กภ. หนึ่งนุช เจือเจริญ
ประวัติการศึกษา

วท.บ. (กายภาพบาบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2541
วท.ม. (กายภาพบาบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547

ประสบการณ์ทางคลินิก พ.ศ.2541- 2543 นักกายภาพบาบัด คลินิกกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ.2544
นักกายภาพบาบัด (Part time) สถาบันพัฒนา
ศักยภาพสมอง
พ.ศ.2543 – 2555 อาจารย์ประจาคณะกายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประสบการณ์ทางงานวิจัย
1.
วิทยานิพนธ์ เรื่องความเข้าใจบทบาทของนักกายภาพบาบัดในระบบการศึกษา
พิเศษในประเทศไทย พ.ศ. 2547
2.
โครงการวิจัยเชิงสารวจ วิชาชีพกายภาพบาบัดและการควบคุมการบริโภคยาสูบ
(Global Health Professionals Survey – GHPS in Physical Therapy Profession)
พ.ศ. 2549
3.
โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบาบัด) พ.ศ.2550
ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม
พ.ศ. 2542
- การอบรม เรื่อง กายภาพบาบัดกับการบาดเจ็บทางมือ วันที่ 15-18 มีนาคม 2542
สถานที่ โรงเรียนกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

- สัมมนาผู้สอนกายภาพบาบัดทางระบบประสาท วันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2544
สถานที่ โรงแรมคิงส์ปาร์คอเวนิว
- โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง (DENVER ||)
วันที่ 20 – 23 มีนาคม 2544 สถานที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2545
- สัมมนาผู้สอนกายภาพบาบัดทางระบบประสาท วันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2545
สถานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต
Workshop in acupuncture วันที่ 15 สิงหาคม 2545 สถานที่ โรงเรียน
กายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
The 8th General Assembly of Asian Confederation for Physical Therapy (8th
GAACPT) 2002 วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2002
พ.ศ.2546
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ultrasound therapy วันที่ 26-28 มีนาคม 2546
สถานที่ โรงเรียนกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2547
- การประชุมวิชาการ 60 ปี รศ.กานดา ใจภักดี เรื่องการประเมินพัฒนาการในเด็ก
วันที่ 18-19 มีนาคม 2547 สถานที่ โรงแรมเรดิสัน
พ.ศ.2548 ประชุม พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบาบัดและเทคนิคการแพทย์ วันที่ 12 มี.ค. 48 จัดโดย
สพว., คณะกายภาพบาบัด, คณะเทคนิคการแพทย์
- Workshop on Combined Electro Physical Strategies in Patient
Management วันที่ 21 พฤษภาคม 2548 สถานที่ โรงแรมเอสดี อเวนิว
- โครงการอบรม หัวข้อ เด็กวัยเรียน : ปัญหาสุขภาพและการออกกาลังกาย วันที่ 7-9
ธันวาคม 2548 จัดโดย ภาควิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2549
- ศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
27 มี.ค. 49
- การประชุมโครงการสารวจข้อมูลนักศึกษาด้านสุขภาพเพื่อการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ วันที่ 4 ก.ค. 49 ณ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
- การประชุมผลการดาเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและ
ปัญญา วันที่ 4 ส.ค. 49 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง partial weight bearing gait therapy วันที่ 8 พ.ย. 49 ณ
ร.พ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
พ.ศ.2544

พ.ศ.2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552 -

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

- การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการแบบครบวงจรด้านการแพทย์ การพยาบาล และ
กายภาพบาบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วันที่ 13 มี.ค. 50 จัดโดยสภา
กายภาพบาบัด และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- การประชุมวิชาการ เรื่อง New direction in health management และ Physical
therapy in Parkinson’ s disease วันที่ 27- 29 มี.ค. 50 จัดโดยคณะกายภาพบาบัดและ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ม.มหิดล
- การอบรมวิชาการ เรื่อง สมดุลการทรงตัว (Finding the right balance) วันที่ 13-14
ธ.ค.50 จัดโดยคณะกายภาพบาบัดฯ ม.มหิดล
- ประชุมโครงการความร่วมมือเครือข่ายชุมชนบางเสาธง วันที่ 16 ม.ค. 51 ณ ศูนย์
การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ เมืองใหม่ บางพลี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Stroke from the ground up (part A) วันที่ 25-29 มี.ค.
51 จัดโดยสมาคมกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic kinesio taping วันที่ 29 ส.ค.51 จัดโดยกลุ่ม
กายภาพบาบัดทางเด็ก
- การอบรมวิชาการเรื่อง Concept of physical therapypractice for 21st century ใน
หัวข้อ Stroke part B; Assessment and treatment of functional walking (walking for
life) ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2551 จัดโดยคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสมาคมกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย
การอบรมวิชาการเรื่องการตรวจประเมินผู้ป่วยเด็กด้วยแบบประเมินมาตรฐาน
GMFM จัดโดยสมาคมกายภาพบาบัดแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28-30 เมษายน 2552
- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Back stabilization exercise และ Balance evaluation
and training จัดโดยคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่
28-29 กันยายน 2552
- การประชุมวิชาการเรื่อง “Hands- on physical therapy : Annual conference 2010”
หัวข้อเรื่อง Upper limb training for neurological and musculoskeletal conditions ใน
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2552 จัดโดยคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
- การอบรมวิชาการ เรื่อง “ Stroke ภัยเงียบที่ต้องระวัง” จัดโดย คณะพยาบาลสาสตร์
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29 มีนาคม 2553
- การอบรมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Basic Bobath course for adult neurological
rehabilitation” จัดโดยคณะกายภาพบาบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 21
มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2554 วิทยากรคือ Ms. Kim Jennings (Qualified Bobath tutor)

พ.ศ. 2555 -

การอบรมวิชาการเรื่อง “Postural assessment and appropriate treatment” จัดโดย
คณะกายภาพบาบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29- 30 มีนาคม 2555 วิทยากรคือ
Ms. Kim Jennings (Qualified Bobath tutor)
- การอบรมวิชาการเรื่อง “Mobilization of the nervous system: upper and lower
quadrant” จัดโดยคณะกายภาพบาบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 31 มีนาคม ถึง
1 เมษายน 2555
- โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา CHE QA online วันที่ 3 เมษายน 2555 จัดโดยสานักพัฒนาวิชาการ
มหาวิทาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การเป็นวิทยากรและการนาเสนอผลงานวิจัย
เป็นวิทยากร อ บรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ใน “โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการ” จัดโดย โรงพยาบาลบางคล้า อ .บางคล้า จ .ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2549
นาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007) ภาคนิทรรศการ จัด
โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7-11 กันยายน 2550
เป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและผู้ปกครองของเด็กพิการ ใน
โครงการ
“สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายและผู้ปกครองนาสู่การช่วยเหลือเด็กพิการใน
ชุมชนอย่างยั่งยืนในเขต จ.สมุทรปราการ” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550
เป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการ “อบรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ” จัดโดยองค์การบริหารส่วนตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อ
วันที่ 16 และ 30 มกราคม 2551
เป็นวิทยากร ร่วมกับศูนย์การศึก ษาพิเศษประจาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการรุนแรง
ยากจน ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นการประจาได้ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ”
ให้กับเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กพิการรุนแรงในจังหวัด
สมุทรปราการ ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551
เป็นวิทยากร ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” ให้กับ
เครือข่ายผู้ปกครองของเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552

-

เป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครดูแลเด็กพิเศษและบุคลากรทางสาธารณสุข
ร่วมกับแผนกกายภาพบาบัด โรงพยาบาลบางบ่อ ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2552
เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวที่บ้าน” ณ โรงพยาบาลบางบ่อ วันที่ 17 พ.ย. 2553
เป็นวิทยากร ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ” ให้กับ
เครือข่ายผู้ปกครองของเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

การควบคุมภาคนิพนธ์
1. Understanding of Prolonged Standing Program in Spinal Cord Injury Patients and Physical
Therapists in Rehabilitation Centers, 2548
2. Prevalence of obesity and overweight among children school in Thailand , 2549
3. Study of development of children aged 0 to 1 year old at Pakkred babies’ home, 2550
4. Study of physical activities of elderly people, 2551
5. Survey of consumer behaviors and quality of life of Lasalle college Bangkok students
prathom 1-3, 2552
6. A study of modified functional reach test in Thai male spinal cord injury patients, 2553
7. Study of balance between normal weight and overweight in Thai children aged 6-12 years
.2554

โครงการเพื่อพัฒนาสังคม
1. โครงการคนไทยไร้พุง พ.ศ. 2551-2553 (คณะทางาน)

