
 

ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร 

เรือ่ง “ควำมรูเ้บื้ องตน้ส ำหรบัผูช่้วยเหลืองำนกำยภำพบ ำบดั รุ่นที ่8” 

จัดโดย สาขาวิชากายภาพบ าบัด ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ระหว่างวันที่ 12–15 ธนัวาคม 2560 ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

-------------------------------------------------------------- 

วนัองัคำร ที ่12 ธนัวำคม 2560 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น. พิธเีปิดโครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ โดย รศ.ดร.รัชนี  สรรเสริญ 

 คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

08.45 – 09.45 น. กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ ์โดย อ.พลอยไพลิน นามกร  

09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.00 – 11.00 น. บรรยาย เร่ือง บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบ าบัด 

 โดย อ.กนกทพิย์ สว่างใจธรรม  

11.00 – 12.00 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด 

 ฐานที่ 1 Hot pack   วิทยากร อ.อรณิช  วิมลรัตน์ 

    ผู้ช่วยวิทยากร กภ.กติติญา  จ าพรึก 

 ฐานที่ 2 Paraffin วิทยากร อ.เบญจมาภรณ์  หาญเจริญกุล 

    ผู้ช่วยวิทยากร กภ.เกศรินทร์ กนัทะเนตร 

 ฐานที่ 3 Cold pack and ice massage วิทยากร อ.คทาวุธ ผิวจินดา 

       ผู้ช่วยวิทยากร อ.วิลาวัณย์  ไชยอุต 

 ฐานที่ 4 Continuous Passive Motionวิทยากร อ.กนกทพิย์  สว่างใจธรรม 

      ผู้ช่วยวิทยากร กภ.ประมุข  พงษ์สวุรรณ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด(ต่อ) 

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 – 16.15 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด(ต่อ) 

 ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมกจิกรรม นายธรีวงค์  ใหม่จันทร์ และ                             

กภ.ภาคภมูิ  พิพัฒน์บรรจง 

 

 



วนัพุธ ที ่13 ธนัวำคม 2560 

08.00 – 10.00 น. บรรยาย เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางไฟฟ้าส าหรับ  

 ผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบ าบัด โดย อ.กนกทพิย์  สว่างใจธรรม 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.15 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางไฟฟ้าส าหรับ  

 ผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบ าบัด 

 ฐานที่ 1 Microwave  วิทยากร อ.บุคอรี  ปุตสะ 

     ผู้ช่วยวิทยากร อ.กจิชนะ แก้วแก่น 

 ฐานที่ 2 Short wave  วิทยากร อ.คทาวุธ  ผิวจินดา  

     ผู้ช่วยวิทยากร กภ.ภาคภมูิ  พิพัฒน์บรรจง 

 ฐานที่ 3 Traction   วิทยากร อ.เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล 

     ผู้ช่วยวิทยากร อ.วิลาวัณย์  ไชยอุต 

 ฐานที่ 4 ES   วิทยากร อ.กนกทพิย์  สว่างใจธรรม  

     ผู้ช่วยวิทยากร กภ.กติติญา  จ าพรึก 

 ฐานที่ 5 Ultrasound  วิทยากร อ.อรณิช  วิมลรัตน์ 

     ผู้ช่วยวิทยากร กภ.ประมุข พงษ์สวุรรณ 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 15.15 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางไฟฟ้าส าหรับผู้ช่วยเหลือ

งานกายภาพบ าบัด (ต่อ) 

15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 16.30 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางไฟฟ้าส าหรับผู้ช่วยเหลือ

งานกายภาพบ าบัด (ต่อ)  

 ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมกจิกรรมนายธรีวงค์  ใหม่จันทร์ 

 และ กภ.เกศรินทร์ กนัทะเนตร 

 

  



วนัพฤหสับดี ที ่14 ธนัวำคม 2560 

08.00 – 09.00 น. บรรยาย บรรยาย เร่ือง การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน (Cardiopulmonary resuscitation) 

 โดย อ.คทาวุธ  ผิวจินดา 

09.00 – 10.00 น. บรรยาย เ ร่ือง การจัดท่าทางผู้ป่วยอย่างง่ายส าหรับเตรียมการรักษาทาง

กายภาพบ าบัด โดย อ.พลอยไพลิน นามกร 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.15 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การช่วยงานเคล่ือนย้ายผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัด 

 ฐานที่ 1 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยเดิน (gait aid) 

   วิทยากร  อ.อรณิช  วิมลรัตน์   

  ผู้ช่วยวิทยากร  กภ.ประมุข พงษ์สวุรรณ 

 ฐานที่ 2 การจัดทา่ทางผู้ป่วยอย่างง่ายส าหรับเตรียมการรักษาทางกายภาพบ าบัด  

   วิทยากร  อ.พลอยไพลิน  นามกร 

   ผู้ช่วยวิทยากร อ.ณิศศา  ภาษาสขุ 

 ฐานที่ 3 การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน  

   วิทยากร  อ.คทาวุธ  ผิวจินดา  

   ผู้ช่วยวิทยากร  อ.อ้อมขวัญ  ทมิินกุล 

 ฐานที่ 4 การยกและการช่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

   วิทยากร  อ.บุคอรี ปุตสะ 

   ผู้ช่วยวิทยากร  กภ.ภาคภมูิ พิพัฒน์บรรจง 

 ฐานที่ 5 การบ ารุงรักษากายอุปกรณ์ (orthosis, prosthesis) 

   วิทยากร  อ.ดร.พัฒนสนิ  อารีอุดมวงศ์ 

   ผู้ช่วยวิทยากร  อ.ดร.เพชรรัตน์ แก้วดวงดี 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 15.15 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การช่วยงานเคล่ือนย้ายผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัด (ต่อ) 

15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 – 16.30 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การช่วยงานเคล่ือนย้ายผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัด (ต่อ) 

 ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมกจิกรรม นายธรีวงค์  ใหม่จันทร์ และ กภ.เกศรินทร์ กนัทะเนตร 

 

 

 

 

 



วนัศุกร ์ที ่15 ธนัวำคม 2560 

08.00 – 09.00 น. บรรยาย เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์การออกก าลังกายเพ่ือสขุภาพ 

 โดย อ.บุคอรี ปุตสะ 

09.00 – 10.00 น. บรรยาย เร่ือง การจัดเตรียมและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Bedside Assistive devices 

โดย อ.อนงค์นาถ มีอนิถา 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.15 น. ปฏิบัติการ เ ร่ือง สาธิตการออกก า ลังกายเ พ่ือสุขภาพที่ นิยมใช้ทาง

กายภาพบ าบัด 

 ฐานที่ 1 การจัดเตรียมและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ออกก าลังกาย 1 

(เคร่ืองออกก าลังกายชนิดลู่ว่ิง, จักรยานวัดงาน) 

   วิทยากร  อ.บุคอรี ปุตสะ 

   ผู้ช่วยวิทยากร  กภ.ภาคภมูิ พิพัฒน์บรรจง 

 ฐานที่ 2 การจัดเตรียมและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ออกก าลังกาย 2 

(Quadriceps board, Push up, Shoulder wheel, รอกคู่, ถุงทราย, ดัมเบล) 

   วิทยากร  อ.กนกทพิย์ สว่างใจธรรม 

   ผู้ช่วยวิทยากร  กภ.ประมุข พงษ์สวุรรณ 

 ฐานที่ 3 การจัดเตรียมและการบ ารุงรักษาโครงแขวนพยุง 

   วิทยากร  อ.กจิชนะ แก้วแก่น 

   ผู้ช่วยวิทยากร  อ.จรรยา  ชวดทอง 

 ฐานที่ 4 สาธติอุปกรณ์ Bedside Assistive devices 

   วิทยากร  อ.อนงค์นาถ มีอนิถา 

   ผู้ช่วยวิทยากร  อ.อ้อมขวัญ  ทมิินกุล 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00–15.00 น. ปฏบัิติการ เร่ือง การจัดเตรียมอุปกรณ์การออกก าลังกายทางกายภาพบ าบัด(ต่อ) 

 ผู้ช่วยวิทยากรควบคุมกจิกรรมนายธรีวงค์  ใหม่จันทร์ และ กภ.เกศรินทร์ กนัทะเนตร 

15.00–15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.30 พิธปิีดการอบรม 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 

 


