โครงการประชุมวิชาการคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปงบประมาณ 2554
โครงการที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “การประเมินพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของทารกดวย IMDT test”
ณ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
------------------------------------------------1.

ชื่อโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของทารกดวย IMDT test”

2.

หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

3. หลักการและเหตุผล
การทดสอบพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักวิชาชีพที่ใหการดูแล บําบัด
หรือรักษาทารกที่มีปญหาทางพัฒนาการ ไดแกทารกที่คลอดกอนกําหนด ทารกที่มีภาวะซีพี เปนตน
นักกายภาพบําบัดเปนหนึ่งในวิชาชีพสุขภาพที่มีความสําคัญตอทารกที่มีปญหาดานพัฒนาการเคลื่อนไหว
ปจจุบันแบบทดสอบพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวมีหลายแบบ ไดแก Movement assessment of infant
test, Milani-Comparetti motor development screening test, Peabody developmental motor scales, motor
assessment of the developing infants เปนตน อยางไรก็ตาม แตละแบบทดสอบมีความแตกตางกันใน
จุดประสงคหลัก กลุมอายุของทารกและเด็ก องคประกอบของหัวขอทดสอบ และความซับซอนของเกณฑ
ประเมินที่ใชระบุถึงความลาชา หรือผิดปกติดานการเคลื่อนไหว
จากการพิจารณาความจําเปนของแบบทดสอบพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวที่มีเกณฑที่ชัดเจน
และเปนระบบรวมกับตะหนักถึงลักษณะการทํางานของนักกายภาพบําบัดในประเทศไทย แบบทดสอบ
พัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของทารก (infant motor development test: IMDT) ไดถูกสรางขึ้น IMDT
ถูกออกแบบเพื่อชวยใหผูทดสอบตรวจและรายงานผลการตรวจพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวอยางเปน
ระบบมากขึ้น ทําใหบุคคลากรทางสุขภาพอื่นรวมทั้งแพทยสามารถเขาใจในผลการตรวจพัฒนาการดานการ
เคลื่อนไหวงายขึ้น
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีการบรรยาย
เรื่อง “การประเมินพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของทารกดวย IMDT test” ขึ้นเพื่อใหนักกายภาพบําบัดทีม่ ี
ความสนใจไดรับความรูและสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการทํากายภาพบําบัดในทารกหรือเด็กที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สามารถนําความรูไป
พัฒนาสูการจัดทําแนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของทารกตอไป
คณะกายภาพบําบัดคาดหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารวมอบรมและ
สังคมในวงกวางตอไป

4. วัตถุประสงค
1. การเผยแพรและพัฒนาองคความรูที่ทันสมัยใหแกผูเขารวมประชุมอยางตอเนื่อง
2. สรางความสัมพันธและเครือขายความรูระหวางผูเขารวมประชุมในอนาคต
5. ระยะเวลาการจัดประชุม
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2554
6. สถานที่จัดประชุม
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7. ผูเขารวมการประชุม
นักกายภาพบําบัด ทั้งภาครัฐฯและเอกชน จํานวนประมาณ 40 คน
8. อัตราคาลงทะเบียน
2,800 บาท
9. วิทยากร
ผศ.ดร. สายพิณ ประเสริฐสุขดี
อ.วิมลรัตน สกุลเลิศผาสุก (ผูชวยวิทยากร)
10. วิธีการประชุม
การบรรยาย
การฝกปฏิบัติ
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยน เรียนรู เพื่อพัฒนาวิชาการทางกายภาพบําบัด
2. พัฒนาเครือขายและสรางโอกาสในการพัฒนาวิชาการทางกายภาพบําบัด

วันเสารที่ 26 กุมภาพันธ 2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของทารกดวย Infant Motor Development Test (IMDT test)
อาคารคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ผศ.ดร.สายพิณ ประเสริฐสุขดี
อ.วิมลรัตน สกุลเลิศผาสุก (ผูชวยวิทยากร)
วันที่
เวลา
เรื่อง
วันที่
เวลา
เรื่อง
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน (ไดรับ คูมือแบบทดสอบ IMDT พรอม
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
CD การใหคําแนะนําผูป กครอง)
09.00 - 10.30 น. ทฤษฎี และความรูเบื้องตนเกีย่ วกับพัฒนาการดานการ
09.00 - 10.30 น. การใหคะแนนตามเกณฑประเมินของ IMDT
เคลื่อนไหวในทารก (บรรยาย)
(ปฏิบัติ พรอมอภิปราย)
10.30 - 10.45 น. พัก
อาหารวาง
10.30 - 10.45 น. พัก
อาหารวาง
10.45 - 12.00 น. แบบทดสอบ IMDT (บรรยาย)
10.45 - 12.00 น. การทดสอบผูเขารวมอบรมในการประเมิน
พัฒนาการของทารกดวยแบบทดสอบ IMDT
(ปฏิบัติ )
12.00 - 13.00 น. พัก
อาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 น. พัก
อาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. สอนสาธิต: การทดสอบพัฒนาการดวย IMDT (ปฏิบัติ)
13.00 - 14.45 น. อภิปรายผลการประเมินพัฒนาการดวยแบบทดสอบ
IMDT (อภิปราย) และบทสรุป
14.45 - 15.00 น. พัก
อาหารวาง
14.45 - 15.00 น. พัก
อาหารวาง
15.00 - 16.00 น. สอนสาธิต: การทดสอบพัฒนาการดวย IMDT
15.00 –16.00 น. การอภิปรายหรือการใหคําปรึกษาเกีย่ วกับเด็กพิเศษ
(ปฏิบัติ-ตอ)
(อภิปราย)

วันศุกร 25 กุมภาพันธ 2554

โครงการที่ 2
สถานที่
วิทยากร

ออกใบเสร็จในนาม........................................

ใบสมัครการประชุมวิชาการ คณะกายภาพบําบัด ประจําปงบประมาณ 2554
ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2554 – สิงหาคม 2554
ณ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1)

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………….……นามสกุล............……….…………………
ตําแหนงวิชาการ  อ.  ผศ. รศ.  ศ.  อื่นๆ ระบุ………………………………………….

2)

สถานที่ทํางาน…………………………ถนน……………………..แขวง/ตําบล………...………...……….
เขต/อําเภอ……….……………….... จังหวัด……....…..………………….รหัสไปรษณีย ………………...
โทรศัพท ……..……….………โทรศัพทมือถือ......................................โทรสาร……..…...………………
E-mail…………………….....................................................................................................................…....

3)











สมัครเขารวมประชุมวิชาการ
โครงการที่ 1 : “Management of Shoulder Conditions”
โครงการที่ 2 : “การประเมินพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวของทารกดวย IMDT test”
โครงการที่ 3 : “Research Day”
โครงการที่ 4 : “Transcranial Magnetic Stimulation workshop”
โครงการที่ 5 : “Manual Therapy for SI Joint Problems”
โครงการที่ 6 : “Diagnostic screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?”
โครงการที่ 7 : “Physical Therapy in Individual with Stroke”
โครงการที่ 8 : “Neurodynamic concept in Musculoskeletal Physical Therapy”
โครงการที่ 9 : “Physical Therapy in ICU”
โครงการที่ 10 : “ปจจัยสูความสําเร็จกับงานบริการกายภาพบําบัดเปนเลิศ”

4) อัตราคาลงทะเบียน
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-25) ที่พัก
 ตองการสํารองที่พัก
 ไมตองการสํารองที่พัก
หมายเหตุ สถานที่พักและราคาผูจัดจะแจงใหทราบอีกครั้งในภายหลัง
6) วิธีการชําระเงิน
โอนเงินผานบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีเลขที่
333 - 226176 - 0
ชื่อบัญชี
“ม.มหิดล เงินรายได คณะกายภาพบําบัด”
หมายเหตุ กรุณาสงใบสมัครพรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงินมาทางโทรสารหรือทางไปรษณีย
ที่อยู
นายนิพัฒน พิพัฒน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท 0-2441-5450
โทรสาร 0-2441-5454
Email: ptnpp@mahidol.ac.th

สามารถ Download ใบสมัครไดที่ http://www.pt.mahidol.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
นายนิพัฒน พิพัฒน โทร. 0 - 2441 - 5450 ตอ 20216

Email: ptnpp@mahidol.ac.th

