หลักสู ตร วิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำ กำยภำพบำบัด
ชื่ อย่ อปริญญำภำษำไทย วบ.บ.(กำยภำพบำบัด) ภำษำอังกฤษ B.Sc.(Physical Therapy)
จำนวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร.....144…. หน่ วยกิต
1. หมวดรำยวิชำศึกษำทัว่ ไป จำนวน.....30.......หน่ วยกิต
1.1 วิชำบังคับเรียน จำนวน......24.......หน่ วยกิต
สำระที่ 1 ศำสตร์ พระรำชำและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์ 4 หน่ วยกิต
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2((2)-0-4)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
สำระที่ 2 ควำมเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
5 หน่ วยกิต
950-102 ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
สำระที่ 3 กำรเป็ นผู้ประกอบกำร 1 หน่ วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ ำงรู้ เท่ ำทันและกำรรู้ ดจิ ทิ ลั
4 หน่ วยกิต
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
2((2)-0-4)
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
สำระที่ 5 กำรคิดเชิงระบบกำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
4 หน่ วยกิต
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
2((2)-0-4)
สำระที่ 6 ภำษำและกำรสื่ อสำร 4 หน่ วยกิต
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้
2((2)-0-4)
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทลั
2((2)-0-4)
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2((2)-0-4)
(หมำยเหตุ : กำหนดกลุ่มผู้เรียนตำมศักยภำพทำงด้ ำน
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ)
สำระที่ 7 กำรเป็ นผู้ประกอบกำร
2 หน่ วยกิต
895-030 ว่ายน้ า
1((1)-0-2)
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
1((1)-0-2)
1.2 วิขำเลือก จำนวน 6 หน่ วยกิต
890-010 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4)
890-022 การนาเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 2((2)-0-4)
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
2((2)-0-4)

2. หมวดวิชำเฉพำะ จำนวน.........108...............หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ จำนวน....12....หน่ วยกิต
376-111 การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-3)
376-211 ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
2((1)-2-3)
324-108 เคมีพ้นื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
สุขภาพ
332-121 ฟิ สกส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
3((3)-0-6)
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชำชีพ จำนวน.........79...........หน่ วยกิต
311-201 บทนาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
4(3-2-7)
สาหรับนัก กายภาพบาบัด
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก 2(1-3-2)
และข้อ ในรยางค์ส่วนบน
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก 2(1-3-2)
และข้อ ในรยางค์ส่วนล่าง
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูก 2(1-3-2)
และข้อ ส่วนศีรษะและลาตัว
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
2(1-3-2)
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด 3(2-2-5)
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
2(1-3-2)
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
2(1-3-2)
376-112 บทนากายภาพบาบัด
2((1)-2-3)
376-212 การประเมินทางกายภาพบาบัดพื้นฐาน 3((1)-6-2)
376-213 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด
2((1)-3-2)
376-214 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
1((1)-0-2)
376-221 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1 2((1)-2-3)
376-222 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2 2((1)-2-3)
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2((1)-3-2)
ในกายภาพบาบัด
376-311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวจิ ยั
2((1)-3-2)
376-321 การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึง
2((1)-2-3)
376-322 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3 2((1)-2-3)
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า 2((1)-2-3)

376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น 1((1)-2-3)
2.3 วิชำฝึ กงำน จำนวน 17 หน่ วยกิต
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
3((3)-2-5)
376-361 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1 1(0-4-0)
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 1
376-461 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 2 2(0-8-0)
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดใน
3((1)-4-4)
376-462 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด3 3(0-12-0)
ผูป้ ่ วยระบบประสาท 1
376-463 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4 3(0-12-0)
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดใน
3((1)-4-4)
376-464 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 5 4(0-16-0)
ผูป้ ่ วยระบบหายใจ
376-465 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6 4(0-16-0)
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
3((1)-4-4)
376-345 การบาบัดด้วยการนวดและ
2((1)-2-3) 3. หมวดวิชำเลือกเสรี จำนวน 6 หน่ วยกิต
กายภาพบาบัดกับความงาน
- ชั้นปี ที่ 1 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิ ดสอน
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
3((2)-2-5)
ในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จานวน 3 หน่วยกิต
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 2
- ชั้นปี ที่ 4 จานวน 3 หน่วยกิต ในรายวิชา 376-442
เลือกเสริ มทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถเลือกศึกษา
376-347 บูรณาการกายภาพบาบัดใน
3((1)-4-4)
หรื อปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความสนใจ ไม่
ผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
จาเป็ นต้องเป็ นสาขาวิชาทางกายภาพบาบัด
376-348 บูรณาการกายภาพบาบัดใน
3((1)-4-4)
ผูป้ ่ วยระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ
376-351 การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน 3((1)-4-4)
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
2((1)-3-4)
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0)
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและภูมิปัญญา 3((1)-4-4)
ตะวันออกในผูส้ ูงอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3((1)-4-4)

แผนกำรศึกษำตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 1
324-108 เคมีพ้นื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
332-121 ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
340-162 สุนทรี ยศาสตร์การถ่ายภาพ
376-111 การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
890-xxx ภาษาและการสื่ อสาร (บังคับ)
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์
950-102 ชีวติ ที่ดี
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3((3)-0-6)
1((1)-0-2)
1(0-3-3)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
21(x-y-z)

ภำคกำรศึกษำที่ 2
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2((2)-0-4)
311-103 บทนาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
4(3-2-7)
สาหรับกายภาพบาบัด
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
2((2)-0-4)
376-112 บทนากายภาพบาบัด
2((1)-2-3)
890-xxx สาระภาษาและการสื่ อสาร (บังคับ) 2((2)-0-4)
890-xxx สาระภาษาและการสื่ อสาร (เลือก) 2(x-y-z)
895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
895-030 ว่ายน้ า
1(1-0-2)
3(x-y-z)
895-203 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
รวม 22(x-y-z)

หมำยเหตุ นักศึกษำทีม่ ผี ลกำรเรียนภำษำอังกฤษตำ่ กว่ ำเกณฑ์ ทกี่ ำหนดให้ เข้ ำร่ วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยคณะหรื อมหำวิทยำลัย
ปี ที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
311-202 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 2((1)-3-2)
ในรยางค์ส่วนบน
311-203 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 2((1)-3-2)
ในรยางค์ส่วนล่าง
311-204 บูรณาการระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 2((1)-3-2)
ส่วนศีรษะ คอและลาตัว
311-205 บูรณาการระบบหายใจ
2((1)-3-2)
311-206 บูรณาการระบบหัวใจ และหลอดเลือด 3((2)-2-5)
376-211 ชีวกลศาสตร์พ้นื ฐาน
2((1)-2-3)
376-241 บูรณาการวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2((1)-3-2)
ในกายภาพบาบัด
890-xxx สาระภาษาและการสื่ อสาร (เลือก)
2(x-x-x)
รวม 18(x-y-z)

ภำคกำรศึกษำที่ 2
311-207 บูรณาการระบบประสาท 1
2((1)-3-2)
311-208 บูรณาการระบบประสาท 2
2((1)-3-2)
376-212 การประเมินทางกายภาพบาบัด 3((1)-6-2)
พื้นฐาน
376-213 ทักษะพื้นฐานทางกายภาพบาบัด 2((1)-3-2)
376-221 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 1 2((1)-2-3)
376-222 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 2 2((1)-2-3)
376-214 สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
1((1)-0-2)
388-204 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
890-xxx เลือกกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร 2(x-x-x)
รวม 17(x-y-z)

ภำคกำรศึกษำที่ 1
376-321 การรักษาด้วยการขยับ ดัด ดึง
2((1)-2-3)
376-331 การวินิจฉัยและการรักษาด้วยไฟฟ้า 2((1)-2-3)
376-332 การรักษาด้วยความร้อนและความเย็น 2((1)-2-3)
376-341 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
3((2)-2-5)
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ1
376-342 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
3((1)-4-4)
ระบบประสาท 1
376-343 บูรณาการกายภาพบาบัดใน
3((1)-4-4)
ผูป้ ่ วยระบบหายใจ
376-344 บูรณาการกายภาพบาบัดในเด็ก
3((1)-4-4)
376-361 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 1 1(0-4-0)
รวม 19(8-24-26)

ปี ที่ 3
ภำคกำรศึกำที่ 2
376-311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวจิ ยั
2((1)-3-2)
376-345 การบาบัดด้วยการนวดและ
2((1)-2-3)
กายภาพบาบัดกับความงาม
376-322 การบาบัดด้วยการออกกาลังกาย 3
2((1)-2-3)
376-346 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
3((2)-2-5)
ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ 2
376-347 บูรณาการกายภาพบาบัดใน
3((1)-4-4)
ผูป้ ่ วยระบบประสาท 2
376-348 บูรณาการกายภาพบาบัดในผูป้ ่ วย
3((1)-4-4)
ระบบหัวใจ หลอดเลือดและการหายใจ
376-351 การสร้างเสริ มสุขภาพและสุขภาพชุมชน 3((1)-4-4)
รวม 18(8-21-25)

ปี ที่ 4
376-411 สมรรถนะวิชาชีพกายภาพบาบัด
2((1)-3-4)
376-412 โครงงานทางกายภาพบาบัด
2(0-6-0)
376-441 บูรณาการกายภาพบาบัดและ
3((1)-4-4)
ภูมิปัญญาตะวันออกในผูส้ ูงอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์
376-451 กายภาพบาบัดชุมชน
3((1)-4-4)
376-461 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด2 2(0-8-0)
376-462 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 3 3(0-12-0)
376-463 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 4 3(0-12-0)
376-464 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด5 4(0-16-0)
376-465 การฝึ กงานคลินิกทางกายภาพบาบัด 6 4(0-16-0)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-y-)
รวม 29 (x-y-z)

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะ แพทยศำสตร์
ภำควิชำ/สำขำวิชำ กำยภำพบำบัด
376-111 กำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1(0-3-3)
(Learningand Information technology)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: หลักการและรู ปแบบการเรี ยนรู ้ วิธีการคิด แผนที่
ความคิด การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้เป็ น
กลุ่ม การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน จิตตปั ญญาศึกษา การ
ประชุมและการระดมสมอง การแสวงหาความรู ้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์และจัดการข้อมูลอย่าง
เป็ นระบบด้วยหลักคุณธรรม จริ ยธรรมการเรี ยนรู ้และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Learning principles, learning styles, thinking
processes, mind mapping, active learning, self-directed
learning, team and group learning, problem-based learning,
meeting and brainstorming, contemplative learning, searching
and retrieval of knowledge; information technology, data
analyzing and management, with professional ethics and
morality
376-112 บทนำกำยภำพบำบัด
2((1)-2-3)
(Introduction to Physical Therapy)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: วิชาชี พกายภาพบาบัด บทบาทและความสาคัญ ของ
นัก กายภาพบ าบัด ต่ อ ระบบบริ บ าลสุ ข ภาพ วิวฒั นาการและ
ความก้าวหน้าของวิชาชีพกายภาพบาบัด ประสบการณ์วิชาชี พ
กายภาพ บ าบั ด และการฟื้ น ฟู ส ม รรถ ภาพ ขั้ น พื้ น ฐาน
ความสัม พัน ธ์ของวิชาชี พ กายภาพบ าบัด กับ เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
กิ จกรรมบ าบัด กายอุปกรณ์ อรรถบาบัด การแพทย์แผนไทย
และสาขาวิชาชีพอื่น แนวคิดการดูแลรักษาผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
ด้วยจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาบัด

Physical therapy profession, role and
significance of physical therapists in healthcare systems,
development and progression in physical therapy
profession, experiences in physical therapy profession
and basic rehabilitation; relationship among physical
therapy and rehabilitation, occupational therapy,
prosthesis and orthosis, speech therapy, Thai traditional
medicine, and other professions;concepts in holistic
patient care with professional ethics in physical therapy
376-211 ชีวกลศำสตร์ พื้นฐำน
2((1)-2-3)
(Basic Biomechanics)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน:ชี ว กลศาสตร์ พ้ื น ฐาน แรงกล้า มเนื้ อและแรง
กระทาต่อระบบกล้ามเนื้ อ กระดูกและข้อ การตอบสนอง
ของร่ างกายมนุ ษ ย์ การวิเคราะห์ แ รงและผลของแรงใน
ภาวะสถิ ตยวิสัย หลักการการเคลื่ อนไหวของมนุ ษย์การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ในกายภาพบาบัด
Basic biomechanics, muscle forces, external
forces on the musculoskeletal system, adaptation of the
human body, analysis of static forces and effects on the
human body; principles of human movement;
applications of knowledge,forpractice in physical therapy
376-212 กำรประเมินทำงกำยภำพบำบัดพื้นฐำน 3((1)-6-2)
(Basic Physical Therapy Assessment)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: หลัก การเบื้ องต้น ของการจาแนกภาวะสุ ขภาพ
ของบุคคล ด้วยบัญชีสากลเพื่อการจาแนกการทางาน ความ
พิก ารและสุ ขภาพ หลักการซักประวัติ การสื บ ค้น ข้อมู ล
จากเวชระเบี ย นผู ้ป่ วย ข้อ ห้ ามข้อ ควรระวัง การตรวจ
ประเมิ น พื้ น ฐาน การคิ ด อย่างมี วิจารณญาณและการให้

เหตุ ผ ลทางคลิ นิ ก การแปลผล และการสรุ ปปั ญหาทาง
กายภาพบาบัดอย่างง่าย การบันทึกและการเขียนรายงานผูป้ ่ วย
การฝึ กป ฏิ บั ติ ใน ส ถาน การณ์ จริ งต ามมาต รฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Basic principles of personal health and condition
classification according to International Classification of
Functioning, Disability and Health Model, principles in
history taking, searching for information from medical
records, contraindications, precaution, basic assessment,
critical thinking and clinical reasoning, interpretationand
simple problem listing in physical therapy, patient records and
reports, applications of knowledge,for the practice of physical
therapy in real situations, with professional ethics and
morality
376-213 ทักษะพื้นฐำนทำงกำยภำพบำบัด
2((1)-3-2)
(Basic Skills in Physical Therapy)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: การตรวจประเมิ น ความสามารถในการท ากิ จ วัต ร
ประจาวัน การสอนและการฝึ กกิจวัตรประจาวัน การจัดท่าทาง
การห่ อคลุมตัว การยกและการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยหลักการเลือก
การใช้ ประโยชน์ และการดูแลรักษารถเข็นเครื่ องช่วยเดิ นต่าง
ๆ กายอุ ป กรณ์ เสริ ม และกายอุ ป กรณ์ เที ย มการพัน ผ้า ยื ด
เทคโนโลยี ก ารช่ ว ยเหลื อ ส าหรั บ ผู ้ป่ วยที่ มี ปั ญ หาด้า นการ
เคลื่ อ นไหว หลัก การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น การตรวจหา
สัญญาณชี พ หลักการช่ วยฟื้ นคื นชี พ การฝึ กปฏิ บัติ วิเคราะห์
ประยุกต์ และบูรณาการเทคนิ คพื้นฐานทางกายภาพบาบัด โดย
ใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Activity of daily living assessment, instructing and
practicing activities of daily living, positioning; draping;
patient lifting and transferring; principles of selections, uses
and advantages ofwheelchair,walking aids, 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 processes, based on the standards of
physical therapy practices, with professional ethics and
morality
376-214 สรีรวิทยำกำรออกกำลังกำย
1((1)-0-2)
(Physiology of Exercise)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: –
การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาและเมตาบอลิ
สมของร่ า งกาย ความจ าเพาะ การตอบสนองและการ
ปรั บ ตัว ของร่ า งกายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ระบบประสาทและ
กล้า มเนื้ อ ระบบการไหลเวี ย นเลื อ ด ระบบการหายใจ
ระบบควบคุ มอุณ หภูมิกาย ระบบต่อมไร้ ท่อต่อการออก
ก าลัง กายประเภทต่ า งๆ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ การ
ตอบสนองทางสรี รวิทยาต่อการออกกาลังกาย การทางาน
เป็ นทีมด้วยความมีวนิ ยั และรับผิดชอบ
Physiological and metabolism changes of body;
specificity, responses and body adaptation related to
neuromuscular, cardiovascular, respiratory, body
thermoregulatory, metabolic systems to various types of
exercise; knowledge sharing in regards to physiological
responses to exercise; team work with discipline and
responsibilities
376-221 กำรบำบัดด้ วยกำรออกกำลังกำย 1
2(1)-2-3)
(Therapeutic Exercise I)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: พื้ น ฐานชี ว กลศาสตร์ ข องการออกก าลัง กาย
หลักการและประเภทของการรักษาด้วยการออกกาลังกาย
เครื่ องมือและอุปกรณ์การออกกาลังกาย การออกกาลังกาย
เพื่ อ สร้ า งเสริ มสุ ข ภาพในคนปกติ แ ละผู ้ป่ วย การฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารออกก าลั ง กายประเภทต่ า งๆ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและการแปลผล การประยุ ก ต์ ใ ช้
หลักการออกกาลังกายในกายภาพบ าบัด ตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Introduction to the biomechanics of exercise;
principles and types of therapeutic exercise; exercise
equipment; exercises for health promotion in normal
people and patients; training in various types of exercise;
physical fitness testing and interpretation of exercise

programs; applications of exercise in physical therapy, with
professional ethics and morality

physical therapy; applications of knowledge to practices,
with professional ethics and morality

376-222 กำรบำบัดด้ วยกำรออกกำลังกำย 2
2((1)-2-3)
(Therapeutic Exercise II)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 895-030
หลักการ วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และ
ผลทางสรี รวิทยาของการรักษาด้วยการออกกาลังกายในน้ าและ
เทคนิ คการส่ งเสริ มการเคลื่อนไหวข้อต่อโดยการกระตุน้ ผ่าน
ตัวรั บ ความรู ้ สึก ของกล้ามเนื้ อ เอ็น และข้อ ต่อ การวิเคราะห์
และการประยุกต์ใช้ก ารออกกาลังกายในน้ าและเทคนิ ค การ
ส่ ง เสริ มการเคลื่ อ นไหวข้อ ต่ อ โดยการกระตุ ้น ผ่ า นตัว รั บ
ความรู ้สึกของกล้ามเนื้ อ เอ็น และข้อต่อ ทางกายภาพบาบัดได้
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Principles, method, indication, contraindication,
precaution, and physiological effects of hydrotherapy and
proprioceptive neuromuscular facilitation techniques to
promote movement; analysis and applications of hydrotherapy
and proprioceptive neuromuscular facilitation techniques, to
promote movement in physical therapy based on the standards
of physical therapy practices, with professional ethics and
morality

376-311 ชีวสถิตแิ ละระเบียบวิธีวจิ ยั
2((1)-3-2)
(Biostatistics and Research Methodology)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: –
ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ ชี ว สถิ ติ หลัก การ
และระเบี ย บวิ ธี วิ จัย เบื้ อ งต้น ค้น หาปั ญ หาและการตั้ง
คาถาม และการคิ ดค้นนวัตกรรมทางกายภาพบ าบัด การ
สื บ ค้น ประเมิ น และเลื อ กใช้ข ้อ มู ล อย่างเป็ นระบบ การ
ทบทวนวรรณกรรม การใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ การ
วิ พ ากษ์ แ ละการน าเสนอบทความทางวิ ช าการ การ
ออกแบบวิ จัย โดยยึ ด จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมของ
นักวิจยั
Knowledge and understanding of biostatistics,
principles and basic research methodology, searching
physical therapy problems and forming of research
questions, innovations, searching, systematic evaluation
and selection of information, review of literature,
evidence-based practices, critique and presentation of
academic articles, research design based on ethics and
morality of researchers

376-241 บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ กำรเคลื่อนไหว
ในกำยภำพบำบัด
2(1)-3-2)
(Integrated Kinesiology in Physical Therapy)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: –
พื้ น ฐานกลศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นไหว พลัง งานของ
เซลล์ พลังงานและการหดตัวของกล้ามเนื้ อ จุ ดศู น ย์ถ่วงและ
ความสมดุ ล ของร่ า งกาย ความมั่น คงและชี ว กลศาสตร์ ก าร
เคลื่ อ นไหวของข้อ ต่ อ ต่ า งๆ การทรงท่ า การเดิ น และการย
ศาสตร์ การวิ เ คราะห์ และประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ ก าร
เคลื่อนไหวในกายภาพบาบัด ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
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

376-321 กำรรักษำด้ วยกำรขยับ ดัด ดึง
2((1)-2-3)
(Mobilization and Manipulation)
รำยวิ ช ำบั ง คั บ เรี ย นผ่ ำนก่ อ น: 311-202, 311-203, 311204
หลักการ วิธีการ การตรวจวิเคราะห์ การเลือก
การวางแผน และการรักษาด้วยการขยับดัดดึงข้อต่อของ
รยางค์ กระดูกสันหลังและเส้นประสารทด้วยหัตถบาบัด
หรื ออุปกรณ์ หลักการและการใช้เครื่ องดึงในผูป้ ่ วยที่มี
ปั ญหาทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ การประยุกต์
และบูรณาการความรู ้ในการวิเคราะห์ปัญหากรณี ศึกษา
โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย
คุณธรรม จริ ยธรรม

Principles and methods of mobilization and
manipulation; assessment, evaluation, selection, planning and
treatment with manual mobilization and manipulation
techniques of peripheral, vertebral and nerve mobilization,
principles and application of mechanical traction in
musculoskeletal patients; application and integration of
professional knowledgeto analyze case studies with clinical
reasoning and decision making processes based on the
standards of physical therapy practices with professional
ethics and morality
376-322 กำรบำบัดด้ วยกำรออกกำลังกำย 3 2((1)-2-3)
(Therapeutic Exercise III)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: –
หลักการของการออกกาลังกายและความก้าวหน้า
ของการรักษาทางการแพทย์ปัจจุบนั ในผูป้ ่ วยภาวะต่างๆ การใช้
กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลิ นิก
การป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารอ อ กก าลั ง กายใน การจั ด การท าง
กายภาพบ าบัด ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชี พ ด้ว ย
คุณธรรม จริ ยธรรม
Principles of exercise and current trends in
medical treatment of patients with various conditions; clinical
reasoning and decision making processes; application of
exercise to physical therapy management based on the
standards of physical therapy practices with professional
ethics and morality
376-331 กำรวินิจฉัยและกำรรักษำด้ วยไฟฟ้ ำ 2((1)-2-3)
(Electotherapy and Electrodiagnosis)
รำยวิ ช ำบั ง คั บ เรี ย นผ่ ำ นก่ อ น: 311-202, 311-203, 311-204,
311-207, 311-208
สรี รวิทยาพื้น ฐานและชี วฟิ สิ กส์ สาหรับ การรักษา
ทางกายภาพบาบัดด้วยไฟฟ้า หลักการ วิธีการการตรวจประเมิน
และวินิจฉัยทางไฟฟ้ าของสภาวะกล้ามเนื้ อและเส้นประสาท
การรั ก ษาด้วยกระแสความถี่ ต่ าและความถี่ ป านกลางต่อ การ
กระตุ ้น กล้ามเนื้ อ และเส้ น ประสาททั้ง ในสภาวะปกติ แ ละ
ผิดปกติ การรักษาด้วยสัญญาณไฟฟ้ ากล้ามเนื้ อป้ อนกลับ ข้อ
บ่ งชี้ ข้ อ ห้ าม แ ล ะ ข้ อ ค วร ร ะ วั ง ใน ก าร น าม าใช้ ท าง
กายภาพบาบัด การเลือกใช้และการตรวจสอบเครื่ องมือเบื้องต้น

การฝึ กปฏิ บัติ บู รณาการความรู ้ ด้านการวินิ จฉัยและการ
รักษาด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Basic physiological effects and biophysics for
electrical stimulation in physical therapy, principle and
method of electrical stimulation, evaluation and
electrodiagnosis of muscle and nerve condition; treatment
using low and medium frequency currents to stimulate
muscles and nerves in both 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 as well as
integration of electrodiagnosis and electrotherapy
knowledge based on the standards of physical therapy
practices with professional ethics and morality
376-332 กำรรักษำด้ วยควำมร้ อนและควำมเย็น 2((1)-2-3)
(Thermotherapy and Cryotherapy)
รำยวิ ช ำบั ง คั บ เรี ย นผ่ ำ นก่ อ น: 311-202, 311-203, 311204, 311-207, 311-208
สรี รวิทยาของการตอบสนองต่อความร้อนและ
ความเย็น การส่ งผ่านความร้ อ นและความเย็น หลัก การ
วิธีการ ชี วฟิ สิ กส์ ข องการรั กษาด้วยความร้ อ นความเย็น
การรักษาด้วยคลื่นสั้น คลื่นไมโครเวฟ คลื่นอัลตร้าซาวด์
แสงเลเซอร์ รั ง สี อิ น ฟราเร็ ด รั ง สี อ ัล ตร้ าไวโอเล็ ต และ
เครื่ องมื อไฟฟ้ าทางกายภาพบาบัดอื่ น ๆ ข้อบ่ งชี้ ข้อห้าม
ข้อควรระวัง ในการเลือกวิธีการรักษาด้วยความร้อนและ
ความเย็นให้เหมาะสมกับ พยาธิ สภาพผูป้ ่ วย การเลื อกใช้
และการตรวจสอบเครื่ องมือเบื้องต้น การฝึ กปฏิบตั ิ บูรณา
การความรู ้และทักษะเทคนิ ค การรักษาด้วยความร้อนและ
ความเย็น ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Physiological response to heat and cold; the
transmission of heat and cold; principles, methods and
biophysical of heat and coldtherapy;shortwave,
microwave, ultrasound therapy, laser, infrared, ultraviolet and other physical modalities; indications,
contraindications and precautions of heat and cold
therapy; appropriate treatment and monitoring tools;
practice, integration of heat and cold therapy knowledge

and techniques based on the standards of physical therapy
practices with professional ethics and morality
376-341 บูรณำกำรกำยภำพบำบัดในผู้ป่วย
ระบบกล้ ำมเนื้อ กระดูกและข้ อ 1
3((2)-2-5)
( Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal
Patients I)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 311-202, 311-203, 311-204
โรค ภาวะความผิ ด ปกติ และการบาดเจ็ บ ของ
กล้ามเนื้ อ กระดู ก และข้อ และการบาดเจ็ บ ทางการกี ฬ าของ
รยางค์แ ละล าตัวส่ ว นบนที่ พ บบ่ อ ย พยาธิ ส ภาพ อาการและ
อาการแสดง การตรวจพิเศษ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง
กายภาพบ าบัด การวางแผนการรั กษาและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การพยากรณ์โรคและการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน หลักการ ผล
ทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการจัดการ
ทางกายภาพบาบัด และการเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่สังคมในผูป้ ่ วยที่
มี ปั ญ หาด้านกล้ามเนื้ อ กระดู ก และข้อ ของรยางค์แ ละล าตัว
ส่วนบน การประยุกต์และบูรณาการเทคนิ คกายภาพบาบัด โดย
ใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Common musculoskeletal diseases, disorders and
injuries in muscles, bones and joints and common sport
injuries in the extremities and upper body ; important
pathogenesis,signs and symptoms; special examinations,
physical therapy assessments and diagnosis, treatment
planning and health promotion; prognosis and prevention of
complications; principles, physiological effects, indications,
contraindications and precautions of physical therapy
management and preparing patients to return to their
community for patients with musculoskeletal problems of
extremities and the upper body; application and integration of
physical therapy techniques with clinical reasoning and
decision making processes based on the standards of physical
therapy practices with professional ethics and morality
376-342 บู รณำกำรกำยภำพบ ำบั ด ในผู้ ป่ วยระบบประสำท 1
3((1)-4-4)
( Integrated Physical Therapy in Neurological
Patients I)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 311-207, 311-208

ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สาเหตุ พยาธิ
สรี ร วิท ยา อาการและอาการแสดง ของโรคหลอดเลื อ ด
สมอง เนื้ องอกสมอง การบาดเจ็บที่ ศีรษะ หลักการตรวจ
ประเมิน การวินิจฉัย ยาและการจัดการทางการแพทย์ ผล
ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย การตรวจ
ประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย ทางกายภาพบ าบัด วิ เคราะห์ การ
วางแผนการรั ก ษา การพยากรณ์ โ รคและการป้ องกั น
ภาวะแทรกซ้ อ น ชนิ ด ของเครื่ องมื อ และเทคนิ ค ทาง
กายภาพบาบัด ผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อ
ควรระวัง การเขียนรายงาน การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย การ
เตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่ สังคม การฝึ กปฏิ บตั ิ บูรณาการเทคนิ ค
กายภาพบาบัด ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Knowledge and understanding about
pathology, pathophysiology, signs and symptoms of
strokes, brain tumors, head injuries; principles of
assessment, investigations, drugs and management of
medication; results of laboratory and diagnostic
radiology; physical therapy assessments and diagnosis;
analysis;treatment planning; prognosis and prevention of
complications; types of equipment and physical therapy
techniques; physiological effects, indications,
contraindications and precautions; report writing;
physical therapy management;preparing patients to return
to their community; practice, integration of physical
therapy techniques based on the standards of physical
therapy practices, with professional ethics and morality
376-343 บู รณำกำรกำยภำพบ ำบั ด ในผู้ป่ วยระบบหำยใจ
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Respiratory
Patients)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 311-205
พยาธิ สรี รวิทยาของโรคหรื อความผิดปกติ ใน
ระบบหายใจที่พบบ่อย พยาธิวทิ ยา อาการและอาการแสดง
การตรวจพิ เ ศษ การตรวจประเมิ น และวิ นิ จฉั ย ทาง
กายภาพบ าบั ด การวางแผนการรั ก ษาและสร้ า งเสริ ม
สุขภาพ การพยากรณ์โรคและการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
ชนิ ดของเครื่ องมื อและเทคนิ คทางกายภาพบาบัด ผลทาง
สรี รวิทยา ข้อบ่ งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง การวางแผน

การดู แ ลผู ้ป่ วย การเตรี ย มผู ้ป่ วยกลับ สู่ สั ง คมการฝึ กปฏิ บัติ
เทคนิ คทางกายภาพบาบัดระบบหายใจโดยใช้กระบวนการคิด
และตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Pathophysiology of common diseases or disorders of
the respiratory system; pathology, signs and symptoms,
special examinations, physical therapy assessments and
diagnosis, treatment planning and health promotion, prognosis
and prevention of disease complications; types of instruments
and physical therapy techniques; physiological effects,
indications, contraindications and precautions, physical
therapy management; practice physical therapy techniques in
the respiratory system with clinical reasoning and decision
making processes, preparing patients to return to their
communitybased on the standards of physical therapy
practices with professional ethics and morality
376-344 บูรณำกำรกำยภำพบำบัดในเด็ก
3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in Pediatric Patients)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาเด็กการอุม้ จับเด็ก หลักการประเมิน
พัฒนาการและการเคลื่อนไหว โรคหรื อความผิดปกติของระบบ
ประสาทระบบกล้ามเนื้ อ กระดู กและข้อ และระบบทางเดิ น
หายใจ หัวใจและการไหลเวียนเลื อด ทารกที่ มีค วามเสี่ ยงสู ง
ความพิการตั้งแต่กาเนิ ดที่พบบ่อย พยาธิวทิ ยา อาการและอาการ
แสดงการวินิ จฉัย ยาและการจัดการทางการแพทย์ การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษา
การพยากรณ์ โรคและการป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อน ชนิ ด ของ
เครื่ องมื อและเทคนิ คทางกายภาพบาบัด ผลทางสรี รวิทยา ข้อ
บ่ ง ชี้ ข้อ ห้ า มและข้อ ควรระวัง การฝึ กปฏิ บั ติ เทคนิ ค ทาง
กายภาพบ าบัด การวางแผนการดู แ ลผูป้ ่ วย การเตรี ยมผูป้ ่ วย
กลับสู่ สังคม การฝึ กปฏิ บตั ิ วิเคราะห์ ประยุกต์ และบู รณาการ
เทคนิ คกายภาพบ าบัด โดยใช้กระบวนการคิ ด และตัด สิ น ใจ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Knowledge and understanding in regards to
childrensgrowth and development, childrens psychology,
handling; principles for evaluation of development and

movement; diseases or abnormality of childrens nervous
system, musculoskeletal system, respiratory and
cardiovascular system, high risk infants; common
congenital diseases; pathology; signs and symptoms,
investigations, drugs and management of medication;
physical therapy assessments and diagnosis, treatment
planning; prognosis and prevention of disease
complications; types of instruments and techniques in
pediatric physical therapy; physiological effects,
indications, contraindications and precautions, practice of
pediatric physical therapy techniques; physical therapy
management; preparing patients to return to the
community; practice, analysis, application and integration
of physical therapy techniques, with clinical reasoning
anddecisionmaking processes based on the standards of
physical therapy practices with professional ethics and
morality
376-345 กำรบำบัดด้ วยกำรนวดและกำยภำพบำบัดกับ
ควำมงำม

2((1)-2-3)

(Therapeutic Massage and Aesthetic Therapy)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 376-331, 376-332
ประวัติ รู ปแบบ ความหมาย หลักการ วิธีการ
ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และผลทางสรี รวิทยาของการ
นวดเพื่อการรักษา การผลักดันตัวยาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์
การผลักดันตัวยาด้วยกระแสไฟฟ้ า เลเซอร์ เพื่อการรักษา
และความงาม ฝึ กปฏิบตั ิการนวดเพื่อการรักษา และการใช้
เครื่ องมื อทางกายภาพบ าบัดเพื่ อการรั กษาและความงาม
ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการจัดการทางกายภาพบาบัด ตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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; knowledge application for physical
therapy management, based onthe standards of physical
therapy practices, with professional ethics and morality

376-347 บูรณำกำรกำยภำพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสำท 2
376-346 บูรณำกำรกำยภำพบำบัดในผู้ป่วยระบบกล้ ำมเนื้อ
กระดูกและข้ อ 2
3((2)-2-5)
(Integrated Physical Therapy in Musculoskeletal
Patients II)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 311-202, 311-203, 311-204
โรค ภาวะความผิ ด ปกติ และการบาดเจ็ บ ของ
กล้ามเนื้ อ กระดู ก และข้อ และการบาดเจ็ บ ทางการกี ฬ าของ
รยางค์แ ละล าตัว ส่ ว นล่ างที่ พ บบ่ อ ย พยาธิ ส ภาพ อาการและ
อาการแสดง การตรวจพิเศษ การตรวจประเมินและวินิจฉัยทาง
กายภาพบ าบัด การวางแผนการรั กษาและสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การพยากรณ์โรคและการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน หลักการ ผล
ทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวังของการจัดการ
ทางกายภาพบาบัด และการเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่สังคมในผูป้ ่ วยที่
มี ปั ญ หาด้านกล้ามเนื้ อ กระดู ก และข้อ ของรยางค์แ ละล าตัว
ส่วนล่าง การประยุกต์และบูรณาการเทคนิคกายภาพบาบัด โดย
ใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Common musculoskeletal diseases, disorders and
injuries in muscles, bones and joints and common sport
injuries intheextremities and lower body; important
pathogenesis,signs and symptoms; special examinations,
physical therapy assessments and diagnosis, treatment
planning and health promotion; prognosis and prevention of
complications; principles, physiological effects, indications,
contraindications and precautions of physical therapy
management; preparing patients return to their community in
patients with musculoskeletal problems of the extremities and
lower body; application and integration of physical therapy
techniques, with clinical reasoning and decision making
processes, based on the standards of physical therapy
practices, with professional ethics and morality

3((1)-4-4)
(Integrated Physical Therapy in
Neurological Patients II)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 311-207, 311-208
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สาเหตุ พยาธิ
สรี รวิทยา อาการและอาการแสดงของโรคหรื อภาวะความ
ผิ ด ป กติ ที่ เกี่ ยวกั บ เซ ล ล์ ป ระส าท ยน ต์ ป ล อ กหุ ้ ม
เส้ น ประสาทไมอี ลิ น สมองน้ อ ย ไขสั น หลั ง ระบบ
ประสาทส่ วนปลาย บริ เวณเชื่ อมต่อระหว่างประสาทสั่ง
การและกล้ามเนื้ อ โรคที่ เกิ ดจากการติดเชื้ อและการเสื่ อม
ของระบบประสาท หลักการตรวจประเมิน การวินิจฉัย ยา
และการจัด การทางการแพทย์ การตรวจประเมิ น และ
วินิจฉัยทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ การวางแผนการรักษา
การพยากรณ์ โรคและการป้ อ งกัน ภาวะแทรกซ้อน ชนิ ด
ของเครื่ องมื อ และเทคนิ คทางกายภาพบ าบั ด ผลทาง
สรี ร วิท ยา ข้อ บ่ ง ชี้ ข้อ ห้ ามและข้อ ควรระวัง การเขี ย น
รายงาน การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย การเตรี ยมผูป้ ่ วยกลับสู่
สังคม การฝึ กปฏิ บตั ิเทคนิ คกายภาพบาบัดระบบประสาท
อรรถบาบัด กิจกรรมบาบัด โภชนาการ วิเคราะห์ ประยุกต์
และบูรณาการเทคนิ คกายภาพบาบัด โดยใช้กระบวนการ
คิ ด และตัด สิ น ใจอย่ า งเป็ นเหตุ เป็ นผลทางคลิ นิ ก ตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Knowledge and understanding of pathology,
pathophysiology, signs and symptoms of motor neurons,
myelin sheath, cerebellar, spinal cord, peripheral nerves,
neuromuscular junction, infectious diseases and the
deterioration of the nervous system; principles of
assessment, investigations, drugs and management of
medication; physical therapy assessments and diagnosis;
analysis; treatment planning; prognosis and prevention of
complications; types of equipment and physical therapy
techniques, physiological effects, indications,
contraindications and precautions; report writing;
physical therapy management; preparing patients return
to their community; practice of neurological physical
therapy techniques; speech therapy; occupational therapy;
nutrition; analysis, application and integration of physical
therapy techniques, with clinical reasoning and decision

making processes, based on the standards of physical therapy
practices, with professional ethics and morality
376-348 บูรณำกำรกำยภำพบำบัดในผู้ป่วย
3((1)-4-4)
ระบบหัวใจ หลอดเลือด และกำรหำยใจ
(Integrated Physical Therapy in
Cardiopulmonary Patients)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 311-206, 376-343
พยาธิ สรี รวิทยาของโรคหรื อความผิดปกติในระบบ
หั ว ใจ ห ลอดเลื อ ดและการห ายใจใน ภาวะวิ ก ฤต การ
เปลี่ ยนแปลงทางสรี รวิทยาของผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัด พยาธิ
วิ ท ยา อาการและอาการแสดง การตรวจพิ เศษ การตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการรักษา
และสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การพยากรณ์ โ รคและการป้ อ งกั น
ภาวะแท รกซ้ อ น ชนิ ดข องเค รื่ องมื อและเท คนิ คท าง
กายภาพบาบัด ผลทางสรี รวิทยา ข้อบ่ งชี้ ข้อห้ามและข้อควร
ระวัง การฝึ กปฏิ บัติ เทคนิ ค ทางกายภาพบ าบัด ระบบหั วใจ
หลอดเลื อ ดและการหายใจในภาวะวิ ก ฤตการจัด การทาง
กายภาพ บ าบั ด การเต รี ยม ผู ้ ป่ วยกลั บ สู่ สั ง ค ม โดยใช้
กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลิ นิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Pathophysiology of diseases or disorders in the
critical cardiopulmonary conditions; physiological changes in
surgical patients; pathology, signs and symptoms, special
investigations, physical therapy assessments and diagnosis,
treatment planning and health promotion, prognosis and
prevention of complications; types of instruments and
physical therapy techniques; physiological effects,
indications, contraindications and precautions; practice of
physical therapy techniques in the emergency
cardiopulmonary system; physical therapy management;
preparing patients return to their community, with clinical
reasoning and decision making processes, based on the
standards of physical therapy practices, with professional
ethics and morality

376-351 กำรสร้ ำงเสริ ม สุ ขภำพ และสุ ขภำพ ชุ มชน
3((1)-4-4)
(Health Promotion and Community Health)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพ นโยบายสาธารณะ ระบบโครงสร้ างการ
ปกครอง องค์กรเกื้อหนุนงานกายภาพบาบัดชุมชน ระบาด
วิทยา การประเมินและตัวชี้วดั ด้านสุ ขภาพ การสื่ อสารด้าน
สุ ข ภาพ พฤติ ก รรมและปั จจั ย เสี่ ยงด้ า นสุ ขภาพ ก าร
เคลื่อนไหวทางสังคมและการสร้างพลังอานาจ ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ในการดู แลสุ ข ภาพ การวางแผนการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพในระดับปั จเจก ครอบครัวและชุ มชนบนพื้นฐาน
ของพหุ วฒ
ั ธรรม หลัก การเขี ย นและการบริ ห ารจัด การ
โครงการ เครื่ องมือปฏิบตั ิงานในชุมชน ปฏิบตั ิการสารวจ
และวิเคราะห์ปัญหาสุ ข ภาพในชุมชน การจัดทาโครงการ
ด้ า นสุ ข ภาพโดยการประยุ ก ต์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า น
กายภาพบ าบัด ให้ส อดคล้อ งกับ บริ บ ททางสุ ข ภาพ ด้ว ย
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Definitions and concepts related to health and
health promotion; public policy; administrative structure
systems;support organizations for community physical
therapy; epidemiology; assessment and health indicators;
health communication; behavior and risk factors of
health; social movements and empowerment; local
wisdom in health care; health promotion planning at
individual, family and community levels based on
multicultural; principles of writing and project
management; community tools; practice surveying and
analysis of health problems in the community; conducting
health projects with the application of physical therapy
related to health context, with professional ethics and
morality

376-361 กำรฝึ กงำนคลินิกทำงกำยภำพบำบัด 1
1(0-4-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy I)
รำยวิ ช ำบั ง คั บ เรี ย นผ่ ำ นก่ อ น: 311-202, 311-203, 311-204,
311-205, 311-206, 311-207, 311-208
การปฏิบตั ิงานคลินิกทางกายภาพบาบัดในผูใ้ หญ่ที่
มี ปั ญ หาในระบบกล้า มเนื้ อ กระดู ก และข้อ ระบบประสาท
ระบบหายใจ และเด็กที่ ได้รับกายภาพบาบัด การสื บค้นข้อมูล
การสั ม ภาษณ์ ผู ้ป่ วยและญาติ ก ารตรวจร่ างกายเบื้ อ งต้น การ
แสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสรุ ปปั ญหาโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีวิจารณญาน การระบุความสาคัญ
ของปั ญหาการบันทึกข้อมูลและการเขียนรายงานผูป้ ่ วยในส่วน
ที่เกี่ยวข้องการนาเสนอ การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
Clinical practice in physical therapy for patients
with musculoskeletal, neurological, respiratory and paediatric
patients; searching for information, interviews, basic physical
examinations, knowledge acquisition, analyze and
summarizing of problems based on evidence-based practice;
identifying problems; recording and reporting patient’s
information, presentations based on the standards of physical
therapy practices, with professional ethics and morality
376-411 สมรรถนะวิชำชีพกำยภำพบำบัด
2((1)-3-4)
(Competency in Physical Therapy Profession)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: มาตรฐาน จรรยาบรรณและจริ ยธรรมแห่ ง วิช าชี พ
กายภาพบาบัด กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ระบบบริ การสุ ขภาพ การ
บริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ จิ ตวิทยาและพฤติกรรม
การบริ การ การพัฒนาบุคลิกภาพและเชาว์อารมณ์จิตสานึกและ
เทคนิ คการบริ การ การทางานเป็ นทีม การเป็ นผูน้ าด้านสุ ขภาพ
การพัฒ นาและประกัน คุ ณ ภาพ กิ จกรรมคุ ณ ภาพ การจัดการ
ความรู ้ มนุษยสัมพันธ์และการสื่ อสารทักษะชีวติ และสังคม
Standards, ethics and morality in the physical
therapy profession; related laws; health service systems;
management; health economics; psychology and service
behavior; development of personality and emotional
intelligence; awareness and techniques of service; team work;
health leadership; quality development and quality assurance,
quality activities, knowledge management; human relations
and communication; living and social skills

376-412 โครงงำนทำงกำยภำพบำบัด
2(0-6-0)
(Project in Physical Therapy)
วิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 376-311
การป ระเมิ น และท บ ท วน วรรณ กรรมที่
เกี่ ย วข้อ ง การวางแผน การเขี ย นโครงร่ างงานวิ จัย หรื อ
นวัต กรรม การด าเนิ น โครงงาน การติ ด ตามประเมิ น ผล
การประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
การรายงานและนาเสนอผลงาน โดยยึดหลักจริ ยธรรมการ
วิจยั
Evaluating and related review literatures;
planning; writing a research proposal or
innovation;completing a project; monitoring and
evaluation; application of relevantstatistics;report and
presentation of the project, based on ethical principles
376-441 บู รณ ำกำรกำยภ ำพ บ ำบั ดและภู มิ ปั ญ ญ ำ
ตะวันออกในผู้สูงอำยุสตรีและผู้มคี รรภ์
3((1)-4-4)
( Integrated Physical Therapy and Eastern
Wisdom in Elderly, Women and Pregnant People)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: สรี รวิทยาของผูส้ ูงอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์ ความ
ผิดปกติหรื อพยาธิ สภาพที่พบบ่อย อาการและอาการแสดง
การตรวจพิเศษ จิตวิทยาในผูส้ ูงอายุ สตรี และผูม้ ีครรภ์ การ
ประเมิ นและวินิ จฉัยทางกายภาพบาบัด การวางแผนการ
รักษาและสร้างเสริ มสุ ขภาพเทคนิ คทางกายภาพบาบัด ผล
ทางสรี รวิทยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง การบูรณาการ
ภูมิปัญญาตะวันออกในผูส้ ู งอายุ สตรี และผู ้มีครรภ์การฝึ ก
ปฏิ บัติเทคนิ คทางกายภาพบาบัดในผูส้ ู งอายุ สตรี และผูม้ ี
ครรภ์ การจัด การทางกายภาพบ าบั ด และการป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนโดยใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Physiology of geriatrics, women and
pregnancy; common disorders or pathology, signs and
symptoms, special investigations, psychology in
geriatrics, women and pregnancy, physical therapy
assessments and diagnosis, treatment planning and health
promotion; physical therapy techniques; physiological
effects, indications, contraindications and precautions;

physical therapy and integration of eastern wisdom in
geriatrics, women and pregnancy; physical therapy
management and prevention of complications, with clinical
reasoning and decision making processes, based on the
standards of physical therapy practices, with professional
ethics and morality
376-442 เลือกเสริมทักษะและประสบกำรณ์
3 (0-6-3)
(Skill and Experience Learning Elective)
เลื อ กศึ ก ษาหรื อปฏิ บั ติ ง านตามความสนใจเพื่ อ
เสริ มสร้ า งทั ก ษะและประสบการณ์ ด้ า นต่ า งๆ ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพหรื อดารงชีวิตในอนาคตของ
นักศึกษา
An elective study or practice, aiming to strengthen
skills and experiences necessary for the student’s future
profession, or livelihood according to individual interests
376-451 กำยภำพบำบัดชุมชน
3((1)-4-4)
(Community Physical Therapy)
วิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: ระบบบริ การสุ ขภาพ หลักการเยี่ยมบ้าน จิ ตวิทยา
ชุ ม ชนความรู ้ ค วามเข้า ใจในโรคที่ พ บบ่ อ ยในชุ ม ชน ฝึ ก
ปฏิบตั ิการเยีย่ มบ้านและการสื่ อสารในชุมชน หลักการยศาสตร์
และฝึ กปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งการบาดเจ็ บ จากการ
ทางาน การปฏิบตั ิงานด้านสุขภาพแบบองค์รวมร่ วมกับทีมงาน
สาธารณสุ ข และอาสาสมัค รด้านสุ ข ภาพ วิเคราะห์ วางแผน
และทาโครงการด้านสุขภาพโดยประยุกต์ความรู ้และทักษะด้าน
กายภาพบาบัดในชุ มชน บนพื้ นฐานของพหุ วฒั ธรรมโดยใช้
กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลิ นิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Health systems; principles of home health care;
community psychology; understanding of common diseases in
the community; practice of home visits and community
communication; 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, analysis, planning and
conducting a physical therapy project in a community on the
basis of multicultural, with clinical reasoning and decision

making processes, based on the standards of physical
therapy practices, with professional ethics and morality
376-461 กำรฝึ กงำนคลินิกทำงกำยภำพบำบัด2 2(0-8-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy II)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 376-361
การปฏิ บั ติ ง านคลิ นิ ก ทางกายภาพบ าบัด ใน
ผูใ้ หญ่ที่มีปัญหาที่ ซับซ้อนในระบบกล้ามเนื้ อกระดูกและ
ข้ อ ระบ บป ระสาท ระบบ ห ายใจ และเด็ ก ที่ ได้ รั บ
กายภาพบาบัด การสื บค้นข้อมูล การสัมภาษณ์ผูป้ ่ วยและ
ญาติ การตรวจร่ างกายการแสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้อง การ
วิเคราะห์และสรุ ปปั ญหาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่าง
มีวิจารณญาน การระบุความสาคัญของปั ญหา การบันทึ ก
ข้อมูลและการเขี ยนรายงานผูป้ ่ วยในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องการ
นาเสนอการทางานเป็ นที มร่ วมกับ บุ คลากรสุ ขภาพ การ
ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ
Clinical practice in physical therapy for
patients with complicated musculoskeletal, neurological,
respiratory problems and paediatric patients; searching
for information, interviews, physical examinations,
knowledge acquisition, analyze and summarizing
problems based on evidence-based practice; identifying
problems, recording and reporting patient’s information,
presentation; team work with multidisciplinary health
personnel, based on the standards of physical therapy
practices, with professional ethics and morality
376-462 กำรฝึ กงำนคลินิกทำงกำยภำพบำบัด 3 3(0-12-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy III)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 376-361
การปฏิ บัติงานคลิ นิ กทางกายภาพบาบัด การ
สื บ ค้น ข้อมู ลจากเวชระเบี ยนผูป้ ่ วย การสัม ภาษณ์ ตรวจ
ร่ างกาย วิ เ คราะห์ สรุ ปปั ญ หา และการจั ด การทาง
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้ อ กระดูก
และข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด
และภาวะอื่ น ๆ ในเด็ ก ที่ ซับ ซ้อ นมากขึ้ น การแสวงหา
ความรู ้ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึ ก การเขียน
รายงานผูป้ ่ วย และการนาเสนอกรณี ศึกษา การทางานเป็ น
ทีมร่ วมกับบุคลากรสุ ขภาพ การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ

โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทาง
คลิ นิ กตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พ ด้ วยคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม
Clinical practice in physical therapy; information
searching from medical records, interview, physical
examinations, analysis, problem listing, and physical therapy
management formore complicated musculoskeletal,
neurological, respiratory and cardiovascular patients and other
conditions in pediatric patients; knowledge acquisition;
evidence-based practice; patient records and reports; case
study presentations; team work with multidisciplinary health
personnel; communication for patients and relatives, with
clinical reasoning and decision making processes, based on
the standards of physical therapy practices, with professional
ethics and morality
376-463 กำรฝึ กงำนคลินิกทำงกำยภำพบำบัด 4

3(0-12-0)

(Clinical Practices in Physical Therapy IV)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 376-361
การปฏิบตั ิงานคลินิกทางกายภาพบาบัด การสื บค้น
ข้อ มู ล จากเวชระเบี ย นผู ้ป่ วย การสั ม ภาษณ์ ตรวจร่ า งกาย
วิเคราะห์ ส รุ ป ปั ญ หา และการจัด การทางกายภาพบ าบัด ใน
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบประสาท
ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลื อด และภาวะอื่นๆ ในเด็ก ที่
ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น การแสวงหาความรู ้ การใช้ ห ลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ การบันทึ ก การเขียนรายงานผูป้ ่ วย และการนาเสนอ
กรณี ศึ กษา การท างานเป็ นที ม ร่ ว มกับ บุ ค ลากรสุ ข ภาพ การ
สื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจ
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลินิกตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Clinical practice in physical therapy; information
searching from medical records, interviews, physical
examinations, analysis, problem listing, and physical therapy
management formore complicated musculoskeletal,
neurological, respiratory and cardiovascular patients and other
conditions in pediatric patients; knowledge acquisition;
evidence-based practice; patient records and reports; case
study presentations, team work with multidisciplinary health
personnel; communication for patients and relatives, with

clinical reasoning and decision making processes, based
on the standards of physical therapy practices, with
professional ethics and morality
376-464 กำรฝึ กงำนคลินิกทำงกำยภำพบำบัด 5 4(0-16-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy V)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 376-361
การปฏิ บัติ งานคลิ นิ กทางกายภาพบ าบัด เน้น
ประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการความรู ้ และการจั ด การทาง
กายภาพบาบัดในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้ อ กระดูก
และข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด
และภาวะอื่ น ๆ ในเด็ ก ที่ ซับ ซ้อ นมากขึ้ น การแสวงหา
ความรู ้ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การบันทึ ก การเขียน
รายงานผูป้ ่ วย และการนาเสนอกรณี ศึกษา การทางานเป็ น
ทีมร่ วมกับบุคลากรสุ ขภาพ การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ
โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
ทางคลิ นิ ก ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ว ย
คุณธรรม จริ ยธรรม
Clinical practice in physical therapy, with
emphasis on the application and integration of
knowledge, and physical therapy management for more
complicated musculoskeletal, neurological, respiratory
and cardiovascular patients and other conditions
forpediatric patients, knowledge acquisition; evidencebased practice; patient records and reports; case study
presentations; team work with multidisciplinary health
personnel; communication for patients and relatives, with
clinical reasoning and decision making processes, based
on the standards of physical therapy practices, with
professional ethics and morality
376-465 กำรฝึ กงำนคลินิกทำงกำยภำพบำบัด 6 4(0-16-0)
(Clinical Practices in Physical Therapy V)
รำยวิชำบังคับเรียนผ่ำนก่ อน: 376-361
การปฏิ บัติ ง านคลิ นิ ก ทางกายภาพบ าบัด ใน
สถานพยาบาลและสถาบั น สุ ข ภาพในส่ ว นกลาง และ
ภูมิภาค เน้นประยุกต์และบูรณาการความรู ้ และการจัดการ
ทางกายภาพบ าบัด ในผู ้ป่ วยที่ มี ปั ญ หาระบบกล้า มเนื้ อ
กระดู กและข้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและ

หลอดเลื อ ด และภาวะอื่ น ๆ ในเด็ ก ที่ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น การ
แสวงหาความรู ้ การใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์ การบันทึ ก การ
เขี ย นรายงานผู ้ป่ วย และการน าเสนอกรณี ศึ ก ษา การศึ ก ษ า
ระบบและการบริ หารงานทางกายภาพบาบัด การทางานเป็ นทีม
ร่ วมกับบุคลากรสุ ขภาพ การสื่ อสารกับผูป้ ่ วยและญาติ โดยใช้
กระบวนการคิดและตัดสิ นใจอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลทางคลิ นิก
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม
Clinical practice in physical therapy in hospitals and
health institutions in central and regional areas; emphasis on
the application and integration of knowledge, and physical
therapy management for more complicated musculoskeletal,
neurological, respiratory and cardiovascular patients and other
conditions for pediatric patients; knowledge acquisition;
evidence-based practice; patient records and reports; case
study presentations; physical therapy administrative systems;
team work with multidisciplinary health personnel;
communication for patients and relatives, with clinical
reasoning and decision making processes based on the
standards of physical therapy practices, with professional
ethics and morality
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