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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  
เรื่อง การประยุกต์นวดฉานกับงานกายภาพบ าบัด 

 
1.  ชื่อกิจกรรม :  การประยุกต์นวดฉานกับงานกายภาพบ าบัด 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง  
     ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.กภ. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 
3.  หลักการและเหตุผล 

การนวดฉาน (ไทยใหญ่) เกิดขึ้นมานานในชนเผ่าฉานของประเทศพม่าและถ่ายทอดสืบต่อกัน อดีต
ดินแดนรัฐฉานเคยอยู่ในอาณาจักรล้านนาและมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างชาวไทยทั่วไป  ปัจจุบันเห็น
ได้จากชาวไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  การนวดฉาน (ไทยใหญ่) มีมาแต่ดั้งเดิม
ก่อนการนวดแพทย์ไทยที่ได้บูรณาการในสมัยรัตนโกสินท์รัชกาลต้นๆ  การนวดฉานไม่มีบันทึกและรวบรวมไว้
เป็นต ารับหรือหลักสูตรที่สอนกันอย่างแพร่หลายอย่างการนวดไทยทั่วไปที่แพร่หลายในรูปแบบราชส านักและ
แบบเชลยศักดิ์  ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้วิธีการไว้เป็นแบบฉบับเป็นต าราและหลักสูตรที่เปิดสอนทั่วไป พ่อ
ครูแม่ครูนวดฉานจะถ่ายทอดวิธีการนวดและท่านวดเป็นเฉพาะบุคคลหรือในเครือญาติ   การนวดฉานเป็นอีก
แนวหนึ่งของการนวดพ้ืนบ้านล้านนาที่มีท่านวดที่แตกต่างกันและคล้ายกัน กระท าเพ่ือการรักษาผู้มีปัญหาทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ องค์ความรู้นี้เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาที่ควรรวบรวมบันทึกไว้เป็นต ารับ
การนวดให้คงอยู่ต่อไป หากมิเช่นนั้นแล้วนับวันก็จะสูญสิ้นไปกับครูผู้นวดโดยไม่มีการถ่ายทอดดังเช่นที่ เป็นอยู่
ในปัจจุบัน 
 ในปี 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ผู้มีความรู้และช านาญการสาขากายภาพ 
บ าบัด ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าโครงการการพัฒนาอัตลักษณ์นวดไทยล้านนาภาย 
ใต้การด าเนินงาน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ สาขาธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
การน าองค์ความรู้การนวดพ้ืนบ้านล้านนามาเพ่ือแพร่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะส่งเสริมให้วัฒนธรรม 
การนวดไทยล้านนามีการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและวงการแพทย์แผนไทยมีรูปแบบการนวดอีกแบบหนึ่งที่จะ
เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพหรือปัญหาของประชาชนได้ก่อให้เกิดการสร้างงานและธุรกิจเฉพาะตัวที่
มีความแตกต่างจากแนวทั่วไปเป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
 นักกายภาพบ าบัดสามารถน าความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้านการนวดฉานไปผสมผสานและ
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการรักษาและเพ่ิมประสิทธิผลในการรักษาทาง
กายภาพบ าบัด ทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าใจในเทคนิคการนวดพ้ืนบ้านล้านนาอันเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไทย
ภาคเหนือที่ควรแกก่ารอนุรักษ์และสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพชนไว้ 

4.  วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
1. เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยด้านการนวดฉานแกผู่้อื่นได้ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทาง 
   การแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา 
2. เพ่ือให้นักกายภาพบ าบัดมีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดฉาน 
    อันเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาและน ามาประยุกต์ใช้ในงานกายภาพบ าบัด 
3. เพ่ือน าการนวดอัตลักษณ์พ้ืนบ้านล้านนาเป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบ าบัด 
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   ในชุมชนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านล้านนาด้านการนวดและพิธีกรรมระหว่างนักกายภาพ  
    บ าบัดชุมชนด้วยกันและกับหมอนวดแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา 

5.  วิธีการด าเนินการ 
 รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การสาธิตและการปฏิบัติการ  

6.  วิทยากร  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ 
      ข้าราชการบ านาญ ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     นักกายภาพบ าบัดอาวุโส  ประจ าคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 
 2.  นายจันทร์ สิงห์แก้ว ครูนวดต้นแบบ การนวดอัตลักษณ์พ้ืนบ้านล้านนา 
      อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7.  คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 นักกายภาพบ าบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ จ านวน 40 คน ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพ 
ในการอบรมท้ังภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 

8.   ระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 

9.   สถานที่    ห้องธารทอง ชั้น 2  อาคารชลภาส ธาราบ าบัด 
   คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง 225/182 หมู่ 13 ถนนเชียงใหม-่ฮอด ต าบลบ้านแหวน 
   อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  50230 

10. งบประมาณ  ค่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท  
 ค่าลงทะเบียน รวม อาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม 
           เมื่อช าระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับ จัดส่งทางอีเมล์ 
ตามล าดับการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ 
 
          ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ (ป๊อบ) โทรศัพท์ 053-441942  
          และ  09-4589-8348       การยกเลิกการสมัครเรียน  ให้ผู้สมัครแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   
 ก่อนก าหนดเรียน 20 วัน ได้รับคืนจ านวน  4,500 บาท  
 ก่อนก าหนดเรียน 10 วัน ได้รับคืนจ านวน  4,000 บาท  
                    ก่อนก าหนดเรียน น้อยกว่า 10 วัน ไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน 
                    ซ่ึงเงินท่ีถูกหักเป็นค่าด าเนินโครงการท่ีได้จัดเตรยีมไปแล้วล่วงหนา้  

11.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ความรู้ที่ถูกต้องและประสบการณ์จริงในการนวดพ้ืนบ้านล้านนา โดยเปิดโอกาสให้ซักถามแลก 
เปลี่ยนแนวคิดและฝึกปฏิบัติจริงวิทยากร ครูต้นแบบ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานกายภาพบ าบัดได้
อย่างถูกต้อง 
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 2. เข้าใจในเทคนิคการนวดพ้ืนบ้านล้านนา เมื่อได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากอาสาสมัครหรือหมอพ้ืนบ้าน 
เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างนักกายภาพบ าบัดกับหมอพื้นบ้าน 
 3. เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเครือข่ายระหว่างนักกายภาพบ าบัดและหมอพ้ืนบ้าน ตลอดจนคงไว้
ซึ่งความเป็นมรดกของชาวล้านนา 

12.   ตัวชี้วัด 
 นักกายภาพบ าบัดร้อยละ 90 ของจ านวนผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติได้ทุกท่านวด 

13.   การประเมินการด าเนินกิจกรรม 
 โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลและข้อแนะน าต่างๆจะน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป 
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ก าหนดการอบรมระยะสั้น  
เร่ือง  การประยุกต์นวดฉานกับงานกายภาพบ าบัด 

 วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 
08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30-09.30 น.  การบรรยายเรื่อง การนวดอัตลักษณ์พ้ืนบ้านล้านนา   1 ชม. 

โดย  ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ 
09.30-09.45 น.  พัก  อาหารว่าง 
09.45-10.45 น.  การบรรยายเรื่อง ท่านวดอัตลักษณ์พ้ืนบ้านล้านนา   1 ชม. 
   โดย  ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
10.45-12.00 น.  การปฏิบัติการเรื่อง ท่านวดอัตลักษณ์พ้ืนบ้านล้านนา   1 25 ชม. 
   โดย  พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว และ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  
12.00-13.00 น.  พัก  อาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น.  การบรรยายเรื่อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนวดฉาน  1 ชม. 
   โดย พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว 
14.00-14.15 น.  พัก  อาหารว่าง 
14.15-15.30 น.  การปฏิบัติการเรื่อง การนวดส่วนแขนและศีรษะ    1 25 ชม. 
   โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และ พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว 
15.30-16.45 น.  ทดสอบการนวดและประเมินผล     1.25 ชม. 
          รวม 6.75 ชม. 
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 
08.30-09.30 น.  การปฏิบัติการเรื่อง การนวดส่วนแขนและล าตัว 1 
   โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และพ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว 1 ชม. 
09.30-09.45 น.  พัก  อาหารว่าง 
09.45-10.45 น.  การปฏิบัติการเรื่อง การนวดส่วนแขนและล าตัว 2  
   โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และ พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว  1 ชม. 
10.45-12.00 น.  ทดสอบการนวดและประเมินผล     1 25 ชม. 
   โดย  พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว และ ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  
12.00-13.00 น.  พัก  อาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  การปฏิบัติการเรื่อง การนวดส่วนขาและล าตัว   1 5 ชม. 
   โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และ พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว   
14.30-14.45 น.  พัก  อาหารว่าง 
14.45-16.00 น.  ทดสอบการนวดและประเมิน     1 25 ชม. 
   โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และ พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว 
16.00-16.45 น.  หลักการทางชีวกลศาสตร์กับการนวดฉาน    0.75 ชม. 
          รวม 6.75 ชม. 
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วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 
08.30-10.00 น.  การปฏิบัติการเรื่อง การยืดดัดด้วยท่าฤาษี    1.5 ชม. 
   โดย พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว     
10.00-10.15 น.  พัก  อาหารว่าง 
10.15-12.00 น.  กรณีศึกษา เรื่อง การนวดเพ่ือแก้ปัญหาข้อไหล่   1.75 ชม. 
   โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และ พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว 
12.00-13.00 น.  พัก  อาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  กรณีศึกษา เรื่อง การนวดเพ่ือแก้ปัญหาข้อเข่า   1 5 ชม. 
   โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และ พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว   
14.30-14.45 น.  พัก  อาหารว่าง 
14.45-16.30 น.  กรณีศึกษา เรื่อง การนวดเพ่ือแก้ปัญหาปวดหลัง   1 75 ชม. 
   โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และ พ่อครูจันทร์ สิงห์แก้ว 
   ปิดการอบรมสัมมนา     รวม 6.5 ชม. 

                 รวมทั้งสิ้น 20 ชม. 
 

 
รหัสกิจกรรม  101XXXX      ได้หน่วยคะแนน   20 PTCEU 


