๑
โครงการอบรมวิชาการระยะสั น ด้ านธาราบําบัด
เรื อง Water Specific Therapy Halliwick : Basic level (WSTH-B-4) รุ่นที 4

๑. ชื่อกิจกรรม

Water Specific Therapy Halliwick: Basic level

๒. หนวยงานรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ

คลินิกกายภาพบําบัดแมปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท
ผูอํานวยการคลินิกกายภาพบําบัดแมปง

๓. หลักการและเหตุผล
ธาราบําบัดเปนรูปแบบหนึง่ ของการรักษาทางกายภาพบําบัดสําหรับผูที่มปี ญหาทางกายเกี่ยวกับการ
ทรงทาและการเคลื่อนไหว ผลที่ไดรับจากธาราบําบัดมีหลายประการ คือ เพื่อผอนคลาย ลดอาการ ลดปญหา
ลดความเจ็บปวด เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เพิม่ ความทนทานของกลามเนื้อ ลดปญหาขอยึดติดและ
ความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพื่อสงเสริมสุขภาพของรางกาย Water Specific Therapy Halliwick (WSTH)
เปนรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธสี ําหรับการฝกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ําของผูท ี่มปี ญหา เปนเทคนิคสําหรับ
นักกายภาพบําบัดดานธาราบําบัดที่ตองทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนตางๆในการดําเนินการจัดการให
แกผทู ลี่ งสระเพื่อการรักษา WSTH เปนเทคนิคที่คิดคนโดยนายแพทยทางระบบประสาทในประเทศอังกฤษ
และใชกันแพรหลายมานานในกลุม ประเทศทางยุโรป ตอมาเริ่มเผยแพรเขามาในแถบประเทศทางเอเชียโดยมี
การเปดสอนอบรมใหแกนักกายภาพบําบัดตามประเทศตางๆที่สนใจอยางแพรหลายในแตละป หลักสูตรการ
อบรมจะมีทั้งหมด ๓ ระดับ คือ ขัน้ พื้นฐาน ขั้นกลาง และขัน้ ประยุกต การอบรมครัง้ นีเ้ ปนชั้นพื้นฐานเนนปรับ
องคความรูทเี่ กี่ยวของทัง้ หมดเพื่อนํามารักษาทางธาราบําบัดแกผูทคี่ วามผิดปกติในการเคลือ่ นไหว
คลินิกกายภาพบําบัดแมปง เห็นถึงความสําคัญในพัฒนาองคความรู WSTH แกนักกายภาพบําบัดไทย
ซึ่งยังไมเคยหนวยงานใดจัดอบรมเชนนี้มากอน ประกอบกับคลินิกกายภาพบําบัดแมปง ไดดําเนินการรักษาดาน
ธาราบําบัดโดยมีนกั กายภาพบําบัดประจําและสระธาราบําบัดทีม่ ีความพรอมดานสถานทีจ่ ัดอบรม จึงจัดอบรม
เรื่องนี้เพื่อใหนักกายภาพบําบัดนําความรูไ ปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผลที่ดตี อผูร ับบริการตอไป
๔. วัตถุประสงค เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผูเขาอบรมสามารถ
๑. อธิบายพลศาสตรของของไหลและประยุกตใชในงานธาราบําบัดไดอยางถูกตอง
๒. เชื่อมโยงการรักษาทางธาราบําบัดกับ concept of evidence based-practice และ ICF
๓. คํานึงถึงสมดุลยของรางกายในสวนที่ใชงานไดและสวนทีใ่ ชงานไมไดหรือผิดปกติ
๔. ดูแลจัดการผูรบั บริการทางธาราบําบัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติเทคนิค Water Specific Aquatic Therapy Halliwick ในการรักษาฟนฟูผรู ับบริการที่มี
ปญหาทางการเคลื่อนไหวไดอยางถูกตอง
๖. นําหลักการของการเรียนรูก ารเคลื่อนไหวและการปอนขอมูลยอนกลับมาออกแบบโปรแกรมการ
รักษาไดในแตละระยะชวงเวลาของปญหา
๗. ปฏิบัติการวัดและการประเมินผูร ับบริการในน้ําไดดวยวิธีการ Halliwick@-ICF

๒
๕. วิธีการดําเนินการ
รูปแบบการอบรมเปนการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน การสาธิตในสระและการปฏิบัติการ
ในสระ (ตามกําหนดตารางเวลาที่แนบมาพรอมนี)้
๖. วิทยากร วิทยากรหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท
๗. คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม
นักกายภาพบําบัดทัง้ คนไทยและคนตางประเทศที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไมหมดอายุ
จํานวน ๓๐ คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทัง้ ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ การตอบรับขึ้นอยูกบั ลําดับการ
สมัครกอนหลัง
๘. ระยะเวลา

๓ วัน คือ วันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

๙. สถานที่

หองธารทอง ชั้น ๒ อาคารชลภาส ธาราบําบัด
คลินิกายภาพบําบัดแมปง ๒๒๕/๑๘๒ หมู ๑๓ ถนนเชียงใหม-ฮอด ตําบลบานแหวน
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๓๐

๑๐. งบประมาณ
คาลงทะเบียนคนละ ๕,๕๐๐ บาท
คาลงทะเบียน รวม อาหารวางและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน
ผูประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร ขาลสุวรรณ ผูจัดการ
หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙-๐๒๘๒-๕๙๔๒
๑๑. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ไดประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสไดเรียนรูองคความรูนี้ในประเทศไทย
๒. มีโ อกาสไดรับความรูและประสบการณเกี่ยวกับ WSTH เบื้องตนจากวิทยากรและได มีโอกาส
ซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝกทักษะในการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ไดแนวทางที่ถูกตองในการรักษาทางธาราบําบัด สามารถวิเคราะหปญหาและวางแผนเทคนิคการ
รักษาไดอยางถูกตองปลอดภัย และมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
๔. สามารถสรางเครือขายดานธาราบําบัดในประเทศไทย
๑๒. ตัวชี้วัด
นักกายภาพบําบัดรอยละ ๘๐ ของจํานวนรับสมัคร (๓๐ คน) เขารับการอบรมและผานการทดสอบ
ไดทุกคน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑๓. การประเมินการดําเนินกิจกรรม
โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผูเ ขารับการอบรมดวยแบบสอบถาม ผลสรุปการ
ประเมินมีคาเฉลี่ยทุกดานไมนอยกวารอยละ ๘๐ ซึ่งผลและขอแนะนําตางๆจะนํามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงใน
โอกาสตอไป


๓
PROGRAM DETAILS
Hydrotherap : Water Specific Therapy Halliwick–Basic level (WSTH-B)
Class 4 (Code: WSTH-B-4)

Day 1 (October 24, 2018)
08.30-09.00
09.00–10.30
10.30–10.45
10.45–12.15
12.15–13.15
13.15–15.15
15.15–15.30
15.30–17.00

Registration
Evidence Based WST and ICF: a case
Morning break
The Halliwick 10 point program (10PP)
Lunch break
Fluid mechanics & Therapeutic Effect
Afternoon break
Pool work : 10 PP
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1.5
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2.0
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1.5
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1.5
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1.5

hrs.

1.5

hrs.

1.5

hrs.

2.0

hrs.

1.5

hrs.

Day 2 (October 25, 2018)
09.00–10.30
10.30–10.45
10.45-12.15
12.15 –13.15
13.15–15.15
15.15–15.30
15.30–17.00

Water Specific Therapy (WST)
Morning break
Pool work: WST including patent demonstration
Lunch break
Patient assessment & recording
Afternoon break
Pool work: assessment and patient treatment

Day 3 (October 26, 2018)
09.00–10.30
10.30-10.45
10.45–12.15
12.15–13.15
13.15-15.15
15.15–15.30
15.30-17.00
17.00

WST-Halliwick video case histories
Morning break
WST-Halliwick in fall prevention
Lunch break
Pool work: WST-Halliwick in fall prevention
Afternoon break
Pool work: patient treatment
Evaluation & Certification

Instructor : Asst.Prof. Dr.Prapas Pothongsunun

code:

PTCEU = 19.5 unit

