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หลักการและเหตุผล 
ในภาวะการณปจจุบัน มีปจจัยมากมายท่ีทําใหเกิดความเส่ียงในการเกดิโรคหลอดเลือดสมอง ท้ังดาน 

ส่ิงแวดลอม ความเครียดจากการทํางาน อาหาร อุบัติเหตุทีไ่มคาดคดิ และโรคจากกรรมพนัธุ สงผลใหเกิดอาการ 
ออนแรงของกลามเนื้อซีกใดซีกหนึ่งของรางกาย โดยเฉพาะสวนบนของรางกาย ทั้งนี้ เมื่อเกดิอาการออนแรง 
ของกลามเนื้อสวนบน จะกอใหเกิดความยากลําบากในการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน เชน การ 
รับประทานอาหาร การหยิบจับส่ิงของ หรือแมแตการทํากจิกรรมอยางอ่ืนก็ตาม ซ่ึงโรคหลอดเลือดสมองนี้ หาก 
ไดรับการรักษาและการฟนฟูอยางถูกตองก็จะชวยใหผูปวยฟนตัวไดเร็ว ซ่ึงการรักษาทางกายภาพบําบัดและ 
กิจกรรมบําบัดเปนขั้นตอนสําคัญที่จะชวยใหผูปวยสามารถกลับมาใชชีวิตประจําวนัไดใกลเคียงปกติมากที่สุด 
ซ่ึงตองมีการตรวจประเมิน วินิจฉัย และการวิเคราะหปญหา เปนขั้นตอนที่สําคญัขัน้ตอนหนึ่งที่จะชวยให 
สามารถรักษาผูปวยไดตรงกับสาเหตุของอาการและประเมินผลที่อาจตามมาจากสาเหตุเหลานั้น เพื่อกําหนด 
โปรแกรมการฟนฟูและปองกนัใหผูปวยได เทคนิคทีต่รวจประเมินและการรกัษาในปจจุบันมคีวามกาวหนาไป 
มาก ซ่ึงจะไดรับความรูเหลานี้จากการอบรมประชุมวิชาการและการอบรมตางๆ แตดวยภาวะเศรษฐกิจใน 
ปจจุบันสงผลใหการจัดอบรมมคีาใชจายในการลงทะเบียนคอนขางสูง ทําใหลดโอกาสในการทีน่ัก 
กายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัดจะเขารวมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของตนเองใน 
ดานตางๆไดอยางเพียงพอ 

สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยรวมกับแผนกกายภาพบําบัด แผนกกิจกรรมบําบัด กองเวช 
ศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ไดตระหนกัถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ ความรู 
ความสามารถดังกลาวแกนกักายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัด จึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
เรื่อง “Upper Limb Training For Stroke” ขึ้น เพื่อใหนกักายภาพบําบัด และนัก 
กิจกรรมบําบัดทั้งภาครัฐ และเอกชน เขารวมอบรมและการอบรมครั้งนี้เนนเนื้อหาในการฝกปฏิบัติเปนสําคัญ 
ทั้งนี้เพื่อใหนักกายภาพบําบัดและนกักจิกรรมบําบัดไดพฒันาความรู ความสามารถในการสงเสริม ปองกัน 
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพสําหรับผูปวยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง อันจะเปนประโยชนตอการ 
บริการทางกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดแกผูปวยและประชาชนที่มีอาการดังกลาว 

วัตถุประสงค



๑.  เพ่ือใหรับทราบวิทยาการ  และความกาวหนาของการตรวจรกัษาทางกายภาพบําบัด  และกิจกรรมบําบัด 
๒.  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและประสิทธิภาพในการตรวจและรักษาผูปวยกลุมโรคหลอดเลือดสมอง 
๓.  เพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคดิเห็นและประสบการณในการดูแลผูปวยกลุมโรคหลอดเลือดสมอง 
ของนักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัด 

สถานที่จัดอบรม 
หองประชุมบุรพรัตน อาคารคุมเกลา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

ระยะเวลาอบรม 
วันศุกรที่ ๒๓ ,วันเสารที่  ๒๔ และวันอาทิตยที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๔ 
(๓  วัน)  เวลา  ๐๘.๐๐–๑๗.๐๐  น. 
วิทยากร 
๑.  อาจารยวิยะดา  ศักดิ์ศรี  คลินิกกายภาพบําบัดทีแอนดเอส 
๒.  อาจารยสุรัตน  ธนานุภาพไพศาล  คลินิกกายภาพบําบัดทีแอนดเอส 

ลักษณะการอบรม 
การบรรยายและฝกปฏิบัติการ 

ผูเขารวมอบรม 
  นักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัดทั่วไป  จํานวนทั้งส้ิน  ๕๐  คน 
  นักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัด  กองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ๑๐  คน 

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
๑.  แผนกกายภาพบําบัด  แผนกกิจกรรมบําบัด  กองเวชศาสตรฟนฟู  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
๒.  สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
ที่ปรึกษาโครงการ 
๑.  น.อ.ธํารงคประวัติ  เชิดเกียรตกิุล  หัวหนากองเวชศาสตรฟนฟู  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
๒.  น.อ.หญิง  รุงทิวา  ชินสกุล  นักกายภาพบําบัด  กองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
๓.  น.อ.หญิง  ฉันทนา  อัครธรรม  นักกายภาพบําบัด  กองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช



๔.  น.ท.หญิง  จิราวรรณ  วระวิบุล  นักกายภาพบําบัด  กองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
๕.  น.ท.หญิง  สุทิศา  มหัตกีรติ  นักกายภาพบําบัด  กองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
๖.  น.ต.หญิง  ธีรยา  นิบุญพงศ  นักกายภาพบําบัด  กองเวชศาสตรฟนฟูโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
คณะกรรมการบริหารโครงการ 
๑.  น.ต.หญิง  นงนุช  โกมลหิรัณย  ประธานกรรมการ 
๒.  น.ส.กนกพร  ลีลาเทพินทร  กรรมการ 
๓.  น.ส.กัลยกร ผองใส  กรรมการ 
๔. นายอรรถพนธ  หาญสุข  กรรมการ 
๕.  น.ส.กิรณา พนัธุอุบล  กรรมการ 
คณะกรรมการฝายวิชาการ  เอกสารและ  จัดทําประกาศนียบัตร 
๑.  ร.อ.หญิง  ณัฏฐาพร  ดีพิริยานนท  ประธานกรรมการ 
๒.  ร.อ.หญิง  จาฤชล  พรมบํารุง  กรรมการ 
๓.  น.ส.เกศสุดา  อุมบางตลาด  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการฝายการเงินและทะเบียน 
๑.  ร.ท.หญิง  สุจิตรา  เจียมวิจิตรกุล  ประธานกรรมการ 
๒.  น.ส.กัลยกร  ผองใส  กรรมการ 
๓.  น.ส.พัชรินทร  กันภัย  กรรมการ 
คณะกรรมการฝายสถานที่  ส่ือโสตทัศนูปกรณ  และสวัสดิการ 
๑.  ร.อ.ฉัตรชัย  ไตรทอง  ประธานกรรมการ 
๒.  นายอรรถพนธ  หาญสุข  กรรมการ 
คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
๑.  ร.อ.หญิง จิรภญิญา แกวกา  ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.กัลยกร ผองใส  กรรมการ 
๓. น.ส.รุงทิวา พักตรจันทร  กรรมการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูและทกัษะที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหบรกิารทางกายภาพบําบัด 
และนักกจิกรรมบําบัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการใหบริการทางกายภาพบําบัด 
และกิจกรรมบําบัดแกผูปวยกลุมโรคหลอดเลือดสมอง



อัตราคาลงทะเบยีน 
  นักกายภาพบําบัดที่เปนสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย  ๓,๒๐๐  บาท 
  นักกายภาพบําบัดและนักกิจกรรมบําบัดทั่วไป  ๔,๒๐๐ บาท 
ใบสมัคร  ( download  ไดจาก www.thaipt.org )



กําหนดการอบรมเชงิปฏบิัติการ 
เร่ือง Upper limb Training For Stroke 

วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔ 
๘.๐๐    ๘.๓๐  ลงทะเบียน 
๘.๓๐    ๘.๔๕  พิธีเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๘.๔๕    ๑๐.๐๐  Introduction of stroke rehabilitation  (บรรยาย) 
๑๐.๐๐   ๑๐.๑๕  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๑๕    ๑๒.๐๐  Brain lesions,Recovery and Plasticity 

(บรรยาย) 
๑๒.๐๐    ๑๓.๐๐  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐    ๑๕.๐๐  Pain,Stiffness,Spasticity and soft tissue 

shortening  (บรรยาย) 
๑๕.๐๐    ๑๕.๑๕  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๕.๑๕    ๑๗.๐๐  Application of myofascial release in 
stroke management  (บรรยายและปฏิบัติ) 
วันที่  ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๔ 
๘.๓๐    ๑๐.๐๐  Trunk AssessmentFacilitate Trunk 

Movement  (บรรยายและปฏิบัติ) 
๑๐.๐๐    ๑๐.๑๕  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๑๕    ๑๒.๐๐  Shoulder Management  (บรรยายและปฏิบัติ) 
๑๒.๐๐    ๑๓.๐๐  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐    ๑๕.๐๐  Increasing Mobility of the Shoulder 

Complex  (บรรยายและปฏิบัติ) 
๑๕.๐๐    ๑๕.๑๕  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๕.๑๕    ๑๗.๐๐  Hand Inhibition  (บรรยายและปฏิบัติ) 
วันที่  ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๔ 
๘.๓๐    ๑๐.๐๐  Increase Mobility of Wrist and Hand 

(บรรยายและปฏิบัติ) 
๑๐.๐๐    ๑๐.๑๕  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๑๕    ๑๒.๐๐  Preparation for Upper Extremity use for 

Support and Reach  (บรรยายและปฏิบัติ)



๑๒.๐๐    ๑๓.๐๐  พักรับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐    ๑๕.๐๐  Assessment of and Preparation for 

Upper Extremity use in Functional Activity  (บรรยาย 
และปฏิบัติ) 

๑๕.๐๐    ๑๕.๑๕  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๕.๑๕    ๑๗.๐๐  Facilitation Reach and Support 

(บรรยายและปฏิบัติ) 

แผนที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช


