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ชันสู
้ งสาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
วุฒิบตั รเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู 2549
แพทยสภา
ประวัตกิ ารทางาน
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ปี 2543-2546

อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู สังกัดภาควิชาออร์ โธปิ ดกิ ส์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ปี 2549-ปั จจุบนั

คณะแพทยศาสตร์

การออกตรวจรั กษาผู้ป่วย
วันจันทร์ และวันพุธ : ตรวจ โอพีดีผ้ ปู ่ วยนอกเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู เวลา 8.00-12.00 น.
วันอังคารและวันศุกร์ : รับปรึกษาผู้ป่วยใน เวลา 8.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี : ตรวจคลินิกผู้ป่วยเท้ าเบาหวาน และตรวจสลับสัปดาห์กบั ไฟฟ้าวินิจฉัย
เวลา 8.00-12.00 น.
ตาแหน่ งที่เคยเป็ น
ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฝ่ ายสนับสนุนการแพทย์ ปี 2551-52
ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง หัวหน้ าสาขาวิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ และหัวหน้ างานเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูศนู ย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2552-2555
ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง ผู้ชว่ ยคณบดี ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี 2552-2555
ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง รองคณบดี ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ตุลาคม 2555 – 17 กรกฎาคม 2556
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง รักษาการรองคณบดี ฝ่ ายอาคารสถานที่และพัฒนาศักยภาพ
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เมื่อ17 กรกฎาคม 2556 ถึง 30
กันยายน 2556
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง รักษาการรองคณบดี ฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เมื่อ1 ตุลาคม 2556 ถึง 7 มีนาคม 2557
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
เมื่อ 1 เมษายน 2557 ถึง 24 กันยายน 2558
ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ ายพัฒนาองครักษ์ เมื่อ
1 ตุลาคม 2558 ถึงปั จจุบนั
ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี
การศึกษา 2557 ถึงปั จจุบนั
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ในสาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู เมือวันที่ 1 ธันวาคม 2557

วิทยากร
1. บรรยายในหัวข้ อเรื่ อง “ Muscle and Nerve Physiology and Reaction to Injury” ใน
การประชุมเรื่ อง “Review EMG course 2012” จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
วันที่ 21-22 มกราคม 2555
2. วิทยากรพิเศษวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. วิทยากรบรรยายเรื่ องการบริการกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์ ในหลักสูตรอบรมผู้บริหาร
ระดับต้ น จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2556
4. วิทยากรบรรยายวิชาการในหัวข้ อ Exercise in Medical condition ในการประชุมวิชาการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี 2556
5. วิทยากรบรรยายวิชาการในหัวข้ อ Exercise in Parkinson disease ในการสัมมนา
วิชาการหน่วยระบบประสาทศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ปี 2557
6. ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริน
ทรวิโรฒ
7. ประธานคณะกรรมการและผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเวชศาสตร์
ฟื น้ ฟู คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจาปี การศึกษา
2554-56
8. วิทยากรบรรยายวิชาการในหัวข้ อ การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์ ในงาน
ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ ศกึ ษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 14, 30 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน
2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
9. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยศรี นครินท
รวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557
10. ผุ้ประเมินบทความทางวิชาการของเวชบันทึกศิริราช ประจาปี 2558
สมาชิกและกรรมการ สมาคม มูลนิธิ ชมรม หรื ออื่นๆ
1. สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูและสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
2. นายแพทย์ ประจาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาจังหวัดนครนายก

3. คณะกรรมการฝ่ ายเทคนิคกีฬาอาเซียนพาราเกมส์สาขาการแบ่งประเภทของความพิการ กีฬา
อาเซียนพาราเกมส์ พ.ศ. 2550
4. คณะกรรมการสาขาจัดระดับความพิการ ในการแข่งขันคนพิการแห่งประเทศไทย “สองแคว
เกมส์” พ.ศ. 2552
5. คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูและสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
พ.ศ. 2552-ปั จจุบนั
6. คณะทางานกลัน่ กรองข้ อสอบ MCQ ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูและสมาคม
แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู พ.ศ.2554-2555
7. กรรมการคุมสอบ EMG แพทย์ประจาบ้ าน ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู พ.ศ.
2555-ปั จจุบนั
8. คณะกรรมการจัดงาน AOPRM 2014 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูและสมาคม
แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
9. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ของแพทยสภา พ.ศ. 25542555
10. ผู้ชว่ ยเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ของแพทย
สภา พ.ศ.2556-2557
11. เลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ของแพทยสภา
พ.ศ.2558-2560
12. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ สนั ้ เพื่อจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษา
แพทย์ที่ยงั่ ยืน ในงาน Thailand Medical Expo 2014 ของแพทยสภา ในวันที่ 6 ธันวาคม
2557
13. เลขานุการและคณะอนุกรรมการวิชาชีพ สาขากายอุปกรณ์ ด้ านการพัฒนามาตรฐานวิชาการ
พ.ศ. 2553-2554
14. คณะอนุกรรมการวิชาชีพ สาขากายอุปกรณ์ ด้ านการพัฒนามาตรฐานวิชาการ พ.ศ. 2555ปั จจุบนั
15. คณะกรรมการจัดระดับความพิการ (Classification Committee) ของพาราลิมปิ ก ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2555

16. คณะกรรมการฝ่ ายสวัสดิการนิสิตแพทย์ สมาคมผู้ปกครองและแพทย์ มศว ปี 2555-2556
17. รองประธานชมรมศิษย์เก่าแพทย์ มศว ปี 2553-2555
18. อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มศว ปี 2556-ปั จจุบนั
19. ประธานรายวิชา พศก 125 หนทางสูก่ ารเป็ นแพทย์ ประจาปี การศึกษา 2552-ปั จจุบนั
20. ประธานรายวิชา วฟ 521 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ประจาปี การศึกษา 2552-ปั จจุบนั
21. อาจารย์ที่ปรึกษาสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2557ถึง
ปั จจุบนั
22. คณะอนุกรรมการเครื อข่ายดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์แห่ง
ประเทศไทย (คสพท) ปี 2557 ถึงปั จจุบนั
23. ประธานโครงการวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี
การศึกษา 2556-58
24. ประธานจัดงาน โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 28 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ วันที่ 25-27 ธันวาคม 2558
25. สมาชิกแพทยสภาและแพทยสมาคม
รางวัลที่เคยได้ รับ
- นักเรี ยนทุนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนระดับใหญ่ เขตการศึกษา
5 ประจาปี การศึกษา 2535
- นิสิตแพทย์ผ้ มู ีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ของแพทยสภา ประจาปี การศึกษา
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

2541 ของคณะ

- รางวัลหน่วยงานที่ให้ บริการดีเลิศของ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี 2550
- รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น ประจาปี 2552 ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒ
- รางวัลชนะเลิศการนาเสนอ CQI เรื่ องการสร้ างมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยเท้ าเบาหวาน
ในมหกรรมคุณภาพ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประจาปี
2554

- รางวัล QC ดีเด่น จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมคุณภาพ
ภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 23 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและ
โรงพยาบาล ประจาปี 2555
- รางวัลชนะเลิศการนาเสนอ CQI เรื่ องการรักษาแผลเรื อ้ รังที่เท้ าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โดยการใช้ เฝื อกในมหกรรมคุณภาพ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิ
โรฒ ประจาปี 2555
- รางวัล QC ดีเด่น จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมคุณภาพ
ภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยครัง้ ที่ 2 4 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและ
โรงพยาบาล ประจาปี 2556
ประวัตกิ ารรับทุนวิจัย
1. โครงการวิจยั เรื่ อง “การศึกษาค่าปกติของการนากระแสประสาทรับความรู้สกึ Median,
Ulnar, Radial และ Sural และการนากระแสประสาทสัง่ การ Median, Ulnar, Common
peroneal และ Tibial ที่ศนู ย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ” ปี งบประมาณ 2551 ประเภททุนการนางานประจามาทาเป็ นงานวิจยั (Routine to
Research : R2R)ในวงเงินงบประมาณ 59,800บาท เลขที่สญ
ั ญาอ้ างอิง191/2551
2. โครงการวิจยั เรื่ อง “ผลของโปรแกรมฟื น้ ฟูที่บ้านต่อความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อในผู้ป่วยไต
วายเรื อ้ รังระยะสุดท้ ายที่ได้ รับการล้ างไตทางช่องท้ อง ” ปี งบประมาณ 2555 ทุนจากเงิน
รายได้ คณะแพทยศาสตร์ /ศูนย์การแพทย์ฯ ปี งบประมาณ 2555 ในวงเงินงบประมาณ
154,000 บาท เลขที่สญ
ั ญาวิจยั 176/2555
การเข้ าร่ วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา
- เข้ าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่ อง “กายอุปกรณ์เสริม พยุงกระดูกสันหลัง” (Spinal
Orthosis), 1-2 ธันวาคม 2545
- “Management of Adult Spasticity”, 27-28 มิถนุ ายน 2548 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Up to Date Fibromyalgia and 360 of Myofascial pain syndrome, 8 ธันวาคม 2549,
สมาคมการศึกษาเรื่ องความปวดแห่งประเทศไทย

- ฝึ กอบรมคุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก(HA ๖๐๒), 22-24 เดือนสิงหาคม 2550
จัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
- ฝึ กอบรมโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจาปี 2551 หลักสูตร TQA Criteria รุ่นที่ 4
วันที่7-9 พฤษภาคม 2551 จัดโดยสานักงานคุณภาพแห่งชาติ
- Strong Bone Asia 2007, 6-8 September 2007, The Thai Osteoporosis Foundation
(TOPE), Pattaya, Thailand
- Video Fluoroscopic Swallowing Study (VFSS) The First ASEAN Neuro Rehab
Certificate Workshop Series, 13th September 2007, The Royal College of
Physiatrists of Thailand, Bangkok Thailand
- A National Classifier, Wheel chair Archery game in Cheongju, Korea October
2007, IPC Archery
- Global Sharing: People and Integration as Key to Success, 19-21 พฤศจิกายน
2551 จัดโดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
- Electroencephalography (EEG) and Neurophysiology in Clinical Practice , 8-14
March 2008 จัดโดย Mayo Clinic Electromyography (EMG), Amelia Island, Florida
USA
- Joint Meeting 3rd Congress Association of Southeast Asian Pain Societies and
Neuropathic pain Special Interes Group, 18-20 April 2009, Bali, Indonesia
- อบรมหลักสูตรผู้ให้ การฟื น้ ฟูหวั ใจ รุ่นที่ 7 “Cardiac Rehabilitation Trainers”,ระหว่าง
วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2552, ชมรมฟื น้ ฟูหวั ใจแห่งประเทศไทย
- “Towards Better Life, Beyound the Horizon” , 10-12 December 2009 , The 5th
ASEAN Rehabilitation Medicine Association Congress Bangkok, Thailand
- 2nd Asia-Oceanian Conference of Physical and Rehabilitation Medicine (2nd
AOCPRM), 29 April-2 May 2010, Taipei
- “Neurorehabilitation: Innovation, Convergence & Education (NICE)” from
December 5- 8, 2010 at the Zign Hotel, Pattaya, Thailand
- 7th Cerebral palsy symposium 2011, 7-9 September 2011, Singapore

- อบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 12, 25
เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2554, กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบไม่มีประสบการณ์ ของ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ วันที่ 22-24 เมษายน 2555
- เข้ าร่วมประชุมวิชาการ 3rd Thai-Myanmar Rehabilitation Meeting, 27-29
September 2012, Myanmar
- เข้ าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ ศกึ ษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 12, ตุลาคม 2554 ณ
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
- เข้ าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ ศกึ ษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 13, 8-9 ตุลาคม 2555
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เข้ าร่วมประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ ศกึ ษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 14, 30 ตุลาคม -1
พฤศจิกายน 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- เข้ าร่วมอบรม หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557
- เข้ าร่วมประชุมกลางปี ราชวิทยาลัยและชมรมโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยประจาปี
2557 เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557
- เข้ าร่วมประชุมและนาเสนอ poster ในงานประชุม AMEE 2014 วันที่ 31 สิงหาคม-4
กันยายน 2557 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
- เข้ าร่วมประชุมและนาเสนอ oral presentation ในงานประชุม Asia pacific quality
conference 2014 (APQC ) ณ ประเทศมาเลเซีย 23-25 November 2014 ประเทศ
มาเลเซีย 23-25 November 2014
- เข้ าร่วมประชุม Review EMG course 2015 ณ คณะแพทยศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย ในวันที่ 6-7
สิงหาคม 2558
- เข้ าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรจัดสอบOSCE และการฝึ กผู้ป่วยมาตรฐาน ณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 จัดโดยศูนย์ประเมิน
และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ผลงานที่พมิ พ์ เผยแพร่
1. “การศึกษาค่าปกติของการนากระแสประสาทรับความรู้สกึ Median, Ulnar, Radial
และ Sural และการนากระแสประสาทสัง่ การ Median, Ulnar, Common peroneal
และ Tibial ที่ศนู ย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ใน
วารสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพปี ที่ 17 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2553 หน้ า
141-148
2. ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานบริการ งานวิจยั เชิงนโยบายโดยศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ในหนังสือ นโยบาย RW ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ภาระงานบริการ:ทางออกของสาธารณสุขไทย หจก.สินทวีกิจ พริน้ ติ ้ง จากัด
3. เรื่ องการประเมินค่าพื ้นที่หน้ าตัดของ median nerve โดย ultrasound ในผู้ป่วย carpal
tunnel syndrome ใน Journal of Medicine and Medical Science Vol.7 July 2011,
961-965
4. บทความวิชาการเรื่ อง การรักษาแผลเรื อ้ รังในผู้ป่วยเท้ าเบาหวาน โดยการใช้ เฝื อกแบบ
สัมผัสทุกสัดส่วนในวารสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพปี ที่ 21 ฉบับที่ 3
ธันวาคม 2557 หน้ า 24-31
5. เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูในคนไข้ ออร์ โธปิ ดกิ ส์ ใน ตาราออร์ โธปิ ดกิ ส์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วฟ 521 เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
การเสนอผลงาน
1. Poster presentation : Medical professional skill-based pay is a pivotal
mechanistic policy for improvement of quality and productivity in public services
ในงาน International Conference of Health Promotion and Quality in Health
Services, 19-21 November 2008, Bangkok, Thailand
2. Poster presentation : “Normal Sensory Nerve Conduction Study of Median, Ulnar,
Radial And Sural and Normal Motor Nerve Conduction Study of Median, Ulnar,
Common Peroneall and Tibial at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical
Center” ในงาน“Neurorehabilitation: Innovation, Convergence & Education
(NICE)” from December 5- 8, 2010 at the Zign Hotel, Pattaya, Thailand
3. Poster presentation : Role Model and Work Place Experiences in the First Year
Medical Students at Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University. ในงาน
AMEE 2014 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 31 July -4 September 2014
4. Oral presentation The use of Total contact cast in treating chronic diabetic foot
patients. ในงานประชุม Asia pacific quality conference 2014 (APQC) ณ ประเทศ
มาเลเซีย 23-25 November 2014 ประเทศมาเลเซีย 23-25 November 2014

