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โครงการอบรมวิชาการธาราพลานามยั 
เร่ือง ธาราคลายเครียด   (Aquatic Active and Passive Relaxation )  

 
๑.  ชื่อกิจกรรม :  ธาราคลายเครียด   (Aquatic Active and Passive Relaxation-APR ) 

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 เป็นการลดปัญหาหรือชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื อและข้อต่อ 
รวมทั งสามารถเพ่ิมความแข็งแรงหรือความทนทานของกล้ามเนื อ ผลที่ได้รับอีกประการหนึ่งคือ การผ่อนคลาย
ความเครียด ด้วยเทคนิคการปฏิบัติในน  า สามารถลดความเครียดทางกายและใจได้เป็นอย่างดี  เทคนิคนี เป็นที่
แพร่หลายในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยเรายังไม่นิยมเนื่องจากวัฒนธรรมและค่านิยมบางประการ รวมทั ง
ขาดผู้รู้ผู้มีความสามารถในการให้บริการ เทคนิคนี สามารถกระท าได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า Active relaxation  
และกระท าโดยมีผู้ให้บริการที่เรียกว่า Passive relaxation ทั งสองรูปแบบกระท าได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่
จ าเป็นต้องว่ายน  าเป็น ผู้ให้บริการต้องรู้ถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง  ตลอดจนประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดทักษะอันน าไปสู่ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  

คลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้นี ให้แก่นักกายภาพบ าบัดและ
ผู้สนใจที่มีความรู้ความสามารถพื นฐานด้านการออกก าลังกาย เพ่ือน าไปแนะน าและให้บริการด้วยเทคนิค
วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผู้รักสุขภาพทั่วไป  จึงจัดการอบรมเรื่องนี เพ่ือถ่ายทอดงานบริการด้าน
ธาราพลานามัยอีกรูปแบบหนึ่งให้เป็นที่แพร่หลายในคนไทย 
๔.  วัตถุประสงค ์ เมื่อสิ นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 
 ๑.  อธิบายความหมายของเทคนิค Active และ Passive relaxation ได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.  บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาจากการปฏิบัติเทคนิคทั งสองรูปแบบได้ 

๓.  ปฏิบัติรูปแบบตามหลักการและขั นตอนได้อย่างถูกต้อง 
๔.  บ่งบอกประโยชน์ ข้อควรระวังและข้อห้าม ส าหรับผู้รับบริการได้ถูกต้อง 
๕.  เลือกและปฎิบัติเทคนิคที่เน้นทั งกายและใจส าหรับแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

๕.  วิธีการด าเนินการ 
 รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ 
 (ตามก าหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี ) 
 
๖.  วิทยากร วิทยากรหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
   ผู้อ านวยการคลินิกกายภาพบ าบัดแม่ปิง  อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
   อดีตอาจารย์ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  วิทยากรผู้ช่วย นายเมธิศช์  จันทรสุภาเสน นกักายภาพบ าบัดประจ าคลินิก 
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๗.  คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าอบรม 
 ๗.๑  นักกายภาพบ าบัด  ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ  หรือ 
 ๗.๒  ผู้สนใจทั่วไป ที่มปีระสบการณ์ด้านการออกก าลังกายและมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ นไป 
ผู้เข้ารับอบรมต้องมีส่วนร่วมทั งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สามารถลงสระน  าได้ครบเวลา จึงจะได้ใบประกาศ 
นียบัตร  ทั งนี เพ่ือคุณภาพในการอบรมทั งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ  
 รับสมัครจ านวน ๓๐ คน   การตอบรับขึ นอยู่กับล าดับก่อนหลังการสมัคร 
๘.   ระยะเวลา ๓  วัน  คือ  วันที่  ๒๒-๒๔  กรกฏาคม ๒๕๖๓ 
๙.   สถานที ่ ห้องธารทอง ชั น ๒  อาคารชลภาส ธาราบ าบัด  คลินิกายภาพบ าบัดแม่ปิง   
       ๒๒๕/๑๘๒ หมู่ ๑๓ ถนนเชียงใหม-่ฮอด ต าบล บ้านแหวน  อ าเภอ หางดง  
  จังหวัด เชียงใหม่  ๕๐๒๓๐ 
๑๐. งบประมาณ ค่าลงทะเบียน คนละ ๖,๐๐๐  บาท  
 ค่าลงทะเบียน รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน 
 ผู้ประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวณัฐธิดา เพิ่งบุญ 
 โทรศัพท ์ ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒ 
๑๑.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑.  มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธาราพลานามัย ด้านผ่อนคลายความเครียด 
(relaxation) เบื องต้นและได้มีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  ได้แนวทางท่ีถูกต้องของแต่ละเทคนิค สามารถปฏิบัติด้วยความมั่นใจได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
๑๒.   ตัวช้ีวัด 
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพ่ิมขึ น มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
๑๓.   การประเมินการด าเนนิกิจกรรม 
 โดยการประเมินจากวิทยากร ด้วยการสังเกตระหว่างการอบรมและโดยการประเมินจากผู้เข้ารับการ
อบรมด้วยแบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยว่าร้อยละ ๘๐  ซึ่งผลและข้อแนะน าต่างๆ
จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงในโอกาสต่อไป 
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ก าหนดการอบรมวิชาการระยะสั้น  
ธาราคลายเครียด (Aquatic Active and Passive Relaxation-APR) 

PROGRAM DETAILS  

 Wed. July 22, 2020 

08.30-09.00  Registration 
09.00–10.30   Basic concept of Active and Passive Relaxation  1.5 hrs. 
10.30–10.45    Morning break 
10.45–12.15   Ai Chi Concept and background    1.5 hrs. 
12.15–13.15   Lunch break 
13.15–14.45   Pattern Practice on land      1.5 hrs. 
14.45–15.00    Afternoon break 
15.00–16.30   Pool work : Ai Chi technique     1.5 hrs. 

Thu. July 23, 2020 

08.30–09.30   Ai Chi revision       1.0 hr. 
09.30-10.30  Watsu concept Technique     1.0 hr  
10.30–10.45    Morning break 
10.45-12.00  Watsu Technique      1.25 hrs. 
12.00 –13.00   Lunch break 
13.00–15.00  Pool work : Basic Watsu 1     2.0 hrs. 
15.00–15.15    Afternoon break 
15.15–16.45   Pool work : Basic Watsu 2     1.5 hrs. 

Fri. July 24, 2020 
08.15–09.15   Alternate maneuver techniques    1.0 hr. 
09.15-10.30  Awareness through movement    1.25 hrs  
10.30–10.45    Morning break 
10.45-12.00  Basic Aqua Feldenkrais Technique    1.25 hrs. 
12.00 –13.00   Lunch break 
13.00–15.00  Pool work : Grand Watsu      2.0 hrs. 
15.00–16.45   Pool work : Alternate maneuver and  
    Basic Aqua Feldenkrais     1.75 hrs. 
 

 

ส ำหรับนักกำยภำพบ ำบัด กิจกรรม เลขที่ ๐๐๐๐๐๐๐   หน่วยคะแนน ๒๐ PTCEU   
 

 


