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ขอเชิญศิษย์เก่ากายภาพบำาบัด มหิดล และผู้สนใจ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกายภาพบำาบัด ประจำาปี 2558  

และร่วมรำาลึกถึงวันคืนเก่าๆ ในงาน “ราตรีสีชมพู”
Back to PTMU School: PT in the Future

50 ปี 
กายภาพบำาบัด มหิดล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
Location: คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 21-22 พ.ค. 2558
Location: โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ช่วงเช้า   
ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ กายภาพบำาบัด 2558 ร่วมฟังปฐกถาพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
และร่วมรำาลึกถึงความทรงจำาเก่าๆ ไปกับทัวร์คณะและทัวร์ศาลายา

ช่วงเย็น  
ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวกายภาพบำาบัด “ราตรีสีชมพู” Back to PTMU School: PT in the Future
ชมการแสดงจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เกมส์ลุ้นรางวัลต่างๆ รุ่นไหนมาเยอะสุดรับรางวัลพิเศษ 
และสุดท้ายกับความภาคภูมิใจ พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

เข้าร่วมประชุมวิชาการตามหัวข้อที่ท่านสนใจ

ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อ
ศิษย์เก่าดีเด่นทางวิชาชีพ และวิชาการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
และงานราตรีสีชมพู

www.pt.mahidol.ac.th/conference
ภายในวันที่ 30  เม.ย. 58



การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558 “50 ปี กายภาพบำาบัด มหิดล”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558  ณ ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำาบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.

11.00 – 11.30 น.

11.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
  

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.15 น.

15.15 – 16.00 น.

16.30 - 17.30  น.
18.00 – 18.30 น.
18.30 – 18.45 น

18.45 – 19.00 น.
19.00 – 21.45 น.
21.45 – 22.00 น.

เวลา	 	 	 	 	 	 กิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
เปิดการประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ปาฐกถาพิเศษ	 โดย  ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร
ปาฐกถาพิเศษ  โดย  ศ.นพ.ภานุพันธ์  ทรงเจริญ
รับประทานอาหารว่าง
ปาฐกถา เรื่อง “กว่าจะถึงวันนี้	กายภาพบำาบัด	มหิดล”	
โดย รศ.กานดา ใจภักดี
ปาฐกถา เรื่อง “กายภาพบำาบัด	กับ	AEC”		
โดย  ผศ.ดร.ประโยชน์ บุญสินสุข
ปาฐกถา เรื่อง “ก้าวไปข้างหน้า	กายภาพบำาบัด	มหิดล”		
โดย  รศ.ดร.รุ่งทิวา  วัจฉละฐิติ
รับประทานอาหารกลางวัน
เสวนา เรื่อง คลินิกกายภาพบำาบัด	
โดย อ.วิยะดา  ศักดิ์ศร ี  ผศ.ดร.ประภาส  โพธิ์ทองสุนันท์   
 อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์      ผศ.ชมพูนุท  สุวรรณศรี                
ดำาเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ประเสริฐ  สกุลศรีประเสริฐ
รับประทานอาหารว่าง
เสวนา เรื่อง งานกายภาพบำาบัดในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โดย    วิทยากรจากหน่วยงานเอกชน  
          ผศ.ดร.จตุพร  วงศ์สาธิตกุล
เสวนา เรื่อง งานกายภาพบำาบัดชุมชน
โดย รศ.ดร. น้อมจิตต์  นวลเนตร์  กภ.สมคิด  เพื่อนรัมย์                            
 รศ.ดร.ปนดา  เตชทรัพย์อมร    ผศ.ดร.มัณฑนา   วงศ์ศิรินวรัตน์
ดำาเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ภครตี  ชัยวัฒน์
ทัวร์คณะและทัวร์ศาลายา
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานราตรีสีชมพู “50	ปี	แห่งความภาคภูมิใจ”	
พิธีเปิดงานราตรีสีชมพ	ู“50	ปี	แห่งความภาคภูมิใจ”
โดย   รศ.กานดา		ใจภักดี	
 คณบดีท่านแรกของคณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
การแสดงสลับกับการจับฉลากมอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมงาน
พิธีปิดงานราตรีสีชมพ	ู“50	ปี	แห่งความภาคภูมิใจ”



การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558 “50 ปี กายภาพบำาบัด มหิดล”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558   ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.15 น. 

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น. 
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.15 น. 

เวลา	 	 	 	 	 	 กิจกรรม

เวลา	 	 	 	 	 	 กิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
ชมวีดิทัศน์ “50 ปี กายภาพบำาบัด มหิดล”
รับประทานอาหารว่าง
แยกห้องย่อยในแต่ละหัวข้อ
รับประทานอาหารกลางวัน
แยกห้องย่อยในแต่ละหัวข้อ
รับประทานอาหารว่าง
แยกห้องย่อยในแต่ละหัวข้อ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
แยกห้องย่อยในแต่ละหัวข้อ
รับประทานอาหารว่าง
แยกห้องย่อยในแต่ละหัวข้อ
รับประทานอาหารกลางวัน
แยกห้องย่อยในแต่ละหัวข้อ
รับประทานอาหารว่าง
แยกห้องย่อยในแต่ละหัวข้อ

คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
คณะกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
โทรศัพท์ : 0-2441-5450 #20216 โทรสาร : 0-2441-5454 Email: phornrat.pho@mahidol.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำารองที่นั่งได้ที ่



การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558 “50 ปี กายภาพบำาบัด มหิดล”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

 

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.

10.00 - 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

วันที่	21	พฤษภาคม	2558		: Exercise	is	Medicine	and	Update	in	Exercise	Physiology	for	PT

Thai	Physical	Activity	Guidelines	(TPAG)วันที่	22	พฤษภาคม	2558		:

Cardiovascular		and	Respiratory	System:	Exercise	as	an	Intervention	
โดย รศ.พ.ต.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน
Muscular	System:	Exercise	as	an	Intervention
โดย รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Exercise	is	Medicine:	A	Global	Campaign	from	ACSM
โดย รศ.พ.ต.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
Health	Benefits	from	Physical	Activities
โดย อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Physical	Activity	Assessment	Methodology
โดย ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ  คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน
Metabolic	Equivalent:	Validity,	Efficiency	and	Clinical	Applications	
for	Physical	Therapists 
โดย อ.ดร.เวทสินี แก้วขันตี   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Development	and	Applications	of	TPAG	
โดย อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

Exercise	as	an	Intervention	and	Thai	Physical	Activity	Guidelines	(TPAG)	
อาจารย์ประสานงาน : ผศ.ดร.วรรธนะ	ชลายนเดชะ

ตารางการประชุมในแต่ละหัวข้อ
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ห้องย่อยที่  1 



การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558 “50 ปี กายภาพบำาบัด มหิดล”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.

10.00 - 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

วันที่	21	พฤษภาคม	2558

วันที่	22	พฤษภาคม	2558

Overview	in	Chest	Physical	Therapy	Technique	and	New	Devices
โดย รศ.ดร.ชุลี โจนส์    คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

รับประทานอาหารกลางวัน
Updated	Chest	Physical	Therapy	Technique	in	Adults
โดย  รศ.ดร.ชุลี โจนส์     คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

รับประทานอาหารว่าง 
Updated	Chest	Physical	Therapy	Technique	in	Pediatrics
โดย กภ.วิรงรอง ยศะสินธุ   สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ลงทะเบียน
Clinical	Outcome	Measurement
โดย อ.ดร.เวทสินี แก้วขันตี     คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
ปฏิบัติการ Clinical	Outcome	Measurement	
รับประทานอาหารกลางวัน
Symposium:	From	Theory	to	Practice		  
โดย  กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ      สถาบันโรคทรวงอก

 ผศ.ณิชานันท์ ปัญญาเอก    คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 กภ.สุภาภรณ์  ทัศนอนันชัย   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุร ี
 กภ.ชัชวาลย์ วงศ์เพ็ญทักษ์    โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

Modulator: อ.ดร.อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์
รับประทานอาหารว่าง
Symposium:	From	Theory	to	Practice		
โดย  กภ.นัฏฐา ติตถะสิริ      สถาบันโรคทรวงอก

 ผศ.ณิชานันท์ ปัญญาเอก    คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 กภ.สุภาภรณ์  ทัศนอนันชัย   โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุร ี
 กภ.ชัชวาลย์ วงศ์เพ็ญทักษ์    โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

Modulator: อ.ดร.อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์

กายภาพบำาบัดระบบหัวใจและหลอดเลือด		
อาจารย์ประสานงาน : อ.ดร.อัมพร		นันทาภรณ์ศักดิ์

ห้องย่อยที่  2

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.



การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558 “50 ปี กายภาพบำาบัด มหิดล”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

How-to	:	PTs	teach	parents	to	care	disabled	children	in	communities
อาจารย์ประสานงาน :	ผศ.ดร.สายพิณ	ประเสริฐสุขดี

ห้องย่อยที่ 3

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.

10.00 - 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

วันที่	21	พฤษภาคม	2558

วันที่	22	พฤษภาคม	2558

Family-Centered	Approach	&	Updated	Recent	Research	Studies	of	
Parent	Education
โดย ผศ.ดร.สายพิณ ประเสริฐสุขดี   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน
Handling	and	Transferring	a	Child	with	Physical	Disabilities	to	Better	
Care	for	the	Child	and	the	Parent			
โดย รศ.กรกฏ เห็นแสงวิไล คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ และ ทีมผู้ช่วยวิทยากร ม. มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Stretching	and	Positioning	
โดย ผศ.ดร.สายพิณ ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล และ ทีมผู้ช่วยวิทยากร ม.มหิดล

ลงทะเบียน
Developmental	Stimulation:	Influence	of	Play
โดย ผศ.พิศมัย มะลิลา คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น และ ทีมผู้ช่วยวิทยากร ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Caring	for	Activities	of	Daily	Life	(ADL):	What	Should	PT	Focus	on?	
โดย ผศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น และ ทีมผู้ช่วยวิทยากร ม.มหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน
Aids	for	Life	and	Case	Studies
โดย  ผศ.พิศมัย มะลิลา   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

        รศ.กรกฏ  เห็นแสงวิไล  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

รับประทานอาหารว่าง
Case	Studies	and	Discussion	&	Conclusion
โดย ผศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

       ผศ.พิศมัย มะลิลา   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

       ผศ.ดร.สายพิณ ประเสริฐสุขด ี คณะกายภาพบำาบัด ม. มหิดล 

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.



10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 - 13.45 น.

13.45 - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.

15.30 – 16.15 น.

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.15 น.

09.15 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.

10.15 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 - 13.45 น.

13.45 - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

วันที่	21	พฤษภาคม	2558

วันที่	22	พฤษภาคม	2558

Panel Discussion เส้นทางลัดจากพี่สู่น้อง			     
โดย ผศ.ดร.ประโยชน์ บุญสินสุข      กรรมการนโยบาย คณะกายภาพบำาบัดฯ ม.มหิดล

       ผศ.ปรีชา ธันวารชร       อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

       อ.มานพ ประภาษานนท์           รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ดำาเนินการอภิปราย โดย รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน
มุมมองจากแพทย์กับการพัฒนานักกายภาพบำาบัดให้ชำานาญ
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
โดย อ.นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล       รพ.เลิดสิน

K.L.I.M.B.	:	“Alternative	Physical	Therapy	Treatment	Solution”
โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร       อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล         
รับประทานอาหารว่าง
ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
โดย อ.มานพ ประภาษานนท์        รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

จากบกสู่น้ำา
โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่

ลงทะเบียน 
Manual	Techniques	and	Beyond	(ธาตุรู้กับการแก้ไขโครงสร้าง)
โดย อ.สมศักด์ เกวลิน     สมศักดิ์คลินิกกายภาพบำาบัด

เท้านั้นสำาคัญไฉน?
โดย อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร     สถาบันราชประชาสมาสัย

รับประทานอาหารว่าง
อัตลักษณ์การรักษาแบบไทยๆ
โดย รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์   คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น

จาก Lymphatic	Drainage	สู่สีสันแห่ง	Taping
โดย ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ และ อ.พิม ภูริสุทธิ์ คณะกายภาพบำาบัด วิทยาลัยเซ็นหลุยส์

รับประทานอาหารกลางวัน
เข้าใจธรรมชาติของ	Soft	Tissue...รากฐานแห่งความสำาเร็จ
โดย รศ.ดร.ปนดา เตชทรัพย์อมร    คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

Integrated	Maitland	Concept	and	Application
โดย อ.ธีรศักดิ์ แซ่ฉั่ว    รพ.จุฬาลงกรณ์

รับประทานอาหารว่าง
West	Meets	East,	ออร์โธ	พบ	นิวโร,	จากกายสู่ใจ	
โดย    อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล   
         รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี  คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

         อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา              คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

50 ปี กุญแจแห่งความสำาเร็จ กายภาพบำาบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เส้นทางลัดจากพี่สู่น้อง
อาจารย์ประสานงาน :	อ.ดร.คีรินท์		เมฆโหรา,	อ.คมปกรณ	์	ลิมป์สุทธิรัชต์

ห้องย่อยที่ 4



การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558 “50 ปี กายภาพบำาบัด มหิดล”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

วันที่	21	พฤษภาคม	2558

วันที่	22	พฤษภาคม	2558

Application	of	ICF	Model	for	Individuals	with	Stroke
โดย อ.ดร.จตุพร สุทธิวงษ์    คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

       อ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ    คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน
Conceptual	Framework	in	Stroke	Physical	Therapy	
โดย รศ.โสภา  พิชัยยงค์วงศ์ดี   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล   
       ผศ.ดร.สุนีย์  บวรสุนทรชัย   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Home-Based	Physical	Therapy	for	Stroke
โดย รศ.ดร.วิมลวรรณ  เหียงแก้ว   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

ลงทะเบียน
Mechanical	Constraints	and	Environmental	Influences	in	Stroke	
โดย รศ.โสภา  พิชัยยงค์วงศ์ดี    คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Task–Specific	Practice	and	Functional	Recovery	after	Stroke
โดย ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

       อ.เฟื่องฟ้า ขอบคุณ    คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน
Postural	Control	and	Balance	and	Gait	Intervention	for	Stroke
โดย  รศ.ดร.วิมลวรรณ  เหียงแก้ว    คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

       ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย  คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Intervention	Based	on	Mirror	Neuron	Concepts		
โดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์    คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

Learn and share of Stroke Management at the 50th  Anniversary PT Mahidol
อาจารย์ประสานงาน : รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี, ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะห้องย่อยที่ 5



การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2558 “50 ปี กายภาพบำาบัด มหิดล”
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.

10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00  - 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.15 น.

วันที่	21	พฤษภาคม	2558

วันที่	22	พฤษภาคม	2558

Sight		&	Medicine
โดย นพ.วรากร  เทียมทัด  รพ.เลิดสิน

รับประทานอาหารกลางวัน
Sight	Therapy
โดย นพ.วรากร  เทียมทัด  รพ.เลิดสิน

รับประทานอาหารว่าง
เสวนา เรื่อง	Hope	on	Hopeless
โดย คุณยุทธนา  เหล่าผดุงรัชกร  บริษัท เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

       นพ.วรากร  เทียมทัด  รพ.เลิดสิน

ดำาเนินการเสวนาโดย อ.ดร.ศุภลักษณ์  เข็มทอง  คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

ลงทะเบียน
Sexuality	&	Neurophysiological	Concept
โดย อ.ดร.วีรวัฒน์  แสนศรี     คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Sexual	Rehabilitation	after	Stroke
โดย อ.ดร.อนุชาติ  เขื่อนนิล    คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารกลางวัน
Subconscious	for	Well-being	(1)
โดย อ.ดร.ศุภลักษณ์  เข็มทอง  คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

รับประทานอาหารว่าง
Subconscious	for	Well-being	(2)
โดย อ.ดร.ศุภลักษณ์  เข็มทอง   คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

การมองเห็นบำาบัด เพศวิถี และจิตใต้สำานึก เพื่อสุขภาวะ 
Sight Therapy, Sexuality and Subconscious (3S) for Well-being
อาจารย์ประสานงาน: อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล

ห้องย่อยที่ 6


