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ชื่อโครงการ Frailty in elderly: assessment & management 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีร ี
หลักการและเหตุผล 
 ภาวะเปราะบาง (frailty) เป็นปัญหาด้านสุขภาพสําคัญ เ น่ืองด้วยเป็นภาวะที่มวลกล้ามเน้ือ             
และความแข็งแรงของร่างกายลดลง ส่งผลต่อการเดิน การทํากิจกรรม และการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ปัจจุบัน
มีวิธีการตรวจประเมิน และคัดกรองภาวะดังกล่าว รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ         
การออกกําลังกายที่จะเป็นแนวทางให้นักกายภาพบําบัด ป้องกัน และฟ้ืนฟูภาวะน้ีให้กับผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในการน้ี คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดโครงการ Frailty in elderly: 
assessment & management สําหรับนักกายภาพบําบัดและบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เก่ียวกับผู้สูงอายุ     
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการคัดกรองและการจัดการภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ  

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือแนะนําแนวปฏิบัติในการประเมินและคัดกรองภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือแนะนําหลักการจัดการที่เหมาะสมสําหรบัผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง 

ระยะเวลา 
ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 

รูปแบบการอบรม  
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 27 เมษายน 2565 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จํานวน 78 คน 

1. นักกายภาพบําบัด และอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ     จํานวน  50  คน 
2. บุคคลทั่วไป นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัดที่เป็นศิษย์เก่าของ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    จํานวน  10  คน 
3. วิทยากร และคณะกรรมการดําเนินงาน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

         จํานวน  18  คน 
วิทยากร     

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิน คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี  คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5. อาจารย์ ดร.กสิมา กิติยานันท์   คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. นางสาวปิยฉัตร วงศาโรจน์   สถานสงเคราะห์หญิงชราไร้ที่พ่ึง บ้านสุทธาวาส 

      เฉลิมพระเกยีรติฯ มูลนิธิบ้านสุทธาวาส 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เก่ียวกับสรีวิทยาและลักษณะทางคลินิกของภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ 

รวมถึงการคัดกรองทางคลินิก 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เก่ียวกับแนวทางการจัดการปัญหาทางสุขภาพในผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง 

  
การประเมินผลโครงการ 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความรู้หลังอบรมมากกว่า 50%  
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของการจัดโครงการอยู่ในระดับดี – ดีมาก 

 
การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน 
 

1. โอนผ่านทางธนาคาร 
ช่ือบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว”ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์ 
ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 283 - 204359-3 

2. ถ้ามีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล  กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ 
3. รับสมัครต้ังแต่บัดน้ี ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565  

หากชําระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด  ๆทั้งสิ้น และไม่รับชําระค่าลงทะเบียนในวันที่จัดอบรม  
การสมัครอบรมจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับใบสมัครพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และจะปิดรับสมัครเม่ือ      
ผู้เข้ารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัคร  
ทั้งนี้ หลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีผู้แสดงหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่              
31 สิงหาคม 2565 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ คณะจะนําเงินส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 

ลงทะเบียน  
สําหรบั นักกายภาพบําบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ  (รับจํานวน  50 คน)  คนละ  2,500  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/XR85oUGcdAjYPhc16   https://shorturl.asia/9ZMB2  
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4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  

- การรับสมัคร คุณขนิษฐา  ใจกล้า  โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315  
     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3237 8627 
- การชําระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ  โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27312 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2316 5488 
ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จาก  https://physicaltherapy.swu.ac.th 

5. สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าอบรม ได้ทาง https://physicaltherapy.swu.ac.th 
ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์เฉพาะผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนแล้วเท่าน้ัน 

 
 

 
 

ลงทะเบียน  
สําหรบั นักกายภาพบําบัดผูคุ้มการฝึกปฏิบัติงานทางคลนิิก และนักกายภาพบําบัดทีเ่ป็นศิษย์เก่าของคณะ

กายภาพบําบดั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ (รับจํานวน  7  คน)  คนละ  2,200  บาท 
ลงทะเบียนออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 

 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/FMstj1QT7K8n83No7 https://shorturl.asia/kS9lq  

ลงทะเบียน  
สําหรบั บุคคลทั่วไป (ที่ไม่ใช่นักกายภาพบําบัด) (รับจํานวน  3 คน)  คนละ  2,200  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 
  

https://forms.gle/gxfYYKLwA22h1dfX8 https://shorturl.asia/lR2GB  
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กําหนดการ 
โครงการ Frailty in elderly: assessment & management  

ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 
จํานวนชั่วโมงทั้งหมด: บรรยาย 10 ช่ัวโมง และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 3 ช่ัวโมง  
                             (ให้เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Electronic file) 
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สัมมนา  
(ชั่วโมง) 

รายละเอยีด วิทยากร 

ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle  
- - ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม - 
2 - บรรยายหัวข้อ “การเปล่ียนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุ

และความสําคัญทางคลินิก” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายธดิา ลาภอนันตสิน 

2 - บรรยายหัวข้อ “ภาวะเปราะบางและมวลกล้ามเนื้อน้อย” รองศาสาตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ 
2 - บรรยายหัวข้อ “การประเมินสมรรถนะในการทํากิจกรรม

และการเคล่ือนไหว (functional performance 
measurement)” และบรรยายหัวขอ้ “ภาวะทาง
จิตวิทยาที่ส่งผลต่อการเคล่ือนไหว” 

รองศาตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข 

2 - บรรยายหัวข้อ “สมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ และการ
ออกกําลังกายเพ่ือป้องกันภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีร ี

2 - บรรยายหัวข้อ “ความบกพร่องด้านการรับรู้และความ
เข้าใจในผู้สูงอายุ ที่พบไดใ้นผู้สูงอายทุี่มีภาวะเปราะบาง : 
การคัดกรองและแนวทางการจัดการ” 

อาจารย์ ดร.กสิมา กิติยานันท ์

-  ทําแบบทดสอบหลังการอบรม - 
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting 

- - เวลา 13.00-13.30 น. 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์  
ระบบ Zoom meeting 

- 

- 3 เวลา 13.30-16.30 น. 
สัมมนาหัวข้อ “กรณีศึกษา: ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ
และการจัดการแบบองค์รวม” 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา  บุญสินสุข  
และนางสาวปิยฉัตร  วงศาโรจน์ 

- - เวลา 16.30-17.00 น. 
ลงทะเบียนออกจากการสัมมนาออนไลน์ 

- 

 
หมายเหตุ SWU Moodle เปน็ระบบ e-learning ของมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ซึ่งสามารถเรียนไดจ้าก

เว็บไซต์ www.moodle.swu.ac.th 
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