
แบบรายงานผลการฝึกอบรมฯ ในประเทศ หลักสูตรที่หน่วยงานนอกเป็นผู้จัด 

 

 ตามหนังสืออนุมัติที่  กท 0401/672  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2565   
ซึ่งข้าพเจ้า ชื่อ    นางสาวพัชรินทร์    นามสกุล   แสงครุฑ   
ตำแหน่ง   นักกายภาพบำบัดชำนาญการ   กลุ่มงาน  เวชกรรมฟ้ืนฟู  
กอง     โรงพยาบาลสิรินธร    สำนัก  การแพทย์  
ได้รับอนุมัติให้ไป (ฝึกอบรม / ประชุม / ดูงาน / ปฏิบัติการวิจัย) ในประเทศหลักสูตร Musculoskeletal case 
study and evidence support หัวข้อ Rehabilitation Training for ACL Reconstruction  
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting   เบิกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    650  บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ขณะนี้ได้เสร็จสิ้นการอบรมฯ แล้ว จึงขอรายงานผลการอบรมฯ ในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. เนื้อหา ความรู้ ทักษะ ที่ได้เรียนรู้จากการอบรมฯ 
2. การนำมาใช้ประโยชน์ในงานของหน่วยงาน / ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 
3. ความคิดเห็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรม / ประชุม / ดูงาน / ปฏิบัติการวิจัย ดังกล่าว 

เช่น เนื้อหา / ความคุ้มค่า / วิทยากร / การจัดทำหลักสูตร เป็นต้น 
(กรุณาแนบเอกสารที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามหัวข้อข้างต้น 
 
 
 
 
         ลงชื่อ                                         ผู้รายงาน 
                  (นางสาวพัชรินทร์  แสงครุฑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ  
(ระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และ ระยะยาวตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป) 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อ – นามสกุล  นางสาวพัชรินทร์   แสงครุฑ อายุ  38 ปี การศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กายภาพบำบัดในระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด 

1.2 ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ) ให้การดูแลรักษา ฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท เป็นต้น 
1.3 ชื่อเรื่อง / หลักสูตร Musculoskeletal case study and evidence support  
            หัวข้อ Rehabilitation Training for ACL Reconstruction 
 สาขา  กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
 เพ่ือ ศึกษา      ฝึกอบรม        ประชมุ    ดูงาน      สัมมนา ปฏิบัติการ
วิจัย 
 งบประมาณ        เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร        เงินบำรุงโรงพยาบาล 
           ทุนส่วนตัว 
 จำนวนเงิน     650   บาท 
 ระหว่างวันที่   14 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565   
 สถานที่  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting 
 คุณวุฒิ / วุฒิบัตรที่ได้รับ - 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย  
(โปรดให้ข้อมูลในเชิงวิชาการ) 

2.1 วัตถุประสงค์    
 เพ่ือเรียนรู้กรณีศึกษาในกลุ่มอาการที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าหัวเข่า  เพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกับหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence - based knowledge) และเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
สมรรถนะของนักกายภาพบำบัด 
 
 
 
 
 
   



 
 

 
 

2.2 เนื้อหา  
  เอ็นไขว้หน้า (anterior cruciate ligament ; ACL ) คือส่วนของเส้นเอ็นซึ่งอยู่ในข้อเข่า  
หากตัดผ่ากลางข้อเข่าจะเห็นเอ็นไขว้หน้าวางตัวคล้ายรูปกากบาทเมื่อเทียบกับเอ็นไขว้หลัง 
  เอ็นไขว้หน้า ทำหน้าที่ให้ความมั่นคงกับข้อเข่า ป้องกันการพลิกหรือบิดของเข่า หากเอ็น  
ไขว้หน้าได้รับบาดเจ็บหรือฉีกขาด จะทำให้เข่าเสียความมั่นคง โดยมีอาการ เช่น รู้สึกเข่าหลวม 
ไม่มั่นคง ข้อเข่าทรุด ทรงตัวไม่อยู่ขณะเดินเปลี่ยนทิศทางเร็วๆ หรือบนพ้ืนผิวขรุขระ รวมถึงอาการ
ปวดเข่าจากการอักเสบเนื่องจากข้อเข่าไม่มั่นคง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี อาจส่งผลให้เกิด
การบาดเจ็บเพ่ิมเติมหรือต่อเนื่อง เช่น หมอนรองเข่าฉีกขาด หรือกระดูกอ่อนผิวข้อแตกได้ ซึ่งภาวะ
บาดเจ็บซ้ำซ้อนเหล่านี้หากเป็นซ้ำ ๆ จะทำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติ  

โดยมีหัวข้อการบรรยายใน 3 หัวข้อคือ  
   1. รูปแบบการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่า มีการอธิบายถึงกายวิภาคศาสตร์  
    สาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากการหยุดความเร็วทันทีในขณะที่เปลี่ยน
ทิศทาง อุบัติการณ์พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเนื่องจากสภาพร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งจะมีอาการปวด บวม จำกัดการเคลื่อนไหว มีอาการเจ็บเวลาเดิน  
การรักษามีทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด การรักษาโดยไม่ผ่าตัดเหมาะกับผู้ป่วยเด็กหรือมีกิจกรรม 
นั่ง ๆ นอน ๆ ไม่ต้องออกแรงมาก ส่วนการรักษาโดยการผ่าตัดเหมาะกับผู้ใหญ่ นักกีฬา มีอาการ
บาดเจ็บเรื้อรัง โดยเทคนิคการผ่าตัดมีการใช้  
    1.1 patellar tendon ซึ่ งนิยมใช้ ในการผ่าตัดมากที่ สุดเหมาะสมกับ
นักกีฬาที่เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา  
    1.2 hamstring tendon  
    1.3 quadriceps tendon ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด อาจจะเกิดข้อยึดติด
แข็ง การติดเชื้อหรือลิ่มเลือดอุดตัน  
   2. หลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับเอ็นไขว้หน้าหัวเข่า  
    มีการแบ่งช่วงการฟ้ืนฟูในระยะต่างๆ ตังแต่หลังการผ่าตัด 7 วันแรกจนถึง  
6 เดือน ระยะหลังผ่าตัด 7 วันแรก เป้าหมายจะรักษาอาการปวด ลดบวม ฝึกเพ่ิมองศาการเคลื่อนไหว  
ฝึกเดิน ระยะ 6-12 สัปดาห์เป้าหมาย งอข้อเข่าได้ 135 องศา เพ่ิมความแข็งแรงกล้ามเนื้อและเดิน
โดยใช้ treadmill ระยะ 6 เดือนสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้   
   3. แนวทางและกระบวนการฟ้ืนฟูและการออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาหลังการ
ผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่า โดยมีกรณีศึกษาซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลให้เห็นถึงระยะเวลาในการฟ้ืนฟูหลัง
ผ่าตัด ว่าแต่ละสัปดาห์สามารถออกกำลังกายท่าไหนได้บ้าง ความสามารถสูงสุดได้แค่ไหนเน้นการฝึก
เพ่ือให้กลับไปเล่นกีฬาได้อย่างปรกติ        

2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 2.3.1    ต่อตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองเนื่องจากมีเทคนิคการรักษาใหม่ๆ เกี่ยวกับ 
การรักษาการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่า       
             
          2.3.2      ต่อหน่วยงาน เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางให้นักกายภาพบำบัดในหน่วยงาน 
ใช้ในการรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าที่ส่งมาปรึกษานักกายภาพบำบัด 
             



 
 

 
 

          2.3.3       อ่ืน ๆ (ระบุ)  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาเฉพาะทาง ทำให้
หายจากอาการบาดเจ็บรวดเร็วขึ้น   
       

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค  ** จำเป็นต้องระบุ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อย่างละเอียด**  
 3.1   การปรับปรุง       ระยะเวลาในการอบรมสั้นเกินไป แบ่งวันละ 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้
เนื้อหาขาดช่วง และเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์จึงทำให้มีสิ่งรบกวนเวลาในการประชุม   
            
             

3.2       การพัฒนา       เพ่ิมจำนวนวันในการจัดการอบรมให้มากขึ้น และจัดให้เต็มวัน   
มีการแจกเนื้อหาก่อนการประชุมเพ่ือเตรียมความรู้ในการเข้าเรียน     
             

 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อย ๆ แนะนำเปลี่ยนการอบรม  
เป็นแบบ on-site เพราจะได้เห็นกรณีศึกษาได้อย่างชัดเจนและเข้าใจเนื้อหาได้มากข้ึน   
            
             
 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้รายงาน 
                             (นางสาวพัชรินทร์  แสงครุฑ) 

 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น        
            
            
             

 

                                                                      ลงชื่อ…………………..………………หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน 
   (..........................................) 
 
 

ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป      
            
            
             

 

                                                                      ลงชื่อ….....……………………………หัวหน้าส่วนราชการ 
   (..........................................) 


