ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and
management for Knee pain”
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
หลักการและเหตุผล
ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะภาวะปวดเข่ามีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้นในสังคมไทย ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มวัยทางานอันเกี่ยวเนื่องมาจากลัก ษณะการใช้ชีวิตและลักษณะ
งานอาการเจ็บปวด ส่งผลให้จากัดการเคลื่อนไหวและจากัดการทากิจวัตรต่างๆ นักกายภาพบาบัดที่มีความ
เชี่ยวชาญต้องอาศัยทักษะการรักษาทางกายภาพบาบัดร่วมกับการจัดการให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม
กับความรุนแรงของอาการและสาเหตุสาคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น การประยุกต์การใช้เทปเป็นเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาความรู้โดยอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนให้นักกายภาพบาบัดสามารถตัดสินใจทาง
คลินิกในการกาหนดการจัดการ การประยุกต์ใช้เทป การบูรณาการความรู้ในเรื่องซีวกลศาสตร์และพยาธิ
สภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา การพัฒนาความเชี่ยวชาญในเทคนิคการใช้เทปจึงมีความสาคัญ
อย่างยิ่งประกอบกับทางคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์พิเศษทางคลินิก (Clinical Instructor) และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญทางด้าน
คลินิก จึงได้จัดการอบรมเชิ งปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ขึ้น โดยได้เชิญผู้มีประสบการณ์และความชานาญเฉพาะ
ทางมาให้ความรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกายภาพบาบัด คณาจารย์ และนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ได้
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้ไปจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายหลังการอบรม (Knowledge management, KM) เพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบาบัดต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการนาเสนอความรู้ และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการประยุกต์การใช้เทปเพื่อการ
รั ก ษาและการจั ด การส าหรั บ ภาวะปวดเข่ า แก่ อ าจารย์ พิ เ ศษทางคลิ นิ ก นั ก กายภาพบ าบั ด
คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ อาจารย์ พิ เ ศษทางคลิ นิ ก นั ก กายภาพบ าบั ด คณาจารย์ และนิ สิ ต ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้แ ลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นการรั ก ษากั บ นั กกายภาพบ าบั ด
ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ คลินิกกายภาพบาบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 40 คน
1. วิทยากร และคณะกรรมการดาเนินงาน คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ นักกายภาพบาบัด และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นักกายภาพบาบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI) ของคณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 คน
10 คน
20 คน

วิธีการอบรม การบรรยายและปฏิบัติการ
วิทยากร
อาจารย์ประจาคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. อาจารย์ ดร.ชัชฎา
ชินกุลประเสริฐ
2. อาจารย์ ดร.ทศพล
เจศรีชัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์
พู่เจริญ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
วิริยะธารากิจ
5. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ
วิชัยวงศ์
6. อาจารย์ ดร.กสิมา
เอกธุวะปราณี
7. อาจารย์ ดร.อรวรรณ
เยี่ยมพัฒนพร
8. อาจารย์วาสนา
เตโชวาณิชย์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในใช้เทป การประยุกต์ใช้เทคนิคการเทปสาหรับผู้มีภาวะ
ปวดเข่าและยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างนักกายภาพบาบัดที่เป็น Clinical
Instructor นักกายภาพบาบัดที่เข้าร่วมโครงการ และคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การประเมินผลโครงการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม – ไม่คิดค่าลงทะเบียน ช่วงที่ 1
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome”
1. ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/6pgiYY5Gkq1DTHKJ2
2. ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cdrSoa2dcR_vipMJc_3ln1IkWJduYqZlwQ
ZAvyyzEJU/edit?usp=sharing
3. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมอย่างเป็นทางการ
ได้ทาง http://healthsci.swu.ac.th ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา ใจกล้า โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3237 8627
เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น.
หมายเหตุ : จะปิดรับสมัครเมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบตามจานวนที่รับสมัครแล้ว

กาหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain”
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Application of taping techniques and management for Patellofemoral pain syndrome”
ณ คลินิกกายภาพบาบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
………………………………………..
เวลา
รายละเอียดกาหนดการ
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
08.30 - 10.30 น.

10.30 -12.30 น.

12.30 – 13.20 น.
13.20 - 13.30 น.
13.30 - 15.00 น.

15.00 - 16.30 น.

บรรยาย เรื่อง “Evidence-based practice: Assessment for Patellofemoral
pain syndrome”
โดย: อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
บรรยาย เรื่อง “Principles of kinesiotaping for Patellofemoral pain
syndrome”
โดย อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติการ เรื่อง “Assessment and application of kinesiotaping for
Patellofemoral pain syndrome”
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ และ อาจารย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย และ อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
กลุ่มที่ 3 ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ และ อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
ปฏิบัติการ เรื่อง “Application of kinesiotaping and management for
Patellofemoral pain syndrome”
กลุ่มที่ 1 อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ และ อาจารย์ ดร.กสิมา เอกธุวะปราณี
กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย และ อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
กลุ่มที่ 3 ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ และ อาจารย์ ดร.อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร

