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โครงการอบรมวิชาการระยะสัน 

เรือง  ธาราพลานามัย ระดับพืนฐาน   (Aquatic fitness-Basic level) รุ่นท ี๖ 

 

๑.  ช่ือกิจกรรม :  Aquatic fitness-Basic level (AQF-B) 

๒.  หนวยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบําบัดแมปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  
     ผูรับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธ์ิทองสุนันท   
    ผูอํานวยการคลินิกกายภาพบําบัดแมปง 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 ธาราพลานามัย เปนรูปแบบหนึ่งของการออกกําลังกายในน้ํานอกเหนือไปจากการวายน้ําทั่วไป  ซึ่ง
ใหผลดีตอสุขภาพรางกายทั้งกายและใจ   ผลท่ีไดรับคือ การผอนคลายความเครียด การลดปญหาหรือชะลอ
ความเสื่อมของกลามเนื้อและขอตอ การเพ่ิมความแข็งแรงหรือความทนทานของกลามเนื้อ  ปจจุบันผูรัก
สุขภาพมีวิธีการหลากหลายรูปแบบท่ีเลือกตามความถนัดและความพอใจ การออกกําลังกายในน้ําเปนรูปแบบ
หนึ่งท่ีกระทําไดทุกเพศทุกวัยโดยไมจําเปนตองวายน้ําเปน ซึ่งการรูถึงหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองจะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย แตในปจจุบันผูรักสุขภาพสวนมากยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองใน
รายละเอียดในวิธีปฏิบัติและคนควาหาความรูดวยตนเอง ซึ่งอาจไดขอมูลที่ไมสมบูรณหรือผิด อาจกอใหเกิดสิ่ง
ไมพึงประสงคตามมาภายหลัง 

คลินิกกายภาพบําบัดแมปง เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาองคความรูดานการออกกําลังในนํ้าใหแก
นักกายภาพบําบัดและผูสนใจที่มีความรูความสามารถพ้ืนฐานดานการออกกําลังกาย เพ่ือนําไปแนะนําวิธีการที่
ถูกตองตามหลักวิชาการใหแกผูรักสุขภาพท่ัวไปและมีวิทยากรผูมีประสบการณดานธาราบําบัดของคลินิก
กายภาพบําบัดแมปง ที่ไดรับการถายทอดวิชาความรูจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานธาราพลานามัยจากประเทศ
ญี่ปุน Mr. Jun Konno ผูเชี่ยวชาญดานธาราพลานมัย  จึงจัดการอบรมเรื่องนี้เพ่ือใหผูเขารับการอบรมนํา
ความรูไปปฏิบัติตอตนเองหรือในหนวยงานของตนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผลท่ีดีตอผูรับบริการตอไป 

๔.  วัตถุประสงค  เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผูเขาอบรมสามารถ 
 ๑.  อธิบายพลศาสตรของของไหลและประยุกตใชในงานธาราพลานามัยไดอยางถูกตอง 
 ๒.  บอกการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาจากการปฏิบัติธาราพลานามัย 

๓.  อธิบายและปฏิบัติรูปแบบตามหลักการธาราพลานามัยไดอยางถูกตอง 
๔.  ปฏิบัติการวัดและประเมินผลทางกายไดอยางถูกตอง 
๕.  อธิบายและปฎิบัติการออกกําลังกายที่เนนทั้งกายและใจไดอยางถูกตอง 

๕.  วิธีการดําเนินการ 
 รูปแบบการอบรมเปนการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน การสาธิตและการปฏิบัติการในสระ 
 (ตามกําหนดตารางเวลาที่แนบมาพรอมนี้) 

๖.  วิทยากร            ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส โพธ์ิทองสุนันท   
   ผูอํานวยการคลินิกกายภาพบําบัดแมปง  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
   อดีตอาจารยภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



๒ 

 

๗.  คุณสมบัติและจํานวนผูเขาอบรม 
 ๗.๑  นักกายภาพบําบัด  ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไมหมดอายุ  หรือ 
 ๗.๒  ผูสนใจท่ัวไป ท่ีมีประสบการณดานการออกกําลังกายและมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 ผูเขารับอบรมตองมีสวนรวมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สามารถลงสระน้ําไดครบเวลา จึงจะได 
 ใบประกาศนียบัตร  ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ  
 รับสมัครจํานวน ๓๐ คน   การตอบรับขึ้นอยูกับลําดับกอนหลังการสมัคร 

๘.   ระยะเวลา  ๓  วัน  คือ  วันที่  ๒-๔  ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๙.   สถานที่  หองธารทอง ชั้น ๒  อาคารชลภาสธาราบําบัด 
   คลินิกกายภาพบําบัดแมปง   ๒๒๕/๑๘๒ หมู ๑๓ ถนนเชียงใหม-ฮอด  
   ตําบลบานแหวน  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  ๕๐๒๓๐ 

๑๐. งบประมาณ คาลงทะเบียน คนละ ๕,๕๐๐ บาท  
 คาลงทะเบียน รวมอาหารวางและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม ตลอด ๓ วัน 
 ผูประสานงานในการลงทะเบียน คือ นางสาวระพีภัทร  ขาลสุวรรณ 
 โทรศัพท  ๐๕๓-๔๔๑๙๔๒ และ ๐๙๐-๒๘๒-๕๙๔๒ 

๑๑.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.  ไดประหยัดงบประมาณและเวลาที่มีโอกาสไดเรียนรูองคความรูนี้จากวิทยากรที่มีประสบการณใน
ประเทศไทย  
 ๒.  มีโอกาสไดรับความรูและประสบการณเก่ียวกับธาราพลานามัย (Aquatic Therapy) เบื้องตนจาก
วิทยากรผูเชี่ยวชาญและไดมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนแนวคิด ฝกทักษะในการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  ไดแนวทางที่ถูกตองทางธาราพลานามัย สามารถปฏิบัติดวยความมั่นใจไดอยางถูกตองปลอดภัย 

๑๒.   ตัวช้ีวัด 
 ผูเขารับการอบรมมีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติการเพิ่มขึ้น มีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๗๐  

๑๓.   การประเมินการดําเนินกิจกรรม 
 โดยการประเมินจากวิทยากร ดวยการสังเกตระหวางการอบรมและโดยการประเมินจากผูเขารับการ
อบรมดวยแบบสอบถาม ผลสรปุการประเมินมีคาเฉลี่ยทุกดานไมนอยวารอยละ ๘๐  ซึ่งผลและขอแนะนํา
ตางๆจะนํามาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงในโอกาสตอไป 
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กําหนดการอบรมวิชาการระยะส้ัน  
ธาราพลานามัย ระดับพื้นฐาน (AQF-B) รุนท่ี ๖ 

วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น ลงทะเบียน  
๐๘.๔๕-๑๐.๑๕ น. บรรยายเรื่อง พลศาสตรของของไหล (Fluid mechanics)  ๑.๕ ชม. 
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. พัก  อาหารวาง 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  บรรยาย เร่ือง นํ้าและผลทางสรีรวิทยา    ๑.๕ ชม. 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก  อาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. บรรยายเรื่อง นิยามและหลักการธาราพลานามัย   ๑.๐ ชม. 
   (Aquatic Therapy Concept and Principles) 
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. บรรยาย เร่ือง เครื่องมือและอุปกรณทางธาราพลานามัย  ๑.๐ ชม. 
๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. พัก  อาหารวาง 
๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น. ปฏิบัติการในสระน้ํา 1  Basic Movement    ๒.๐ ชม. 

วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๔๕-๑๐.๑๕ น.  บรรยาย เร่ือง ธาราพลานามัยและการเคลื่อนไหวเบื้องตน   ๑.๕ ชม. 
   (Basic Aquatic Therapy and Movement) 
๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. พัก   อาหารวาง 
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. บรรยาย เร่ือง พ้ืนฐานเกี่ยวพันของพังผืดและกลามเนื้อ  ๑.๕ ชม. 
   (Basic Myofascial Linkages Concept) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก  อาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. บรรยาย เร่ือง การวัดและประเมินผลทางกาย   ๑.๐ ชม. 
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติการในสระน้ํา 2  Combine and Aerobic Movement  ๓.๐ ชม. 
   อาหารวางตามอัธยาศัย 

วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๔๕-๐๙.๔๕ น. บรรยาย  เร่ือง แนวคิดการรํามวยจีนในน้ํา    ๑.๐ ชม. 
๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. พัก   อาหารวาง 
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยาย เร่ือง  ทาทางการรํามวยจีนในน้ํา    ๒.๐ ชม. 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พัก  อาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการในสระน้ํา 3  การรํามวยจีนในน้ํา    ๓.๐ ชม. 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. สรุป และ ปดการอบรม 
 

 
 

สําหรับนักกายภาพบําบัด 
กิจกรรม เลขที่               หนวยคะแนน ๒๐ PTCEU   


