
 
 

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบ ัติการ 
เร่ือง “ความรูเบื้องตนสําหรับผูชวยนักกายภาพบําบัด รุนที่ ๒” 

จัดโดย สาขาวิชากายภาพบําบัด สํานักวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยแม ฟาหลวง 

ระหวางวันท ี่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  

ณ สํานักวชิาว ิทยาศาสตรสุขภาพ ขั้น ๔ อาคารสํานักวชิา ๒ (E2) มหาวิทยาลัยแมฟ าหลวง 

 
วันพ ุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.  ลงทะเบ ียน 

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีกลาวตอนรับวิทยากรและผูเขารวมการอบรม 

 โดยนายแพทยส ําเริง กาญจนเมธากุล  

คณบดีส ําน ักวิชาวิทยาศาสตรส ุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ย วก ับโรคตางๆ ที่แ พทย มัก สงปรึก ษานัก
กายภาพบําบ ัด 

 โดย ผศ.พญ.มิตรา  คาสล ี่ 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง ความรูพื้นฐานเกี่ย วก ับโรคตางๆ ที่แ พทย มัก สงปรึกษานัก

กายภาพบําบ ัด 
 โดย ผศ.พญ.มิตรา  คาสล ี่ (ตอ) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บทบาทของผ ูชวยน ักกายภาพบําบัดตองานกายภาพบําบ ัด 

   โดย อ.สรายุธ  มงคล 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง การใชและการเตรียมอุปกรณและเคร่ืองมือทางกายภาพบําบัด 

๑ (hot pack, paraffin, cool pack and ice massage) 
   โดย อ.พิมพรัก  สินสมบูรณทอง 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. ปฏิ บัติก า ร เรื่ อ ง  ก ารใช  แ ละกา รเ ตรีย มอุ ปกร ณแล ะเครื่ อ งมือท า ง

กายภาพบําบ ัด ๑ (hot pack, paraffin, cool pack and ice massage) 
โดย อ.สรายุธ  มงคล, อ.กนกทิพย  สวางใจธรรม, อ.ศิวภรณ  จันทาพูน,  
อ.เบญจมาภรณ  หาญเจริญกุล, อ.พิมพรัก  ส ินสมบูรณทอง,  
อ.สุจ ิตรา  กล วยหอมทอง, อ.อ ัมพา  นุมโพธ์ิ และ อ.ศิรินทิพย  คําฟู 

 
 
 
 
 
 



 ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบ ียน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยาย เรื่อง การใชและการเตรียมอุปกรณและเคร่ืองมือทางกายภาพบําบัด 

๒ (short wave diathermy, ultrasound, microwave diathermy, 
magnetic therapy, traction, ES) 

   โดย อ.กนกท ิพย สวางใจธรรม 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ปฏิ บัติก า ร เรื่ อ ง  ก ารใช  แ ละกา รเ ตรีย มอุ ปกร ณแล ะเครื่ อ งมือท า ง

กาย ภาพบําบัด  ๒ (short wave diathermy, ultrasound, microwave 
diathermy, magnetic therapy, traction, ES) 
โดย อ.สรายุธ  มงคล, อ.กนกทิพย  สวางใจธรรม, อ.ศิวภรณ  จันทาพูน,  
อ.เบญจมาภรณ  หาญเจริญกุล, อ.พิมพรัก  ส ินสมบูรณทอง,  
อ.สุจ ิตรา  กล วยหอมทอง, อ.อ ัมพา นุมโพธ์ิ และ อ.ศิรินทิพย  คําฟู 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง การขนยายผ ูปวยและอุปกรณชวยเดิน 
 (Transfer, ambulation and positioning) 

   โดย อ.สรายุธ  มงคล 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง การกูช ีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary resuscitation) 
   โดย อ.สุจิตรา  กลวยหอมทอง 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๕.๔๕ – ๑๖.๔๕ น. ปฏิ บัติ กา ร เรื่อ ง ก าร ขน ย าย ผูป วย และอุปกร ณช ว ยเดิน  (Transfer, 

ambulation and positioning) แ ล ะ  ก า ร กู ช ี พ ขั้ น พื้ น ฐ า น 
(Cardiopulmonary resuscitation) 
โดย อ.สรายุธ  มงคล, อ.กนกทิพย  สวางใจธรรม, อ.ศิวภรณ  จันทาพูน,  
อ.เบญจมาภรณ  หาญเจริญกุล, อ.พิมพรัก  ส ินสมบูรณทอง,  
อ.สุจ ิตรา  กล วยหอมทอง, อ.อ ัมพา  นุมโพธ์ิ และ อ.ศิรินทิพย  คําฟู 

 
วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบ ียน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยาย เรื่อง การออกกําล ังกายแบบทําเองและผูอ ื่นทําใหในผ ูปวย  

(Active and Passive Exercise) 
 โดย อ.เบญจมาภรณ  หาญเจริญก ุล 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. ปฏิบัติการ เรื่อง การออกกําลังกายแบบทําเองและผูอ ื่นท ําใหในผ ูปวย (Active 

and Passive Exercise), การขนย ายผูปวยและอุปกรณชวยเดิน  (Transfer, 
ambulation and positioning) แ ล ะ  ก า ร กู ช ี พ ขั้ น พื้ น ฐ า น 
(Cardiopulmonary resuscitation) 
โดย อ.สรายุธ  มงคล, อ.กนกทิพย  สวางใจธรรม, อ.ศิวภรณ  จันทาพูน,  
อ.เบญจมาภรณ  หาญเจริญกุล, อ.พิมพรัก  ส ินสมบูรณทอง,  
อ.สุจ ิตรา  กล วยหอมทอง, อ.อ ัมพา  นุมโพธ์ิ และ อ.ศิรินทิพย  คําฟู 
 



 ๓

๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๑๕ – ๑๔.๑๕ น. อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของผ ูชวยนักกายภาพบาํบัด และ

ขอซ ักถาม 
   โดย อ.สรายุธ  มงคล 
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง  
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ทัศนศึกษามหาวิทยาล ัยแมฟาหลวง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
 โดยท ีมวิทยากร 
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปดการอบรม  
 

*********************************************************** 
 
 
* หมายเหต:ุ กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 


