
 
 

 

 

 

 

 

คู่มือแพทย์ประจาํบ้าน 

แผนกโรคทางเดนิอาหารและตบั 

กองอายุรกรรม 
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แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ 

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

 

1. ช่ือ  แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ กองอายุรกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า 

 

2.  ทีต่ั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  พระชนมพรรษา ชั้น 4 กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา้                                 

     เลขท่ี  315 ถ.ราชวถีิ  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

3.  ประวตัิความเป็นมา 

แผนกทางเดินอาหารและตบั ก่อตั้งข้ึนมาหลงัจากก่อตั้งกองอายรุกรรมไม่นาน โดยมี อ.ประณต  

โพธิทตั และ อ.สมพนธ์ บุณยคุปต์ เป็นผูก่้อตั้งข้ึน โดย อ.ประณต โพธิทตัไดรั้บทุนกองทพับกให้ไปศึกษาเก่ียวกบัโรค

ทางเดินอาหารท่ีอเมริกาเป็นรุ่นแรกเป็นเวลา ๒ ปี เม่ือกลบัมาเมืองไทยท่านไดเ้ร่ิมก่อตั้งงานทางดา้นโรคทางเดินอาหาร

และไดเ้ร่ิมการตรวจดว้ยวธีิส่องกลอ้ง endoscopy ข้ึนท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ สถานท่ีก่อตั้งแรกเร่ิมแผนกโรคทางเดิน 

อาหาร ตั้งอยูท่ี่ชั้น 3 ตึกอายรุกรรมธนะรัชต ์มีเตียงส่องกลอ้งเพียง 1 เตียง และอีกเตียงไวท้าํ peritoneoscopy ส่วนกาํลงั พล 

ดา้นการพยาบาล แรกเร่ิมมีพยาบาลประจาํ 1 คน ผูช่้วยพยาบาล 1 คน นายสิบพยาบาล 1 คน และลูกจา้งประจาํ 1 คน ต่อมา

แผนกฯ ไดย้า้ยมาอยู่ท่ีชั้น 6  ตึกอุบติัเหตุ นานถึง 10 ปี และปัจจุบนัแผนกฯ ไดย้า้ยมาอยู่ท่ี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สามารถใหบ้ริการส่องกลอ้ง gastroscopy, colonoscopy, enteroscopy, ERCP, EUS, Liver biopsy, PEG, NJ tube, Fibroscan 

และ UBT 
 

แผนกโรคระบบทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ มีความมุ่งหมาย เพื่อให้ 
บริการตรวจรักษาพยาบาลผูป่้วยโรคทางเดินอาหารดว้ยกลอ้งแบบครบวงจรไดต้ลอดเวลาแก่ทหาร ครอบครัวทหาร และ

ประชาชน ดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยัและถูกตอ้งตามมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ อีกทั้งใหก้ารฝึกศึกษา

อบรมแก่นกัเรียนแพทย ์นกัเรียนพยาบาล แพทยป์ระจาํบา้น แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยทุ์ก

ระดบั ใหเ้พียบพร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ผลิตผล

งานวจิยัท่ีมีคุณภาพและปฏิบติัภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยเหนืออยา่งมีประสิทธิภาพ มีศกัยภาพทางการบริการ

หลายดา้นทั้งทางดา้นการตรวจวนิิจฉยั การรักษาโดยการใชเ้ทคนิคสมยัใหม่ ทาํใหมี้จาํนวนผูม้ารับบริการเป็นจาํนวนมาก

และเพิ่มข้ึนทุกปี  

 



 
 

4.      พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร   

 แผนกโรคทางเดินอาหารและตบั กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กาํหนดพนัธกิจดา้นการศึกษาของ

หลักสูตร คือ  เป็นแหล่งฝึกอบรมและปฏิบติังานด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารแก่ นักเรียนแพทย์ทหาร 

นกัศึกษาแพทย ์แพทยป์ระจาํบา้น แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด และบุคลากรทางการแพทยทุ์กระดบั ให้เพียบพร้อมด้วย

ความรู้ดา้นวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นบุคคลท่ีจะทาํประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การฝึกอบรมไดใ้ช้

หลกัการให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง โดยให้ตวัแทนของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ

หลกัสูตรเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัผูเ้ขา้ฝึกอบรม เพื่อใหผู้ท่ี้จบหลกัสูตรมีความรู้และทกัษะดา้นอายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดินอาหารในระดับสากล  นอกจากน้ียงัมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพฒันาวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง 

 สร้างผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพระดบัสากลเพื่อนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาเวชบริการ มุ่งสร้างนวตักรรมและเพิ่ม

คุณค่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป่้วย ผูใ้ช้บริการและสังคม  ให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์แก่ประชาชนทัว่ไป ปฏิบติัภารกิจ

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยเหนือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 มีหน้าท่ีในการให้บริการทางอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารแบบครบวงจรท่ีไดม้าตรฐานถูกตอ้งตามหลกั

วิชาการ มีศกัยภาพทางการบริการหลายด้านทั้งทางด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโดยการใช้เทคนิคสมยัใหม่แก่ 

ขา้ราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนทัว่ไป ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยัและถูกตอ้งตามมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณ  

 นอกจากความรู้และทกัษะดา้นอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารแลว้ อายุรแพทยโ์รคระบบทางเดินอาหาร

ตอ้งมีความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ทกัษะการส่ือสาร การปฏิบติังานแบบสหวิชาชีพ และสอดคลอ้งกบัระบบสุขภาพของ

ประเทศ รวมทั้งคุณสมบติัด้านอ่ืนๆ ตลอดจน ตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ขอ้จาํกดัของตนเอง และมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อ

พฒันาวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง พร้อมปรับตวัตามความหลากหลายทางวฒันธรรมของประเทศไทย  

 โครงร่างของหลกัสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อให้แพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายุรศาสตร์โรค

ระบบทางเดินอาหารมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบติัท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกบับริบทของสาขาวิชาอายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดินอาหาร  โดยหลกัสูตรมีการดาํเนินการสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศ

ไทย ท่ีกาํหนดใหอ้ายรุแพทยต์อ้งมีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถขั้นตํ่าตามสมรรถนะหลกัทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี 

1. การดูแลรักษาผูป่้วย (Patient Care) 

2. ความรู้ ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาของผูป่้วยและสงัคมรอบดา้น  

 (Medical knowledge and Skills) 

3. การเรียนรู้จากการปฏิบติั และการพฒันาตนเอง (Practice-based learning and self-improvement) 

4. ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

5. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

6. การปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based Practice) 

7. การปฏิบติัตามนโยบายกรมแพทยท์หารบกเก่ียวกบัเวชปฏิบติัทางทหาร (Military Medicine) 



 
 

อาจารย์ประจําแผนก 

1. กฤษณ์  อุปัชฌาย์  kriop@windowslive.com 

พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

พนัเอก  อาจารย ์

 

2. คามิน  หริณวรรณ   kinma_mdmd@hotmail.co.th 

พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

พนัโท  อาจารย ์

 

3. ขจรศักดิ์ ยงวฒันา   plancake86@hotmail.com 

พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

พนัโท  อาจารย ์
 

 

4. ศักรินทร์  จิรพงศธร  sakkarin33@gmail.com  

พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

Certificate short course training in GI motility, MMS Laborie Medical, The Netherland 

Certificate Fellow in Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic, Rochester, USA 

M.Sc. (Clinical and Translational Science), Mayo Clinical College of Medicine, USA 

พนัตรี  อาจารย ์
 

 

 

อาจารย์ทีป่รึกษา 

1. สุรพล ช่ืนรัตนกุล 

พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

พลโท  อาจารยท่ี์ปรึกษาแผนกโรคทางเดินอาหารและตบั 

 

2. อนุชิต จูฑะพุทธิ 

พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

พลตรี อาจารยท่ี์ปรึกษาแผนกโรคทางเดินอาหารและตบั 
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3. วานิช  ปิยนิรันดร์  

 พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

 Certificate visiting physician in Motility Disorders and Liver Transplantation, Mayo Clinic  

 พนัเอก(พ)  อาจารยท่ี์ปรึกษาแผนกโรคทางเดินอาหารและตบั 

 

4.   ธีรนันท์  สรรพจิต   

       พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

                    พนัเอก  อาจารยท่ี์ปรึกษาแผนกโรคทางเดินอาหารและตบั 

 

5. ชัยพชิิต  พุทธาพทิกัษ์พงศ์    

พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

ร้อยเอก  อาจารยท่ี์ปรึกษาแผนกโรคทางเดินอาหารและตบั 

 

6. วรวฒัน์ แสงวภิาสนภาพร 

พ.บ. ว.ว.(อายรุศาสตร์)  ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร) 

นายแพทย ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาแผนกโรคทางเดินอาหารและตบั 
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ 

 ●  ปฏิบติังานในการดูแลผูป่้วยนอกท่ีหอ้งตรวจโรคระบบทางเดินอาหารและรับปรึกษาผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้น 

                    โรคระบบทางเดินอาหารและตบัร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด (Fellow) และอาจารยใ์นแผนก โดยมุ่งเนน้ 

          การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 
 

 ●  เตรียมผูป่้วยร่วมกบัแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดสาํหรับการนาํเสนอการอภิปรายใน Consultation Round ทุก 

                    วนัจนัทร์ เวลา 10.30-12.00 น. โดยผูป่้วยท่ีเลือกมานาํเสนอควรเป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ ควรเป็นผูป่้วยท่ีมี 

                    ปัญหาทาง GI หรือ Pancreas จาํนวน 1 ราย และผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้น Liver จาํนวน 1 ราย 
 

 ●  นาํเสนอ Original article ทางดา้นโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตบั โดยควรพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจ 

                    ท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางการแพทยท่ี์ไดม้าตรฐาน มีดชันีความถ่ีในการอา้งอิงบทความ (Impact factor) สูง                        

                    นาํเสนอใน Journal Club ทุกวนัจนัทร์โดยใชค้อมพิวเตอร์หรือ Tablet นาํเสนอดว้ยความกระชบัไดใ้จความ 

                    และไม่ควรใชเ้วลาเกิน 15 นาทีและก่อนวนันาํเสนอใหส่้ง PDF File ใหอ้าจารยทุ์กท่านทางอีเมลก่อนวนัเสาร์ 



 
 

 

 ●  เขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการของแต่ละแผนกอย่างเคร่งครัดและตรงต่อเวลา หากมีความจาํเป็นท่ีทาํให ้                         

       ไม่สามารถเขา้ร่วมได ้ควรแจง้ให้อาจารยท์ราบล่วงหนา้ 
 

 ●  ในการเขียนตอบใบรับคาํปรึกษาควรเขียนในส่วนประวติัและตรวจร่างกายใหก้ระชบั ความยาวไม่เกิน  

                    10 บรรทดั โดยเนน้เขียนในส่วนวนิิจฉยั วินิจฉยัแยกโรคและการวางแผนการรักษาใหม้าก พึงระวงัวา่  

                     การเขียนใบตอบรับคําปรึกษาถือเป็นความเห็นของแผนก 
 

 ●  นาํเสนอ Topic Review จาํนวน 1 เร่ือง โดยมีแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดเป็นท่ีปรึกษา (ทางแผนกไดจ้ดัเร่ือง                     

ท่ีตอ้ง Review และ Fellow และอาจารย ์ท่ีควบคุมไวแ้ลว้) โดยนาํเสนอขอ้มูลล่าสุดในองคค์วามรู้ปัจจุบนั   

ควรทาํการสืบคน้ขอ้มูลจากวารสารทางการแพทย ์รูปแบบการนาํเสนอไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง โดยต้องนําเสนอ

ให้เสร็จในเดือนทีฝึ่กอบรม 

กจิกรรมวชิาการของแผนกโรคทางเดินอาหารและตับ 

 วนัจนัทร์ 09.00-10.30 Journal Club/Case discussion/Endoscopic conference  

   10.30-12.00  Consultation Round  

 วนัพุธ  11.00-11.30 Fellow Teaching Topic for GI Resident (ควบคุมโดย อ.ศกัรินทร์)   

12.00-13.00 GI and X-ray Conference (สัปดาห์ท่ี 1 และ 3) 

     GI and Pathology Conference (สัปดาห์ท่ี 2) 

 วนัศุกร์  12.00-13.00 Hepato-Biliary Pancreas Conference (สัปดาห์ท่ี 2)  

   14.00-16.00 GI Resident Topic review/Interhospital Conference 

 

 

การบรรยาย (Core Lecture) และการสอนแสดงหัตถการสําหรับแพทย์ประจําบ้าน 

 แผนกไดจ้ดัตารางการบรรยายและการสอนแสดงหตัถการทางดา้นโรคระบบทางเดินอาหารไวใ้หแ้ก่แพทยป์ระจาํ

บา้น โดยจะตอ้งทาํการนดัหมายกบัอาจารยแ์ต่ละท่านเอง โดยหากแพทยป์ระจาํบา้นไม่ทาํการนดัหมายอาจารยอ์าจไม่สอน

ในหวัขอ้นั้นได ้

 

การเรียนการสอนทีค่ลินิกพเิศษโรคระบบทางเดินอาหาร 

 แพทยป์ระจาํบา้นจะไดรั้บมอบหมายใหต้รวจรักษาผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้นโรคระบบทางเดินอาหารและตบั 

สัปดาห์ละ 2 วนัไดแ้ก่ วนัองัคารและวนัพฤหสับดี โดยทางแผนกไดจ้ดัอาจารยท่ี์ปรึกษาและแพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด               

(GI Fellow) ไวส้าํหรับรับปรึกษาปัญหาของผูป่้วย ดงัน้ี 

 วนัองัคาร  อ.ธีรนนัท ์ อ.กฤษณ์  อ.คามิน    GI Fellow ทีม A 

 วนัพฤหัสบดี อ.วานิช  อ.ศกัรินทร์ อ.ขจรศกัด์ิ   GI Fellow ทีม B 

 

 



 
 

การดูงานด้านการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร 

 แพทยป์ระจาํบา้นสามารถศึกษาดูงานการส่องกลอ้งเพื่อการวนิิจฉยัและรักษาดว้ยกลอ้งในระบบทางเดินอาหาร 

รวมถึงการตรวจพิเศษเพื่อการวนิิจฉยัโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น GI Manometry, capsule endoscopy หรือ transient 

elastography ไดทุ้กวนัจนัทร์-ศุกร์ โดยมีวนัเวลาในการปฏิบติังานดงัน้ี 

 

 อาจารย์ผู้ควบคุม 

Endoscopy Advance endoscopy/manometry 

วนัจนัทร์ - อ.ธีรนนัท,์ อ.กฤษณ์, อ.คามิน 

วนัองัคาร อ.ศกัรินทร์/อ.สุรพล/อ.ชยัพิชิต อ.กฤษณ์, อ.คามิน 

วนัพุธ อ.วานิช/อ.ขจรศกัด์ิ อ.ขจรศกัด์ิ 

วนัพฤหสับดี อ.กฤษณ์ อ.กฤษณ์ 

วนัศุกร์ อ.คามิน อ.คามิน 

 

วารสารทางการแพทย์และหนังสืออ่านเพิม่เติม 

 แผนกไดรั้บวารสารทางการแพทยท์างดา้นโรคระบบทางเดินอาหารไวใ้นหอ้งวารสาร และมีตาํราโรคระบบ

ทางเดินอาหารและโรคตบัอยูใ่นหอ้งสมุดของแผนก แพทยป์ระจาํบา้นสามารถหยบิอ่านไดแ้ต่หา้มนาํออกนอกหอ้งสมุด 

 

ตารางการสอนและแสดงหัตถการทางด้านโรคระบบทางเดินอาหร 

 แพทยป์ระจาํบา้นสามารถนดัหมายอาจารยเ์พื่อทาํการสอนแสดงหตัถการทางดา้นโรคระบบทางเดินอาหารได ้

โดยมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อให้แพทยป์ระจาํบา้นทราบถึงขอ้บ่งช้ี ขั้นตอนของการตรวจ ดงัน้ี 

 อ.กฤษณ์ Endoscopic ultrasound (EUS) 

อ.คามิน  Endoscopic retrograde cholangiopancreatiography (ERCP) 

 อ.ศกัรินทร์ Liver Biopsy 

 อ.ขจรศกัด์ิ  Esophagogastroduodenoscopy (EGD), Colonoscopy 
 

ตารางการบรรยายสําหรับแพทย์ประจําบ้าน แผนกโรคระบบทางเดินอาหาร 

อ.วานิช   - Dysphagia and motility disorder 

อ.ธีรนันท์   - Abnormal liver function test  (LFT) 

   - Wilson’s disease and hemochromatosis 

   - Autoimmune liver disease 

   - Chronic diarrhea  
 



 
 

อ.กฤษณ์  - Acute Pancreatitis and Recurrent Pancreatitis  

   - Upper GI bleeding  

   - Gall stone and complications  

   - GI X-ray/ultrasound/CT/MRI for internist 

อ.คามิน   - Inflammatory bowel disease  

   - Colorectal cancer screening  

   - Helicobacter pylori infection  

   - Esophageal disorder  

 

อ.ขจรศักดิ์  - Acute diarrhea 

- Hepatocellular carcinoma 

- Dyspepsia 

- Irritable bowel syndrome (IBS)  

 

 

อ.ศักรินทร์  - Viral Hepatitis for internist 

   - Acute liver failure and liver transplantation 

   - Cirrhosis and its complications 

   - Non-alcoholic fatty liver diseases 
     

 

อ.ชัยพชิิต  - Acute Pancreatitis  

 

 

 

 

Fellow Teaching Topic for GI Resident 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั้น ปีท่ี 2  - Approach to dyspepsia 

 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั้น ปีท่ี 2  - Approach to diarrhea 

แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั้น ปีท่ี 1              - Acute pancreatitis 

 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั้น ปีท่ี 1  - Approach to hepatitis 

 แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอดชั้น ปีท่ี 1  - GERD management 



 
 

ตารางปฏิบัติงาน Fellow 1 ฝ่ังหน้า ฝ่ังหลงั ห้องส่องกล้อง 

ก.ค. 62 F1 A F1 B F1 C 

ส.ค. 62 F1 B F1 C F1 A 

ก.ย. 62 F1 C F1 A F1 B 

ต.ค. 62 F1 A F1 B F1 C 

พ.ย. 62 F1 A F1 B F1 C 

ธ.ค. 62 F1 B F1 C F1 A 

ม.ค. 63 F1 B F1 C F1 A 

ก.พ. 63 F1 C F1 A F1 B 

มี.ค. 63 F1 C F1 A F1 B 

เม.ย. 63 F1 A F1 B F1 C 

พ.ค. 63 F1 C F1 A F1 B 

มิ.ย. 63 F1 B F1 C F1 A 

 

 

ตารางปฏิบัติงาน Fellow2 Endoscopy Round ward  

ก.ค. 62 F2A F2B 

ส.ค. 62 F2A F2B 

ก.ย. 62 F2B F2A 

ต.ค. 62 F2B F2A 

พ.ย. 62 F2A F2B 

ธ.ค. 62 E E 

ม.ค. 63 F2B E 

ก.พ. 63 E F2A 

มี.ค. 63 F2A F2B 

เม.ย. 63 F2A F2B 

พ.ค. 63 F2B F2A 

มิ.ย. 63 F2B F2A 

 

E: Elective  

 



 
 

ตารางปฏิบัติงาน Fellow 1 ฝ่ังหน้า ฝ่ังหลงั ห้องส่องกล้อง 

ก.ค. 62 F1 C F1 B F1 A 

ส.ค. 62 F1 B F1 A F1 C 

ก.ย. 62 F1 A F1 C F1 B 

ต.ค. 62 F1 C F1 B F1 A 

พ.ย. 62 F1 C F1 B F1 A 

ธ.ค. 62 F1 B F1 A F1 C 

ม.ค. 63 F1 B F1 A F1 C 

ก.พ. 63 F1 A F1 C F1 B 

มี.ค. 63 F1 A F1 C F1 B 

เม.ย. 63 F1 B F1 A F1 C 

พ.ค. 63 F1 A F1 C F1 B 

มิ.ย. 63 F1 C F1 B F1 A 

 

 

ตารางปฏิบัติงาน Fellow2 Endoscopy Round ward  

ก.ค. 62 F2A F2B 

ส.ค. 62 F2B F2A 

ก.ย. 62 F2A F2B 

ต.ค. 62 F2B F2A 

พ.ย. 62 F2A F2B 

ธ.ค. 62 E E 

ม.ค. 63 F2B F2B 

ก.พ. 63 F2A F2A 

มี.ค. 63 F2A F2B 

เม.ย. 63 F2B F2A 

พ.ค. 63 F2A F2B 

มิ.ย. 63 F2B F2A 

 

E: Elective  

 

 



 
 

Attending Staff ประจํา OPD ทางเดนิอาหาร และ OPD อายุรกรรม 
 

วนั OPD ทางเดนิอาหาร OPD อายุรกรรม 

จนัทร์ - - 

องัคาร อ.ธีรนนัท,์  อ.กฤษณ์,  อ.คามิน - 

พุธ - อ.กฤษณ์ (10.00-12.00), อ.ศกัรินทร์ (09.00-11.00) 

พฤหัสด ี อ.วานิช,  อ.สุรพล,  อ.ศกัรินทร์, อ.ขจรศกัด์ิ อ.คามิน (08.00-10.00) 

ศุกร์ - - 

 
 

Attending Staff ประจําห้องส่องกล้องทางเดนิอาหาร 
 

วนั เช้า บ่าย 

จนัทร์ อ.ธีรนนัท ์ อ.ธีรนนัท ์

องัคาร อ.ศกัรินทร์/ อ.สุรพล/อ.ชยัพิชิต อ.กฤษณ์, อ.คามิน 

พุธ  อ.วานิช/ อ.ขจรศกัด์ิ อ.ขจรศกัด์ิ 

พฤหัสด ี อ.กฤษณ์  อ.กฤษณ์ 

ศุกร์ อ.คามิน  อ.คามิน 
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