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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบ าบัด 
เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level  (WSTH-ILM)  

 
๑.  ชื่อกิจกรรม   Water Specific Therapy Halliwick : Intermediate level (WSTH-ILM) 

๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธีส าหรับการฝึกควบคุมการ
เคลื่อนไหวในน  าของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคส าหรับนักกายภาพบ าบัดด้านธาราบ าบัดที่ต้องทราบถึงหลักการและ
วิธีการขั นตอนต่างๆในการด าเนินการจัดการให้แก่ผู้ทีล่งสระเพ่ือการรักษา การอบรมครั งนี เป็นชั นกลางที่ต่อยอด 
จากระดับพื นฐาน โดยเน้นการน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั งหมดเพ่ือน ามารักษาทางธาราบ าบัดและการผ่อนคลาย
ในรูปแบบนันทนาการแก่ผู้ทีค่วามผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน  าเพ่ือพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์เพ่ือน าไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป 

๔.  วัตถุประสงค ์  เมื่อสิ นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 ๔.๑  ทราบและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยปัจจุบันและการจ าแนกกลุ่มโรคได้ 
 ๔.๒  อธิบายและปฏิบัติการตามหลัก motor and sensory strategies ได้อย่างถูกต้อง 

๔.๓  ก าหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมทางธาราบ าบัดตามวัตถุประสงค์ 
๔.๔  ก าหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน  าได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๕.  วิธีการด าเนินการ 
 ในสถานการณ์ยุคโรคระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่ทราบว่าจะเบาบางลงหรือยุติการแพร่ระบาด
อย่างถาวร และสังคมทั่วโลกจะเข้ารูปแบบ New Normal  ที่มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพฤติกรรรมและ
ระบบใหม่ในการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ  ดังนั น คลินิกกายภาพบ าบัดคิดจัดระบบการอบรมวิชาการใน
แนวใหม่ คือ การอบรมนอกห้องบรรยาย เรียนรู้แบบไร้ขอบเขตด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยที่ทุกคน
คุ้นเคยและเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ในกิจวัตรประจ าวัน 
 การอบรมครั งนี เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีชั่วโมงบรรยายสดผ่านสื่อออนไลน์ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้า
สู่ระบบการเรียนตามก าหนดเวลานัดหมาย ภายใต้การก ากับควบคุมจากทีมงานของวิทยากรซึ่งจะท าการ
ตรวจสอบผู้เข้าอบรมได้ตลอดเวลา ทั งยังต้องเรียนรู้จากสื่อวิดิทัศน์ วิดิทัศน์การฝึกธาราบ าบัดในผู้ทีมีปัญหา
และท าแบบทดสอบหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามก าหนดเวลา  
 ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารโดยตรงออนไลน์กับวิทยากรตลอดเวลาที่ท าการบรรยายและซักถามปัญหา
ต่อวิทยากรผู้สอนได้นอกเวลาบรรยายด้วยการสื่อสารระบบข้อความและเสียงได้ ในช่วงระยะเวลาเปิดการ
อบรม   
 หากผู้เข้าอบรม มิได้เข้าระบบตามเวลาก าหนดและ/หรือไม่ท าแบบทดสอบและส่งงานที่
มอบหมายคืนภายในก าหนดเวลา หรือมิได้รับฟังการบรรยายสดตามวันเวลานัดหมาย ทีมงานวิทยากร
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ตรวจสอบและบันทึกหลักฐานแล้ว  วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการงดส่งรายชื่อเพื่อขึ้นคะแนนต่อศูนย์
การศึกษาต่อเนื่อง  

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

๗.  คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 นักกายภาพบ าบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร WSTH-B หรือ WSTH-BL ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และยังไม่หมดอายุ จ านวน ๑๐๐ คน ทั งนี เพ่ือคุณภาพในการอบรม การตอบรับขึ นอยู่กับล าดับก่อนหลังของการ
สมัครที่สมบูรณ์ 

๘.   ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง  จัด ๒ รุ่น คือ  
  รุ่นท่ี ๑   WSTH-ILM-1-64   วนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม-๒ มิถนุายน ๒๕๖๔   
   รุ่นท่ี ๒   WSTH-ILM-2-64   วนัท่ี ๖-๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๔ 

๙.   สถานทีอ่อกสื่อ คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม่-ฮอด  
   ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๓๐ 
 
๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ  ๒,๕๐๐ บาท  เมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการ
สมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับ 
 การยกเลิกการสมัครเรียน  โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยผู้สมัครเอง  

ก่อนก าหนดเรียน ๑๕ วัน ได้รับคืนจ านวน ๒.๐๐๐ บาท โดยถูกหักเป็นค่าด าเนินการ 
 ก่อนก าหนดเรียน น้อยกว่า ๑๕ วัน ได้รับคืนจ านวน ๑.๕๐๐ บาท โดยถูกหักเป็นค่าด าเนินการ  
ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวณัฐธิดา เพ่ิงบุญ (ป๊อป)  
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒ 

๑๑.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑  ไดต้่อยอดและเรียนรู้องค์ความรู้ ตลอดจนได้โอกาสปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยในงานรักษา 
 ๑๑.๒  น าเทคนิคระดับขั นกลางนี  (WSTH-I) ไปปฏิบัติในงานบริการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๑๑.๓  ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบ าบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิค
การรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีความมั่นใจเพ่ิมขึ น 
 ๑๑.๔  สร้างเครือข่ายด้านธาราบ าบัดในประเทศไทย 

๑๒.   ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผู้เข้าอบรม  ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ก าหนด 
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๑๓.   การประเมินการด าเนนิกิจกรรม 
 โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  สรุปผลและข้อแนะน าจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงต่อไป 
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Water Specific Therapy Halliwick-Intermediate level 
(WSTH-ILM-1-64)  12 May-2 June 2021 

Prerequisite : WSTH-B or WSTH-BL or WSTH-BLM 

ข้อตกลงและเง่ือนไข 
 ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเรียนแบบออนไลน์สด LIVE ครบ จ านวน ๒ ครัง้ ตาม

วันเวลาที่ก าหนดไว้  มฉิะนัน้ ถือว่าขาดการอบรมและไม่ได้รับคะแนน 

 ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบส่ือออนไลน์ ท าการศึกษาและท างานส่งตามก าหนด 

เวลาที่ระบุไว้ 
 
LIVE I  on  Wednesday 12 May 2021 
18.30-19.30  Introduction and Pretest  

Update information in Aquatic Therapy news   1.0    hr  

Self study VDO within 3 weeks,  12 May-2 June 2021  
VDO Contents 

1. Review: The Halliwick 10 point program    1.5 hrs. 

2.  Water Specific Therapy (WST) guidelines    1.5 hrs. 

3. Principle of Hydrotherapy prescription    1.5 hrs. 

4. Motor strategies      1.5 hrs 

5. Sensory strategies      1.0 hr. 

6. Recreational Hydrotherapy     1.0 hr. 

7. Modes of pool exercise      1.0 hr. 

8. Home assignment      1.0 hr. 

LIVE II  on  Wednesday 2 June 2021   

18.30-19.30  Revision and Posttest      1.0 hr  
    Total hours     12.0  hrs. 
 
รหสักิจกรรม คือ  1011407                            ได้คะแนน  12  PTCEU 
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Water Specific Therapy Halliwick-Intermediate level 
(WSTH-ILM-2-64)  6-27 October 2021 
Prerequisite : WSTH-B or WSTH-BL or WSTH-BLM 

ข้อตกลงและเง่ือนไข 
 ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเรียนแบบออนไลน์สด LIVE ครบ จ านวน ๒ ครัง้ ตาม

วันเวลาที่ก าหนดไว้  มฉิะนัน้ ถือว่าขาดการอบรมและไม่ได้รับคะแนน 

 ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบส่ือออนไลน์ ท าการศึกษาและท างานส่งตามก าหนด 

เวลาที่ระบุไว้ 
 
LIVE I  on  Wednesday 6 October 2021 
18.30-19.30  Introduction and Pretest  

Update information in Aquatic Therapy news   1.0    hr  

Self study VDO within 3 weeks,  6-27 October 2021  
VDO Contents 

1. Review: The Halliwick 10 point program    1.5 hrs. 

2.  Water Specific Therapy (WST) guidelines    1.5 hrs. 

3. Principle of Hydrotherapy prescription    1.5 hrs. 

4. Motor strategies      1.5 hrs 

5. Sensory strategies      1.0 hr. 

6. Recreational Hydrotherapy     1.0 hr. 

7. Modes of pool exercise      1.0 hr. 

8. Home assignment      1.0 hr. 

LIVE II  on   Wednesday 27 October 2021      
18.30-19.30  Revision and Posttest      1.0 hr  
    Total hours     12.0  hrs. 
 
รหสักิจกรรม คือ  101XXXXX                            ได้คะแนน  12   PTCEU 
 


