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โครงการอบรมวิชาการระยะส้ัน  ด้านธาราบ าบัด 
เร่ือง  Water Specific Therapy Halliwick : Basic level  (WSTH-BL)  

 
๑.  ชื่อกิจกรรม   Hydrotherapy workshop: Water Specific Therapy Halliwick: Basic level 

๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 ธาราบ าบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบ าบัดส าหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการ
ทรงท่าและการเคลื่อนไหว  ผลที่ได้รับจากธาราบ าบัดมีหลายประการ คือ เพ่ือผ่อนคลาย ลดอาการ ลดปัญหา
ลดความเจ็บปวด เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  เพ่ิมความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาขอ้ยึดติดและ
ความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) 
เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีส าหรับการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ าของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคส าหรับ
นักกายภาพบ าบัดด้านธาราบ าบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและวิธีการข้ันตอนต่างๆในการด าเนินการจัดการให้ 
แก่ผู้ทีล่งสระเพ่ือการรักษา WSTH เป็นเทคนิคทีค่ิดค้นโดยนายแพทย์ทางระบบประสาทในประเทศอังกฤษ
และใช้กันแพร่หลายมานานในกลุ่มประเทศทางยุโรป ต่อมาเริ่มเผยแพร่เข้ามาในแถบประเทศทางเอเชียโดยมี
การเปิดสอนอบรมให้แก่นักกายภาพบ าบัดตามประเทศต่างๆที่สนใจอย่างแพร่หลายในแต่ละปี  หลักสูตรการ
อบรมจะมีทั้งหมด ๓ ระดับ คือ ขั้นพืน้ฐาน ขั้นกลาง และขั้นประยุกต์  การอบรมครั้งนีเ้ป็นชั้นพื้นฐานเน้นปรับ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือน ามารักษาทางธาราบ าบัดแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว 

คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง เห็นถึงความส าคัญในพัฒนาองค์ความรู้ WSTH แก่นักกายภาพบ าบัดไทย 
ซึ่งยังไม่เคยหน่วยงานใดจัดอบรมเช่นนี้มาก่อน ประกอบกับคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิงได้ด าเนินการรักษาด้าน
ธาราบ าบัดโดยมีนักกายภาพบ าบัดประจ าและสระธาราบ าบัดที่มีความพร้อมด้านสถานที่จัดอบรม จึงจัดอบรม
เรื่องนี้เพื่อให้นักกายภาพบ าบัดน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป 

๔.  วัตถุประสงค ์  เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 ๑.  อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราบ าบัดได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.  เชื่อมโยงการรักษาทางธาราบ าบัดกับ concept of evidence based-practice และ ICF 

๓.  ค านึงถึงสมดุลของร่างกายในส่วนที่ใช้งานได้และส่วนที่ใช้งานไม่ได้หรือผิดปกติ 
๔.  วางแผนจัดการผู้รับบริการทางธาราบ าบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  ทราบและน าเทคนิค Water Specific Aquatic Therapy Halliwick ในการรักษาฟ้ืนฟูผู้รับบริการ   
     ที่มปีัญหาทางการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง 
๖.  น าหลักการของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการป้อนข้อมูลย้อนกลับมาออกแบบโปรแกรมการ 
     รักษาได้ในแต่ละระยะช่วงเวลาของปัญหา 
๗.  ทราบการวัดและการประเมินผู้รับบริการในน้ าได้ด้วยวิธีการ Halliwick @-ICF 
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๕.  วิธีการด าเนินการ 
 ในสถานการณ์ยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่ทราบว่าจะเบาบางลงหรือยุติการแพร่ระบาด
อย่างถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข้ารูปแบบ New Normal  ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพฤติกรรรมและ
ระบบใหม่ในการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ  ดังนั้น คลินิกกายภาพบ าบัดคิดจัดระบบการอบรมวิชาการใน
แนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยาย เรียนรู้แบบไร้ขอบเขตด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่ทุกคน
คุ้นเคยและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตรประจ าวัน 
 การอบรมครั้งนีเ้ป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์สาธิตเทคนิคการปฏิบัติ  วิดิทัศน์การฝึก
ธาราบ าบัดในผู้ทีมีปัญหา โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าสู่ระบบการเรียน ตามก าหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การก ากับ 
ควบคุมจากทีมงานของวิทยากรท าการตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา 
 วิทยากรผู้สอนและผู้เข้าอบรมติดต่อสื่อสารได้แบบออนไลน์สด สามารถโต้ตอบได้ทั้งสองทาง  
ตรวจสอบได้ด้วยการท าแบบทดสอบค าถามปรนัยหรือตอบอธิบายปัญหาค าถามแบบสั้นๆ ก่อนและหลังการ
อบรม ผู้เข้าอบรมสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ท าการบรรยาย 
 หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลาก าหนดและ/หรือมิได้รับฟังการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
ทีมงานวิทยากรตรวจพบพร้อมหลักฐานแล้ว  วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต่อ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  

๖.  วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ 
   ข้าราชการบ านาญ ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  นักกายภาพบ าบัดอาวุโส  ประจ าคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 

๗.  คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 นักกายภาพบ าบัดทั้งคนไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ จ านวน ๕๐ คน ทั้งนี้
เพ่ือคุณภาพในการอบรม การตอบรับขึ้นอยู่กับล าดับก่อนหลังของการสมัครที่สมบูรณ์ 

๘.  ระยะเวลา  ๑๐ ชั่วโมง  จัด ๒ รอบ คือ  
   รุ่นท่ี ๑   วนัท่ี ๑๖-๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓  และ 
    รุ่นท่ี ๒   วนัท่ี  ๒๔-๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ 

๙.  สถานทีอ่อกสื่อ  คลินิกายภาพบ าบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม-่ฮอด ต าบลบ้านแหวน 
   อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๓๐ 

๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ  ๒,๕๐๐ บาท   รวมไฟล์เอกสารการอบรม 
 ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวณัฐธิดา เพ่ิงบุญ    
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒ 

๑๑.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ได้ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรี ยนรู้องค์ความรู้นี้ภายในประเทศภายใต้
สถานการณ์จ ากัด 
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 ๒.  มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ WSTH เบื้องต้นจากวิทยากรและได้มีโอกาส
ซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบ าบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิคการ
รักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีความม่ันใจเพิ่มขึ้น 
 ๔.  สามารถสร้างเครือข่ายด้านธาราบ าบัดในประเทศไทย 

๑๒.  ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้าอบรม (๕๐ คน)  เข้ารับการทดสอบภาคบรรยายตามที่ก าหนด 

๑๓.  การประเมินการด าเนินกิจกรรม 
 โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  สรุปผลและข้อแนะน าจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงต่อไป 

Water Specific Therapy Halliwick–Basic level (WSTH-BL) 

Day 1 (16 July / 24 September 2020)  
9.00-12.00  
 1 Evidence Based WST and ICF: a case    1.5 hrs. 
 2 The Halliwick 10 point program (10PP)    1.5 hrs. 
13.30-16.30 
 3 Water Specific Therapy (WST)     1.5 hrs. 
 4 WST-Halliwick in fall prevention     1.5 hrs. 

Day 2 (17 July / 25 September 2020) 
9.00-13.00 
 5 Fluid mechanics & Therapeutic Effect    2.0 hrs. 
 6 Patient assessment & recording     2.0 hrs. 
    Total hours     10.0  hrs. 


