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ความสามารถขั้นพื้นฐานของนักกายภาพบําบัด

สวนท่ี 1 : ลักษณะและเจตคติของนักกายภาพบําบัด

รายละเอียดความสามารถ
1.   มีลักษณะความเปนผูนําสามารถแกปญหาไดอยางมีเหตุผล 13. ระมัดระวังในการใชเครื่องมือ และใชวัสดุอยางประหยัด
2.   มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 14 ไมใชวิชาชีพและตําแหนงหนาที่เพื่อหาผลประโยชนโดยมิชอบ
3.   มีความประพฤติดี และมีมารยาทเรียบรอย 15. เคารพในเกียรติและสิทธิของผูปวย
4.   มีความรับผิดชอบในหนาที่ 15.1 แนะนําตัวเองใหผูปวยทราบ
5.   มีบุคลิกภาพเปนที่ยอมรับเชื่อถือและไววางใจของผูปวยและ       15.2 ใหบริการโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ

บุคคลอื่น 15.3 แจงขอมูลใหเพียงพอและชัดเจนใหผูปวยสามารถใชตัดสิน
6.   แกไข ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งทางดานวิชาการ ใจยินยอมหรือไมยินยอมใหตรวจรักษา

และอื่นๆ       15.4 เปดโอกาสใหผูปวยขอความเห็นจากผูประกอบวิชาชีพ
7.   มีจิตวิทยา มนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ
8.   ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น

       ดาน สุขภาพอื่นๆ
15.5 ยอมรับการตัดสินใจของผูปวยในการขอเปลี่ยนการรักษา

9.   เคารพในความรูความสามารถในหนาที่ของบุคลากรทาง
สุขภาพอื่นๆ

      หรือ สถานบริการ
15.6 ปกปดขอมูลของผูปวย

10. พึงพอใจในวิชาชีพ       15.7 เปดโอกาสใหผูปวยไดรับทราบขอมูลในเวชระเบียนของ
11. ใฝใจในการพัฒนาหนวยงาน มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ

หนวยงานอยางเต็มที่
      ตนเอง เมื่อรองขอ

12. ใฝใจในการพัฒนาวิชาชีพ มีสวนรวมในกิจกรรมของวิชาชีพอยู
เสมอ

สวนท่ี 2 : ความรูเก่ียวกับกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ

รายละเอียดความสามารถ
1.   ความรูเกี่ยวกับ พรบ.การประกอบโรคศิลปะ 3. ความรูเกี่ยวกับ พรบ.และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน พรบ.
2.  ความรูเกี่ยวกับ พรบ.สถานพยาบาล ประกันสังคม, กฎหมายแรงงาน และสวัสดิการสังคม

สวนท่ี 3 : ความรูพื้นฐานที่เก่ียวของ

รายละเอียดความสามารถ
1. กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบตอไปน้ี

1.1 กลามเนื้อและกระดูก 1.5 ระบบควบคุมอุณหภูมิกาย
1.2 ระบบประสาท  1.6 ระบบยอยอาหาร
1.3 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1.7 ระบบขับถาย
1.4 ระบบหายใจ 1.8 ระบบตอมไรทอ
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สวนท่ี 3 : ความรูพื้นฐานที่เก่ียวของ  (ตอ)

รายละเอียดความสามารถ
1.9 ระบบอิมมูน 3.3 ระบบไหลเวียนโลหิต
1.10 ระบบสืบพันธุ 4. ชีวฟสิกสของ

2. สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย  4.1 ความรอน
3.   ชีวกลศาสตรของระบบตอไปนี้   4.2 กระแสไฟฟา

3.1 ระบบกลามเนื้อ กระดูก   4.3 คลื่นแมเหล็กไฟฟา
3.2 ระบบหายใจ

สวนท่ี 4 : ความสามารถดานบริการ ประกอบดวย
รายละเอียดความสามารถ

4.1 โรค/ภาวะ/กลุมอาการที่พบบอย และ/หรือ มีความสําคัญใน
ประเทศไทยที่นักกายภาพบําบัดตองมีความสามารถในการสงเสริม

ปองกัน รักษา และฟนสภาพ
ระบบกลามเนื้อกระดูก
1. Infectious arthropathies (M00-M03)

- Pyogenic arthritis (M00) : infective arthritis (M00.9)
2. Inflammatory polyarthropathies (M05-M14) : rheumatic 

arthritis, gout (M10)
3. Arthrosis (M15-M19)

- Polyarthrosis, unspecified (M15) : generalized 
osteoarthritis (M15.9)

4. Other joint disorders (M20-M25)
- Acquired deformities of fingers and toes (M20)
- Other acquired deformities of limbs (M21)
- Other stability of joint (M25.3)

5. Systemic lupus erythematosus (M32)
6. Deforming dorsopathies (M40-M43)

- Scoliosis (M41)
7. Spondylopathies (M45-M49)

- Spondylosis (M47)
- Spinal stenosis (M48.0)
- Tuberculosis of spine (M49)

8. Other dorsopathies (M50-M54)
- Cervical disc disorder (M50)
- Other IVD disorders (M51)
- Spinal instability (M53.2)

9. Disorders of muscle  (M60-M63)
- Myositis  (M60)

- Muscle strain  (M62.6)
10. Disorders of synovium and tendon (M65-M68)

- Synovitis and tenosynovitis (M65): trigger finger
(M65.3), de Quervain (M65.4)

11. Other soft tissues disorders  (M70-M79) : bursitis, 
capsulitis, tedinitis

12. Other osteopathies (M86-M90)
- Osteomyelitis (M86)
- Other disorders of bone (M89) : algoneurodystrophy  

(Shoulder-hand syndrome, Sudeck's atrophy, 
Sympathetic reflex dystrophy)  (M89.0)

13. Injuries to unspecified part of trunk, limb or body region 
(T08-T14) : fracture of spine, limb and amputation

14. Presence of other functional implants (Z96)
- Presence of orthopedic joint implants (Z96.6)
- Presence of other bone and tendon implants (Z96.7)

ระบบประสาท
1. Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-
G09)

- Meningitis (G00-G03)
- Encephalitis, myelitis and  (G04, G05)
- Intracranial and intraspinal abscess and granuloma 

(G06, G07)
2. Systemic atrophies primarily affecting the central nervous
system (G10-G13)

- Motor neuron disease (G12.2)
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สวนท่ี 4  :   ความสามารถดานบริการ ประกอบดวย (ตอ)

รายละเอียดความสามารถ
ระบบประสาท (ตอ)
3. Extrapyramidal and movement disorders (G20-G26)

- Parkinson's disease (G20)
4. Demyelinating diseases of CNS (G35-G37)

- Multiple sclerosis (G35)
5. Episodic and paroxysmal disorders (G40-G47)

- Transient cerebral ischaemic attacks and related 
syndrome (G45) : Vertebro-basilar artery syndrome 
(G45.0)

6. Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)
- nerve root and plexus disorders (G54)

7. Diseases of myoneural  junction and muscles (G70- G73)
- Myasthenia gravis (G70.0)
- Muscular dystrophy (G71.0)

8. Cerebral palsy and other paralytic syndromes (G80- G83) :
infantile cerebral palsy, hemiplegia, paraplegia and tetraplegia,
other paralytic syndromes
9. Benign neoplasm (D10-D36)

- Benign neoplasm of brain and other parts of CNS 
(D33)

10. Cerebrovascular disease (I 60-I 69)
- Ruptured cerebral aneurysm (I 60.9)
- Cerebral aneurysm, non ruptured (I 67.1)
- Other specified cerebrovascular diseases (acute 
cerebrovascular insufficiency, cerebral ischaemia : 
chronic )  ( I 67.8)

11. Injuries to head (S00-S09)
- Intracranial injury (S06)

12. Injuries to unspecified part of trunk, limb or body region 
(T08-T14)
- Other injuries of spine and trunk, level unspecified 

(T09) : Injury of spinal cord, level unspecified (T09.3)

ระบบการไหลเวียนเลือด
1. Acute rheumatic fever (I00-I02)

- Rheumatic fever with heart involvement (I01)
2. Hypertensive diseases (I10-I15)

- Essential (primary) hypertension (I10)
3. Ischaemic heart diseases (I20-I25)

- Myocardial infarction (I21, I22, I23)
- Chronic ischaemia heart disease (I25) : 
atherosclerotic heart disease (coronary artery)          
(I25.1)

4. Other forms of heart disease (I30-I52)
- Heart failure (I50)

5. Diseases of arteries, arterioles, capillaries (I 70-I 79)
- Atherosclerosis of arteries of extremities (I 70.2)

6. Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes, 
NEC (I80-I89)
- Other venous embolism and thrombosis  (I80)
- Varicose veins of lower extremities (I83)

7. Certain early complications of trauma (T79)
- Traumatic ischaemia of muscles (T79.6) : Volkmann's 

ischaemic contracture, compartment syndrome)
8. Other osteopathies (M86-M90)

- Osteonecrosis (M87) : avascular necrosis of bone

ระบบหายใจ
1. Influenza and pneumonia (J10-J18)
2. Chronic  lower respiratory diseases (J40-J47)

- Other COPD (J44)
- Asthma (J44.8, J45)

3. Other respiratory diseases principally affecting the 
interstitium  (J80-J84)
- Pulmonary oedema [acute oedema lung, 

pulmonary congestion (passive)]  (J81)
4. Suppurative and necrotic conditions of lower 

respiratory tract (J85-J86)
- Abscess of lung and mediastinum (J85)
- Pyothorax  (empyema)   (J86)



4
สวนท่ี 4  :   ความสามารถดานบริการ ประกอบดวย (ตอ)

รายละเอียดความสามารถ
ระบบหายใจ (ตอ)
5. Other diseases of pleura (J90-J94)

- Pleural effusion, NEC (J90)
- Pneumothorax (J93)
- Other pleural conditions (J94) : haemothorax (J94.2)

or traumatic haemothorax (S27.1)
6. Other diseases of the respiratory system (J95-J99)

- Postprocedural respiratory disorders, not elsewhere 
classified (J95) : other postprocedural respiratory 

disorders (J95.8), postprocedural respiratory 
disorders, unspecified  (J95.9)

- Other respiratory disorders (J98) : pulmonary 
collapse (atelectasis, collapse of lung)  (J98.1)

7. Pulmonary heart disease and diseases of pulmonary 
circulation (I26-I28)
- Other pulmonary heart disease (I27) : primary 
pulmonary hypertension (I27.0)

8. Injuries to the thorax (S20-S29)
- Fracture of rib(s), sternum and thoracic spine (S22) : 

flail chest (S22.5)
9. Benign neoplasm (D10-D36)

- Benign neoplasm of middle ear and respiratory 
system (D14) : bronchus and lung (D14.3)

ภาวะที่เกิดขึ้นระหวางคลอด
1. Birth trauma (P10-P15) : intracranial laceration and 

hemorrhage due to birth injury, other birth injuries to CNS
(spine and spinal cord, CNS, other cranial

nerves and brain damage), birth injury to peripheral 
nervous system

2. Infectious specific to the perinatal period (P35-P39)

 ภาวะอื่นๆ
1. Malignant neoplasms (C00-C97)
2. Diabetes Mellitus (E10-E14)
3. Other disorders of the skin and subcutaneous tissue (L80-
L99)

- decubitus ulcer (bedsore, pressure ulcer)  (L89)
- chronic ulcer of skin, NEC (L98.4)

4. Congenital malformation of nervous system (Q00-Q07)
- spina bifida (Q05)

5. Shock (ไมมีระบุเฉพาะหัวขอนี้ใน ICD-10)
- General symptoms and signs (R50-R69) : shock, 
NEC (R57)
- Certain early complications of trauma (T79) : 

traumatic shock (T79.4)
6. Burns and corrosions of external body surface, specified 

by site (T20-T25)
7. Human immunodeficiency virus [HIV]

5.1 Human immunodeficiency virus [HIV] disease
(B20-B24)

5.2 Persons with potential health hazards related to 
communicable diseases (Z20-Z29)
- Asymtomatic human immunodeficiency virus : 
infectious status (Z21)

8. Persons encountering health services in circumstances 
related to reproduction (Z30-Z39)
- Supervision of normal pregnancy (Z34)
- Supervision of high-risk pregnancy (Z35)

9. Persons with potential health hazards related to 
socioeconomic and psychosocial circumstances
(Z55-Z65)
- Problem related to employment and unemployment 

(Z56) : physical and mental strain related to work 
(Z56.6)
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สวนท่ี 4  :   ความสามารถดานบริการ ประกอบดวย (ตอ)

รายละเอียดความสามารถ
4.2 ความรูและทักษะในการสงเสริมสุขภาพ 4.4 ความรูและทักษะในการรักษาและการฟนสภาพ

1. ความรูเกี่ยวกับ 4.4.1 การสืบคนขอมูลผูปวย
1.1 แนวคิดและนโยบาย และแผนพัฒนาสาธารณสุข แหงชาติ 4.4.1.1 การทบทวนแฟมรายงานผูปวย
1.2 เทคนิคการเขาสูชุมชน 1. ความเขาใจในผลการตรวจตอไปนี้
1.3  การประยุกตงานกายภาพบําบัดเขากับสภาพของชุมชน 1.1 vital sign
1.4 การสอนใหชุมชนพึ่งพาตัวเองดานสุขภาพ 1.2 haematocrit

2. การใหความรู 1.3 haemoglobin
2.1 การออกกําลังกายตามความเหมาะสมตามเพศ วัย หรืออาชีพ     1.4 red & white blood cells & platelet
2.2 การใชขอตอและกลามเนื้อที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมตางๆ 1.5 blood lipid level
2.3 พยาธิสภาพที่อาจเกิดในผูสูงอายุ 1.6 electrolyte

3. เลือกใชสื่อตางๆ ในการเผยแพรความรู ไดเหมาะสมกับกลุม 1.7 blood sugar
เปาหมาย 1.8 BUN

4. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 1.9 creatinine
4.1 การทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อ 1.10 sputum culture
4.2 การทดสอบความทนทานของกลามเนื้อ 1.11 arterial blood gas
4.3 การวัดความดันโลหิตและชีพจร 1.12 HIV test
4.4 การทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอดอยางงายโดยการวัด 1.13 pulmonary function test

อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ   1.14 exercise stress test
4.5 การใหคําแนะนําที่เหมาะสมภายหลังการทดสอบสมรรถภาพ 1.15 X-ray: chest, bone & joint

1.16 angiogram
4.3 ความรูและทักษะในการปองกันความผิดปกติของการ 1.17 myelogram

เคล่ือนไหวและ/หรือภาวะแทรกซอน 1.18 computer tomogram (CT) &  magnetic resonance
1. การใหคําแนะนํา Imaging (MRI)

1.1 ทาทางที่ถูกตองในชีวิตประจําวัน 1.19 electromyography
1.2 การใชกลามเนื้อและขอตออยางถูกตอง 1.20 nerve conduction test

2.   การบําบัดรักษาเพื่อปองกันภาวะแทรกซอน 1.21 electrocardiogram (EKG)
2.1 การยึดติดของขอตอ กลามเนื้อฝอลีบและกลามเนื้อเสนเอ็น 2. ความรูเก่ียวผลของยา และผลขางเคียง
       หดสั้น 2.1 ยาคลายกลามเนื้อ ยาลดปวด ยาตานการอักเสบชนิดไมมี
2.2 การติดเชื้อในระบบหายใจ             steroid
2.3 ปอดแฟบ 2.2 ยาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
2.4 แผลกดทับ 2.3 ยาทางระบบหายใจ

2.4 ยาทางระบบประสาท

4.4.1.2 การสัมภาษณประวัติ
1.    ความสามารถในการวางแผนสัมภาษณอยางมีหลักการ
และเหตุผล (rational thinking)
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สวนท่ี 4  :   ความสามารถดานบริการ ประกอบดวย (ตอ)

รายละเอียดความสามารถ
2

4.4.1.2 การสัมภาษณประวัติ (ตอ) 3.5 physiological movement
2. ขอมูลทั่วไป เชน อายุ ลักษณะงานอาชีพ กิจกรรม นันทนาการ 3.5.1 range of motion

มือขางถนัด  สภาพสมรส ที่อยู 3.5.2 combined movement
3.    อาการสําคัญ 3.5.3 movement test : repeated movement,
4.    ระยะเวลาที่เปน     overpressure
5.    กลไกการเกิดพยาธิสภาพ 3.6 accessory movement
6.    ลักษณะอาการขณะเกิดพยาธิสภาพ 3.7 การวัดขนาดของสวนของรางกาย (anthropometric
7.    การดําเนินโรค เชน การเปลี่ยนแปลงของอาการปจจัยที่ทํา measurement)

ใหอาการดีขึ้น/แยลง การรักษาที่เคยไดรับ 4.   การตรวจและแปลผลการตรวจสภาพของกลามเนื้อ
8.    ผลกระทบของพยาธิสภาพและอาการตอสภาวะทางสังคม       4.1 ความตึงตัวของกลามเนื้อ (muscle tone)

เศรษฐกิจ       4.2 การเกร็งตัวของกลามเนื้อ (muscle spasm)
9.    ความรูความเขาใจของผูปวยเกี่ยวกับพยาธิสภาพที่เปนและ 4.3 ขนาดของกลามเนื้อ : โดยการสังเกตและการวัดขนาด

ความ คาดหวัง ของผูปวย เปรียบเทียบกับขางปกติ
10.  ประวัติอดีต       4.4 ความยาวกลามเนื้อ
11.  ประวัติครอบครัว       4.5 กําลังกลามเนื้อ

      4.6 ความทนทานของกลามเนื้อ
4.4.1.3 ความรูและทักษะในการตรวจรางกาย       4.7 อาการปวด และจุดกดเจ็บ และ/หรือ trigger point

1.    ความสามารถในการวางแผนตรวจรางกายอยางมีหลักการและ       4.8 resisted isometric test
เหตุผล  (rational thinking) 5.  การตรวจและแปลผลการตรวจทางระบบประสาท

2.    การตรวจรางกายและแปลผลการตรวจโดยการสังเกต 5.1 การตรวจการรับความรูสึกที่ผิวกายและขอตอ
2.1 ลักษณะการเคลื่อนยายแรกรับ 5.1.1 touch
2.2 ลักษณะรูปราง    5.1.2 pain
2.3 ลักษณะและสีผิว 5.1.3 pressure
2.4 การรูสติ (consciousness) 5.1.4 temperature
2.5 การสื่อสาร (communication) 5.1.5 proprioception
2.6 การใหความรวมมือ (co-operation) 5.2 การตรวจ reflex : superficial, deep & pathological
2.7 perception (การรับรู, การไดยิน, การมองเห็น) reflexes
2.8 mental status 5.3 การตรวจ balance และ equilibrium
2.9 ทาทาง (posture) 5.4 การตรวจ co-ordination
2.10 functional movement 5.5 การตรวจพิเศษทางระบบประสาท
2.11 deformity 5.5.1 cerebellar sign
2.12 เครื่องมือและอุปกรณการรักษาที่ผูปวยใช 5.5.2 stereognosis

3. การตรวจและแปลผลการตรวจสภาวะขอตอ      5.5.3 two-point discrimination
3.1 joint alignment 6. การตรวจและแปลผลการตรวจหัวใจและปอด
3.2 การบวมและการอักเสบ โดยการสังเกต
3.3 ลักษณะกลามเนื้อที่สัมพันธกับขอตอ 6.1 breathing pattern
3.4 จุดกดเจ็บ 6.2 cyanosis
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สวนท่ี 4  :   ความสามารถดานบริการ ประกอบดวย (ตอ)

รายละเอียดความสามารถ
4.4.1.3 ความรูและทักษะในการตรวจรางกาย 8.8 special test for elbow region เชน tennis elbow test,

6. การตรวจและแปลผลการตรวจหัวใจและปอด varus stress test
โดยการสังเกต (ตอ) 8.9 special test for wrist joint & hand เชน Phalen test,

6.3 sputum Retinacular  test
6.4 coughing 8.10 special test for hip region เชน scour test, Ober test,
6.5 jugular vein distension Trendelenburg’s test, piriformis test, Thomas test

โดยการคลํา 8.11 special test for knee joint เชน Mc Merry’s test,
6.6 chest expansion anterior drawer sign
6.7 tactile fremitus 8.12 special test for ankle joint & foot เชน Thompson test,
6.8 subcutaneous emphysema anterior drawer sign
6.9 mediastinal shift
6.10 pulses 4.4.2 การวิเคราะหและสรุปปญหา และการกําหนดเปาหมาย

โดยการเคาะ 1.   การวิเคราะหปญหา เพื่อหาสาเหตุและการเกี่ยวโยง
6.11 percussion 2.   การวินิจฉัยปญหาทางกายภาพบําบัด

โดยการฟง 2.1 พยาธิสภาพ
6.12 breath sound      2.2 การบกพรองในหนาที่ (impairment) ของโครงสรางรางกาย
6.13 adventitious sound      2.3 การจํากัดในการทําหนาที่ (functional limitation)

วิธีการตรวจอื่นๆ      2.4 ความพิการและทุพลภาพ (functional disability &
6.14 cardiopulmonary endurance แบบงาย เชน handicap)

six-minute walk test      2.5 ปญหาที่อาจเกิดขึ้น (potential problem)
7. การตรวจและแปลผลการตรวจ functional movement 3.   การจัดลําดับความสําคัญของปญหา

7.1 การวิเคราะหกลามเนื้อขอตอในเชิงชีวกลศาสตร 4.   ความสามารถในการวินิจฉัยจัดกลุมปญหาทางกายภาพบําบัด
7.2 ADL & functional analysis 5.   ความสามารถในการสงตอ (referral) และการสงตอกลับ
7.3 posture analysis (re-referral)
7.4 gait analysis 6.   การกําหนดเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว

8. การตรวจและแปลผลการตรวจพิเศษ (special test)
8.1 strength-duration curve (SD curve) 4.4.3 การวางแผนการรักษาและใหคําแนะนํา
8.2 neural tension test 1.   การสังเกตขอหามและขอควรระวังในเทคนิคการรักษาที่เลือกใช
8.3 special test for child development เชน sensori  -motor 2.   การเลือกเทคนิคการรักษาไดถูกตอง เหมาะสม

test,  developmental reflex and reaction 3.   การกําหนดชวงเวลา ความถี่ในการรักษาไดถูกตอง เหมาะสม
8.4 special test for cervical spine เชน  nerve root 4.   การวางแผนเลือกเทคนิคการปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ

compression test 5.   การวางแผนการแนะนําการออกกําลังกายที่หอผูปวยและบาน
8.5 special test for thoracic outlet syndrome 6.   การวางแผนการรักษารวมกับบุคลากรอื่น และผูดูแลผูปวย
8.6 special test for lumbar spine เชน nerve root 7.   การวางแผนเลือกอุปกรณ เครื่องชวยตางๆ ใหกับผูปวย

Compression test
8.7 special test for shoulder region เชน Yergason test,

Drop arm
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สวนท่ี 4  :   ความสามารถดานบริการ ประกอบดวย (ตอ)

รายละเอียดความสามารถ
4.4.4 การดูแลรักษา 2.   การใชเคร่ืองมือและอุปกรณตอไปนี้

1. การดูแลรักษาดวยเทคนิคตอไปนี้ 2.1 ultrasound therapy machine
1.1 peripheral joint mobilization and manipulation 2.2 shortwave diathermy machine
1.2 spinal mobilization 2.3 microwave diathermy machine
1.3 massage 2.4 infrared radiator
1.4 percussion, vibration, shaking 2.5 ultraviolet radiator
1.5 breathing exercise 2.6 low-power laser therapy machine
1.6 coughing and huffing 2.7 superficial heat device : hot pack, paraffin bath,
1.7 chest mobilization exercise electric heating pad, fluidotherapy
1.8 postural drainage 2.8 contrast bath
1.9 positioning 2.9 cold therapy device
1.10 การดูดเสมหะออกจากทางเดินหายใจ 2.10 low voltage - low frequency electrical stimulator
1.11 cardiopulmonary resuscitation พ้ืนฐาน 2.11 low voltage – medium frequency electrical stimulator
1.12 pleurisy exercise 2.12 high voltage pulsed stimulator
1.13 cardiopulmonary endurance training 2.13 traction machine
1.14 normal developmental training & early  intervention for 2.14 exercise equipment : suspension, spring, weight

delayed  developed child  & pulley
1.15 muscle strengthening exercise : isometric, isotonic, 2.15 prosthesis and orthosis

isokinetic 2.16 bandage and adhesive tape
1.16 muscle endurance training : isometric, isotonic, isokinetic 2.17 ambulatory devices
1.17 flexibility training 2.18 splinting devices
1.18 lifting technique 2.19 resuscitating bag
1.19 exercise in back problem : flexion exercise, extension 2.20 spirometer

exercise, back stabilizing exercise 2.21 การใชยาทาภายนอก
1.20 exercise in pregnancy 3.    การสอนผูปวย ผูดูแลผูปวย และการให home programเชน
1.21 exercise in vascular problems : arterial problems, การปองกันการเกิดแผลกดทับ, การใช wheelchair และอุปกรณ

venous and  lymphatic problem ชวยเดิน, passive ROM exercise
1.22 PNF 4.  การปฐมพยาบาลเบื้องตน
1.23 co-ordination training
1.24 relaxation training 4.4.5 การประเมินผลหลังการรักษา การสิ้นสุดการรักษา
1.25 exercise techniques in motor control : NDT, MRP, และการบันทึก

sensorimotor stimulation, etc. 1.   การเลือกวิธีการประเมินไดตรงกับเปาหมายการรักษา
1.26 hydrotherapy and pool therapy 2.  การปรับเปลี่ยนเปาหมายและวิธีการรักษาใหสอดคลองกับ
1.27 intermittent compression technique สภาวะของผูปวยที่เปลี่ยนแปลง

3.   การตัดสินใจสิ้นสุดการรักษา
4.  เลือก เรียบเรียงจดบันทึกขอมูลไดเหมาะสม สื่อความหมายตรง
กับปญหา ผูปวยและมีมาตรฐาน
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สวนท่ี 5 : ความสามารถดานวิชาการและการวิจัย

รายละเอียด วิ
1. การบริการวิชาการ 2. การพัฒนาวิชาการในวิชาชีพและการวิจัย

1.1 การจัดอบรมวิชาการแกบุคลากรทางสุขภาพ 2.1 การนําเสนอรายงานผูปวยและ/หรือผลงานตอที่ประชุม
   1.2 การใชสื่อการสอน วิชาการ
  1.3 การผลิตสื่อการสอน 2.2 การติดตามความกาวหนาทางวิชาการจากสื่อตางๆ และนํา
   1.4 การบรรยายและการสอนสาธิต มาประยุกตใช
   1.5 การติดตามและประเมินผลการอบรม 2.3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําวิจัย

สวนท่ี 6 : ความสามารถดานการบริหาร
1.   มีความรูเบื้องตนในการบริหารงาน


	ÊèÇ¹·Õè 1:ÅÑ¡É³ÐáÅÐà¨µ¤µÔ¢Í§¹Ñ¡�

