
รายวิชา 471 232  

ปฏิบติัการไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือทางกายภาพบ าบดั 

------------------------------------------------------------------------ 

1. รายวิชาท่ีสอน 

471232 ปฏบัิติการไฟฟ้าบ าบัดและเคร่ืองมือกายภาพบ าบัด 

471232 Practice in Electrotherapy and Physical Therapy Tools 

2. จ านวนหน่วยกิต 2(0-6-4) 

3. ความมุ่งหมายทัว่ไปของรายวิชา 

ปฏบัิติการกระตุ้นไฟฟ้าพ้ืนฐาน เทคนิคการกระตุ้น ด้วยไฟฟ้าตรง(แกลแวนิก) ไฟตรงเป็นช่วงๆ ไฟฟาราดิก 

ไฟไดอะไดนามิก ทอีีเอน็ เอส ไฟตรงศักย์สงู ไฟอินเตอร์เฟอเรนเชียล การหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเน้ือและประสาทยนต์ 

การท าเส้นโค้งเอสดี การตรวจคลื่นไฟฟ้า กล้ามเนื้ อและความเรว็การน าสญัญาณประสาท การกระตุ้นกล้ามเน้ือและระงับ

ปวดทางคลินิก การใช้ US,SWD,MWDการใช้ความร้อน ความเยน็ และการใช้แสง UV และLASERก าลังต ่าทางคลินิก 

4. ความมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา  เมือ่เสรจ็สิ้นการเรียนการสอนแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

4.1 อธิบายหลักการพ้ืนฐาน ชีวฟิสิกส์ของเคร่ืองมือมือที่ให้กระแสไฟฟ้า คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ความร้อน 

ความเยน็ แส่ง เสยีงความถ่ีสงู ปานกลาง และต ่าทางกายภาพบ าบัด 

4.2 อธิบายการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าบ าบัดและเคร่ืองมือกายภาพบ าบดัทางคลินิก 

4.3 อธิบายวธีิการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเน้ือแบบขั้วภายนอก การวัดความเรว็การน าสญัญาณประสา 

4.4 แสดงวิธีการหาจุดมอเตอร์และเส้นโค้งเอสดีของกล้ามเน้ือและเส้นประสาท 

4.5 แสดงวิธีการกระตุ้นกล้ามเนื้ อและเส้นประสาทและระงบัปวดด้วยไฟฟ้าบ าบัด 

4.6 แสดงวิธีรักษาด้วยความร้อนความเยน็ แสง เสียงความถ่ีสูง และเคร่ืองมือไฟฟ้าความถี่สูง ปานกลาง 

และต ่าทางกายภาพบ าบัด 

4.7 แสดงและอภปิรายการประยุกต์ใช้เคร่ืองไฟฟ้าทางกายภาพบ าบัดในกรณีศึกษาที่พบบ่อย 

5. ลกัษณะของรายวิชา  เป็นวชิาบงัคบัส าหรบันกัศึกษากายภาพบ าบดัชัน้ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

6. เนื้ อหาของรายวิชา (ดงัตารางทีแ่นบมาพรอ้ม) 

7. วิธีด าเนินการสอน 

7.1 ผู้สอนบรรยาย/น าเสนอประเดน็ปัญหา 

7.2 การสาธิตภาคปฏบัิติโดยผู้สอน 

7.3 นักศึกษาฝึกปฏบัิติกันเองภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอน 

7.4 นักศึกษาน าเสนอประเดน็ปัญหาและรายงานผลการปฏบัิติการที่ได้ 

7.5 อภิปรายถกแถลงในช้ันเรียน 

7.6 เสนอรายงานและโครงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. วสัดุและอุปกรณก์ารสอน 

8.1 เคร่ืองฉาย LCD 

8.2 เคร่ืองไฟฟ้าบ าบัด เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด และอุปกรณ์ 

8.3 อื่นๆ 

9. วิธีวดัและประเมินผลการเรียน 

-จากผลการน าเสนอ รายงาน และผลงานของนักศึกษา 

-การสอบข้อเขียน  

น าคะแนนที่ได้หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค านวณเปอร์เซน็ต์ และตัดเกรดตามเกณฑ์

ดังตารางแนบท้าย  



ตารางเรียนวิชา 471 232 

ปฏิบติัการไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือทางกายภาพบ าบดั 

นักศึกษากายภาพบ าบัดช้ันปีที่ 2   ภาคปลายปีการศึกษา 2557-2558 

ทุกวันอังคารและศุกร์เวลา 1300-1600 น.   หอ้ง ป3,คลินิกกายภาพบ าบัด 

 

ครั้งที่ วนัที่ หวัขอ้ที่สอน ผูส้อน 

1. 13มค การกระตุ้นไฟฟ้าพ้ืนฐานและเทคนิคการกระตุ้น สมชาย วนิดา ทกมล คุรุศาสตร์ รวยริน 

 16มค การกระตุ้นด้วยกระแสไฟตรง: แกลแวนิก สมชาย ทกมล วนิดา คุรุศาสตร ์

2. 20มค การกระตุ้นด้วยกระแสไฟตรงเป็นช่วงๆ: IDC สมชาย วนิดา ทกมล คุรุศาสตร ์สุรสัวดี 

 23มค การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟาราดิก: faradic สมชาย วนิดา ทกมล คุรุศาสตร ์อคัราน ี

3 27มค การหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อและประสาทยนต์1 สมชาย วนิดา ทกมล คุรุศาสตร ์วรวรรณ 

 30มค การหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อและประสาทยนต์2 สมชาย วรวรรณ วนิดา รวยริน ทกมล 

4. 3กพ การท าเส้นโค้งเอสดี สมชาย ทกมล วรวรรณ รวยริน วนิดา 

 6กพ คล่ืนไฟฟ้าEMG และการน าสญัญาณประสาท(NCV) สมชาย ทกมล สุรสัวดี รวยริน  รุง้ทิพย ์

5. 10กพ การกระตุ้นด้วยกระแสฯ 1: Diady,TENS, HVC, IFC สมชาย ทกมล รวยรินเสาวนีย ์วนิดา 

 13กพ การกระตุ้นด้วยกระแสฯ2: Diady, TENS, HVC, IFC สมชาย รวยริน พรรณี คุรุสาสตร ์…. 

6. 17กพ  การระงับปวดด้วยกระแสไฟฟ้า สมชาย: รวยริน พรรณี อคัรานี คุรุศาสตร์ 

 20กพ การกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อฝึกการท างานฯ สมชาย รวยริน วรวรรณ คุรุศาสตร์ รุ้งทพิย์ 

7 24กพ  SWD, MWD, US  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 1 วิชยั  อรวรรณ วนิดา; รวยริน สมชาย 

 27กพ SWD, MWD, US  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 2 วิชยั  อรวรรณ วนิดา; รวยริน สมชาย 

8 3มีค SWD, MWD, US  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 3 วิชยั  อรวรรณ วนิดา; รวยริน สมชาย 

 6มีค SWD, MWD, US  การประยุกต์ทางคลินิก 1 วิชยั  อรวรรณ วนิดา; รวยริน สมชาย 

9 ส.14มีค สอบกลางภาคฯ   

10. 17มีค  SWD, MWD, US  การประยุกต์ทางคลินิก 2 วิชยั อรวรรณ วนิดา สมชาย รวยริน สรัุสวดี 

 20มีค SWD, MWD, US  การประยุกต์ทางคลินิก 3 วิชยั  อรวรรณ วนิดา สมชาย คุรุศาสตร์ ชุลี 

11. 24มีค Heat and Cold  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 1 คุรุศาสตร ์สมชาย รวยริน พลลพัฏฐ์ พรรณี 

 27มีค Heat and Cold  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 2 คุรุศาสตร ์สมชาย รวยรินพลลพัฏฐ์ พรรณี 

12. 31มีค Heat and Cold  การประยุกต์ใช้ทางคลินิก 1 คุรุศาสตร ์สมชาย รวยริน ลักขณา พลลพัฏฐ์  

 3เมย Heat and Cold  การประยุกต์ใช้ทางคลินิก 2 คุรุศาสตรส์มชาย รวยริน ลักขณา พลลพัฏฐ์ พรรณี 

13 7เมย IR, UV, LASER: อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 1 ลกัขณา สมชาย รวยริน ทวีศักด์ิ คุรุศาสตร์ 

 10เมย IR, UV, LASER: อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 2 ลกัขณา สมชาย คุรุศาสตร์ รวยริน วนิดา 

14 ส18เมย IR, UV, LASER: การประยุกต์ทางคลินิก 1 ลกัขณา สมชาย ... 

 17เมย IR, UV, LASER: การประยุกต์ทางคลินิก 2 ลกัขณา สมชาย ... 

15 21เมย Clinical reasoning 1 สมชาย ลักขณา คุรุศาสตร์  วนิดา อรวรรณ วิชัย 

 24เมย Clinical reasoning 2 สมชาย ลักขณา คุรุศาสตร์ วนิดา อรวรรณ วิชัย 

16 28เมย น าเสนอ clinical reasoning 1 สมชาย ลักขณา คุรุศาสตร์ วนิดา อรวรรณ วิชัย 

 1พค น าเสนอ clinical reasoning2 สมชาย ลักขณา คุรุศาสตร์ วนิดา อรวรรณ วิชัย 

 

  หมายเหต:ุ  9-13 มีนาคม  สอบกลางภาคฯ 

  4-22 พฤษภาคม  สอบปลายภาคฯ 

  14เมย หยุดสงกรานต์ เรียนชดเชย เสาร1์8เมษายน 

  



 

น ้าหนกัการใหค้ะแนนและเกณฑต์ดัสิน 

วิชา 471 232 ปฏิบติัการไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือกายภาพบ าบดั 2(0-6-4) 

------------------------------------------------ 

1. เน้ือหาในแต่ละคร้ัง/สัปดาห์ (6 ช่ัวโมง) คิดเป็นน ้าหนักคะแนนประมาณ 6.5 เปอร์เซน็ต์ ของ
เน้ือหาทั้งหมด 

2. น าคะแนนจากการประเมินเน้ือหาของคณาจารย์แต่ละท่าน/แต่ละคร้ังรวมกันตามน า้หนัก แล้วคิด

เป็นเปอร์เซน็ต์รวม 100 เปอร์เซน็ต์ และตัดสนิให้เกรดโดยใช้เกณฑด์ังนี้  

 

A มากกว่า 80 

B+ =75.00 -79.99 

B =70.00 -74.99 

C+ =65.00 -69.99 

C =60.00 - 64.99 

D+ =50.00 -59.99 

D =40.00 -49.99 

F น้อยกว่า 40 

 

 

   


