
7.9 แผนกประสาทวิทยา
ปรัชญา  
คุณภาพมาตรฐาน  บริการประทับใจ  สามัคคี  มีวินัย  ใส่ใจบริการ ผลงาน
ล้ำหน้า
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลแก่ทหารและ
ครอบครัวรวมทั้งประชาชน จัดการฝึกศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการรักษาแก่ผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์
1. สร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ทางด้านระบบประสาทคู่กับ
คุณธรรม
2. สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางด้านระบบประสาท
3. ให้บริการที่ได้มาตรฐานทางด้านประสาทวิทยา
รายนามคณาจารย์แผนกประสาทวิทยา กองอายุรกรรม
1. พล.อ.สีมา  ศุภเกษม   อาจารย์ที่ปรึกษา
2. พล.ต.หญิงจิตถนอม สุวรรณเตมีย์  อาจารย์ที่ปรึกษา
3. พล.ต.หญิงวรรณา วงศ์เมฆ   อาจารย์ที่ปรึกษา
4. พล.ต.สามารถ  นิธินันทน์   อาจารย์ที่ปรึกษา
5. พล.ต.โยธิน  ชินวลัญช์   อาจารย์ที่ปรึกษา
6. พ.อ.เจษฎา  อุดมมงคล  อาจารย์ที่ปรึกษา
7. พ.อ.ปานศิริ  ไชยรังสฤษดิ์  หัวหน้าแผนกประสาท
วิทยา
8. พ.อ.หญิงพาสิริ  สิทธินามสุวรรณ 
9. พ.ท.หญิงลักษนันท์ ชีวะเกรียงไกร
10. พ.ท.หญิงศันสนีย์ แสงวณิช 
11. พ.ต.ณษฐพจน์  นำผล  
หน้าที่และความรับผิดชอบของแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
1. ดูแลรักษาผู้ป่วยในกองอายุรกรรม ร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำ
บ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยาและอาจารย์ในแผนกโดยแบ่งสา
ยการปฎิบัติงานดังนี้
- แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์คนที่ 1 (M1) ดูแลผู้ป่วยตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
ชั้น 18/1, 18/2, 20/1, 20/2
- แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์คนที่ 2 (M2) ดูแลผู้ป่วยตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
ชั้น 16/1, ICU Med 1,2, RI, 19/1, 19/2
- แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์คนที่ 3 (M3) ดูแลผู้ป่วยตึกเฉลิมพระเกียรติฯ
8, 12, 13, 16/2 หอผู้ป่วยตึกสมเด็จย่า สย.6, CCU หอผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุ 4,
และรับปรึกษาผู้ป่วยในที่อยู่นอกแผนกอายุรกรรมทั้งหมด
- แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์คนที่ 4 (M4) (ถ้ามี) ดูแลผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน
และรับปรึกษาจากห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก กองอายุรกรรม
2. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ห้องตรวจโรคประสาทวิทยา 4 วัน/สัปดาห์ เวลา
9.00-12.00 น.โดยตรวจผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแล ดังนี้
- วันจันทร์ อ.ศันสนีย์ แสงวณิช   - วันอังคาร อ.ณษฐพจน์
นำผล  
- วันพุธ อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์                             - วันพฤหัส อ.ลักษ



- วันพุธ อ.ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์                             - วันพฤหัส อ.ลักษ
นันท์ ชีวะเกรียงไกร
 
การส่งตรวจ MRI หรือ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีราคาสูง  การสั่ง
จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติหรือยาที่มีราคาแพง หรือการรับ admit ผู้
ป่วยทุกรายต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์แพทย์
3. เตรียมผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยาสำหรับการนำ
เสนอ/อภิปราย ใน Consultation round ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. โดย
ผู้ป่วยที่เลือกมานำเสนอควรเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
4. นำเสนอ case ที่น่าสนใจมาอภิปรายในกิจกรรม case discussion ทุกวันพุธ
เวลา 7.30-9.00 น.หรือจัดทำ topic review 1 เรื่อง นำเสนอโดยใช้โปรแกรม
power point ระยะเวลาในการนำเสนอ คนละ 30 นาที/1 หัวเรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอนแผนกประสาทวิทยา
1.กิจกรรมภายในแผนก
1.1 Bedside round ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 7.30-9.00 น.
1.2 Case discussion ทุกวันพุธเวลา 7.30-9.00 น.
1.3 Journal club/ topic review ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.30-9.00 น.
1.4 Consultation round ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-12.00 น. ที่ หอผู้ป่วยอายุร
กรรม
1.5 Epilepsy conference ทุกวันอังคาร/พุธ เวลา 14.00-15.00 น.
1.6 Comprehensive epilepsy program ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.
1.7 Stroke conference ทุกวันพฤหัส เวลา 13.00-15.00 น.
1.8 Stroke journal club ทุกวันศุกร์เวลา 9.00-10.30 น.
2. กิจกรรมร่วมกับกองอายุรกรรม
2.1 Admission report ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์เวลา 13.00-14.00 น.
2.2 Unit Round ทุกวันอังคารเวลา 14.00 น.
2.3 Morbidity and mortality conference ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 13.00-

15.00 น.
3.  กิจกรรมระหว่างแผนก
3.1 Neuromedicine and  neurosurgery conference  เดือนละ 1 ครั้ง วันศุกร์
เวลา 9.00-10.00 น.
ที่ห้องประชุมบัวจันทร์ แผนกศัลยกรรมประสาท ชั้น 7
4.  กิจกรรมระหว่างสถาบัน
4.1 Inter-hospital neurology conference จัดโดยสมาคมประสาทวิทยา เพื่อ
นำเสนอและอภิปราย case ที่น่าสนใจระหว่างสถาบันที่เปิดฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา โดยจะจัดประชุมปีละ 5 ครั้ง ทุกวันศุกร์ที่ 2
ของเดือนเวลา 08.00-16.00 น.
4.2 Inter-hospital neurology conference ทุ่งพญาไท เพื่อนำเสนอและ
อภิปราย case ที่น่าสนใจระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า,
รพ.ราชวิถี และสถาบันประสาท โดยจะจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์
เวลา 09.00-11.00 น.
 
 
 
 
 
 
 
ตารางการปฎิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านแผนกประสาทวิทยา
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ตารางแพทย์รับปรึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564
กรกฎาคม  2563  อ.เจษฎา   มกราคม   2564 
 อ.เจษฎา
สิงหาคม    2563  อ.ปานศิริ   กุมภาพันธ์ 2564 
 อ.โยธิน
กันยายน     2563  อ.ลักษนันท์   มีนาคม   
2564   อ.ปานศิริ
ตุลาคม      2563  อ.ศันสนีย์   เมษายน   
2564   อ.ลักษนันท์
พฤศจิกายน 2563  อ.โยธิน   พฤษภาคม 2564
 อ.ศันสนีย์
ธันวาคม      2563  อ.พาสิริ            มิถุนายน
 2564   อ.พาสิริ
 
การประเมินผลแพทย์ประจำบ้าน

ประเมินตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยดู
จากการดูแลรักษาผู้ป่วย ความรู้ทางการแพทย์ การใส่ใจเรียนรู้ในระหว่า
งการปฎิบัติงาน ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้การ
ทำงานเชิงระบบ และการตระหนักในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพแพทย์



ทำงานเชิงระบบ และการตระหนักในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพแพทย์
 

 


