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แบบฟอร์มเสนอโครงการ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1.ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและฟ้ืนฟูระบบ 
ประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน”  
(2nd Educational Symposium in Balance Diagnostic tests and Rehabilitation) 

 
2.หลักการและเหตุผล 

อาการเวียนศีรษะ โคลงเคลง หรือทรงตัวไม่มั่นคง เป็นอาการส าคัญหนึ่งที่น าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลซ่ึง
อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ  สาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อย คือ ความผิดปกติของระบบประสาทการทรงตัวของหู
ชั้นใน ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยแยกโรคจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการ
ตรวจวินิจฉัยระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นในได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แพทย์และบุคลากรทาง
การแพทย์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย นอกจากนี้ อาการเหล่านี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยใน
กลุ่มวัยท างานและผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ ครอบคลุมไปถึง
การลดลงของความสามารถในการท างาน หรือความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ท าให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตลดลงในที่สุด การฟ้ืนฟูผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญเช่นกัน จึงจะท าให้การดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นไปอย่างครบวงจร ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยาได้เล็งเห็นส าคัญและความจ าเป็นในการ
เพ่ิมพูนความรู้ใหม่ในการเลือกใช้วิธีการตรวจวินิจฉัย และเทคนิคการฟ้ืนฟูการท างานของระบบประสาทการ
ทรงตัวของหูชั้นใน แก่แพทย์ นักแก้ไขการได้ยิน และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวร่วมกับอาการเวียนศีรษะ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เป็นครั้งที่ 2 
เพ่ือให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
หน่วยงานของตน สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ด้านพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ 
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ิมพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน
โดยวิธี  Video Head Impulse Testing (vHIT)  และ  Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP) 
แก่ผู้เข้าอบรม 

3.2 ผู้เข้าอบรมสามารถแปลผลการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นในโดยวิธี Video 
Head Impulse Testing (vHIT)  และ Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP) ได้อย่างเหมาะสม 

3.3  เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในตรวจประเมินผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทการทรงตัว
ของหูชั้นในแกผู่้เข้าอบรม 
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3.4  ผู้เข้าอบรมสามารถท า canalith repositioning maneuver ให้แก่ผู้ป่วย BPPV ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

3.5  ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวิธีการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทการทรง
ตัวของหูชั้นในได้อย่างเหมาะสม  

3.6 ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 
 
4.ตัวช้ีวัด 

4.1 ด้านปริมาณ มีผู้เข้าอบรม ตามจ านวนที่โครงการก าหนด 
4.2 ด้านคุณภาพ 
 4.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์

โครงการ 
 4.2.2 ระดับความพึงพอใจขอผู้เข้าอบรมต่อภาพรวมของโครงการ 
 

5. เนื้อหาหลักสูตร 
 โครงการนี้แบ่งเป็น 2 โมดูล  

5.1 โมดูลการตรวจวินิจฉัย มีเนื้อหาดังนี้ 
 5.1.1 Video Head Impulse Test (vHIT) 
 5.1.2 Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) 
5.2 โมดูลการฟ้ืนฟูการท างานของระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน มีเนื้อหาดังนี้ 
 5.2.1 Introduction to Vestibular rehabilitation 
 5.2.2 Critical elements of clinical examination of the person with a vestibular 

disorder 
 5.2.3 Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)  
 5.2.4 Assessment of patients with vestibular hypofunction 
 5.2.5 Goals and development of treatment plan 

 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เตรียมสถานที ่
6.2 ประสานงานวิทยากร 
6.3 ประชาสัมพันธ์ 
6.4 จัดท าเอกสารการอบรม 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 โมดูล 1 วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2560  

โมดูล 2 วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 
 

8. สถานที่จัดประชุม 
ห้องประชุมโลตัส 1 โรงแรมเมอเวนพิค  สุขุมวิท 15  

 
9. อัตราค่าลงทะเบียน 

 
 
10. กลุ่มเป้าหมาย    

10.1 แพทย ์นักแก้ไขการได้ยิน นักกายภาพบ าบัด และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ ชาวไทย        40 คน  
10.2 แพทย ์นักแก้ไขการได้ยิน นักกายภาพบ าบัด และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ ชาวต่างชาติ  10 คน 
10.3 คณาจารย์จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาและภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความ 

 ผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาคละ   5 คน (ยกเว้นค่าลงทะเบียน)                   10 คน 
 
11. วิทยากร 

11.1 ภายในคณะ 
        ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
                 รศ.นพ.จันทร์ชัย   เจรียงประเสริฐ  
   อ.พญ.ศิวะพร    เกียรติธนะบ ารุง 
                  ผศ.ดร.อลงกต    เอมะสิทธิ์  

11.2 ภายนอกคณะ 
Michelle R. Petrak, Ph.D. CCC-A, Chicago, IL, United State of America 

 ค่าลงทะเบียน 
วันนี้-30กันยายน2560 

ค่าลงทะเบียน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

1 โมดูล  2 โมดูล 1 โมดูล 2 โมดูล  
ผู้เข้าร่วมอบรม 
- ไทย 

 
3,500 

 
6,000 

 
4,000 

 
7,000 

- ต่างประเทศ US$ 150/module; US$ 275/2 modules 
แพทย์ประจ าบ้าน/ นักศึกษา
(รับจ านวน 5 คน) 

1,500 2,500 1,750 3,000 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยด้วย vHIT และ VEMP การ
ตรวจประเมิน รักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น และมีความมั่นใจในการใช้
เครื่องมือและให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธี  ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ  
 
13. การบูรณาการ  
 มีการน าโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 มีการน าโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ ไปบูรณาการกับการวิจัย 
 มีการน าโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ ไปบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 
 ไม่มี 

 
14. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการประชุม 

14.1 ประเด็นการประเมิน ประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ เนื้อหา ความเหมาะสมของวิทยากร  
สื่อประกอบการอบรมและระยะเวลาที่จัด  

14.2 ประเด็นการประเมิน  
- สถานที่จัดการอบรม  
- โสตทัศนูปกรณ์  
- การประชาสัมพันธ์  
- การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม  
- เนื้อหาตรงกับความสนใจของท่าน  
- ท่านสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  
- ท่านได้ความรู้เพ่ิมขึ้นจากการบรรยาย  
- รูปแบบในการจัดอบรม  
- ระยะเวลาในการบรรยาย  

14.3 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
แบบประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการอบรม ข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม 

 
15. การพัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมินที่ได้รับ (โปรดระบุ) 

 มี ส าหรับการจัดการอบรมในปีถัดไป 
ไม่มี 
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16. การติดตามผล 
 มี 
 ไม่มี 

 
17. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ผศ.นพ.ชัย    อยู่สวัสดิ์ (หัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา) 
รศ.นพ.จันทร์ชัย   เจรียงประเสริฐ  
ผศ.ดร.อลงกต    เอมะสิทธิ์ 
อ.พญ.ศิวะพร    เกียรติธนะบ ารุง 

 
18. ผู้ประสานงานโครงการ 

น.ส.วิภา  โสดากุล โทรศัพท์ 084-639-7181 อีเมล์ wipa_jimlim@hotmail.com 
น.ส.ศศิลักษณ์  ธรรมสิทธิ์ โทรศัพท์ 097-009-0134 อีเมล์ noon_blue@hotmail.com 
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