
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ช้ันปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันที่ 13 - 26 มิ.ย.2561 
*อบรมสัมมนำใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 

วัน เดือน ป ี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
วันพุธ 0800-1200 - ลงทะเบียน 

- เอกสารสัญญาจ้าง (อิสระ) 
- ขอรหัส BHIS  
- บัตรผู้ป่วยนอก 
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
- บัตร รปภ. 
- เปิดบัญชีธนาคาร 
- ถ่ายรูป 
- หอพักแพทย์ 
- บัตรผ่านช่องทางกองทัพอากาศ 
- วัดไซด์เส้ือกาวน์ 
(อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม) 

- คณอก.การศึกษาแพทย์
หลังปริญญาฯ 

- กพ.รพ.ฯ 
- ผู้รับผิดชอบลูกจ้าง 
- เวชระเบียน รพ.ฯ 
- ศูนย์วิทย รพ.ฯ 
- คณอก.หอพักแพทย์ 
- จนท.กองต่างๆ 

บุรพรัตน ์
13 มิ.ย.61 

 1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 1300-1600 - เอกสารสัญญาจ้าง (อิสระ) 

- ขอรหัส BHIS  
- บัตรผู้ป่วยนอก 
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา 
- บัตร รปภ. 
- เปิดบัญชีธนาคาร 
- ถ่ายรูป 
- หอพักแพทย์ 
- บัตรผ่านช่องทางกองทัพอากาศ 
- วัดไซด์เส้ือกาวน์ 

(อาหารว่างระหว่างกิจกรรม) 
*ชี้แจงปฐมนิเทศ ตจว. 

- คณอก.การศึกษาแพทย์
หลังปริญญาฯ 

- กพ.รพ.ฯ 
- ผู้รับผิดชอบลูกจ้าง 
- เวชระเบียน รพ.ฯ 
- ศูนย์วิทย รพ.ฯ 
- คณอก.หอพักแพทย์ 
- จนท.กองต่างๆ 

บุรพรัตน ์

     
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ช้ันปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันที่ 13 - 26 มิ.ย.2561 
*อบรมสัมมนำใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 

วัน เดือน ป ี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
วันพฤหัสบดี 0800-0815 ลงทะเบียน  พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 
14 มิ.ย.61 0830-0845 - พิธีเปิดการปฐมนิเทศ  

และกล่าวต้อนรับ 
ผอ.รพ.ฯ พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

0845-0930 - ชมวีดีทัศน์ แนะน า รพ.ฯ 
- แนะน าผู้บริหาร รพ.ฯ 
- แนะน า ผอ.กองต่างๆ  
- แบบธรรมเนียมกองทัพอากาศ 

น.ต.หญิง อรฉัตรฯ พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

0930-1030 - Professionalism พล.อ.ท.อนุตตรฯ พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 
1030-1200 - การใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ 

- ระเบียบหอพักแพทย์ประจ าบ้าน 
- สวัสดิการ 
- ร้านอาหาร 
- สถานท่ีออกก าลังกาย 
- สถานท่ีจอดรถ 
- การส่งผ้าซักรีด 
(อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม) 

น.ต.หญิง อรฉัตรฯ 
น.ต.สุรินท์นาทฯ 

พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1600 - แพทย์กับการใช้ social media 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 
 

อ.มาโนชฯ พล.อ.อ.ประพันธ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ช้ันปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันที่ 13 - 26 มิ.ย.2561 
*อบรมสัมมนำใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 

วัน เดือน ป ี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
วันศุกร ์ 0800-1200 Palliative Care 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 
รศ.นพ.กิตติพลฯ บุรพรัตน ์

15 มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1400 แนะน ากองรังสีกรรม น.อ.สยมฯ บุรพรัตน ์
1400-1600 - Infection control 

- เข็มต า 
- Hand hygiene 
(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 

น.อ.ธนาสนธิ์ฯ 
น.ท.หญิง สิทธิพรฯ 
น.ต.หญิง ปิยะฉัตรฯ 
น.ต.หญิง สุณีย์ฯ 

บุรพรัตน ์

วันจันทร์ 0800-1200 - Communication skill and 
couseling Breaking the bad 
news  

- การบอกข่าวร้าย/Health 
promotion 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 

น.ท.ชิษณุฯ 
คุณบัณฑิตฯ 

บุรพรัตน ์
18 มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1400 Altered mental of patients and 

doctors  
 (อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 

น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ บุรพรัตน ์

1400-1600 Pre-operative evaluation ร.อ.หญิง บุญยวรี์ฯ 
น.ท.วิทยาฯ 

บุรพรัตน ์

วันอังคาร 0800-1000 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา 
- Med Error 
- Rational drug use 
(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 

น.ท.หญิง ธวชินีฯ 
น.ท.หญิง อุษณีย์ฯ 

บุรพรัตน ์
19 มิ.ย.61 

1000-1200 Nutrition Care น.ท.หญิง สมโชดกฯ  
น.ต.ชาญชัยฯ 

บุรพรัตน ์

1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1430 - Death certificate 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 
ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ 
 

บุรพรัตน ์

1430-1600 - Autopsy request 
 

ร.ท.หญิง นิจชาฯ บุรพรัตน ์

     



 
ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ช้ันปีที่ ๑ 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
วันที่ 13 - 26 มิ.ย.2561 

*อบรมสัมมนำใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 
วัน เดือน ป ี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 

วันพุธ 0800-1000 Research is fun 
(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 

ร.อ.หญิง วลารีฯ บุรพรัตน ์
20 มิ.ย.61 

1000-1200 Medical ethics ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ บุรพรัตน ์
1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1600 การร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกล่ีย 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 
พล.อ.ต.วันชัยฯ 
น.อ.อาภัสร์ฯ 
น.อ.สยมฯ 

บุรพรัตน ์

วันพฤหัสบดี 0800-1200 กลุ่มท่ี 1 Central line 
- กกม. 
- กสก. 
- กอย. 
- กสศ. 

กลุ่มท่ี 2 เวชระเบียน 
- กอป. 
- กศก. 
- กตน. 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 

น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ 
น.ท.หญิง สุภาฯ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ 
น.ต.จรัสฯ 
ร.อ.ปวริศฯ 
น.ท.หญิง ธีระนุชฯ 
น.ต.หญิง ศิริพรฯ 
น.ต.หญิง ทิพวรรณฯ 
ร.อ.หญิง อารีย์ฯ 
ร.ท.หญิง ประภาไพฯ 

กลุ่มที่ 1  
บุรพรัตน ์
กลุ่มที่ 2 
เย็นสุดใจ 

21 มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1600 กลุ่มท่ี ๒ Central line 

- กอป. 
- กศก. 
- กตน. 

 
กลุ่มท่ี ๑ เวชระเบียน 

- กกม. 
- กสก. 
- กอย. 
- กสศ. 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 

น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ 
น.ท.หญิง สุภาฯ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ 
น.ต.จรัสฯ 
ร.อ.ปวริศฯ 
น.ท.หญิง ธีระนุชฯ 
น.ต.หญิง ศิริพรฯ 
น.ต.หญิง ทิพวรรณฯ 
ร.อ.หญิง อารีย์ฯ 
ร.ท.หญิง ประภาไพฯ 

กลุ่มที่ 2  
บุรพรัตน ์
กลุ่มที่ 1 
เย็นสุดใจ 

     
 
 



ก ำหนดกำรปฐมนิเทศแพทย์ประจ ำบ้ำน ช้ันปีที่ ๑ 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันที่ 13 - 26 มิ.ย.2561 
*อบรมสัมมนำใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. (๑๓ – ๒6 มิ.ย.๖๑) 

วัน เดือน ป ี เวลำ หัวข้อบรรยำย/กิจกรรม วิทยำกร ห้อง 
วันศุกร ์ 0800-1200 กลุ่มท่ี 1 Airway 

- กกม. 
- กสก. 
- กอย. 
- กสศ. 

กลุ่มท่ี 2 คอมพิวเตอร์ 
- กอป. 
- กศก. 
- กตน. 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 

พล.อ.ต.วิบูลย์ฯ 
น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ 
น.ท.หญิง สุภาฯ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ 
น.ต.จรัสฯ 
น.อ.ปณตฯ 
น.ท.หญิง อุบลมาศฯ 
ร.ท.หญิง ผ่องศรีฯ 
 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 
กลุ่มที่ 1 
เธียรเตอร์ 
กลุ่มที่ 2 
ห้องปฏิบัติการ
คอมฯ 

2๒ มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1600 กลุ่มท่ี ๒ Airway 

- กอป. 
- กศก. 
- กตน. 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 
กลุ่มท่ี ๑ คอมพิวเตอร์ 

- กกม. 
- กสก. 
- กอย. 
- กสศ. 

พล.อ.ต.วิบูลย์ฯ 
น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ 
น.ท.หญิง สุภาฯ 
น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ฯ 
น.ต.จรัสฯ 
น.อ.ปณตฯ 
น.ท.หญิง อุบลมาศฯ 
ร.ท.หญิง ผ่องศรีฯ 
 

ชั้น 5 อ.คุ้มเกศ 
กลุ่มที่ ๒ 
เธียรเตอร์ 
กลุ่มที่ ๑ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมฯ 

วันจันทร์ 0830-1130 Medical law 
(อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 

ศ.แสวงฯ บุรพรัตน ์
25 มิ.ย.61 

1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1600 นิรภัยภาคพื้น 

(อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 
ร.อ.ฐกรฯ 
นายชนะฯ 
นายพิศาลฯ 
นายณัฐพลฯ 

บุรพรัตน ์

วันอังคาร 0830-0900 แนะน าห้องอุบัติเหตุ ร.อ.หญิง ฉัตรแก้วฯ บุรพรัตน ์
26 มิ.ย.61 0900-1200 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท างาน

ร่วมกัน (อำหำรว่ำงระหว่ำงบรรยำย) 
ผศ.พญ.วินิทราฯ บุรพรัตน ์

 
1200-1300 รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
1300-1600 แนะน ำกำรปฏิบัติงำนจำกกองต่ำงๆ 



ก ำหนดกำรปฐมนิเทศและดูงำนนอกสถำนที่แพทย์ประจ ำบ้ำนชั้นปีที่ ๑  
โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๑   
ณ บน.๑ และ โรงแรม ....................................................... จว.นครรำชสีมำ  

--------------------------------------------------------------------- 
๒๗ มิ.ย.๖๑  
๐๖๐๐   ออกเดินทางจาก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
๐๙๓๐   เดินทางถึงกองบัญชาการกองบิน ๑  
๐๙๓๐–๑๐๓๐  รับฟังการบรรยายสรุป 
๑๐๓๐–๑๑๓๐  ดูงานกองบิน ๑  
๑๑๓๐-๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๔๐๐-๑๔๑๐ ลงทะเบียนและพิธีเปิด   
๑๔๑๐-๑๕๐๐  งานประกนัคุณภาพการศึกษา  

โดย น.ท.หญิง ณัฐพรทิราฯ  
    (อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
๑๕๐๐–๑๗๐๐  How do you teach & How do you learn  

โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ และ ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ   
๑๘๐๐-๒๐๐๐ อภิปรายกลุ่ม How to be a good doctor  

โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ, ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ และ รับประทานอาหารเย็น 
    

๒๘ มิ.ย.๖๑  
๐๗๐๐–๐๘๐๐  รับประทานอาหารเช้า 
๐๘๐๐–๑๒๐๐  สัมมนากลุ่มสัมพันธ์แพทย์ประจ าบ้าน แบ่ง ๕ กลุ่ม 

โดย น.ท.หญิง สุภาฯ, น.ต.หญิง ศิริพรฯ, น.ต.หญิง อรฉัตรฯ, ร.ท.หญิง นิจชาฯ, 
ร.ท.หญิง กนกวรรณ 

    (อาหารว่างระหว่างกิจกรรม)      
๑๒๐๐-๑๓๐๐  รับประทานอาหารกลางวัน   
๑๓๐๐–๑๗๐๐ สัมมนากลุ่มสัมพันธ์แพทย์ประจ าบ้าน แบ่ง ๕ กลุ่ม  

โดย น.ท.หญิง สุภาฯ, น.ต.หญิง ศิริพรฯ, น.ต.หญิง อรฉัตรฯ, ร.ท.หญิง นิจชาฯ, 
ร.ท.หญิง กนกวรรณ  

    (อาหารว่างระหว่างกิจกรรม)   
๑๗๐๐-๑๘๐๐ เสวนา ถอดบทเรียนจากการสัมมนากลุ่มสัมพันธ์  

โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ, น.ต.หญิง ศิริพรฯ, ร.ท.หญิง นิจชาฯ   
๑๘๐๐–๒๐๐๐  รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรม GET TOGETHER  
๒๐๐๐-๒๒๐๐              การแสดงกลุ่มย่อยของแพทย์ประจ าบ้าน    
 



 
๒๙ มิ.ย.๖๑  
๐๗๐๐–๐๘๐๐  รับประทานอาหารเช้า 
๐๘๐๐-๐๙๐๐  คัดเลือกหัวหน้ารุ่นและกรรมการหอพักแพทย์  
๐๙๐๐–๑๒๐๐  เสวนา เรื่อง การเรียนและการท างานร่วมกัน  

โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ และ ร.อ.อรรถสิทธิ์ฯ  
(อาหารว่างระหว่างบรรยาย)   

๑๒๐๐-๑๓๐๐  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐-๑๕๐๐  สรุปผลการสัมมนาและพิธีปิด  

โดย น.อ.หญิง สัญสณีย์ฯ  
    (อาหารว่างระหว่างบรรยาย) 
๑๕๐๐-๑๗๐๐  เดินทางกลับถึง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. โดยสวัสดิภาพ   
 

 

*** หมายเหตุ ***   ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลง 


