
รายวิชา 471 231  

ไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือทางกายภาพบ าบดั 

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

1. รายวิชาท่ีสอน 

471231 ไฟฟ้าบ าบดัและเคร่ืองมอืกายภาพบ าบดั 

471231 Electrotherapy and Physical Therapy Tools 

2. จ านวนหน่วยกิต 2(2-0-4) 

3. ความมุ่งหมายทัว่ไปของรายวิชา 

ฟิสกิส ์หลักพ้ืนฐาน และวงจรพ้ืนฐานของเครื่องมือไฟฟ้าความถี่สูงและต ่า สรีรวิทยาและชีวฟิสกิสข์องการ

รักษาด้วยไฟฟ้า ความร้อนและความเยน็ ข้อบ่งชี้  ข้อห้าม ของการรักษาด้วยไฟฟ้า ความร้อน ความเยน็ และการรักษา

ด้วย แสง หลักการ และการตรวจวินิจฉัยทางกายภาพบ าบัดด้วยเครื่องมือไฟฟ้า และหลักการเลือกใช้เทคนิคและ

เครื่องมอืในการรักษาด้วยเครื่องมอืไฟฟ้า ความร้อน ความเยน็และแสง และการประยุกตใ์ช้ทางคลินิก 

4. ความมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา 

เมื่อเสรจ็สิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

4.1 อธบิายชนิดของไฟฟ้าบ าบดัและเคร่ืองมอืกายภาพบ าบดั  

4.2 อธบิายหลักการรักษา ข้อบ่งชี้  ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของ ความร้อน ความเยน็ แสง ไฟฟ้าบ าบัด 

และเคร่ืองมอืกายภาพบ าบดั 

4.3 อธบิายหลักการตรวจ วินิจฉัยโรคด้วยเคร่ืองมอืไฟฟ้า ทางกายภาพบ าบดั 

4.4 อธบิายหลักการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือไฟฟ้าบ าบัดและเครื่องมือกายภาพบ าบัด ในการรักษา

และประยุกตใ์ช้ทางคลินิก 

5. ลกัษณะของรายวิชา 

เป็นวิชาบงัคบัส าหรับนักศึกษากายภาพบ าบดัชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

6. เนื้ อหาของรายวิชา 

(ดงัตารางที่แนบมาพร้อม) 

7. วิธีด าเนินการสอน 

7.1 ผู้สอนบรรยาย/น าเสนอประเดน็ปัญหา 

7.2 การสาธติการใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณฯ์โดยผู้สอน 

7.3 นักศึกษาน าเสนอประเดน็ปัญหาและรายงานผลการปฏบิตักิารที่ได้ 

7.4 อภิปรายถกแถลงในชั้นเรียน 

7.5 เสนอรายงานและโครงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. วสัดุและอุปกรณก์ารสอน 

8.1 เคร่ืองฉาย LCD 

8.2 เคร่ืองไฟฟ้าบ าบดั เคร่ืองมอืทางกายภาพบ าบดั และอปุกรณ ์

8.3 อื่นๆ 

9. วิธีวดัและประเมินผลการเรียน 

-จากผลการน าเสนอ รายงาน และผลงานของนักศึกษา 

-การสอบข้อเขยีน  

น าคะแนนที่ได้หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค านวณเปอร์เซน็ต ์และตดัเกรดตามเกณฑ์

ดงัตารางแนบท้าย  

  



ตารางเรียนวิชา 471 231 

ไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือทางกายภาพบ าบดั 

นักศึกษากายภาพบ าบดัชั้นปีที่ 2   ภาคปลายปีการศึกษา 2559-2560 

ทุกวันศุกรเ์วลา 1000-1200 น.   หอ้งบรรยาย 3 และปฏิบติัการ3 

 

ครั้งท่ี วนัท่ี หวัขอ้ท่ีสอน ผูส้อนเนื้ อหา 

1. 13 มค ฟิสิกส์ หลักการท างานพ้ืนฐานและวงจรพ้ืนฐานของเคร่ืองมือไฟฟ้า

ทางกายภาพบ าบัด และช้ีแจงรายละเอยีดวิชาฯ 

สมชาย 

2. 20 มค กระแสไฟฟ้าและเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท สมชาย 

3. 27 มค ชนิดของกระแสและเทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า สมชาย 

4. 3 กพ สรีรวิทยาและชีวฟิสกิส์ของการรักษาด้วยไฟฟ้า คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

คล่ืนเสยีงความถี่สงู ความร้อน ความเยน็และแสง 

คุรศุาสตร์ 

5 10 กพ ข้อบ่งช้ี การใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวังของการรักษาด้วยไฟฟ้า คล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า คล่ืนเสยีงความถี่สงู ความร้อน ความเยน็และแสง 

คุรศุาสตร์ 

6. 17 กพ การกระตุ้นกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก สมชาย 

7 24 กพ การกระตุ้นเพ่ือระงับปวดและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก สมชาย 

8 3 มคี หลักการตรวจ ประสาท กล้ามเนื้ อด้วย  EMG แบบขั้วภายนอก การ

ท าเส้นโค้งเอสดี และการวัดความเรว็การน าสญัญาประสาท 

สมชาย 

 เสาร1์1 มีค สอบกลางภาคฯ (เนื้ อหาตั้งแต่การเรียนครั้งท่ี 1-8)  

9. 17 มคี  การใช้เคร่ืองไฟฟ้าความถี่สงู1: MWD ทางกายภาพบ าบดั วนิดา 

10. 24 มคี การใช้เคร่ืองไฟฟ้าความถี่สงู2: SWD ทางกายภาพบ าบดั อรวรรณ 

11. ศ 10 กพ 

(16.00-1800) 
การใช้เคร่ืองไฟฟ้าความถี่สงู3: US ทางกายภาพบ าบดั 

(31 มีค ว่าง) 

รวยริน 

12 7 เมย เคร่ืองมือและอุปกรณที์่ใหค้วามรอ้นฯ1: การรกัษาดว้ยความรอ้น คุรศุาสตร์ 

13 6 เมย 

(ชดเชย 14 เมย) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนฯ2: การรกัษาดว้ยความความเย็น คุรศุาสตร์ 

14 21 เมย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนฯ3: IR, UV วนิดา 

15 28 เมย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนฯ4: LASER สมชาย 

 16พค สอบปลายภาค  

 

หมายเหต:ุ  6-12 มนีาคม  สอบกลางภาคฯ 

  8-19 พฤษภาคม  สอบปลายภาคฯ 

  14 เมษายน หยุดสงกรานต ์



น ้าหนกัการใหค้ะแนนและเกณฑต์ดัสิน 

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

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

1. เนื้ อหาในแต่ละครั้ง (2 ชั่วโมง) คิดเป็นน า้หนักคะแนนประมาณ 6.5 เปอร์เซน็ต์ ของเนื้ อหา

ทั้งหมด 

2. น าคะแนนจากการประเมนิเนื้อหาของคณาจารย์แต่ละท่าน/แต่ละครั้งรวมกนัตามน า้หนัก แล้วคิด

เป็นเปอร์เซน็ตร์วม 100 เปอร์เซน็ต ์และตดัสนิให้เกรดโดยใช้เกณฑด์งันี้  

 

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 

 

  



รายวิชา 471 232  

ปฏิบติัการไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือทางกายภาพบ าบดั 

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

10. รายวิชาท่ีสอน 

471232 ปฏบิตักิารไฟฟ้าบ าบดัและเคร่ืองมอืกายภาพบ าบดั 

471232 Practice in Electrotherapy and Physical Therapy Tools 

11. จ านวนหน่วยกิต 2(0-6-4) 

12. ความมุ่งหมายทัว่ไปของรายวิชา 

ปฏบิตักิารกระตุ้นไฟฟ้าพ้ืนฐาน เทคนิคการกระตุ้น ด้วยไฟฟ้าตรง(แกลแวนิก) ไฟตรงเป็นช่วงๆ ไฟฟาราดิก 

ไฟไดอะไดนามกิ ทอีเีอน็ เอส ไฟตรงศักย์สงู ไฟอนิเตอร์เฟอเรนเชียล การหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้ อและประสาทยนต ์

การท าเส้นโค้งเอสด ีการตรวจคลื่นไฟฟ้า กล้ามเนื้อและความเรว็การน าสญัญาณประสาท การกระตุ้นกล้ามเนื้ อและระงับ

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

13. ความมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา  เมือ่เสรจ็สิ้นการเรียนการสอนแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

13.1 อธิบายหลักการพ้ืนฐาน ชีวฟิสิกส์ของเคร่ืองมือมือที่ให้กระแสไฟฟ้า คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ความร้อน ความเยน็ แส่ง เสยีงความถี่สงู ปานกลาง และต ่าทางกายภาพบ าบดั 

13.2 อธบิายการประยุกตใ์ช้ไฟฟ้าบ าบดัและเคร่ืองมอืกายภาพบ าบดัทางคลินิก 

13.3 อธิบายวิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้ อแบบขั้วภายนอก การวัดความเรว็การน าสัญญาณ

ประสา 

13.4 แสดงวิธกีารหาจุดมอเตอร์และเส้นโค้งเอสดขีองกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 

13.5 แสดงวิธกีารกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทและระงับปวดด้วยไฟฟ้าบ าบดั 

13.6 แสดงวิธีรักษาด้วยความร้อนความเยน็ แสง เสยีงความถี่สูง และเคร่ืองมือไฟฟ้าความถี่สูง 

ปานกลาง และต ่าทางกายภาพบ าบดั 

13.7 แสดงและอภิปรายการประยุกตใ์ช้เคร่ืองไฟฟ้าทางกายภาพบ าบดัในกรณศีึกษาที่พบบ่อย 

14. ลกัษณะของรายวิชา  เป็นวชิาบงัคบัส าหรบันกัศึกษากายภาพบ าบดัชัน้ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

15. เนื้ อหาของรายวิชา (ดงัตารางทีแ่นบมาพรอ้ม) 

16. วิธีด าเนินการสอน 

16.1 ผู้สอนบรรยาย/น าเสนอประเดน็ปัญหา 

16.2 การสาธติภาคปฏบิตัโิดยผู้สอน 

16.3 นักศึกษาฝึกปฏบิตักินัเองภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอน 

16.4 นักศึกษาน าเสนอประเดน็ปัญหาและรายงานผลการปฏบิตักิารที่ได้ 

16.5 อภิปรายถกแถลงในชั้นเรียน 

16.6 เสนอรายงานและโครงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

17. วสัดุและอุปกรณก์ารสอน 

17.1 เคร่ืองฉาย LCD 

17.2 เคร่ืองไฟฟ้าบ าบดั เคร่ืองมอืทางกายภาพบ าบดั และอปุกรณ ์

17.3 อื่นๆ 

18. วิธีวดัและประเมินผลการเรียน 

-จากผลการน าเสนอ รายงาน และผลงานของนักศึกษา 

-การสอบข้อเขยีน  



น าคะแนนที่ได้หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค านวณเปอร์เซน็ต ์และตดัเกรดตามเกณฑ์

ดงัตารางแนบท้าย  



ตารางเรียนวิชา 471 232 

ปฏิบติัการไฟฟ้าบ าบดัและเครือ่งมือทางกายภาพบ าบดั 

นักศึกษากายภาพบ าบดัชั้นปีที่ 2   ภาคปลายปีการศึกษา 2559-2560 

ทุกวันอังคารและศุกร์เวลา 1300-1600 น.   หอ้ง ป3,คลินิกกายภาพบ าบดั 

 

สปัดาห ์ที่ วนัที่ หวัขอ้ที่สอน ผูส้อน 

1. 10มค การกระตุ้นไฟฟ้าพ้ืนฐานและเทคนิคการกระตุ้น สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ ทกมล 

 13มค การกระตุ้นด้วยกระแสไฟตรง: แกลแวนิก สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ ทกมล 

2. 17มค  การกระตุ้นด้วยกระแสไฟตรงเป็นช่วงๆ: IDC สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ ทกมล 

 20มค  การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟาราดิก: faradic สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ ทกมล 

3 24มค การหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อและประสาทยนต์1 สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ ทกมล 

 27มค การหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อและประสาทยนต์2 สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ วรวรรณ 

4. 31มค การท าเส้นโค้งเอสดี สมชาย  คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ วรวรรณ 

 3 กพ การกระตุ้นด้วยกระแสฯ 1: Diady,TENS, HVC, IFC สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ รวยริน 

5. 7 กพ การกระตุ้นด้วยกระแสฯ 2: Diady,TENS, HVC, IFC สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ รวยริน 

 10 กพ คล่ืนไฟฟ้าEMG และการน าสญัญาณประสาท(NCV) สมชาย คุรุศาสตร์ รวยริน ทวิาพร 

6. 14กพ  การระงับปวดด้วยกระแสไฟฟ้า สมชาย: คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ ทกมล 

 17กพ การกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อฝึกการท างานฯ สมชาย คุรุศาสตร์ ธญัวรัตน์ ทกมล 

7 21กพ  SWD, MWD, US  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 1 รวยริน  อรวรรณ วนิดา; สมชาย ธญัวรัตน์ 

 24กพ SWD, MWD, US  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 2 รวยริน  อรวรรณ วนิดา; สมชาย ธญัวรัตน์ 

8 28กพ SWD, MWD, US  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 3 รวยริน  อรวรรณ วนิดา; สมชาย ธญัวรัตน์ 

 3 มีค SWD, MWD, US  การประยุกต์ทางคลินิก 1 รวยริน  อรวรรณ วนิดา; สมชาย ธญัวรัตน์ 

 ส.11มีค สอบกลางภาคฯ   

9. 14 มีค  SWD, MWD, US  การประยุกต์ทางคลินิก 2 รวยริน อรวรรณ วนิดา สมชาย ธญัวรัตน์ 

 17 มีค SWD, MWD, US  การประยุกต์ทางคลินิก 3 รวยริน  อรวรรณ วนิดา สมชาย ธญัวรัตน์  

10. 21 มีค Heat and Cold  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 1 คุรุศาสตร ์สมชาย วนิดา ธญัวรัตน์ 

 24 มีค Heat and Cold  อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 2 คุรุศาสตร ์สมชาย วนิดา ธญัวรัตน์ 

11. 28 มีค Heat and Cold  การประยุกต์ใช้ทางคลินิก 1 คุรุศาสตร ์สมชาย วนิดา ธญัวรัตน์ 

 31 มีค Heat and Cold  การประยุกต์ใช้ทางคลินิก 2 คุรุศาสตรส์มชาย วนิดา ธญัวรัตน์ 

12 4 เมย IR, UV, LASER: อุปกรณ์และเทคนิคพ้ืนฐาน 1 วนิดา สมชาย คุรุศาสตร์ รวยริน 

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

13 11 เมย IR, UV, LASER: การประยุกต์ทางคลินิก 1 วนิดา สมชาย  รวยริน อุไรวรรณ 

 6เมย 

(ชดเชย 14 เมย) 

IR, UV, LASER: การประยุกต์ทางคลินิก 2 วนิดา  สมชาย คุรุศาสตร์ รวยริน 

14 18เมย Clinical reasoning 1 สมชาย  คุรุศาสตร์  วนิดา รวยริน 

 21เมย Clinical reasoning 2 สมชาย  คุรุศาสตร์  วนิดา รวยริน 

15 25เมย น าเสนอ clinical reasoning 1 สมชาย  คุรุศาสตร์  วนิดา รวยริน 

 28 เมย น าเสนอ clinical reasoning2 สมชาย  คุรุศาสตร์  วนิดา รวยริน 

 16 พค สอบปลายภาคฯ   

 

หมายเหต:ุ  6-12 มนีาคม  สอบกลางภาคฯ 

  8-19 พฤษภาคม  สอบปลายภาคฯ 

  14 เมษายน หยุดสงกรานต ์  



 

น ้าหนกัการใหค้ะแนนและเกณฑต์ดัสิน 

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

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

1. เนื้ อหาในแต่ละครั้ง/สปัดาห์ (6 ชั่วโมง) คิดเป็นน า้หนักคะแนนประมาณ 6.5 เปอร์เซน็ต์ ของ
เนื้อหาทั้งหมด 

2. น าคะแนนจากการประเมนิเนื้อหาของคณาจารย์แต่ละท่าน/แต่ละครั้งรวมกนัตามน า้หนัก แล้วคิด

เป็นเปอร์เซน็ตร์วม 100 เปอร์เซน็ต ์และตดัสนิให้เกรดโดยใช้เกณฑด์งันี้  

 

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 

 

 

 
 


