
Med C ER+ ICU ER, ICU Med+ศัลย์

ER Consult นอก Med + ศัลย์ Consult นอก ชัน 10 , ชัน 11
ดูสายCตํากว่า10 ดูสายCสูงกว่า11

10 พ.นพกฤษณ์ พ.สรรเสริญ พ.อรณิชชา พ.ณฐัวุฒิ พ.จิโรจ พ.ภทัรภณ พ.พงศกร พ.พงศกร

11 พ.สรรเสริญ พ.วรฤทธิ พ.ณฐัชา พ.ศุภกร พ.พฤฒิ พ.นิธิวตัร พ.ศุภมงคล พ.ชญัญา พ.ธนกร

12 พ.ปิยวรรณ พ.ชุตินาถ พ.กษิณ พ.อรณิชชา พ.ศศิวิมล พ.กนัตรัตน์ พ.จิโรจ พ.อทิตยา พ.ฝนทอง

13 พ.ชุตินาถ พ.นพกฤษณ์ พ.อรวิภา พ.ธนาภรณ์ พ.ณฐัวุฒิ พ.พฤฒิ พ.ภทัรภณ พ.ภทัรภณ พ.จารุวรรณ พ.พงศกร

14 พ.สรรเสริญ พ.ณฐัชา พ.นพกฤษณ์ พ.ศุภกร พ.ศุภพชิญา พ.ศศิวิมล พ.กนัตรัตน์ พ.กนัตรัตน์ พ.อทิตยา พ.ฝนทอง

15 พ.กษิณ พ.ชุตินาถ พ.ธนาภรณ์ พ.พฤฒิ พ.ภทัรภณ พ.นิธิวตัร พ.โชคชยั พ.ชญัญา

16 พ.นพกฤษฎิ พ.กษิณ พ.ชุตินาถ พ.อรณิชชา พ.ณฐัวุฒิ พ.นิธิวตัร พ.ศุภมงคล พ.ธนกร พ.จารุวรรณ

17 พ.กษิณ พ.ชุตินาถ พ.ปิยวรรณ พ.ศศิวิมล พ.ศุภพชิญา พ.กนัตรัตน์ พ.จิโรจ พ.ชญัญา พ.อทิตยา

18 พ.ณฐัชา พ.วรฤทธิ พ.อรวิภา พ.อรณิชชา พ.ณฐัวุฒิ พ.ธนาภรณ์ พ.ศุภมงคล พ.ศุภมงคล พ.พงศกร พ.โชคชยั

19 พ.ชุตินาถ พ.กษิณ พ.ปิยวรรณ พ.พฤฒิ พ.ศศิวิมล พ.ภทัรภณ พ.จิโรจ พ.จารุวรรณ พ.อทิตยา

20 พ.นพกฤษฎิ พ.ณฐัชา พ.วรฤทธิ พ.ศุภกร พ.ศุภพชิญา พ.ศุภมงคล พ.นิธิวตัร พ.ฝนทอง พ.ธนกร

21 พ.ปิยวรรณ พ.นพกฤษณ์ พ.สรรเสริญ พ.พฤฒิ พ.ธนาภรณ์ พ.จิโรจ พ.ภทัรภณ

22 พ.อรวิภา พ.ณฐัชา พ.อรณิชชา พ.ณฐัวุฒิ พ.นิธิวตัร พ.ศุภมงคล

23 พ.อรวิภา พ.ชุตินาถ พ.ธนาภรณ์ พ.ศุภพชิญา พ.กนัตรัตน์ พ.นิธิวตัร พ.โชคชยั พ.โชคชยั

24 พ.ปิยวรรณ พ.อรวิภา พ.ศุภกร พ.พฤฒิ พ.ศุภมงคล พ.กนัตรัตน์ ฝนทอง ฝนทอง

25 พ.ชุตินาถ พ.สรรเสริญ พ.อรณิชชา พ.ศศิวิมล พ.นิธิวตัร พ.จิโรจ พ.พงศกร พ.จารุวรรณ

26 พ.กษิณ พ.อรวิภา พ.วรฤทธิ พ.ศุภกร พ.ณฐัวุฒิ พ.ธนาภรณ์ พ.กนัตรัตน์ พ.กนัตรัตน์ พ.โชคชยั พ.อทิตยา

27 พ.ณฐัชา พ.นพกฤษณ์ พ.ศศิวิมล พ.ศุภพชิญา พ.ภทัรภณ พ.ศุภมงคล พ.ชญัญา พ.ธนกร

28 พ.วรฤทธิ พ.สรรเสริญ พ.ปิยวรรณ พ.ธนาภรณ์ พ.พฤฒิ พ.พมิพช์นก พ.กนัตรัตน์ พ.กนัตรัตน์ พ.จารุวรรณ พ.พงศกร

29 พ.อรวิภา พ.ณฐัชา พ.ศุภกร พ.ศุภพชิญา พ.ศุภมงคล พ.จิโรจ พ.ชญัญา พ.ธนกร

30 พ.ณฐัชา พ.วรฤทธิ พ.พฤฒิ พ.ศศิวิมล พ.ศุภมงคล พ.ภทัรภณ พ.ฝนทอง พ.โชคชยั

31 พ.วรฤทธิ พ.ณฐัชา พ.พมิพช์นก พ.ธนาภรณ์ พ.จิโรจ พ.นิธิวตัร พ.อทิตยา พ.พงศกร

1 พ.อรณิชชา พ.ศุภพชิญา พ.จิโรจ พ.ภทัรภณ พ.ชญัญา พ.โชคชยั

2 พ.ศุภกร พ.ณฐัวุฒิ พ.ศศิวิมล พ.กนัตรัตน์ พ.นิธิวตัร พ.ฝนทอง พ.จารุวรรณ

3 พ.พมิพช์นก พ.ศุภพชิญา พ.พฤฒิ พ.ศุภมงคล พ.ศุภมงคล พ.ธนกร พ.ชญัญา

4 พ.ธนาภรณ์ พ.ศศิวิมล พ.จิโรจ พ.นิธิวตัร พ.โชคชยั พ.พงศกร

5 พ.อรณิชชา พ.ณฐัวุฒิ พ.กนัตรัตน์ พ.ภทัรภณ พ.อทิตยา พ.ฝนทอง

6 พ.ศุภกร พ.พมิพช์นก พ.ภทัรภณ พ.กนัตรัตน์ พ.จารุวรรณ พ.ธนกร

แพทย์ประจําบ้านปีที1/แพทย์ใช้ทุนปีที2  =   เวรชัน10 ,first call: med ชัน 10 และเคสสาย C ชัน 8-9 กรณีไม่มีเวรสาย C , เวรชัน 11 ,first call:med ชัน 11 และเคสสาย C ชัน 12-14 กรณีไม่มีเวรสาย C ,เวรสาย C ,first call er ร่วมกับ แพทย์ประจําบ้านปีที2/แพทย์ใช้ทุนปีที3 

และ first call เคสสาย C

แพทย์ประจําบ้านปีที2/แพทย์ใช้ทุนปีที3 = สาย 1 ,first call: ER, เคสนอกแผนกทงัหมด ยกเว้น SICU , สาย 2 ,first call: MICU และ SICU 

แพทย์ประจําบ้านปีที3/แพทย์ใช้ทุนปีที 4 = สาย 1 ,second call:ER ,เคสนอกแผนกยกเว้น SICU , สาย 2 ,second call:MICU , SICU และเคส med ทังหมด

ชัน10 ชัน11

แพทย์ประจําบ้านปีที2/แพทย์ใช้ทุนปีที 3 อยู่คนละ 7/8 วัน/เดือน และต้องมีอย่างน้อย 2 คนต่อวัน เป็น first call 2 สาย สายที 1 ดูชัน 1-6 ได้แก่ ER,ICU ศัลย์,ICU med  

สายที 2 ดูชัน 7-14 ได้แก่ หอผู้ป่วยพิเศษ , หอผู้ป่วยสามัญ , ICCU , semi-ICU med , semi-ICU ศัลย์ ยกเว้นผู้ป่วยสาย 10A , 10B , 11A , 11B เป็น 2 nd call

แพทย์ประจําบ้านปีที3/แพทย์ใช้ทุนปีที4 อยู่คนละ 7 วัน/เดือน และต้องมีอย่างน้อย 1  คนต่อวัน

ตารางเวรแพทย์ใช้ทุนนอกเวลาราชการภาควชิาอายุรศาสตร์ ประจําเดือน  10 มีนาคม 2562 - 6 เมษายน 2562

วันที

รายชือ

Int1 Int2/R1 Int3/R2 Int4/R3

ชัน10 ชัน11 ER/Consult


