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โครงการอบรมวิชาการทางคลินิกกายภาพบ าบัด 
เรื่อง  Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice : 

Upper Extremities and Spines (MSK-CPUESP)  
 

1.  ชื่อกิจกรรม   Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice:  
   Upper Extremities and Spines (MSK-CPUESP) 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 
3.  หลักการและเหตุผล 
 งานกายภาพบ าบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในประเทศไทย ควรได้รับการพัฒนา ยกระดับให้
ทัดเทียมมาตรฐานต่างประเทศที่เป็นแม่บทองค์ความรู้แห่งวิชาชีพ องค์ความรู้ที่แม่นย าและทักษะทางคลินิกมี
ความส าคัญยิ่งส าหรับนักกายภาพบ าบัดไทย โดยต้องน ากลยุทธ์การจัดการที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิผล
มากมาย (เครื่องมือ/แนวคิดในการบ าบัด) มาใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิก นักกายภาพบ าบัดต้องมีองค์ความรู้
ครอบคลุมด้านพยาธิวิทยาทั่วไป การวินิจฉัยแยกปัญหา การจัดการ รวมถึงการรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ตลอดจนการกลับคืนไปเล่นในกรณีของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 

คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง เห็นถึงความส าคัญในพัฒนาองค์ความรู้ด้าน MSK นี้แก่นักกายภาพบ าบัดไทย
ในเชิงแนวคิดแบบใหม่ตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ ซึ่งยังไม่เคยมีหน่วยงานใดจัดอบรมเช่นนี้มาก่อน ทั้งนี้คลินิก
กายภาพบ าบัดแม่ปิงได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและคุณภาพยินดีรับบรรยายผ่านเว็บ (Webinar) 
ประกอบกับคลินิกมีความพร้อมด้านระบบเผยแพร่สื่อ จึงจัดอบรมเรื่องนี้เพ่ือให้นักกายภาพบ าบัดไทยได้เรียนและ
น าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป 

4.  วัตถุประสงค์   เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 1. จดจ ารูปแบบอาการและการบาดเจ็บที่พบบ่อยได้ทันที 
 2. มีความมั่นใจในการใช้เหตุผลทางคลินิกเพ่ิมข้ึน 

3. ปรับแต่งทักษะการจัดการด้วยตนเอง (การประเมินทางคลินิก/ วิธีการ) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
สื่อสารกับผู้ป่วย (การให้ข้อมูลและค าแนะน าที่มีประสิทธิภาพ) 
4. เรียนรู้กลยุทธ์การจัดการที่ละเอียดอ่อน แต่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมผลการรักษาท่ีเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ 
และ/หรือเป้าหมายของผู้ป่วย 
5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ทราบแนวทางและพร้อมที่พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

5.  วิธีการด าเนินการ 
 ในสถานการณ์ยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่ทราบว่าจะเบาบางลงหรือยุติการแพร่ระบาด
อย่างถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข้ารูปแบบปกติใหม่ (New Normal)  ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของ
พฤติกรรมและระบบใหม่ในการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ  ดังนั้น คลินิกกายภาพบ าบัดคิดจัดระบบการ
อบรมวิชาการในแนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยายด้วยการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต โดยการใช้เทคโนโลยี
สื่อสารทันสมัยที่ทุกคนคุ้นเคยและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตรประจ าวัน 
 การอบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้า
สู่ระบบการเรียนตามก าหนดเวลานัดหมายและมีระยะเวลาการเข้าสู่ระบบตามที่ก าหนดไว้  ภายใต้การก ากับ
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ควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะท าการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์
และท าแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามก าหนดเวลา  
 ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ท าการบรรยายและซักถามปัญหา 
ต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการอบรม   
 หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลาก าหนดและ/หรือไม่ท าแบบทดสอบและส่งงานที่มอบหมาย
คืนภายในก าหนดเวลา หรือมิได้รับฟังการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย ทีมงานวิทยากรตรวจสอบและ
บันทึกหลักฐานแล้ว  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายช่ือเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  

6.  วิทยากร นายณัชธกรม์ เปียงเจริญ นักกายภาพบ าบัดอาวุโส    

(An experienced extended scope Physiotherapist)       
ผู้มีประสบการณ์สูงทาง Sports Physical Therapy และ MSK Sonographer ปฏิบัติงาน
ประจ าที่ Sheffield United Football Club, ประเทศอังกฤษ 

7.  คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 นักกายภาพบ าบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ รับจ านวนจ ากัดเพียง 100 คน 
ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพในการอบรม การตอบรับขึ้นอยู่กับล าดับก่อนหลังของการสมัครที่สมบูรณ ์ 

8.  ระยะเวลา  15  ชั่วโมง คือ ระยะวันที่ 1 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 รวม 5 สัปดาห์   

9.  สถานทีแ่พร่ส่ือ  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 225/182 หมู่ 13 ถนนเชียงใหม-่ฮอด ต าบลบ้านแหวน 
   อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  50230 

10. งบประมาณ  ค่าลงทะเบียน คนละ 2,400 บาท  
          เมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับ จัดส่งทางอีเมล์ 
ตามล าดับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์  
          ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา เพ่ิงบุญ (ป๊อบ)  
          หมายเลขโทรศัพท์ 053-441942 และ 090-2825942 
 
          การยกเลิกการสมัครเรียน ให้ผู้สมัครแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ก่อนก าหนดเรียน 20 วัน ได้รับคืนจ านวน 2,000 บาท  
 ก่อนก าหนดเรียน 10 วัน ได้รับคืนจ านวน 1,600 บาท  
                    ก่อนก าหนดเรียน น้อยกว่า 10 วัน ไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน 
                    ซ่ึงเงินที่ถูกหักเป็นค่าด าเนินโครงการที่ได้จัดเตรียมไปแล้วล่วงหน้า  

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ประหยัดงบประมาณและเวลา ไดโ้อกาสเรียนองค์ความรู้นี้ภายในประเทศ ไม่ต้องเดินทางไปต่าง 

ประเทศภายใต้สถานการณ์จ ากัด คุ้มค่าทั้งงบประมาณรายจ่ายและเวลา 
 2. มีโอกาสได้รับความรู้ที่ทันปัจจุบันและเข้าใจโดยละเอียดจากวิทยากรคนไทยที่มีวิทยฐานะเทียบเท่า
วิทยากรต่างชาติ เรียนรู้ประสบการณ์ทางรักษาทางคลินิกจากวิทยากร ผู้เรียนมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยน
แนวคิด เพ่ือน าไปฝึกทักษะการรักษาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ได้แนวคิดอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมในการรักษาปัญหาแต่ละข้อต่อ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนเทคนิคการรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น 
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 4. สามารถเข้าถึงบทเรียนที่บันทึกไว้ เรียนทบทวนย้อนหลังไดต้ลอดช่วงระยะเวลาทีเ่ปิดอบรม 
 5. มีโอกาสประเมินตนเองจากการเรียนรู้ การอบรม สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพตนเอง 

12.  ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 100 ของจ านวนผู้เข้าอบรม  ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ก าหนด 

13.  การประเมินการด าเนินกิจกรรม 
 โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สรุปผลและข้อแนะน าจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
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Effective Management Strategy in Musculoskeletal Clinical Practice :  
Upper Extremities and Spines (MSK-CPUESP) 

1 กันยายน -3 ตลุาคม 2564 (5 สัปดาห์ๆ ละ 2 วนั คือ วันพุธและอาทิตย์) 

ข้อตกลงและเงื่อนไข 
 ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเรียนแบบออนไลน์สด LIVE จ านวน 10 ครั้ง ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้  
มิฉะนั้น ถือว่าเข้าอบรมไม่ครบและไม่ได้รับคะแนนสะสม  
 

Contents :  Each session of joints will include anatomical review, pathophysiology/ 
biomechanics, clinical assessment/ differential diagnoses and images and 
management strategy (plan of treatment/ rehabilitation) and key home messages. 
 
LIVE 1 on  Wednesday 1 September 2021  Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Professionalism (Step to be an expert mastery )     
LIVE 2 on  Sunday 5 September 2021   Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Shoulder complex I 
LIVE 3 on  Wednesday 8 September 2021  Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Shoulder complex II  
LIVE 4 on  Sunday 12 September 2021   Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Elbow, Wrist & Hand I  
LIVE 5 on  Wednesday 15 September 2021  Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Elbow, Wrist & Hand II 
LIVE 6 on  Sunday 19 September 2021   Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Case studies (open review and consultation) 
LIVE 7 on  Wednesday22 September 2021  Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Cervical spines  
LIVE 8 on  Sunday 26 September 2021   Time 18.30-20.00 1.5    hrs. 

Thoracic spines  
LIVE 9 on  Wednesday 29 September 2021  Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Lumbar spines and SIJ  
LIVE 10 on  Sunday 3 October 2021   Time 18.30-20.00  1.5    hrs. 

Case studies (open review and consultation)  
 
รหสักิจกรรม คือ  101XXXX      ได้คะแนน  15  PTCEU 


