
รายงานการไปประชุมและเสนอผลงานทางวชิาการในระดบันานาชาติ 
ประเภททุน ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวชิาการฯ 

หน่วยงานเจ้าของทุน   [  √  ] จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   [    ]  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
1.  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว…ดร. ปราณีต ……………………นามสกลุ……เพญ็ศรี………………………………… 

ตาํแหน่ง…ผูช่้วยศาสตราจารย…์………………………    ระดบั……..8……………………..…………………  
สงักดัภาควิชา…กายภาพบาํบดั…………………คณะ……สหเวชศาสตร์..……………………….…………….  

ไปเสนอผลงานในการประชุม… The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and       

      Kinesiology (ISEK 2010)  
ผลงานเร่ือง…… Comparison of sitting on a gym ball alone versus sitting on a gym ball plus dynamic   
limb movements for chronic back pain: a 6-month follow-up clinical trial 

  ณ เมือง…Aalborg…ประเทศ……Denmark…… 
  ตั้งแต่วนัท่ี…14 มิถุนายน 2553….ถึงวนัท่ี……20 มิถุนายน  2553……รวม……7……..วนั 
 
รายงานการไปประชุม/สัมมนา 
2.  รายละเอียดการไปประชุม/สมัมนา 

2.1 หวัขอ้การประชุม/สมัมนา  

      ISEK 2010: The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology 
หวัขอ้การประชุมยอ่ย 

• Biofeedback  

• Biomechanics 

• Clinical Neurophysiology 

• Ergonomics 

• Functional Electrical Stimulation 

• Modeling & Signal Processing 

• Motor Control 

• Motor Performance & Sports Science 

• Movement Disorders 

• Multichannel EMG 

• Muscle Fatigue 

• Myoelectric Control 

• Physical Medicine & Rehabilitation 

• Posture & Balance 
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2.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม/สมัมนาและรูปแบบการจดัประชุม/สมัมนา 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม/สมัมนา - จาํนวนประมาณ 500 คน จากประเทศต่างๆ ทัว่โลก   
รูปแบบการจดัประชุม/สมัมนา – เป็นการประชุมทางวิชาการ จดัโดยคณะกรรมการจาก Center for Sensory-

Motor Interaction (SMI), Department of Health Science and Technology,  Aalborg University ประเทศ  Denmark 
ระหวา่งวนัท่ี 16-19 มิถุนายน  2553  รูปแบบการประชุมประกอบดว้ยการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ 7 หวัขอ้ และ
การบรรยายและอภิปรายกลุ่มยอ่ย 33 หวัขอ้โดยประกอบดว้ย special session และ การนาํเสนอผลงานดว้ยวาจารวม 
190 ผลงาน นอกจากน้ีภายในสถานท่ีจดัการประชุมจะมีการนาํเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร์ จาํนวน 305 ผลงาน  โดย
การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 33 หวัขอ้นั้น จะถูกแบ่งยอ่ยการจดัออกในวนัต่างๆ โดยเกิดการบรรยายพร้อมกนั (parallel 
session) และใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมเลือกเขา้ฟังตามความสนใจของแต่ละคน  

 
2.3 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอในท่ีประชุม 

2.3.1  ความเห็นเก่ียวกบัการบรรยายโดยผูบ้รรยายรับเชิญ (ยกตวัอยา่งขอ้ความรู้ท่ีน่าสนใจ) 
Wednesday, June 16, 2010 
Graven-Nielsen T, Aalborg University, Aalborg, DenMark  

• Motor adaptation in musculoskeletal pain 
อาการปวดกลา้มเน้ือหรือกระดูกเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการจาํกดัความสามารถในการทาํกิจกรรมใน

ชีวิตประจาํวนั หลกัฐานในปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือผูป่้วยมีอาการปวดเร้ือรังเกิดข้ึน จะมีการทาํงานของกลา้มเน้ือ 
agonist  ลดลง ร่างกายจะปรับตวัโดยเปล่ียนแปลงการทาํงานของกลา้มเน้ือ antagonist   เพื่อใหก้ลา้มเน้ือมี 
coordination  และสามารถเคล่ือนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆ ได ้ ดงันั้น การตรวจประเมินความสามารถของร่างกาย
ในการควบคุมการเคล่ือนไหว (motor control) จะช่วยใหผู้ใ้หก้ารรักษาทราบสภาพกลา้มเน้ือท่ีแทจ้ริงซ่ึงจะส่งผลให้
การป้องกนัและการรักษาปัญหากลา้มเน้ือบาดเจบ็เร้ือรังมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
Wednesday, June 16, 2010 
Hodges PW, University of Queensland, Brisbane, Australia  

• Motor unit recruitment strategies during deep-tissue pain 
ผูบ้รรยายนาํเสนอทฤษฎีใหม่คือ pain adaptation theory  ซ่ึงอธิบายการทาํงานของระบบควบคุมการ

เคล่ือนไหวท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือมีอาการปวดกลา้มเน้ือวา่เป็นผลของการเปล่ียนแปลง motor unit recruitment strategy  
โดยในขณะท่ีกลา้มเน้ือมดัต่างๆ ร่วมกนัทาํงานเพ่ือใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของร่างกาย  ร่างกายจะปรับเปล่ียนให้
กลา้มเน้ือมดัต่างๆ หดตวัหรือมี muscle activity ในระยะต่างๆ ของการเคล่ือนไหวแตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้
กลา้มเน้ือมดัท่ีบาดเจบ็หรือมีแนวโนม้วา่จะปวดหากกลา้มเน้ือหดตวั เกิดการกระตุน้ประสาทรับรู้ความรู้สึกเจบ็ปวดท่ี
อยูใ่นกลา้มเน้ือนั้นนอ้ยลง (nociceptor) จึงส่งผลใหก้ลา้มเน้ือเจบ็ปวดนอ้ยลงแมใ้นขณะท่ีร่างกายเคล่ือนไหว เรียก
ปรากฏการณ์น้ีวา่ motor adaptation to pain ซ่ึงร่างกายเกิดการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. เกิดกลไกป้องกนัการบาดเจบ็หรือความปวด 
2. มีการปรับการกระจายการทาํงานของกลา้มเน้ือ (redistribution of activity within and between muscles) 
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3. เกิดการเปล่ียนแปลงกลไกการเคล่ือนไหว 
4. การเปล่ียนแปลงการทาํงานของกลา้มเน้ือในระบบ motor control อาจจะเป็นแบบทาํงานแทน ทาํงาน

เสริม หรือทาํงานแข่งขนั กบักลา้มเน้ือท่ีบาดเจบ็กไ็ด ้
5. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีใหป้ระโยชนใ์นระยะสั้นคือ ลดอาการปวดขณะเคล่ือนไหว แต่อาจทาํให้

เกิดผลเสียในระยะยาว เช่น กลา้มเน้ือบางมดัตอ้งทาํงานมากเกินไป หรือร่างกายไม่สามารถเคล่ือนไหว
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามท่ีควรจะเป็น  

 
Thursday, June 17, 2010 
Enoka RM, University of Colorado, Boulder, USA 

• Unraveling the neurophysiology of muscle fatigue 
การศึกษาวิจยักลไกการเกิดกลา้มเน้ือลา้แสดงใหเ้ห็นวา่ในการควบคุมตาํแหน่งของรยางคแ์ขนขาขณะ

เคล่ือนไหวในทิศทางต่างๆ ตอ้งอาศยัการทาํงานของระบบ central nervous system  อยา่งมาก  โดยจากการตรวจการ
ทาํงานของกลา้มเน้ือควบคุมท่าทางดว้ย EMG พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงของ amplitude of surface EMG  ผูบ้รรยาย
เสนอวา่การเกิดกลา้มเน้ือลา้อยา่งรวดเร็วขณะทาํงานแบบควบคุมท่าทางน่าจะเป็นผลของการ modulation ใน Ia 
afferent activity และสรุปวา่การท่ีแต่ละบุคคลมีความสามารถในการทาํกิจกรรมแตกต่างกนัน่าจะเป็นผลของการ
ทาํงานของระบบ nervous system ท่ีไม่เท่าเทียมกนั 
 
Friday, June 18, 2010 
Hodges PW, University of Queensland, Brisbane, Australia  

• Pain and motor control: from the laboratory to rehabilitation 
Hodges PW นาํเสนอทฤษฎี pain adaptation theory  วา่ เม่ือร่างกายเปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวเน่ืองจากมี

อาการปวด  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของกลา้มเน้ือเพื่อหลีกเล่ียงความเจบ็ปวด คือ การเปล่ียนแปลง
ทิศทางของแรง และ ลาํดบัการทาํงานของกลา้มเน้ือ  จากการวิจยัในผูท่ี้มีอาการปวดหลงัเร้ือรังพบวา่  ผูป่้วยกลุ่มน้ีมี
การทาํงานของกลา้มเน้ือลาํตวัท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีเป้าหมายเพ่ือป้องกนัส่วนของลาํตวัท่ีบาดเจบ็ การเปล่ียนแปลง
การทาํงานของกลา้มเน้ือน้ีแมจ้ะมีผลดีในระยะสั้น แต่อาจมีความผดิปกติในเชิงชีวกลศาสตร์ตามมา  ดงันั้น การฟ้ืนฟู
ผูป่้วยประเภทน้ีในทางคลินิกใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ จึงตอ้งใชแ้นวทางการฝึกผูป่้วยเพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
เคล่ือนไหวร่างกาย จึงจะลดปวด และ ลดภาวะทุพพลภาพได ้ โปรแกรมการฝึกผูป่้วยเพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
เคล่ือนไหวร่างกายจาํเป็นตอ้งเก่ียวกบัการส่งเสริมการฟ้ืนตวัของการสัง่งานในระดบัประสาทส่วน motor cortex  ซ่ึง
ในทางคลินิกสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมดงักล่าวดว้ยการทดลองแบบ controlled clinical trial 
 
Saturday, June 19, 2010 
Prochazka A, University of Alberta, Edmonton, Canada 

• Motor and electrophysiological tests evaluating upper-extremity tele-rehabilitation 
งานวิจยัเพือ่ศึกษาผูป่้วยอมัพาตแบบ chronic tetraplegia ในการใชเ้คร่ืองมือชนิด in-home, tele-supervised, 

FES-assisted exercise therapy (IHT-FES-ET) หรือเรียกวา่เคร่ือง the ReJoyce (Rehabilitation Joystick for Computer 
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2.3.2 รายงานเก่ียวกบัการเสนอผลงานฯ ของผูรั้บทุนและผลท่ีไดรั้บ 
ในการประชุมน้ีขา้พเจา้ไดมี้โอกาสนาํเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร์ ในวนัท่ี 17  มิถุนายน เวลา 10.30-11.30 น.  

โดยถูกจดัโปสเตอร์ใหอ้ยูใ่นกลุ่มงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ กลุ่ม Physical medicine and rehabilitation     ในขณะ
เสนอผลงานมีผูใ้หค้วามสนใจซกัถามเก่ียวกบัโปรแกรมการออกกาํลงักายท่ีใชใ้นงานวิจยัอยา่งมาก และมีการ
เสนอแนะ ความคิดเห็นอนัเป็นประโยชนต่์อการทาํวิจยัในแนวทางน้ีต่อไปในอนาคต  ประเดน็หลกัท่ีมีการซกัถาม 
เช่น ลกัษณะของประชากรตวัอยา่ง  วิธีการเกบ็ขอ้มูล การนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน.์ทางคลินิก เป็นตน้ 

 
2.3.3 ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอผลงานท่ีน่าสนใจโดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมคนอ่ืน ๆ 
ในการประชุมน้ีมีผลงานวิจยัอ่ืนท่ีน่าสนใจหลายงาน สามารถนาํขอ้มูลหรือความรู้ท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์

ในทางคลินิคหรือเป็นพื้นฐานความรู้สาํหรับงานวิจยัในอนาคตได ้ โดยตวัอยา่งงานวจิยัในกลุ่มหวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ 

• กลุ่มหวัขอ้ Biomechanics  งานท่ีน่าสนใจ เช่น 
-  The psoas, no hip flexor in the active straight leg raise (ASLR) โดย Hai H. และคณะ (The Netherlands) 
 เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินการทาํงานของกลา้มเน้ือ  psoas ในขณะท่ีทาํ active straight leg raise (ASLR) วา่
ในขณะท่ีมีการงอขอ้สะโพก กลา้มเน้ือ  psoas  จะทาํหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบักลา้มเน้ือ iliacus  หรือไม่ และเพ่ือ
ตรวจสอบวา่กลา้มเน้ือ psoas  มีผลต่อขอ้สะโพกมากกวา่กระดูกสนัหลงัส่วนเอวหรือไม่   โดยในการศึกษาน้ีใช ้fire 
wire EMG บนัทึกการทาํงานของกลา้มเน้ือ psoas  และ iliacus  และใช ้surface EMG บนัทึกการทาํงานของกลา้มเน้ือ 
rectus femoris และ adductor longus   ซ่ึงผลจากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ในขณะทาํ ASLR กลา้มเน้ือ psoas จะ
ทาํงานในการงอขอ้สะโพกเช่นเดียวกบักลา้มเน้ืองอขอ้สะโพกอ่ืนๆ แต่หากยกขาอีกขา้งหน่ึง กลา้มเน้ือ psoas ในขา
ขา้งท่ีไม่ไดย้กข้ึนจะทาํงานในการ stabilize กระดูกสนัหลงั ประโยชนข์องงานวิจยัน้ีทาํใหเ้ขา้ใจกลไกการทาํงานของ
กลา้มเน้ือ psoas และความสมัพนัธ์ระหวา่งความมัน่คงของกระดูกสนัหลงัและการเคล่ือนไหวของรยางคข์า    

• กลุ่มหวัขอ้ Motor performance and sport science  งานท่ีน่าสนใจ เช่น 
- Effect of pilates exercises on back muscle activity in healthy females โดย Menacho MO และคณะ (Brazil) 
 เป็นการศึกษาเพ่ือทบสอบการทาํงานของกลา้มเน้ือหลงัในขณะออกกาํลงัแบบ pirates exercises ท่ีแตกต่าง
กนั 3 แบบ ไดแ้ก่ 1) การวา่ยนํ้า 2) การเตะขาขา้งเดียว 3) การเตะขาสองขา้ง  โดยศึกษาผลในสุภาพสตรีสุขภาพดี
จาํนวน 11 คน อายเุฉล่ียระหวา่ง 18-36 ปี และวดัการทาํงานของกลา้มเน้ือเหยยีดหลงั (back extensors) ทั้งสองขา้ง
ในขณะออกกาํลงักายดว้ย EMG  ผลการศึกษาพบวา่ การวา่ยนํ้าเพิ่มการทาํงานของกลา้มเน้ือเหยยีดหลงัมากกวา่ออก
กาํลงัแบบ pirates exercises ทั้ง 2 แบบ  ในขณะท่ีกลา้มเน้ือเหยยีดหลงัทาํงานในขณะท่ีออกกาํลงัแบบเตะขาสองขา้ง  
มากกวา่การออกกาํลงัแบบเตะขาขา้งเดียว ประโยชนข์องงานวิจยัน้ี คือ การวา่ยนํ้าเป็นการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสม
ในการเพ่ิมความทนทานของกลา้มเน้ือเหยยีดหลงั จึงควรนาํมาใชใ้นโปรแกรมการรักษาผูป่้วยโดยเฉพาะผูท่ี้มีอาการ
ปวดหลงัเร้ือรัง 
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• กลุ่มหวัขอ้ Physical medicine and rehabilitation  งานท่ีน่าสนใจ เช่น 
-  The effect of balance exercise on the transversus abdominis and the multifidus-analyzed with changes in T2 value 
on magnetic resonance imaging โดย Nitta C. และคณะ (Japan) 
 เป็นการศึกษาผลของการฝึกสมดุลของกลา้มเน้ือลาํตวัในท่านัง่บนพ้ืนผวิท่ีไม่มัน่คง โดยใชแ้ผน่ unstable 
plate เป็นท่ีนัง่  กลุ่มตวัอยา่งเป็นชายสุขภาพดีจาํนวน 19 คนนัง่เพ่ือฝึกสมดุลของกลา้มเน้ือลาํตวับน unstable plate 
นานคร้ังละ 20 วินาทีโดยในขณะนัง่ใหย้กแขนข้ึนหน่ึงขา้งพร้อมทั้งยกขาขา้งตรงขา้มข้ึนจากพื้น  ในการออกกาํลงั
กายแต่ละคร้ังใหย้กแขนสลบักนัไปมาติดต่อกนัเป็นเวลา 20 นาที  ใช ้MRI วดัผลการเปล่ียนแปลงของกลา้มเน้ือลาํตวั
ท่ีระดบั T2 เปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัการออกกาํลงักาย  ผลการศึกษาท่ีไดคื้อ การทาํงานของกลา้มเน้ือ 
transversus abdominis และ multifidus เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติภายหลงัโปรแกรมการออกกาํลงักาย  ในขณะ
ท่ีการทาํงานของกลา้มเน้ือ rectus abdominis ระหวา่งก่อนและหลงัการออกกาํลงักายไม่มีการเปล่ียนแปลง  งานวิจยัน้ี
จึงช่วยสนบัสนุนความสาํคญัของการฝึกสมดุลวา่ช่วยเพิ่มความแขง็แรงใหแ้ก่กลา้มเน้ือลาํตวัชั้นลึกได ้ จึงเหมาะท่ีจะ
นาํความรู้น้ีมาใชใ้นการออกแบบโปรแกรมการออกกาํลงักายใหแ้ก่ผูท่ี้ปวดหลงัเร้ือรัง 

• กลุ่มหวัขอ้ Motor control  งานท่ีน่าสนใจ เช่น 
- The effects of unilateral leg muscle fatigue on stability of walking in healthy elderly subjects โดย Toebes M. และ
คณะ (The Netherlands) 
 การวิจยัเพือ่ศึกษาผลของการลา้ในกลา้มเน้ือขาขา้งเดียวต่อความมัน่คงในการเดินของผูสู้งอายสุุขภาพดี กลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 11 คน อายเุฉล่ีย 63.4+5.5 ปี  เดินบน Treadmill ความเร็ว 3 km/hr จนกระทัง่เร่ิมรู้สึกลา้ จากนั้นดว้ย
ขาขา้งใดขา้งหน่ึงใหท้าํ single leg knee bending จนลา้เตม็ท่ี  วดัระดบัการลา้โดยพิจารณาค่า maximum voluntary 
torque (MVT) ของกลา้มเน้ือเหยยีดขอ้เข่า และวดัความมัน่คงของการเดินโดยวดัค่าตวัแปรของการเดิน (standard gait 
characteristics) เช่น step width (SW), step width variability (SWV), step length (SL), stride time variability (STV), 
double support time (DST)  ผลการทดลองพบวา่ตวัแปรทุกตวัมีค่าเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีบ่งบอกวา่มีการลา้ของ
กลา้มเน้ือขา  ประโยชนข์องงานวิจยัน้ีคือ ช่วยใหท้ราบวา่หากผูป่้วยมีความไม่มัน่คงในการเดิน บุคลากรทาง
การแพทยส์ามารถฝึกความแขง็แรงของกลา้มเน้ือโดยพจิารณาจากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรต่างๆ  
 
 2.4 สาระสาํคญัทางวิชาการท่ีไดเ้รียนรู้จากการเขา้ประชุม/สมัมนา หรือเสนอผลงาน 

จากการเขา้ประชุมในคร้ังน้ีทาํใหไ้ดเ้รียนรู้ในหลายประเดน็ ไดแ้ก่  
1) การนาํความรู้ในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์มาร่วมในการตรวจประเมิน วินิจฉยั และรักษาผูป่้วยท่ีมีความ

ผดิปกติในระบบต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ ระบบประสาท เดก็ท่ีมีพฒันาการชา้ เป็นตน้ 
2) การนาํเคร่ืองมือท่ีใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูงมาช่วยศึกษาและอธิบายกลไกความผดิปกติในการทาํงานของร่างกาย 

เช่น อาการปวดเร้ือรัง กลา้มเน้ือลา้ การสัน่กระตุกของกลา้มเน้ือ เป็นตน้ 
3) การออกแบบการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ  และนาํผลการทดลองในหอ้งปฏิบติัการมาประยกุตใ์ชใ้นการ

รักษาผูป่้วยทางคลินิค 
4) ความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้เร่ืองการตรวจประเมินและรักษาการบาดเจบ็ของระบบกระดูกกลา้มเน้ือและ

ระบบประสาทดว้ยกระแสไฟฟ้าชนิดต่างๆ 
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3. สรุปขอ้คิดเห็นและประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการไปประชุม/สมัมนา หรือเสนอผลงาน 
3.1 ดา้นความกา้วหนา้ทางวิชาการ 
 ไดมี้โอกาสเพิ่มพนูความรู้ในการทาํงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจประเมิน วินิจฉยั และรักษาผูป่้วยโดย

การใชค้วามรู้หรือเคร่ืองมือเทคโนโลยขีั้นสูงมาประกอบดว้ย 
3.2 ดา้นความร่วมมือทางวิชาการ 

  ไดมี้โอกาสพบแลกปะเปล่ียนความรู้กบันกัวิชาการจากประเทศต่างๆ  ท่ีในอนาคตอาจพฒันาความร่วมมือ
ในการทาํงานวิจยัร่วมกนั 

3.3 ดา้นแนวทางการแกปั้ญหา 
ไม่มี  

3.4 ผลต่อเน่ืองจากการไปประชุม/สมัมนา หรือการไปเสนอผลงาน (ถา้มี) 
นาํความรู้ท่ีไดม้าพฒันางานการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการต่อไป  

 
ขอ้เสนอแนะหรือส่ิงท่ีคิดวา่น่าจะเป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 4.  

  การบาดเจบ็หรืออาการปวดเร้ือรังท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการทาํงานหรือการเล่นกีฬา หากไม่ไดรั้บการรักษา
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ร่างกายอาจจะปรับเปล่ียนรูปแบบการทาํงานของกลา้มเน้ือไป ซ่ึงในระยะยาวอาจ
เกิดความพิการหรือผดิรูปของระบบกระดูกและกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาดเจบ็ได ้เช่น การอ่อนแอของ
กลา้มเน้ือลาํตวัทาํใหเ้กิดกระดูกสนัหลงัคด  ดงันั้น บุคลากรทางการแพทยค์วรใหค้วามสนใจในการป้องกนัการ
เกิดการบาดเจบ็  สนบัสนุนการลดปัจจยัเส่ียงท่ีอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้เช่น การฝึกใหมี้ท่าทางในการทาํงาน
ท่ีเหมาะสม  ไม่ทาํงานในท่าใดท่าหน่ึงต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ การออกกาํลงักายเพื่อเพ่ิมความแขง็แรงใหแ้ก่
กลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการควบคุมท่าทางขณะทาํงาน  เป็นตน้ จากหลกัฐานงานวิจยัในปัจจุบนัพบวา่โปรแกรมการ
ออกกาํลงักายท่ีฝึกการทาํงานของกลา้มเน้ือลาํตวัชั้นลึกซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมความมัน่คงของกระดูกสนัหลงัเป็น
เทคนิคการออกกาํลงักายท่ีไดผ้ลดี  สามารถลดอาการปวดหรือภาวะทุพพลภาพของผูป่้วยได ้ เช่น การฝึก pirates 
หรือการฝึก balance training เป็นตน้ 

 
ผูรั้บทุนจะเผยแพร่ความรู้ท่ีไดรั้บจากการไปประชุม/สมัมนา หรือเสนอผลงาน โดยการ 5.  

[   √   ]   บรรยาย  ใน 
1) การเรียนการสอนรายวิชากายภาพบาํบดัในระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ สาํหรับนิสิตกายภาพบาํบดัชั้นปีท่ี 3 

ระดบัวิทยาศาสตรบณัฑิต 
2) การเรียนการสอนรายวิชาการตรวจวินิจฉยัและรักษาผูท่ี้มีความผดิปกติของขอ้เทา้และเทา้ สาํหรับนิสิต

กายภาพบาํบดัชั้นปีท่ี 2 ระดบัวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขากายภาพบาํบดั แขนงวิชากายภาพบาํบดัใน
ระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 

3)  การประชุมเชิงปฏิบติัการแก่พนกังานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในหวัขอ้ “เราจะทาํงาน
กนัอยา่งไร....ใหเ้กิดความปลอดภยัต่อสุขภาพ” ในวนัศุกร์ท่ี 24 กนัยายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หอ้ง
อญัชลี ชั้น 6 อาคารสาํนกังานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มกักะสนั กรุงเทพฯ 
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4) การประชุมเชิงปฏิบติัการแก่พนกังานของธนาคารแห่งประเทศไทย ในหวัขอ้ “การป้องกนัการบาดเจบ็จาก
การทาํงาน” ในวนัศุกร์ท่ี 22 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย บาง
ขนุพรหม กรุงเทพฯ 

[       ]   สมัมนา 
[   √    ]   อ่ืน ๆ ระบุ ส่งบทความวิจยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ภายใน 6 เดอืน หลงัจากไปประชุม
หรือเสนอผลงาน และจะรายงาน ผลการดาํเนินงานไปยงัสาํนกับริหารวิชาการ ภายใน 1 เดอืน หลงัจากเผยแพร่
ความรู้ 

 
ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
ภาควิชาจะสนบัสนุนใหผู้รั้บทุนเผยแพร่ความรู้ท่ีไดรั้บจากการไปประชุม/สมัมนา หรือเสนอผลงาน หลงัจาก 

        การไปประชุมและเสนอผลงานแลว้ 
 

……………………………………..หวัหนา้ภาควิชา/ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 
 (…….………………………………) 
                                                                 ……..…../….………./………… 

 
ความเห็นคณบดี/ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
           ………………………..…………..คณบดี/ผูอ้าํนวยการสถาบนั 
           (…………..………………………) 
                                                                         …………./……..…./…..……… 

 
 

* ส่งสาํนกับริหารวิชาการ 1 ชุด   ภายใน  1 เดอืน หลงัจากการไปประชุม / สมัมนาหรือเสนอผลงาน 
 


	รายงานการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

