ประวัติวทิ ยากร
1. ประวัติบุคคล
1.1 นายยอดชาย บุญประกอบ
1.2 วันเดือนปี เกิด..26 มีนาคม 2510
1.3 สถานทีป่ ฏิบัติงานปัจจุบัน สายวิชากายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
1.4 หน้ าที่ปัจจุบัน
หัวหน้ากลุ่มวิชากล้ามเนื้อและกระดูก สายวิชากายภาพบาบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการประจาหลักสู ตรและการบริ หารหลักสู ตรประจาคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.5 ประวัติการศึกษา (เรี ยงจากวุฒิสูงสุ ด)
พ.ศ.
วุฒิปริญญา
สาขา
สถาบัน
2548
ปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต
เภสัชวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2536
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2533
วิทยาศาสตรบัณฑิต
กายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.6 การฝึ กอบรมอื่น ๆ
พ.ศ.
สถานที่
หลักสู ตร
ระยะเวลาการอบรม
2540
Department of human
Human Movement
2 เดือน
Movement, Western
University, Perth, Australia

2. ประวัติการทางาน
2.1 งานสอน (ระบุระยะเวลารวมทั้งประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษาและสาขาที่สอนย้อนหลัง 3
ปี จนถึงปัจจุบนั )
เริ่ มทาการสอนนักศึกษาปริ ญญาตรี ปีการศึกษา 2536- ปัจจุบนั รวมเป็ นระยะเวลา 20 ปี
ประสบการณ์การสอน 3 ปี ย้อนหลังสาขาที่สอนได้แก่

1.วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)
2.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบาบัดและวิทยาศาสตร์ การกีฬา)
3.ปรัชญาดุษฏีบณั ฑิต (วิทยาศาสตร์การเคลื่ อนไหวและวิทยาศาสตร์ การกีฬา)
2.2 งานบริการวิชาการ (ระบุงานบริ การวิชาการที่ใช้ความรู ้ระดับสู งอันอาจเป็ นประโยชน์กบั
การศึกษาเฉพาะทาง)
.วิทยากรบรรยายหลักสู ตร “การยศาสตร์ เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บจากการทางาน”
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร “ดุลยภาพบาบัดและการควบคุมน้ าหนักร่ างกาย”
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร “การทางานอย่างมีความสุ ข”
วิทยากรบรรยายหลักสู ตร “หัตถบาบัดในการรักษาผูป้ ่ วยป่ วยคอ ปวดหลังและปวดเอวส่ วนล่าง”
3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (หมายถึงผลงานที่มีการตีพิมพ์ไม่ใช่ชื่อโครงการที่ทาหรื อรายงานวิจยั ให้
เขียนตามรู ปแบบ การเขียนเอกสารอ้างอิง ผลงานที่ตีพิมพ์เป็ นภาษาไทย ให้เขียนรายละเอียดเป็ นภาษาไทย
และเขียนเรี ยงความจากปัจจุบนั
3.1 ประเภทวิจัย
3.1.1 บทความวิจยั พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ
ธวัชชัย สุ วรรณโท, รุ ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, ยอดชาย บุญประกอบ, สุ ภาภรณ์ ผดุงกิจ, ปรี ดา อารยา
วิชานนท์. เปรี ยบเทียบผลทันทีระหว่างการทา single manipulationกับ single mobilization ที่
บริ เวณกระดูกสันหลังระดับอกในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดคอเรื้ อรัง. วารสารกายภาพบาบัด 2553:
32(2): 62-71.
คุณาวุฒิ วรรณจักร, ยอดชายบุญประกอบ, รัตนวดี ณ นคร, วิชยั อึงพินิจพงศ์. ผลทันทีและผล
ระยะสั้นของการนวดแผนไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวของมือในผูป้ ่ วย
โรคหนังแข็ง. วารสารกายภาพบาบัด 2553: 32(2)81-89.
สุ นิสา ชายเกลี้ยง, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, ยอดชาย บุญประกอบ, เบญจา มุกตะพันธ์. ความชุกการ
ปวดหลังของพนักงานและปัจจัยเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อมการทางานในสานักงานนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. Safety & Enviroment review 2552: 19(3): 11-18.
*วรรณพร สาราญพัฒน์ , ยอดชาย บุญประกอบ, วิชยั อึงพินิจพงศ์, รุ ้งทิพย์ พันธุเมธากุล. ผลทันที
ของการฝึ กฤาษีดดั ตนแต่ละท่าต่อความยืดหยุน่ ของหลัง. The 20th National gradual research
conference. 2009; 1367-73.
Lattmann E, Sattayasai J, Boonprakob Y, Singh H, Lattamnn P. Cholecystokinin antagonists
(part I): Antinociceptive, anxiolytic and antidepressant effects of N-(5-methyl-3-oxo-1,2diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N’-phenylureas and carboxamides. Drug Discov Ther
2008: 2(3): 156-167. (ผู้ร่วมวิจัย)
- Lattmann E, Sattayasai J, Lattmann P, Billington DC, Schwalbe CH, Boonprakob Y et al.

Anti-depressant and anti-nociceptive effects of 1,4-benzodiazepine-2-ones based CCK2
antagonists. Drug Discov Ther. 2007; 1(1): 45-56. (ผูร้ ่ วมวิจยั )
- Lattmann E , Singh H, Boonprakob Y, Lattmann P, Sattayasai J. Synthesis and evaluation of
N-(-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-1H-indole-carboxamides as cholecystokinin
antagonists. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2006; 58: 1-9. (ผู้ร่วมวิจัย)
-Lattmann E, Merino I, Dunn S, Paveen B, Lattmann P, Billington DC, Boonprakob Y,
Sattayasai J. Novel 5-HT7 ligands as antidepressant; automed synthesis of N-substiyued –N-[4methylpiperidin-1-yl]propyl]-aryl sulfanamides. Letters in Drug design & Discovery 2006; 3:
625-30. (ผู้ร่วมวิจยั )
-Lattmann E, Merino I, Dunn S, Paveen B, Lattmann P, Billington DC, Boonprakob Y,
Sattayasai J. Novel 5-HT7 ligands as antidepressant; automed synthesis of N-substiyued –N-[4methylpiperidin-1-yl]propyl]-aryl sulfanamides. Letters in Drug design & Discovery 2006; 3:
625-30. (ผู้ร่วมวิจยั )
- Offel M, Lattmann P, Singh H, Billington DC, Boonprakob Y, Sattayasai J, Lattmann E.
Synthesis of substituted 3-anilino-5-phenyl-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-ones and
their evaluation as cholecystokinin-ligands. Arch. Phar Chem Life Sci 2005; 339: 163-73. (ผู้
ร่ วมวิจยั )
- Lattmann E, Sattayasai J, Boonprakob Y, Lattmann P, Singh H. Synthesis and evaluation of

N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N’-phenyleurea as
cholecystokinin antagonista. Arzneim-Forsch/Drug Res 2005; 5: 251-8. (ผู้ร่วมวิจยั )
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3.1.2 บทความพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ
..บทความทัว่ ไปเรื่ อง “อาการปวดข้อ sacroiliac” วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด ปี ที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2551.
4.ขอบเขตหัวข้อบรรยายที่มีประสบการณ์
4.1 “การดัดและการจัดกระดูกสันหลังในภาวะปวดคอ หลังและเอว”
4.2 “การทางานอย่างมีความสุ ข (Happy Workplace)

4.3 “การยศาสตร์ และการป้ องกันการบาดเจ็บจากการทางาน”
4.4 “มิติบาบัด 4 ประการในการลดน้ าหนัก”
4.5 “ดุลยภาพบาบัด”
4.6 “เทคนิคการเสริ มพลังบวกในการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยติดยาเสพติด”

