กิจกรรมของแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2
แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. แพทย์ประจาบ้าน section A1 ได้รับมอบหมายให้ดูแลผูป้ ่ วยในที่ตึกอุบตั ิเหตุ สมเด็จย่า และอาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ ชั้น 16/1 ตึก 8 ชั้น ตึกมหาวชิ ราลงกรณ์ ตึกเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ตึกศักดิเดชน์
2. แพทย์ประจาบ้าน section A2 ได้รับมอบหมายให้ดูแลผูป้ ่ วยในที่อาคารพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ ชั้น 8, 12-15 และ 16/2
3. แพทย์ประจาบ้าน section B ได้รับมอบหมายให้ดูแลผูป้ ่ วยในที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 17 – 20
***เมื่อรั บปรึ กษาเคสผู้ป่วยรายใดในหอผู้ป่วย กรุ ณาบันทึ กชื่ อผู้ป่วยในสมุดรั บการปรึ กษาทุกครั้ ง ***
ตารางกิจกรรมของแพทย์ประจาบ้ าน
วันจันทร์
วันอังคาร

7.00 - 12.00 น.

Ward round

13.00 - 14.00 น.

Admission report

7.00 - 11.00 น.

Ward round

11.00 - 12.00 น.

Electrolyte conference แพทย์ประจาบ้านมีหน้าที่เตรี ยมผูป้ ่ วย โดย
ปรึ กษา fellow ผูร้ ับผิดชอบ

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

14.00 - 16.00 น.

Grand round

7.00 – 11.00 น.

Ward round

11.00 - 12.00 น.

Renal clinic กับอาจารย์ที่รับผิดชอบดังตาราง

13.00 - 14.00 น.

Admission report

7.00 – 10.30 น.

Ward round

10.30 – 12.00 น.

Consultation round เริ่ ม section A ก่อน โดยแพทย์ประจาบ้านและ
Fellow ผูร้ ับผิดชอบ มีหน้าที่เลือกผูป้ ่ วย

วันศุกร์

7.00 – 10.30 น.

Ward round

10.30 – 12.00 น.

Topic review ดังตารางที่มอบหมาย การเตรี ยมรายละเอียดในการ
นาเสนอดังคาแนะนา

13.00 - 14.00 น.

Admission report

ตาราง Renal clinic สาหรับแพทย์ประจาบ้ าน
วันพุธ
สัปดาห์ที่ 1 *11.00 – 12.00 น.*
สัปดาห์ที่ 2 10.00 – 12.00 น.
สัปดาห์ที่ 3 10.00 – 12.00 น.
สัปดาห์ที่ 4 *11.00 – 12.00 น.*
สัปดาห์ที่ 5 10.00 – 12.00 น.
หมายเหตุ

อาจารย์
อ. เนาวนิตย์ อ.นฤตยา และ อ.ปรมัตถ์
นักกาหนดอาหาร
คุณกุลธิ ดา/คุณอัญชลี พยาบาลประจา Peritoneal dialysis clinic
อ. อินทรี ย ์ อ. บัญชา และ อ.พามิลา
นักกาหนดอาหาร

- สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ให้แพทย์ประจาบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์ elective แบ่งกันออก
Renal clinic ตามอาจารย์ที่รับผิดชอบ โดยให้แต่ละห้องมีจานวนแพทย์ใกล้เคียงกัน
- แพทย์ประจาบ้าน แพทย์เพิ่มพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์ elective สามารถเลือกปฏิบตั ิงานที่หอผูป้ ่ วย
แทนการออก Renal clinic
- สัปดาห์ที่ 2 และ 5 พบนักกาหนดอาหารที่หอ้ งด้านในของ Renal clinic
- สัปดาห์ที่ 3 พบคุณกุลธิดา/คุณอัญชลี ที่หอ้ งไต ชั้น 4

รายละเอียดการนาเสนอกิจกรรม topic review
1. Topic review
- เตรี ยม Slide เนื้อหาไม่เกิน 50 slides
- ระยะเวลานาเสนอไม่เกิน 45 นาที ***โดยรักษาระยะเวลาอย่างเคร่ งครัด***
***กรุ ณาตั้งชื่ อ file เป็ น ว/ด/ป ที่นาเสนอ เพื่อความสะดวกในการรั บตรวจจากราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์ ***
สวัสดิการสาหรับแพทย์ ประจาบ้ านปี ที่ 2 แผนกโรคไต
- อาหารกลางวันที่หอ้ งไต ชั้น 4 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์

ตารางสอนแพทย์ประจาบ้ านปี ที่ 2 แผนกโรคไต ปี 2563-2564
เรื่ อง
1. Renal tubular acidosis
2. Approach to proteinuria
3. Metabolic acidosis
4. Renal physiology
5. Urolithiasis
6. Hypertension and kidney
7. Hyponatremia
8. Pregnancy and kidney
9. Primary glomerular disease
10. Lupus nephritis
11. RPGN
12. Acute kidney injury
13.Chronic kidney disease
14. Diabetic nephropathy
15. Evaluation of kidney function
16. Hepatorenal syndrome
17. Liver disease and kidney
18. Proteinuria and MCD
19. Myeloma and kidney
20. infected CAPD
21. Kidney diseases in cancer
22. Pretest และ Post Test พร้อมเฉลย
หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
อ. เนาวนิตย์

เบอร์ โทรศัพท์
097-003-6027

อ. อานาจ
อ. อุปถัมภ์

081-447-9984
091-426-5914

อ. ถนอม
อ. เลอสรรพ์
อ.อินทรี ย ์
อ. บัญชา

081-834-3021
081-813-5074
081-791-1656
086-384-0934

อ.ปรมัตถ์

089-418-9669

อ.พามิลา
อ.นฤตยา
อ.พิชมญฐ์
พ.ศรัณยพงศ์
พ.รัฐพล
พ.มลินพร
พ.ศุภภรณ์
พ.วุฒิพงศ์
Fellow ประจาห้องไต

081-344-2383
095-845-7478
089-574-6699
087-615-9988
081-840-4632
081-583-0858
082-468-6858
087-496-6685

- แพทย์ประจาบ้านสามารถเลือกที่จะเรี ยนหรื อไม่เรี ยนหัวข้อใดก็ได้ตามเวลาที่เหมาะสม โดยต้องนัด
หมายเวลากับผูส้ อนเอง
- ***กรุ ณาติดต่ อ อ.อุปถัมภ์ อ.อานาจ อ.บัญชา และ อ.เนาวนิตย์ ตั้งแต่ ต้นเดือน*** เนื่องจากอาจารย์ติด
ภารกิจส่ วนกลาง

