คู่มือแพทย์ ประจําบ้ านกลุ่มงานอายุรกรรม
โครงการร่ วมผลิตแพทย์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ร่ วมกับ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า
ปี การศึกษา 2562

สารบัญ
คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพแพทย์ประจําบ้าน กลุ่มงานอายุรกรรม

หน้ า
3

รายนามคณาจารย์กลุ่มงานอายุรกรรม

4

รายนามแพทย์ประจําบ้ านกลุ่มงานอายุรกรรม

6

การปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจําบ้ าน
- การปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจําบ้ านทีหH อผู้ป่วย
- การปฏิบตั ิงานของแพทย์ประจําบ้ านทีH OPD
- การอยู่เวรนอกเวลาราชการ

7

ระเบียบการปฏิบตั ิของแพทย์ประจําบ้ าน
- การลาพักร้ อน ลากิจ และลาป่ วย

11

กิจกรรมวิชาการ

12

ตารางออกตรวจ OPD ของ Staff

14

Medical resource ทีHควรอ่าน

15

2

คณะกรรมการวิชาการและประกันคุณภาพแพทย์ ประจําบ้ าน กลุ่มงานอายุรกรรม
นายแพทย์ณรงค์ ชัยวุฒินนั ท์
นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์
นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล
นายแพทย์สมศักดิh กิตติวราพงศ์
นายแพทย์อนุวตั ร์ รินทรวิฑูรย์
แพทย์หญิงจิตติพร ภู่รัตนมาลย์
นายแพทย์สราวุติ ดําใหม่
นายแพทย์เผด็จ เวศกิจกุล
นายแพทย์กฤษณะ กาญจนหิรัญ
แพทย์หญิงภัทริ ยา มาลัยศรี
แพทย์หญิงดลพร เขียวบรรจง
แพทย์หญิงอัจฉรา เจริญพิริยะ
แพทย์หญิงสิริพนั ธุ์ วัฒนภักดี
นายแพทย์อาทิตย์ ทองถนอมกุล
นายแพทย์อรรถกร วุฒิมานพกรรมการ
นายแพทย์เฉลิมพล ณ เพ็ชรวิจารณ์
นายแพทย์กิHงเพชร พรหมทอง
แพทย์หญิงปองกมล ทองผ่อง
นายแพทย์วงศกร บุญกาญจน์
นายแพทย์ พีระพัชร ไทยสยาม
แพทย์หญิงฐิ ติยา สุขปั ญญารักษ์
นายแพทย์สศิษฎ์ ฟุ้งตระกูล
นายแพทย์ภทั รวินท์ เอกชน
นายแพทย์ธนพฤธ อิสระวัฒนา
แพทย์หญิงนวภา พานิช

ทีHปรึกษา
ทีHปรึกษา
ทีHปรึกษา
ทีHปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 1
กรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 2
กรรมการผู้ดูแลแพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 3
กรรมการ และเลขานุการ
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รายนามคณาจารย์ กลุ่มงานอายุรกรรม
ทีMปรึกษากลุ่มงาน
นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์
นายแพทย์สมศักดิh กิตติวราพงศ์
หัวหน้ ากลุ่มงาน
นายแพทย์ณรงค์ ชัยวุฒินนั ท์
รองหัวหน้ ากลุ่มงาน
แพทย์หญิงภัทริ ยา มาลัยศรี
แพทย์หญิงสิริพนั ธุ์ วัฒนสิริภกั ดี
สาขาอายุรศาสตร์ โรคไต
นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล
นายแพทย์เฉลิมพล ณ เพ็ชรวิจารณ์
นายแพทย์วงศกร บุญกาญจน์
สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
นายแพทย์อรรถกร วุฒิมานพ
นายแพทย์อาทิตย์ ทองถนอมกุล
นายแพทย์อนุวตั ร์ รินทรวิฑูรย์
แพทย์หญิงฐิ ติยา สุขปั ญญารักษ์
สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติ
แพทย์หญิงสิริพนั ธุ์ วัฒนภักดี
นายแพทย์กิHงเพชร พรหมทอง
สาขาโลหิตวิทยา
แพทย์หญิงจิตติพร ภู่รัตนมาลย์
สาขาอายุรศาสตร์ โรคมะเร็งวิทยา
นายแพทย์ณรงค์ ชัยวุฒินนั ท์
สาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร
นายแพทย์เผด็จ เวศกิจกุล
แพทย์หญิงปองกมล ทองผ่อง
สาขาอายุรศาสตร์ ต่อมไร้ ท่อ และเมตะบอลิสม
นายแพทย์กฤษณะ กาญจนหิรัญ
แพทย์หญิงอัจฉรา เจริญพิริยะ
4

สาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชือT
นายแพทย์พีระพัชร ไทยสยาม
สาขาอายุรศาสตร์ โรคข้ อและรูมาติกซัMม
แพทย์หญิงภัทริ ยา มาลัยศรี
สาขาประสาทวิทยา
นายแพทย์ภทั รวินท์ เอกชน
สาขาตจวิทยา
นายแพทย์สศิษฎ์ ฟุ้งตระกูล
สาขาอายุรศาสตร์ ทM วั ไป
นายแพทย์สราวุติ ดําใหม่
แพทย์หญิงดลพร เขียวบรรจง
แพทย์หญิงนวภา พานิช
นายแพทย์ธนพฤธ อิสระวัฒนา
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รายนามแพทย์ ประจําบ้ าน
รายนามแพทย์ ประจําบ้ านชันT ปี ทีM 1 ปี การศึกษา 2562
1. นายแพทย์วิวิทย์ รินทรวิฑูรย์
2. นายแพทย์สธุ ิศ เหลืองรัชพันธุ์
3. แพทย์หญิงนิชดา คมกมล
4. แพทย์หญิงอังสุมา ดุสิตกุล
รายนามแพทย์ ประจําบ้ านชันT ปี ทีM 3 ปี การศึกษา 2562
1.นายแพทย์ธนัสม์ แซ่อุ่ย
2. แพทย์หญิงนฤมล แซ่ลีH
3. นายแพทย์ภาณุวฎั พรหมศร
4. แพทย์หญิงเยาวดี รักษาชัย
เจ้ าหน้ าทีMการศึกษาหลังปริญญา กลุ่มงานอายุรกรรม
นางปิ ยาภรณ์ แสงพระเวช โทร. 097-930-6464
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การปฏิบัติงานของแพทย์ ประจําบ้ าน
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 1
- การปฏิบตั ิงานทีหH อผู้ป่วยสามัญ รวมถึงรับปรึ กษาผู้ป่วยสามัญนอกแผนก
- การปฏิบตั ิงานตรวจผู้ป่วยนอกทางด้ านอายุรศาสตร์
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 3
- การปฏิบตั ิงานทีหH อผู้ป่วยสามัญ รวมถึงรับปรึ กษาผู้ป่วยสามัญนอกแผนก
- การปฏิบตั ิงานทีหH อผู้ป่วยวิกฤต รวมถึงรับปรึกษาผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนก
- การปฏิบตั ิงานตรวจผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ เฉพาะทาง

การปฏิบัติงานของแพทย์ ประจําบ้ านทีMหอผู้ป่วย
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 1
- ปฏิบตั ิงานทีHหอผู้ป่วยสามัญ และรับปรึกษาผู้ป่วยสามัญนอกแผนก รวมถึงมีหน้ าทีHดูแล extern ทีHอยู่
ประจําวอร์ ดนันๆ
u โดยมีแพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 3 เป็ น Chief ward และมี Staff ward เป็ นทีHปรึกษา
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 3
- ปฏิบตั ิงานทีHหอผู้ป่วยสามัญ และรับปรึกษาผู้ป่วยสามัญนอกแผนก โดยทํางานควบคุมแพทย์ประจําบ้ าน
ชันปี
u ทีH 1 และ extern ซึHงมี staff ward เป็ นทีHปรึกษา
-

การปฏิบตั ิงานทีหH อผู้ป่วยวิกฤต รวมถึงรับปรึกษาผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนก
โดยมี staff ward เป็ นทีHปรึกษา
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ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ ประจําบ้ านทีMหอผู้ป่วย

R1 วิวิทย์
R1 สุธิศ
R1 นิชดา
R1 อังสุมา

R3 ธนัสม์
R3 นฤมล
R3 ภาณุวฎั
R3 เยาวดี
R3 จิรนนท์
R3 พงษ์ พนั ธ์

ก.ค.
62
อญ
อช

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ต.ค.
62

อช
อญ

อญ
อช

อช
อญ

พ.ย.
62
อญ
อช

ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62
อช
อญ
MICU
อช
อญ
อช
อญ
อช
อญ

ธ.ค.
62
อญ
อช

ม.ค.
63
อช
อญ

ก.พ.
63

มี.ค.
63

อญ
อช

อช
อญ

เม.ย.
63
อญ
อช

พ.ค.
63
อช
อญ

มิ.ย.
63
อญ
อช

พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63
อญ
อช
อญ
อช
MICU CCU อญ
MICU อญ
อช
MICU อช
MICU อช
อญ
อช
อญ

อช : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชันu 6
อญ : หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชันu 3
MICU 1 : หอผู้ป่วยวิกฤต ชันu 2
CCU : หอผู้ป่วยโรคหัวใจ
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การปฏิบัติงานของแพทย์ ประจําบ้ านทีM OPD
แพทย์ ประจําบ้ านชันT ปี ทีM 1
ออกตรวจ OPD วันจันทร์ และศุกร์ ช่วงเวลา 13.30 – 16.30 น. ทีH OPD Med ห้ องเบอร์ 5 ตามตาราง
โดยสามารถปรึกษา staff เวรรับ consult OPD ได้ ตามตารางทีH OPD
(หากมีเหตุฉุกเฉินทีHทําให้ แพทย์ประจําบ้ านไม่สามารถมาออกตรวจOPDได้ ให้ หาคนมาตรวจแทนในช่วงเวลาดังกล่าว)

ตารางออกตรวจ OPD ของแพทย์ ประจําบ้ านชันT ปี ทีM 1

R1 วิวิทย์
R1 สุธิศ
R1 นิชดา
R1 อังสุมา

ก.ค.
62
จันทร์
ศุกร์

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ต.ค.
62

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
62
62
63
ศุกร์ จันทร์ ศุกร์
จันทร์ ศุกร์ จันทร์

จันทร์ ศุกร์ จันทร์
ศุกร์ จันทร์ ศุกร์

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63
จันทร์
ศุกร์

ศุกร์ จันทร์
จันทร์ ศุกร์

พ.ค. มิ.ย.
63
63
ศุกร์
จันทร์
ศุกร์
จันทร์

แพทย์ ประจําบ้ านชันT ปี ทีM 3
ออกตรวจ OPD เฉพาะทาง เวลา 13.30 – 16.30 น. ตามตาราง
โดยสามารถปรึกษา Staff ทีHออก OPD เฉพาะทางนันๆ
u ทีHออกร่ วมด้ วย

ตารางออกตรวจ OPD เฉพาะทาง ของ แพทย์ ประจําบ้ านชันT ปี ทีM 3
ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62 พ.ย.62
R3 ธนัสม์

DM

Cardio

R3 นฤมล

Chest Nephro
Cardio

R3 ภาณุวฎั
R3 เยาวดี
Cardio clinic
DM clinic
HIV clinic
Neuro clinic
Nephro clinic
Chest clinic

Cardio

DM

DM

HIV

Cardio

DM

chest

วันพุธ ทีH OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
วันศุกร์ ทีH OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
วันอังคาร ทีH ศูนย์พิชิตหวัด
วันศุกร์ ทีH OPD Med ห้ องเบอร์ 1
วันพฤหัส ทีH OPD ข้ างศูนย์บําบัดทดแทนไต
วันพุธ ทีHชนั u 4 ตึกอายุรกรรมเก่า
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ธ.ค.62

ม.ค.63

HIV

Neuro

Neuro

ก.พ.63

มี.ค.63

เม.ย.63

Nephro Neuro

Chest

Chest

Nephro

HIV

Nephro

HIV

Neuro

การอยู่เวรนอกเวลาราชการ
แพทย์ ประจําบ้ านปี ทีM 1
อยู่เวรเป็ น first call 6 เวร/ เดือน แบ่งเป็ นวันหยุดราชการ 2 วัน วันธรรมดา 4 วัน
วันธรรมดาเริHมเวลา 16.30 – 7.00 น. ของวันถัดไป
วันหยุดราชการ เริHมเวลา 7.00 - 7.00 น. ของวันถัดไป
ทําหน้ าทีHอยู่เวรเพืHอดูแลรักษาผู้ป่วยใน โดยเวรแบ่งเป็ น 3 เวร ซึHงแพทย์ประจําบ้ านจะอยู่เวรใดเวรหนึHงในวันนันๆ
u
1. เวร med ชาย
ดูแลผู้ป่วยชาย อายุรกรรมทีHรับใหม่ และดูแลเคสผู้ป่วยเก่าทีHมีปัญหา ทีHวอร์ ดอายุรกรรมชันu 5,6,7 ทังสามั
u ญ,
พิเศษ และ stroke unit รวมถึงรับปรึกษาผู้ป่วยชายนอกแผนก
และให้ คําปรึกษาน้ อง extern และ นักศึกษาแพทย์ทีHอยู่เวรร่วมด้ วย กรณีทีHผ้ ปู ่ วยมีปัญหา ให้ ปรึกษาเวร second call
ทีHอยู่เวรด้ วย
2. เวร med หญิง
ดูแลผู้ป่วย อายุรกรรมทีHรับใหม่ และดูแลเคสผู้ป่วยเก่าทีHมีปัญหา ทีHวอร์ ดอายุรกรรมชันu 3,4 ทังสามั
u ญ, พิเศษ
และ stroke unit รวมถึงรับปรึกษาผู้ป่วยหญิงนอกแผนก
และให้ คําปรึกษาน้ อง extern และ นักศึกษาแพทย์ทีHอยู่เวรร่วมด้ วย กรณีทีHผ้ ปู ่ วยมีปัญหา ให้ ปรึกษาเวร second call
ทีHอยู่เวรด้ วย
3. เวร ICU/CCU
ดูแลผู้ป่วยในตึก MICU1 MICU2 และ CCU ทังผู
u ้ ป่วยรับใหม่ และผู้ป่วยเก่าทีHมีปัญหา รวมถึงรับปรึกษานอก
แผนกจากวอร์ ด ICU ของ ศัลยกรรมทัวH ไป ศัลยกรรมกระดูก และสูติกรรมกรณีทีHผ้ ปู ่ วยมีปัญหา ให้ ปรึกษาเวร
second call ทีHอยู่เวรด้ วย
แพทย์ ประจําบ้ านชันT ปี ทีM 3
อยู่เวรเป็ น second call 6 เวร/ เดือน แบ่งเป็ นวันหยุดราชการ 2 วัน วันธรรมดา 4 วัน
วันธรรมดาเริHมเวลา 16.30 – 7.00 น. ของวันถัดไป
วันหยุดราชการ เริHมเวลา 7.00 - 7.00 น. ของวันถัดไป
ทําหน้ าทีHรับปรึกษาจากเวร first call ทังu เวร med ชาย, เวร med หญิง และ เวร ICU/CCU
โดยมี Staff ทีHอยู่เวรรับปรึกษา แบ่งเป็ น
- Staff เวร Ward สามัญ
- Staff เวร ICU
- Staff เวร Cardio
- Staff เวร Neuro
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ระเบียบการปฏิบัติของแพทย์ ประจําบ้ าน
การลาพักร้ อน
ช่วงทีHปฏิบตั ิงานทีH โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช กําหนดให้ มีช่วงลาพักร้ อนได้ 5 วันทําการ /ปี
การศึกษา หรื อ เสาร์ – อาทิตย์ 1 ครังu ของทุกเดือน อย่างใดอย่างหนึHง โดยการลาพักร้ อนต้ องได้ รับการอนุญาตจาก staff
ทีHราวน์วอร์ ดด้ วย และ อาจารย์ประธานกรรมการ การศึกษาหลังปริญญา และอาจารย์ทีHดูแลชันปี
u นนๆ
ั u รับทราบ
ซึHงแพทย์ประจําบ้ านต้ องหาผู้ทีHปฏิบตั ิหน้ าทีHแทนในงานทีHต้องรับผิดชอบประจํา ทังในวอร์
u
ด และการออก OPD
การลาป่ วย
ต้ องมีใบรับรองแพทย์ และหากฉุกเฉินให้ แจ้ ง staff ทีHราวน์วอร์ ดด้ วยรับทราบ และมาเขียนใบลาในวันทีHมา
ปฏิบตั ิงงาน
การลากิจ
ต้ องแจ้ ง Staff ทีHราวน์วอร์ ดด้ วย ,ประธานกรรมการ การศึกษาหลังปริญญา และอาจารย์ทีHดูแลประจําชันปี
u นนๆ
ัu
รับทราบ อย่างน้ อยล่วงหน้ า 2 สัปดาห์ ซึHงแพทย์ประจําบ้ านต้ องหาผู้ทีHปฏิบตั ิหน้ าทีHแทนในงานทีHต้องรับผิดชอบประจํา ทังu
ในวอร์ ด และการออก OPD
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กิจกรรมวิชาการ
1. Noon report
Extern ทีHอยู่เวร เลือกผู้ป่วยรับใหม่ในเวร มานําเสนอเคส คนละ 1 เคส โดยมีแพทย์ประจําบ้ านหรื อ
แพทย์ใช้ ทุนทีHอยู่เวรด้ วยเป็ นคนช่วยเตรี ยมเคส โดยมีอาจารย์ควบคุมช่วงทีHนําเสนอและอภิปรายเคส
วันเวลาทีHจัดกิจกรรม
11.00-12.00 น. กําหนดวันตามตาราง activity med
2. Interesting case
Extern เป็ นผู้นําเสนอเคสผู้ป่วย โดยให้ extern แพทย์ใช้ ทุน และแพทย์ประจําบ้ านทีHเข้ าร่วมเป็ นผู้
อภิปราย โดยมีอาจารย์ควบคุม
วันเวลาทีHจัดกิจกรรม
กําหนดวัน - เวลา ตามตาราง activity med
3. Topic review
แพทย์ใช้ ทุน หาหัวข้ อทีHน่าสนใจมานําเสนอ โดยมีแพทย์ประจําบ้ านร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ และมี
อาจารย์หน่วยทีHเกีHยวข้ องเป็ นผู้ควบคุม
วันเวลาทีHจัดกิจกรรม
กําหนดวัน - เวลา ตามตาราง activity med
4. Grand round
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 1 เตรี ยมเคสผู้ป่วยทีHน่าสนใจมานําเสนอ โดยให้ แพทย์ใช้ ทุน และแพทย์
ประจําบ้ าน ร่ วมอภิปราย และมีอาจารย์เป็ นผู้ควบคุม
วันเวลาทีHจัดกิจกรรม
เดือนละ 1 ครังu กําหนดวัน-เวลา ตามตาราง activity med
5. Morning round
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 1 เตรี ยมเคสผู้ป่วยทีHน่าสนใจมานําเสนอ โดยให้ แพทย์ใช้ ทุน และแพทย์
ประจําบ้ าน ร่ วมอภิปราย โดยมีอาจารย์ควบคุม
วันเวลาทีHจัดกิจกรรม
7.00 -8.00 น. กําหนดวัน – เวลา ตามอาจารย์ทีHควบคุมกิจกรรม โดยจะประกาศให้ ทราบ
ก่อนวันจัดกิจกรรม
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6.

Unit round
ID round
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 1 หรื อ extern ทีHดูแลผู้ป่วย นําเสนอเคสทีHเกีHยวกับโรคติดเชื uอ โดย
ให้ extern แพทย์ใช้ ทุน และแพทย์ประจําบ้ านทีHเข้ าร่วมเป็ นผู้อภิปราย โดยมีอาจารย์หน่วยโรคติดเชื uอเป็ นผู้
ควบคุม
วันเวลาทีHจดั กิจกรรม
อาจารย์หน่วยโรคติดเชื uอเป็ นผู้กําหนดวัน-เวลา และจะประกาศให้ ทราบก่อนวันจัดกิจกรรม
Neurology round
แพทย์ประจําบ้ านชันปี
u ทีH 1 หรื อ extern ทีHดูแลผู้ป่วย นําเสนอเคสทีHเกีHยวกับโรคระบบประสาท โดย
ให้ extern แพทย์ใช้ ทุน และแพทย์ประจําบ้ านทีHเข้ าร่วมเป็ นผู้อภิปราย โดยมีอาจารย์หน่วยโรคระบบ
ประสาท เป็ นผู้ควบคุม
วันเวลาทีHจดั กิจกรรม
อาจารย์หน่วยโรคระบบประสาท เป็ นผู้กําหนดวัน-เวลา และจะประกาศให้ ทราบก่อนวันจัด
กิจกรรม
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ตารางออกตรวจ OPD คลินกิ อายุรกรรมทัMวไป
ห้ องตรวจทีM
1
2
3
4
5
6

จันทร์
อ.ธนพฤธ
อ.กมล
อ.อรรถกร
อ.ดลพร
อ.สมศักดิh
จันทร์

อังคาร
อ.เฉลิมพลาร
อ.อัจฉรา
อ.ภัทริยา
อ.อนุวตั ร์
อ.สมศักดิh

พุธ
อ.พีระพัชร
อ.เผด็จพี
อ.กฤษณะ
อ.จิตติพร
อ.สมศักดิh
อ.วงศกร

พฤหัสบดี
อ.ณรงค์
อ.สิริพนั ธุ์
อ.นวภา
อ.อาทิตย์
อ.สมศักดิh
อ.สศิษฎ์ภา

ศุกร์
อ.ภัทรวินท์
อ.สราวุฒิ
อ.กิHงเพชร
อ.ปองกมล
อ.สมศักดิh
อ.ฐิ ติยา

ตาราง OPD Special clinic 9.30 -16.00 น.
วัน
จันทร์

OPD Special clinic
GI Clinic อ.ปองกมล
Rheumato clinic อ.ภัทริยา
TB clinic อ.พีระพัชร, อ.ปิ ยะ, อ.สิริพนั ธุ์
Endocrine clinic อ. กฤษณะ
Skin clinic อ.สศิษฎ์

สถานทีH
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
ศูนย์พิชิตหวัด
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม

อังคาร

HIV clinic อ พีระพัชร ,อ ดลพร
Onco clinic อ.ณรงค์
Hemato clinic อ.จิตติพร
Skin clinic อ.สศิษฎ์
GI clinic อ.เผด็จ (บ่าย )
HF clinic อ. อรรถกร, อ.ฐิ ติยา สัปดาห์ทีH 2 ของเดือน

ศูนย์พิชิตหวัด
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
OPD ข้ างศูนย์บําบัดทดแทนไต

พุธ

Cardio clinic อ. สราวุฒิ, อ อนุวตั ร์ , อ. อรรถกร,
อ.ฐิ ติยา, อ. ธนพฤธ
Neuro clinic อ. ภัทรวินท์
Pace clinic อ.ฐิ ติยา สัปดาห์ทีH 2 หรื อ 3 ของเดือน
Chest clinic อ. สิริพนั ธุ์ , อ. กิHงเพชร

OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม

พฤหัสบดี

Geriatric clinic อ.ภัทรวินท์
GI clinic อ.เผด็จ (บ่าย )
Nephro clinic อ. กมล , อ.เฉลิมพล , อ. วงศกร
Endocrine clinic อ อัจฉรา

OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
OPD ข้ างศูนย์บําบัดทดแทนไต
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม

ศุกร์

DM clinic อ.อัจฉรา, อ.กฤษณะ, อ.นวภา

OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
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OPD ข้ างศูนย์บําบัดทดแทนไต
OPD คลินิกพิเศษอายุรกรรม
ชันu 4 ตึกอายุรกรรมเก่า

Medical resource ทีMควรอ่ าน
1.ID
- Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th ed.
2.Skin
- Fitzpatrick’s dermatology, 9th ed.
3. Pulmo-Cricare
-Fishman’s Pulmonary diseases and Disorders, Fifth ed
- Murray & Nadel’s textbook of Respiratory medicine sixed Ed.
- Textbook of critical care seventh Ed Jean-Louis Vincent
- Marino’ The ICU book fourth Ed
4. Neurology
- Bradley 's neurology 7th edition
5. Rheumatology
- Kelleys-textbook-of-rheumatology 9th edition
6. Nephrology
- Brenner & Rector's the kidney / [edited by] Karl Skorecki, Glenn M. Chertow, Philip A. Marsden, Maarten W.
Taal, Alan S.L. Yu ; special assistant to the editors, Walter G. Wasser.—10th edition
7. Endocrine
-Williams textbook of endocrinology. 13th edition
8.cardiology
- Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine,, 11th Edition
CHOU’S ELECTROCARDIOGRAPHY IN CLINICAL PRACTICE
9. Hematology :
-Wintrobe's Clinical Hematology
- Hoffbrand's Essential Haematology
10. Oncology:
-DeVita, Hellman, and Rosenberg's cancer : principles & practice of oncology
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