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แบบรายงานการเผยแพร่ความรู้ทีไ่ด้รับจากการไปประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวชิาการ  

 

1. ช่ือ         อคัรเดช      นามสกุล     ศิริพร 

ตาํแหน่ง  อาจารย ์  สังกดังาน / ภาควชิา   กายภาพบาํบดั   

 ไป    ประชุม     อบรม    เสนอผลงาน  อ่ืนๆ โปรดระบุ  

 ในการประชุมช่ือ    Basic Bobath Course for adults neurological rehabilitation 

 ซ่ึงจดัโดย    คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

 สถานท่ีประชุม  ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูสวางคนิวาส สภากาชาดไทย จ.สมุทรปราการ 

 ตั้งแต่วนัท่ี    21 มีนาคม   ถึงวนัท่ี    8   เมษายน   2554               รวม   15   วนั 

  (หากไปนาํเสนอผลงาน) ใหโ้ปรดระบุช่ือ

เร่ือง…………………………………………………………………….. 

 โดยการ    บรรยาย    โปสเตอร์    สัมมนา  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 

 

2. ความก้าวหน้า / ผลต่อเน่ืองจากการไปประชุม อบรม หรือเสนอผลงานทางวชิาการ 

• วทิยากร  Kim Jennings, PT 

 Qualified as a Bobath Tutor April, 2000 

• เนือ้หา 

  Bobath concept เป็นวธีิการการรักษาทางกายภาพบาํบดัวิธีการหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับกนัอยา่ง

แพร่หลายวา่สามารถใชใ้นการฟ้ืนฟูผูป่้วยท่ีเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล วธีิการน้ีถูกคิดคน้โดย Berta Bobath, PT และ Dr.Karel Bobath, MD โดย

ในปี ค.ศ. 1984 ไดมี้การจดัตั้ง International Bobath Instructors Training Association ข้ึน ในระยะ

เร่ิมแรก Bobath concept มีดงัต่อไปน้ี 1) ระบบประสาทส่วนปลายสามารถส่งผลถึงระบบประสาท

ส่วนกลาง 2) ระบบประสาทส่วนกลางสามารถไดรั้บขอ้มูลโดยตรงจากการจบัดว้ยมือ 3) การเกร็งของ

กลา้มเน้ือ (spasticity) ไม่ใช่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได ้ 4) แนะนาํวา่การประเมินผูป่้วยตอ้งทาํโดยภาพรวม

ทั้งระบบ และ 5) มองวา่พยาธิสภาพคือการเบ่ียงเบนจากภาวะปกติ  

   ในปัจจุบนั Bobath concept ไดมี้การเปล่ียนแปลงไป เน่ืองดว้ยมีการพฒันาองคค์วามรู้ความ

เขา้ใจทางประสาทสรีรวทิยามากข้ึน โดย Bobath concept ในปัจจุบนั คือ กระบวนการ problem-solving 

approach ในการตรวจประเมินและรักษาผูป่้วยท่ีถูกรบกวนระบบการเคล่ือนไหวและการทาํงาน อนั

เน่ืองมาจากพยาธิสภาพท่ีระบบประสาทส่วนกลาง โดยมีประเด็นท่ีเนน้อยูส่ามประการคือ 1) การ

ประสานกนัของ postural control และ task performance 2) การทาํงานแบบ selective movement 3) 

บทบาทของ sensory-motor integration ซ่ึงมีผลต่อ motor output 

  การอบรมการอบรมในคร้ังน้ีแบ่งเป็นการบรรยาย การฝึกซอ้มการปฏิบติัการ และการ

ปฏิบติัการโดยการลงมือรักษากบัผูป่้วยจริง   
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1. การบรรยาย ทั้งส้ิน 7 คร้ัง คร้ังละ 1.5 ชัว่โมง ประกอบดว้ย 

• Bobath concept  

• Assessment lecture 

• Systems approach to motor control (1) 

• Systems approach to motor control (2) 

• Neuroplasticity 

• Motor control dysfunction 

• Propioception and sensation in the Bobath concept as a Basic for postural 

control and selective movement  

2. การฝึกซอ้มปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 

• Antero-posterior pelvic tilt in sitting 

• Lateral pelvic tilt 

• Central key point 

• Foot and ankle mobilization and activation 

• Hand 

• Reclined sitting 

• Scapula / Glenohumeral joint 

• Shoulder and arm in supine 

• Sit to stand 

• Sit to supine 

• Standing 

• Prone standing 

• Stepping/Walking 

• Pelvis/Lower limb control in supine 

• Analysis of posture 

3. การปฏิบติัการโดยการลงมือรักษากบัผูป่้วยจริง   

กาํหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมฝึกปฏิบติัในผูป่้วยจริงโดยผูเ้ขา้ร่วมอบรม2คนต่อผูป่้วย 

1 คน ฝึกปฏิบติัวนัละวนัละ 3 ชัว่โมง โดยตลอดหลกัสูตรผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะไดฝึ้ก

รักษาผูป่้วยจาํนวนทั้งส้ินคนละ 4 กรณี    

3. โปรดส่งภาพกจิกรรมจํานวน 1-3 ภาพ  พร้อมคําบรรยายภาพ และ File ข้อมูลเพือ่เผยแพร่เป็น KM 
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ภาพถ่ายร่วมกบัวทิยากร ผูเ้ขา้ร่วม

อบรม และผูป่้วยอาสาสมคัร 

 

 

 

ภาพถ่ายวทิยากรกาํลงับรรยายสรุป 

 

 

ภาพถ่ายวทิยากรกาํลงัมอบ

ประกาศนียบตัรการอบรมฯ 

 

4. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………..หวัหนา้ภาควชิา / ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 

                                                     (อาจารย ์ดร.อญัชลี  ฝงูชมเชย) 
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                                                     …..……../…………./……..…… 


