
อบรมระหว่างวันที่ 24 - 28  เมษายน 2566 ณ  โรงแรมนนทบุรี ฝาเลซ จ.นนทบุร ี

 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอ/บ่า/ไหล่   
 ไหลต่ดิ ยกแขนไม่สะดวก  
 รองช้้า ปวดเข่า ไมเกรน 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่   www.thaicam.go.th 

สอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก  
กองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดนนทบุรี 

หัวข้อการอบรม 
 กายวภิาคและสรีรวิทยา 
 กลไกและสาเหตุการเกิดพังผืด 
 หลักการสลายพังผืด/ผ่าตัดเทยีม 
 เทคนคิและวิธีการหาต้าแหน่งที่พบพยาธิสภาพ 
 ฝึกปฏิบัติแก้อาการเพ่ือสามารถน้าไปใช้ได้จริง 

 

อาจารย์ประทีป  ไวค านวณ  

    วิทยากร 

ปู้เชีย่วชาฌด้านการกดจุดคลายฝังปืด 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,500 บาท** 
(รับจ านวนจ ากัด) 

รับสมัครวันนี้ – 30 มี.ค. 66 

แกอ้าการ เอกสารหลักฏานการสมัคร 
 ใบสมัคร 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 หลักฏานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 
ส่งหลักฏานการสมัครมายัง 

Email : songserm.alt@gmail.com 

กรุณาโอนเงินผ่านบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสขุ-ตวิานนท์  

เลขบัญชี 142-0-17124-0 
ชื่อบัญช ีเงินบ้ารุงกองการแพทย์ทางเลอืก  

** (รวมค่าวิทยากร/ค่าเอกสาร/ประกาศนียบตัร/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
โปรดน าหลักฐานหนังสืออนุมัติไปราชการพร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมาในวันอบรม    เบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามหนังสือ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548) 

ติดต่อ  คุณนรินทร /คุณสุพัตรา โทร 02 591 7007 ต่อ 2605, 2606 
  โทร 061 651 4098 



กรุณาโอนเงินผ่านบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  

เลขบัญชี 142-0-17124-0 
ชื่อบัญชี  เงินบ ารุงกองการแพทย์ทางเลือก  

• ความเป็นมาการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย (นวดปรับจัดกระดูก)  
• กายวิภาคและสรีระโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ 
• การตรวจวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกายแบบภูมิปัญญาไทย 
• เทคนิกการใช้ มือ เข่า เท้า ศอก ในการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 
• ทฤษฎีและปฏิบัติพื้นฐานนวดคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น 
• ทฤษฎีและปฏิบัตินวดแก้อาการ 25 อาการ 
• ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดกระดูกและปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย  
• บริหารร่างกาย (ท่าลุกนั่ง-ลุกนอน) สร้างความสมดุล 
• ฝึกปฏิบัติให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 

รองช ้า  
บ้านหมุน 
นิ วล๊อค 

ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้น 
ปวดข้อมือ ถุงพังผืดบริเวณข้อมืออักเสบโป่งพอง  
กลุ่มอาการออฟฟิตซินโดรม  
ป้องกันอัมพฤกตใบหน้า  
ป้องกันเส้นเลือดตีบ ตัน แตก 
ปวดเข่า ร้อนหลังเท้า 
ปวดขา ชาลงปลายเท้า  

สอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ :  
      กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6  
      กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดนนทบุรี 

ติดต่อ        คุณนรินทร /คุณสุพัตรา 
              โทร 02 591 7007 ต่อ 2605, 2606 
              โทร 061 651 4098         

** (รวมค่าวิทยากร/ค่าเอกสาร/ประกาศนียบตัร/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
โปรดน าหลักฐานหนังสืออนุมัติไปราชการพร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมาในวันอบรม    เบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามหนังสือ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548) 
 

เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 ใบสมัคร 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 
ส่งหลักฐานการสมัครมายัง 
Email : songserm.alt@gmail.com 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.thaicam.go.th 

ค่าลงทะเบียน  

ฝิเศษ ท่านละ 19,500 บาท** 
จากราคาปกติ 29,900 บาท 

(รับจ านวนจ ากัด) สมัครได้วันนี้ – 15 เม.ย. 66 

อาจารย์ประสพสุข อิงคะวะระ 
    วิทยากร 



สอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก  
กองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดนนทบุรี 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่   

www.thaicam.go.th 

อบรมระหว่างวันท่ี 29 ฝ.ค. – 2 ม.ิย. 2566  ณ โรงแรมนนทบุรี ฝาเลซ จ.นนทบุร ี

 กายวิภาคสรีระและโครงสร้างเท้า 
 ความเป็นมาของ Reflexology 
 ข้อห้าม ข้อควรระวัง ความผิดปกติที่พบบ่อย 
 เทคนิคการแบ่งโซนเท้า หาต าแหน่ง 62 จุด 
 การฝึกปฏิบัติการนวดเท้าแบบ Reflexology 
 แก้อาการโรคเรื้อรัง ภาวะ Post COVID-19/Long COVID-19 
 ฝึกปฏิบัติเพื่อสามารถน าไปใช้ได้จริง 

แก้อาการ  

ได้แก่...ระบบขับถ่าย  ระบบสมอง   ระบบฮอร์โมน  
         ระบบการฟัง   ระบบประสาทไขสันหลงั  
         ระบบต่อมน ้าเหลือง และ ระบบภูมิต้านทาน  

เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 ใบสมัคร 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 
ส่งหลักฐานการสมัครมายัง 
Email : songserm.alt@gmail.com 

กรุณาโอนเงินผ่านบัญช ี
ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  

เลขบัญชี 142-0-17124-0 
ชื่อบัญชี เงินบ ารุงกองการแพทย์ทางเลือก 

หัวข้อการอบรม 

ติดต่อ  คุณนรินทร /คุณสุพัตรา โทร 02 591 7007 ต่อ 2605, 2606 
  โทร 061 651 4098 

** (รวมค่าวิทยากร/ค่าเอกสาร/ประกาศนียบตัร/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
โปรดน าหลักฐานหนังสืออนุมัติไปราชการพร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมาในวันอบรม    เบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามหนังสือ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548) 

วิทยากรโดย อ.ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ 



กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก  
อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ www.thaicam.go.th 

ระหว่างวันท่ี 14-16 มิถุนายน 2566  ณ โรงแรมนนทบุรี ฝาเลช จังหวัดนนทบุร ี

 

 ความเป็นมาหลักการทฤษญีการนวดกษัยปัฌจเวช 
 สรีระและโครงสร้างของร่างกายมนุษย ์
 ข้อห้าม ข้อควรระวัง และประโยชน์ที่น าไปใช้ 
 การผึกปฎิบัติการนวดกษัยปัฌจเวช 
 ผึกปฎิบัติเฝื่อสามารถน าไปใช้ได้จริง 

 ใบสมัคร 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 

ส่งหลักฏานการสมัครมายัง 
Email : songserm.alt@gmail.com 

 

      เพื่อช่วยให้การไหลเวียนในร่างกายดีข้ึน การท างาน
ของระบบอวัยวะภายใน ท างานได้ดี  และยัง ช่วยให้
กล้ามเนื้อป่อนคลาย บรรเทาอาการปวดต่าง ๆ 
 

 การนวดกดจุดท้องตามแนวเส้นประธานสิบ  
 การนวดท้องปรับธาต ุ
 การนวดโกยท้อง/นวดเข้าตะเกียบ  
 การนวดท้องระบายน้ าเหลือง  
 การนวดปรับพลังชี่ (ท้อง) 

สอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  

** (รวมค่าวิทยากร/ค่าเอกสาร/ประกาศนียบตัร/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
โปรดน าหลักฐานหนังสืออนุมัติไปราชการพร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมาในวันอบรม    เบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามหนังสือ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548) 

ติดต่อ    คุณนรินทร /คุณสุพัตรา 
            โทร  02 591 7007 ต่อ 2605, 2606 
            โทร  061 651 4098 

กรุณาโอนเงินป่าน   

สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  

เลขบัฌชี 142-0-17124-0 
ชื่อบัฌชี เงินบ ารุงกองการแฝทย์ทางเลือก  

วิทยากรโดย อ.อ าไพ ชัยชลทรัพย์ 



 

สอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก  
กองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดนนทบุรี 

 ทฤษฎเีส้นลมปราณ 
 หลักการพื้นฐานการกดจุดบ าบัด 
 ข้อห้าม ข้อควรระวัง 
 จริยธรรม และคุณธรรมของผู้ให้การบ าบัด 
 กายวิภาค และ สรีรวิทยา 
 เทคนิคและวิธีการกดจุดบ าบัดอาการต่างๆ 
 ฝึกปฏิบัติเพื่อสามารถน าไปใชไ้ด้จริง 

 

 ปวดศีรษะ ไมเกรน  
 ยกแขนไม่สะดวก  
 เสียดแน่นหน้าอก  
 ปวดหลัง ปวดเข่า  
 สายตาพร่ามัว สายตาล้า 
 วิงเวียนเป็นลม แพ้อากาศ 

เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 ใบสมัคร 
 ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 
ส่งหลักฐานการสมัครมายัง 

Email : songserm.alt@gmail.com 

กรุณาโอนเงินผ่าน  

สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์  

เลขบัญชี 142-0-17124-0 
ชื่อบัญชี เงินบ ารุงกองการแพทยท์างเลือก

ติดต่อ   คุณนรินทร /คุณสุพัตรา 
         โทร 02 591 7007 ต่อ 2605, 2606 
         โทร 061 651 4098 

** (รวมค่าวิทยากร/ค่าเอกสาร/ประกาศนียบตัร/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (ไม่รวมค่าท่ีพัก) 
โปรดน าหลักฐานหนังสืออนุมัติไปราชการพร้อมใบโอนเงินฉบับจริงมาในวันอบรม    เบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามหนังสือ กค 0409.7/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548) 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดรูายละเอียดไดท้ี ่www.thaicam.go.th 


