การปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรมรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2560
และ การสัมมนาอาจารย์กองอายุรกรรม
วันที่ 17–18 มิย. 2560 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จ. สุพรรณบุรี
วันที่ 28–30 มิย. 2560 ห้องประชุมอายุรกรรมธนะรัชต์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
และ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
วันที่ 17 มิย. 2560
06.00
นัดพบที่ข้างตึกอาคารพระมงกุฎเกล้ าเวชวิทยา
06.15
ออกเดินทางโดยรถบัส พร้ อมรับประทานอาหารเช้ าบนรถ
08.00
เดินทางถึง โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จ. สุพรรณบุรี
08.00-08.15 ลงทะเบียน
08.15-08.30 ผ.อ. กองอายุรกรรม และ ประธานคณะกรรมการวิชาการ และ ประกันคูณภาพการศึกษา
กล่าวต้อนรับแพทย์ประจาบ้าน
อ.ชนปิติ แนะนาโปรแกรมการสัมมนา
08.30-09.00 แนะนาคณาจารย์ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
แพทย์ประจาบ้านอายุรกรรมปี 1 รุ่นใหม่แนะนาตนเอง
09.00
แบ่งการสัมมนาเป็น 2 ห้อง

ห้อง 1

ปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม

09.00-09.40 น. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านของกองอายุรกรรม
อ. กานดิษฐ์ และ อ.ชนปิติ
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านปี 1
หน้าที่ และความรับผิดชอบของแพทย์ประจาบ้าน การอยู่เวร และการรับส่งเวร
ตารางกิจกรรมวิชาการในปีการศึกษา 2560
การลาพักร้อน ลากิจ และลาป่วย และการเซ็นใบยินยอมต่างๆ ก่อนทาหัตถการ
09.40-10.00 น การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรม
อ. กานดิษฐ์ และ คณะ
10.00-10.15 น. Coffee break
10.15-10.45 น. การทาวิจัยของแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรม
อ. กานดิษฐ์
10.45-11.15 น. การเขียนบันทึกรายงานผู้ปว่ ยทีห่ อผู้ป่วย คลินิกผูป้ ่วยนอก และห้องฉุกเฉิน
อ. สมชาย
11.15-11.45 น. การลงรหัสโรค ICD10
อ. สิรกานต์
11.45-12.15 น. การสรุปเวชระเบียน (Discharge summary) และการลงสาเหตุการตายของผู้ป่วย อ. สิรกานต์
12.15-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. แบ่งแพทย์ประจาบ้านเป็น 12 กลุ่มๆ ละ 4 คน ผ่าน 12 สถานีๆ ละ 15 นาทีแบ่งเป็น
สถานีอาการวิทยา 3 สถานี (ไม่มีอาจารย์คุม) สถานีการสรุปเวชระเบียน (Discharge summary) 1
สถานี การลงรหัสการวินิจฉัยโรค 1 สถานี การเขียนบันทึกเวชระเบียนผูป้ ่วยนอก 1 สถานี และสถานี
การทาความรู้จักเพื่อนแพทย์ประจาบ้าน 6 สถานี สับเปลี่ยนสมาชิกในกลุ่มหลังจากผ่านทุก 3 สถานี
(มีอาจารย์คุมสถานีละ 1 ท่าน) Coffee break หลังจากผ่าน 6 สถานี (14.30-14.45)

ห้อง 2

คณาจารย์ (กลั่นกรองข้อสอบ)

16.00-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00-21.00 น. การแข่งขัน “PMK Got Talent 2017”
21.00-22.00 น. กิจกรรมบันเทิงตามอัธยาศัย

วันที่ 18 มิ.ย. 2560

ห้อง 1

แพทย์ประจาบ้าน

08.00-09.00 น. การประเมินผลการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรม
อ. ชนปิติ และ คณะ
การประเมินเพื่อการรับรองความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องของการเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขา
อายุรศาสตร์ (RCPT-E-portfolio, mentor และ การส่งข้อมูล supporting information)
09.00-10.00 น. Medical Presentation
อ. สมชาย
10.00-10.15 น. Coffee break
10.20-11.20 น. เรียนอายุรศาสตร์อย่างไรจึงจะเป็นอายุรแพทย์ที่เก่ง และประสบความสาเร็จ อ. สมชาย และ คณะ

ห้อง 2

คณาจารย์ (กลั่นกรองข้อสอบ)

11.20 น.
ถ่ายรูปร่วมกัน และ Check out
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เดินทางกลับ วทม.

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 ห้องประชุมอายุรกรรมธนะรัชต์ บก.กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
Essentials in Outpatient Management
13.00-13.50
13.50-14.40
14.40-15.00
15.00-15.50

Outpatient Management in Endocrinology
Outpatient Management in Chest Medicine
Coffee break
Outpatient Management in Gastroenterology

อ.ชนปิติ
อ. หิรัณย์
อ. คามิน

วันที่ 29 มิ.ย. 2560 ห้องประชุมอายุรกรรมธนะรัชต์ บก.กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
Emergency Medicine
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.15
11.15-12.05
12.05-13.00
13.00-13.50
13.50-14.40
14.40-15.00
15.00-16.00

Cardiac Emergencies
GI Emergencies
Coffee break
Chest Emergencies
Neurologic Emergencies and Stroke Fast Track
รับประทานอาหารกลางวัน
Endocrine Emergencies
Nephrologic Emergencies
Coffee break
Hematologic Emergencies

อ. หัสยา
อ. ชัยพิชิต
อ. นิษฐา
อ. ลักษนันท์
อ. มนาภรณ์
อ. พามิลา
อ. กานดิษฎ์

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ห้องประชุมอายุรกรรมธนะรัชต์ บก.กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
Essentials in Outpatient Management
08.00-08.50
08.50-09.50
09.50-10.10
10.10-11.00
10.00-11.50
11.50-13.00

Outpatient Management in Nephrology
Outpatient Management in Hematology
Coffee break
Outpatient Management in Cardiology
Outpatient Management in Neurology
รับประทานอาหารกลางวัน

อ. เนาวนิตย์
อ. ชลลดา
อ. ธรณิศ
อ. พาสิริ

ปฐมนิเทศแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรม และแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี 1 รุ่นใหม่
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี 2
วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
13.00-13.10
13.10-13.25
13.25-13.50
13.50-14.00
14.00-14.20
14.20-14.30
14.30-15.00
15.00

ผอ.กองอายุรกรรมกล่าวต้อนรับแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรมปี 1 รุ่นใหม่ และ อวยพร
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี 2
ประธานกรรมการวิชาการ กล่าวต้อนรับแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรมปี 1 รุ่นใหม่ และ
อวยพรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี 2
แพทย์ประจาบ้าน และ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอายุรกรรมรุ่นใหม่แนะนาตนเอง
แนะนาคณาจารย์ของกองอายุรกรรม และ หัวหน้าแพทย์ประจาบ้านอายุรกรรม
แจกรางวัลแพทย์ประจาบ้านอายุรศาสตร์ และ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดดีเด่น
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี 2 กล่าวแนะนาตัวเอง และบอกสถานที่ปฏิบัติงานหลังจาก
จบการฝึกอบรม
ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี 2 กล่าวอาลา
ถ่ายรูปหมู่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี 2 กับคณาจารย์ของกองอายุรกรรม
ถ่ายรูปหมู่แพทย์ประจาบ้านปี 1 รุ่นใหม่ กับคณาจารย์ของกองอายุรกรรม
อาหารว่าง
แพทย์ประจาบ้านปี 1 รุ่นเก่านาแพทย์ประจาบ้านปี 1 รุ่นใหม่ ส่งต่อการดูแลรักษา
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

