มกราคม
6 ม.ค. 65

ตารางสอนแพทย์ประจาบ้าน
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.
เรื่อง
อาจารย์
Shoulder biomechanics เวลา 13.00 - 14.00 น. โดย พญ.ฑิมภ์พร วิทรู พงศ์ (ไฟล์ VDO)
Hip & knee biomechanics เวลา 14.00 - 15.00 น. โดย นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์ (ไฟล์ VDO)

13 ม.ค. 65
สอนแยกตามสถาบันต้นสังกัด
20 ม.ค. 65
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (งดกิจกรรม)
27 ม.ค. 65 Gait and balance in Parkinson Rehab
อ.พญ.เชิญขวัญ สธนเสาวภาคย์
กุมภาพันธ์
เรื่อง
อาจารย์
3 ก.พ. 65
10 ก.พ. 65
17 ก.พ. 65
24 ก.พ. 65
มีนาคม
3 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
17 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65
31 มี.ค. 65
เมษายน
7 เม.ย. 65
14 เม.ย. 65
21 เม.ย. 65
28 เม.ย. 65
พฤษภาคม
5 พ.ค. 65
12 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65
26 พ.ค. 65
มิถุนายน
2 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65
16 มิ.ย. 65
23 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65

Ankle & Foot biomechanics เวลา 13.00 - 14.00 น. โดย พ.อ.นพ.ธง พงษ์หาญยุทธ (ไฟล์ VDO)
Elbow & Hand biomechanics เวลา 14.00 - 15.00 น. โดย นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย (ไฟล์ VDO)

สถาบัน
รพ.จุฬาลงกรณ์

รพ.จุฬาลงกรณ์
สถาบัน
วพม. และ รามา

สอนแยกตามสถาบันต้นสังกัด
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (งดกิจกรรม)
Interhospital grand round:
Tele 8 สถาบัน
รพ.มหาราชนครราชสีมา
เรื่อง
อาจารย์
สถาบัน
พญ.พีรยา รุธิรพงษ์
Instrumental gait analysis
รพ.รามาธิบดี
สอนแยกตามสถาบันต้นสังกัด
Interhospital grand round:
Tele 8 สถาบัน
รพ.ศิรริ าช
Physics in Ergonomic
อ.นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์
รพ.จุฬาลงกรณ์
Normal gait
ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย์
ม.ขอนแก่น
เรื่อง
อาจารย์
สถาบัน
running in air pollution
ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ
ม.เชียงใหม่
วันหยุด
Dysphagia in Dementia
อ.พญ.พวงแก้ว ธิติสกุลชัย
รพ.ศิรริ าช
** สอบ Applied Basic Science in Rehabilitation Medicine
เรื่อง
อาจารย์
สถาบัน
Airway clearance and Breathing device in pulmonary rehabilitation
รศ.พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
รพ.ศิรริ าช
สอนแยกตามสถาบันต้นสังกัด
พญ.วิชนี ธงทอง
นโยบาย IMC
กรมการแพทย์
Interhospital grand round:
Tele 8 สถาบัน
รพ.รามาธิบดี
เรื่อง
อาจารย์
สถาบัน
Common gait problems in CP
ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย์
ม.ขอนแก่น
** สอบ Clinical Application in Rehabilitation Medicine
Upper extremity rehabilitation in stroke patients
ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์
รพ.รามาธิบดี
การบริหารจัดการความรู ้ และการบริหารความเสีย่ งในโรงพยาบาล
รศ.ดร.นพ.วิชยั วงศ์ชนะภัย
รพ.ศิรริ าช
ปั จฉิมนิเทศของราชวิทยาลัยฯ
หมายเหตุ : - Fix Biomechanics ช่วงมกราคม-มีนาคม , เรือ่ งกฏหมาย ต้องมีทกุ ปี
- เรียงสถาบัน Interhospital (โคราช ย้ายจาก 23 ธ.ค. 64) ศิรริ าช รามา จุฬา วพม. มช. มอ. มข. กรมการแพทย์

ตารางสอนแพทย์ประจาบ้าน
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ประจาปี พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น.
กรกฎาคม
7 ก.ค. 65
14 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65
สิงหาคม
4 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65
กันยายน
1 ก.ย. 65
8 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65
22 ก.ย. 65
29 ก.ย. 65
ตุลาคม
6 ต.ค. 65
13 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65
27 ต.ค. 65

เรื่อง

เรื่อง
Interhospital grand round:

อาจารย์
งดการเรียนการสอน (ปฐมนิเทศแต่ละสถาบัน)
วันหยุด เข้าพรรษา
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (งด)
วันหยุด วันเฉลิมฯ ร.10
อาจารย์
Tele 8 สถาบัน
สอนแยกตามสถาบันต้นสังกัด

Interhospital grand round:

สถาบัน

สถาบัน
รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.จุฬาลงกรณ์

การบริหารเพื่อลดความสูญเปล่าในระบบงานโรงพยาบาล (Lean Management) โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ รพ.ศิรริ าช

เรื่อง
CP gait: A case study
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
pediatric oromotor rehabilitation
Interhospital grand round:
เรื่อง
motor neuron disease
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
Interhospital grand round:

อาจารย์
ผศ.พญ.เสมอเดือน คามวัลย์
สอนแยกตามสถาบันต้นสังกัด

สถาบัน
ม.ขอนแก่น

ศ.คลินิก พญ.ศรีนวล ชวศิริ
Tele 8 สถาบัน
อาจารย์
นพ.วิศลั ย์ ธีระตันติกานนท์
วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

รพ.ศิรริ าช
ม.เชียงใหม่
สถาบัน
รพ.มหาราชนครราชสีมา

Tele 8 สถาบัน

ม.สงขลา

