
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Assessment and management of  foot problems in 
musculoskeletal system: Multidisciplinary approach” จัดโดยคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  
และสถาบันราชประชาสมาสัย 
สถานที่ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์เฟ่ือง สัตย์สงวน คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
วิทยากร  : อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร /อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์ /รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพรวงศ์  
              รศ.พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์ และผศ.ดร.ปราณีต  เพ็ญศรี 
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07.30 – 08.00 ลงทะเบียน 

08.00 - 8.15 พิธีเปิด 

08.15 - 9.30 
Lec.:  Review Closed kinetic chain and gait, Abnormal biomechanics ankle and  foot 
โดย   อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์ 

9.30-10.30 
Multidisciplinary approaches in assessment and management of  foot problems 
in musculoskeletal system  1 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร  

10.30 - 10.45 พัก    อาหารว่าง 

10.45 - 12.00 
Multidisciplinary approaches in assessment and management of  foot problems 
in musculoskeletal system  2 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร  

12.00 - 13.00 พัก    อาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 
Lec.:  Surgical intervention of some pathological foots in musculoskeletal system 
โดย   รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพรวงศ์ 

14.00 - 15.00 
Lec.: Foot orthoses and shoe modification for foot problems in musculoskeletal 
system 
โดย  รศ.พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์ 

15.00 - 15.15 พัก    อาหารว่าง 

15.15 – 16.30 
Seminar: Knowledge sharing in management of special foot problems in 
musculoskeletal system 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร/อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์/ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Assessment and management of  foot problems in 
musculoskeletal system: Multidisciplinary approach” จัดโดยคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสถาบันราชประชาสมาสัย 
สถานที่ ห้องบรรยาย 409  คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
วิทยากร  : อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร /อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์/อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/                                        

นส.มนัสพร คงสาหร่าย และนายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์ 
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7.30 - 08.30 ลงทะเบียน 

08.30 - 9.30 
Closed chain kinetic chain linkage and  biomechanic evaluation for functional foot 
orthoses 
โดย  อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร  

9.30-10.30 

Lab. :  Closed kinetic chain linkage and  biomechanic evaluation for functional 
foot orthoses 
โดย  อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร /อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์/อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/ 

นส.มนัสพร คงสาหร่าย/ นายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์ 

10.30 - 10.45 พัก    อาหารว่าง 

10.45 - 12.00 
Lec. Principle of  selection and evaluation of functional foot orthoses and 
footwear in MS system 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร 

12.00 - 13.00 พัก    อาหารกลางวัน 

13.00-13.30 
Lec. Application and evaluation of non-custom made foot orthoses 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร 

13.30 - 14.30 
Lab. : Application and evaluation of non-custom made foot orthoses 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร/อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์/อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/ 

นส.มนัสพร คงสาหร่าย/นายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์ 

14.30 – 14.45 พัก    อาหารว่าง 

14.45-15.15 
Lec. Soft casting and splint in ankle and  foot problems 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร 

15.15 – 16.15 
Lab. : Soft  casting and splint in ankle and  foot problems 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร/อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์/อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/ 

นส.มนัสพร คงสาหร่าย/ นายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์ 
16.15 – 16.30 สรุป และถาม – ตอบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Assessment and management of  foot problems in 
musculoskeletal system: Multidisciplinary approach” จัดโดยคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสถาบันราชประชาสมาสัย 
สถานที่ ห้องบรรยาย 409  คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
วิทยากร  :  อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร/อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์/อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/นส.มนัสพร คงสาหร่าย 

นายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์/ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี และอ.ยศวิน สกุลกรุณา 
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7.30 - 08.30 ลงทะเบียน 

08.30 – 9.00 
Lec.: Foot orthoses and foot wear therapy, conservative management of 
common foot impairments: Plantar fasciitis 
โดย   ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี 

9.00-10.15. 

Lab. : Foot orthoses and foot wear therapy, conservative management of 
common foot impairments: Plantar fasciitis 
โดย   อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร /อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์/อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/  

นส.มนัสพร คงสาหร่าย/ นายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์ 

10.15 – 10.30 พัก    อาหารว่าง 

10.30 - 11.00 
Lec. : Application, effect and indication of Kinesio Tape in ankle and foot 
problems 
โดย    อ.ยศวิน สกลุกรุณา 

11.00 - 12.00 

Lab.: Application, effect and indication of Kinesio Tape in ankle and foot 
problems 
โดย    อ.ยศวิน สกุลกรุณา/อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร/อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์/ 

 อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/นส.มนัสพร คงสาหร่าย/นายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์ 

12.00 - 13.00 พัก    อาหารกลางวัน 

13.00 - 13.30 
Lec.: Foot orthoses and foot wear therapy, conservative management of 
common foot impairments 1 
โดย    อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร 

13.30 - 14.30 

Lab. : Foot orthoses and foot wear therapy, conservative management of 
common foot impairments 1 
โดย    อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร /อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์/อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/ 

   นส.มนัสพร คงสาหร่าย/ นายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์ 

14.30 – 14.45 พัก    อาหารว่าง 

14.45-15.15 
Lec.: Foot orthoses and foot wear therapy, conservative management of 
common foot impairments 2 
โดย    อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร 



15.15 – 16.15 

Lab.: Foot orthoses and foot wear therapy, conservative management of 
common foot impairments 2 
โดย    อ.สมเกียรติ มหาอุดมพร /อ.คมปกรณ์  ลิมป์สุทธิรัชต์/อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา/ 

   นส.มนัสพร คงสาหร่าย/นายนรภทร์ สกุลเอกพงศ์ 

 


