กิจกรรมวิชาการแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรครอบครัว
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ปการศึกษา 2554

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday

Friday

7.30 – 8.00 AM
ป 2, 3: Behav. Med

8.00 – 9.00 AM
ป 1: AM Report
(medical students focused)
ป 2, 3: Journal watch ป 1,2,3:
F/U คําถาม (7.55-8.05) Tuesday Special Case
ป 2, 3: Behav. Med
ป 1 – 3 : Interprofessional home
care conference (8.00-9.00)
EBM series
(ยกเวน Week 3 ของเดือนคู
7.30-8.00: Creative learning activity
8.00-9.00: ER Series)

ป 2, 3: Behav. Med

ป 1: AM Report
(Residents focused)

Afternoon

ป 1: Thursday FM series
• Introduction to Family Medicine
• Common problems in FM
• Palliative Care series
• Communications series in
difficult patient
• Occupational Medicine series
ป 2: Geriatrics lecture
Noon Conference (12.00-1.20 pm) wk
2,4
FM Academic halfday (1.30-3.30 pm)
-Guest lectures: topic review
Medical law series, Geriatrics topic
ป 1: Cinemeducation series in Family
Medicine
ป 1: Patient-centred conference
ป 2: Geriatrics case conference
ป 1, 2, 3 RFM initiative

*** กรุณาตรงตอเวลาและปดมือถือกอนเขาหองประชุม ***

กิจกรรมที่ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว
1. Behavioural Medicine Series (Monday, Wednesday, Friday 7.30-8.00 AM) ตารางหนา 49-54
; แพทยประจําบานชั้นปที่ 1-3 ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตรพฤติกรรมดวยตนเองจากตํารา
หรือหนังสือที่เปนมาตรฐานหรือเปนที่นิยมในเรื่องนั้นๆ ฝกการนําเสนอในรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
เพื่อใหผูเขาฟงสามารถนําความรูดังกลาวมาใชประโยชนในเวชปฏิบัติครอบครัวได
; แพทยประจําบานและอาจารยที่เขาฟงมีหนาที่ชวยประเมินผลการสอน รวมทั้งใหคําชม
และคําแนะนําตอผูสอนอยางเปนมิตร
2. Journal Watch (Tuesday 7.30-7.55 AM) ตารางหนา 59-62
; แพทยประจําบานชั้นปที่ 1-3 คนหาและรวบรวมรายงานวิจัยใหมๆที่นาสนใจในเอกสาร
การแพทยตางๆในรอบสัปดาหที่ผานมา นําเสนอตอที่ประชุม และชี้แจงประเด็นที่สําคัญใหที่ประชุมทราบ
หรืออาจเลือกเปนการ review เรื่องวิชาการที่นาสนใจหรือเปนประเด็นในขณะนั้นๆได อาจทําเปนการ
review Journal หรือบทความทางวิชาการหลายๆเรื่องในชวงเวลา 30 นาที
3. EBM Series (Thursday 7.30-9.00 AM) ตารางหนา 65-66
; แพทยประจําบานทุกชั้นปเขารวมฟงการบรรยายและซักถาม เพื่อเพิ่มพูนความรูทาง
ระบาดวิทยาคลินิก เวชปฏิบัติแบบอิงหลักฐาน และพื้นฐานการทําวิจัยอยางมีระบบ
; ชวงเดือนกรกฎาคม -สิงหาคมของทุกปจะเปนชวงเวลาที่แพทยประจําบานชั้นปที่ 2 เริ่ม
นําเสนอ Proposal โครงรางงานวิจัย เพื่อใหไดคําถามวิจัยที่ชัดเจนขึ้นโดยมีอาจารยชวยซักถามและให
คําแนะนําในการทําวิจัย
; เปาหมาย เพื่อใหแพทยประจําบานสามารถทําวิจัยดวยตนเองอยางนอย 1 เรื่องในชวง 3 ป
นําเสนองานวิจัยในงานประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และสามารถตีพิมพในวารสารการแพทยระดับ
สากลได
4. Morning report (Monday, Friday 8.00 – 9.00 AM) ตารางหนา 55-58
; แพทยประจําบานป 1 รายงานผูปวยที่รับดูแลในเวรหองฉุกเฉินหรือ OFM ที่นาสนใจ
ควรตามเวชฯมารายงานดวย (วันจันทรเนนการซักประวัติและวินิจฉัยแยกโรคโดยใหนศพ.มีสวนรวม วัน
ศุกรเนนการทบทวนแนวทางการรักษา)
; แพทยประจําบานทุกคนมีหนาที่เขารวม feedback และวิเคราะหปญหาสุขภาพของผูปวย
รายนั้นๆ รวมทั้งวางแผนการดูแลระยะยาวใหผูปวยรายนั้นๆ
; อาจารยที่ปรึกษาตามรายชื่อที่ไดรับมอบหมายมีหนาที่เขารวมประชุมและแนะแนวการ
ดูแลผูปวยตอเนื่องโดยใหแพทยประจําบานติดตออาจารยที่ปรึกษาลวงหนาเพื่อวางแผนการนําเสนอ
5. Tuesday Special Case (Tuesday 8.05 – 9.00 AM) ตารางหนา 59-62
; แพทยประจําบานทุกชั้นปเลือกผูปวยที่นาสนใจ 1 รายมานําเสนอเปนภาษาอังกฤษ พรอม
ทบทวนความรูเรื่องนั้นๆอยางละเอียดและใหที่ประชุมรวมอภิปราย
; แพทยประจําบานทุกคนมีหนาที่เขารวม feedback และวิเคราะหปญหาสุขภาพของผูปวย
รายนั้นๆ เปนภาษาอังกฤษ
6. เรื่องประทับใจใน Fammed (Wednesday 8.00-8.10) สัปดาหแรกที่นักศึกษาแพทยขึ้นกองเวชศาสตร
ครอบครัว

; อาจารยแพทย แพทยประจําบานและบุคลากรสหวิชาชีพที่ทํางานในภาควิชาเวชศาสตร
ครอบครัวมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นในขณะการปฏิบัติงานทางดานเวชศาสตรครอบครัว
; เปาหมายเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการทํางานดานเวชศาสตรครอบครัวสําหรับนักศึกษา
แพทย แพทยประจําบาน และอาจารย เปนการเรียนรูรวมกันผานเรื่องราวประทับใจซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
องคกรแบบยั่งยืนตอไป
7. Interprofessional home care conference (Wednesday 8.00 – 9.00 AM) ตารางหนา 61-62
; แพทยประจําบานทุกชั้นปประสานกับทีมเยี่ยมบานเพื่อนําเสนอรายผูปวยที่ไปเยี่ยมบาน
แลวพบปญหาสุขภาพที่ซับซอน โดยนําเสนอประวัติผูปวยอยางยอในทุกมิติรวมกับทีมเยี่ยมบาน
; จุดประสงค เพื่อทีมจะไดมีโอกาสรวมกันวางแผนและวัตถุประสงคในการเยี่ยมบานราย
นั้นๆ โดยไดความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมวาควรดูแลปญหาสุขภาพของผูปวยและครอบครัวตอไป
อยางไร และวางแผนการติดตามผูปว ยที่เหมาะสมได
8. Noon conference (2nd and 4th Friday 12.00 – 1 PM)
5 แพทยประจําบานทุกชั้นปเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานพรอมนําเสนอรายผูปวย
เยี่ยมบานทุกรายในชวงสองสัปดาหที่ผานมาทั้งหมด เพื่อใหอาจารยรวมวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสม
สําหรับผูปวยที่บาน
5 เพื่อคัดเลือกรายผูปวยสูงอายุที่เหมาะสมไปนําเสนอใน Home Care Conference
9. Thursday series (Thursday 1.00 – 2.30 PM) ตารางหนา 63-64
5 เปนการสอนในชั้นเรียนรูปแบบกึ่งบรรยายสําหรับแพทยประจําบานปที่ 1 เปนหลัก เพื่อ
เตรียมความพรอมและพื้นฐานในการตรวจผูปวยแบบเวชศาสตรครอบครัวทั้งทางดานกาย จิต สังคม
5 เปนการเรียนการสอนความรูพื้นฐานเรื่อง Palliative Care
5 เปนการเรียนการสอนความรูพื้นฐานเรื่อง Occupational medicine
5 เปนการเรียนการสอนเรื่องทักษะการสื่อสารแบบ Role Play เพื่อชวยฝกทักษะการ
สื่อสารใน Difficult patient รูปแบบตางๆ
10. Geriatrics lecture (Thursday 1.30-3.30 pm สําหรับ อ.ดาริน และ อ.จิตติมา, 2.00-4.00 pm สําหรับ อ.
อรพิชญาและอ.สิรินทร)*** ดูตาราง Geriatrics เมื่อขึ้น rotation
5 เปนการสอนในชั้นเรียนรูปแบบกึ่งบรรยายสําหรับแพทยประจําบานปที่ 2 ที่ผาน
Geriatrics Rotation เปนหลักเพื่อเตรียมความพรอมและพื้นฐานในการตรวจผูปวยสูงอายุแบบองครวม โดย
อาจารยแพทยที่ดูแลการเรียนการสอนเวชศาสตรผูสูงอายุ
5 แพทยประจําบานปที่ 1 สามารถเขารวมฟงบรรยายได หากมีเวลาวางจากการเรียนการ
สอนอยางอื่น
11. Geriatrics Topic Review/Journal (Friday 9.00-11.00) *** ดูตาราง Geriatrics เมื่อขึ้น rotation
5 เปนการนําเสนอหัวขอ Review และ Journal เกี่ยวกับการดูแลผูปวยสูงอายุโดยแพทย
ประจําบานปที่ 2 ที่ผา น Geriatrics Rotation เพื่อฝกทักษะการนําเสนอและเพิ่มเติมความรูเรื่องการดูแล
ผูปวยสูงอายุแบบ update

5 แพทยประจําบานปที่ 1 สามารถเขารวมฟงบรรยายได หากมีเวลาวางจากการเรียนการ
สอนอยางอื่น
12. FM academics halfday (Friday 1.30-3.30 PM) ตารางหนา 69-70
5 แพทยประจําบานทุกคนตองเขารวมกิจกรรมเวชศาสตรครอบครัววิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณและความรูตามหัวขอซึ่งแพทยประจําบานตองการเรียนรูไดแก Guest lectures
5 อาจารยที่ปรึกษา Case Conference ตองเขารวมเวชศาสตรครอบครัววิชาการ
5 Patient-centred conference: แพทยประจําบานปที่ 1 ตองฝกการนําเสนอรายผูปวยแบบ
Patient-centred และฝกการสอนในรูปแบบตางๆ ทุก 3 เดือน (คนละ 1 ครั้งใน 1 ป) โดยนําเสนอขอมูลแบบ
ละเอียดของรายผูปวยที่มีปญหาซับซอน และไดผานการติดตามอยางตอเนื่องมาระยะหนึ่ง ฝกการรวบรวม
และทบทวนขอมูลสุขภาพองครวมของผูปวยทั้งดานกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ พรอมการวิเคราะหปญหา
ผูปวยแบบเวชศาสตรครอบครัว และเสนอแนวทางชวยเหลือ
5 Geriatrics case conference : แพทยประจําบานปที่ 2 ฝกการนําเสนอรายผูปวยสูงอายุใน
Geriatrics case conference เมื่อสิน้ สุด Geriatric rotations ทุก 3 เดือน (คนละ 1 ครั้งใน 1 ป)
5 Cinemeducation series in Family Medicine: แพทยประจําบานปที่ 1 ครั้งละ 2 คน
นําเสนอประเด็นการเรียนรูทางเวชศาสตรครอบครัวโดยใชภาพยนตรที่เกี่ยวของกับประเด็นนั้นๆ
5 RFM Initiative ในหัวขอที่แพทยประจําบานสนใจโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยาย หรือแพทยประจําบานนําเสนอหัวขอการเรียนรูนอกเหนือจากทางการแพทยก็ได
5 Medical Law Series: การประยุกตใชกฎหมายทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการทําเวช
ปฏิบัติทางเวชศาสตรครอบครัวมาใชในการดูแลผูปวย และรวมอภิปรายกรณีศึกษากับผูเชี่ยวชาญทางดาน
กฎหมายการแพทย
13. ER on duty (Weekday 4.00PM – 12.00AM; Weekend 8.00 AM – 4.00 PM and 4.00 PM – 12.00
AM)
5 ดูแลผูปวยที่หองฉุกเฉินโดยไมจํากัดเพศ วัย ความรุนแรงหรือสภาพปญหาสุขภาพ
เพื่อใหผูปวยและญาติไดรับการดูแลแบบ Patient-centred medicine ดวยความรวดเร็วและปลอดภัย
5 รวมงานและประสานงานกับทีมแพทยตางสาขาและทีมบุคลากรที่หองฉุกเฉินเพื่อให
ผูปวยและญาติไดรับความดูแลแบบ Patient-centred medicine และเพื่อชวยลดความขัดแยงที่อาจจะเกิด
เนื่องจากผูปวยและญาติกําลังอยูในภาวะที่ตกใจและเครียดอยางสูง
5 รวบรวมขอมูลผูปวยที่ไมมีเจาของไขหรือชอบมาใชบริการหองฉุกเฉินโดยไมจําเปนให
เขาสูระบบบริการที่สามารถดูแลผูปวยไดครบวงจรและทั่วถึง โดยนัดเขาระบบผูปวยที่มีแพทยประจําที่เวช
ศาสตรครอบครัว
5 รวบรวมขอมูลผูปวยของเวชศาสตรครอบครัวที่ไปใชบริการที่หองฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการ เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพงานบริการของภาคฯ โดยนํามารายงานตอนเชาและรายงานใหแพทย
ประจําตัวผูปวยทราบตอไป
5 ใหคําแนะนําและสอนนักศึกษาแพทยที่ปฏิบัติงานในหองฉุกเฉิน
5 รวบรวมขอมูลผูปวยที่อาจเปน Pitfall ของภาควิชา เพื่อกลับมาแจงใหอาจารยที่ปรึกษา
ทราบเพื่อพัฒนางานดานคุณภาพบริการของภาควิชาตอไป

5 ชวงของ ER rotation ใหปฏิบัติงานที่หองฉุกเฉินตามเวลาที่กําหนด สามารถใหการ
รักษาไดเอง ถาตองการคําปรึกษา ใหปรึกษาอาจารยที่หองฉุกเฉินหรืออาจารยภาควิชา หากตองการ
admission ใหปรึกษาตามระบบสงตอ เชน ประเมินวาเปนผูปวยอายุรกรรม ใหปรึกษา resident ปที่ 2 ของ
อายุรกรรมเพื่อพิจารณา admission เปนตน
14. OFM (9.00 AM - 12.00 PM , 1.00 – 4.00 PM)
5 แพทยประจําบานมีหนาที่ตรวจรักษาผูปวย โดยตองสามารถสรางความสัมพันธที่ดีแก
ผูปวยและญาติเพื่อสามารถวินิจฉัยปญหาสุขภาพองครวมใหไดมากที่สุด ภายใตการสังเกตการณของ
อาจารยที่ปรึกษาผานกลองวีดิทัศนวงจรปด ทั้งนี้แพทยประจําบานมีหนาที่ของอนุญาตผูปวยทุกรายเพื่อให
อาจารยสังเกตการณผานกลองได
5 แพทยประจําบานสามารถขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาไดตลอดเวลาที่รูสึกไม
มั่นใจในการดูแลผูปวยรายนั้นๆ และทุกรายที่สงตรวจขั้นสูงหรือตองการสงปรึกษาแผนกอื่น ***
5 แพทยประจําบานตองทบทวนเวชฯ และขอรับคําแนะนําจากอาจารยที่หองเบอร 1 เมื่อ
ตรวจเสร็จ
5 แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 ใหตรวจผูปวย 8 ราย/ครึ่งวัน โดยมีผูปวยใหม 3 ราย/ครึ่งวัน
หากผูปวยเกาของแพทยประจําบานมีเกินกวา 5 ราย ใหรับผิดชอบตรวจเกินกวา 8ราย/ครึ่งวัน
5 แพทยประจําบานชั้นปที่ 2 ใหตรวจผูปวย 12 ราย/ครึ่งวัน โดยมีผูปวยใหม 4 ราย/ครึ่งวัน
หากผูปวยเกาของแพทยประจําบานมีเกินกวา 8 ราย ใหรับผิดชอบตรวจเกินกวา 12 ราย/ครึ่งวัน
5 แพทยประจําบานชั้นปที่ 3 ใหตรวจผูปวย 16 ราย/ครึ่งวัน โดยมีผูปวยใหม 5 ราย/ครึ่งวัน
หากผูปวยเกาของแพทยประจําบานมีเกินกวา 11 ราย ใหรับผิดชอบตรวจเกินกวา 16 ราย/ครึ่งวัน
5 อาจารยจะทําหนาที่สังเกตการณและบันทึกสถานการณที่สามารถนํามา feedback แพทย
ประจําบานได ชวง 11.30-12.00 น.หรือนัดเวลาอื่น ผูปวยทุกรายของแพทยประจําบานจะเปนผูปวยประจํา
ของแพทยประจําบานรวมกับอาจารยที่ปรึกษา หากแพทยประจําบานไมลงตรวจในวันนั้นๆ ใหเปนผูปวย
ในการดูแลของอาจารยทานนั้น หากอาจารยไมลงตรวจ ใหอาจารยทานอื่นดูแลชั่วคราว
15. CSR (Chart-Stimulated Recall): (4.00-5.00 pm)*** ตารางหนา 73
5 การเรียนรูแนวลึกกับกรณีผูปวยของตนเอง ทั้งความรูทางคลินิก การดูแลรักษาที่
เหมาะสมโดยทบทวนความรูสึกและการตัดสินใจของตนเองที่เกิดขึ้นขณะตรวจผูปวย
5 ฝกทักษะการคิดแบบเวชศาสตรครอบครัวที่เหมาะสมสําหรับการดูแลผูปวยแตละราย
ของตนเอง
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคในการดูแลผูปวยแบบเวชศาสตรครอบครัวกับ
อาจารยและเพื่อนๆ
16. Home care (9.00 AM - 12.00 PM or 1.00 - 4.00 PM)
5 แพทยประจําบานมีหนาที่วางแผนรวมกับทีมพยาบาลเยี่ยมบานและนักสังคมสงเคราะห
วาจะไปเยี่ยมผูปวยรายใด เมื่อใด วัตถุประสงคแตละครั้ง แผนการดําเนินงานเปนทีม และกลับมารวบรวม
ขอมูลเพื่อวางแผนการดูแลขั้นตอไป

5 แพทยประจําบานมีหนาที่ประสานงานกับแพทยตางสาขาเพื่อขอความเห็นในการดูแล
ผูปวยและญาติรวมกัน ไมวาผูปวยรายนั้นๆจะเปนผูปวยของภาควิชาเวชศาสตรครอบครัวหรือภาควิชาอื่น
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
5 แพทยประจําบานมีหนาที่จัดระบบการประสานงานกับหนวยรถของโรงพยาบาลในการ
ออกเยี่ยมบาน
5 สอนและประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทยที่ไปรวมเยี่ยมบาน
5 สําหรับรายผูปวยที่ยากตอการประเมินและใหการรักษาแพทยประจําบานสามารถติดตอ
อาจารยแพทยใหออกไปเยี่ยมบานดวยกันไดโดยดูจากตารางเยี่ยมบานของอาจารยในหองพักแพทยประจํา
บานหรือตารางดานหลัง
17. Palliative Consultation สําหรับแพทยประจําบานที่ผาน Rotation Palliative Care ตารางหนา 74
วันจันทร พุธ ศุกร ปรึกษา อ.กิติพล
วันอังคาร พฤหัส ปรึกษา อ.ดาริน
5 แพทยประจําบานมีหนาที่รับปรึกษาผูปวย Palliative Care จากตางแผนกแลวมาปรึกษา
อาจารยตามวันเพื่อวางแผนการรักษาผูปวยระยะยาว โดยแพทยประจําบานมีหนาที่ดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน
หากผูปวยรายดังกลาวจําเปนตองไดรับการดูแลที่บาน
5 บันทึกขอมูลลงในแฟมบันทึก Palliative Care สีฟาและสรุปแฟมเมื่อผูปวยเสียชีวิต
5 หากมีปญหาที่เกิดจากการดูแลผูปวยแพทยประจําบานสามารถโทรปรึกษา อ.กิติพลหรือ
อ.ดาริน ไดตลอด 24 ชม. หากมีปญหาตองการสอบถามเรื่องผูปวยที่มีอาจารยเปนผูดูแล
18. กิจกรรมสนทนาวิจัย (ทุกวันอังคารที่ 2) และ Academic update (ทุกวันอังคารที่ 3) 12.00-13.00
สําหรับผูสนใจเรื่องไอเดียงานวิจัยและงานประชุมวิชาการทั้งในและนอกประเทศ

กิจกรรมนอกภาควิชาฯ
1. OB/GYN
(อ.ที่ปรึกษา = อ.ณัฐพงศ 1451, 46587)
5 Family planning กับ reproductive health clinic อยูใกลกัน ที่คลินิก reproductive health จะได
เรียนรูเรื่อง abortion ดวย
2. SURGERY
(อ.ที่ปรึกษา = อ.วีรพัฒน 1547)
; Self-help group ของกลุมผูปวย CA Breast มี เชาวันศุกรเดือนละ 1 ครั้ง ใหแพทยประจําบาน
หาโอกาสเขารวมเองเพราะกลุมมีตารางไมแนนอน ติดตอ อ.มณฑา ที่ OPD ศัลยกรรม
; Ostomy care and wound care มีทีมงานของพยาบาล ศัลยกรรมชายเปนผูสอน ติดตอ คุณ
กมลวรรณ(หนู)
; Colonoscopy ที่ OR3 อังคารเชา บาย ถาสนใจ
; 8.00-9.00 ทุกพุธที่ 3 ของเดือนมี trauma review
3. ORTHO
(อ.ที่ปรึกษา = อ.สรศักดิ์ 48822)
; Trauma film conference วันจันทร 8.00-9.00 AM ที่ภาควิชาออรโธ ตึกซักฟอก ชั้น 9 แพทย
ประจําบานสามารถเขารวมได ถาสนใจ แตเนื้อหาสวนใหญจะลงลึกคอนขางมาก

4. PEDIATRICS
(อ.ที่ปรึกษา = อ.ดวงฤดี 47345)
; 12.15-13.00 มีการประชุม family case conference บางสัปดาห รายละเอียดถามไดที่ภาควิชา
กุมารฯในแตละเดือน
; มีการเยี่ยมบานและประชุมทีมเพื่อดูแลผูปวย child abuse กําหนดการรายละเอียดถามไดที่
OPD กุมารฯ(ทีม child abuse)
5. MEDICINE
(อ.ที่ปรึกษา = อ.สมนึก 1581)
; พุธบาย มี Grand round สลับ Interesting case เลือกเขา ได รายละเอียดถามไดที่ภาควิชาอายุร
ศาสตรในแตละเดือน
; สัปดาหแรกของศุกรบายมี Asthma Clinic ใหพิจารณาไปเขา 1 ครั้งที่ผานอายุรศาสตร โดยไม
ตองเขากิจกรรมศุกรบายวิชาการในวันนั้นๆ
6. ER
(อ.ที่ปรึกษา = อ.ศาทริยา 1484 )
; ให round กอนและหลังลงเวร ที่เวลา 16.00 และ 24.00 น.(วันราชการ) และ 8.00 น. และ16.00
น. (เวรวันหยุดราชการ) ตรงเวลา
; ปฏิบัติงานเหมือน resident ER ดูผูปวยไดทุกระดับ
; พยายามอยูในหองฉุกเฉินตลอดเวลา หากจําเปนตองไปกินขาวใหแจงธุรการทราบเบอรติดตอ
ชัดเจน
7. PAIN
(อ.ที่ปรึกษา = อ.นุช 1543 )
5 กิจกรรมตามที่อาจารยหนวยระงับปวดจัดให ซึ่งจะมีทั้งการบรรยาย การออกตรวจผูปวยนอก
การรับปรึกษาจากหอผูปวย และอื่นๆ
5 หากพบผูปวยที่ควรเยี่ยมบานตอเนื่องใหนัดเยี่ยมบานกับทีมเวชศาสตรครอบครัวดวย
8. PM&R
(อ.ที่ปรึกษา = อ. วารี 1154 )
5 สองสัปดาหแรกใหศึกษางานทุกดานและ ทุก modality of Rx ที่มีบริการที่ PMR เพื่อ
ประโยชนในการสงตอผูปวยอยางเหมาะสม รวมทั้งการรับ case consult จาก ward สวนสอง
สัปดาหหลังใหฝกทักษะการตรวจผูปวยนอกกับอาจารยเวชศาสตรฟนฟู
5 หัวขอการเรียนที่นาสนใจหรือเปนขอผิดพลาดที่พบบอยของแพทยเวชศาสตรครอบครัว ให
เรียนเชิญอาจารยมาสอนที่ภาคฯในศุกรบายวิชาการ
9. PSYCHIATRY
(อ.ที่ปรึกษา = อ. สมบัติ 1275 )
5 การสอนเรื่อง Satir ใหแกแพทยประจําบานมักจะมีในจันทรบาย ในชวง 6 เดือนแรก และจิต
บําบัดแนวพุทธวันจันทรบายในชวง 6 เดือนหลัง ใหติดตามรายละเอียดจากภาคฯจิตเวชฯเมื่อขึ้น
กอง
5 กิจกรรมที่ควรไดดู คือ การเยี่ยมบานของทีมจิตเวช การทํากลุมบําบัดอัลกอฮอล การทํา
Psycho test โดยนักจิตวิทยา
5 7.45-9.00 ทุกวันอังคารมีการอาน Journal เปนประจํา
5 การรับ consult ทุกวันจันทร พุธ ศุกร ใหนัดเวลากับอาจารยที่เปนอาจารยรับ Consult
ประจําเดือนนั้นๆเมื่อขึ้นกอง แพทยประจําบานเวชศาสตรครอบครัวจะตองรับผูปวย Consult

รวมกับ แพทยประจําบานปที่ 2 ของจิตเวชโดยตองรับ Consult ผูปวยภายใน 24 ชั่วโมง และ
นําเสนอผูปวยตออาจารยที่รับ Consult
5 9.00-10.00 วันอังคารหรือพฤหัส แพทยประจําบานเวชศาสตรครอบครัวสามารถนํา Case
ผูปวยจาก OFM ที่มีปญหาทางจิตเวชไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาสําหรับแพทยประจําบานเวช
ศาสตรครอบครัวประจําเดือนนั้นๆ โดยสามารถสอบถามไดที่อาจารยสมบัติเมื่อขึ้นกอง
10. RADIO
(อ.ที่ปรึกษา = อ.จิรวัฒน 1157 อ.ชมพร 2295)
5 ศึกษาดูงานและฝกอบรมจาก 2 หนวยของภาคฯรังสี คือ รังสีนิวเคลียรและรังสีรักษา เพื่อให
เรียนรูการสงตอสําหรับโรคที่พบบอยในเวชศาสตรครอบครัว เชน Grave’s disease ที่ตองใช I131
หรือการใชรังสีรวมรักษาในผูปวยมะเร็งตางๆ สวนเนื้อหาของรังสีวินิจฉัยใหเรียนเชิญอาจารยมา
สอนบรรยายในศุกรบายวิชาการ เนื่องจากอาจารยขาดแคลนในหนวยนี้

สิทธิการลา
• แพทยประจําบานปที่ 1 ไมมีสิทธิ์ลาในระหวางการปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก ยกเวนเหตุอันจําเปน
จะมีการพิจารณาเปนกรณีไป
• นอกเหนือจากนั้น แพทยประจําบานทุกชั้นป มีสิทธิ์การลาดังตอไปนี้
1. ลาพักผอน : ปละไมเกิน 10 วันทําการ และ ไมมีการทบตนเมื่อสิ้นป สําหรับแพทย
ประจําบานปที่ 1 เริ่มลาไดตั้งแต 1 ธันวาคม เปนตนไป โดยตองแจงลวงหนา 2 สัปดาห
2. ลากิจ : ไม มี สิ ท ธิ์ เว น แต มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร และต อ งผ า นการพิ จ ารณาโดย
หัวหนางานการศึกษา
3. ลาปวย : พิจารณาตามความจําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และตองไมเพิ่ม
ภาระกับแพทยประจํา บานคนอื่น ทั้ง นี้หากแพทยที่มีโ รคอัน พึ งแก การหยุดรัก ษาตัว
บ อ ยครั้ ง อาจต อ งพิ จ ารณาตนเองหยุ ด พั ก การเรี ย นระยะยาวหรื อ ลาออกจากการ
ฝกอบรม อันเนื่องมาจากเหตุผลทางสุขภาพ
4. ลาอุปสมบท / พิธีฮัจย / คลอด : ไมมีสิทธิ์ เวนแตมีเหตุผลอันสมควร และจะตอง
พิจารณาระยะเวลาที่เสียไประหวางการฝกอบรม หากใชเวลามากตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป
อาจตองเลื่อนระยะเวลาการจบการฝกอบรมออกไปในจํานวนเทากัน
• ขอพิจารณากอนการการใชสิทธิ์วันลาประเภทตางๆ ***
1. แพทยป ระจํ า บา นตอ งปรึกษากับ อาจารยผูดู แ ลแพทยป ระจํา บา น อย า งน อ ย 2 สั ป ดาห
ลวงหนา (ยกเวนการลาปวย ใหโทรแจงเร็วที่สุด) โดยใหแจงวัตถุประสงคการลาใหชัดเจน
หากไดรับการอนุญาตจึงใหเขียนใบลาที่งานธุรการภาคฯเพื่อเสนอตอหัวหนาภาคเปนลาย
ลักษณอักษร
2. ในกรณีที่ลาปวย เชาวันที่ปวยใหโทรแจง อ.ดาริน ตอนเชา ประมาณ 6.30 น. ที่เบอร 48883
หรือ 081-8346103 หากมี OFM ในวันนั้นๆใหโทรบอกที่ OPD กอน 6.30 น. ดวยที่เบอร
1108 หรือ 2476
3. สําหรับการลาทุกชนิดใหแจง อ. ดาริน กอน หากไมอยูใหแจง อ. สายพิณ
4. แพทยประจําบานตองเลื่อนผูปวยนัดของตนเองใหเรียบรอย ดวยการเขียนไปรษณียบัตรหรือ
โทรแจงผูปวยดวยตนเอง และแจงลาอาจารยที่ปรึกษาในภาควิชาอื่นที่ตองไปปฏิบัติหนาที่
ในชวงดังกลาวใหทราบดวยปากเปลา เมื่อการลาไดรับอนุญาตแลว ยกเวนการลาปวย
5. แพทยประจําบานจะมีสิทธิ์ใชวันลาได ตอเมื่อปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาดวยความรับผิดชอบ
อยางสมบูรณและตอเนื่อง หากพฤติกรรมดานความรับผิดชอบและความซื่อสัตยมีความ
บกพรอง อาจไมไดรับการอนุญาตใหใชสิทธิ์การลาจนกวาจะแกไขพฤติกรรมดังกลาว
6. จํานวนแพทยที่ใชสิทธิ์การลาพักผอนตองไมเกิน 2 คนตอชวงวันลาเดียวกัน เพื่อไมใหการ
ปฏิบัติงานในภาคชะงัก

7. แพทย ประจําบานไมมีสิทธิ์การลาไปประชุมหรือฝกอบรมวิชาการนอกเหนือ จากที่ ภาคฯ
มอบหมาย ทั้ง นี้เมื่อ ไดรับ มอบหมาย แพทย ป ระจํา บา นตอ งรับ ผิ ด ชอบคา ใชจ า ยเอง ไม
สามารถเบิกตนสังกัดได เนื่องจากเปนการลาซอนกับการลาเพื่อฝกอบรมแพทยประจําบาน
8. แพทยประจําบานมีหนาที่ตองแจงการลากับอาจารยผูดูแลหลักสูตรทุกครั้ง หากลาโดยไม
แจงหรือไมไดรับอนุญาต จะถูกตัดสิทธิ์การลาตลอดหลักสูตร
9. แพทยประจําบานไมตองใชสิทธวันลาในกรณีที่ภาคฯพิจารณาใหไปเปนตัวแทนในการทํา
ภารกิจใดๆ
10. เมื่อไดรับหมายศาล ใหยื่นสําเนาหมายศาลเพื่อขออนุญาตจากหัวหนาภาคไดโดยตรง โดยไม
เสียวันลา

