


ชื่อโครงการ โครงการอบรม Cardiac rehabilitation: Exercise testing and prescription  
 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุวัฒน์  จิตรดํารงค์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการประเมินระดับสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและปอด มีมากมาย
หลายวิธี มีการใช้เครื่องมือที่มีความเฉพาะ ทําให้เกิดปัญหาในการใช้งานเคร่ืองมือ การแปลผลและเป็น
อุปสรรคในการนําไปใช้กับผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งนักกายภาพบําบัดมีบทบาทสําคัญในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด ช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพของหัวใจและปอด  ดังน้ันนักกายภาพบําบัดจําเป็นต้องมี
ความรู้เก่ียวกับการประเมินสมรรถภาพร่างกายของระบบหัวใจและปอดที่เหมาะสม รวมถึงการสร้าง
โปรแกรมการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยแต่ละคน  การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ทางคลินิกของนักกายภาพบําบัดในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดด้วยการออกกําลังกาย  
จึงเป็นสิ่งจําเป็นและจะช่วยยกระดับมาตรฐานในการให้การรักษาอันจะให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย 

สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การรักษาทางกายภาพบําบัดด้วยการ
ออกกําลังกายในผู้ ป่วยโรคหัวใจและปอด การอบรมครั้ง น้ีจัดขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทางคลินิกแก่นักกายภาพบําบัด  ในการตรวจประเมินร่างกายการดูแลรักษาการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหัวใจและปอด และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกายภาพบําบัดได้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันเพ่ือพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัดต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการตรวจประเมินระดับสมรรถภาพร่างกายด้วยการออก

กําลังกายและการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางคลินิกเก่ียวกับเทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัด

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดด้วยการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้เหตุผลทางคลินิก สําหรับการรักษาทาง

กายภาพบําบัดด้วยการออกกําลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด 
4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด 

 

ระยะเวลา   ระหว่างวันที่ 1 – 15  สิงหาคม 2565 
 

รูปแบบการอบรม 
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 1 – 15  สิงหาคม 2565 

 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 15 สิงหาคม 2565 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ จํานวน  102  คน  
1. นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบําบัดที่เป็นศิษย์เก่าของ          

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     จํานวน  20 คน 
2. นักกายภาพบําบัดจากหน่วยงานต่างๆ      จํานวน  70 คน 
3. วิทยากร และคณะกรรมการดําเนินงาน คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน  12 คน 



วิทยากร 
1. ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร.ประภาวดี  ภิรมย์พล  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  ทองโชติ  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
4. อาจารย์สุวัฒน์  จิตรดํารงค์  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
5. อาจารย์จินตนา  ตันหยง   คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
6. อาจารย์รุจิรวรรณ  บุปผาพรหม  คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและปอด การตรวจประเมิน การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะที่ทันสมัยและหลากหลายมีความรู้และ
ประสบการณ์ทางคลินิกเก่ียวกับเทคนิคการรักษาทางกายภาพบําบัดก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจและปอด     
การทดสอบสมรรถภาพด้วยการออกกําลังกายการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด การใช้เหตุผลทางคลินิก   
และหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับการรักษาทางกายภาพบําบัด  ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจและปอด   
และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ กับนักกายภาพบําบัดที่เข้าร่วมโครงการ 
 

การประเมินผลโครงการ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความรู้หลังอบรมมากกว่า 50% หรือ

คะแนน Post-test มากกว่า คะแนน Pre-test 
- 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   ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  

ทางโทรสาร  037 395438  หรือ   E-mail: physical.swu@gmail.com 
   หากชําระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด  ๆทั้งสิ้น และไม่รับชําระค่าลงทะเบียนในวันที่จัดอบรม  
การสมัครอบรมจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับใบสมัครพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และจะปิดรับสมัครเมื่อ      
ผู้เข้ารับการอบรมครบตามจํานวนท่ีรับสมัคร  

  ทั้งนี้ หลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีผู้แสดงหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที ่                     
  31 สิงหาคม 2565 ถือว่าท่านสละสิทธิ์ คณะจะนําเงินส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 นักกายภาพบําบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ  (รับจํานวน  70 คน)  คนละ  2,800  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/eGW7KdcDYsjBUvTy6  https://shorturl.asia/vIDTc  

ลงทะเบียน  
สําหรบั นักกายภาพบําบัดผูคุ้มการฝึกปฏิบัติงานทางคลนิิก และนักกายภาพบําบัดทีเ่ป็นศิษย์เก่าของ     
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (รับจํานวน  20  คน)  คนละ  2,500  บาท 

ลงทะเบียนออนไลน ์ ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ (อย่างไม่เป็นทางการ) 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/HXBuHXpJnVP9pM3U7  https://shorturl.asia/GzqOc  



กําหนดการ โครงการอบรม Cardiac rehabilitation: exercise testing and prescription  
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 

จํานวนชั่วโมงทั้งหมด: บรรยาย 12 ช่ัวโมง และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 3 ช่ัวโมง รวม 15 ช่ัวโมง  
        (ให้เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Electronic file) 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สัมมนา  
(ชั่วโมง) รายละเอียด วิทยากร 

ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565  อบรมออนไลนผ์่านระบบ SWU Moodle  
SWU Moodle เป็นระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่สามารถเรียนได้จากเว็บไซต์ www.moodle.swu.ac.th 

2 - บรรยาย หัวข้อ Anatomy and physiology of cardiovascular system อ.รจุิรวรรณ  บปุผาพรหม 

1 - บรรยาย หัวข้อ Metabolic responses and adaptation to exercise  อ.ดร.กนกวรรณ   ทองโชต ิ

1 - บรรยาย หัวข้อ Exercise physiology responses and adaptation in 
cardiopulmonary system 

อ.ดร.ประภาวดี  ภิรมย์พล 

1 - บรรยาย หัวข้อ X-ray for cardiopulmonary system อ.จินตนา ตันหยง 
2 - บรรยาย หัวข้อ Electrocardiography for cardiac rehabilitation อ.สุวัฒน์  จิตรดํารงค์ 
1 - บรรยาย หัวข้อ Instrumentation for exercise testing in 

cardiopulmonary system   
อ.สุวัฒน์  จิตรดํารงค์ 

2 - บรรยาย หัวข้อ  Clinical exercise testing for cardiopulmonary 
system 

อ.สุวัฒน์  จิตรดํารงค์ 
 

2 - บรรยาย เรือ่ง Exercise prescription for cardiovascular condition:  
Post CABG surgery and heart failure 

อ.สุวัฒน์  จิตรดํารงค์ 
 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. สัมมนาออนไลนผ์่านระบบ Zoom meeting 
เวลา รายละเอียด วิทยากร 

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบ Zoom meeting - 
13.30 - 16.30 น. 

 
กลุ่มที่ 1 สัมมนาหัวข้อ “Case-based learning : Post-CABG” 
การวเิคราะห์และสรุปปัญหา เพื่อหาแนวทางในการรักษาโดยการสร้าง
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ”  

อ.สุวัฒน์  จิตรดํารงค์ 
อ.จินตนา ตันหยง 

กลุ่มที่ 2  สัมมนาหัวข้อ “Case-based learning : Post-PCI” 
การวเิคราะห์และสรุปปัญหา เพื่อหาแนวทางในการรักษาโดยการสร้าง
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ”  

อ.ดร.ประภาวดี  ภิรมย์พล 
อ.รจุิรวรรณ  บปุผาพรหม 

กลุ่มที่ 3  สัมมนาหัวข้อ “Case-based learning : CHF” 
การวเิคราะห์และสรุปปัญหา เพื่อหาแนวทางในการรักษาโดยการสร้าง
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ”  

อ.ดร.กนกวรรณ   ทองโชต ิ
ผศ.ดร.สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 

16.30-17.00 น. ลงทะเบียนออกจากระบบ Zoom meeting - 
 
หมายเหตุ เวลา 14.30-14.40 น. พักเบรค 
 
******************************************************************************************************* 
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