เรื่อง
เรียน

ขอเชิญเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Radial Shockwave Therapy: New treatment
for musculoskeletal problems”
นักกายภาพบําบัดผูสนใจ

สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการอบรม
ดวยทางบริษัทรีแฮบ เมดิคอล จํากัด ไดกาํ หนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Radial
Shockwave Therapy: New treatment for musculoskeletal problems” โดย Mr. Bert Vrijders นัก
กายภาพบําบัดชาวเบลเยียมที่มีประสบการณตรงในการใชและเปดคลินิกรักษาดวย shockwave therapy ใน
วันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00-17.00 น. ณ หองประชุม 1 ตึกจิตเพียรธรรม (ตึกอาคารจอดรถ)
โรงพยาบาลเซนตหลุยส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูและเผยแพรเทคโนโลยี เครื่องมือใหมที่
ทันสมัยใหแกผูเขาอบรม สงเสริมการเรียนรูและการแลกเปลี่ยนประสบการณในการรักษาซึ่งกันและกัน
เพื่อยกระดับการพัฒนาการรักษาในอนาคต ดังรายละเอียดในโครงการอบรมที่แนบมาพรอมนี้
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญทานและบุคลากรในสังกัดหนวยงานของทาน เขารวม
โครงการอบรมดังกลาว โดยรับจํานวนจํากัดเพียง 50 ทานเทานั้น หมดเขตสงใบสมัครในวันที่ 24 มิถุนายน
2554 โดยผูเขารวมอบรมสามารถเขารวมอบรมไดโดยไมถือเปนวันลาและมีสิทธิ์เบิกคาใชจายอื่นๆ จากตน
สังกัดไดตามระเบียบของทางราชการเมื่อไดรับอนุมัตจิ ากผูบ ังคับบัญชาแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดหนวยงานของทาน
หรือผูที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทัว่ กัน จะเปนพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน ศิริโฆษิตยางกูร)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จํากัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Radial Shockwave Therapy: New treatment for musculoskeletal problems”
------------------------------------1. ผูรับผิดชอบจัดโครงการ
บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จํากัด
2. หลักการและเหตุผล
ผูปวยที่เขารับการรักษาทางกายภาพบําบัดสวนใหญจะเปนอาการทางระบบกระดูกขอ
และกลามเนื้อที่มีสาเหตุหลากหลายและมีจํานวนมากขึ้น สวนใหญมกั มาดวยอาการปวดจากการทํางาน
จากอุบัติเหตุยกของผิดทา จากภาวะเสื่อมและมีการอักเสบเรื้อรัง เปนๆ หายๆ เชน ภาวะมี calcified ภาวะ
ขอไหลติด ภาวะเอ็นใตฝาเทาอักเสบเรื้อรัง หรือภาวะที่มีจุดกดเจ็บในกลามเนื้อ เปนตน อาการปวดที่
เกิดขึน้ นี้ถารักษาหายก็อาจจะกลับเปนซ้ําๆ ซึ่งนําไปสูความเครียด กระทบตอการทํางานและมีคุณภาพชีวติ
ที่ลดลงได
เครื่องมือและประสิทธิภาพในการรักษาจึงมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในการจัดการปญหา
ดังกลาว
จึงไดมกี ารพัฒนาเครื่องมือใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะการนําเครื่องมือใหมในการรักษาที่เรียกวา “การรักษาดวยคลื่นกระแทก”
หรือ “Radial
shockwave therapy” ซึ่งในตางประเทศเปนที่รูจกั และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการรักษาทาง
ระบบกระดูกขอและกลามเนื้อวาสามารถรักษาอาการปวดอักเสบเรื้อรังตางๆ ชวยกระตุน การจัดเรียงเสนใย
กลามเนื้อ ชวยกระตุนการสรางกระดูกในราย non-union ชวยลด calcified บริเวณขอไหลหรือสนเทาได
อยางดี แตในประเทศไทยยังนับวาเปนเทคโนโลยีใหมและควรสงเสริมใหมีความรูความเขาใจเพื่อใหทํา
การรักษาไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อันจะสงผลดีตอผูปวยทั้งในดานคุณภาพชีวิตและความ
คุมคาของคาใชจายในการรักษา ทางบริษัทรีแฮบ เมดิคอลจึงมีความยินดีทจี่ ะจัดโครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “Radial Shockwave Therapy: New treatment for musculoskeletal problems” ขึ้นเพื่อเปน
การเผยแพรความรูความเขาใจใหเปนที่แพรหลายและเปนการยกระดับเทคโนโลยีการรักษาในประเทศไทย
อีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเผยแพรเทคโนโลยีใหม shockwave therapyในการรักษาอาการบาดเจ็บทางระบบ
กระดูกขอและกลามเนื้อ
3.2 ผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจในหลักการรักษาดวยคลื่น Shockwave ซึ่งเปน
เทคโนโลยีใหมในการรักษาผูปวยทางระบบบกระดูกขอและกลามเนื้อไดอยางถูกตอง
3.3 ผูเขาอบรมสามารถใหการรักษาผูปวยดวยคลื่น shockwave เพื่อแกไขปญหาทางระบบ
กระดูกขอกลามเนื้อไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.4 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณทางคลินิกในการรักษาผูปวยดวยคลื่น shockwave จาก
นักกายภาพบําบัดตางประเทศทําใหเกิดแนวทางการรักษาใหมที่กวางขวางยิ่งขึ้น
4 กลุมเปาหมาย / ผูเขารวมอบรม
อาจารย/ แพทย/ นักกายภาพบําบัด ประมาณ 50 คน
5 วิทยากร
Mr. Bert Vrijders
Physical therapist from Belgium , First Clinical Experience with Shockwave Therapy
6 คาลงทะเบียน
ไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน
7 กําหนดเวลาจัดโครงการ
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00-17.00 น.
8 สถานที่จัดโครงการ
หองประชุม 1 ตึกจิตเพียรธรรม (ตึกอาคารจอดรถ) โรงพยาบาลเซนตหลุยส
9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
- ผูเขาอบรม มีความรูและความเขาใจในการใหการรักษาดวยคลื่น Radial shockwave ได
อยางถูกตอง
- ผูเขาอบรม ไดรูจกั เทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
- ผูเขาอบรม มีความมั่นใจในการใหการรักษาดวยคลื่น Radial shockwave ซึ่งสามารถชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการเรื้อรังแกผูปว ยที่มีปญหาทางระบบกระดูกขอและ
กลามเนื้อตางๆได
- ผูเขาอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูประสบการณทางคลินิกกับวิทยากรตางประเทศ
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน

********************************************

กําหนดการ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “Radial shockwave therapy: New treatment for musculoskeletal problems”
จัดโดย บริษทั รีแฮบ เมดิคอล จํากัด
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00-17.00 น.
ณ หองประชุม 1 ตึกจิตเพียรธรรม (ตึกอาคารจอดรถ) โรงพยาบาลเซนตหลุยส
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนและรวมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.10 น. พิธีเปดการอบรมโดย Mr. Christof Van der Stichele
Regional Sales & Marketing Manager , Asia-Pacific
GymnaUniphy N.V
13.10 – 14.30 น. Lecture:“ Radial shockwave therapy : Principle, Physiological effect, Therapeutic effect
and clinical application”
โดย Mr. Bert Vrijders, Physical therapist from Belgium
First Clinical Experience with Shockwave Therapy
14.30 – 14.45 น. พัก – รับประทานอาหารวาง
14.45 – 17.00 น. Workshop: “Radial shockwave therapy : clinical application and case study”
โดย Mr. Bert Vrijders, Physical therapist from Belgium
First Clinical Experience with Shockwave Therapy
17.00 น.

ปดการอบรมและถายภาพรวมกัน

