
  กจิกรรมของแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2  

แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. แพทย์ประจ าบ้าน section A1 ได้รับมอบหมายให้ดแูลผู้ ป่วยในท่ีตกึอบุตัิเหต ุสมเด็จย่า และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ชัน้ 16/1 ตกึ 8 ชัน้ ตกึมหาวชิราลงกรณ์ ตกึเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูตกึศกัดิเดชน์ 

2. แพทย์ประจ าบ้าน section A2 ได้รับมอบหมายให้ดแูลผู้ ป่วยในท่ีอาคารพชัรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชัน้ 8, 

12-15 และ 16/2 

3. แพทย์ประจ าบ้าน section B ได้รับมอบหมายให้ดแูลผู้ ป่วยในท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชัน้ 17 – 20 

***เมื่อรบัปรึกษาเคสผูป่้วยรายใดในหอผูป่้วย กรุณาบนัทึกชื่อผูป่้วยในสมดุรบัการปรึกษาทกุครัง้*** 

 

ตารางกิจกรรมของแพทย์ประจ 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 แพทย์ประจ าบ้านมีหน้าท่ีเตรียมผู้ ป่วย section ละ 

1 ราย โดยปรึกษา fellow ผู้ รับผดิชอบ 

Grand round 

วนัพธุ 7.00 – 10.00 น. 

10.00 - 12.00 น. 

13.00 - 14.00 น. 

Ward round 

Renal clinic กบัอาจารย์ท่ีรับผิดชอบดงัตาราง 

Admission report 

วนัพฤหสับดี   7.00 – 10.30 น. 

10.30 – 12.00 น. 

Ward round 

Consultation round เร่ิม section A ก่อน โดยแพทย์ประจ าบ้านและ Fellow 

ผู้ รับผดิชอบ มีหน้าท่ีเลือกผู้ ป่วย 1 ราย ให้เขียนบอกสถานท่ีท่ีห้องไตวา่ 

ผู้ ป่วยท่ีเลือกอยู่ตกึและชัน้ใด เพ่ือแจ้งอาจารย์ให้ทราบทกุครัง้ 

วนัศกุร์ 7.00 – 10.30 น.  

10.30 – 12.00 น. 

 

13.00 - 14.00 น. 

Ward round 

Topic review ดงัตารางท่ีมอบหมาย การเตรียมรายละเอียดในการน าเสนอ

ดงัค าแนะน า 

Admission report 

 
 



ตาราง Renal clinic ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน 

วันพุธ  อาจารย์ 
สปัดาห์ท่ี 1 11.00 – 12.00 น. อ. เนาวนิตย์ อ. ธีรศกัดิ์ และ อ.ปรมตัถ์ 
สปัดาห์ท่ี 2 10.00 – 12.00 น. นกัก าหนดอาหาร 
สปัดาห์ท่ี 3 10.00 – 12.00 น. คณุกลุธิดา พยาบาลประจ า Peritoneal dialysis clinic 
สปัดาห์ท่ี 4 11.00 – 12.00 น. อ. อนิทรีย์ อ. บญัชา และ อ.พามิลา 
สปัดาห์ท่ี 5 10.00 – 12.00 น. นกัก าหนดอาหาร 

หมายเหต ุ 

- แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์และนกัศกึษาแพทย์ elective สามารถเลือกปฏิบตัิงานท่ีหอผู้ ป่วยแทนการออก Renal clinic  

- สปัดาห์ท่ี 1 และ 4 ให้แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์และนกัศึกษาแพทย์ elective แบ่งกนัออก Renal clinic ตามอาจารย์
ท่ีรับผิดชอบ โดยให้แต่ละห้องมีจ านวนแพทย์ใกล้เคียงกนั 

- สปัดาห์ท่ี 2 พบนกัก าหนดอาหารท่ีห้องด้านในของ Renal clinic  

- สปัดาห์ท่ี 3 พบคณุกุลธิดาท่ีห้องไต ชัน้ 4  

 

รายละเอียดการน าเสนอกิจกรรม topic review 

1. Topic review 

- เตรียม Slide เนือ้หาไม่เกิน 70 slides   

- ระยะเวลาน าเสนอไม่เกิน 50 นาที  

***กรุณาตัง้ชื่อ file โดยแสดงวนั เดือน ปีทีน่ าเสนอ เพือ่ความสะดวกในการรบัตรวจจากราชวิทยาลยัอายรุศาสตร์*** 
 

สวัสดกิารส าหรับแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 แผนกโรคไต     

- อาหารกลางวนัท่ีห้องไต ชัน้ 4 ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ 

 
 

 

 

 

 



ตารางสอนแพทย์ประจ าบ้านปีที่ 2 แผนกโรคไต 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. Approach proteinuria 
2. Nephrotic syndrome 
3. RTA 

อ. เนาวนิตย์ 
 

 

4. Metabolic alkalosis 
5. Wide AG Metabolic acidosis 

อ. อ านาจ  

6. Renal physiology 
7. Diet prescription in CKD 
8. Urolithiasis 

อ. อปุถมัภ์  

9. Hypertension and kidney อ. ถนอม  
10. Hyponatremia อ. เลอสรรพ์  
11. Pregnancy and kidney อ.อนิทรีย์  
12. Lupus nephritis 
13. RPGN 
14. Primary glomerular disease 

อ. บญัชา  

15. Renal replacement therapy 
16. Acute kidney injury 

อ.ธีรศกัดิ ์  

17. Diabetic nephropathy 
18. Hypernatremia 

อ.พามิลา  

19. MM and Kidney พ.วงศกร  
20. Infected CAPD พ.พมิพ์อนงค์  
21. Spot diagnosis in nephrology พ.วิทยา  
22. Heat stroke พ.ชาเคน  
23. Pretest และ Post Test พร้อมเฉลย Fellow ประจ าห้องไต  
หมายเหต ุ          

- แพทย์ประจ าบ้านต้องนดัหมายเวลากบัผู้สอนเอง 

- แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกท่ีจะเรียนหรือไม่เรียนหวัข้อใดก็ได้ตามเวลาท่ีเหมาะสม 

- กรุณาติดต่อ อ.อปุถมัภ์ อ.อ านาจ อ.บญัชา และ อ.เนาวนิตย์ ล่วงหน้า เน่ืองจากอาจารย์มีภารกิจส่วนกลางมาก 

 


