ใบสมัครเข้ าร่ วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage disorder.”
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559
โดย งานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู
ณ ห้ องประชุ ม โรงแรม เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)___________________________________นามสกุล_________________________________________
ตาแหน่ ง__________________________เลขที่ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด___________________________
ที่ทาํ งาน/หน่วยงาน ____________________________________________________________________________________
ที่อยู่ ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
โทรศัพท์_________________________________________โทรสาร________________________
E-mail_________________________________________________________________________
ออกใบเสร็ จรับเงินในนาม_________________________________________________________
ประเภทอาหาร
ไทย
มุสลิม
มังสวิรัติ

การจองห้องพักที่โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี โทร 039-323201-10, 081-5701457
ท่านสามารถติดต่อจองที่พกั กับโรงแรมได้โดยตรง
โรงแรมเคพีแกรนด์
ค่าที่พกั ห้องเดี่ยว 1200
บาท ห้องคู่ 1100
บาท
โรงแรมนิวทราเวล ล็อดจ์
ค่าที่พกั ห้องเดี่ยว 1100
บาท ห้องคู่ 1100
บาท
โรงแรมมณี จนั ทร์
ค่าที่พกั ห้องเดี่ยว 1800
บาท ห้องคู่ 2500
บาท
โรงแรมอินจัน
ค่าที่พกั ห้องเดี่ยว 560-700 บาท ห้องคู่ 560-700 บาท
โรงแรมเกษมศานต์
ค่าที่พกั ห้องเดี่ยว 900
บาท ห้องคู่ 900
บาท
โรงแรมเจมส์คลับ
ค่าที่พกั ห้องเดี่ยว 690
บาท
ห้องคู่ 490-590 บาท
โรงแรมราชันย์ เรสซิเดนซ์
ค่าที่พกั ห้องเดี่ยว 1000
บาท
ห้องคู่ 800
บาท
หมายเหตุ:
 รับจํานวนจํากัด 60 ท่าน**
 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
 โดยโอนเข้า ธนาคารกรุ งไทย สาขาจันทบุรีชื่อบัญชี : นางสาวสุ ภาภรณ์ ทัศนอนันชัย
เลขทีบ่ ัญชี : 204-1-38552-9
 ท่านสามารถโอนเงินได้หลังจากที่ผรู ้ ับสมัครได้รับใบสมัครแล้ว
** การสมัครเข้าอบรมจะสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าลงทะเบียน พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมใบ
สมัครนี้ที่ E-mail : pikun_chokun@yahoo.com
ตั้งแต่วนั นี้ ถึง 30 เมษายน 2559 เท่านั้น
 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.facebook.com/ Supaporn Tasana-anunchai หลังวันที่ 16 พฤษภาคม
2559
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-5729968 หลังเวลา 13.30 น.ในวันทําการ

กาหนดการโครงการอบรบเชิ งปฏิบัติการ กายภาพบาบัด
เรื่อง: Advance manual therapy in kinematic linkage disorder.
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559
ณ ห้ องประชุ ม โรงแรม เคพีแกรนด์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
08.00-08.50 น.
ลงทะเบียน
08.50-9.00 น.
พิธีเปิ ด โดยผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า
9.00-10.00 น.
The malalignment syndrome and muscle imbalance.
Common presentation and diagnostic techniques.
โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ
10.00-10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-11.00 น.
Principle of myofascial meridian. โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ
11.00-12.00 น.
Biomechanics of Biological tissue.
โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-15.00 น.
Body mechanics and forced transmission in manual therapy. (practice)
- Soft tissue technique.
- Myofascial release techniques.
- Counterstrain techniques.
- Muscle energy techniques.
- Joint mobilization.
- High-velocity, low amplitude techniques.
โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ
กภ. ธนาภรณ์ ศรี เจษฎารักข์
กภ. เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทกั ษ์
15.00-15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-17.00 น.
Body mechanics and forced transmission in manual therapy. (practice)
- Soft tissue technique.
- Myofascial release techniques.
- Counterstrain techniques.
- Muscle energy techniques.
- Joint mobilization.
- High-velocity, low amplitude techniques.
โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ

กภ. ธนาภรณ์ ศรี เจษฎารักข์
กภ. เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทกั ษ์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
08.00-9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00-10.00 น.

Functional Evaluation of malalignment syndrome
and muscle imbalance.
- Evaluation of movement patterns.
- Muscle length testing.
Lower-quarter muscles and Upper-quarter muscles.
โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.

Functional Evaluation of malalignment syndrome
and muscle imbalance. โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

13.00-15.00 น.

Functional Evaluation of malalignment syndrome
and muscle imbalance. (practice)
- Soft-tissue assessment.
- Assessment of Trigger point or tender point chain, scars,
and myofascial chains.
โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ
กภ. ธนาภรณ์ ศรี เจษฎารักข์
กภ. เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทกั ษ์

15.00-15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 น.

Functional Evaluation of malalignment syndrome
and muscle imbalance. (practice)
- Movement therapy.
- Normalization of peripheral structures.
- Restoration of muscle imbalance.
- Sensori-motor training.

โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ
กภ. ธนาภรณ์ ศรี เจษฎารักข์
กภ. เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทกั ษ์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
08.00-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-10.00 น. Manual therapy in cervical pain syndromes.
Common pathologies and case study.

โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ

10.00-10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.

Manual therapy in lumbar pain syndromes.
Common pathologies and case study.

โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

13.00-15.00 น.

Manual therapy in Upper extremity pain syndromes.
Common pathologies and case study.

โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ

15.00-15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 น.

Manual therapy in Lower extremity pain syndromes.
Common pathologies and case study.

โดย ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ

ผศ.ยอดชาย บุญประกอบ
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
กภ. ธนาภรณ์ ศรี เจษฎารักข์
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
กภ. เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทกั ษ์
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

