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โครงการอบรมวิชาการระยะส้ัน 
เร่ือง  ธาราพลานามัยถ้วนหน้า ระดับพืน้ฐาน   (Aquatic fitness for all -Basic level)  

 
๑.  ชื่อกิจกรรม :  Aquatic fitness for all-Basic level (AQFA-B) 

๒.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
     ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 ธาราพลานามัย เป็นรูปแบบหนึ่งของการออกก าลังกายในน  านอกเหนือไปจากการว่ายน  าทั่วไป  ซึ่ง
ให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั งกายและใจ   ผลที่ได้รับคือ การผ่อนคลายความเครียด การลดปัญหาหรือชะลอ
ความเสื่อมของกล้ามเนื อและข้อต่อ การเพ่ิมความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื อ  ปัจจุบันผู้รัก
สุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบที่เลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกก าลังกายในน  าเป็นรูปแบบ
หนึ่งที่กระท าได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่จ าเป็นต้องว่ายน  าเป็น ซึ่งการรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย แต่ในปัจจุบันผู้รักสุขภาพส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
รายละเอียดในวิธีปฏิบัติและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงอาจได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิด อาจก่อให้เกิดสิ่ง
ไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง 

คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกก าลังในน  าให้แก่
นักกายภาพบ าบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักพละ และผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื นฐานด้านการออก
ก าลังกาย เพ่ือน าไปแนะน าวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผู้รักสุขภาพทั่วไปและมีวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ด้านธาราบ าบัดของคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านธาราพลานามัยจากประเทศญี่ปุ่น คือ อาจารย์ Jun Konno ผู้เชี่ยวชาญด้านธาราพลานามัย  
จึงจัดการอบรมเรื่องนี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ไปปฏิบัติต่อตนเองหรือในหน่วยงานของตนได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิผลที่ดีต่อผู้รับบริการต่อไป 

๔.  วัตถุประสงค ์ เมื่อสิ นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 ๑.  อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.  บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจากการปฏิบัติธาราพลานามัย 

๓.  อธิบายและปฏิบัติรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยได้อย่างถูกต้อง 
๔.  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายได้อย่างถูกต้อง 
๕.  อธิบายและปฏิบัติการออกก าลังกายท่ีเน้นทั งกายและใจได้อย่างถูกต้อง 

 

๕.  วิธีการด าเนินการ 
 รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ 
 (ตามก าหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี ) 



๒ 
 
๖.  วิทยากร       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
   ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
   อดีตอาจารย์ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๗.  คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 ๗.๑  นักกายภาพบ าบัด  ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ  หรือ 
 ๗.๒  ผู้สนใจทั่วไป ที่มสีนใจการออกก าลังกายและมีคุณวุฒิขั นต่ า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
 ผู้เข้ารับอบรมต้องมีส่วนร่วมทั งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สามารถลงสระน  าได้ครบเวลา จึงจะได้ 
 ใบประกาศนียบัตร  ทั งนี เพ่ือคุณภาพในการอบรมทั งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ  
 รับสมัครจ านวน ๓๐ คน   การตอบรับ ขึ นอยู่กับล าดับก่อนหลังการสมัครที่สมบูรณ์ 

๘.   ระยะเวลา  ๒ วัน  คือ  วันที่  ๗-๘  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

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

๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียนคนละ  ๕,๐๐๐ บาท  เมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัคร 
สมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับและการติดต่อกลับตามล 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 เพ่ิงบุญ  
 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒ 

๑๑.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ได้ประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสได้เรียนรู้องค์ความรู้นี จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ใน
ประเทศไทย  
 ๒.  มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธาราพลานามัย (Aquatic fitness) เบื องต้นจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  ได้แนวทางท่ีถูกต้องทางธาราพลานามัย สามารถปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

๑๒.   ตัวช้ีวัด 
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพ่ิมขึ น มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  

๑๓.   การประเมินการด าเนนิกิจกรรม 
 โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดยการประเมินจากผู้เข้ารับการ
อบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ ๘๐  ซึ่งผลและข้อแนะน า
ต่างๆจะน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

http://www.arunhealthgarden.com/
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ก าหนดการอบรมวิชาการระยะสั้น  
ธาราพลานามัยถ้วนหน้า ระดับพื้นฐาน  

Aquatic Fitness for All-Basic level  (AQFA-B) 

วันที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น ลงทะเบียน  
๐๘.๔๕-๑๐.๑๕ น. บรรยายเรื่อง หลักการสุขธาราและการเคลื่อนไหว   ๑.๕ ชม. 
   (Aquatic Wellness Concept and Principles of Movements) 
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. พัก  อาหารว่าง 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  บรรยาย เรื่อง พลศาสตร์ของไหลและผลทางสรีรวิทยา  ๑.๕ ชม. 
   (Fluid mechanics and Physiological effects)  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก  อาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติการในสระน  า 1  Preparation and basic Movement  ๑.๐  ชม. 
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ปฏิบัติการในสระน  า 2  Basic dynamic movement patterns  ๑.๕ ชม. 
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติการในสระน  า 3  Aqua Tools and stretching patterns ๑.๐  ชม. 
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. ปฏิบัติการในสระน  า 4  10 Aquatic exercise doing in the pool ๑.๐ ชม. 

  อาหารว่างตามอัธยาศัย 
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.  บรรยาย เรื่อง พื นฐานแนวกล้ามเนื อและพังผืดในการท างาน  ๑.๐ ชม. 
   (Basic functional myofascial linkages concept) 
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐  บรรยาย เรื่อง กระบวนการออกก าลังกายที่มีประสิทธิภาพ  ๑.๐ ชม. 
   (Effective exercise regimen) 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พัก   อาหารว่าง 
๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น. บรรยาย เรื่อง รูปแบบของธาราพลานามัย    ๑.๕ ชม. 
    (Type of aquatic fitness programs)  
๑๒.๑๕-๑๓.๐๐ น. พัก  อาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผลทางกาย 
   (Physical measurements and evaluation)   ๑.๐ ชม. 
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติการในสระน  า 5  Flexibility protocol     ๑.๐ ชม 
   ปฏิบัติการในสระน  า 6  Core stability protocol   ๑.๐ ชม 
   ปฏิบัติการในสระน  า 7  Strengthening protocol   ๑.๐ ชม 

     อาหารว่างตามอัธยาศัย 

 
 
โครงการนี้ ได้รับรองจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบ าบัด   
กิจกรรม เลขที่  ๑๐๑XXXX      หน่วยคะแนน ๑๕ PTCEU   



๔ 
 
แนะน าตนเอง  วิทยากร งานนี้ครับ  

เป็นใคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธ์ิทองสุนันท์ 
จากไหน  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง  กาดฝรั่ง อ าเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม ่
  อดีตอาจารย์ประจ า ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มีภูมิรู้ไรบ้าง ปริญญาเอก (1993) และปริญญาโท (1982) สาขาวิชากายภาพบ าบัด ด้าน Pathokinesiology  

  จาก New York University, U.S.A. 
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลยัมหดิล, 2522 
  Certificate in Basic Mobilization and Detailed Evaluation of Extremity Dysfunction. 
    Institute of Graduate Health Science, Georgia , U.S.A. April, 1983 
  Certificate of Aquatic Therapy Course in Halliwick Method and Bad Ragaz Ring  
    Method, Rehabilitation Center, Valens, Bad Ragaz, Switzerland, 

  22 May-3 June 2005 
Mini Master of Management Program, หลักสูตร การพัฒนาการจัดการ 72 ช่ัวโมง  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  2 ธันวาคม  2550  

  Certificate of Water Specific Therapy Halliwick , Mae Ping Physical Therapy,  
  Chiang Mai, Thailand, 10-14 June 2016 

  Certificate of Ai Chi Instructor, Aquatic Dynamic Institute, Yokohama, Japan, 
  March 28-30, 2017. Workshop at Mae Ping Physical Therapy, Chiang Mai, Thailand. 

ท าไรมาบ้าง บทบาทวิชาชีพ = อดีตรองนายกสภากายภาพบ าบัด/ อดีตประธานคณะกรรมการวิชาชีพ /  
อดีตนายกสมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย/ อดตีนายกสมาพนัธ์กายภาพบ าบัดแห่งเอเชีย  
อดีตรองคณบดีฝา่ยนโยบายและแผน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
อดีตหัวหน้าศูนย์บริการคลินิกเทคนิคการแพทย์/ อดตีหัวหน้าภาควชิากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
บทบาทวิทยากร = วิทยากรด้านการรักษากายภาพบ าบัดทางระบบโครงสร้างและกล้ามเนื อ/ 
ด้านการยะศาสตร/์ ธาราบ าบดั/ ชีวกลศาสตร์/ การนวดพื นบ้านอัตลักษณล์้านนา/ การนวดเพื่อการรกัษา/ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 
บทบาทต่อสังคม = ผู้เชี่ยวชาญดา้นการนวดและธาราบ าบัด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้น  าเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกฬีา กรมพลศึกษา กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา 
ผู้ประเมินผลงานขอต าแหน่งวิชาการ /น าเสนอผลงานวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 

  วิทยากรให้หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ตามความรู้ความสามารถของตนเอง 

>>> แค่นี้ คงพอ  อยากรู้เพ่ิม ติดต่อส่วนตัวได้ ครับ  
 


