แบบฟอร์ มการเสนอโครงการ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
_______________________________
1. ชื่อโครงการ
การอบรมทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูประจาปี 2564
เรื่ อง Integration of Clinical Practices in Hand Injuries
2. หลักการและเหตุผล
ความรู ้ ด้านเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู น้ ัน มี เนื้ อ หาค่ อนข้างกว้าง อาทิ เช่ น เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ท วั่ ไป
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูสาหรับโรคทางระบบประสาท เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู สาหรับระบบกล้ามเนื้ อ เอ็น และ
กระดู ก เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ส าหรั บ โรคทางระบบหั ว ใจ ทางเดิ น หายใจ และระบบหลอดเลื อ ด
เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูสาหรับผูป้ ่ วยตัดแขนขาและกายอุปกรณ์ เทียม กายอุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์ ช่วยและ
เทคโนโลยีช่วยคนพิ การ เป็ นต้น โดยความรู ้ ในแต่ละหัวข้อข้างต้นเองนั้นล้วนมี การพัฒนาแนว
ทางการดู แลและฟื้ นฟูผูป้ ่ วยเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง จึงเป็ นการยากที่แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูแต่ละคน
จะเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ งในทุกแขนงของการฟื้ นฟู
การอบ รมวิ ช าการท างเวชศาส ตร์ ฟื้ น ฟู ส าห รั บ แพ ท ย์ เ วชศาส ตร์ ฟื้ น ฟู ทั่ ว ไป
นักกายภาพบาบัด และนักกิจกรรมบาบัดโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชี พ ผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ละสาขา
นั้นเป็ นสิ่ งสาคัญที่ จะทาให้การดู แลและฟื้ นฟู ผูป้ ่ วยอย่างรอบด้าน เป็ นองค์รวม มีมาตรฐานดี ข้ ึ น
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูป้ ่ วย ทาให้คุณภาพชีวติ ผูป้ ่ วยดีข้ ึน
ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ดัง กล่ า วข้า งต้น
จึงดาเนิ นการจัดการอบรมวิชาการขึ้น โดยครั้งนี้ มุ่งเน้นในด้านการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีการบาดเจ็บ
ทางมื อ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ าหมายคื อ แพทย์ เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ท ั่ ว ไป นั ก กายภาพบ าบั ด และนั ก
กิจกรรมบาบัดที่สนใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ้และเรี ยนรู ้ประสบการณ์จากทีมสหสาขา
วิชาชี พ ซึ่ งประกอบไปด้วย แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ศัล ยแพทย์ตกแต่ ง ศัล ยแพทย์ออร์ โธปิ ดิ ก ส์
นักกายภาพบาบัด และนักกิ จกรรมบาบัดที่ มีประสบการณ์ และเชี่ ยวชาญในด้านดังกล่ าว เพื่ อให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

3. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้จากสหสาชาวิชาชีพ ในเรื่ องเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยที่มีการ
บาดเจ็บทางมือ ให้ทนั สมัย มีมาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการดูแล
ผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
3.2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรม ได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ใน
การดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาบาดเจ็บทางมือ
4. ตัวชี้วดั
จานวนผูล้ งทะเบียนและผลจากการตอบแบบประเมินที่แจกให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรม
5. เนื้อหาหลักสู ตร
ให้ความรู ้ดา้ นเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูและหลักการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการบาดเจ็บทางมือ
6. วิธีดาเนินการ
การบรรยาย อภิปราย ซักถาม และประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564
8. สถานที่จดั
ห้องประชุมห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรี ยนและปฏิบตั ิการรวมด้านการแพทย์และโรงเรี ยน
พยาบาลรามาธิบดี
9. กลุ่มเป้ าหมาย
แพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ศัลยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์ ศัลยแพทย์ตกแต่ง แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด และพยาบาล จานวน 90 ท่าน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูผ้ า่ นอบรมจะมีความรู ้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
11. การบูรณาการ
 มีการนาโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับการเรี ยนการสอน
 มีการนาโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับการวิจยั
 มีการนาโครงการ/กิจกรรม บริ การวิชาการ ไปบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม
 ไม่มี

12. การประเมินผลเมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม อบรม
ประเด็นการประเมิน
- การจัดสถานที่ประชุม
- โสตทัศนูปกรณ์
- การประชาสัมพันธ์
- การบริ การด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
- เนื้ อหาตรงกับความสนใจของท่าน
- ท่านสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
- ท่านได้ความรู ้เพิม่ ขึ้นจากการบรรยาย
- รู ปแบบในการจัดอบรม
- ระยะเวลาในการบรรยาย
วิธีการ/เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
- แบบประเมินผลเมื้อสิ้ นสุ ดการประชุม ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าประชุม
13. การพัฒนาปรับปรุ งตามผลการประเมินที่ได้รับ (โปรดระบุ)
 มี
นาข้อบกพร่ องหรื อข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการประชุมครั้งต่อไป
 ไม่มี
14. การติดตามผล
- ไม่มี –
15. วิทยากร
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ผศ.พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
- อ.นพ. เตชิต จิระวิชิตชัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
- กบ. เกษริ น คทาวุธวัฒน์ หน่วยกิจกรรมบาบัด
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
- กภ. อัญชุลี พูว่ งศาโรจน์ หน่วยภายภาพบาบัด
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
- กบ. บดินทร์ ไชยโย หน่วยกิจกรรมบาบัด
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
- กภ. เพชรชนก สุ ขปานประดิษฐ์ หน่วยภายภาพบาบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
- รศ.ดร.นพ. ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
ภาควิชาออร์ โธปิ ดิกส์
- ผศ.นพ. อัจฉริ ย สาโรวาท
ภาควิชาศัลยศาสตร์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
- ผศ.นพ. ปณิ ธาน ตันติยาทร แผนกออร์ โธปิ ดิกส์ สถาบันการแพทย์จกั รี นฤบดินทร์

16. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
นางสาวฐิติยา หุปะโก โทร. 02-201-2717 ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17.หน่วยงานรับผิดชอบการจัดการประชุม
งานบริ การวิชาการ อาคารวิจยั และสวัสดิการ ชั้น 1 โทร 02-2012990, 02-2012193
1. นางสาวรจนา
บุญเลิศกุล
2. นางสาวปิ ยะดา
ลิมปนุทยั
3. นางสาวกรกมล
สุ นทรพิทกั ษ์กุล
4. นางสาวกัณฐมณี
กอดแก้ว

