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Absmediq is a top provider of anti-aging
medical care in Bangkok, Thailand.

SUPER
EARLY
BIRD

conducting cutting-edge in complementary and
alternative medicine and in offering affordable
healthcare services in its local communities.

Anti-Aging Sport Medicine combined with a

Somboon Roongphornchai M.D. (Founder)

specializes in sex hormone, anti-aging sport
medicine, customized health care and offers
the most advanced care options based on each
patient's unique needs.
Since 2010, a pioneer in Anti-aging Sport
medicine in Thailand, Absmediq was establish
and cooperated the education team of Anti-Aging
Sport Medicine and Wellness Certification
program of MAE FAH LUANG UNIVERSITY
(an autonomous public university, under the
Royal Charter, in 1998) that is at the forefront
of developing leaders in Anti-Aging Sport
Medicine sciences for the 21st-century.
Absmediq offers certification education program
in science-based Anti-aging sport medicine that
integrates hormone, nutrition, exercise and
Anti-aging medicine. Absmediq is also a leader in

healthy lifestyle, and natural hormone optimization
with advanced regenerative sport medicine can
help you stay active, maintain physical performance and feeling young. The fountain of youth
really has arrived and youthful aging is possible
with a variety of corrective posture, supplements,
hormone enhancing diet and exercise.

Our Education Program
1. Anti-Aging Sport Medicine and
Wellness Medicine program
2. Anti-Aging Exercise Instructor Program
3. Anti-Aging and Rehabilitation Pilates
4. Anti-Aging Sport Nutrition program

ABSMEDiQ Wellness Center

20/10-11 Soi Ruamrudee Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330
Mobile: +66 8 1928 2806 Tel: +66 2 651 5954 Email: info@absmediq.com www.Absmediq.com

Anti-Aging Pilates
Program

Anti-Aging Pilates Program

24 Hours

ABSMEDIQ Pilates Instructor Certification
For Anyone who want to practice correct Pilates
Increasing knowledge in Anti-Aging Exercise
Integrate Pilates Principle with Anti-Aging Medicine
Focus on Matt and Small Equipment
สำหรับผูที่สนใจศึกษาการฝกพิลาทิส เพ�อใชดูแลตนเองหรือเปนผูฝกสอนพิลาทิสที่ตองการเสริมสรางพื้นฐานความรู
ดานศาสตรชะลอวัยรวมกับการออกกำลังกาย
ผูผานการอบรมจะสามารถเขาใจหลักการที่เปนหลักสำคัญของพิลาทิส และสามารถนำไปประยุกต ใชกับการออกกำลังกาย
ชนิดอ�นๆ ได เหมาะสำหรับคนที่ชอบใชอุปกรณขนาดเล็กๆ สามารถนำไปสอนตามบานและคอนโดได
การอบรมเนนการฝกกลามเนื้อหลังและแกนกลาง

- Apply Pilates Exercises with theraband, mini ball
balance ball, foam roller, toning ball and ring
การประยุกต ใชอปุ กรณยางยืด ลูกบอลเล็ก ลูกบอลใหญ แทงโฟม
โทนนิ่งบอล และหวง
- Tissue adaptation หลักการปรับตัวของเนื้อเย�อ

- Basic posture assessment
พื้นฐานการประเมินโครงสรางรางกาย

- Anatomy and functional muscles in lumbar
กายวิภาคศาสตรและการทำงานของกลามเนือ้ หลังสวนลาง

- Lumbar movement pattern and dysfunction
- Anti-Aging Pilates Concept
- Rehabilitation Pilates Concept
หลักการในการฟนฟูสมรรถภาพรางกายดวยพิลาทิส

- Healing process and regeneration
ขบวนการรักษาตัวและฟนฟูสภาพรางกาย

การเคล�อนไหวของหลังสวนลางและการเคล�อนไหวทีผ
่ ดิ ปกติ

- Rehabilitation Pilates for Lumbar Dysfunction
contraindication การฟนฟูหลังสวนลางดวยพิลาทิส
- Kinesio tape for lumbar
การใชเทปไคนิสิโอในการดูแลโครงสรางหลังสวนลาง

Anti-Aging Pilates Apparatus Program

48 Hours

ABSMEDIQ Pilates Instructor Certification
For Anyone who want to practice correct Pilates
Increasing knowledge in Anti-aging exercise
Integrate Pilates Principle with Anti-Aging Medicine
Focus on Apparatus Cadillac, Reformer, Chair and Ladder Barrel
สำหรับผูที่สนใจศึกษาการฝกพิลาทิส ดวยอุปกรณและเคร�องมือพิลาทิส
โดยเนนการปรับทาออกกำลังกายใหเหมาะสม เพ�อสงเสริมการเคล�อนไหวใหดีขึ้น ตามปญหาของแตละบุคคล
ผูผานการอบรมจะสามารถเขาใจหลักการที่เปนหลักสำคัญของพิลาทิสเพ�อการฟนฟูและสามารถนำไปประยุกต ใชกับ
การออกกำลังกายชนิดอ�นๆ ได
การอบรมเนนการฝกอุปกรณ เตียงออกกำลังกาย รีฟอรเมอร เกาอี้ และ แลดเดอร บารเรล

- Concept of Anti-Aging Pilates
หลักการฝกพิลาทิสเพ�อการชะลอวัย

- Pilates equipment and set up การใชอปุ กรณพลิ าทิส
- Principle of movement
ทฤษฎีและหลักการของการเคล�อนไหวรางกาย
- Pilates anatomy หลักกายวิภาคศาสตรของพิลาทิส

- Postural assessment

หลักการประเมินโครงสรางรางกาย
- Pilates reformer การฝกพิลาทิส Reformer

- Pilates Cadillac & Chair & Ladder Barrel
การฝกพิลาทิส Cadillac & Chair & Ladder Barrel

Anti-Aging Pilates Program Level ll

16 Hours

For Pelvic Knee and Ankle
Integrate Pilates Principle with Anti-Aging Medicine
Focus on Matt and Small Equipment for core stability, Pelvis, Knee and Ankle
ผูผานการอบรมจะสามารถเขาใจหลักการที่เปนหลักสำคัญของพิลาทิสและสามารถนำไปประยุกต ใชกับ
การออกกำลังกายชนิดอ�นๆได การอบรมเนนการฝก กลามเนื้อหลัง แกนกลาง สะโพก เขา และขอเทา

Anti-Aging Pilates Program Level lll

16 Hours

For Thoracic Scapular and Neck
Integrate Pilates Principle with Anti-Aging Medicine
Focus on Matt and Small Equipment for core stability, thoracic, scapular and neck
ผูผานการอบรมจะสามารถเขาใจหลักการที่เปนหลักสำคัญของพิลาทิสและสามารถนำไปประยุกต ใชกับ
การออกกำลังกายชนิดอ�นๆ ได การอบรมเนนการฝก กลามเนื้อหลัง แกนกลาง ชวงอก สะบัก และคอ

