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ที่ สกภ.ว๗๐/๒๕๖๕
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕
เรือ่ ง

ขอเรียนเชิญเขารวมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธการบริการทาง
กายภาพบำบัด (PTQA-๐๔)

เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง ผูอำนวยการโรงพยาบาลทุกแหง
สิ่งที่สงมาดวย ๑. เอกสารประชาสัมพันธ
๒. โครงการฯ

๑
๑

ฉบับ
ฉบับ

ดวยสภากายภาพบำบัด โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ไดจัดใหมีการอบรม
และแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  เรื ่ อ ง ตั ว ชี ้ ว ั ด และผลลั พ ธ ก ารบริ ก ารทางกายภาพบำบั ด (PTQA-๐๔)
ในวันอาทิตย ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบ zoom meeting
เพื่อใหนักกายภาพบำบัดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการกำหนดผลลัพธและตัวชี้วัดอยางถูกตอง
เหมาะสมในกระบวนการบริการกายภาพบำบัด และสงเสริมใหกระบวนการใหบริการทางกายภาพบำบัด
มีคณ
ุ ภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมีหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่อง (PTCEU) ๖ คะแนน
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ บุคลากรในหนวยงานของทาน เขารวมการอบรมดังกลาว
โดยมีคา ลงทะเบียนทานละ ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) รับสมัครตั้งแต ๑๔ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๕
แจงรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรมในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผานทาง www.pt.or.th รายละเอียดตาม
สิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติบุคลากรเขารวมอบรมฯ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย)
นายกสภากายภาพบำบัด

สภากายภาพบำบัด : ฝายธุรการ
โทร. ๐๒-๕๘๐-๕๗๕๐
อีเมล anuchitra21@gmail.com

๑. ชื่อโครงการ การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธการบริการทางกายภาพบำบัด
(PTQA-04)
๒. ลักษณะโครงการ
 โครงการตอเนื่อง
 โครงการใหม
๓. ประเภทโครงการ
 อยูใ นแผนการใชงบประมาณประจำป 2565 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 อยูน อกแผนการใชงบประมาณประจำป 2565 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสภา ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. หลักการและเหตุผล
การใหบริการกายภาพบำบัดในโลกยุคปจจุบัน ผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น
และหลากหลาย จากเดิมเพียงแคแกปญหาดานความบกพรอง (impairments) ไมวาจะเปน ตองการลดอาการปวด
ตองการเคลื่อนไหวไดปกติ แตเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เปลี่ยนเปน ความตองการกลับไปใชชีวิตประจำวันได ทำงาน
ได กลับเขาสังคมได (minimizing activity and participation limitations) อีกทั้งตองปลอดภัยจากการรักษา
และไมกลับมาเปนซ้ำ เปนตน ความตองการดังกลาว สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการใหบริการของวิชาชีพ
กายภาพบำบัด ที่ไมไดมองผลลัพธการรักษาเพียงแคแกปญหาเฉพาะหนา แตมุงใหบริการที่หวังผลลัพธการรักษา
อยางยั่งยืนเพื่อสุขภาพของผูรับบริการ
ความรูและความเขาใจในการกำหนดผลลัพธและตัวชี้วัดอยางถูกตองและเหมาะสมในการกระบวนการ
ใหบริการกายภาพบำบัด จะชวยใหนักกายภาพบำบัดสามารถติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการใหบริการ ทั้งดาน
การบริหารและการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลลัพธดานการดูแลผูปวย เปนองคประกอบที่สำคัญ
(มาตรฐานที่ ๙) ในประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่องมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ ดวย
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน พบวา นักกายภาพบำบัดในหนวยบริการยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การกำหนดผลลัพธและตัวชี้วัดอยางถูกตองและเหมาะสม ดังนั้น คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจึงเห็นสมควร
จัดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธการบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04) ขึ้น
๕. วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อใหนักกายภาพบำบัดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการกำหนดผลลัพธและตัวชี้วัดอยางถูกตองและ
เหมาะสมในการกระบวนการใหบริการกายภาพบำบัด และเปนการสงเสริมใหกระบวนการใหบริการ
กายภาพบำบัดมีคุณภาพยิ่งขึ้น
๖. เปาหมายของโครงการ
๖.๑ เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)
- ผูเขารับการอบรมมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการกำหนดผลลัพธและตัวชี้วัดอยางถูกตองและ
เหมาะสมในการกระบวนการใหบริการกายภาพบำบัด
๖.๒ เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)
- ผูเขารวมการอบรมใหบริการกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด
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๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๗.๑ นักกายภาพบำบัดสามารถกำหนดผลลัพธและตัวชี้วัดอยางถูกตองและเหมาะสมในการกระบวนการ
ใหบริการกายภาพบำบัด
๗.๒ สภากายภาพบำบัดสงเสริมใหหนวยบริการกายภาพบำบัดพัฒนาตามแนวทางในประกาศสภา
กายภาพบำบัด เรื่องมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำใหประชาชนไดรับบริการกายภาพบำบัดที่มี
คุณภาพและปลอดภัย
๘. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
๘.๑ กลุมเปาหมายในโครงการ คือ นักกายภาพบำบัด จำนวน ๓๐๐ คน
๘.๒ ผูที่ไดรบั ประโยชนจากโครงการ คือ นักกายภาพบำบัด หนวยบริการกายภาพบำบัด สภา
กายภาพบำบัด และประชาชนที่รับบริการกายภาพบำบัด
๙. สถานที่และระยะเวลาในการจัดโครงการ :
ระยะเวลา ๑ วันคือ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กิจกรรม
1. เขียนโครงการ
2. ประชุมทีมวิทยากรเพื่อเตรียม
เนื้อหาและวิธดี ำเนินการ
3. กำหนดเนื้อหาและผูรับผิดชอบ
4. พิจารณาและคัดเลือกผลงาน
show & share
5. ซักซอมการอบรม
6. ดำเนินการจัดอบรม

ธ.ค. ๖๔ ม.ค. ๖๕
/

เดือน
ก.พ. มี.ค.

/

/

/

/

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

/
/

/

/

/
/
๒๒ พ.ค

7. สรุปการดำเนินงาน

/

๑๐. แนวทางการดำเนินการ/กิจกรรม
จัดประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Zoom) ของสภากายภาพบำบัด
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
๑. นางสุวารี เจริญมุขยนันท
๒. นางสาวจีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล
๓. นายชานนทร เพชรรัตน
๔. นางสาวกรรณิการ ธีรวุฒิวรเวทย
๕. นางอังคณา พรประไพ
๖. นางสาวธิดาพร วงศสุทิน
๗. เจาหนาที่สำนักงานสภา

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขานุการและคณะทำงาน
ผูชวยเลขานุการ
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กำหนดการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ตัวชี้วัดและผลลัพธการบริการทางกายภาพบำบัด (PTQA-04)
วันอาทิตยที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส
******************************************************
เวลา
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕-๑๖.๔๕ น.
๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น.

หัวขอ
พิธีเปด โดยนายกสภากายภาพบำบัด
กลาวรายงานโดย ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด การวัด และผลลัพธการบริการทางสุขภาพ
โดย รศ.ดร.นพ.จิรุตม ศรีรตั นบัลล
พักเบรก
ตัวชี้วัดการใหบริการทางกายภาพบำบัด โดย ดร.กภ.สุวารี เจริญมุขยนันท
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ตัวชี้วัดการใหบริการทางกายภาพบำบัด (ตอ) โดย ดร.กภ.สุวารี เจริญมุขยนันท
หลุมพราง (pitfall) ของการวัดผลลัพธและการใชเครื่องชี้วัดในการใหบริการทาง
กายภาพบำบัด โดย ดร.กภ.สุวารี เจริญมุขยนันท
พักเบรก
Show & Share การวัดผลลัพธของการใหบริการทางกายภาพบำบัด
โดย ดร.กภ.สุวารี เจริญมุขยนันท ดร.นิภาพร ลครวงศ และ กภ.ชานนทร เพชรรัตน
สรุปปดการประชุม
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