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

Anti-Aging Exercise Instructor Program

64 Hours

เหมาะสำหรับผูที่ตองการเปนผูฝกสอนการออกกำลังกายดานการชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ
สามารถประยุกตศาสตรดานการชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพรวมกับการออกกำลังกาย
สามารถวางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายเพ�อเพิม่ ประสิทธิภาพการสอนออกกำลังกายไดอยางถูกตองและปลอดภัย
สามารถประเมินทาทางการออกกำลังกายที่ไมถกู ตองและเขาใจการแกไขเพ�อปองกันการบาดเจ็บในการออกกำลังกาย

Personal Trainer Definition ลักษณะและบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน
The Foundation of Anti-Aging Sport Medicine
พื้นฐานสำคัญในการออกกำลังกายเพ�อการชะลอวัย

Physiology of bone, joint, skeleton
สรีรวิทยา ระบบกระดูก กลามเนื้อ และขอตอ
Hormone response to exercise การตอบสนองฮอรโมนในการออกกำลังกาย

Screening for exercise and safety issues
การตรวจคัดกรองกอนออกกำลังกาย

Weight management and Muscle
การลดน้ำหนักและการสรางกลามเนื้อ

Weight training and support technique
เทคนิคการฝกเวทเทรนนิง่ อยางถูกตองและการเขาชวยเหลือขณะทำการฝก

Pilates for weight training พิลาทิสสำหรับการฝกกลามเนื้อ
Muscle and soft tissue release technique การคลายกลามเนื้อและเนื้อเย�อ
Nutrition for weight loss and muscle gainer โภชนาการเพ�อการลดน้ำหนักและสรางกลามเนื้อ
Design Training Program การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย
Sport and Fitness Psychology จิตวิทยาในการฝกสอนการออกกำลังกาย

Medical Practitioner Program

32 Hours

เหมาะสำหรับผูฝกสอนการออกกำลังกาย ที่ตองการเพิ่มพูนความรู ในเชิงการแพทย
สามารถฝกสอนการออกกำลังกายสำหรับวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
สามารถเขาใจเทคนิคการออกกำลังกายในผูที่มีโรคประจำตัวหรือมีภาวะความเส�อมในรางกาย
การปองกันการบาดเจ็บและการแก ไข

Upper cross and lower cross syndrome
การใชงานของกลามเนื้อที่ ไมถูกตองที่มีผลตอ
โครงสรางของรางกาย

Diabetic Care Cardiac Arthirtis Rehabilitation Program
การออกกำลังกายในกลุม โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และขอเส�อม
Evaluation of Sport injury การตรวจประเมินรางกาย
ในผูที่มีอาการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา

Close chain & open chain exercise
การเคล�อนไหวรางกายระบบปดและเปด
Rehabilitation Pilates พิลาทิสเพ�อการฟนฟู

Advanced Muscle and soft tissue release technique
การคลายกลามเนื้อและเนื้อเย�อขั้นสูง

Medical trainer concept

Apply kinesio tap with exercise

ผูฝ ก สอนการออกกำลังกายทางการแพทย บทบาท หนาที่
Clinical psychology จิตวิทยาคลินิก

การใช ไคนิสิโอเทปในการออกกำลังกาย

Functional anatomy

โภชนาการและอาหารเสริมในกลุมผูบาดเจ็บ

Nutrition for Sport Injury

กายวิภาคศาสตรการออกกำลังกาย
Degenerative Process ความเส�อมของรางกาย

Design Training Program

Exercise endocrinology and regeneration

Medical exercise record and referral

ระบบฮอรโมนตอมไรทอที่มีผลตอการออกกำลังกาย
และการฟนฟู

การบันทึก การรับและสงตอผูปวย ออกกำลังกาย
ทางการแพทย

การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย

Anti-Aging Healthy Lover Program

24 Hours

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพ และสนใจอยากเรียนรูการออกกำลังกายที่ถูกตองและปลอดภัย
รวมกับการดูแลสุขภาพในศาสตรชะลอวัย

Basic Anatomy for Exercise กายวิภาคศาสตรขั้นพื้นฐานสำหรับการออกกำลังกาย
Basic Kinesiology ระบบการเคล�อนไหวรางกายขั้นพื้นฐาน
Basic Physiology for Metabolism ระบบการเผาผลาญและพลังงานขั้นพื้นฐาน
Type of exercise การออกกำลังกายในแตละชนิด
- Cardio-respiratory Training
การออกกำลัง ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต
- Resistant Training การออกกำลัง ระบบแรงตาน
- Stretching Training การออกกำลังกาย ดวยการยืดเหยียด
- Plyometric Training การออกกำลังกาย ระบบไพลโอเมทริก
- Pilates Training การออกกำลังกาย แบบพิลาทิส

Basic Sport Nutrition โภชนาการดานกีฬาขั้นพื้นฐาน
Design Training Program การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย

