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โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น  ด้านธาราบำบัด 
เร่ือง  Intensive Aquatic Specific Therapy: Neurological Approach 

1. ชื่อกิจกรรม   Intensive Aquatic Specific Therapy: Neurological Approach 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ  คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ      ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์   
    ผู้อำนวยการคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง 
4. หลักการและเหตุผล 
 ธาราบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางกายเกี่ยวกับการ
ทรงท่าและการเคลื่อนไหว  ผลที่ได้รับจากธาราบำบัดมีหลายประการ คือ เพ่ือผ่อนคลาย ลดอาการ ลดปัญหา
ลดความเจ็บปวด เพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  เพ่ิมความทนทานของกล้ามเนื้อ ลดปัญหาข้อยึดติดและ
ความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย Aquatic Specific Therapy (AST) เป็น
รูปแบบเทคนิคเฉพาะวิธี ที่ประยุกต์หลักการของ เทคนิคเฉพาะ Halliwick 10 point program (HW10Pt) ที่
ใช้สำหรับการฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวในน้ำของผู้ที่มีปัญหา เป็นเทคนิคเฉพาะด้านธาราบำบัดที่ต้อง
ทราบถึงหลักการและวิธีการขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการจัดการให้  แก่ผู้ที่ลงสระเพ่ือการรักษา WST เป็น
เทคนิคที่ใช้กันมานานมากกว่า 30 ปีในกลุ่มประเทศทางยุโรป ต่อมาเริ่มเผยแพร่เข้ามาในแถบประเทศทาง
เอเชียโดยมีการเปิดสอนอบรมให้แก่นักกายภาพบำบัดตามประเทศต่างๆที่สนใจอย่างแพร่หลายในแต่ละปี     

การอบรมครั้งนีเ้ป็นหลักสูตรเน้นเฉพาะปัญหาของผู้ที่มีพยาธิสภาพทางระบบประสาท และได้รับการ 
ดูแลรักษากับนักกายภาพบำบัดในคลินิกแล้ว การฝึกในน้ำจะเป็นส่วนเสริมในการฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวที่
ทำได้ง่ายขึ้นและมีแรงต้านเพ่ือสร้างความแข็งแรงและความทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียน
ของโลหิตและระบการหายใจ สิ่งที่ดีคือ คุณสมบัติของน้ำส่งผลให้ห่างไกลการล้มระหว่างการฝึกและอาการ
ระบมเจ็บปวดภายหลังการฝึก ผู้เข้าอบรมสามารถเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานธาราบำบัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้มารับบริการ   
คลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง เห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์เรื่อง AST นี้ให้แก่
นักกายภาพบำบัดไทย ทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในงานด้านนี้ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ 

5.1 อธิบายพลศาสตร์ของของไหลและประยุกต์ใช้ในงานธาราบำบัดได้อย่างถูกต้อง 
5.2 เชื่อมโยงการรักษาทางธาราบำบัดกับการรักษาในคลินิก 
5.3 วิเคราะห์สมดุลของร่างกายในส่วนที่ใช้งานได้และส่วนที่ใช้งานไม่ได้หรือผิดปกติในน้ำได้ถูกต้อง 
5.4 อธิบายและปฏิบัติการตามหลัก motor and sensory strategies ได้อย่างถูกต้อง 
5.5 ดูแลจัดการผู้รับบริการทางธาราบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.6 ปฏิบัติเทคนิค Aquatic Specific Therapy ในการรักษาฟ้ืนฟูผู้รับบริการที่มีปัญหาทางการ

เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง 
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5.7 นำหลักการของการเรียนรู้การเคลื่อนไหวและการป้อนข้อมูลย้อนกลับมาออกแบบโปรแกรมการ 
     รักษาได้ในแต่ละระยะช่วงเวลาของปัญหา 

6. วิธีการดำเนินการ 
รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การสาธิตในสระและการ

ปฏิบัติการในสระ (ตามกำหนดตารางเวลาท้ายเอกสารนี้) 
7. วิทยากร วิทยากรหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  

ข้าราชการบำนาญ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นักกายภาพบำบัดอาวุโส  ประจำคลินิกกายภาพบำบัดแม่ปิง 

8. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม 
นักกายภาพบำบัดที่คงสภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่หมดอายุ จำนวน 40 คน และมีความ

พร้อมในการลงสระในภาคปฏิบัติตลอดเวลาอบรม 2 วัน  
9. ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 
10. สถานที่   เดอะซีนิเซ่นส์ โครงการที่พักผู้สูงอายุ        

  448 อาคาร Sn1 3  ซอยบางแวก 38 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160    

https://goo.gl/maps/ZjPD15MWTvPLyUTZ6  
11. งบประมาณ      

ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท รวม อาหารว่างและอาหารกลางวันและเอกสารการ 
อบรม ตลอด 2 วัน  เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยถือว่าการสมัครสมบูรณ์และจะได้รับหนังสือตอบรับ
และการติดต่อกลับตามลำดับใบสมัครที่ได้รับก่อนหลัง 
การยกเลิกการสมัครเรียน  โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยผู้สมัครเอง  

ก่อนกำหนดเรียน 15 วัน ได้รับคืนจำนวน 4,000 บาท โดยถูกหักเป็นค่าดำเนินงาน 
ก่อนกำหนดเรียน น้อยกว่า 15 วัน ได้รับคืนจำนวน 3,500 บาท โดยถูกหักเป็นค่าดำเนินงาน  

12. ผู้ประสานงาน    ในการลงทะเบียน คือ นางสาวกัญญาภัทร บุตรปะสะ   
 หมายเลขโทรศัพท์ 09-4589-8348 และ 053-441942 

13. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
13.1 มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ AST จากวิทยากรและได้มีโอกาสซักถาม  

แลกเปลี่ยนแนวคิด ฝึกทักษะการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13.2  ได้แนวทางท่ีถูกต้องในการรักษาทางธาราบำบัด สามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเทคนิค     

 การรักษาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น 
13.3  สามารถสร้างเครือข่ายด้านธาราบำบัดในประเทศไทย 

 

https://goo.gl/maps/ZjPD15MWTvPLyUTZ6
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14. ตัวช้ีวัด       
 โดยการประเมินจากวิทยากรและการประเมินจากจำนวนผู้ เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 ด้วย

แบบสอบถาม ผลสรุปการประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ซึ่งผลและข้อแนะนำต่างๆจะ
นำมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 

15. การประเมินการดำเนินกิจกรรม 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 ที่เข้ารับการอบรมประเมินการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความ
พึงพอใจในระดับร้อยละ 70 (ระดับดี) 
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กำหนดการอบรมวิชาการระยะสั้น 
Intensive Water Specific Therapy: Neurological Approach 

วันที่  26-27 สิงหาคม 2565 
 

วันที ่26 สิงหาคม 2565 
09.00-10.00 น.  บรรยายเรื่อง พลศาสตร์ของของไหล (fluid mechanics)       1.00 ชม. 
   และผลทางสรีรวิทยา (Therapeutic effects) 
10.00-10.15 น.  พัก  อาหารว่าง 
10.15-12.00 น.   บรรยาย เรื่อง Water Specific Therapy Halliwick concept     1.75 ชม. 
12.15-13.00 น.  พัก  อาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น.  ปฏิบัติการในสระน้ำ  Fluid mechanics / Progression      1.00 ชม. 
14.00-15.45 น.  ปฏิบัติการในสระน้ำ  Halliwick 10 point program      1.75 ชม. 
15.45-16.00 น.  พัก  อาหารว่าง        
16.00-17.00 น.  ปฏิบัติการในสระน้ำ  ปัญหาผู้ป่วย         1.00 ชม. 

วันที ่27 สิงหาคม 2565 
09.00-10.30 น.  บรรยายเรื่อง  Motor and Sensory strategies       1.50 ชม. 
10.30-10.45 น.  พัก  อาหารว่าง 
10.45-12.00 น.   บรรยาย เรื่อง Aquatic Specific Therapy in neurological aspects   1.25 ชม. 
12.00-13.00 น.  พัก  อาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น.  ปฏิบัติการในสระน้ำ  static stability        1.00 ชม. 
14.00-15.00 น.  ปฏิบัติการในสระน้ำ  dynamics stability        1.00 ชม. 
15.00-15.15 น.  พัก  อาหารว่าง        
15.15-17.00 น.  ปฏิบัติการในสระน้ำ  ปัญหาผู้ป่วย         1.75 ชม. 

 
รวมทั้งหมด  13 ชั่วโมง    การอบรมครั้งนี้  ไได้รับหน่วยคะแนน 13 PTCEU ด้รับคะแนน                    


