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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบ าบัด 
เรื่อง  Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice 

 
๑.  ชื่อกิจกรรม   Water Specific Therapy Halliwick : Pool Practice 

๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 หลักการและเทคนิคของธาราบ าบัดด้าน Water Specific Therapy Halliwick (WSTH) เป็นรูปแบบ
เฉพาะวิธีส าหรับการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวในน  าของผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว  การเรียนรู้ด้านทฤษฎีหรือ
บรรยายท าให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการและวิธีการขั นตอนต่างๆในการจัดการ การอบรมครั งนี เป็นภาคปฏิบัติการ
ที่ผู้เรียนผ่านการเรียนภาคบรรยายมาแล้วและประสงค์ฝึกปฏิบัติการในน  า เพ่ือเรียนรู้ วิธีการที่ถูกต้องและเพ่ิม
ประสบการณ์ โดยน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั งหมดเพ่ือน ามารักษาทางธาราบ าบัดและการผ่อนคลายในรูปแบบ
นันทนาการแก่ผู้ที่ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว ตลอดจนการปฏิบัติการในสระน  าเพ่ือพัฒนาทักษะทางคลินิก
และประสบการณ์เพ่ือน าไปสู่การจัดการเฉพาะปัญหาในหลักสูตรระดับสูงต่อไป 

๔.  วัตถุประสงค ์  เมื่อสิ นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 ๔.๑  ปฏิบัติการตามหลักทางทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง 
 ๔.๒  ก าหนดและอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับปัญหาของผู้รับบริการในแต่ละราย 

๔.๓  ประเมินความก้าวหน้าทางการรักษาได้อย่างเหมาะสมเป็นรายคน 
๔.๔  ก าหนดแผนปฏิบัตินันทนาการในน  าได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

๕.  วิธีการด าเนินการ 
 รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยายสรุปรวบยอด การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการ
ปฏิบัติการในสระ (ตามก าหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี ) 

๖.  วิทยากร  
 ๖.๑ วิทยากรหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  
  ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ข้าราชการบ านาญ ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์    
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๖.๒ วิทยากรผู้ช่วย นายเมธิศช์  จันทรสุภาเสน  นักกายภาพบ าบัดประจ าคลินิก 

๗.  คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 นักกายภาพบ าบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร WSTH ที่สอนออนไลน์แบบสด ทั งสองระดับ คือ Basic และ 
Intermediate ได้แก่หลักสูตร WSTH-BL/ WSTH- IL/ WSTH-BLM/ WSTH- ILM และคงสภาพใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ  จ านวน ๓๐ คน และมีความพร้อมในการลงสระในภาคปฏิบัติตลอดเวลาอบรม 
๒ วัน การตอบรับจะแจ้งให้ทราบเมื่อการสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามล าดับก่อนหลัง 



๒ 
 
๘.   ระยะเวลา    ๒  วัน รวม ๑๖ ชั่วโมง จัดเป็น ๒ รุ่น คือ 

รุ่นแรก  วันที่  ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
รุ่นสอง  วันที่  ๒๒- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๙.   สถานที่   รุ่นแรก จัดที่ สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก  ๕๔/๑ ซอยธารารมณ์ ๔ ถนนรามค าแหง ๙   
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
www.arunhealthgarden.com 

๑๐. งบประมาณ  ค่าลงทะเบียนคนละ  ๕,๐๐๐ บาท รวม อาหารว่างและอาหารกลางวันและเอกสารการ 
อบรม ตลอด ๒ วัน  เมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับและ
การติดต่อกลับตามล าดับก่อนหลัง 
 การยกเลิกการสมัครเรียน  โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยผู้สมัครเอง  

ก่อนก าหนดเรียน ๑๕ วัน ได้รับคืนจ านวน ๔,๕๐๐ บาท โดยถูกหักเป็นค่าด าเนินงาน 
 ก่อนก าหนดเรียน น้อยกว่า ๑๕ วัน ได้รับคืนจ านวน ๔,๐๐๐ บาท โดยถูกหักเป็นค่าด าเนินงาน  

ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ   
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒๕๙๔๒ 

๑๑.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑  มีโอกาสปฏิบัติการภายใต้การสอนของวิทยากรและสามารถปรึกษาปัญหาหรือข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติไดโ้ดยตรง 
 ๑๑.๒  ได้แนวทางที่ถูกต้องในการรักษาทางธาราบ าบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิค
การรักษาได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีความมั่นใจเพ่ิมขึ น 
 ๑๑.๓  สร้างเครือข่ายด้านธาราบ าบัดในประเทศไทย 

๑๒.   ตัวช้ีวัด 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางทางรักษาธารา
บ าบัดได้อย่างเหมาะสม ในระดับความสามารถปฏิบัติการ ด้วยเกณฑร์้อยละ ๘๐  

๑๓.   การประเมินการด าเนินกิจกรรม 
 โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ซึ่งผลและข้อแนะน าต่างๆจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป 
 

 
 

 

 

 

http://www.arunhealthgarden.com/
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PROGRAM DETAILS 

Water Specific Therapy Halliwick– Pool Practice (WSTH-POOL) 
Pre requisite : WSTH-Basic level and WSTH-Intermediate 

WSTH-POOL 
   Lecture  2.5   hrs   Lab Pool  13.5  hrs.  =  16   hrs. 
 
DAY 1   July 5  (Nov 22)  2021 
08.30–09.30   Pool protocol prescription ( 4-6 cases)   1.0 hr  
09.30-10.30  Pool work: Alignment, biomechanics approaches  1.0 hr 
10.30–12.30  Pool work :Fluid mechanics and 10 PP   2.0 hrs. 
12.30–13.30   Lunch break 
13.30–15.00   Pool work: assessment and patient treatment  1.5 hrs 
15.00–17.00    Pool work: WST-Halliwick in fall prevention   2.0    hrs 
17.00-17.30  Quiz and discussion /  END     0.5       hr. 

DAY 2   July 6 (Nov 23)  2021 
08.30–10.00   Pool work: Postural and movement control approaches  1.5 hrs 
10.00-12.00    Pool work: patient treatment     2.0      hrs 
12.00 –13.00   Lunch break 
13.00–13.30  Case demonstration (Video)     0.5   hr. 
13.30–15.00    Pool work: case assigned presentations and feedback 1.5 hrs 
15.00–17.00   Pool work: Recreational Hydrotherapy   2.0 hrs 
17.00-17.30  Quiz and discussion /  END     0.5 hr. 
 

Break and rest on convenient 

 
Instructor : Asst.Prof. Dr.Prapas Pothongsunun code  101xxx  PTCEU = 16  units 
 


