
รายวิชา 471 231  

ไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือทางกายภาพบ าบดั 

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

1. รายวิชาท่ีสอน 

471231 ไฟฟ้าบ าบัดและเคร่ืองมือกายภาพบ าบัด 

471231 Electrotherapy and Physical Therapy Tools 

2. จ านวนหน่วยกิต 2(2-0-4) 

3. ความมุ่งหมายทัว่ไปของรายวิชา 

ฟิสิกส์ หลักพ้ืนฐาน และวงจรพ้ืนฐานของเคร่ืองมือไฟฟ้าความถี่สูงและต ่า สรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ของการ

รักษาด้วยไฟฟ้า ความร้อนและความเยน็ ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม ของการรักษาด้วยไฟฟ้า ความร้อน ความเยน็ และการรักษา

ด้วย แสง หลักการ และการตรวจวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัดด้วยเคร่ืองมือไฟฟ้า และหลักการเลือกใช้เทคนิคและ

เคร่ืองมือในการรักษาด้วยเครื่องมือไฟฟ้า ความร้อน ความเยน็และแสง และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก 

4. ความมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา 

เม่ือเสรจ็สิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

4.1 อธิบายชนิดของไฟฟ้าบ าบัดและเคร่ืองมือกายภาพบ าบัด  

4.2 อธิบายหลักการรักษา ข้อบ่งช้ี ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของ ความร้อน ความเยน็ แสง ไฟฟ้าบ าบัด 

และเคร่ืองมือกายภาพบ าบัด 

4.3 อธิบายหลักการตรวจ วนิิจฉัยโรคด้วยเคร่ืองมือไฟฟ้า ทางกายภาพบ าบัด 

4.4 อธิบายหลักการเลือกใช้เทคนิคและเคร่ืองมือไฟฟ้าบ าบัดและเคร่ืองมือกายภาพบ าบัด ในการรักษา

และประยุกต์ใช้ทางคลินิก 

5. ลกัษณะของรายวิชา 

เป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบัดช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

6. เนื้ อหาของรายวิชา 

(ดังตารางที่แนบมาพร้อม) 

7. วิธีด าเนินการสอน 

7.1 ผู้สอนบรรยาย/น าเสนอประเดน็ปัญหา 

7.2 การสาธิตการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ฯโดยผู้สอน 

7.3 นักศึกษาน าเสนอประเดน็ปัญหาและรายงานผลการปฏบัิติการที่ได้ 

7.4 อภิปรายถกแถลงในช้ันเรียน 

7.5 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 471 231 

ไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือทางกายภาพบ าบดั 

นักศึกษากายภาพบ าบัดช้ันปีที่ 2   ภาคปลายปีการศึกษา 2557-2558 

ทุกวันศุกร์เวลา 1000-1200 น.   หอ้งบรรยาย 3 และปฏิบติัการ3 

 

ครั้งท่ี วนัท่ี หวัขอ้ท่ีสอน ผูส้อนเนื้ อหา 

1. 16 มค ฟิสิกส์ หลักการท างานพ้ืนฐานและวงจรพ้ืนฐานของเคร่ืองมือไฟฟ้า

ทางกายภาพบ าบัด และช้ีแจงรายละเอยีดวิชาฯ 

สมชาย 

2. 23 มค สรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ของการรักษาด้วยไฟฟ้า คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

คล่ืนเสยีงความถี่สงู ความร้อน ความเยน็และแสง 

คุรุศาสตร์ 

3 30 มค ข้อบ่งช้ี การใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังของการรักษาด้วยไฟฟ้า คล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า คล่ืนเสยีงความถี่สงู ความร้อน ความเยน็และแสง 

คุรุศาสตร์ 

4. 6 กพ กระแสไฟฟ้าและเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท สมชาย 

5. 13 กพ ชนิดของกระแสและเทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า สมชาย 

6. 20 กพ การกระตุ้นกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก สมชาย 

7 27 กพ การกระตุ้นเพ่ือระงับปวดและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก สมชาย 

8 6 มีค หลักการตรวจ ประสาท กล้ามเนื้ อด้วย  EMG แบบขั้วภายนอก การ

ท าเส้นโค้งเอสดี และการวัดความเรว็การน าสญัญาประสาท 

สมชาย 

9 เสาร1์4 มีค สอบกลางภาคฯ (เนื้ อหาตั้งแต่การเรียนครั้งท่ี 1-8)  

10. 20 มีค  การใช้เคร่ืองไฟฟ้าความถี่สงู1: SWD ทางกายภาพบ าบดั อรวรรณ 

11. 27 มีค การใช้เคร่ืองไฟฟ้าความถี่สงู2: MWD ทางกายภาพบ าบดั วนิดา 

12. 3 เมย การใช้เคร่ืองไฟฟ้าความถี่สงู3: US ทางกายภาพบ าบดั วิชัย 

13 10 เมย เคร่ืองมือและอุปกรณที์่ใหค้วามรอ้นฯ1: การรกัษาดว้ยความรอ้น คุรุศาสตร ์

14 17 เมย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนฯ2: การรกัษาดว้ยความความเย็น คุรุศาสตร ์

15 24 เมย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนฯ3: IR, UV ลักขณา 

16 1พค เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนฯ4: LASER สมชาย 

 

หมายเหต:ุ  9-13 มีนาคม  สอบกลางภาคฯ 

  4-22 พฤษภาคม  สอบปลายภาคฯ 

   



น ้าหนกัการใหค้ะแนนและเกณฑต์ดัสิน 

วิชา 471 231ไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือกายภาพบ าบดั 2(2-0-4) 

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

1. เน้ือหาในแต่ละคร้ัง (2 ช่ัวโมง) คิดเป็นน ้าหนักคะแนนประมาณ 6.5 เปอร์เซน็ต์ ของเน้ือหา

ทั้งหมด 

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 

 


