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  หมายเหต ุ:  - Fix Biomechanics ชว่งมกราคม-มีนาคม , เรือ่งกฏหมาย ตอ้งมีทกุปี

                  - เรยีงสถาบนั Interhospital (โคราช ยา้ยจาก 23 ธ.ค. 64) ศิรริาช รามา จฬุา วพม. มช. มอ. มข. กรมการแพทย ์

 มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ (งดกิจกรรม)

การบรหิารจดัการความรู ้และการบรหิารความเสีย่งในโรงพยาบาล รศ.ดร.นพ.วชิยั วงศช์นะภยั

ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวลัย์

Tele 8 สถาบนั

Airway clearance and Breathing device in pulmonary rehabilitation

อาจารย์

รศ.พญ.วลิาวณัย ์ ถิรภทัรพงศ์

Dysphagia in Dementia

ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารตันศิลป์
23 มิ.ย. 65

Upper extremity rehabilitation in stroke patients

สอนแยกตามสถาบนัต้นสังกัด

5 พ.ค. 65

ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวลัย์Common gait problems in CP

Physics in Ergonomic  

17 มี.ค. 65

เมษายน

อ.พญ.พวงแกว้  ธิติสกลุชยั21 เม.ย. 65

9 มิ.ย. 65

วันหยุด

อาจารย์

ผศ.พญ.จีระนนัท ์ คณุาชีวะ

31 มี.ค. 65

ตารางสอนแพทยป์ระจ าบา้น
ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแหง่ประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.

มกราคม เร่ือง อาจารย์

13 ม.ค. 65 สอนแยกตามสถาบนัต้นสังกัด

6 ม.ค. 65

20 ม.ค. 65

27 ม.ค. 65

Ankle & Foot biomechanics    เวลา 13.00 - 14.00 น.   โดย พ.อ.นพ.ธง  พงษห์าญยทุธ (ไฟล ์VDO)             

Elbow & Hand biomechanics  เวลา 14.00 - 15.00 น.   โดย นพ.เตชิต  จิระวชิิตชยั  (ไฟล ์VDO)
3 ก.พ. 65

Shoulder biomechanics     เวลา 13.00 - 14.00 น.  โดย  พญ.ฑิมภพ์ร  วทิรูพงศ ์  (ไฟล ์VDO)                        

Hip & knee biomechanics  เวลา 14.00 - 15.00 น.  โดย  นพ.ภทัรพล ยศเนืองนิตย ์(ไฟล ์VDO)

เร่ือง

7 เม.ย. 65

24 มี.ค. 65

14 เม.ย. 65

พฤษภาคม

** สอบ Clinical Application in Rehabilitation Medicine 

เร่ือง

 มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ (งดกิจกรรม)

นโยบาย IMC

อาจารย์

พญ.พีรยา  รุธิรพงษ์Instrumental gait analysis 3 มี.ค. 65

Gait and balance in Parkinson Rehab

24 ก.พ. 65

28 เม.ย. 65

มีนาคม

30 มิ.ย. 65

17 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65

Tele 8 สถาบนั

อาจารย์

running in air pollution 

12 พ.ค. 65

26 พ.ค. 65 Interhospital grand round: 

16 มิ.ย. 65

Interhospital grand round: 

พญ.วชินี  ธงทอง

** สอบ Applied Basic Science in Rehabilitation Medicine

2 มิ.ย. 65

19 พ.ค. 65

อาจารย์

เร่ืองมิถุนายน

Interhospital grand round: 

10 มี.ค. 65

ปัจฉิมนิเทศของราชวิทยาลัยฯ

เร่ือง

Tele 8 สถาบนั

อ.พญ.เชิญขวญั สธนเสาวภาคย์

กุมภาพันธ์

สอนแยกตามสถาบนัต้นสังกัด

Normal gait

สอนแยกตามสถาบนัต้นสังกัด

เร่ือง

อ.นพ.ภทัรพล ยศเนืองนิตย์



สถาบนั

รพ.พระมงกฎุเกลา้รพ.พระมงกฎุเกลา้

อาจารย์

21 ก.ค. 65

งดการเรียนการสอน

28 ก.ค. 65

วันหยุด เข้าพรรษา

7 ก.ค. 65

14 ก.ค. 65

 มูลนิธิอนุเคราะหค์นพิการ

ตารางสอนแพทยป์ระจ าบา้น

ราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแหง่ประเทศไทย

ประจ าปี พ.ศ. 2565     เวลา 13.30 - 15.00 น.

กรกฎาคม เร่ือง

วันหยุด วันเฉลิมฯ ร.10


