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ชื่อโครงการ โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “Essentials of respiratory physical therapy management 
in children” 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 ผูรับผิดชอบ  อาจารยรุจิรวรรณ บุปผาพรหม 
 

หลักการและเหตุผล  
 ปญหาของโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กเปนปญหาที่พบไดบอย เน่ืองจากในปจจุบันมีความกาวหนา
ของวิทยาการทางการแพทยอยางมาก ทําใหเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจมีอัตราการรอดชีวิตที่
สูงข้ึน แตยังมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจหลงเหลืออยู ทําใหความตองการการดูแลทางกายภาพบําบัด
มากตามไปดวย และเน่ืองจากเด็กมีลักษณะทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาที่แตกตางจากผูใหญ ทําใหการ
ดูแลผูปวยเด็กระบบทางเดินหายใจตองอาศัยการดูแลที่มีความจําเพาะ และความเช่ียวชาญพิเศษ  

สาขากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การพัฒนาความรู ประสบการณ และทักษะของนักกายภาพบําบัดในการดูแลผูปวยเด็กที่มีปญหาของระบบ
ทางเดินหายใจ  จึงจัดโครงการอบรมวิชาการในครั้งน้ีเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะในการดูแลผูปวยเด็กที่
มีปญหาระบบทางเดินหายใจ ทั้งทางดานการแพทย และกายภาพบําบัด แกนักกายภาพบําบัดที่สนใจ และเปน
การเปดโอกาสใหนักกายภาพบําบัดไดแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบาํบดัตอไป
ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และการดําเนินของโรคระบบ

ทางเดินหายใจในเด็ก 
2. เพื่อเปนการเพิม่พูนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจประเมิน และการรักษาทางกายภาพบําบัด ในโรค

ระบบทางเดินหายใจในเด็ก 
3. เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

ระยะเวลา ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

รูปแบบการอบรม  
อบรมออนไลนผานระบบ SWU Moodle ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
สัมมนาออนไลนผานระบบ Zoom meeting วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564   
 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน  109  คน 
-  นักกายภาพบําบัด อาจารยจากสถาบันตางๆ และบุคคลทัว่ไป  จํานวน  60  คน 
-  นักกายภาพบําบัดผูคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัดทีเ่ปนศิษยเกาของ             

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จํานวน  30  คน 
-  วิทยากร และคณะกรรมการดําเนินงาน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

        จํานวน  19  คน  
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วิทยากร   
1. ผูชวยศาสตราจารย นพ. สรวุฒิ พงศโรจนเผา ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว 
2. พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ    ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว 
3. นพ.จารพุงษ นอยตําแย    สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
4. กภ.นิติยา โชครัศมีหิรัญ    สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
5. กภ.ขวัญดาว เนาวบุตร    สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
6. กภ.ศิริศักด์ิ เหลือศิร ิ    สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร คณะกายภาพบําบัด มศว 
8. อาจารย ดร.ประภาวดี ภิรมยพล   คณะกายภาพบําบัด มศว 
9. อาจารย ดร.กนกวรรณ ทองโชติ    คณะกายภาพบําบัด มศว 
10. อาจารยรุจริวรรณ บุปผาพรหม    คณะกายภาพบําบัด มศว 
11. อาจารยจินตนา ตันหยง    คณะกายภาพบําบัด มศว 
 

  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และการดําเนินของโรค
ระบบทางเดินหายใจในเด็ก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทางกายภาพบําบัดในโรคระบบทางเดิน
หายใจในเด็กรวมทั้งเปนการแลกเปลี่ยนความรูและสรางความรวมมือระหวางคณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กับนักกายภาพบําบัดที่เขารวมโครงการ 
 

การประเมินผลโครงการ 
1. รอยละ 80 ของผูเขารวมการอบรม ผานการประเมินผลการเรียนรู โดยมีคะแนน post - test    

ผานเกณฑ 50%  หรือมีคะแนนมากกวา pre - test  
2. รอยละ 80 ของผูเขารวมการอบรมทั้งหมด มีความพึงพอใจในระดับดี (> 4 คะแนน) ข้ึนไป 

 

การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน 
คาลงทะเบียนเขารับการอบรมสําหรับ   

1. โอนผานทางธนาคาร 

ช่ือบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว”ธนาคารไทยพาณิชย สาขา มศว องครักษ 

ประเภทออมทรัพย  เลขที่บัญชี 283 - 204359-3 

2. ถามีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล  กรุณาแจงลวงหนากอนวันอบรม 1 สัปดาห 

3. รับสมัครต้ังแตบัดน้ี  ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

หากชําระคาลงทะเบียนแลว จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และไมรับชําระคาลงทะเบียนหนางาน   

การสมัครอบรมจะสมบูรณตอเมื่อไดรับใบสมัครพรอมใบโอนเงินเรียบรอยแลว 

คณะฯ จะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัครแลว 
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4. ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  

- การรับสมัคร คุณขนิษฐา  ใจกลา  โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27315  

           โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 3237 8627 

- การชําระคาลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ  โทรศัพท 0 2649 5000 ตอ 27312 

      โทรศัพทเคลื่อนที่ 06 2316 5488 

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

         กอนการอบรม 1 สัปดาหเฉพาะผูสมัครที่สงใบสมัครพรอมหลกัฐานการโอนแลวเทาน้ัน 

     หมายเหตุ : คณะฯ จะปดรับสมัครเมื่อผูเขารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัครแลว 

 
 
 
 

ลงทะเบียนสําหรับ 
นักกายภาพบําบัด อาจารยจากสถาบันตางๆ และบุคคลท่ัวไป (รับจํานวน  60 คน)  คนละ  3,500  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนไดท่ี (อยางไมเปนทางการ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://qrgo.page.link/oWwPu  https://qrgo.page.link/r5nGJ  

ลงทะเบียนสําหรับ 
นักกายภาพบําบัดผูคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัดท่ีเปนศิษยเกาของ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับจํานวน 30 คน)  คนละ 3,000  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนไดท่ี (อยางไมเปนทางการ) 
  

https://qrgo.page.link/TnYa4  https://qrgo.page.link/SMmeY  



 
 

  

ก ำหนดกำร โครงกำรอบรมวิชำกำร  
เรื่อง “Essentials of respiratory physical therapy management in children” 

ระหว่ำงวันที่ 30 กรกฎำคม – 10  สิงหำคม พ.ศ. 2564 
ผู้เข้ำอบรมศึกษำวิดีโอกำรบรรยำยและปฏิบัติกำรด้วยวิธีกำรออนไลน์ผ่ำนระบบ SWU Moodle (ครั้งที่ 1-11)  

 

ครั้งที่ จ ำนวน 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อ วิทยำกร 

 - การทดสอบประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test) - 
1 1 บรรยายหัวข้อ  “Anatomy and physiology of 

pediatric respiratory system” 
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 

2 2 บรรยายหัวข้อ “Common problems in pediatric 
respiratory conditions” 

ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า 

3 1 บรรยายหัวข้อ “Medical management in pediatric 
respiratory conditions” 

พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ 

4 1 บรรยายหัวข้อ “Surgical management in pediatric 
patients” 

นพ.จารุพงษ์ น้อยต าแย 

5 2 บรรยายหัวข้อ “Management in critical ill pediatric 
respiratory patients”  

พญ.ภัทรพร วิลาวรรณ 

6 1 บรรยายหัวข้อ “Pediatric Physical Therapy 
assessment” 

อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 

7 2 บรรยายหัวข้อ “Pediatric Physical Therapy 
management”  

อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม 
 

8 1 บรรยายหัวข้อ “Update outcome measures and 
management in pediatric respiratory system” 

อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม 

9 1 ปฏิบัติการหัวข้อ “Case study: Asthma” 
 

อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม 
กภ.นิติยา โชครัศมีหิรัญ 

10 1 ปฏิบัติการหัวข้อ “Case study: Neurological 
disorder and respiratory complication” 

อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 
กภ.ขวัญดาว เนาวบุตร 

11 1 ปฏิบัติการหัวข้อ “Case study: Post-operative and 
respiratory complication” 

อ.จินตนา ตันหยง 
กภ.ศิริศักดิ์ เหลือศิริ 

 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
วันที่ 10  สิงหำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 13.00 - 16.00 น.  สัมมนำออนไลน์ผ่ำนระบบ Zoom meeting  (ครั้งที่ 12) 
ครั้งที่ จ ำนวน 

(ชั่วโมง) 
หัวข้อ วิทยำกร 

12 
 

3 Panel Discussion:  
“Case study: Asthma, Neurological disorder and 
respiratory complication and Post-operative and 
respiratory complication” 

ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 
อ.ดร.ประภาวดี ภิรมย์พล 
อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ 
อ.รุจิรวรรณ บุปผาพรหม 
อ.จินตนา ตันหยง 
กภ.นิติยา โชครัศมีหิรัญ 
กภ.ขวัญดาว เนาวบุตร 
กภ.ศิริศักดิ์ เหลือศิริ 

 - การทดสอบประเมินความรู้หลังการอบรม (Post-test) - 

 
 

 
 


