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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชากายภาพบําบัด 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2547) 

 
1.  ชื่อหลักสตูร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัด 
Master of Science Program in Physical Therapy 

2.  ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วท.ม. 
Master of Science 
M.Sc. 

3.  ชื่อทีล่งในใบ TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY  Physical therapy:  

Musculoskeletal Physical Therapy 
    Neurological Physical Therapy 

Pediatric Physical Therapy 
Cardiopulmonary Physical Therapy 

4.  หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชากายภาพบําบัด   
คณะสหเวชศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5.  ความรวมมือกับหนวยงานอื่น
5.1 หลักสูตรนี้จะมีความรวมมือกับหนวยงานอื่นในจุฬาฯ 

  ไดแก  คณะแพทยศาสตร  และเภสัชศาสตร   
ใหความรวมมือในลักษณะ ดานการสอนและการวิจัย 

5.2 หลักสูตรนี้จะมีความรวมมือกับหนวยงานอื่นนอกจุฬาฯ 
  ไดแก  หนวยงานที่มีการเรียนการสอนทางดานกายภาพบําบัดในมหาวิทยาลยั ไดแก 
มหาวิทยาลยัมหิดล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ใหความรวมมือในลักษณะ ดานการสอนและการ
วิจัย 
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6.  หลักการ  เหตุผล  และวัตถุประสงคของหลักสูตร

6.1  หลักการและเหตุผล  
เพ่ือสนองตอบตอนโยบายสาธารณสุขทีมุ่งเนนใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา  และมีคุณภาพ

ชีวติที่ดี  ซึ่งตองอาศัยระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสทิธิภาพ  และบุคลากรทางการแพทยที่มี
ความรูความสามารถที่ดี  นักกายภาพบําบัดเปนบคุลากรทางการแพทยที่มีบทบาทสําคัญในการ
ปองกันการบาดเจ็บและการเกิดโรค  สงเสริมสุขภาพทีดี่แกประชาชน  รวมทั้งใหการรักษา  และ
ฟนฟูสมรรถภาพรางกายภายหลังการเจ็บปวย เพ่ือใหผูปวยสามารถกลับคืนสูสภาพปกติ  การ
ใหบริการทางกายภาพบําบดัสามารถแบงออกไดเปน 4 ดานหลัก ไดแก การใหบรกิารทาง
กายภาพบําบดัแกผูปวยทางโรคระบบประสาท  โรคหัวใจ  หลอดเลือดและระบบหายใจ  โรค
กระดูกและกลามเน้ือ  และผูปวยเด็ก 

ปญหาของผูปวยเหลานี้มักจะมีความซับซอน ซึ่งตองอาศัยนักกายภาพบําบัดที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจรางกาย  วิเคราะหปญหา  วางแผนการรักษา รวมทั้งใหการรกัษา
ดวยเทคนิคตางๆ อยางชํานาญ  เพ่ือใหการบริการทางกายภาพบําบัดเกิดประสทิธิภาพสูงสุด และ
คุมคากับทรัพยากรตางๆ ทีเ่สียไป  การศกึษาเพียงในระดับปริญญาบัณฑิตนัน้มีความจํากัดในการ
พัฒนาใหนักกายภาพบําบัดมีความรูความสามารถเฉพาะทาง  เน่ืองดวยความจํากัดในดานเวลา 
และการเนนทีก่ารศึกษาในแนวกวาง  ดังนั้นจึงตองมีการเพิ่มพูนความรู พัฒนาความชํานาญ
เฉพาะทางใหแกนักกายภาพบําบัด  เพ่ือที่นักกายภาพบําบัดจะสามารถใหบริการทาง
กายภาพบําบดัที่มีประสิทธภิาพสูงสุด  นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสรมิใหเกิดการคนควาวิจัยเพ่ือให
เกิดความรูใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการดูแลรักษาผูปวยใหมีประสทิธิภาพยิ่งๆ ขึ้นตอไป 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ภาควิชากายภาพบําบัด  คณะสหเวชศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  จึงเห็นสมควรใหมีการขยายการศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความชํานาญเฉพาะทาง  
โดยเสนอใหเปดหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัดเฉพาะทางขึ้น  
6.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตกายภาพบําบัดใหมีความรูเพ่ิมขึน้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิในดาน 
6.2.1 การปองกัน  สงเสริม  บําบดัรักษา และฟนฟูสมรรถภาพรางกายดวยวิธีการทาง

กายภาพบําบดัเฉพาะทางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6.2.2 การวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
6.2.3 การศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองตลอดชีวติ และสามารถประยุกตความรูที่มี

หลักฐานอางอิง (evidence-based knowledge) เพ่ือพัฒนางานวิชาชีพตอไป 
7.  หลักสูตรที่เสนอเปดใหมมีลักษณะคลายคลงึกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนอยูแลวในจฬุาฯ

ไดแก   ไมมี 
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8.  หลักสูตรลักษณะนี้มเีปดสอนอยูแลวที่มหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ  
ไดแก  ไมมี 

9.  หลักสูตรที่เสนอเปดใหมเปนหลักสูตรที่จะไดรบัความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศหรือไม   ไมมี 

10.  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในตางประเทศทีท่านใชประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ไดแก
(ระบุชื่อมหาวทิยาลัยพรอมแนบหลักสตูรที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลยันั้นๆ มาดวย และโปรดระบุ
วาไดนําสวนหรือแนวทางใดของหลักสูตรในตางประเทศมาใชในการพัฒนาหลักสูตรทีข่อเปดใหม 
และเพราะเหตุใด) 
1) University of South Australia, Australia   

เน่ืองจากหลักสูตร Master of Physiotherapy ของ University of South Australia มี
วัตถุประสงคของหลักสูตรที่คลายคลึงกบัหลักสตูรที่เสนอขอเปดสอนนี้  ดังนั้น โครงสรางของ
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสตูรใหมจึงคลายคลึงกับโครงสรางรายวิชาในหลักสูตร Master of 
Physiotherapy ของ University of South Australia โดยเฉพาะหลักสูตรทีข่อเปดใหมสาขา
กายภาพบําบดัทางระบบกระดูกและกลามเน้ือ 
2) University of Iowa, USA   

ใชโครงสรางของหลักสูตรทีแ่ยกออกมาเปนสาขาเฉพาะทางและลําดับการเรียนรู โดยวาง
พ้ืนฐานรายวชิาที่มีเน้ือหาตามขั้นตอนของความยากและการประยุกตในการรักษาผูปวย โดยใช
หลักสูตรของ University of Iowa ในการพัฒนาหลักสูตรทีข่อเปดใหมสาขากายภาพบําบัดทาง
ระบบประสาทและกายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก 

11.  กําหนดการเปดสอนหลักสูตรใหม   
  ปการศึกษา 2548 
12.  คุณสมบัติของผูเขาศกึษา

12.1 สําเร็จปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบําบัดหรือเทียบเทา จาก
สถาบันอุดมศกึษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรบัรอง   

12.2 มีใบประกอบโรคศิลปะ  
12.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ เปนไปตามประกาศซึ่งบณัฑิตวิทยาลยัจะประกาศใหทราบเปนปๆ  ไป หรือ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีสิทธิสมัครเขาศึกษาได 
13.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา

 เปนไปตามคูมือการรับสมัครเขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะ
ประกาศใหทราบเปนปๆ  ไป 
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14.  ระบบการศึกษา
 ใชระบบการศกึษาแบบหนวยกิตเปนแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึง่ๆ แบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษา คือภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย  และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาค
การศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได  ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะไมนอยกวา 15 สัปดาห  สวนภาค
ฤดูรอนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6-8 สัปดาห  

15.  ระยะเวลาการศึกษา
 ไมเกิน 4 ปการศึกษา  ทั้งนี้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร 

16.  การลงทะเบียนเรียน
 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกติ ในแตละภาคการศกึษา  สวนภาคฤดูรอนไม
เกิน 6 หนวยกิต 

17.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวชิาใชสญัลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  สวนวิทยานิพนธใช ดี
มาก  ดี  ผาน  และตก 

18.  อาจารยผูสอน
18.1 อาจารยประจําในภาควชิา 
 

ลําดับที่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิตอนงค  กาวกสิกรรม** วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ1 (กายภาพบําบัด) (มหิดล), M.S. 

(Physical Therapy) (U. of Pittsburgh), Ph.D (Physical 
Therapy) (U. of Iowa) 

2. ผูชวยศาสตราจารย สมนึก  กุลสถิตพร* วท.บ. เกียรตินิยม (กายภาพบําบัด) (มหิดล), วท.ม. 
(กายภาพบําบัด) (มหิดล) 

3. ผูชวยศาสตราจารย เปรมทิพย  ทวีรติธรรม* วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ1 (กายภาพบําบัด) (เชียงใหม), 
วท.ม.  (สรีรวิทยา) (มหิดล) 

4. อาจารย ดร. อดิษฐ  จิรเดชนันท** วท.บ. (กายภาพบาํบัด) (เชียงใหม), M.Physio (Manips) 
(U. of South Australia), Ph.D (Physiotherapy) (U. of 
Sydney) 

5. อาจารย ดร. ปราณีต  เพ็ญศรี** วท.บ. (กายภาพบาํบัด) (มหิดล), M.Med.Sci (Sports & 
Exer. Sci.) (U. of Sheffield), Ph.D (Physiotherapy) (U. 
of Ulster) 

6. อาจารย ดร. รสลัย  กัลยาณพจนพร** วท.บ. เกียรตินิยม (กายภาพบําบัด) (มหิดล), M.App.Sc, 
Ph.D (Physiotherapy) (U. of South Australia) 

7. อาจารย ดร. ประวิตร  เจนวรรธนะกุล** วท.บ. เกียรตินิยม (กายภาพบําบัด) (มหิดล), M.App.Sc, 
Ph.D (Physiotherapy) (U. of South Australia) 

   * อาจารยประจําหลักสูตร 
   ** อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเต็มเวลา 
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18.2 อาจารยประจํานอกภาควิชา 
   ไมมี 
 
18.3  อาจารยพิเศษ 

ลําดับที่ ชื่อ คุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย ดร. จงจินตน   รัตนาภินันทชัย วท.บ. เกียรตินิยม (กายภาพบําบัด) (มหิดล), วท.ม.     

(สรีร วิทยา) (มหิดล), Ph.D (Physiotherapy) (Curtin U. of  
Tech.) 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิมลวรรณ   เหียงแกว วท.บ. (กายภาพบาํบัด) (มหิดล), วท.ม. (สรีรวิทยา) 
(มหิดล), Ph.D (Biomedical Sciences) (U. of Leeds) 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นอมจิตร   นวลเนตร วท.บ. (กายภาพบาํบัด) (มหิดล), วท.ม. (สรีรวิทยา) 
(มหิดล), Ph.D (Physiotherapy) (U. of South Australia) 

4. อาจารย ดร. มณฑภรณ   สุธีรวัฒนานนท วท.บ. (กายภาพบาํบัด) (มหิดล), วท.ม. (สรีรวิทยา) 
(มหิดล), Ph.D (Physical Therapy) (Texas Women’s U.) 

 
19.  จํานวนนิสิต

ปการศึกษา 

จํานวนนิสิต 2548 2549 2550 2551 2552 
นิสิตใหม 5 10 15 20 20 
นิสิตเกา - 5 10 15 20 
รวม 5 15 25 35 40 
จบ - 5 10 15 20 
 
20.  สถานที่และอุปกรณการสอน
  ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของคณะสหเวชศาสตร 
 
21.  หองสมุด

  ใชหนังสือ  ตาํราเรียน  และวารสารตางๆ ที่มีอยูในหองสมุดภาควิชากายภาพบาํบัด คณะสห
เวชศาสตร  สถาบันวิทยบริการ  หองสมุดคณะแพทยศาสตร  และหองสมุดของสถาบันอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ  โดยที่จํานวนหนงัสือที่มีอยูในหองสมุดภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีจํานวน  379  เลม   

22.  งบประมาณ
  คาใชจายดําเนินการในการผลิตบัณฑติประมาณคนละ 125,000 บาท 
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23.  หลักสูตร
23.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หนวยกติ 

 23.2 โครงสรางหลกัสูตร 
  จํานวนหนวยกิตรายวิชาเรยีน    24 หนวยกติ 
   รายวิชาบังคับรวม      7 หนวยกิต 
   รายวิชาบังคับแขนงวิชา    12 หนวยกติ 
   รายวิชาเลือก       5 หนวยกิต 
  จํานวนหนวยกิตวทิยานิพนธ    12 หนวยกติ 

 
 23.3 รายวิชาเรียน 
  23.3.1  รายวิชาบังคับรวม    7 หนวยกติ 
 
3742501* วิธวีิทยาการวจัิย สถิติเพ่ือการวิจัย และจรยิธรรมการวิจัย

Research Methodology, Statistics for Medical Research 
and Bioethic 

3 (2-3-7) 

3742502* การใหบริการทางกายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐาน  
Evidence-based Practice in Physical Therapy 

2 (1-3-4) 

3742503* การใชเหตุผลทางคลินิกสําหรับนักกายภาพบําบัด  
Clinical Reasoning for Physical Therapist 

1 (1-0-3) 

3742504* หัวขอปจจุบันทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว  
Current Topics in Movement Sciences 

1 (1-0-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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  23.3.2  รายวิชาบังคับแขนงวิชา    12 หนวยกติ 

• แขนงวิชากายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนือ้ 
 
3742521* กายภาพบําบดัทางระบบกระดูกและกลามเน้ือขั้นสูง:รยางคแขน 

Advanced Musculoskeletal Physical Therapy: Upper Limb 
3 (1-6-5) 

3742522* กายภาพบําบดัทางระบบกระดูกและกลามเน้ือขั้นสูง:รยางคขา 
Advanced Musculoskeletal Physical Therapy: Lower Limb 

3 (1-6-5) 

3742523* กายภาพบําบดัทางระบบกระดูกและกลามเน้ือขั้นสูง:กระดูกสันหลัง
Advanced Musculoskeletal Physical Therapy: Spine 

3 (1-6-5) 

3742524* การฝกงานกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนือ้  
Practice in Musculoskeletal Physical Therapy 

3 (0-9-3) 

 

• แขนงวิชากายภาพบําบัดทางระบบประสาท 
 
3742511* 
 

การฝกปฏิบตัทิางการสอน  
Teaching Practicum 

1 (0-3-0) 

3742512* 
 

การฝกปฏิบตัทิางคลินิก                 เลือก 1 วิชา 
Clinical Practicum 

1 (0-3-0) 

3742513* 
 

การฝกปฏิบตัทิางการวิจัย 
Research Practicum 

1 (0-3-0) 

3742514* สัมมนาทางกายภาพบําบัด  
Seminar in Physical Therapy 

1 (1-0-3) 

3742541* การประเมินทางคลินิกกายภาพบําบัดทางระบบประสาท 
Clinical Neurological Assessment in Physical Therapy 

3 (2-3-7) 

3742542* หลักการควบคุมการเคลื่อนไหวและประสาทวิทยาศาสตรประยุกต 
Principles of Motor Control and Applied Neuroscience 

3 (3-0-9) 

3742543* กายภาพบําบดัทางระบบประสาทขั้นสูง  
Advanced Neurological Physical Therapy 

4 (2-6-8) 

 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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• แขนงวิชากายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก 
 
3742511* 
 

การฝกปฏิบตัทิางการสอน  
Teaching Practicum 

1 (0-3-0) 

3742512* 
 

การฝกปฏิบตัทิางคลินิก 
Clinical Practicum                                เลือก 1 วชิา 

1 (0-3-0) 

3742513* 
 

การฝกปฏิบตัทิางการวิจัย  
Research Practicum 

1 (0-3-0) 

3742514* สัมมนาทางกายภาพบําบัด  
Seminar in Physical Therapy 

1 (1-0-3) 

3742542* หลักการควบคุมการเคลื่อนไหวและประสาทวิทยาศาสตรประยุกต 
Principles of Motor Control and Applied Neuroscience 

3 (3-0-9) 

3742561* กายภาพบําบดัในผูปวยเด็กขั้นสูง  
Advanced Pediatric Physical Therapy 

4 (2-6-8) 

3742562* การประเมินพัฒนาการขั้นสงู  
Advanced Developmental Assessment 

3 (2-3-7) 

 

• แขนงวิชากายภาพบําบัดทางระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 
 
3742514* สัมมนาทางกายภาพบําบัด  

Seminar in Physical Therapy 
1 (1-0-3) 

3742581* สรีรวิทยาทางคลินิกของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ  
Clinical Cardiovascular and Pulmonary Physiology 

3 (3-0-9) 

3742582* กายภาพบําบดัทางระบบหวัใจ หลอดเลอืด และระบบหายใจขั้นสูง 1 
Advanced Cardiovascular and Pulmonary Physical  
Therapy I 

4 (3-3-10) 
 

3742583* กายภาพบําบดัทางระบบหวัใจ หลอดเลอืด และระบบหายใจขั้นสูง 2 
Advanced Cardiovascular and Pulmonary Physical  
Therapy II 

4 (3-3-10) 
 

 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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  23.3.3  รายวิชาเลือก     5 หนวยกติ 
 

3742601* 
 

การศึกษาอิสระ  
Independent Study 

2 (0-0-8) 

3742602* สัญญาณไฟฟากลามเน้ือประยุกต  
Applied Electromyography 

2 (1-3-4) 

3742603* วิทยาศาสตรและกายภาพบําบัดทางการกีฬา  
Sciences and Physical Therapy in Sports 

3 (2-3-7) 

3742604* เครื่องมือประเมินผลการรักษาโดยอิงผูปวยทางกายภาพบําบัด 
Patient-based Outcome Measure in Physical Therapy 

1 (1-0-3) 

3742605* พยาธิชวีวทิยาการทํางานของมนุษย  
Pathobiology of Human Function 

3 (3-0-9) 

3742606* การวิเคราะหการเคลื่อนไหวและการเดิน  
Movement and Gait Analysis 

2 (1-3-4) 

3742607* การรักษาดวยเมแทบอลิซมึ  
Metabolic Therapeutics 

3 (3-0-9) 

3742608* สรีรวิทยาของการออกกําลังกายขั้นสูง 
Advanced Exercise Physiology 

3 (2-3-7) 

 
  23.3.4  วิทยานิพนธ 
 
3742811* วิทยานิพนธ 

Thesis 
12(0-48-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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23.6     แผนการศกึษา 
 

• แขนงวิชากายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนือ้ 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน 
3742501 วิธวีิทยาการวจัิย สถิติเพ่ือการวิจัย และจรยิธรรมการวิจัย    3 หนวยกิต 
3742503 การใชเหตุผลทางคลินิกสําหรับนักกายภาพบําบัด     1 หนวยกิต 
3742521 กายภาพบําบดัทางระบบกระดูกและกลามเน้ือขั้นสูง: รยางคแขน   3 หนวยกิต 
3742522 กายภาพบําบดัทางระบบกระดูกและกลามเน้ือขั้นสูง: รยางคขา   3 หนวยกิต 
  วิชาเลือก         1 หนวยกิต 
    รวม                11 หนวยกิต 

 
 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 

3742502 การใหบริการทางกายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐาน     2 หนวยกิต 
3742504 หัวขอปจจุบันทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว     1 หนวยกิต 
3742523 กายภาพบําบดัทางระบบกระดูกและกลามเน้ือขั้นสูง:     3 หนวยกิต 

กระดูกสันหลงั 
  วิชาเลือก         4 หนวยกิต 
    รวม                 10 หนวยกิต 

 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน 

3742524 การฝกงานกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนือ้    3 หนวยกิต 
3742811 วิทยานิพนธ       12 หนวยกติ 
    รวม                15 หนวยกิต 
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• แขนงวิชากายภาพบําบัดทางระบบประสาท 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน 
3742501 วิธวีิทยาการวจัิย สถิติเพ่ือการวิจัย และจรยิธรรมการวิจัย   3 หนวยกิต 
3742503 การใชเหตุผลทางคลินิกสําหรับนักกายภาพบําบัด    1 หนวยกิต 
3742542 หลักการควบคุมการเคลื่อนไหวและประสาทวิทยาศาสตรประยุกต  3 หนวยกติ 
  วิชาเลือก        3 หนวยกิต 
    รวม               10 หนวยกิต 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
3742502 การใหบริการทางกายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐาน     2 หนวยกิต 
3742504 หัวขอปจจุบันทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว     1 หนวยกิต 
3742541 การประเมินทางคลินิกกายภาพบําบัดทางระบบประสาท    3 หนวยกิต 
3742543 กายภาพบําบดัทางระบบประสาทขั้นสูง      4 หนวยกิต 
  วิชาเลือก         2 หนวยกิต 
    รวม               12 หนวยกิต 
 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน 
3742511 การฝกปฏิบตัทิางการสอน    หรือ     
3742512 การฝกปฏิบตัทิางคลินิก      หรือ    1 หนวยกติ 
3742513 การฝกปฏิบตัทิางการวิจัย 
3742514  สัมมนาทางกายภาพบําบัด     1 หนวยกติ 
3742811 วิทยานิพนธ       12 หนวยกติ 

รวม              14 หนวยกิต 
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• แขนงวิชากายภาพบําบัดในผูปวยเด็ก 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน 
3742501 วิธวีิทยาการวจัิย สถิติเพ่ือการวิจัย และจรยิธรรมการวิจัย    3 หนวยกิต 
3742503 การใชเหตุผลทางคลินิกสําหรับนักกายภาพบําบัด     1 หนวยกิต 
3742542 หลักการควบคุมการเคลื่อนไหวและประสาทวิทยาศาสตรประยุกต   3 หนวยกติ 
  วิชาเลือก         3 หนวยกิต 
    รวม                10 หนวยกิต 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
3742502 การใหบริการทางกายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐาน     2 หนวยกิต 
3742504 หัวขอปจจุบันทางวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว     1 หนวยกิต 
3742561 กายภาพบําบดัในผูปวยเด็กขั้นสูง        4 หนวยกิต 
3742562 กายประเมินพัฒนาการขั้นสูง       3 หนวยกิต 
  วิชาเลือก         2 หนวยกิต 
    รวม               12 หนวยกิต 
 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน 
3742511 การฝกปฏิบตัทิางการสอน    หรือ     
3742512 การฝกปฏิบตัทิางคลินิก      หรือ    1 หนวยกติ 
3742513 การฝกปฏิบตัทิางการวิจัย 
3742514  สัมมนาทางกายภาพบําบัด     1 หนวยกติ 
3742811 วิทยานิพนธ       12 หนวยกติ 

รวม               14 หนวยกิต 
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• แขนงวิชากายภาพบําบัดทางระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน 
3742501     วิธวีิทยาการวจัิย สถิติเพ่ือการวิจัย และจรยิธรรมการวิจัย   3 หนวยกิต 
3742503     การใชเหตุผลทางคลินิกสําหรับนักกายภาพบําบัด    1 หนวยกิต 
3742581     สรีรวิทยาทางคลินิกของระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบ   3 หนวยกิต 

หายใจ  
3742582     กายภาพบําบดัทางระบบหวัใจ หลอดเลอืด และระบบหายใจขั้นสูง 1   4 หนวยกิต 
        วิชาเลือก          2 หนวยกิต 
    รวม               13 หนวยกิต 
 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
3742502      การใหบริการทางกายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐาน     2 หนวยกิต 
3742504      หัวขอปจจุบนัทางวิทยาศาสตรการเคลือ่นไหว     1 หนวยกิต 
3742583      กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจขั้นสงู 2   4 หนวยกิต 
        วิชาเลือก                   3 หนวยกติ 
    รวม               10 หนวยกิต 
 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน 
3742514      สัมมนาทางกายภาพบําบัด         1 หนวยกติ 
3742811      วิทยานิพนธ        12 หนวยกติ 

รวม                 13 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา (Course description) 
 
3704501*  วธีิวิทยาการวจิัย สถิติเพื่อการวิจัย และจริยธรรมการวิจัย   3 (2-3-7) 
 ระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทําวิจัยประเภทตางๆ  การนําความรูและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมาใชในการออกแบบวิจัย การตั้งสมมตฐิานการวิจัย  เทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเลือกใชสถติิที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงานวิจัย  เกณฑการประเมินผล  จริยธรรมการทําวจัิยในมนุษย 
 
3704501*  Research Methodology, Statistics for Medical Research and   3 (2-3-7) 

Bioethic  
RES METH STAT ETH 

 Various research methods and procedure; application of knowledge and scientific 
process in research design, setting of research hypotheses, techniques and tools used for data 
collection, data analysis and appropriate selection of statistics to analyse data, writing reports 
of research works, criteria for evaluation; bioethics in doing experiments in human beings. 
 
3704502*  การใหบริการทางกายภาพบําบัดโดยอิงหลักฐาน     2 (1-3-4) 
 นิยามและประโยชนของการใหบริการทางกายภาพบําบดัโดยอิงหลักฐาน  ขั้นตอนของการ
ใหบริการทางกายภาพบําบดัโดยอิงหลักฐาน ไดแก การตั้งคําถามทีเ่กี่ยวของ การคนหาหลักฐานตางๆ 
ที่จะชวยตอบคําถามอยางเปนระบบ  การประเมินคุณคาและความนาเชื่อถือของหลักฐานที่พบ  การ
สรุปผล และการนําเอาผลสรุปไปใชปรับปรุงงานกายภาพบําบัด 
 
3704502*  Evidence-based Practice in Physical Therapy    2 (1-3-4) 
    EVID PRAC PT 
 Definition and benefits of evidence-based practice in physical therapy; process of 
evidence-based practice: establishment of related questions, systematic search for evidence in 
literature, critical appraisal and reliability of evidence, conclusion of results and clinical 
application of results to improve physical therapy practice. 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704503*  การใชเหตุผลทางคลินิกสาํหรับนักกายภาพบําบัด    1 (1-0-3) 
 กระบวนการคดิและการตัดสินใจที่ใชทางคลินิกเพื่อประเมินสภาพผูปวยและวางแผนการรักษา  
ซึ่งประกอบดวยการรวบรวมขอมูลจากผูปวย  การวเิคราะหและแปลผล การตั้งสมมติฐาน การ
ตรวจสอบสมมติฐานโดยการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากผูปวย และการปรับปรุงสมมติฐาน  ปจจัยที่มีผล
ตอการใชเหตผุลทางคลินิก การจัดระเบียบความรูที่เอ้ือตอกระบวนการใชเหตุผลทางคลินิก 
 
3704503*  Clinical Reasoning for Physical Therapists    1 (1-0-3) 
    CLIN REAS PT 
 Thinking and decision making process to assess the patients’ condition and plan the 
treatment which consists of data collection, data analysis and interpretation, formulation of 
hypotheses, hypothesis testing by collecting additional data from the patients, and modification 
of hypotheses; factors affecting clinical reasoning process; knowledge organization to facilitate 
clinical reasoning process. 
 
3704504*  หัวขอปจจุบันทางวทิยาศาสตรการเคลือ่นไหว    1 (1-0-3) 
 การคนควาหัวขอปจจุบันทีน่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว  ซึ่งครอบคลุมถึงสรีร- 
วิทยาการออกกําลังกาย  การควบคุมการเคลื่อนไหว และชวีกลศาสตร 
 
3704504* Current Topics in Movement Sciences     1 (1-0-3) 
   CUR TOP MVT SCI 
 Search for current interesting topics in movement sciences including physiology of 
exercise, motor control and biomechanics. 
 
3704511*  การฝกปฏิบัตทิางการสอน       1 (0-3-0) 
 การเพิ่มพูนประสบการณทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการการสอนทางกายภาพบําบัด 
 
3704511*  Teaching Practicum       1 (0-3-0) 
     TEACHING PRACTICUM 
 Experiences related to with teaching process in physical therapy. 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704512* การฝกปฏิบัติทางคลินิก           1 (0-3-0) 
 การฝกปฎิบตังิานทางคลินกิ ไดแก การใชเหตุผลทางคลินิก ทักษะการประเมินผูปวยและ
เทคนิคการรักษาในสาขาเฉพาะทาง  
 
3704512*  Clinical Practicum         1 (0-3-0) 
    CLINICAL PRACTICUM 
 Clinical practicum: clinical reasoning, assessment skills and treatment techniques in 
patients within the physical therapy area of specialty. 
 
3704513* การฝกปฏิบัติทางการวิจัย       1 (0-3-0) 
 การเพิ่มพูนประสบการณการทําวิจัยในหองปฏิบัติการและทางคลินกิที่เกี่ยวของกับ
กายภาพบําบดั 
 
3704513*  Research Practicum       1 (0-3-0) 
    RESEARCH PRACTICUM 
 Laboratory and clinical research experience relevant to physical therapy. 
 
3704514* สมัมนาทางกายภาพบําบัด       1 (1-0-3) 
 การนําเสนอและอภิปรายสถานะปจจุบันของงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับองคประกอบทางชีววทิยา
และกลศาสตรในกายภาพบาํบัดดานระบบกระดูกและกลามเน้ือ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบ
หายใจ กุมารเวชศาสตร  และ/หรือ ระบบประสาท  การนําทฤษฎีไปสูการปฏิบตัทิางกายภาพบําบัด 
 
3704514*  Seminar in Physical Therapy      1 (1-0-3) 
    SEM PT 
 Presentation of and discussion on current status of research related to biological and 
mechanical components pertinent to the musculoskeletal, cardiopulmonary, pediatric and/or 
neurological areas of physical therapy, application of theory to the practice of physical therapy. 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704521*  กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเน้ือข้ันสูง: รยางคแขน  3 (1-6-5) 
 หลักการตรวจประเมิน และการวินิจฉัยปญหาโรคกระดูกและกลามเนื้อในรยางคแขน การรักษา
ซึ่งเนนการใชเทคนิคการดดัดึงขอตอ 
 
3704521*  Advanced Musculoskeletal Physical Therapy: Upper Limb  3 (1-6-5) 
    ADV MUS PT: UL 
 Principles of assessment and diagnosis of musculoskeletal problems of the upper limb; 
treatment with emphasis on techniques of manual therapy. 
 
3704522*  กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเน้ือข้ันสูง: รยางคขา  3 (1-6-5) 
 หลักการตรวจประเมิน และการวินิจฉัยปญหาโรคกระดูกและกลามเนื้อในรยางคขา การรักษา
ซึ่งเนนการใชเทคนิคการดดัดึงขอตอ 
 
3704522*  Advanced Musculoskeletal Physical Therapy: Lower Limb  3 (1-6-5) 
    ADV MUS PT: LL 
 Principles of assessment and diagnosis of musculoskeletal problems of the lower limb; 
treatment with emphasis on techniques of manual therapy. 
 
3704523*  กายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเน้ือข้ันสูง: กระดูกสันหลัง   3 (1-6-5) 

     หลักการตรวจประเมิน และการวินิจฉัยปญหาโรคกระดูกและกลามเนื้อในกระดูกสัน
หลังสวนคอ อก และหลัง การรักษาซึ่งเนนการใชเทคนคิการดัดดึงขอตอ 
 
3704523*  Advanced Musculoskeletal Physical Therapy: Spine    3 (1-6-5) 
    ADV MUS PT: SP 
 Principles of assessment and diagnosis of musculoskeletal problems of the spine; 
treatment with emphasis on techniques of  manual therapy. 
 
    
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704524*  การฝกงานกายภาพบําบัดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ   3 (0-9-3) 
 การฝกปฎิบตังิานทางกายภาพบําบัด ไดแกการใชเหตุผลทางคลินกิ ทักษะการประเมินผูปวย
ดวยโรคกระดกูและกลามเนือ้ และเทคนคิการรักษา  
 
3704524*  Practice in Musculoskeletal Physical Therapy     3 (0-9-3) 
    PRAC MUS PT 
 Practice in physical therapy: clinical reasoning, assessment skills and treatment 
techniques in patients with musculoskeletal problems. 
 
3704541*  การประเมินทางคลินิกกายภาพบําบัดทางระบบประสาท   3 (2-3-7) 
 หลักการตรวจประเมินผูปวยระบบประสาททางคลินิกกายภาพบําบัด การใชแบบทดสอบในการ
ตรวจประเมินการควบคุมการเคลื่อนไหว และทฤษฎีการตรวจวัดในปจจุบันที่สามารถนํามาชวยในการ
เลือก การใชและการแปลผลแบบทดสอบนั้นๆ 
 
3704541*  Clinical Neurological Assessment in Physical Therapy   3 (2-3-7) 
    CLIN NEURO ASS PT 
 Principles of physical therapy assessment in patients with neurological conditions;  
application of assessment tools in motor control and measurement theory which provides the 
basis for understanding appropriate test selection, administration and interpretation.  
  
3704542*  หลักการควบคุมการเคลื่อนไหวและประสาทวิทยาศาสตรประยุกต 3 (3-0-9) 
 กลไกทางประสาทสัมผัสและประสาทยนตที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบประสาทและ
กลามเน้ือในภาวะปกติและผิดปกติ  คุณสมบัตขิองกระดูกกลามเน้ือ  การลาของกลามเน้ือ  กลไกทาง
ประสาทของการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ  วงจรในไขสันหลัง  รีเฟลกซแบบงายและแบบซับซอน  
การทรงทาและสมดุล  การเรียนรูความเคลื่อนไหว  การประเมินการทํางานของระบบประสาทในภาวะที่
มีพยาธิสภาพ 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704542*  Principles of Motor Control and Applied Neuroscience   3 (3-0-9) 
    PRIN MTR APP NEURO 
 Sensorimotor mechanisms related to  normal and abnormal neuromuscular system, 
skeletal muscle properties, muscle fatigue, neural mechanism of muscle strengthening, spinal 
circuitry, simple and complex reflexes, posture and balance, motor learning and applied 
neurological assessment of pathological conditions. 
 
3704543* กายภาพบําบัดทางระบบประสาทขั้นสงู     4 (2-6-8) 
 การตรวจประเมิน การวิเคราะห และการรักษาทางกายภาพบําบัดสาํหรับผูปวยทีมี่โรคหรือการ
บาดเจ็บของระบบประสาทและกลามเนื้อ 
 
3704543*  Advanced Neurological Physical Therapy    4 (2-6-8) 
    ADV NEURO PT 
 Physical therapy assessment, analysis and treatment for patients with neuromuscular 
diseases and injury. 
 
3704561* กายภาพบําบัดในผูปวยเด็กข้ันสูง      4 (2-6-8) 
 ทฤษฎีปจจุบนัของพัฒนาการ  การควบคุม  และการเรียนรูการเคลือ่นไหว ความผิดปกติของ
ประสาทรบัความรูสึกและการเคลื่อนไหวที่บงชี้ความบกพรองทางระบบประสาท  การวิพากษบทความ
ทางวิทยาศาสตรที่เกีย่วกบัวิธีการรักษาหรือรูปแบบการรักษาความบกพรองทางระบบประสาท แนวคิด
ใหมเกี่ยวกบัพฤติกรรมดานการเคลื่อนไหว  การตรวจประเมิน และเทคนิคการรักษาที่นํามาใชในผูปวย
เด็ก  เพ่ือการพัฒนาเปนรูปแบบการรักษาแบบบูรณาการ 
 
3704561* Advanced Pediatric Physical Therapy     4 (2-6-8) 
   ADV PED PT 
 Current theories of motor development, motor control and motor learning; sensorimotor 
dysfunction characterizing various neurological impairments; criticism of scientific literature 
examining traditional approaches in the treatment of neurological dysfunction; recent motor 
behavior concepts; assessment and treatment techniques utilized with pediatrics in an attempt 
to develop an integrated treatment model. 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704562*  การประเมินพฒันาการข้ันสูง      3 (2-3-7) 
 หลักเบื้องตนของแบบทดสอบพัฒนาการและการตรวจประเมินที่นาสนใจในผูปวยเด็ก  
บทความและทฤษฎีการตรวจวัดในปจจุบันที่สามารถนํามาชวยในการเลือก การใชและการแปลผล
แบบทดสอบนั้นๆ  ความสมัพันธของรูปแบบของความไรความสามารถ  และทฤษฎีการตัดสินใจทาง
คลินิกในปจจุบัน ทางเลือกที่ใชแทนแบบคัดกรองจากกลุมประชากร และอุปกรณการตรวจประเมินที่จะ
นํามาใชในการตรวจวิเคราะหเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเคลื่อนไหวระดับปานกลางและระดับรายแรง 
 
3704562*  Advanced Developmental Assessment     3 (2-3-7) 
    ADV DEV ASS 
 Basic principles of developmental testing and assessment that are of interest to a 
pediatric therapist; recently published reviews, along with measurement theory which provide 
the basis for understanding appropriate test selection, administration and interpretation; 
relationship of the disablement model and current clinical decision making theories; alternatives 
to commonly used norm-referenced screening and assessment instruments to be used to 
evaluate children with moderate and severe motor dysfunction. 
 
3704581*  สรีรวิทยาทางคลินิกของระบบหัวใจ หลอดเลือด  และระบบหายใจ 3 (3-0-9)      
 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ  ระบบไหลเวยีนเลือด และระบบหายใจ เนนการ
วินิจฉัยและการรักษาโรคหวัใจและโรคทางระบบหายใจ  
 
3704581*  Clinical Cardiovascular and Pulmonary Physiology   3 (3-0-9) 
     CLIN CARDIO PHYSIO 
 Normal and pathological physiology of the heart and circulation and respiratory system, 
with emphasis on diagnosis and treatment of heart and pulmonary diseases. 
 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704582*  กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจขั้นสูง 1    4 (3-3-10) 
กายวิภาคศาสตรและสรีรวทิยาของระบบหัวใจ  ระบบไหลเวียนเลอืด และระบบหายใจ การ

ประยุกตใชแนวคิดพื้นฐานและเทคนิคตางๆในการจัดการกับผูปวยทีมี่ความผิดปกติของระบบหัวใจ 
ระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจ ทัง้แบบเฉยีบพลันและเรื้อรัง 
 
3704582* Advanced Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy I     4 (3-3-10) 
   ADV CARDIO PT  I 
 Cardiovascular and pulmonary anatomy and physiology; application of basic concepts 
and techniques in management of patients with acute and chronic cardiac and pulmonary 
disorders. 
 
3704583* กายภาพบําบัดทางระบบหัวใจ หลอดเลอืด และระบบหายใจขั้นสูง 2     4 (3-3-10) 

เปนรายวชิาตอเน่ืองจากรายวิชากายภาพบําบัดทางระบบหวัใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ
ขั้นสูง 1 โดยเนนการรักษาผูปวยที่มีความซับซอนมากขึ้น 
 
3704583* Advanced Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy II     4 (3-3-10) 
   ADV CARDIOPUL PT II 
 Continuation from advanced cardiovascular and pulmonary physical therapy 1 with an 
emphasis on management of patients with complex cardiovascular and pulmonary disorders. 
 
3704601* การศึกษาอิสระ        2 (0-0-8) 
 การเพิ่มพูนประสบการณการแกปญหาทีเ่กี่ยวของกับกายภาพบําบัดซึ่งสอดคลองกับความ
สนใจและความสามารถของนิสิต 
 
3704601* Independent study        2 (0-0-8) 
   INDEPENDENT STUDY 
 Enhancement of problem-solving experience related to physical therapy according to 
the student’s interest and ability. 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704602* สญัญาณไฟฟากลามเน้ือประยุกต      2 (1-3-4) 
 เครื่องมือและเทคนิคการบนัทึกสัญญาณกลามเน้ือที่ใชในการวินิจฉยัดวยไฟฟา และการศึกษา
ทางชีวกลศาสตร 
 
3704602* Applied Electromyography      2 (1-3-4) 
   APP EMG 
 Electromyographic recording instruments and techniques commonly used in 
eletrodiagnostic and biomechanical studies. 
 
3704603*  วทิยาศาสตรและกายภาพบําบัดทางการกีฬา     3(2-3-7) 

การเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกบัชวีเคมีและสรีรวิทยาของการฝกทางการกฬีา 
โภชนาการที่เหมาะสมตอสุขภาพของผูออกกําลังกายและนักกีฬา ชวีกลศาสตรของการเดิน การวิง่ และ
การเคลื่อนไหวทาทางตางๆในขณะออกกาํลังกายหรือเลนกีฬา  การประยุกตใชหลักการออกกําลังกาย
และกายภาพบําบัดในการฝกนักกีฬา  การปองกันการบาดเจ็บ และการฟนฟูสภาพนักกีฬาหลังเกิดการ
บาดเจ็บ  ประโยชนและปจจัยเสี่ยงของการออกกําลังกายของคนทัว่ไปและกลุมทีมี่อาการของโรคบาง
ชนิด 
 
3704603*  Sciences and Physical Therapy in Sports    3 (2-3-7) 
    SCI PT SPORTS 

Understanding of biochemistry and physiology of training, sports performance and 
nutrition in sports, exercise and health; biomechanics of walking, running and other activities in 
sports and exercise; application of principles of exercise and physical therapy in training, 
prevention and rehabilitation; health benefits and risks of exercise of ordinary people and 
people with some diseases.  
 
 
 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704604*  เคร่ืองมือประเมินผลการรกัษาโดยอิงผูปวยทางกายภาพบําบัด  1 (1-0-3) 
เครื่องมือในการประเมินผลการรักษาทางกายภาพบําบดัที่ไดมาตรฐานซึ่งใชในการปฏิบตัิงาน

ทางคลินิกและงานวิจัย โดยเนนการตรวจวัดที่อิงการประเมินโดยตวัผูปวยเอง หลักเกณฑในการเลือก
เครื่องมือที่เหมาะสมกับผูปวยแตละกลุมอาการ  การเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความมั่นใจในการ
ตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือทีเ่หมาะสม วิธกีารอาน วิเคราะห และแปลความหมายขอมูลที่รวบรวมไดจาก
การใชเครื่องมือตางๆ 
 
3704604*  Patient-based Outcome Measure in Physical Therapy   1 (1-0-3) 
    PAT MEAS PT 

Standardized outcome measures in routine clinical physical therapy practice and 
research, with emphasis on the patient-based outcome measures; criteria for selecting suitable 
instruments; development of knowledge, skills and confidence in making decision of selecting 
suitable instruments for use in practice; methods of reading, analyzing and interpreting data 
collected from the use of various instruments.  

 
3704605*  พยาธิชีววิทยาการทํางานของมนุษย     3 (3-0-9) 
 ชีววิทยาของกระบวนการทางพยาธวิิทยาที่ทําใหการทํางานของรางกายมนุษยบกพรอง เนน
ระบบประสาทและกลามเน้ือที่เกี่ยวของกับผูปวยทางกายภาพบําบัด 
 
3704605*  Pathobiology of Human Function      3 (3-0-9) 
    PATHOBIO HUM FUNC 
 Biology of pathological process that impairs human function with an emphasis on the 
neuromuscular system related to patients in physical therapy. 
 
3704606*  การวิเคราะหการเคลื่อนไหวและการเดิน     2 (1-3-4) 
 ลักษณะการเดินปกติและการเคลื่อนไหวพื้นฐานอ่ืนๆ  คาแปรปรวนปกติในเพศ อายุ และตัว
แปรอ่ืนๆ  ผลกระทบของพยาธิสภาพตอการเคลื่อนไหวโดยเปรียบเทียบกับคาปกติ ทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของกบัการใชปริมาณออกซิเจน  สัญญาณไฟฟา และจลนพลศาสตรขณะเดิน  คําศัพท เทคนิค
การตรวจวัด และการแปลผลทางการวิจัย 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704606*  Movement and Gait Analysis      2(1-3-4) 
    MVT GAIT ANAL 

 Kinematics of normal gait and other basic functional activities; normal variations 
related to age, gender and other variables; effects of specific pathologic conditions on 
movement compared to these normal data; literature review on oxygen consumption, 
electromyography, and kinetics during human gait; terminology, measurement techniques and 
interpretation of research related to gait and movement analysis. 
 
3704607* การรักษาดวยเมแทบอลซิึม       2 (2-0-6) 
 การรักษารูปแบบตางๆ การมีปฎิกิริยาตอกัน  และลําดบัความสําคัญของรูปแบบการรักษาซึ่ง
ผูปวยในโปรแกรมการฟนฟูระบบทางเดินหายใจและหวัใจควรไดรบั  โดยเนนขอบงชี้ กลไกการออก
ฤทธิ์ การมีปฏิสัมพันธกันของสารตางๆกับภาวะของผูปวยแตละคน  ความสามารถในการออกกําลัง
กาย  ความยดืหยุนของแตละบคุคล และการมีปฏิกิริยาตอกันทางเมแทบอลิซึม 
 
3704607* Metabolic Therapeutics       3 (2-0-6) 
 METBL THERAPEUTICS 
 Different treatment modalities; the interactions and priorities of treatment modalities that 
patients attending a cardiopulmonary rehabilitation program should receive, with emphasis on 
indications, mechanisms of action, adverse reactions and interactions of agents and on how an 
individual’s treatment is related to their condition, ability to exercise, individual compliance and 
possible metabolic interactions. 
 
3704608* สรรีวิทยาของการออกกําลังกายข้ันสูง     3 (2-3-7) 
 สรีรวิทยาของระบบตางๆ ของรางกายในขณะออกกําลงั กลไก การเปลี่ยนแปลง และผลของ
การออกกําลังกายตอระบบตางๆของรางกาย  การนําหลักการของสรีรวิทยาของการออกกําลังกายไปใช
ในการพัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ ไดแก กลุมที่มีโรคเสนเลือดหัวใจ  
โรคปอดเรื้อรัง 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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3704608* Advanced Exercise Physiology      3 (2-3-7) 
   ADV EX PHYSIO 
 Physiology of body systems during exercise; mechanisms, changes and effects of 
exercise on body systems; use of the principles of exercise physiology to develop exercise 
prescription for special populations: individuals with coronary heart disease and chronic lung 
disease. 
 
3704811* วทิยานิพนธ         12 (0-48-0) 
 การทําวิจัยและเขียนรายงานในสาขากายภาพบําบัด  โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนาํ  
ผลการวิจัยควรไดรับการตีพิมพหรือตอบรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการยอมรับในดานวชิาการ 
 
3704811* Thesis         12 (0-48-0) 
   THESIS 
 Conducting  research and writing papers in physical therapy under supervision of the 
advisor; research results should be published or in press in a professional journal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* รายวิชาเปดใหม 
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