
 

โครงการอบรบเชงิปฏบิตักิาร กายภาพบ าบดั  

เรื่อง: Advance manual therapy in kinematic linkage disorder 
ณ หอ้งประชมุ โรงแรม เคพแีกรนด ์จงัหวัดจนัทบรุ ี

1. หลักการและเหตุผล 

จากพันธกิจของโรงพยาบาลพระปกเกล้าในเรื่องการให้บริการ

อย่างมีคุณภาพคุณธรรม และความสุข บนพ้ืนฐานความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และเนื่องจากงานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู เป็น

สถาบันหลัก ในพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักกายภาพบ าบัด จากบทบาท

และหน้าที่ดังกล่าว งานกายภาพบ าบัดจึงตระหนักถึงความส าคัญของ

ความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านกายภาพบ าบัดโดยมุ่งหวังจะผลิตผล

งานและการจัดอบรมทางวิชาการเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

ให้กับนักกายภาพบ าบัด และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่

ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของวิชาชีพและสังคม โดยให้

ความส าคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านคลินิก

ที่สามารถท าให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้นักกายภาพบ าบัด ให้

สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  

 ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลด้านการพัฒนาระบบบริการ 

โดยพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยตติยภูมิระดับสูง (Excellent Center) ซึ่ง

งานกายภาพบ าบัดควรมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุข

ภาวะที่ดี โดยเฉพาะในการยกระดับสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่

ประชาชน เป็นบทบาททางวิชาการและวิชาชีพที่ ส าคัญของนัก

กายภาพบ าบัดทุกคน ในปัจจุบันปัญหาความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้างร่างกายซึ่งเกิดจากการใช้งานในกิจวัตรประจ าวัน การใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างาน นับเป็นปัญหาส าคัญ มีความ

รุนแรง เรื้อรัง และขยายวงกว้างไปในทุกกลุ่มอายุ และกลุ่มอาชีพ  

ประสิทธิภาพในการรักษาทางกายภาพบ าบัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถ

ช่วยแก้ปัญหาและลดความทุกข์ทรมานที่เกิดกับผู้ป่วยทุกคนได้        ใน

ปัจจุบันการพัฒนางานกายภาพบ าบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมี

ความก้าวหน้าอย่างมาก             นักกายภาพบ าบัดมีทักษะในการดูแล

ผู้ป่วยด้วยการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างจ าเพาะกับเหตุของ

ความเจ็บปวดด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ใน

โอกาสที่ได้รับการตอบรับจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านระบบกระดูก



 

และกล้ามเนื้อมาให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะการตรวจ ประเมิน และ

การรักษาอย่างเป็นองค์รวมนี้ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ งานกายภาพบ าบัด กลุ่ม

งานเวชกรรมฟ้ืนฟูตระหนักถึงและคาดหวังว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “ Advanced manual therapy in kinematic linkage disorder” 

จะช่วยให้นักกายภาพบ าบัดทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ

กายภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปใช้ในการรักษาให้ได้

ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

2.วตัถปุระสงค ์

          2.1  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการตรวจประเมินและแก้ปัญหาทางระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ด้านการรักษาทางกายภาพบ าบัดด้วย 

Manual Therapy 

 2.3  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายความรู้ระหว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุมในอนาคต 

 

 

 

 

3. กลุม่เปา้หมายการด าเนนิงาน   

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย                                         
 3.1 นักกายภาพบ าบัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจ านวน 14 คน  

 3.2 นักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลของรัฐบาล จ านวน 66  คน 

4. ขัน้ตอน/กจิกรรม และระยะเวลาด าเนนิงาน 

4.1 ส ารวจความต้องการของนักกายภาพบ าบัดเกี่ยวกับหัวข้อที่

ต้องการพัฒนาทักษะทางคลินิก          กายภาพบ าบัดทีส่ามารถ

น าไปใช้ในชุมชน 

 4.2 จัดท าโครงการและงบประมาณเสนออนุมัติ 

 4.3 ท าเรื่องขออนุมัติจัดอบรมวิชาการ 

 4.4 ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมวิชาการ 



 

4.5 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมวิชาการ และรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม

วิชาการ 

     4.6 จัดอบรมวิชาการโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการทาง 

กายภาพบ าบัด 

 4.7 ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการน าความรู้และทักษะที่ได้

จากการฝึกอบรมไปใช้ใน 

       การพัฒนาการปฏิบัติงาน  

ข้ันตอน/

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559 

ต.

ค. 

พ.

ย. 

ธ.

ค. 

ม.

ค. 

ก.

พ. 

มี.

ค. 

เม.

ย. 

พ.

ค. 

มิ.

ย. 

ก.

ค. 

ส.

ค. 

ก.

ย. 

1. ส ารวจ

ความ

ต้องการ 

   ของนัก

กายภาพ

บ าบัด 

            

2 จัดท า

โครงการ 

            

3. ท าเรื่อง

ขออนุมัติ 

            

4. 

ประสานงา

นผู้ที่ 

    

เกี่ยวข้อง 

            

5. 

ประชาสัม

พันธ์ 

   การจัด

ประชุม

วิชาการ 

            

6. จัด

ประชุม

            



 

 

5. วนั เวลา และสถานทีด่ าเนนิการ  

 วนัที ่11-13 กรกฎาคม 2559 ณ หอ้งประชมุ โรงแรม เคพแีกรนด ์

จงัหวดัจนัทบรุ ี

 

 

 

 

6. งบประมาณด าเนนิการ  

 โดยใช้งบประมาณจาก เงินบ ารุงโรงพยาบาลพระปกเกล้า ประจ าปี

งบประมาณ 2559  

     จ านวน 188,210 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาท

ถ้วน) 

     เก็บค่าลงทะเบียน 4,000 บาท x 66 คน  เป็นเงิน  264,000  บาท 

 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จา่ยดังต่อไปนี้ 

 6.1 คา่สมนาคุณวิทยากร ( 600 บาท x 8 ชม. x 3 วัน x 3 คน )           

  43,200   บาท 

 6.2 คา่พาหนะของวิทยากร                   

 19,000   บาท 

          (ค่าเครื่องบินไป-กลับ 5,000 บาท x 3 คน ค่าน้ ามันรถ ไป-กลับ 

2000 บาท x 2 เที่ยว)  

 6.3 คา่ที่พักวิทยากร ( 1,450 บาท x 2 ห้อง  x 4 คืน  )             

  11,600   บาท 

 6.4 คา่อาหารกลางวัน ( 300 บาท x 80 คน x 1 มื้อ x 3 วัน ) 

 72,000  บาท 

     6.5 คา่อาหารว่างและเครื่องด่ืม ( 50 บาท x 80 คน x 2 มื้อ x 3 วัน)        

 24,000  บาท 

 6.6 คา่เบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ (1 คน x 240 บาท x 2 เทีย่ว) 

           480  บาท 

วิชาการ 

7. ติดตาม

ประเมินผ

ล 

            



 

 6.7 คา่จ้างเหมาถ่ายเอกสาร                 10,000  

บาท 

 6.8 คา่วัสดุอุปกรณ์             7,930  

บาท 

 รวมงบประมาณทัง้สิน้เปน็เงนิ 188,210 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืน

แปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 

หมายเหต ุทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียได้ 

7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  

 7.1 ผู้ป่วยได้รับการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบ าบัด

ด้วยเทคนิคตามแนวคิดการรักษา 

       ที่มองปัญหาของการเกิดโรคจากการขาดสมดุลของร่างกายใน

แกนกลางอย่างมีประสิทธภิาพ 

 7.2 เกิดความร่วมมือระหว่างนักกายภาพบ าบัดกับชุมชน 

 7.3 เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณท์างคลินิกและวิชาชีพระหว่าง

นักกายภาพบ าบัด 

8. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็โครงการ (KPI) 

ตวัชีว้ดั เกณฑ ์

1. ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม ร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในเนื้อหา

วิชาการเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ (บอกประเด็นการประเมิน/

ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของโครงการ) 

 9.1 สรปุผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 9.2 สรปุผลแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุม 

10.ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 งานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

 

                  ลงชื่อ ............................................................ 

ผู้เขียนโครงการ 

                                                              (นางสกุลรัตน์ อัศวโก

สินชัย) 

                                                          ต าแหน่ง นัก

กายภาพบ าบัด เชีย่วชาญ 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นายสชุาต ิตันติ

นิรามัย) 

                                                                        หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมฟ้ืนฟู 

                                                               ต าแหน่ง 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

 

 

 

         ลงชื่อ............................................................ผู้

เห็นชอบโครงการ 

 

 



 

 

 

 

                             ลงชื่อ............................................................

ผู้อนุมัติโครงการ                                           

     

 

 

 

 

 

 

 
 


