
คาํอธิบายรายวชิา 

คณะแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิากายภาพบําบัด 

   
376-101  2(1-2-3) 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  - 
 จิตวิทยาและหลักการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้ 
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้เป็นกลุ่มเทคนิคการ
ประชุมและการระดมสมอง จิตปัญญาศึกษา หลกัและวิธีการ
คิดรูปแบบต่างๆ แผนท่ีความคิด การอ่าน การฟัง การเขียน 
การใชห้อ้งสมุด และเทคโนโลยสีารสนเทศ การใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการบนัทึก จัดทาํฐานขอ้มูล 
และนาํเสนอ การศึกษาและฝึกปฏิบติัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กรณีศึกษา ดว้ยหลกั
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Psychology and learning principles; learning styles, 
self learning skills, group learning; brainstorming and 
techniques for meetings; contemplative study; principles 
and methods of thinking, mind mapping; reading, listening 
and writing skills; use of library and information 
technology; use of computer programs for data recording, 
data management and presentations; study and practice of 
problem- based learning; seminar of case studies and 
knowledge sharing with professional ethics and morality 
 
376-201  2(1-2-3) 
ชีวกลศาสตร์พืน้ฐาน 
(Basic Biomechanics) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:- 
 ความหมายของศัพท์ในชีวกลศาสตร์  หลักการ
พ้ืนฐานการเคล่ือนไหวของมนุษย ์ชีวกลศาสตร์พ้ืนฐานของ
กลา้มเน้ือกระดูกและขอ้ ชนิด องคป์ระกอบ ของแรงกระทาํ
ในร่างกายมนุษย ์การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของมนุษยโ์ดย
ใช้หลักการของแรงและชีวกลศาสตร์ พ้ืนฐาน  ปฏิบัติ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและทาํงานเป็น
ทีมเพ่ือการสัมมนาคน้ควา้ ประยกุตค์วามรู้ทางกายภาพบาํบดั

เพ่ือการปฏิบัติด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
 Biomechanics terminology; basic principles of 
human movement; basic biomechanics of muscles, bones 
and joints; types and compositions of force executed on the 
human body; human movement analysis with applications 
of force and basic biomechanics knowledge; practice, 
knowledge sharing, use of information technology and 
teamwork in seminar; knowledge applications to practice in 
physical therapy with professional ethics and morality 
 
376-111  2(1-2-3) 
บทนํากายภาพบําบัด 
(Introduction to Physical Therapy) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  - 
 ประวัติ  ความหมายและวิว ัฒนาการของวิชาชีพ
กายภาพบาํบดั บทบาทนักกายภาพบาํบดัในระบบสุขภาพ
และทีมสหสาขาวิชาชีพ การประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั 
แนวคิดพ้ืนฐานของงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู กิจกรรมบาํบดั กาย
อุปกรณ์ อรรถบาํบัด และการบาํบัดด้วยวิธีการอ่ืน ๆ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพขั้นมูลฐานในชุมชน หลักการพยาบาล
เบ้ืองตน้ หลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ แนวคิดการดูแลรักษาผูป่้วย
แบบองคร์วม สิทธิประโยชน์และสังคมสงเคราะห์ การดูงาน
และการสัมผัส ชีวิตนักกายภาพบําบัด  การวิ เคราะห์
กรณีศึกษาและสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 History, meaning and development of physical 
therapy; role of the physical therapist in the health care 
system and multidisciplinary healthteam; the physical 
therapy profession; basic concepts of rehabilitation 
medicine; occupational therapy, prosthetics and orthotics, 
speech therapy and other therapies; community based 
rehabilitation; basic principles of nursing care; principles of 
cardiopulmonary resuscitation; principles of holistic care; 



privileged and social welfare; observations and experiences 
of a physical therapist’s life; case study analysis, seminar 
and knowledge sharing with professional ethics and 
morality 
 
376-211  2(1-2-3) 
การประเมนิทางกายภาพบําบัดพืน้ฐาน 
(Basic Physical Therapy Assessment) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  - 
 หลกัการเบ้ืองตน้ของการจาํแนกภาวะสุขภาพของ
บุคคล ดว้ยบญัชีสากลเพ่ือการจาํแนกการทาํงาน ความพิการ
และสุขภาพ  หลักการเบ้ืองต้นในการซักประวัติ  ตรวจ
ประเมินและการวินิจฉัยทางกายภาพบาํบัด การตรวจคัด
กรองภาวะเส่ียง การตดัสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผล การ
บนัทึกรายงาน การคลาํตาํแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์พ้ืนผิว
และการคลาํการขยายตัวของทรวงอก การทดสอบกาํลัง
กลา้มเน้ือ พิสัยการเคล่ือนไหว การตรวจทางระบบประสาท
พ้ืนฐาน ปฏิบติัและแลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะการตรวจร่างกาย
เบ้ืองตน้ตามมาตรฐานวิชาชีพดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Basic principles of personal health and condition 
classification according to International Classification of 
Functioning, Disability and Health Model, basic principles 
in history taking, physical therapy evaluation and diagnosis, 
clinical reasoning; screening risk conditions; recording 
reports, palpation of surface anatomy landmarks and lung 
expansion, manual muscle testing, range of motion, basic 
neurological assessment; practice and knowledge sharing in 
basic physical examination skills following, the standards 
of physical therapy practice with professional ethics and 
morality 
 
376-212 2(1-3-2) 
ทกัษะพืน้ฐานทางกายภาพบําบัด 
(Basic Skills in Physical Therapy) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  - 
 การยกและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยการเลือกใชแ้ละการฝึก
ใช้ และการดูแลรักษารถเข็นและเคร่ืองช่วยเดินต่างๆ 
หลกัการเลือกใช ้วิธีการใช ้ประโยชน์ของกายอุปกรณ์ การ

พนัผา้ยืด เทคโนโลยีการช่วยเหลือสําหรับผูป่้วยท่ีมีปัญหา
ด้านการเคล่ือนไหว หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การ
ตรวจหาสัญญาณชีพ หลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ การฝึกปฏิบติั 
วิ เ คราะ ห์  ประยุกต์  และบูรณาการ เทคนิค พ้ืนฐาน
กายภาพบาํบดั โดยใช้กระบวนการคิดและตดัสินใจอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคาํนึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Activity of daily living assessment, instructing and 
practicing activities of daily living, positioning; draping; 
patients lifting and transferring; principles of selections, 
uses and advantages of prosthesis and orthosis; bandaging; 
assistive technology for patients with movement disorders; 
basic principles of nursing care; examination of vital signs; 
principles of cardiopulmonary resuscitation; practice, 
analysis, application and integration of physical therapy 
techniques with clinical reasoning, and decision making 
process by, considering personal and environmental factors 
following the standards of physical therapy practices with 
professional ethics and morality 
 
376-213 2(1-2-3) 
การบําบัดด้วยการออกกําลังกาย 1 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  - 
 หลักการและประเภทของการรักษาด้วยการออก
กาํลงักาย การออกกาํลงักายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพในคน
ปกติและผูป่้วย การฝึกปฏิบัติการออกกาํลังกายประเภท
ต่างๆ พ้ืนฐานชีวกลศาสตร์ของการออกกาํลงักาย เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การออกกาํลงักาย การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและการแปลผลเพื่อออกแบบการออกกําลังกาย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้การออกกาํลงักายโดยทาํงานเป็นทีม การ
วิ เคราะห์และประยุกต์ใช้หลักการออกกําลังกายใน
กายภาพบาํบดั อยา่งมีจรรณยาบรรณวชิาชีพ 
 Principles and types of therapeutic exercise; 
exercises for health promotion in normal people and 
patients; training in various types of exercise; introduction 
to the biomechanics of exercise; exercise equipment; 
knowledge sharing in exercises with teamwork; physical 
fitness tests and interpretations, to design exercise 



programs; analysis and applications of exercise principles 
in physical therapy with professional ethics 
 
376-214  2(1-2-3) 
การบําบัดด้วยการออกกําลังกาย 2 
(Therapeutic Exercise II) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  - 
 หลกัการ วิธีการ ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม ขอ้ควรระวงั และ
ผลทางสรีรวิทยาของการรักษาดว้ยการออกกาํลงักายในนํ้ า
และเทคนิคการส่งเสริมการเคล่ือนไหวขอ้ต่อโดยการกระตุน้
ผ่านตวัรับความรู้สึกของกลา้มเน้ือ เอ็น และขอ้ต่อ การฝึก
ปฏิบติัและแลกเปล่ียนรู้การออกกาํลงักายโดยทาํงานเป็นทีม 
การวิ เ คราะ ห์และประยุกต์ ใช้ก ารออกกําลังกายใน
กายภาพบาํบดั อยา่งมีจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Principles, method, indication, contraindication, 
precaution, and physiological effects of hydrotherapy and 
proprioceptive neuromuscular facilitation technique to 
promote movement; practice and knowledge sharing in 
exercises with teamwork; analysis and applications of 
exercise principles in physical therapy with professional 
ethics 
 
376-241 3(1-4-4) 
บูรณาการวทิยาศาสตร์การเคล่ือนไหวในกายภาพบําบัด 
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  – 
 พ้ืนฐานกลศาสตร์การเคล่ือนไหว พลงังานของเซลล ์
พลงังานและการหดตวัของกลา้มเน้ือ จุดศูนยถ่์วงและความ
สมดุลของร่างกาย  ความมั่นคงและชีวกลศาสตร์การ
เคล่ือนไหวของขอ้ต่อต่างๆ การทรงท่า การเดิน และการย
ศาสตร์  การวิ เคราะห์และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การ
เคล่ือนไหวในกายภาพบาํบดั การสัมมนาและเปล่ียนเรียนรู้ 
ดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Basic kinesiology; cell energy; energy and muscle 
contraction; center of gravity and body equilibrium; 
stability and biomechanics of joint movement; posture, gait 
and ergonomics; analysis and application of kinesiology in 
physical therapy; analysis and application of kinesiology in 

physical therapy; seminar and knowledge sharing with 
professional ethics and morality 
 
376-311 1(1-0-2) 
สรีรวทิยาการออกกําลังกาย 
(Physiology of Exercise) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  – 
 การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและเมตาบอลิสมของ
ร่างกาย  ความจาํเฉพาะ การตอบสนองและการปรับตวัของ
ร่างกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทและกลา้มเน้ือ ระบบ
การไหลเวียนเลือด ระบบการหายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิ
กาย ระบบต่อมไร้ท่อต่อการออกกาํลังกายประเภทต่างๆ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อ
การออกกาํลงักาย การทาํงานเป็นทีมด้วยความมีวินัยและ
รับผดิชอบ 
 Physiological and metabolism changes of body; 
specificity, responses and body adaptation related with 
neuromuscular, cardiovascular, respiratory, body 
thermoregulatory, metabolic systems to various types of 
exercise; knowledge sharing about physiological responses 
to exercise; team work with discipline and responsibilities 
 
376-312 1(1-0-2) 
ระเบียบวธีิวจิัย   
(Research Methodology) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  – 
 ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ ก่ี ย ว กับ  หลัก ก า ร แ ล ะ
กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การหาปัญหาการวิจัย
เ บ้ืองต้น  การทบทวนวรรณกรรม  การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การสืบคน้ ประเมินและเลือกใช้ขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ หลกัการอ่านและวิเคราะห์บทความวิจยั การออกแบบ
วิจัยและการเขียนโครงร่างงานวิจัย  สถิติ พ้ืนฐานและ
นวัตกรรมทางกายภาพบําบัด  โดยยึดจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของนกัวจิยั 
 Knowledge and understanding about principles, 
research methodology, research questions, study designs, 
review literature and evidence-based practices; systematic 
evaluation and selection of information; principles of 
reading and analysis of research articles; research design 



and proposal writing; statistics and physical therapy 
innovations based on ethics of researchers 
 
376-321  2(1-2-3) 
การรักษาด้วยการจัด ดดั ดงึ 
(Mobilization and Manipulation) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-202, 311-203, 311-204 
 หลกัการ วธีิการ การตรวจวเิคราะห์ ประเมิน และการ
รักษาดว้ยการขยบัและดดัดึงขอ้ต่อ การเลือกและการวางแผน
ในการขยบัหรือดดัดึงขอ้ต่อของระยางค ์กระดูกสันหลงัและ
เส้นประสาทดว้ยหตัถบาํบดัหรืออุปกรณ์ ในผูป่้วยท่ีมีปัญหา
ทางระบบกระดูก กลา้มเน้ือและขอ้ ปฏิบติัการเคล่ือนไหว
ดว้ยมือและเคร่ืองดึงตามมาตรฐานวชิาชีพ ประยกุตแ์ละ
บูรณาการความรู้ในการวเิคราะห์ปัญหากรณีศึกษาอยา่งเป็น
เหตุเป็นผลทางคลินิก 
 Principles and methods of mobilization and 
manipulation; evaluation and treatment with mobilization 
and manipulation techniques; vertebral, peripheral and 
nerve mobilization in musculoskeletal patients; manual and 
mechanical mobilization, practice in manual and 
mechanical mobilization with standards of physical therapy 
practice; application and integration of professional 
knowledge to case study analysis with clinical reasoning 
 
376-322  2(1-2-3) 
การบําบัดด้วยการนวดและกายภาพบําบัดกับความงาม 
(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-202, 311-203, 311-204 
 ประวติั รูปแบบ ความหมาย หลกัการ วิธีการ ขอ้บ่งช้ี 
ขอ้ห้ามใช ้ขอ้ควรระวงั และผลทางสรีรวิทยาของการนวด
เพ่ือการรักษา การผลกัดนัตวัยาดว้ยคล่ืนอลัตราซาวด์ การ
ผลกัดันตวัยาด้วยกระแสไฟฟ้า เลเซอร์เพ่ือการรักษาและ
ความงาม  ฝึกปฏิบัติการนวดเพ่ือการรักษา  และการใช้
เคร่ืองมือทางกายภาพบาํบัดเพ่ือการรักษาและความงาม 
วิเคราะห์ดว้ยกระบวนการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก
โดยคาํนึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ประยุกต์ใช้
ความรู้ในการจดัการทางกายภาพบาํบดั ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

 History, characteristics, meaning, principles, 
methods, indication, contraindication, precaution and 
physiological effects of therapeutic massage, 
phonophoresis, iontophoresis and laser therapy for 
therapeutic and aesthetic conditions; practice of manual 
massage and physical therapy agents for therapeutic and 
aesthetic conditions; analysis with clinical reasoning 
processes by, considering personal and environmental 
factors; knowledge application to physical therapy 
management following the standards of physical therapy 
practice with professional ethics and morality 
 
376-323 2(1-2-3) 
การบําบัดด้วยการออกกําลังกาย 3 
(Therapeutic Exercise III) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  – 
 หลกัการของการออกกาํลงักาย และความกา้วหนา้ใน
การรักษาทางการแพทยปั์จจุบนัในผูป่้วยภาวะต่าง ๆ การฝึก
ปฏิบติัและแลกเปล่ียนเรียนรู้การออกกาํลงักายในผูป่้วยภาวะ
ต่าง ๆ โดยทาํงานเป็นทีม วเิคราะห์ดว้ยกระบวนการคิดอยา่ง
เป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคาํนึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้ม ประยกุตใ์ชก้ารออกกาํลงักายในการจดัการทาง
กายภาพบาํบดั ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Principles of exercise and current trends in medical 
treatment of patients with various conditions; practice and 
knowledge sharing in exercises of patients with various 
conditions with teamwork; analysis with clinical reasoning 
processes by, considering personal and environmental 
factors; application of exercise to physical therapy 
management following the standards of physical therapy 
practice with professional ethics and morality 
 
376-331 2(1-2-3) 
การวนิิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า 
(Electotherapy and Electrodiagnosis) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-202, 311-203, 311-204 
 สรีรวทิยาพื้นฐานของการกระตุน้กลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้า 
หลกัการ วิธีการชีวฟิสิกส์ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง



ไฟฟ้าของสภาพกลา้มเน้ือและเส้นประสาท การรักษาดว้ย
กระแสความถ่ีตํ่ าและความถ่ีปานกลางต่อการกระตุ้น
กลา้มเน้ือ และเส้นประสาททั้ งในสภาวะปกติและผิดปกติ 
การรักษาดว้ยสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเน้ือป้อนกลบั ขอ้บ่งช้ี ขอ้
หา้ม และขอ้ควรระวงัในการนาํมาใชท้างกายภาพบาํบดั การ
เลือกใชแ้ละการตรวจสอบเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ การฝึกปฏิบติั 
วิเคราะห์ ประยกุต ์และบูรณาการความรู้ดา้นการวินิจฉยัและ
การรักษาด้วยไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการคิดและตดัสินใจ
อยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคาํนึงถึงปัจจยัส่วนบุคคล
และส่ิงแวดล้อม  ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Basic physiological effects of electrical muscle 
stimulation; principle, method, biophysics of electrical 
muscle stimulation; evaluation and electrodiagnosis of 
muscle and nerve condition; treatment using low and 
medium frequency currents to stimulate muscles and nerves 
in normal and abnormal conditions; electromyography 
biofeedback; indication, contraindication and precaution of 
electrical stimulation in physical therapy treatment; 
Selection of instruments and solving their basic problems; 
practice, analysis, application and integration of 
electrodiagnosis and electrotherapy knowledge with clinical 
reasoning decision making processes by, considering 
personal and environmental factors following the standards 
of physical therapy practice with professional ethics and 
morality 
 
376-332  2(1-2-3) 
การรักษาด้วยความร้อนและความเยน็ 
(Thermotherapy and Cryotherapy) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-202, 311-203,11-204 
 สรีรวิทยาของการตอบสนองต่อความร้อนและความ
เยน็ การส่งผา่นความร้อนและความเยน็ หลกัการ วิธีการ ชีว
ฟิสิกส์ของการรักษาดว้ยความร้อนความเยน็ การรักษาดว้ย
คล่ืนสั้น คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนอลัตร้าซาวด ์แสงเลเซอร์ รังสี
อินฟราเร็ด รังสีอัลตร้าไวโอเล็ตและเคร่ืองมือไฟฟ้าทาง
กายภาพบาํบดัอ่ืน ๆ ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม ขอ้ควรระวงั ในการ
เลือกวิธีการรักษาดว้ยความร้อนและความเยน็ให้เหมาะสม
กับ  พยาธิสภาพผู ้ป่วย  การเลือกใช้และการตรวจสอบ

เคร่ืองมือเบ้ืองตน้ การฝึกปฏิบติั วิเคราะห์และประยกุต ์และ
บูรณาการความรู้และทกัษะเทคนิคการรักษาดว้ยความร้อน
และความเยน็โดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็น
เหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคํานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ  
 Physiological response to heat and cold; the 
transmission of heat and cold; biophysical of heat and cold; 
principles and methods of heat and cold therapy, shortwave, 
microwave and ultrasound therapy, laser, infrared, ultra-
violet and other physical modalities; indications, 
contraindications and precautions of heat and cold therapy; 
appropriate treatment and monitoring tools; practice, 
analysis, application and integration of heat and cold 
therapy knowledge and techniques with clinical reasoning 
decision making processes by, considering personal and 
environmental factors following the standards of physical 
therapy practice with professional ethics and morality 
 
376-341 3(2-2-5) 
บูรณาการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบกล้ามเน้ือ กระดูก
และข้อ 1   
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal 
Patients I) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-202, 311-203, 311-204 
 โรค  ภาวะความผิดปกติ  และการบาดเจ็บของ
กลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ และการบาดเจ็บทางการกีฬาของ
รยางค์และลาํตวัส่วนบนท่ีพบบ่อย พยาธิสภาพ และอาการ
วทิยาท่ีสาํคญั การตรวจพิเศษ การประเมินผูป่้วย การวางแผน
การรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ การพยากรณ์โรคและการ
ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน หลกัการ ผลทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี 
ขอ้ห้ามและขอ้ควรระวงัของการจดัการทางกายภาพบาํบดั 
ในผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้นกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ของรยางค์
และลาํตวัส่วนบน การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ ประยุกต์ และ
บูรณาการเทคนิคกายภาพบาํบดั โดยใชก้ระบวนการคิดและ
ตดัสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคาํนึงถึงปัจจยั
ส่วนบุคคลและส่ิงแวดล้อม  ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

  



 Common musculoskeletal diseases, disorders and 
injuries in muscles, bones and joints and sport injuries in 
the upper body; important pathogenesis and 
symptomatology; special examinations, patient 
assessments, treatment planning and health promotion; 
prognosis and prevention of disease complications; 
principles, physiological effects, indications, 
contraindications and precautions of physical therapy 
management in patients with musculoskeletal problems of 
the upper body; practice, analysis, application and 
integration of physical  therapy techniques with clinical 
reasoning decision making processes by, considering 
personal and environmental factors following the standards 
of physical therapy practice with professional ethics and 
morality 
 
376-342  3(1-4-4) 
บูรณาการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 1 
(Integrated Physical Therapy in Neurological Patients I) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-207, 311-208 
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา 
อาการ อาการแสดง ของโรคหลอดเลือดสมอง เน้ืองอกสมอง 
การบาดเจ็บท่ีศีรษะ หลกัการตรวจประเมิน การวินิจฉัย ยา
และการจัดการทางการแพทย ์ผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ
และรังสีวินิจฉัย การตรวจประเมินทางกายภาพบาํบดั การ
วางแผนการรักษา  การพยากรณ์โรคและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน  ชนิดของเค ร่ืองมือและเทคนิคทาง
กายภาพบาํบดั ผลทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้มและขอ้ควร
ระวงั การเขียนรายงาน การวางแผนดูแลผูป่้วยในระยะยาว 
การฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิค
กายภาพบาํบดั โดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็น
เหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคํานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ   
 Knowledge and understanding about pathology, 
pathophysiology, sign and symptoms of strokes, brain 
tumors, injuries of the head; principles of assessment, 
Investigations, drugs and management of medication; 
results of laboratory and diagnostic radiology; physical 

therapy assessment; treatment planning; prognosis and 
prevention of complications; types of  equipment and 
physical therapy techniques; physiological effects, 
indications, contraindications and precautions; report 
writing; long term treatment planning;  preparing patients to 
return to their community; practice, analysis, application 
and integration of physical  therapy techniques with clinical 
reasoning decision making processes by, considering 
personal and environmental factors following the standards 
of physical therapy practice with professional ethics and 
morality 
 
376-343 3(1-4-4) 
บูรณาการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบหายใจ 
(Integrated Physical Therapy in Respiratory Patients)  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-205 
 พยาธิสรีรวิทยาของโรคหรือความผิดปกติในระบบ
หายใจท่ีพบบ่อย พยาธิวิทยา อาการวิทยาและการตรวจพิเศษ 
การประเมินผูป่้วยทางกายภาพบาํบดั การวางแผนการรักษา
และสร้างเสริมสุขภาพ การพยากรณ์โรคและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน  ชนิดของเค ร่ืองมือและเทคนิคทาง
กายภาพบาํบดั ผลทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้ามและขอ้ควร
ระวงั การวางแผนดูแลผูป่้วยในระยะยาว การเตรียมผูป่้วย
กลบัสู่สังคมการฝึกปฏิบติัเทคนิคทางกายภาพบาํบดัระบบ
หายใจโดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็น
ผลทางคลินิกโดยคาํนึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ   
 Pathophysiology of diseases or disorders of the 
respiratory system; pathology, symptomatology and special 
examinations, patient assessment in physical therapy, 
treatment planning and health promotion; prognosis and 
prevention of disease complications, types of instruments 
and physical therapy techniques; physiological outcomes, 
indications, contraindications and precautions; long term 
treatment planning; preparing patients to return to their 
community; practice physical therapy techniques in the 
respiratory system with clinical reasoning decision making 
processes by, considering personal and environmental 



factors following the standards of physical therapy practice 
with professional ethics and morality 
 
376-344 3(2-2-5) 
บูรณาการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบ 
กล้ามเน้ือกระดูกและข้อ 2  
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal 
Patients II) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-202, 311-203, 311-204 
 โรค ภาวะความผิดปกติ การบาดเจ็บของกลา้มเน้ือ 
กระดูกและขอ้ และการบาดเจ็บทางการกีฬาของรยางค์และ
ลาํตวัส่วนล่างท่ีพบบ่อย พยาธิสภาพและอาการวิทยาท่ีสาํคญั 
การตรวจพิเศษ การประเมินผูป่้วยการวางแผนการรักษาและ
สร้างเสริมสุขภาพ  การพยากรณ์โรคและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน หลกัการ ผลทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม
และข้อควรระวงัของการจัดการทางกายภาพบําบัด และ
กายภาพบาํบดัทางการกีฬาการฝึกปฏิบติั วิเคราะห์ ประยุกต ์
และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาํบดั โดยใชก้ระบวนการคิด
และตดัสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคาํนึงถึง
ปัจจยัส่วนบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดว้ย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Common musculoskeletal diseases, disorders and 
injuries in muscles, bones and joints and sport injuries in 
the lower body; important pathogenesis and 
symptomatology; special examinations, patient 
assessments, treatment planning and health promotion; 
prognosis and prevention of disease complications; 
principles, physiological effects, indications, 
contraindications and precautions of physical therapy 
management and sport physical therapy of patients with 
musculoskeletal problems of lower body; practice, analysis, 
application and integration of physical  therapy techniques 
with clinical reasoning decision making processes by, 
considering personal and environmental factors following 
the standards of physical therapy practice with professional 
ethics and morality 

376-345 3(1-4-4) 
บูรณาการกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบประสาท 2 
(Integrated Physical Therapy in Neurological 
 Patients II) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-207, 311-208  
 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ  โรคหรือภาวะความ
ผิดปกติท่ีเก่ียวกบั เซลลป์ระสาทยนต ์ปลอกหุม้เส้นประสาท
ไมอีลิน สมองน้อย ไขสันหลงั ระบบประสาทส่วนปลาย 
บริเวณเช่ือมต่อระหว่างประสาทสั่งการและกลา้มเน้ือและ
โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือ การเส่ือมของระบบประสาท พยาธิ
สภาพและอาการวิทยาหลกัการตรวจประเมิน การวินิจฉัย
และการจัดการทางการแพทย  ์ประยุกต์ใช้หลกัการ วิธีการ 
เคร่ืองมือ และเทคนิคทางกายภาพบาํบัด การวางแผนการ
รักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น  การ
ฝึกปฏิบติัเทคนิคกายภาพบาํบดัระบบประสาท อรรถบาํบดั 
กิจกรรมบาํบดั โภชนาการ การวางแผนดูแลผูป่้วยในระยะ
ยาว  การเตรียมผูป่้วยกลบัสู่สังคม การฝึกปฏิบติั วิเคราะห์ 
ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิคกายภาพบําบัด  โดยใช้
กระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลทางคลินิก
โดยคาํนึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐาน
วชิาชีพ ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Knowledge and understanding about diseases and 
disorders in the neurological system; motor neurons, myelin, 
cerebellar, spinal cord, peripheral nerves, connections 
between nerves and muscles and ordered a disease caused by 
infection and the deterioration of the nervous system. 
important pathogenesis and symptomatology; special 
investigations, patient assessment, treatment planning and 
health promotion; prognosis and prevention of 
complications; principles, methods, equipment and 
techniques in physical therapy; practice of physical therapy 
techniques in neurological patients; nutrition; speech therapy 
and occupational therapy; long term treatment planning; 
preparation of patients to return to their community; practice, 
analysis, application and integration of physical  therapy 
techniques with clinical reasoning decision making 
processes by, considering personal and environmental 
factors following the standards of physical therapy practice 
with professional ethics and morality 



376-346 3(1-4-4) 
บูรณาการกายภาพบําบัดในเดก็ 
(Integrated Physical Therapy in Pediatr ic Patients)  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  -  
 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของเด็ก จิตวิทยาเด็ก หลกัการประเมินพฒันาการ 
การเคล่ือนไหว และระบบประสาทในเด็ก โรคหรือความ
ผดิปกติในพฒันาการและระบบประสาทระบบกลา้มเน้ือและ
กระดูกและระบบทางเดินหายใจ หัวใจและการไหลเวียน
เลือด ทารกท่ีมีความเส่ียงขณะคลอดและหลงัคลอด รวมทั้ง
ความพิการตั้งแต่กาํเนิดท่ีพบบ่อย พยาธิวิทยา อาการวิทยา
และการตรวจพิเศษ การประเมินผูป่้วยทางกายภาพบาํบัด 
การวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน  ชนิดของเค ร่ืองมือและเทคนิคทาง
กายภาพบาํบดั ผลทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้ามและขอ้ควร
ระวงั การฝึกปฏิบติัเทคนิคทางกายภาพบาํบดั  การวางแผน
ดูแลผูป่้วยในระยะยาว  การเตรียมผูป่้วยกลบัสู่สังคม การฝึก
ป ฏิบั ติ  วิ เ ค ร า ะ ห์  ประยุ กต์  และ บู รณาก า ร เทค นิค
กายภาพบาํบดั โดยใชก้ระบวนการคิดและตดัสินใจอยา่งเป็น
เหตุเป็นผลทางคลินิกโดยคํานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพ   
 Knowledge and understanding about child’s growth 
and development, child’s psychology; principles for 
evaluation of development, movement and child’s nervous 
system, musculoskeletal system, chest condition in high 
risk; common diseases, and disorders in development and 
the nervous system; pathology and symptomatology and 
special examinations; patient assessments in pediatrics 
physical therapy, treatment planning; prognosis and 
prevention of disease complications; types of instruments 
and techniques in pediatric physical therapy; physiological 
outcomes, indications, contraindications and precautions; 
physical therapy techniques in pediatric patients; long term 
treatment planning; preparing patients to return to the 
community; practice, analysis, application and integration 
of physical  therapy techniques with clinical reasoning 
decision making processes by, considering personal and 
environmental factors following the standards of physical 

therapy practice with professional ethics and morality 
 
376-347 3(1-4-4) 
บูรณาการทางกายภาพบําบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจ และปอด 
(Integrated Physical Therapy in Cardiopulmonary 
Patients) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  311-206, 376-343 
 พยาธิสรีรวิทยาของโรคหรือความผิดปกติในระบบ
หัวใจ  หลอดเลือดและการหายใจในภาวะวิกฤต  การ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผู ้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด 
อาการวิทยาและการตรวจพิเศษ การประเมินผูป่้วยในภาวะ
วิกฤตและผูป่้วยก่อนและหลังการผ่าตัด การวางแผนการ
รักษาและสร้างเสริมสุขภาพ การพยากรณ์โรคและการ
ป้องกนัภาวะ แทรกซ้อน ชนิดของเคร่ืองมือและเทคนิคทาง
กายภาพบาํบดั ผลทางสรีรวิทยา ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้ามและขอ้ควร
ระวงั การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางกายภาพบาํบัดระบบหัวใจ 
หลอดเลือดและการหายใจ การวางแผนดูแลผูป่้วยในระยะ
ยาว การเตรียมผูป่้วยกลบัสู่สังคม 
 Pathophysiology of diseases or disorders in the 
emergency cardiopulmonary system; physiological changes 
in surgical patients; symptomatology and special 
examinations; assessment of critical patients as well as pre-
and post-operative patients; treatment planning and health 
promotion; prognosis and prevention of disease 
complications; types of  instruments and physical therapy 
techniques; physiological outcomes, indications, 
contraindications and precautions; practice of physical 
therapy techniques in cardiopulmonary patients; long term 
treatment planning; preparing patients to return to society 
 
376-351 3(1-4-4) 
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพชุมชน 
(Health Promotion and Community Health) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  -  
 ความรู้ความเขา้ใจนิยามและแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ
และการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินและตวัช้ีวดัด้าน
สุขภาพ พฤติกรรมและปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ ระบาดวิทยา 
เค ร่ืองมือปฏิบัติงานในชุมชน  ปฏิบัติการสํารวจและ
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในชุมชน นโยบายสาธารณะ การ



เคล่ือนไหวทางสังคมและการสร้างพลงัอาํนาจ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการดูแลสุขภาพ การวางแผนการสร้างเสริม
สุขภาพในระดบัปัจเจก ครอบครัวและชุมชน หลกัการเขียน
และการบริหารจัดการโครงการ การจัดทาํโครงการด้าน
สุ ข ภ าพ โ ด ย ก า รป ร ะ ยุ ก ต์ ค ว า ม รู้ แ ล ะทัก ษ ะ ด้ า น
กายภาพบาํบัด ให้สอดคล้องกับบริบททางสุขภาพ ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Understanding of definitions and concepts related to 
health and health promotion; assessment and health indicators; 
behavior and risk factors of health; epidemiology; practical 
apparatus of physical therapy in the community; surveying and 
analysis of health problems in the community; public policy; 
social movements and empowerment; local wisdom in health 
care; health promotion planning at individual, family and 
community levels; principles of management and documentation 
in project planning; conducting  health projects with the 
application of physical therapy related to health context with 
professional ethics and morality  
 
376-411 2(1-2-3) 
สมรรถนะวชิาชีพกายภาพบําบัด  
(Competency in Physical Therapy Profession) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  -  
 มาตรฐาน  จรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
กายภาพบาํบัด กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบบริการสุขภาพ การ
บริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยาและพฤติกรรมการ
บริการ การพฒันาบุคลิกภาพและเชาวอ์ารมณ์จิตสาํนึกและเทคนิค
การบริการ การทาํงานเป็นทีม การเป็นผูน้ําด้านสุขภาพ การ
พฒันาและประกนัคุณภาพ กิจกรรมคุณภาพ การจัดการความรู้ 
มนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสารทกัษะชีวติและสังคม 
 Standards, ethics and morality in the physical 
therapy profession; related laws; health service system; 
management; health economics; psychology and service 
behavior; development of personality and emotional 
intelligence; awareness and techniques of service; team 
work or team building; health leadership; quality 
development and quality assurance, quality activities, 
knowledge management; human relations and 
communication; living and social skills 

376-412 2(0-6-0) 
โครงงานทางกายภาพบําบัด 
(Project in Physical Therapy) 
วชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  376-312 
 การตั้ งคาํถามหรือค้นหาปัญหาทางกายภาพบาํบัด 
การประเมินคุณภาพของวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผน 
การเขียนโครงร่างงานวิจัยหรือนวัตกรรม  การดําเนิน
โครงงาน  ประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติท่ี เ ก่ียวข้องอย่าง
เหมาะสม การติดตามประเมินผล การรายงานและนาํเสนอ
ผลงานในท่ีประชุม โดยยดึหลกัจริยธรรมการวจิยั  
 Forming of research questions or searching physical 
therapy problems; studying and evaluating  related 
literatures; planning and writing a research proposal or 
innovation project proposal in order to answer or solve a 
problem, apply statistical techniques as 
appropriate,completing a project including follow-ups, 
evaluation, report and presentation of the project with 
regard to ethical principles 
 
376-441  3(1-4-4) 
บูรณาการกายภาพบําบัดและภูมิปัญญาตะวนัออกในผู้สูงอายุ
สตรีและผู้มคีรรภ์ 
(Integrated Physical Therapy and Eastern Wisdom in 
Elder ly, Women and Pregnant Persons) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  -  
 สรีรวิทยาของผู ้สูงอายุ สตรีและผู ้มีครรภ์ ความ
ผิดปกติหรือพยาธิสภาพท่ีพบบ่อยอาการวิทยาและการตรวจ
พิเศษจิตวิทยาในผูสู้งอายุ สตรีและผูมี้ครรภ์ การประเมิน
ผูป่้วยทางกายภาพบาํบัด การวางแผนการรักษาและสร้าง
เสริมสุขภาพข้อบ่งช้ี  ข้อห้ามและข้อควรระวังและการ
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น กายภาพบาํบดัและการบูรณาการภูมิ
ปัญญาตะวนัออกในผูสู้งอาย ุสตรีและผูมี้ครรภ ์
 Physiology of geriatrics, women and pregnancy; 
common disorders or pathogenesis; symptomatology and 
special examinations;psychology in geriatrics, women and 
pregnancy; patient assessment in physical therapy, 
treatment planning and health promotion; indications, 
contraindications and precautions; prognosis and prevention 
of disease complications; physical therapy and integration 



of eastern wisdom in geriatrics, women and pregnancy 
 
376-451  3(1-4-4) 
กายภาพบําบัดชุมชน 
(Community Physical Therapy) 
วชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  - 
 ฝึกปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการส่ือสารในชุมชน 
ความรู้ความเขา้ใจในโรคท่ีพบบ่อยในชุมชน จิตวิทยาชุมชน 
ระบบบริการสุขภาพ หลักการยศาสตร์และฝึกปฏิบัติการ
ประเมินความเส่ียงการบาดเจ็บจากการทาํงานในชุมชน การ
ปฏิบั ติการด้าน สุขภาพโดยองค์รวม ร่วมกับ ทีมงาน
สาธารณสุขและอาสาสมคัรดา้นสุขภาพในชุมชน ปฏิบติัการ
วิเคราะห์ วางแผน และทาํโครงการดา้นสุขภาพโดยประยกุต์
ความรู้และทักษะด้านกายภาพบําบัดในชุมชน  โดยยึด
หลกัการปฏิบติั ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
 Practice of home visits and community 
communication; understanding of common diseases in the 
community; community psychology; health care systems; 
principles of ergonomics and practice of work-related risk 
assessment in the community; holistic health practices by 
cooperating with public health officers and community 
health volunteers; practice of analysis, planning and 
conducting a physical therapy project in a community; 
practice of physical therapy in the community following the 
standards of practice with professional ethics and morality  
 
376-261 1(0-4-0) 
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 1  
(Clinical Practices in Physical Therapy I) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  - 
 การปฏิบัติ ง านค ลิ นิกทางกายภาพบําบัด  การ
สังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียนผูป่้วย การ
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายอยา่งง่าย และสรุปปัญหาในผูป่้วยท่ีมี
ปัญหาระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ ระบบประสาท ระบบ
หายใจ หัวใจและหลอดเลือด ดว้ยกระบวนการคิดและการ
ตดัสินใจทางคลินิกอยา่งเป็นเหตุเป็นผล การแสวงหาความรู้ 
การบันทึกและรายงานผูป่้วย การทํางานเป็นทีมร่วมกับ

บุคลากรสุขภาพ การส่ือสารผูป่้วยและญาติ ดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Clinical practice in physical therapy; observation, 
searching for information  from medical records, 
interviews, basic physical examinations and problem listing 
in musculoskeletal, neurological, respiratory and 
cardiovascular patients with thinking and clinical decision 
making processes; knowledge acquisition; patient records 
and reports; team work with multidisciplinary health 
personnel, communication  with patients and relatives with 
professional ethics and morality 
 
376-361 1(0-4-0) 
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 2 
(Clinical Practices in Physical Therapy II) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  376-261 
 การปฏิบัติ ง านค ลิ นิกทางกายภาพบําบัด  การ
สังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียนผูป่้วย การ
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ สรุปปัญหา และการจดัการ
ทางกายภาพบาํบดัในผูป่้วยท่ีมีปัญหาระบบกลา้มเน้ือ กระดูก
และขอ้ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด 
และภาวะอ่ืน ๆ ในเดก็ ดว้ยกระบวนการคิดและการตดัสินใจ
ทางคลินิกอยา่งเป็นเหตุเป็นผล โดยคาํนึงถึงปัจจยัส่วนบุคคล
และส่ิงแวดลอ้มความสัมพนัธ์ระหว่างพยาธิสภาพกบัความ
บกพร่องและการสูญเสียหน้าท่ี การแสวงหาความรู้ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์  การบันทึกและรายงานผูป่้วย การ
ทาํงานเป็นทีมร่วมกบับุคลากรสุขภาพ การส่ือสารผูป่้วยและ
ญาติ ดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Clinical practice in physical therapy; observation, 
searching for information from medical record, interviews, 
physical examinations, analysis, problem listing and 
physical therapy management in musculoskeletal, 
neurological, respiratory and cardiovascular patients and 
other conditions in paediatric patients with thinking and 
clinical decision making processes; concern of personal, 
environmental factors and relationships of pathology 
,impairment and disability; knowledge acquisition; 
evidence-based practice;  patient records and reports; team 
work with multidisciplinary health personnel; 



communication with patients and relatives with professional 
ethics and morality 
 
376-362 1(0-4-0) 
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 3 
(Clinical Practices in Physical Therapy III) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  376-361 
 การปฏิบัติ ง านค ลิ นิกทางกายภาพบําบัด  การ
สังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียนผูป่้วย การ
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์ สรุปปัญหา วางแผนการ
รักษาและการจดัการทางกายภาพบาํบดัในผูป่้วยท่ีมีปัญหา
ระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ ระบบประสาท ระบบหายใจ 
หัวใจและหลอดเลือด และภาวะอ่ืนๆ ในเด็กท่ีซับซ้อน ดว้ย
กระบวนการคิดและการตดัสินใจทางคลินิกอยา่งเป็นเหตุเป็น
ผลโดยคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ส่ วน บุคคลและ ส่ิ ง แวดล้อ ม 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพยาธิสภาพกบัความบกพร่องและการ
สูญเสียหน้าท่ี  การแสวงหาความรู้  การใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การบนัทึกและรายงานผูป่้วย การทาํงานเป็นทีม
ร่วมกับบุคลากรสุขภาพ การส่ือสารผูป่้วยและญาติ ด้วย
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 Clinical practice in physical therapy;  observation, 
information searching from medical record, interview, 
physical examination, analysis, problem listing, treatment 
planning and physical therapy management in complicated 
musculoskeletal, neurological, respiratory and 
cardiovascular patients and other conditions in paediatric 
patients with thinking and clinical decision making process; 
concerning of personal, environmental factors and 
relationship of pathology, impairment and disability; 
knowledge acquisition; evidence-based practice; patient 
records and reports; team work with multidisciplinary 
health personnel; communication for patients and relatives 
with professional ethics and morality 
 
376-461 3(0-12-0) 
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 4 
(Clinical Practices in Physical Therapy IV) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  376-362 

เง่ือนไขรายวชิา นกัศึกษาตอ้งผา่นการสอบประมวลความรู้
ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละดา้นพ้ืนฐานวิชาชีพ
กายภาพบาํบดั 
 การศึกษาและฝึกปฏิบติังานกายภาพบาํบดัในผูป่้วยท่ี
มีปัญหาระบบกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ ระบบประสาท 
ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ภาวะอ่ืน ๆ ในเด็กท่ี
ซับซ้อนมากข้ึน และกายภาพบาํบัดชุมชน ตามมาตรฐาน 
จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ ประยุกต์และบูรณาการ
ความรู้ ดว้ยกระบวนการคิดและการตดัสินใจทางคลินิกอยา่ง
เป็นเหตุเป็นผลโดยคาํนึงถึงปัจจยัส่วนบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพยาธิสภาพกบัความบกพร่องและการ
สูญเสียหน้าท่ี  การแสวงหาความรู้  การใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ ์ การบนัทึก การเขียนรายงานผูป่้วยและการนาํเสนอ  
การศึกษาระบบและการบริหารงานทางกายภาพบาํบดั การ
ทาํงานเป็นทีมร่วมกบับุคลากรสุขภาพ  
 Study and clinical practice in physically  more 
complicated musculoskeletal, neurological, respiratory and 
cardiovascular patients, other conditions in paediatric 
patients and community physical therapy with professional 
standards, ethics and morality; application and integration 
of knowledge with thinking and clinical decision making 
processes; concern of personal, environmental factors and 
relationships of pathology, impairment and disability; 
knowledge acquisition; evidence-based practice;  patient 
records and reports; team work with multidisciplinary 
health personnel; communication for patients and relatives 
with professional ethics and morality 
 
376-462 3(0-12-0) 
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 5 
(Clinical Practices in Physical Therapy V) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  376-461 
 การศึกษาและฝึกปฏิบติังานกายภาพบาํบดัในผูป่้วยท่ี
มีปัญหาระบบกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ ระบบประสาท 
ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ภาวะอ่ืน ๆ ในเด็กท่ี
ซับซ้อนมากข้ึน และกายภาพบาํบัดชุมชน ตามมาตรฐาน 
จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ เน้นประยุกต์และบูรณา
การความรู้ ดว้ยกระบวนการคิดและการตดัสินใจทางคลินิก
อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยคํานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและ



ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิสภาพกับความ
บกพร่องและการสูญเสียหน้าท่ี การแสวงหาความรู้ การใช้
หลกัฐานเชิงประจักษ์  การบนัทึก การเขียนรายงานผูป่้วย
และการนําเสนอกรณีศึกษา   การศึกษาระบบและการ
บริหารงานทางกายภาพบาํบัด การทาํงานเป็นทีมร่วมกับ
บุคลากรสุขภาพ  
 Study and clinical practice in physically  more 
complicated musculoskeletal, neurological, respiratory and 
cardiovascular patients, other conditions in paediatric 
patients and community physical therapy with professional 
standards, ethics and morality; emphasis on the application 
and integration of knowledge with thinking and clinical 
decision making processes; concern of personal, 
environmental factors and relationships of pathology 
,impairment and disability; knowledge acquisition; 
evidence-based practices; patient records and reports; case 
study presentation; physical therapy administrative systems; 
team work with multidisciplinary health personnel 
 
376-463   4(0-16-0) 
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 6 
(Clinical Practices in Physical Therapy VI) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  376-462 
เง่ือนไขรายวชิานกัศึกษาตอ้งผา่นการสอบประมวลความรู้
ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละดา้นพ้ืนฐานวิชาชีพ
กายภาพบาํบดั 
 การศึกษาและฝึกปฏิบติังานกายภาพบาํบดัในผูป่้วยท่ี
มีปัญหาระบบกล้ามเน้ือ กระดูกและข้อ ระบบประสาท 
ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ภาวะอ่ืน ๆ ในเด็กท่ี
ซับซ้อนมากข้ึน และกายภาพบาํบัดชุมชน ตามมาตรฐาน 
จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ เน้นประยุกต์และบูรณา
การความรู้ การจดัการทางกายภาพบาํบดั ดว้ยกระบวนการ
คิดและการตัดสินใจทางคลินิกอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดย
คํานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและส่ิงแวดล้อม  เพ่ือส่งเสริม 
ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ การแสวงหาความรู้ 
การใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์  การบนัทึก การเขียนรายงาน
ผูป่้วยและการนาํเสนอกรณีศึกษา  การศึกษาระบบและการ
บริหารงานทางกายภาพบาํบัด การทาํงานเป็นทีมร่วมกับ
บุคลากรสุขภาพ  

 Study and clinical practice in physically more 
complicated musculoskeletal, neurological, respiratory and 
cardiovascular patients, other conditions in paediatric 
patients and community physical therapy with professional 
standards, ethics and morality; emphasis on the application 
and integration of knowledge with thinking and clinical 
decision making processes; concern of personal, 
environmental factors and relationships of pathology, 
impairment and disability for health promotion, prevention, 
treatment, physical and rehabilitation; knowledge 
acquisition; evidence-based practices;  patient records and 
reports; case study presentation; physical therapy 
administrative systems; team work with multidisciplinary 
health personnel 
 
376-464  4(0-16-0) 
การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบําบัด 7  
(Clinical Practices in Physical Therapy VII) 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน:  376-463 
 การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดใน
สถานพยาบาลและสถาบนัสุขภาพในส่วนกลางและภูมิภาค 
เน้นประยุกต์และ บูรณาการความ รู้  การจัดการทาง
กายภาพบําบัดภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย ด้วย
กระบวนการคิดและการตดัสินใจทางคลินิกอยา่งเป็นเหตุเป็น
ผลโดยคํานึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลและส่ิงแวดล้อม  เ พ่ือ
ส่งเสริม ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ การแสวงหา
ความรู้ การใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์  การบนัทึก การเขียน
รายงานผูป่้วยและการนาํเสนอกรณีศึกษา การศึกษาระบบ
และการบริหารงานทางกายภาพบาํบดั การทาํงานเป็นทีม
ร่วมกับบุคลากรสุขภาพ ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณและ
จริยธรรมวชิาชีพ 
 Study and clinical practice in physically  more 
complicated musculoskeletal, neurological, respiratory and 
cardiovascular patients, other conditions in paediatric 
patients and community physical therapy with professional 
standards, ethics and morality; emphasis on the application 
and integration of knowledge with thinking and clinical 
decision making processes; concern of personal 
,environmental factors and relationships of pathology, 



impairment and disability for health promotion, prevention, 
treatment, physical and rehabilitation; knowledge 
acquisition; evidence-based practice; patient records and 
reports; case study presentation; physical therapy 
administrative systems; team work with multidisciplinary 
health personnel 

 
 


