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ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการประจําป  :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive  
        physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ 
    สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
หลักการและเหตุผล 
 ผูปวยที่มีความบกพรองของการทํางานของระบบหัวใจและปอดที่เขารับการผาตัดในโรงพยาบาล  
มีความจําเปนตองไดรับการดูแลทางกายภาพบําบัด ซึ่งนักกายภาพบําบัดจะมีบทบาทสําคัญในการดูแล
ผูปวยต้ังแตกอนผาตัด หลังการผาตัดในชวงที่อยูในหอผูปวยวิกฤต หอผูปวยทั่วไป จนกระทั่งในระยะ        
ที่ผูปวยกลับมาฟนฟูสมรรถภาพของหัวใจและปอด  ดังน้ัน  นักกายภาพบําบัดจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับ
กลไกและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจและปอด รวมถึงเทคนิคการรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพของหัวใจและ
ปอดการเพิ่มพูนความรูความสามารถและประสบการณทางคลินิกของนักกายภาพบําบัดในการดูแลผูปวย
หลังผาตัดหัวใจและปอด  จึงเปนสิ่งจําเปนและจะชวยยกระดับมาตรฐานในการใหการรักษาอันจะใหกอเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูปวย 

สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณการรักษาทางกายภาพบําบัดในผูปวย    
ที่ไดรับการผาตัดหัวใจและปอด โดยรวมมือกับสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
จัดการอบรมเชิงปฏิบั ติการครั้ ง น้ี ข้ึน  เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางคลิ นิก                
แกนักกายภาพบําบัด  ในการตรวจประเมินรางกายการดูแลรักษาการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด และ
เปนการเปดโอกาสใหนักกายภาพบําบัดได  แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
กายภาพบําบัดตอไปในอนาคต 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผาตัดหัวใจและปอด การตรวจประเมิน การติดตาม

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การใชเครื่องมือและอุปกรณเฉพาะที่ทันสมัยและหลากหลาย 
2. เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางคลินิกเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัด

กอนและหลังผาตัดหัวใจและปอด รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพดวยการออกกําลังกายและการฟนฟู
สมรรถภาพหัวใจและปอด  

3. เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการใชเหตุผลทางคลินิก และหลักฐานเชิงประจักษ
สําหรับการรักษาทางกายภาพบําบัดในผูปวยที่รับการผาตัดหัวใจและปอด 

4. เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด 
 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
1. การอบรมระยะสั้น ( 3 วัน ) 
 หัวขอ Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 
  วันที่ 15 – 17  พฤษภาคม 2560 

 ณ หองอัญมณี  โรงแรมบางกอกเซนเตอร  กรุงเทพมหานคร 
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2. การอบรมระยะยาว ( 10 วัน ยกเวนวันหยุดราชการ) 

 หัวขอ Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation

 วันที่ 15 – 17  พฤษภาคม  2560 

  ณ หองอัญมณี  โรงแรมบางกอกเซนเตอร  กรุงเทพมหานคร 

  และวันที่  18 - 19  และวันที่ 22 – 26  พฤษภาคม   2560 

ณ แผนกกายภาพบําบัด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 

รูปแบบการอบรม 

  การบรรยาย ปฏิบัติการ สมัมนา และปฏิบัติการทางคลินิก 
 

ผูเขารวมโครงการ  
1. การอบรมระยะสั้น  จํานวน  80  คน 

-  นักกายภาพบําบัดทีเ่ปนศิษยเกา ของคณะกายภาพบําบัด มศว   จํานวน 20 คน 
-  นักกายภาพบําบัดและอาจารยจากสถาบันตางๆ    จํานวน 50 คน 
-  วิทยากร อาจารยคณะกายภาพบําบัด อาจารยพิเศษ  นิสติบัณฑิตศึกษา  จํานวน 10 คน 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะกรรมการดําเนินงาน    

2. การอบรมระยะยาว  จํานวน  25  คน 
- นักกายภาพบําบัดและอาจารยจากสถาบันตางๆ    จํานวน 12 คน 
- วิทยากร อาจารย และคณะกรรมการดําเนินงาน    จํานวน 13 คน 

วิทยากร 
1. นายแพทยชัยวุฒ ิ ยศถาสุโรดม 

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
2. แพทยหญงิฉัตรชนก  รุงรัตนมณีมาศ 

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกลัยา  กฤษณเกรียงไกร   

คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย ดร.ประภาวดี  ภิรมยพล 

คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย ดร.กนกวรรณ  ทองโชติ 

คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. อาจารยสุวัฒน  จิตรดํารงค 

คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7. อาจารยจินตนา  ตันหยง 

คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
8. กภ. นัฏฐา ติตถะสิร ิ

งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 
9. กภ. ประเสริฐ จิระโณทัย 

งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 
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10. กภ. นภาพร แววทอง 
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

11. กภ. ธิดารัตน  ขาวผิว 
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

12. กภ. จุฑามาศ สุโภภาค 
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

13. กภ. อรพรรณ ดอนแกว 
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

14. กภ.จตุรงค ฉิมพาล ี
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

15. กภ. สโรชิณี คําเมือง 
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

16. กภ. สุนันทา ละมัง่ทอง 
งานกายภาพบําบัด กลุมงานเวชศาสตรฟนฟ ูสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผาตัดหัวใจและปอด การตรวจประเมิน การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การใชเครื่องมือและอุปกรณเฉพาะที่ทันสมัย  และหลากหลาย  มีความรู
และประสบการณทางคลินิกเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัดกอนและหลังผาตัดหัวใจและปอด 
การทดสอบสมรรถภาพดวยการออกกําลังกายการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด  การใชเหตุผลทางคลินิก   
และหลักฐานเชิงประจักษสําหรับการรักษาทางกายภาพบําบัด  ในผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจและปอด   
และยังเปนการแลกเปลี่ยนความรูและสรางความรวมมือระหวางคณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ กับนักกายภาพบําบัดที่เขารวมโครงการ 
 

การประเมินผลโครงการ 
1. จํานวนผูเขารวมอบรมมากกวารอยละ 80 
2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผูเขาอบรม  โดยผูเขาอบรมมีความพึงพอใจมากกวา 

รอยละ 80 
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การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน 
คาลงทะเบียนเขารับการอบรม ดังน้ี 
 การอบรมระยะสั้น  

-  นักกายภาพบําบัดทีเ่ปนศิษยเกา ของคณะกายภาพบําบัด มศว     คนละ   4,800 บาท 
-  นักกายภาพบําบัดและอาจารยจากสถาบันตางๆ           คนละ   5,800 บาท 

 การอบรมระยะยาว   
- นักกายภาพบําบัดและอาจารยจากสถาบันตาง                    คนละ 15,800 บาท

(ระหวางวันที่ 18-26 พ.ค. 60 ผูจัดไมไดจัดเตรียมอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม  และ
อาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมอบรม) 

1. โอนผานทางธนาคาร 
ช่ือบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว”ธนาคารไทยพาณิชย สาขา มศว องครักษ 
ประเภทออมทรัพย  เลขที่บัญชี 283 - 204359-3 

2. สงใบสมัครพรอมสําเนาใบโอนเงินคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 12  พฤษภาคม  2560 
ทางโทรสาร 0 2649 5450 หรือ 037 395438 หรือE-mail :khanidtha@g.swu.ac.th 
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  คุณขนิษฐา  ใจกลา เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 
08.30 - 16.00 น.โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27307 โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 3237 8627 

3. ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวนโหลดไดจาก 
http://healthsci.swu.ac.th 

4. สามารถตรวจสอบรายช่ือผูเขาอบรม ไดทาง http://healthsci.swu.ac.th 

กอนการอบรม 1 สัปดาห เฉพาะผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมหลังฐานการโอนแลวเทาน้ัน 
5. ถามีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล  กรุณาแจงลวงหนากอนวันอบรม 1 สัปดาห 
6. หากชําระคาลงทะเบียนแลว จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและไมรับ

ชําระคาลงทะเบียนหนางาน การสมัครอบรมจะสมบูรณตอเมื่อไดรับใบสมัครพรอม 
ใบโอนเงินเรียบรอยแลว 

หมายเหตุ : คณะฯ จะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัครแลว 
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการประจําป :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” 
การอบรมระยะสั้น หัวขอ Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 

ระหวางวันท่ี  15– 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 
ณ หองอัญมณี  โรงแรมบางกอกเซนเตอร  กรุงเทพมหานคร 

……………………………………….. 

วัน เวลา หัวขอ วิทยากร 
จ.  

15 พ.ค. 
60 

07.30-08.00 น. ลงทะเบียน  

08.00-08.30 น. กลาวเปดงาน โดยคณบดีคณะกายภาพบําบัด มศว  

08.30-10.00 น. บรรยาย เรื่อง Anatomy and Physiology of 
Cardiopulmonary system 600 

อ.ดร.กนกวรรณ   ทองโชต ิ
 

10.00-10.15 น. Break  

10.15–12.15 น. บรรยาย เรื่อง Exercise Physiology of 
Cardiopulmonary system for Rehabilitation600 

อ.ดร.ประภาวด ี ภิรมยพล 

12.15–13.15 น. Lunch  

13.15–15.15 น. บรรยาย เรื่อง  Cardiothoracic Surgery600 นพ.ชัยวุฒ ิ ยศถาสุโรดม  

15.15-15.30 น. Break  

15.30-16.30 น. บรรยาย เรื่อง  -  Cardiovascular Medications 
                   -  Pulmonary Medications600 

พญ.ฉตัรชนก  รุงรัตนมณีมาศ 
 

อ.  
16 พ.ค. 

60 

08.30–10.30 น. บรรยาย เรื่อง Special investigation for 
cardiopulmonary condition:  
- ECG, exercise testing, echocardiogram, CAG 600 

อ.สุวัฒน  จิตรดํารงค 
 

10.30-10.45 น. Break  

10.45-12.15 น. บรรยาย เรื่อง Special investigation for 
cardiopulmonary condition:  
- CXR, Hematology  600 

อ.จินตนา  ตันหยง 
 

12.15–13.15 น. Lunch  

13.15-15.15 น. บรรยาย เรื่อง Special investigation for 
cardiopulmonary condition:  
- Biochemistry, Pulmonary function test, 
respiratory muscle strength test 600 

ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 
 

15.15-15.30 น. Break  

15.30-16.30 น. บรรยาย เรื่อง Special investigation for 
cardiopulmonary condition:  
-  ABG, Monitoring devices [CVP, Swan ganz, A-
line], chest drain 600 
 

อ.ดร.ประภาวด ีภิรมยพล 
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วัน เวลา หัวขอ วิทยากร 
พ.  

17 พ.ค. 
60 

8.00– 10.00 น. บรรยาย เรื่อง Cardiopulmonary rehabilitation อ.สุวัฒน  จิตรดํารงค 

10.00-10.15 น. Break  

10.15-11.15 น. บรรยาย เรื่อง Airway Clearance Technique อ.ดร.ประภาวด ีภิรมยพล 

11.15 -12.15 น. บรรยาย เรื่อง Physical Therapy Management for 
Cardiopulmonary surgery 

กภ.นัฏฐา ตติถะสิริ 

12.15–13.15 น. Lunch  

13.15-14.45 น. บรรยายเรือ่ง Clinical reasoning and Evidence -
base practice in cardiopulmonary rehabilitation1 
600 

ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 
 

14.45-15.00 น. Break  

15.00-16.30 น. บรรยาย เรื่อง Evidence-based Practice in  
Cardiopulmonary Rehabilitation 2 600 

ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 
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กําหนดการโครงการประชุมวิชาการประจําป :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” 

การอบรมระยะยาว หัวขอ Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 
ระหวางวันท่ี  15– 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 

ณ หองอัญมณี  โรงแรมบางกอกเซนเตอร  กรุงเทพมหานคร 
ระหวางวันท่ี  18–26 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 

ณ แผนกกายภาพบําบัด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

วัน เวลา หัวขอ วิทยากร 
จ.  

15 พ.ค. 
60 

07.30-08.00 น. ลงทะเบียน  

08.00-08.30 น. กลาวเปดงาน โดยคณบดีคณะกายภาพบําบัด มศว  

08.30-10.00 น. บรรยาย เรื่อง Anatomy and Physiology of 
Cardiopulmonary system600 

อ.ดร.กนกวรรณ  ทองโชต ิ
 

10.00-10.15 น. Break  

10.15–12.15 น. บรรยาย เรื่อง Exercise Physiology of 
Cardiopulmonary system for Rehabilitation600 

อ.ดร.ประภาวด ี ภิรมยพล 

12.15–13.15น. Lunch  

13.15–15.15น. บรรยาย เรื่อง  Cardiothoracic Surgery600 นพ.ชัยวุฒ ิ ยศถาสุโรดม  

15.15-15.30 น. Break  

15.30-16.30 น. บรรยาย เรื่อง  -  Cardiovascular Medications 
                   - Pulmonary Medications600 

พญ.ฉตัรชนก  รุงรัตนมณีมาศ 
 

อ.  
16 พ.ค. 

60 

08.30–10.30 น. บรรยาย เรื่อง Special investigation for 
cardiopulmonary condition:  
- ECG, exercise testing, echocardiogram, CAG600 

อ.สุวัฒน  จิตรดํารงค 
 

10.30-10.45 น. Break  

10.45-12.15 น. บรรยาย เรื่อง Special investigation for 
cardiopulmonary condition:  
- CXR, Hematology  600 

อ.จินตนา  ตันหยง 
 

12.15–13.15 น. Lunch  

13.15-15.15 น. บรรยาย เรื่อง Special investigation for 
cardiopulmonary condition:  
- Biochemistry, Pulmonary function test, 
respiratory muscle strength test600 

ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 
 

15.15-15.30 น. Break  

15.30-16.30 น. บรรยาย เรื่อง Special investigation for 
cardiopulmonary condition:  
-  ABG, Monitoring devices [CVP, Swan ganz, A-
line], chest drain600 

อ.ดร.ประภาวด ีภิรมยพล 
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วัน เวลา หัวขอ วิทยากร 
พ.  

17 พ.ค. 
60 

8.00– 10.00 น. บรรยาย เรื่อง Cardiopulmonary rehabilitation600 อ.สุวัฒน  จิตรดํารงค 

10.00-10.15 น. Break  

10.15-11.15 น. บรรยาย เรื่อง Airway Clearance Technique600 อ.ดร.ประภาวด ีภิรมยพล 

11.15 -12.15 น. บรรยาย เรื่อง Physical Therapy Management for 
Cardiopulmonary surgery 600 

กภ.นัฏฐา ตติถะสิริ 

12.15–13.15 น. Lunch  

13.15-14.45 น. บรรยายเรือ่ง Clinical reasoning and Evidence -
base practice in cardiopulmonary 
rehabilitation1600 

ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 
 

14.45-15.00 น. Break  

15.00-16.30 น. บรรยาย เรื่อง Evidence-based Practice in  
Cardiopulmonary Rehabilitation 2600 

ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 
 

พฤ.  
18 พ.ค. 

60 

9.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการ เรื่อง Exercise Testing  
- Normal (GXT, 6MWT, ISWT, ESWT) 
- Test ผูปวย Heart & Lung300 

กลุมท่ี 1 กภ.อรพรรณ ดอนแกว 
กลุมท่ี 2 กภ.จตุรงค  ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 3 กภ. นภาพร แววทอง 

12.00– 13.00 น. Lunch  

13.00–14.30 น.  ปฏิบัติการ เรื่อง Exercise Prescription  
(Casestudy)300 

กลุมท่ี 1 กภ.ประเสริฐ จิรโณทัย 
กลุมท่ี 1 อ.สุวัฒน  จิตรดํารงค 
กลุมท่ี 2 กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ 
กลุมท่ี 2 อ.ดร.กนกวรรณ  ทองโชต ิ
กลุมท่ี 3 กภ. นภาพร แววทอง 
กลุมท่ี 3 อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล 

14.30–16.30 น. ปฏิบัติการ เรื่อง case series in CXR  (heart and lung) 
300 

กลุมท่ี 1 กภ.ธิดารัตน ขาวผิว 
กลุมท่ี 1 อ.จินตนา  ตันหยง 
กลุมท่ี 2 กภ.นภาพร แววทอง 
กลุมท่ี 2 กภ.จตุรงค ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 3 กภ.จุฑามาศ  สุโภภาค 
กลุมท่ี 3 ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 

ศ.  
19 พ.ค. 

60 

09.00–12.00 น.  ปฏิบัติการทางคลินิก Clinical Practice in ICU (ครั้งที่1) 
Gr. 1: Heart Surgery 
Gr. 2: Lung Surgery 00 
 

กลุมท่ี 1 กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ 
กลุมท่ี 1 กภ.ประเสริฐ จิรโณทัย 
กลุมท่ี 2 กภ. นภาพร แววทอง 
กลุมท่ี 2 กภ.ธิดารัตน  ขาวผิว 
กลุมท่ี 3 กภ.อรพรรณ ดอนแกว 
กลุมท่ี 3 กภ.จุฑามาศ  สุโภภาค 
กลุมท่ี 4 อ.สุวัฒน  จิตรดํารงค  
กลุมท่ี 4 อ.จินตนา  ตันหยง 

12.00–13.00 น. Lunch 
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วัน เวลา หัวขอ วิทยากร 
13.00–15.00 น. ปฏิบัติการทางคลินิก Clinical Practice in ICU (ครั้งที่ 2)  

Gr. 1: Lung Surgery 
Gr. 2: Heart Surgery  100 

กลุมท่ี 1 กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ 
กลุมท่ี 1 กภ.ประเสริฐ จิรโณทัย 
กลุมท่ี 2 กภ. นภาพร แววทอง 
กลุมท่ี 2 กภ.สโรชิณี  คําเมือง 
กลุมท่ี 3 กภ.จตุรงค ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 3 กภ.ธิดารัตน ขาวผิว 
กลุมท่ี 4 อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ
กลุมท่ี 4 อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล 

15.00-17.00 น. สัมมนา Evidence-based Practice 300 ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 

จ.  
22 พ.ค. 

60 

09.00–12.00 น. ปฏิบัติการทางคลินิก Clinical Practice in 
Cardiopulmonary Condition (Phase I : in-patients) 
(ครั้งที่ 1)100 
Gr. 1: Heart Surgery 
Gr. 2: Lung Surgery 

กลุมท่ี 1 กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ 
กลุมท่ี 1 กภ.ประเสริฐ จิรโณทัย 
กลุมท่ี 2 กภ.จตุรงค ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 2 กภ.สโรชิณี  คําเมือง 
กลุมท่ี 3 กภ.อรพรรณ ดอนแกว 
กลุมท่ี 3 กภ.สุนันทา  ละม่ังทอง 
กลุมท่ี 4 อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ
กลุมท่ี 4 อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล 

 12.00–13.00 น. Lunch  

 13.00–16.00 น. อภิปราย Clinical Reasoning and Evidence based 
practice in Cardiopulmonary Conditions     
(Cases from ICU)100 

ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 
กภ.นัฏฐา ตติถะสิริ 
อ.สุวัฒน จิตรดํารง 
อ.จินตนา ตันหยง 

อ.  
23 พ.ค. 

60 

09.00–12.00 น. ปฏิบัติการทางคลินิก Clinical Practice in 
Cardiopulmonary Condition (Phase I : in-patients)  
(ครั้งที่ 2)- 
Gr. 1: Lung Surgery 
Gr. 2: Heart Surgery 

กลุมท่ี 1 กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ 
กลุมท่ี 1 กภ.นภาพรแววทอง 
กลุมท่ี 2 กภ.สุนันทา ละม่ังทอง 
กลุมท่ี 2 กภ.จุฑามาศ  สุโภภาค 
กลุมท่ี 3 กภ.จตุรงค ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 3 กภ.อรพรรณ  ดอนแกว 
กลุมท่ี 4 อ.สุวัฒน จิตรดํารง 
กลุมท่ี 4 อ.จินตนา ตันหยง 

 12.00–13.00 น. Lunch  

 13.00–16.00 น. อภิปราย เรือ่ง Clinical reasoning and Evidence 
based Practice in Cardiopulmonary conditions  
(Cases from Phase I : in-patients)100 

ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 
กภ.นัฏฐา ตติถะสิริ 
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ
อ.ดร.ประภาวด ีภิรมยพล 

พ.  
24 พ.ค. 

60 

09.00–12.00 น. ปฏิบัติการทางคลินิก  Clinical Practice for Cardiac 
Rehabilitation (Phase II : out-patients)100 
 

กลุมท่ี 1 กภ.ประเสริฐ จิระโณทัย 
กลุมท่ี 1 กภ.สโรชิณี  คําเมือง 
กลุมท่ี 2 กภ.จุฑามาศ สุโภภาค 
กลุมท่ี 2 ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 
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วัน เวลา หัวขอ วิทยากร 
กลุมท่ี 3 กภ.นัฏฐา  ตติถะสิริ 
กลุมท่ี 3 กภ.จตุรงค  ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 4 อ.สุวัฒน  จิตรดํารงค 
กลุมท่ี 4 อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล 

 12.00–13.00 น. Lunch  

 13.00–16.00 น. ปฏิบัติการทางคลินิก Clinical Practice for Pulmonary 
Rehabilitation (phase II : out-patients)100 

 

กลุมท่ี 1 กภ.นภาพร แววทอง 
กลุมท่ี 1 กภ.ธิดารัตน  ขาวผิว 
กลุมท่ี 2 กภ.อรพรรณ ดอนแกว 
กลุมท่ี 2 กภ.จตุรงค  ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 3 กภ.สุนันทา  ละม่ังทอง 
กลุมท่ี 3 กภ.นัฏฐา  ตติถะสิริ 
กลุมท่ี 4 อ.ดร.กนกวรรณ  ทองโชต ิ
กลุมท่ี 4 อ.จินตนา  ตันหยง 
กลุมท่ี 4 ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 

พฤ.  
25 พ.ค. 

60 

09.00–12.00 น. ปฏิบัติการทางคลินิก Clinical Practice for 
Cardiopulmonary conditions  
(phase II : Follow-up)100 
Heart & Lung 
 

กลุมท่ี 1 กภ.อรพรรณ ดอนแกว 
กลุมท่ี 1 กภ.สุนันทา ละม่ังทอง 
กลุมท่ี 2 กภ.จตุรงค ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 2 กภ.นภาพร  แววทอง 
กลุมท่ี 3 กภ.ประเสริฐ จิระโณทัย 
กลุมท่ี 3 กภ.สโรชิณี  คําเมือง 
กลุมท่ี 4 อ.สุวัฒน จิตรดํารงค 
กลุมท่ี 4 อ.จินตนา ตันหยง 

 12.00–13.00 น. Lunch  

 13.00–16.00 น.  อภิปราย เรือ่ง  Clinical reasoning and Evidence 
based Practice in Cardiac & Pulmonary 
Rehabilitation  
(Cases fromphase II : out-patients)100 

ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 
กภ.นัฏฐา  ติตถะสิริ 
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชต ิ
อ.ดร.ประภาวด ีภิรมยพล 

ศ.  
26 พ.ค. 

60 

09.00–12.00 น. ปฏิบัติการทางคลินิก Clinical Practice in 
Cardiopulmonary Condition (Phase I : in-patients)  
(ครั้งที่ 3)100 
 

กลุมท่ี 1 กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ 
กลุมท่ี 1 กภ.ประเสริฐ  จิระโณทัย 
กลุมท่ี 2 กภ.นภาพร แววทอง 
กลุมท่ี 2 กภ.ธิดารัตน  ขาวผิว 
กลุมท่ี 3 กภ.จตุรงค  ฉิมพาล ี
กลุมท่ี 3 กภ.จุฑามาศ  สุโภภาค 
กลุมท่ี 4 อ.สุวัฒน  จิตรดํารงค 
กลุมท่ี 4 อ.ดร.ประภาวดี ภิรมยพล 

 12.00–13.00 น. Lunch  

 13.00–14.00 น. อภิปราย Panel Discussion : 300 
- Cardiopulmonary Physical Therapy 

กภ.นัฏฐา  ติตถะสิริ 
กภ.ประเสริฐ  จิระโณทัย 
กภ.นภาพร แววทอง 
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วัน เวลา หัวขอ วิทยากร 
14.00-16.00 น. อภิปราย Panel Discussion : 300 

- Clinical reasoning   
- Evidence based Practice 

ผศ.ดร.สุกัลยา  กฤษณเกรียงไกร 
อ.ดร.กนกวรรณ  ทองโชต ิ
อ.จินตนา  ตันหยง 

หมายเหตุ  (ผูจัดไมไดจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องด่ืม  และอาหารกลางวันสําหรับผูเขาอบรมในวันท่ี 
18-26 พฤษภาคม 2560) 
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ใบสมัครเขารวมโครงการประชุมวิชาการประจําป :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” 

การอบรมระยะยาว หัวขอ Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 
ระหวางวันท่ี  15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 

ณ หองอัญมณี  โรงแรมบางกอกเซนเตอร  กรุงเทพมหานคร 
ระหวางวันท่ี  18 – 26  พฤษภาคม พ.ศ.  2560 

ณ แผนกกายภาพบําบัด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ/      นามสกุล      
ตําแหนง      สถานที่ทํางาน        
อําเภอ/เขต     จังหวัด      รหัสไปรษณีย     
โทรศัพท      โทรสาร         
E-mail address        เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ   
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (โปรดระบุชื่อและท่ีอยู)       

             

              

อาหารปกติ อาหารอิสลามอาหารมังสวิรัติอื่นๆ       
การจองหองพักที ่โรงแรมบางกอกเซนเตอร กรุงเทพมหานคร ราคาหองเดี่ยว 1,300 บาท  ราคาหองคู 1,400 บาท 

หมายเหตุ : การชําระคาหองพัก ใหผูเขาอบรมชําระเงินเองที่ โรงแรมบางกอกเซนเตอร กรุงเทพมหานคร  

เม่ือมาเขาพัก ติดตอสอบถามขอมูลที่ คุณชาลินี  ทุมประเสน  ผูจัดการฝายขาย เบอรโทร. 08 1620 7296 

 
  

 

 
 

 

ลงชือ       
 

     (    ) 
 

 

การลงทะเบียนและวิธกีารลงทะเบียน 
คาลงทะเบียนเขารับการอบรมสําหรับ   นักกายภาพบําบัดและอาจารยจากสถาบนัตางๆ คนละ 15,800 บาท 

1. โอนผานทางธนาคาร  ชื่อบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว”  ธนาคารไทยพาณิชย สาขา มศว องครักษ  
ประเภทออมทรัพย  เลขที่บัญชี 283 - 204359-3 

2. ถามีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  กรุณาแจงลวงหนากอนวันอบรม 1 สัปดาห 
3. สงใบสมัครพรอมสําเนาใบโอนเงินคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 11  พฤษภาคม  2560 
ทางโทรสาร 037 395438  หรือ E-mail: khanidtha@g.swu.ac.th 
หากชําระคาลงทะเบียนแลว  จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
และไมรับชําระคาลงทะเบียนหนางาน  การสมัครอบรมจะสมบูรณตอเมื่อไดรับใบสมัครพรอมใบโอนเงินเรียบรอยแลว 
หมายเหตุ : คณะฯ จะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนที่รับสมัครแลว 
4. ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  คุณขนิษฐา  ใจกลา  เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. 
โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27339 โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 3237 8627 
ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวนโหลดไดจาก http://healthsci.swu.ac.th 
5. สามารถตรวจสอบรายชื่อผูเขาอบรม ไดทาง http://healthsci.swu.ac.th กอนการจัดอบรม 1 สัปดาห 
6. ตองการจองหองพักที่ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร กรุงเทพฯ  ราคาหองเดี่ยว 1,300 บาท  ราคาหองคู 1,400 บาท 
     ขอใหติดตอจองหองพักดวยตัวของทานเอง  โดยติดตอคุณชาลิน ี ทุมประเสน  ผูจัดการฝายขาย   โทรศัพทเคลื่อนที ่ 08 1620 7296 
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ใบสมัครเขารวมโครงการประชุมวิชาการประจําป :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” 

การอบรมระยะสั้น หัวขอ Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation 
ระหวางวันท่ี  15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.  2560 

ณ หองอัญมณี  โรงแรมบางกอกเซนเตอร  กรุงเทพมหานคร 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ/      นามสกุล      
ตําแหนง      สถานท่ีทํางาน        
อําเภอ/เขต     จังหวัด       รหัสไปรษณีย     
โทรศัพท      โทรสาร         
E-mail address        เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ   
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม (โปรดระบุช่ือและที่อยู)        

             

              

 อาหารปกติ   อาหารอิสลาม     อาหารมังสวิรัติ   อ่ืนๆ    
การจองหองพักที ่โรงแรมบางกอกเซนเตอร กรุงเทพมหานคร ราคาหองเดี่ยว 1,300 บาท  ราคาหองคู 1,400 บาท 

หมายเหตุ : การชําระคาหองพัก ใหผูเขาอบรมชําระเงินเองที่ โรงแรมบางกอกเซนเตอร กรุงเทพมหานคร  

เม่ือมาเขาพัก ติดตอสอบถามขอมูลที่ คุณชาลินี  ทุมประเสน  ผูจัดการฝายขาย เบอรโทร. 08 1620 7296 

 
 
 
 

การลงทะเบียนและวิธกีารลงทะเบียน 
คาลงทะเบียนเขารับการอบรมสําหรับ 

- ศิษยเกาของคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คนละ 4,800 บาท 
- นักกายภาพบําบัดและอาจารยจากสถาบันตางๆ คนละ 5,800 บาท 
1. โอนผานทางธนาคาร ชื่อบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว”  ธนาคารไทยพาณิชย สาขา มศว องครักษ  

ประเภทออมทรัพย  เลขที่บัญชี 283 - 204359-3 
2. ถามีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล  กรุณาแจงลวงหนากอนวันอบรม 1 สัปดาห 
3. สงใบสมัครพรอมสําเนาใบโอนเงินคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 11  พฤษภาคม  2560 
ทางโทรสาร 037 395438  หรือ E-mail: khanidtha@g.swu.ac.th 
หากชําระคาลงทะเบียนแลว  จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
และไมรับชําระคาลงทะเบียนหนางาน  การสมัครอบรมจะสมบูรณตอเมื่อไดรับใบสมัครพรอมใบโอนเงินเรียบรอยแลว 
หมายเหตุ : คณะฯ จะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนที่รับสมัครแลว 
4. ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  คุณขนิษฐา  ใจกลา  เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. 
โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27339 โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 3237 8627 
ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวนโหลดไดจาก http://healthsci.swu.ac.th 
5. สามารถตรวจสอบรายชื่อผูเขาอบรม ไดทาง http://healthsci.swu.ac.th กอนการจัดอบรม 1 สัปดาห 
6. ตองการจองหองพักที่ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร กรุงเทพฯ  ราคาหองเดี่ยว 1,300 บาท  ราคาหองคู 1,400 บาท 
     ขอใหติดตอจองหองพักดวยตัวของทานเอง  โดยติดตอคุณชาลิน ี ทุมประเสน  ผูจัดการฝายขาย   โทรศัพทเคลื่อนที ่ 08 1620 7296 

 

ลงชือ       
 

     (    ) 
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