
  กจิกรรมของแพทย์ประจ าบ้านปีที ่2  

แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1. แพทยป์ระจ าบา้น section A1 ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลผูป่้วยในท่ีตึกอุบติัเหตุ สมเด็จยา่ และอาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ ชั้น 16/1 ตึก 8 ชั้น ตึกมหาวชิราลงกรณ์ ตึกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ตึกศกัดิเดชน์ 

2. แพทยป์ระจ าบา้น section A2 ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลผูป่้วยในท่ีอาคารพชัรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ ชั้น 8, 12-15 และ 16/2 

3. แพทยป์ระจ าบา้น section B ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลผูป่้วยในท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 17 – 20 

***เม่ือรับปรึกษาเคสผู้ป่วยรายใดในหอผู้ป่วย กรุณาบันทึกช่ือผู้ป่วยในสมดุรับการปรึกษาทุกคร้ัง*** 

ตารางกจิกรรมของแพทย์ประจ าบ้าน 

วนัจนัทร์ 7.00 - 12.00 น. 

13.00 - 14.00 น. 

Ward round 

Admission report   

วนัองัคาร     7.00 - 11.00 น. 

11.00 - 12.00 น. 

 

14.00 - 16.00 น. 

Ward round 

Electrolyte conference แพทยป์ระจ าบา้นมีหนา้ท่ีเตรียมผูป่้วย โดย

ปรึกษา fellow ผูรั้บผดิชอบ 

Grand round 

วนัพุธ 7.00 – 11.00 น. 

11.00 - 12.00 น. 

13.00 - 14.00 น. 

Ward round 

Renal clinic กบัอาจารยท่ี์รับผดิชอบดงัตาราง 

Admission report 

วนัพฤหสับดี   7.00 – 10.30 น. 

10.30 – 12.00 น. 

Ward round 

Consultation round เร่ิม section A ก่อน โดยแพทยป์ระจ าบา้นและ 

Fellow ผูรั้บผิดชอบ มีหนา้ท่ีเลือกผูป่้วย  

วนัศุกร์ 7.00 – 10.30 น.  

10.30 – 12.00 น. 

 

13.00 - 14.00 น. 

Ward round 

Topic review ดงัตารางท่ีมอบหมาย การเตรียมรายละเอียดในการ

น าเสนอดงัค าแนะน า 

Admission report 



ตาราง Renal clinic ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

วนัพุธ  อาจารย์ 

สัปดาห์ท่ี 1 *11.00 – 12.00 น.* อ. เนาวนิตย ์อ.นฤตยา และ อ.ปรมตัถ์ 
สัปดาห์ท่ี 2 10.00 – 12.00 น. นกัก าหนดอาหาร 
สัปดาห์ท่ี 3 10.00 – 12.00 น. คุณกุลธิดา/คุณอญัชลี พยาบาลประจ า Peritoneal dialysis clinic 
สัปดาห์ท่ี 4 *11.00 – 12.00 น.* อ. อินทรีย ์อ. บญัชา และ อ.พามิลา 
สัปดาห์ท่ี 5 10.00 – 12.00 น. นกัก าหนดอาหาร 

หมายเหตุ  

- สัปดาห์ท่ี 1 และ 4 ให้แพทยป์ระจ าบา้น แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะและนกัศึกษาแพทย ์elective แบ่งกนัออก 
Renal clinic ตามอาจารยท่ี์รับผดิชอบ โดยใหแ้ต่ละหอ้งมีจ านวนแพทยใ์กลเ้คียงกนั 

- แพทยป์ระจ าบา้น แพทยเ์พิ่มพูนทกัษะและนกัศึกษาแพทย ์elective สามารถเลือกปฏิบติังานท่ีหอผูป่้วย
แทนการออก Renal clinic  

- สัปดาห์ท่ี 2 และ 5 พบนกัก าหนดอาหารท่ีหอ้งดา้นในของ Renal clinic  

- สัปดาห์ท่ี 3 พบคุณกุลธิดา/คุณอญัชลี ท่ีหอ้งไต ชั้น 4  

 

รายละเอยีดการน าเสนอกจิกรรม topic review 

1. Topic review 

- เตรียม Slide เน้ือหาไม่เกิน 50 slides   

- ระยะเวลาน าเสนอไม่เกิน 45 นาที ***โดยรักษาระยะเวลาอย่างเคร่งครัด***  

***กรุณาตั้งช่ือ file เป็น ว/ด/ป ท่ีน าเสนอ เพ่ือความสะดวกในการรับตรวจจากราชวิทยาลัยอายรุศาสตร์*** 
 

สวสัดิการส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที ่2 แผนกโรคไต     

- อาหารกลางวนัท่ีหอ้งไต ชั้น 4 ทุกวนัจนัทร์ – ศุกร์ 

 
 



ตารางสอนแพทย์ประจ าบ้านปีที ่2 แผนกโรคไต ปี 2563-2564 

เร่ือง ผู้รับผดิชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
1. Renal tubular acidosis 
2. Approach to proteinuria 

อ. เนาวนิตย ์ 097-003-6027 

3. Metabolic acidosis อ. อ านาจ 081-447-9984 
4. Renal physiology 
5. Urolithiasis 

อ. อุปถมัภ ์ 091-426-5914 

6. Hypertension and kidney อ. ถนอม 081-834-3021 
7. Hyponatremia อ. เลอสรรพ ์ 081-813-5074 
8. Pregnancy and kidney อ.อินทรีย ์ 081-791-1656 
9. Primary glomerular disease  
10. Lupus nephritis 
11. RPGN  

อ. บญัชา 086-384-0934 

12. Acute kidney injury 
13.Chronic kidney disease   

อ.ปรมตัถ ์ 089-418-9669 

14. Diabetic nephropathy อ.พามิลา 081-344-2383 
15. Evaluation of kidney function  อ.นฤตยา 095-845-7478 
16. Hepatorenal syndrome อ.พิชมญฐ์ 089-574-6699 
17. Liver disease and kidney  พ.ศรัณยพงศ ์ 087-615-9988 
18. Proteinuria and MCD พ.รัฐพล 081-840-4632 
19. Myeloma and kidney  พ.มลินพร 081-583-0858 
20. infected CAPD พ.ศุภภรณ์ 082-468-6858 
21. Kidney diseases in cancer  พ.วฒิุพงศ ์ 087-496-6685 
22. Pretest และ Post Test พร้อมเฉลย Fellow ประจ าห้องไต  
หมายเหตุ           

- แพทยป์ระจ าบา้นสามารถเลือกท่ีจะเรียนหรือไม่เรียนหวัขอ้ใดก็ไดต้ามเวลาท่ีเหมาะสม โดยตอ้งนดั
หมายเวลากบัผูส้อนเอง 

- ***กรุณาติดต่อ อ.อุปถัมภ์ อ.อ านาจ อ.บัญชา และ อ.เนาวนิตย์ ตั้งแต่ต้นเดือน*** เน่ืองจากอาจารยติ์ด
ภารกิจส่วนกลาง 


