
 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง  Clinical reasoning and PT management in Knee pain 

วนัที ่20-21 ธันวาคม 2558 

 

1. ผู้รับผดิชอบโครงการ: คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัรังสิตและ คลินิกกายภาพบ าบดั ทีแอนด์เอส 

2. หลกัการและเหตุผล:  

 การปวดเข่า  เป็นอาการปวดเร้ือรังท่ีพบเป็นอนัดบั 1 ในผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นชนบท  ซ่ึงในปัจจุบนั

สถิติของผูป่้วยโรคขอ้เข่าเส่ือมพบประมาณ 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 34.5-45.6 ของประชากรทั้ง

ประเทศโดยส่วนใหญ่จะพบในผูสู้งอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป แต่ปัจจุบนัพบเร็วข้ึนท่ีอายปุระมาณ 45-50 ปี 

เน่ืองจากมีปัจจยัส่งเสริม เช่น ภาวะอว้น ท าใหข้อ้เข่าแบกรับน ้าหนกัเกิน หรือการนัง่ยอง ๆ นัง่พบัเพียบ 

รวมทั้งกรณีประสบอุบติัเหตุ หรือการเล่นกีฬาหกัโหมเกินไป  อยา่งการเล่นฟุตบอล เป็นตน้ นอกจาก

ปัจจยัดา้นอาย ุ พนัธุกรรม และปัจจยัส่งเสริมดงักล่าวแลว้ ยงัพบวา่ การเปล่ียนแปลงในกระดูกอ่อนจาก

โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์ การติดเช้ือในขอ้ หรือโรคเกาต ์ ก็มีส่วนท าลายกระดูกอ่อนผวิขอ้ให้เส่ือมเร็ว

ยิง่ข้ึนการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบ าบดัท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วย

บรรเทาอาการปวดเข่าไดเ้ป็นอยา่งดี จึงควรมีการเพิ่มองคค์วามรู้ของนกักายภาพบ าบดั เพื่อใหส้ามารถ

ตรวจวนิิจฉยั  ใชเ้ทคนิคการรักษาท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเข่าในแต่ละรูปแบบ   

 คณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัรังสิต  ในฐานะสถาบนัผูผ้ลิตท่ีมีบทบาทในการเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ เพื่อใหเ้กิดการบริการสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงเล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ความรู้

ดา้นการจดัการในผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเข่าใหก้บันกักายภาพบ าบดั   จากการวเิคราะห์โอกาสการเขา้ถึง

การอบรมของนกักายภาพบ าบดัพบวา่     นกักายภาพบ าบดัชุมชนเป็นกลุ่มคนท่ีขาดโอกาสในการเขา้

อบรมเน่ืองจากขาดงบประมาณในการสนบัสนุนจากภาครัฐ  โอกาสน้ีคณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยั

รังสิตจึงร่วมมือกบัคลินิกกายภาพบ าบดั ทีแอนด์เอสจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง Clinical reasoning 

and PT management in Knee pain ข้ึนเพื่อพฒันาวชิาชีพ และเสริมองคค์วามรู้โดยเปิดโอกาสใหน้กั

กายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลชุมชน ไดเ้ขา้อบรมในราคายอ่มเยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทกัษะและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ทางวชิาการอยา่งเป็นระบบ 

 

 



3. วตัถุประสงค์   

- เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการตรวจวนิิจฉยัตลอดจนการจดัการทางกายภาพบ าบดัใน

ผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเข่า 

- เพื่อเปิดโอกาสในนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลชุมชน  ไดรั้บสิทธิในการเขา้อบรมในราคา

ยอ่มเยา 

- เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายและความร่วมมือดา้นวชิาการและวจิยักบัโรงพยาบาลและสถาบนัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

4. กลุ่มเป้าหมายนกักายภาพบ าบดัในโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 60 คน 

5. รายนามวิทยากร  อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล และ อ.วยิะดา ศกัด์ิศรี 

6. ค่าลงทะเบียน 

ก่อนวนัท่ี 30 ตุลาคม2558   

 ลงทะเบียนเฉพาะนกักายภาพบ าบดัชุมชน จ านวนเงิน 1,500 บาท 

 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการอบรมวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 

หลงัวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558  (กรณีผูส้มคัรไม่ครบตามจ านวน) 

 นกักายภาพบ าบดั โรงพยาบาลรัฐบาล เป็นจ านวนเงิน  2,000 บาท 

 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการอบรมภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2558 

7. วธีิการสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที ่ 1 ส่งใบสมคัร   

- กรอกเอกสารใน google form ซ่ึงใบสมคัรจะน าข้ึน www.rsu.ac.th/therapy ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 

2558 เวลา 9.00 น. 

ขั้นตอนที ่2 ตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้อบรม ท่ี www.rsu.ac.th/therapy  

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  : กรณีนกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลชุมชน 

วนัท่ี 16 พฤศจิกายน  2558  : กรณีนกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลรัฐบาล                           

 (ท่ีสมคัรหลงัจากวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558) 

 

 

 

http://www.rsu.ac.th/therapy%20%20ใน


ขั้นตอนที ่3 ช าระค่าลงทะเบียนส าหรับผูท่ี้มีสิทธิเขา้รับการอบรมโดย   

นกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลชุมชน    โอนเงินภายใน 10 พฤศจิกายน2558 

นกักายภาพบ าบดัโรงพยาบาลรัฐบาล  (ท่ีสมคัรหลงัจากวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558) โอนเงิน

 ภายใน 25 พฤศจิกายน 2558 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่4 จดัส่งเอกสารการโอนเงิน  โดยการ 

- สแกน และส่งเขา้  email : chanthana.a@rsu.ac.th 

- หรือส่ง fax มายงั 02-997-2222 ต่อ 1481 

ขั้นตอนที ่5 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้อบรมทาง website หลงัจากไดรั้บหลกัฐานการโอนเงิน   

8. ระยะเวลาการจัดอบรม  วนัอาทิตยท่ี์ 20 และวนัจนัทร์ท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

วนัอาทิตยท่ี์ 20 ธนัวาคม 2558 

time topic Lecturer/ Lab leader 
8.30-9.30 Introduction to knee problems     

 Anatomical consideration 
 Biomechanics consideration 

อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล  

9.30-10.30 Knee Assessment อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล 
10.30-10.45 Coffee break  
10.45-12.00 Lab   Knee Assessment   อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล และ 

อ.วยิะดา ศกัด์ิศรี 
12.00-13.00  Lunch  
13.00-14.45  Mobilization of the knee joint 

Myofascial release  
Knee exercise program  

อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล 

14.45-15.00 Coffee break  
15.00-17.00 Lab : Mobilization of the knee joint 

Myofascial release  
Knee exercise program  

อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล และ 
อ.วยิะดา ศกัด์ิศรี 

 

ช่ือบญัชี ศนูย์การศกึษาตอ่เนื่อง มหาวิทยาลยัรังสติ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั  สาขาเมืองเอก  รังสติ 

เลขที่บญัชี  099-222-1184 



วนัจนัทร์ท่ี 21ธนัวาคม 2558 

time topic Lecturer/ Lab leader 
8.30-10.30 Tibio-femoral joint dysfunctions 

Patello-femoral joint dysfunctions 
Meniscus injury 

อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล 

10.30-10.45 Coffee break  
10.45-12.00 Lab :  Tibio-femoral joint dysfunctions 

Patello-femoral joint dysfunctions 
            Meniscus injury 

อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล และ 
อ.วยิะดา ศกัด์ิศรี 

12.00-13.00  Lunch  
13.00-14.45  OA knee management 

ACL, PCL  reconstruction and management 
TKA management 

อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล  

14.45-15.00 Coffee break  
15.00-17.00 Lab :  OA knee management 

          ACL, PCL  reconstruction and management 
         TKA management 
Case Study 

อ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล และ 
อ.วยิะดา ศกัด์ิศรี 

 

9. สถานทีจั่ดประชุม: คณะกายภาพบ าบดั  มหาวทิยาลยัรังสิต 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

- เผยแพร่ความรู้และเทคนิควธีิการจดัการผูป่้วยท่ีมีอาการปวดเข่าลงสู่นกักายภาพบ าบดัใน

โรงพยาบาลชุมชน  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในชุมชน 

- เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งระหวา่งคณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัรังสิต และนกั

กายภาพบ าบดัท่ีปฏิบติังานในชุมชน 

- เป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกักายภาพบ าบดัท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนทัว่

ประเทศ 

11. การนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง : 14 PTCEU   

 


