
 
โครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 4 

เรื่อง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
วันท่ี 23 – 25 เมษายน 2555 

ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 
 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

    สภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 
   คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
   คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
2. หลักการและเหตุผล 

กายภาพบําบัดเปนวิชาชีพท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องท้ังในดานการวิจัยและทักษะในการการตรวจประเมิน   
การวินิจฉัย  และการบําบัดความบกพรองของรางกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคล่ือนไหวที่ไมปกติ การปองกัน 
การแกไขและการฟนฟูความเส่ือมสภาพความพิการของรางกาย รวมท้ังการสงเสรมิสุขภาพรางกายและจิตใจ แนวทางในการ
ใหการรักษาทางกายภาพบําบัด มีวัตถุประสงคหลักในการสงเสริมผูท่ีเขารับการรักษาใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพ่ือลดปญหา
ท่ีเกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยเร้ือรัง เชน การลางาน การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพลดลง การเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล การใชยาอยางตอเนื่อง การไมสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีตองการทําได หรือความเครียดจากปญหาสุขภาพ 
การประชุมวิชาการเพ่ือติดตามความกาวหนาและพัฒนาการทางกายภาพบําบัดในประเทศไทย เปนการสรางโอกาสใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงการวิชาชีพเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งจะเปนประโยชนในการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูท่ีมารับบริการทางกายภาพบําบัดตอไป 

สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยในฐานะองคกรอิสระของวิชาชีพ รวมกับสภาสถาบันการศึกษา
กายภาพบําบัดแหงประเทศไทย คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จึงเห็นควรใหดําเนินการจัดการประชุมวิชาการกายภาพบําบัด
แหงชาติ ครั้งท่ี 4 ประจําป 2555 เรื่อง กายภาพบําบัดเพ่ือการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือใหเปนเวทีวิชาการกายภาพบําบัด 
ในระดับชาติท่ีเปดโอกาสใหนักกายภาพบําบัดท่ัวประเทศไดมีโอกาสเขารวมเสนอผลงานวิชาการ รับฟงและฝกทักษะทาง
กายภาพบําบัดท่ีทันสมัย จากวิทยากรท้ังในและนอกประเทศที่มีประสบการณดานการวิจัย ประสบการณทางคลินิกและ
ประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพกายภาพบําบัด และรวมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนประสบการณ  
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดในประเทศไทยใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมและประชาชนไทย และนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอไป  
3. วัตถุประสงค   

1. สรางโอกาสใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และติดตามความกาวหนาในวงการวิชาชีพกายภาพบําบัด 
2. สงเสริมการเสนอผลงานการวิจัยกายภาพบําบัดในประเทศไทย 
3. พัฒนาทักษะกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟนฟู 
4. พัฒนาแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูท่ีเขารับการรักษาทางกายภาพบําบัด 
5. สรางเครือขายบุคลากรกายภาพบําบัดท่ีใหบริการระดับปฐมภูมิ 

4. กลุมเปาหมาย 
1. นักกายภาพบําบัดท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. อาจารยกายภาพบําบัดจากสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. วิธีการดําเนินการ     บรรยาย อภิปราย สอนสาธิต และปฏิบัติการ  
6. จํานวนผูเขารวมประชุม  นักกายภาพบําบัด อาจารยกายภาพบําบัดและกรรมการสมาคม จํานวน 335 คน ดังนี้ 

6.1 Shoulder management     จํานวน 80 คน   หอง Garden1     

6.2 Recent Advances in Stroke Management   จํานวน 70 คน   หอง ConventionC      
6.3 Innovation of physical therapy management    จํานวน 60 คน   หองฮองเต  A+B 
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6.4 Spine dysfunction: Integrating soft tissue and joint                      จาํนวน 35 คน     หอง Convention D      
      mobilization with exercise      

 6.5 Improving Clinical decision making and research in PT education   จํานวน 60 คน    หอง Garden2     

6.6 กรรมการสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย      จํานวน 30 คน 
7. คาลงทะเบียน    สามารถเบิกจายคาลงทะเบียนจากตนสังกัดไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงาน 
 อัตราคาลงทะเบียน ภายในวันท่ี 28 กพ. 2555 หลังวันท่ี 28 กพ. 2555 

นักกายภาพบําบัดท่ีเปนสมาชิกปจจุบันของ
สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

     หัวขอ 6.1-6.3  4,500 บาท 
หัวขอ 6.4-6.5  6,000 บาท 

       หัวขอ 6.1-6.3  5,000 บาท 
หัวขอ 6.4-6.5  6,500 บาท 

นักกายภาพบําบัดท่ัวไป      หัวขอ 6.1-6.3  5,400 บาท 
หัวขอ 6.4-6.5  7,500 บาท 

       หัวขอ 6.1-6.3  5,900 บาท 
หัวขอ 6.4-6.5  8,000 บาท 

นักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน* หัวขอ 6.1-6.3  1,200 บาท* หัวขอ 6.1-6.3  1,700 บาท* 
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี  2,000 บาท 2,500 บาท 
คาลงทะเบียน เฉพาะวันท่ี 23 เม.ย.55 1,600 บาท 1,800 บาท 
หมายเหตุ 
*สําหรับอัตราคาลงทะเบียน 1,200 บาท/1,700 บาท ของนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน เปนอัตราคาลงทะเบียน 
เน่ืองจากไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช รับจํานวนจํากัด 100 คน โดยมีหลักฐานแสดงตนสังกัดแนบมาพรอมใบสมัคร 
(การสมัครถือวาสมบูรณ เมื่อไดรับหลักฐานการโอนเงินพรอมแนบใบสมัคร โดยการตอบรับของสมาคมถือเปนท่ีส้ินสุด)  

สมาคมขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนเงินคาสมัคร หลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555    รับสมัครถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2555 
สงใบสมัคร (download ไดจาก www.thaipt.org) พรอมสําเนาใบโอนเงินเขาบัญชีในนามสมาคมกายภาพบําบัดแหง

ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช เลขท่ีบัญชี 016-2-20404-5 ไปท่ี นางชาลินี  ทองใบ คณะสหเวชศาสตร  
มศว องครักษ 63 หมู 7 ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท 08 7896 2509  อีเมลล chalinee@swu.ac.th 
**กรุณาติดตอเฉพาะเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) และจะไดรับการตอบรับทาง email address ของทาน และท่ี 
www.thaipt.org 
 

8. วิทยากร 

8.1 Shoulder management อาจารย สุรัตน ธนานุภาพไพศาล 
8.2 Recent Advances in Stroke Management ผศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 
8.3 Innovation of physical therapy management  ผศ.ดร.จตุพร วงศสาธิตกุล  
8.4 Spine dysfunction: Integrating soft tissue and joint mobilization with 
exercise 

Dr Nancy DeMuth, DPT, M. Manip.Ther 
 

8.5 Improving Clinical decision making and research in PT education Dr. Patricia E. Sullivan , DPT, PhD 
 

9. ระยะเวลาดําเนินการ   วันท่ี 23-25 เมษายน 2555   
 

10. สถานท่ีจัดประชุม     โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 
 
11. บทคัดยอและการนําเสนองานวิจัย โปรดระบุในใบสมัครเสนอผลงานวิจัยวาตองการนําเสนอแบบปากเปลา (oral 
presentation) หรือเปนโปสเตอร โดยพิมพเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวไมเกินหนึ่งหนากระดาษ A4 ตั้งระยะ
กั้นหนา/หลัง และบน/ลาง เทากับ 2.45 เซนติเมตร ใช font แบบ Cordia new 14 ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ  ชื่อหัวขอเรื่องใช
ตัวหนา ชื่อผูวิจัยใชตัวเอนหนา ขีดเสนใตชื่อผูนําเสนอ ระบุชื่อหนวยงาน และ email address ของผูนําเสนอ  โดยเนื้อหา
ประกอบดวย วัตถุประสงค ผูเขารวมการวิจัย วิธีการ การวิเคราะหผล ผลการศึกษา ขอสรุป การประยุกตใช  คําสําคัญ และ 
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แหลงทุน กรณีเสนอผลงานวิจัยทั้งเรื่อง (Full paper) ใชรูปแบบเดียวกับการตีพิมพในวารสารกายภาพบําบัด โดยศึกษา
รูปแบบไดจาก www.thaipt.org (เลือกเมนูวารสารกายภาพบําบัด) 

a. กําหนดการสงบทคัดยอ ภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ  2555   
รับบทคัดยอเฉพาะทาง Email เทาน้ัน โดยสงมาท่ี  
Email address:  journalthaipt@gmail.com โดยใชชื่อเร่ือง Abstract Submission 

b. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเสนอผลงาน วันท่ี 25 มีนาคม 2555 ท่ี www.thaipt.org 
c. กําหนดสงบทคัดยอและ/หรือบทความวิจัยท่ีแกไขสมบูรณภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2555 
d. กรุณาระบุการนําเสนอผลงานเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
e. กรุณาสงบทคัดยอ และหรือบทความวิจัย พรอมใบสมัครเสนอผลงานวิจัย 
f. งานวิจัยท่ีไดรับการคัดเลือกจะไดรับการตีพิมพบทคัดยอในเอกสารประกอบการประชุม และผูท่ีสง

บทความการวิจัยท่ีผานการพิจารณาของผูอานและกองบรรณาธิการวารสารกายภาพบําบัดจะไดรับการ
ตีพิมพในวารสารกายภาพบําบัดฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 

g. Download ใบสมัครเสนอผลงานวิจัย และ ตัวอยางบทคัดยอไดจาก www.thaipt.org   
หมายเหตุ 

- นิสิต/นักศึกษากายภาพบําบัด ชั้นปท่ี 4 ท่ีสถาบันสงชื่อและงานวิจัยมาสถาบันละ 1 คนจะไดรับการยกเวน
คาลงทะเบียน 

- ผูท่ีตองการนําเสนองานวิจัย สามารถลงทะเบียนในวันที่ 23 เมษายน 2555 เพียงวันเดียวได 
- ผูนําเสนอผลงานวิจัยตองนําเสนอดวย Microsoft office 2007 เทานั้น และสงการนําเสนอกอน 8.30 น. ของวันท่ี  

นําเสนอผลงาน 
 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในวงการวิชาชีพกายภาพบําบัด  
2. มีการเสนอผลงานการวิจัยกายภาพบําบัดในประเทศไทย ท่ีสงเสริมความกาวหนาและพัฒนาการของวิชาชีพ 
3. นักกายภาพบําบัดท่ีเขารวมอบรมมีการพัฒนาทักษะกายภาพบําบัดในการตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟนฟู 
4. นักกายภาพบําบัดท่ีเขารวมอบรมสามารถใหแนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูท่ีเขารับการรักษาทาง
กายภาพบําบัดได 
5. เกิดเครือขายการเรียนรูกายภาพบําบัดในชุมชนและระบบบริการปฐมภูมิ 

13. การนับหนวยคะแนนการศึกษาตอเน่ือง โดยเปนการทดลองระบบการเก็บคะแนน 
 การเขาฟงบรรยาย 1 ชั่วโมง นับเปน 1 หนวยคะแนน 
 การปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง นับเปน 1 หนวยคะแนน 
 

 

ผูอนุมัติโครงการ          
                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา ชัยภิญโญ) 
               นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 
       วันท่ี 5  มกราคม  2555 
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 4 

เรื่อง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

วันที่  23-25 เมษายน 2555 
1. Shoulder management 

วิทยากร อ.สุรัตน ธนานุภาพไพศาล 
เวลา วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 

7.30-8.30 ลงทะเบียน    

8.30-9.30 
(1 ชม.) 

พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  
“การสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ” 
โดย  นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  
รองเลขาธิการ สปสช 

Clinical Biomechanics of the 
Shoulder Complex ( Lec) 

Therapeutic Exercise 
 (Lab 1 Hour) 

9.30-10.30 
(1 ชม.) 

การบรรยายพิเศษ “หน่ึงสมองสองมือ
นักกายภาพบําบัด”  
โดย อดีต สว. ปรีชา ปตานนท 

Physical Examination of the 
shoulder complex (Lec) 

Mulligan Technique for Shoulder 
problem  
( Lec 30 min, Lab 30 min) 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 
(1ชม.15 นาที) 

สรุปผลการดําเนินงานของสมาคม 
โดยนายกสมาคม 
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคม 

Physical Examination of the 
shoulder complex (Lab) 

Mulligan Technique for Shoulder 
problem 
 (Lec  1 hour, Lab 45 min) 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน      
13.00-14.45 
(1ชม.45 นาที) 

Panel discussion: International 
Physical Therapy Education  
โดย รศ.รุงทิวา วัจฉละฐิติ 
Dr.Patricia Sullivan และ  
Dr.Nancy DeMuth  
ดําเนินรายการโดย  
ผศ ดร.จารุกูล  ตรีไตรลักษณะ 

Classification of The Rotator Cuff 
Lesions (Lec) 

Adhesive Capsulitis  
(Lec 1 hour, Lab 45 min) 

14.45-15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00-16.30 
(1.5 ชม.) 

Oral Presentation I 
(20 min x 4 persons = 1.20 hr) 

Rehabilitation Following Rotator 
cuff lesions (Lec) 

Rehabilitation of Scapular 
Complex and Stretching Exercise 
(Lec  1 hour, Lab 30 min) 

16.30-18.00 
(1.5 ชม.) 

มอบรางวัลนักกายภาพดีเดน   

หมายเหตุ กําหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมแจงลวงหนา 
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 4 

เรื่อง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

วันที่  23-25 เมษายน 2555 
 

2. Recent Advances in Stroke Management 
ผูประสานงาน ผศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข 

เวลา วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 

7.30-8.30 ลงทะเบียน    

8.30-9.30 
(1 ชม.) 

พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  
“การสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ” 
โดย  นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  
รองเลขาธิการ สปสช 

บรรยาย 
Brain recovery post stroke (neural 
plasticity) 
ดร.วรินทร กฤตยาเกียรณ 

Lecture Standardized assessment 
in Stroke: Balance and Mobility 
ดร.รัมภา บุญสินสุข 

9.30-10.30 
(1 ชม.) 

การบรรยายพิเศษ “หน่ึงสมองสองมือ
นักกายภาพบําบัด”  
โดย อดีต สว. ปรีชา ปตานนท 

บรรยาย 
Brain recovery post stroke 
(functional recovery) 
ดร.พัชรี คุณค้ําชู 

Practice Standardized assessment 
in Stroke: Balance and Mobility 
ดร.รัมภา บุญสินสุข 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 
(1ชม.15 นาที) 

สรุปผลการดําเนินงานของสมาคม 
โดยนายกสมาคม 
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคม 

บรรยาย 
Brain recovery post stroke (stem 
cell therapy) 
ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน 

Panel discussion 
Treatment effectiveness: 
Evidence-based Practice in stroke 
อ.วิยะดา ศักด์ิศรี, ดร.รัมภา บุญสิน
สุข, ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย,  
ดร.ผกามาศ พิริยประสาสน 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน      
13.00-14.45 
(1ชม.45 นาที) 

Panel discussion: International 
Physical Therapy Education  
โดย รศ.รุงทิวา วัจฉละฐิติ 
Dr.Patricia Sullivan และ  
Dr.Nancy DeMuth  
ดําเนินรายการโดย  
ผศ ดร.จารุกูล  ตรีไตรลักษณะ 

Lecture and Practice 
Standardized assessment in 
Stroke: UE/2nd musculoskeletal 
impairments 
ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย 

Lecture and Practice 
Management of foot problem in 
stroke  
อ.วิยะดา ศักด์ิศรี 

14.45-15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00-16.30 
(1.5 ชม.) 

Oral Presentation I 
(20 min x 4 persons = 1.20 hr) 

Lecture and Practice 
Standardized assessment in 
Stroke: LE/ Gait  
ดร.ผกามาศ พิริยประสาสน 

Questions and Answers 
 
ทีมวิทยากร 

16.30-18.00 
(1.5 ชม.) 

มอบรางวัลนักกายภาพดีเดน   

หมายเหตุ กําหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมแจงลวงหนา 
รวม Oral presentation คนละ 20 นาที ได 4 คน 
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 4 

เรื่อง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

วันที่  23-25 เมษายน 2555 
3. Innovation of physical therapy management  

วิทยากร ผศ.ดร.จตุพร วงศสาธิตกุลและคณะ 
เวลา วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 

7.30-8.30 ลงทะเบียน    

8.30-9.30 
(1 ชม.) 

พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  
“การสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ” 
โดย  นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  
รองเลขาธิการ สปสช 

9.30-10.30 
(1 ชม.) 

การบรรยายพิเศษ “หน่ึงสมองสองมือ
นักกายภาพบําบัด”  
โดย อดีต สว. ปรีชา ปตานนท 

Palliative care  
1. นางสาวสุรีย ลี้มงคล 
ฝายการพยาบาล  ร.พ. ศิริราช  
ม. มหิดล 
2. นพ. ศุภการ เตชัสอนันต 
ศูนยบริรักษ ศิริราช  ม. มหิดล 

Architect and PT 
1. ดร.จญาดา บุณยเกียรติ   
ผอ.ศูนยความเปนเลิศทางดานการ
จัดการคุณภาพอากาศและพลงังาน
ภายในอาคาร (IAQE) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2. อ.โพธ นิลสะอาด  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 
3.  อ.อภิทาน  ลี  
รองผูอํานวยการศูนยบริการวิจัยและ
ออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 
(1ชม.15 นาที) 

สรุปผลการดําเนินงานของสมาคม 
โดยนายกสมาคม 
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคม 

Palliative care (cont.) 
1. นางสาวสุรีย ลี้มงคล 
ฝายการพยาบาล  ร.พ. ศิริราช  
ม. มหิดล 
2. นพ. ศุภการ เตชัสอนันนต 
ศูนยบริรักษ ศิริราช  ม. มหิดล 

Architect and PT (cont.) 
1. ดร.จญาดา บุณยเกียรติ   
ผอ.ศูนยความเปนเลิศทางดานการ
จัดการคุณภาพอากาศและพลงังาน
ภายในอาคาร (IAQE) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2. อ.โพธ นิลสะอาด  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 
3.  อ.อภิทาน  ลี  
รองผูอํานวยการศูนยบริการวิจัยและ
ออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน      
13.00-14.45 
(1ชม.45 นาที) 

Panel discussion: International 
Physical Therapy Education  
โดย รศ.รุงทิวา วัจฉละฐิติ 
Dr.Patricia Sullivan และ  
Dr.Nancy DeMuth  
ดําเนินรายการโดย  
ผศ ดร.จารุกูล  ตรีไตรลักษณะ 

Infectious control for PT 
ผศ. นพ. ยงค รงครุงเรือง สาขาวิชา
โรคติดเชื้อและอายุรศาสตรเขตรอน 

และคณะ  จากงานโรคติดเชื้อ  
ร.พ. ศิริราช ม. มหิดล 

New arena for PT service 
คุณสมใจ ลือวิเศษไพบูลย 

 “โครงการไมเทาสีขาว” 
รศ. ดร. วิมลวรรณ เหียงแกว  

“Delivery PT service to stroke 
patients at home in Bangkok” 

ผศ. ดร. จตุพร วงศสาธิตกุล 
“ Chest PT service: ICU-OPD-
home” 
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เวลา วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 
14.45-15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00-16.30 
(1.5 ชม.) 

Oral Presentation I 
(20 min x 4 persons = 1.20 hr) 

Infectious control for PT (cont.) 
ผศ. นพ. ยงค รงครุงเรือง สาขาวิชา
โรคติดเชื้อและอายุรศาสตรเขตรอน 

และคณะ  จากงานโรคติดเชื้อ  
ร.พ. ศิริราช ม. มหิดล 

New arena for PT service (cont.) 
คุณสมใจ ลือวิเศษไพบูลย 

“โครงการไมเทาสีขาว” 
รศ. ดร. วิมลวรรณ เหียงแกว  

“Delivery PT service to stroke 
patients at home in Bangkok” 

ผศ. ดร. จตุพร วงศสาธิตกุล 
“ Chest PT service: ICU-OPD-
home” 

16.30-18.00 
(1.5 ชม.) 

มอบรางวัลนักกายภาพดีเดน   

หมายเหตุ กําหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมแจงลวงหนา 
รวม Oral presentation คนละ 20 นาที ได 4 คน 
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 4 

เรื่อง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

วันที่  23-25 เมษายน 2555 
4. Spine dysfunction: Integrating soft tissue and joint mobilization with exercise  

วิทยากร Dr Nancy DeMuth, DPT, M. Manip.Ther 
เวลา วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 

7.30-8.30 ลงทะเบียน    

8.30-9.30 
(1 ชม.) 

พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  
“การสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ” 
โดย  นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  
รองเลขาธิการ สปสช 

9.30-10.30 
(1 ชม.) 

การบรรยายพิเศษ “หน่ึงสมองสองมือ
นักกายภาพบําบัด”  
โดย  อดีต สว. ปรีชา ปตานนท 

Lec: General overview; Balancing 
mobility and stability; What is 
spine dysfunction and how does it 
fit within the ICF model 

Lec: Presentation and participant 
discussion of Lumbar Spine 
cases.  
 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 
(1ชม.15 นาที) 

สรุปผลการดําเนินงานของสมาคม 
โดยนายกสมาคม 
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคม 

Lab: General spinal evaluation of 
soft tissue, palpation and 
mobilization 

Lec: Cervico-thoracic region; 
Treatment Based Cervical 
Classification including headache 
classification and cervicogenic 
headaches 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน      
13.00-14.45 
(1ชม.45 นาที) 

Panel discussion: International 
Physical Therapy Education  
โดย รศ.รุงทิวา วัจฉละฐิติ 
Dr.Patricia Sullivan และ  
Dr.Nancy DeMuth  
ดําเนินรายการโดย  
ผศ ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ 

Lec: How to use the Treatment 
Based Lumbar Classification 
system to direct intervention.  
Using the ICF to guide Functional 
outcomes and treatment goals.   

Laboratory: Cervico-thoracic 
palpation, mobilization and 
exercise 

 
 

14.45-15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00-16.30 
(1.5 ชม.) 

Oral Presentation I 
(20 min x 4 persons = 1.20 hr) 

Lab: Integrated treatment 
approach to the lumbar spine for 
patients with different 
classifications, integrating 
mobilization and exercise 

Lecture: Presentation and 
discussion of Cervico-thoracic 
cases. 
Summary 
 

16.30-18.00 
(1.5 ชม.) 

มอบรางวัลนักกายภาพดีเดน   

หมายเหตุ กําหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมแจงลวงหนา 

 
Course Description: 
 
In this course Dr. DeMuth will present an integrated approach to the treatment of patients with spine dysfunction.  
Participants will learn and practice how to combine soft tissue and joint mobilization with therapeutic exercise.  Dr. 
DeMuth will discuss the need for balancing mobility and stability of the lumbar and cervico-thoracis spine.  The ICF 
and the Treatment Based Spine Classifications will provide a basis for clinical decision making.  Ample lab and 
case analysis opportunities will be included to maximize active learning for the participants.  
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 4 

เรื่อง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

วันที่  23-25 เมษายน 2555 
5. Improving Clinical decision making and research in PT education 

วิทยากร Dr. Patricia E. Sullivan , DPT, PhD 

เวลา วันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 

7.30-8.30 ลงทะเบียน     

8.30-9.30 
(1 ชม.) 

พิธีเปดและบรรยายพิเศษ  
“การสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ” 
โดย  นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ  
รองเลขาธิการ สปสช 

9.30-10.30 
(1 ชม.) 

การบรรยายพิเศษ “หน่ึงสมองสองมือ
นักกายภาพบําบัด” 
โดย  อดีต สว. ปรีชา ปตานนท 

The ICF model as a curriculum 
and course guide. 

Integrating the ICF with other 
CDM practice models. 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 
(1ชม.15 นาที) 

สรุปผลการดําเนินงานของสมาคม 
โดยนายกสมาคม 
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการสมาคม 

What is the relationship between 
and among the ICF categories? 

How to focus EBP within the ICF 
concept. 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน      
13.00-14.45 
(1ชม.45 นาที) 

Panel discussion: International 
Physical Therapy Education  
โดย รศ.รุงทิวา วัจฉละฐิติ 
Dr.Patricia Sullivan และ  
Dr.Nancy DeMuth  
ดําเนินรายการโดย  
ผศ ดร.จารุกูล  ตรีไตรลักษณะ 

Clinical decision making (CDM) 
with the ICF: ortho and neuro. 
Examples. 

Using the ICF to design and 
analyze research 
 In conjunction with Dr. Chutima 

14.45-15.00 พักรับประทานอาหารวาง  
15.00-16.30 
(1.5 ชม.) 

Oral Presentation I 
(20 min x 4 persons = 1.20 hr) 

Increasing the complexity: adding 
time, co-morbidities and 
modifying factors. 

Summary:  what to do with our 
courses, how to use this 
information when we return back 
to school tomorrow. 

16.30-18.00 
(1.5 ชม.) 

มอบรางวัลนักกายภาพดีเดน   

หมายเหตุ กําหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยไมแจงลวงหนา 

Objectives:  Participants will: 
1.      learn how the ICF can serve as a basis for clinical decision making. 
2.      actively participate in the sessions as a model for how to create an active learning environment in their 
classrooms. 
3.      use simple and more complex cases within the ICF and other CDM models as examples of how to progress 
within the curriculum. 
4.      use the ICF to develop faculty research focus. 
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ใบสมัครเขารวมโครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 4 

เรื่อง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

วันท่ี  23-25 เมษายน 2555 
 

                     (สําหรับเจาหนาที่กรอกขอมูล)      วันที่ไดรับใบสมัคร 

ชื่อ- สกุล (ผูสมัคร)   นาย     นางสาว     นาง    อื่นๆ โปรดระบุ................................................... 
 

หนวยงาน  
 

ออกใบเสร็จรับเงินในนาม 
(ชื่อ – ที่อยู) 

 

โทรศัพท  โทรสาร                           Email address 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  หนาหัวขอท่ีทานตองการสมัครเขารวม 

 1. Shoulder management 
 2. Recent Advances in Stroke Management  
 3. Innovation of physical therapy management 
 4. Spine dysfunction: Integrating soft tissue and joint mobilization with exercise 
 5. Improving Clinical decision making and research in PT education 

โปรดทําเครื่องหมาย  หนาอัตราคาลงทะเบยีนที่ทานโอนเงิน 

 ภายในวันที ่28 กพ. 2555   หลังวันที่ 28 กพ. 2555  
นักกายภาพบําบัดท่ีเปนสมาชิกปจจุบันของสมาคม
กายภาพบําบัดแหงประเทศไทย  
ระบุหมายเลขสมาชิก .................... 

หัวขอ 1-3  4,500 บาท 
หัวขอ 4-5  6,000 บาท 

 

 หัวขอ 1-3  5,000 บาท 
หัวขอ 4-5  6,500 บาท 

 

 

นักกายภาพบําบัดท่ัวไป หัวขอ 1-3  5,400 บาท 
หัวขอ 4-5  7,500 บาท 

 หัวขอ 1-3  5,900 บาท 
หัวขอ 4-5  8,000 บาท 

 

นักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน* หัวขอ 1-3 1,200 บาท  หัวขอ 1-3  1,700 บาท  
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี   2,000 บาท   2,500 บาท  
คาลงทะเบียน เฉพาะวันที่ 23 เมย 55  1,600 บาท   1,800 บาท  
ผูสมัครเขาอบรมจะ ไดรับเสื้อท่ีระลึกจากสมาคมฯฟรี ( โปรดระบุขนาดเสื้อ C=รอบอก, L= ความยาว (น้ิว))         
 ขนาดเส้ือ   SS (C34, L25)     S (C36, L26)     M (C38, L27)   L (C40, L28)    XL (C42, L29)    XXL (C44, L30)         
หมายเหต:ุ ทานที่สมัครหลัง 27 กพ. 2555 อาจไดรับเส้ือที่ไมตรงกับขนาดเส้ือที่ทานระบุ เน่ืองจากสมาคมฯตองส่ังทําลวงหนา 
ประเภทอาหารที่ทานรับประทาน            ไมจํากัดประเภทอาหาร        มังสวิรัติ            มุสลิม 

ทานตองการอาสาสมัครชวยงานการจัดประชุมครั้งน้ีหรือไม              อาสาสมัคร            ไมอาสาสมัคร 

ใบสมัครจะสมบูรณเม่ือทานโอนเงินเขาบัญชใีนนามสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศิริราช 
เลขที่บัญชี 016-2-20404-5 และสงใบสมัคร (download ไดจาก www.thaipt.org) พรอมสําเนาใบโอนเงินไปที่ นางชาลินี  ทองใบ 
คณะสหเวชศาสตร  มศว องครักษ 63 หมู 7 ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท 08 7896 2509  อเีมลล 
chalinee@swu.ac.th **กรณุาตดิตอเฉพาะเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) รบัสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และจะไดรับ
การตอบรับทาง email address ของทาน และที่ www.thaipt.org 
ตองการจองหองพกัที่ โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 
ใหกรอกใบสมัครการจองหองพัก และดําเนินการจองหองพักดวยตัวของทานเอง 
 
                                                              ลงนามผูสมัคร…………………………………………………………. 

(                                                              ) 
***กรณีใชสทิธ์ินักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลชุมชน ตองแนบหลักฐานยนืยันตนจากตนสังกัดมาพรอมใบสมัครดวย*** 
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โครงการประชมุวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ ครั้งที่ 4 

เรื่อง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสรมิคุณภาพชวีิต  
โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

 
ใบจองหองพัก 

แบบฟอรมการจองหองพัก  โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

เรื่อง   
วันที ่           ..................................................  
ชื่อ-สกุล.............................................................................................................................................. 
ที่อยู....................................................................ตําบล..........................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท........................โทรสาร.............................. 
เขาพักวันที่............................................................ออกวันที่........................................................................................ 
พักคูกับ......................................................................................................................................................................... 

ราคาหองพักตกึเมนวิง 

พักเด่ียว ราคา ...1,400....บาท/คืน/หอง (รวมอาหารเชา) / 
พักคู  ราคา.....1,600 ...บาท/คืน/หอง (รวมอาหารเชา) 
 
กรุณาสํารองหองพักลวงหนาโดยตรงกับเจาหนาทีฝ่าย Reservation 
โทรศัพท: 02-254-0444 ตอ 1220-1225  โทรสาร: 02-254-7503 
E-mail: rsvbkk@amtcl.co.th 

** หมายเหต ุ: 

1. ทางโรงแรมขอความกรุณาชําระคามัดจําลวงหนา 1 คืน 
2. ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาเขาพัก กรุณาแจงลวงหนา อยางนอย 3 วัน 
3. ในกรณทีี่ผูเขาพักไมมาแสดงตนตามวันและเวลาดังกลาว ทางโรงแรมขอสงวนสทิธ์ิไมคนืเงินคามัดจําลวงหนา 1 คืน ดังกลาว

ขางตน 
4. รายละเอียดการชําระเงิน 

- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด สาขาซอยไชยยศ เลขที่บัญชี 040 3 03038 7 ส่ังจายในนาม “บริษัทชวริน จํากัด” 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด สาขาบางกะป เลขที่บัญชี 105 3 21668 3 ส่ังจายในนาม “บริษัทชวริน จํากัด” 

 

 
 

ติด Slip การโอนเงิน ที่นี ่
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ใบสมัครนําเสนอผลงานวิจัย 

โครงการประชุมวิชาการกายภาพบําบัดแหงชาติ คร้ังที่ 4 
เร่ือง กายภาพบําบัดเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวติ  

ณ  โรงแรม แอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 
วันที่  23-25 เมษายน 2555 

กรุณาพิมพใหชัดเจนเพ่ือประโยชนในการติดตอส่ือสารและการอางอิง 
Date received   Reference no. 
ชื่อ สกุล ผูวิจัยที่ติดตอได 
(Corresponding author) 

 
 

Email  โทรศัพท 
ชื่อคณะผูวิจัย (กรุณาขีด
เสนใตชื่อผูวิจัยท่ีเปนผู
นําเสนอ หรือ presenting 
author) 

 
 
 

ชื่อเรื่องภาษาไทย  
 
 
 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ  
 
 
 

คําสําคัญ (ภาษาอังกฤษ)  
นําเสนอเปนภาษา  ไทย  อังกฤษ 
รูปแบบการนําเสนอ  Oral presentation  Poster presentation 

 Professional Issues  Cardiopulmonary Rehabilitation 
 Musculoskeletal Management  Exercise Therapy 
 Neurological Rehabilitation  Electrophysical Agents 
 Pediatric Physical Therapy 

เน้ือหาอยูในกลุม 

 Community Physical Therapy 
 Others (Please specify) 

ประเภทการตีพิมพ  Abstract ONLY  Full paper  
   

สงบทคัดยอและ/หรือบทความวิจัยทาง Email ที่ PTATmail@gmail.com ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 
และจะไดรับการตอบกลับภายใน  10 วันหลังจากไดรับเอกสารครบถวน 

ผลการพิจารณาตอบรับใหนําเสนอผลงานวิจัยจะสงตอบรับทาง Email และประกาศรายชื่อ 
ที่ www.thaipt.org ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 

Download แบบฟอรมและรายละเอียดตางๆไดที่ www.thaipt.org 
          


