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คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
_______________________________
1. ชื่ อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการฟื้ นฟูการกลืนประจําปี 2564
เรื่ อง Dysphagia Evaluation and Intervention in Common Clinical Practices
2. หลักการและเหตุผล
ภาวะกลื นลําบากเป็ นภาวะที่ พบได้บ่อยในกลุ่ มผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง ผูส้ ู งอายุภาวะสมอง
เสื่ อม ผูป้ ่ วยมะเร็ งศีรษะและลําคอ ซึ่ งมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง หากผูป้ ่ วยที่มีภาวะกลืนลําบากไม่ได้
รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม อาจส่ งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร และ ภาวะขาดนํ้าได้ นอกจากนี้หากมี
การสําลักยังมีโอกาสเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ และทําให้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น หรื อ
อาจส่ งผลเสี ยต่อชีวติ ได้
ดังนั้นนักกิ จกรรมบําบัดผูท้ ี่มีหน้าที่ หลักในด้านฟื้ นฟูการกลื นในผูท้ ี่มีภาวะกลื นลําบากจึงจําเป็ น
อย่างยิ่งในการเพิ่มองค์ความรู ้ ในด้านการตรวจประเมินที่เหมาะสม ตลอดจนการเรี ยนรู ้การตรวจโดยผ่าน
เครื่ องมือมาตรฐาน เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละโรค และการบูรณาการทํางานร่ วมกับทีมสห
วิชาชี พ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสม
การอบรมวิชาการทางเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูการกลืนโดยเป้ าหมายคือกลุ่ม นักกิจกรรมบําบัดในประเทศ
ไทยที่ทาํ งานฟื้ นฟูผทู ้ ี่มีภาวะกลืนลําบาก ที่ทาํ งานโดยตรงกับผูป้ ่ วย ซึ่งการพัฒนาความรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทํา
ให้การดูแลและฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยภาวะกลืนลําบากนั้นทันสมัย มีมาตรฐานดีข้ ึน และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูป้ ่ วย
ทําให้คุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วยดีข้ ึน
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู โรงพยาบาลรามาธิ บดี เป็ นสถาบันชั้นนําด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู เล็งเห็ น
ความสําคัญดังกล่าวข้างต้น จึงดําเนินการจัดการอบรมวิชาการขึ้น โดยครั้งนี้มุ่งเน้นในด้านการฟื้ นฟูผมู้ ีภาวะ
กลื นลําบาก โดยมี กลุ่มเป้ าหมายคื อนักกิ จกรรมบําบัดที่ ทาํ งานเกี่ ยวข้องกับผูป้ ่ วย เพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู ้ และเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ จากแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านการฟื้ นฟูภาวะกลื น
ลํา บาก และนัก กิ จ กรรมบํา บัด ตลอดจนที ม สหวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถนํา ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ทางเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูเฉพาะสาขา การฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยภาวะกลืนลําบาก
2. เพื่อให้นกั กิจกรรมบําบัดทัว่ ประเทศ ได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ใน
การดูแลผูป้ ่ วย
4. ตัวชี้วดั
จํานวนผูล้ งทะเบียนและผลสรุ ปจากการตอบแบบประเมินที่แจกให้แก่ผรู ้ ่ วมการอบรม
5. เนือ้ หาหลักสู ตร
หลักการประเมินและการดูแลฟื้ นฟูดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ผูป้ ่ วยภาวะกลืนลําบาก
6. วิธีดําเนินการ
การบรรยาย อภิปราย ซักถาม และภาคปฏิบตั ิ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2564
8. สถานทีจ่ ัด
-วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ห้อง 502 ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ ิ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บดี
-วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องหน่วยกิจกรรมบําบัด อาคาร 1 ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี
-วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ชั้น9 อาคาร 3 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บดี
9. กลุ่มเป้าหมาย
นักกิจกรรมบําบัด จํานวน 20 คน และ บุคลากรภายใน
10. จํานวนผู้เข้ าร่ วมประชุ ม/อบรม
จํานวน 20 คน
11. ค่ าลงทะเบียน
6,500 บาท

12. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ผูผ้ า่ นการอบรมจะมีความรู ้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ท่ีกาํ หนดไว้
13. การบูรณาการ
 มีการนําโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับการเรี ยนการสอน
 มีการนําโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับการวิจยั
 มีการนําโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
 ไม่มี
14. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุ ดการประชุ ม อบรม
ประเด็นการประเมิน
14.1 ประเด็นการประเมิน
- การจัดสถานที่ประชุม
- โสตทัศนูปกรณ์
- การประชาสัมพันธ์
- การบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
- เนื้ อหาตรงกับความสนใจของท่าน
- ท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
- ท่านได้ความรู ้เพิม่ ขึ้นจากการบรรยาย
- รู ปแบบในการจัดอบรม
- ระยะเวลาในการบรรยาย
14.2 วิธีการ/เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
-แบบประเมินผลเมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าประชุม
15. การพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินทีไ่ ด้ รับ (โปรดระบุ)
 มี นําข้อบกพร่ องหรื อข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการประชุมครั้งต่อไป
 ไม่มี
16. การติดตามผล
- ไม่มี 17. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

18. วิทยากร
วิทยากรภายในคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
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