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โครงการอบรมวิชาการธาราบ าบดั 
เร่ือง กายภาพบ าบดักบัปัญหาผู้ป่วยมะเรง็ 

 
๑.  ช่ือกิจกรรม :  กายภาพบ าบดักบัปัญหาผูป่้วยมะเรง็  

(Physical Therapy Coping with Problems of Cancer Patients)  

๒.  หน่วยงานรบัผิดชอบ  คลนิิกกายภาพบ าบดัแม่ปิง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
     ผู้รบัผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิท์องสุนนัท ์  
    ผูอ้ านวยการคลนิิกกายภาพบ าบดัแมปิ่ง 

๓.  หลกัการและเหตผุล 
 มะเรง็ เป็นโรคทีต่ดิอนัดบั ๑ ใน ๓ ของกลุ่มประชากรไทย  นับวนัจะเพิม่จ านวนมากขึน้ สาเหตุ
มาจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกร่างกาย  นับวนัสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นพษิจากฝีมอืมนุษยก่์อใหเ้กดิสาร
ก่อเซลลม์ะเรง็ในร่างกาย  ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกายคนเป็นไปตามระยะขัน้ตอนของการเกดิมะเรง็  แมว้่า
การรกัษาทางแพทยม์หีลายวธิกีารที่จะเลอืกรกัษา แต่กไ็ม่มวีธิกีารใดที่จะหยุดยัง้หรอืรกัษาใหห้ายขาด
ไดอ้ย่างไดอ้ย่างแน่นอน   กายภาพบ าบดัเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะลดหรอืบรรเทาปัญหาทีเ่กดิขึน้ทางกายและ
การเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ป่วยในทุกระยะของการเป็นมะเรง็  กายภาพบ าบดัจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของทมี
รกัษาที่ท าให้ผู้ป่วยมสีมรรถภาพทางกายตามสภาพร่างกายที่เกิดจากการตอบสนองของวธิกีารรกัษา
ทางการแพทยต์ัง้แต่ระยะแรกเริม่จนถงึระยะสุดทา้ย  บทบาทของนักกายภาพบ าบดัจะเป็นผูก้ระตุ้นและ
ประคบัประคองผู้ป่วยมชีีวิตที่ดีที่สุดทุกช่วงระยะเวลาและแนะน าญาติผู้ป่วยถึงการจดัการที่ถูกต้อง
เหมาะสมในแต่ละราย ญาตแิละผู้ดูแลจะต้องช่วยเหลอืด้วยวธิกีารที่เหมาะสมและถูกต้องตามลกัษณะ
อาการที่พบในระหว่างการรกัษาโดยแพทยห์รอืการรกัษาสิน้สุดลง  ดงันัน้ นักกายภาพบ าบดัและญาติ
หรอืผูดู้แลผูป่้วยต้องรูถ้งึหลกัการและวธิกีารปฏบิตัทิีถู่กต้อง ตลอดจนหาประสบการณ์ทีก่่อใหเ้กดิทกัษะ
อนัน าไปสู่ประสทิธภิาพตามเป้าหมาย  

คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ ปิง เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้นี้ ให้แ ก่นัก
กายภาพบ าบดั ญาตหิรอืผู้ดูแล เพื่อน าไปแนะน าผู้ป่วยและปฏบิตังิานด้วยเทคนิควธิกีารที่ถูกต้องตาม
หลกัวชิาการ จงึจดัการอบรมเรือ่งนี้เพื่อตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีใ่นการดแูลผูป่้วยเฉพาะทางดา้นน้ี 

๔.  วตัถปุระสงค ์ เมือ่สิน้สุดการอบรม ผูเ้ขา้อบรมสามารถ 
 ๑.  สงัเกตและบอกอาการหรอืสิง่เปลีย่นแปลงทางกายภาพและจติของผูป่้วยได ้ในแต่ละ 
               ช่วงเวลาของภาวะปัญหามะเรง็ได ้
 ๒.  อธบิายการเปลีย่นแปลงทางกายภาพและจติ ของผูป่้วยทีเ่ป็นมะเรง็ได้ 

๓.  เลอืกรปูแบบทางกายภาพบ าบดัและวธิกีารบรหิารกาย ออกก าลงักาย ตามหลกัการและ 
     ขัน้ตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๔.  บ่งบอกประโยชน์ ขอ้ระวงัและขอ้หา้ม ในการออกก าลงักายส าหรบัผูป่้วยไดถู้กตอ้ง 
๕.  แนะน าและจดัโภชนาการทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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๕.  วิธีการด าเนินการ 
 รปูแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภปิราย การชมวดีทีศัน์ การสาธติและการปฏบิตักิาร 
(ตามก าหนดตารางเวลาทีแ่นบมาพรอ้มนี้) 
 
๖.  วิทยากร ๖.๑ ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย ์กุลพงษ์ ชยันาม 
   หวัหน้าสาขาวชิาคลนิิก โรงเรยีนแพทยร์ามาธบิด ีอาจารยแ์พทย ์ 
   ดา้นอายแุพทย ์สาขาโภชนวทิยาคลนิิก 
  ๖.๒ กภ. สุกญัญาภสัศ ์สริโิชตปิภา  แผนกกายภาพบ าบดั โรงพยาบาลมะเรง็อุดรธานี 

          กรมการแพทย ์จงัหวดัอุดรธานี  
๖.๓ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. กภ. ประภาส โพธิท์องสุนันท ์  

   ผูอ้ านวยการคลนิิกกายภาพบ าบดัแมปิ่ง  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ขา้ราชการบ านาญ   ภาควชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

๗.  คณุสมบติัและจ านวนผูเ้ข้าอบรม 
๗.๑  นกักายภาพบ าบดั  ทีม่ใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีและยงัไมห่มดอาย ุ 
๗.๒  ผูส้นใจทัว่ไป ผูป่้วยมะเรง็ ผูด้แูลผูป่้วยมะเรง็   
ผูเ้ขา้รบัอบรมตอ้งมสี่วนรว่มทัง้ภาคบรรยายและภาคปฏบิตั ิจงึจะไดใ้บประกาศนียบตัร  ทัง้นี้

เพื่อคุณภาพในการอบรมทัง้ภาคบรรยายและภาคปฏบิตัิ  
 รบัสมคัรจ านวน  ๕๐ คน   การตอบรบัขึน้อยูก่บัล าดบัก่อนหลงัการสมคัร 

๘.   ระยะเวลา   ๒  วนั คอื วนัที ่ ๓-๔  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๙.   สถานท่ี สวนสุขภาพอรณุสหคลนิิก  ๕๔/๑ ซอยธารารมณ์ ๔ ถนนรามค าแหง ๙  แขวงพลบัพลา
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
www.arunhealthgarden.com 

๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบยีน คนละ ๔,๐๐๐  บาท รวมอาหารว่างและอาหารกลางวนั และ
เอกสารการอบรม ตลอด ๒ วนั  เมือ่ช าระค่าลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยถอืว่าการสมคัรสมบรูณ์และจะไดร้บั
หนงัสอืตอบรบัและการตดิต่อกลบัตามล าดบัก่อนหลงั 
 การยกเลิกการสมัครเรียน  โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยผู้สมัครเอง  

ก่อนก ำหนดเรียน ๑๕ วัน ได้รับคืนจ านวน ๓,๕๐๐ บำท โดยถูกหักเป็นค่าด าเนินงาน 
 ก่อนก ำหนดเรียน น้อยกว่ำ ๑๕ วัน ได้รับคืนจ านวน ๓,๐๐๐ บำท โดยถูกหักเป็นค่าด าเนินงาน 
  ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ 
 โทรศัพท ์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒ 

http://www.arunhealthgarden.com/
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๑๑.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๑.  มโีอกาสได้รบัความรูแ้ละประสบการณ์เกี่ยวกบัการบ าบดั บรรเทาปัญหาของผู้ป่วยมะเรง็
และไดม้โีอกาสซกัถามแลกเปลีย่นแนวคดิ ฝึกทกัษะปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกวธิ ี
 ๒.  ได้แนวทางที่ถูกต้องของแต่ละเทคนิค สามารถปฏิบัติด้วยความมัน่ใจได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภยั 

๑๒.   ตวัช้ีวดั 
 ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูท้างทฤษฎแีละปฏบิตักิารเพิม่ขึน้ มจี านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๗๐  

๑๓.   การประเมินการด าเนินกิจกรรม 
 โดยการประเมนิจากวทิยากร ดว้ยการสงัเกตระหว่างการอบรมและโดยการประเมนิจากผูเ้ขา้รบั
การอบรมดว้ยแบบสอบถาม ผลสรปุการประเมนิมคี่าเฉลีย่ทุกดา้นไม่น้อยว่ารอ้ยละ ๘๐  ซึง่ผลและ
ขอ้แนะน าต่างๆจะน ามาวเิคราะหเ์พื่อปรบัปรงุในโอกาสต่อไป 
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ก าหนดการอบรมเรื่อง กายภาพบ าบดักบัปัญหาผูป่้วยมะเรง็ 
(Physical Therapy Coping with Problems of Cancer Patients) 

 
เสารท่ี์ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบยีน  
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. บรรยายเรือ่ง โภชนาการทีจ่ าเป็นและเหมาะสมส าหรบัผูป่้วยมะเรง็  ๑.๕  ชม. 
   โดย รศ.พญ.ประพมิพพ์ร ฉัตรานุกูลชยั (ฉนัทวศนิกุล) 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พกั  อาหารว่าง 
๑๐.๑๕-๑๒.๑๕ น. บรรยายเรือ่ง บทบาทของกายภาพบ าบดัและการจดั  ๒.๐  ชม. 
   โดย กภ. สุกญัญาภสัศ ์สริโิชตปิภา, PT,CPT. ACSM 
๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ น. พกั  อาหารกลางวนั 
๑๓.๑๕-๑๔.๔๕ น. บรรยายและปฏบิตักิาร เรือ่ง การบ าบดัทางกายภาพบ าบดั ๑.๕  ชม. 

ในรายทีเ่ป็นมะเรง็เต้านมและหลงัผ่าตดั  (mastectomy) 
โดย กภ. สุกญัญาภสัศ ์สริโิชตปิภา, PT,CPT. ACSM 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. พกั  อาหารว่าง 
๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. บรรยายและปฏบิตักิาร เรือ่ง การบ าบดัทางกายภาพบ าบดั ๒.๕  ชม. 

ในรายทีเ่ป็นมะเรง็ทีศ่รีษะและคอ  
โดย กภ. สุกญัญาภสัศ ์สริโิชตปิภา, PT,CPT. ACSM 

อาทิตยท่ี์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. บรรยายเรือ่ง แนวคดิพืน้ฐานของการนวดระบายน ้าเหลอืง  ๑.๕  ชม. 
๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พกั  อาหารว่าง 
๑๐.๑๕-๑๒.๑๕ น. บรรยายเรือ่ง การปฏบิตักิายภาพบ าบดัตามหลกัฐาน 
   ในรายทีเ่ป็นมะเรง็      ๒.๐  ชม. 
๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ น. พกั  อาหารกลางวนั 
๑๓.๑๕-๑๔.๔๕ น. ปฏบิตักิารในสระ  เรือ่ง ธาราบ าบดัส าหรบัปัญหามะเรง็  ๑.๕  ชม. 
   การเตรยีมพรอ้มและแบบท่ายดืรา่งกาย  
๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. พกั  อาหารว่าง 
๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. ปฏบิตักิารในสระ  เรือ่ง ลอยน ้าผ่อนคลาย (Aqua Relaxing Float)   ๒.๕  ชม. 
   และโปรแกรมการเสรมิรา่งกาย (Aquatic toning program)  

 โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กภ. ประภาส โพธิท์องสุนนัท ์

 

ส าหรบันักกายภาพบ าบดั กิจกรรม เลขท่ี 1011350        หน่วยคะแนน  15  PTCEU   


