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  สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมหลักของแพทย์สาขาประสาทวทิยาของประเทศ

ซึ่ งมีแพทย ์สมาชิก เป ็นจ� านวนมากและมีการท�ากิจกรรมของสมาคมที่หลากหลายและต ่อ เนื่ องมา 

เป็นระยะเวลานานกว่า	60	ปี	

	 	 เนือ่งในโอกาสครบรอบ	60	ปี	ของการก่อตัง้ของสมาคมประสาทวทิยาจึงมกีารท�าหนงัสอืเล่มนีข้ึน้เพือ่เป็นการ

เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานและการท�ากิจกรรมของทางสมาคมที่ผ่านมา	 รวมถึงแนวทางการด�าเนินงาน 

ของสมาคมในอนาคต	

	 	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากด้วยระยะเวลาในการด�าเนินงานสั้นและข้อมูลที่ต้องเก็บรวบรวมนั้นมีปริมาณมากและ

ข้อมูลมีความหลากหลาย	 จึงมีโอกาสที่ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือมีความคลาดเคลื่อนได้แม้ว่าทางคณะบรรณาธิการ

จะใช้ความพยายามอย่างมากในการสบืค้นและเกบ็รวบรวมข้อมลูดังกล่าวแล้วกต็าม	ทางคณะบรรณาธกิารจงึขอเรยีน

มา	ณ	ที่นี้

คณะบรรณาธิการ
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ค�าน�า

	 	 หนังสือเล่มน้ีได้จัดพิมพ์ข้ึนเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ	 60	 ปี	 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 ซึ่งก่อต้ังขึ้นเมื่อ 
ปี	พ.ศ.	2503	เพือ่เป็นการรวมรวมถงึผลงานของสมาคมประสาทวทิยาทางด้านความเจรญิก้าวหน้าและพัฒนาการท่ีดีของสมาคมมา
โดยตลอดระยะเวลา	60	ทีผ่่านมา	ไม่ว่าจะเป็นการเตบิโตทางด้านวชิาการ	ด้านการบรหิาร	ด้านการจดักจิกรรมงานประชุม	และ	ด้าน
การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน	รวมถงึการทีแ่พทย์สมาชกิของสมาคมประสาทวทิยาหลายๆ	ท่านได้ประสบความส�าเรจ็ในการประกอบ
วชิาชพีแพทย์จนได้รบัรางวลัทีแ่สดงถงึศกัยภาพของแพทย์และสมาคมประสาทต่าง	ๆ	ไว้อย่างต่อเนือ่ง	จงึเหน็ได้ว่าในช่วง	60	ปีทีผ่่านมา 
สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทยมกีารเตบิโตขององค์กรทีเ่หน็ได้ชดัทัง้การมจี�านวนแพทย์สมาชิกท่ีเพิม่ขึน้	และการเกิดขึน้ของสมาคม 
และชมรมย่อยภายใต้สมาคมประสาทวิทยาที่เพิ่มจ�านวนอย่างชัดเจนท่ีจะเอื้อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาคมในรูปแบบ 
เครอืข่ายทีข่ยายเป็นวงกว้าง	 จนน�าไปสูค่วามก้าวหน้าในด้านความรูท้างประสาทวทิยาทีส่่งเสรมิซ่ึงกนัและกนั	 รวมถงึเป็นการขยาย
ศกัยภาพทางด้านการท�างานของสมาคมให้มคีวามจ�าเพาะและก้าวสูค่วามเป็นผูน้�าทางการแพทย์ของประเทศมากขึน้	 เป็นทีรู่จ้กัและ
เป็นท่ียอมรบัในท้ังระดบัประเทศและระดบันานาชาติ
	 	 เนือ่งในโอกาสครบรอบ	60	ปีของการก่อต้ังสมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย	ทางคณะกรรมการบรหิารสมาคมประสาท
จงึได้มมีตใิห้มกีารจดัท�าหนงัสอืเล่มนีข้ึน้	เพือ่ถ่ายทอดความส�าเร็จของการด�าเนนิงาน	การพัฒนา	และการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ	ของทาง
สมาคมในช่วง	60	ปีทีผ่่านมา	เพือ่แสดงถงึความตัง้ใจ	ความเพยีรพยายามของสมาคมฯ	และแพทย์สมาชกิในการพฒันาศักยภาพทาง
ประสาทวทิยาในทกุ	ๆ 	ด้าน	ให้เป็นไปตามมาตราฐานระดับนานาชาติ	อกีทัง้ในหนงัสอืเล่มนีไ้ด้มกีารจดัท�าบทสมัภาษณ์ของอดตีนายก
สมาคมฯ	เพือ่แสดงถงึศกัยภาพและวิสยัทศัน์ของการพัฒนาสมาคมในสมยัต่าง	ๆ 	รวมท้ังการฝากข้อคดิ	ข้อควรปฏบิตั	ิในการด�ารงเป็น
ประสาทแพทย์ทีดี่และเหมาะสม	
	 	 คณะบรรณาธิการได้รวบรวมข้อมลูตลอดการเตบิโตและพฒันาการทีด่ขีองสมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทยไว้ในหนังสือ
เล่มนีแ้ล้ว	 หากมข้ีอผดิพลาดประการใด	ทางคณะบรรณาธกิารขอน้อมรบัไว้ทัง้หมด	 แต่หากมคี�าชมใด	 ๆ	 ขอมอบให้แด่คณาจารย์ 

ผูก่้อตัง้สมาคมฯ	ทีร่่วมกันพฒันาสมาคมให้มีความแน่นแฟ้นเช่นนีม้าตลอดจนครบ	60	ปี

คณะบรรณาธิการ
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ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)
นายกสมาคมประสาทวิทยา
ด�ารงต�าแหน่ง	พ.ศ.	2562-2564

สารจากนายกสมาคม
ท่านปัจจุบัน
พ.ศ. 2562-2564 

	 	 สมาคมประสาทวิ ทยาแห ่ งประ เทศไทยได  ้

ก่อต้ังขึ้นในปี	 พ.ศ	 2503	 และมีการด�าเนินงานสืบเนื่อง

ยาวนานมาตลอด	 60	 ปี	 ภายใต้การน�าและวิสัยทัศน์ 

ของท่านอาจารย ์ผู ้ก ่อต้ังสมาคม	 อดีตนายกสมาคม	 

และกรรมการบริหารในแต่ละรุ ่น

	 	 ส ม า คมป ร ะส าท วิ ท ย า ไ ด ้ ด� า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม 

อันเป็นประโยชน์ต ่อวงการแพทย์และสังคมมากมาย	 

ได ้แก ่ 	 การดูแลกระบวนการผลิตแพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญ 

ทางประสาทวิทยาซึ่งในปัจจุบันมีผู ้จบการอบรมเป็น

ประสาทแพทย์ปีละมากกว่า	 40	 คน	 ส่งเสริมวิชาการ 

และการศึกษาต่อเนื่องโดยการจัดประชุมทางวิชาการ 

ประจ�าปี	การประชมุวชิาการกลางปี	การประชมุประจ�าเดอืน	

และการประชมุวชิาการสญัจร	ฯลฯ	การส่งเสรมิการวจิยัทาง

ประสาทวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ังจัดให้ทุนวิจัย

แก่แพทย์ประจ�าบ้านและสมาชิก	 การมีความร่วมมือกับ

สมาคมที่เกี่ยวข้องทางประสาทวิทยาอื่น	 ๆ	 และสนับสนุน

กจิกรรมของชมรมภายใต้สมาคมประสาทวทิยา	รวมทัง้การ

มีความร่วมมอืกบัองค์กรระหว่างประเทศ	 เพือ่พฒันาความรู้ 

และความก้าวหน้าทางวชิาการด้านประสาทวิทยา	และท�าให้

วงการแพทย์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล

	 	 ในโอกาสที่สมาคมประสาทวิทยาได้ด�าเนินการมา 

ครบ 60 ปี ในปีนี ้คณะกรรมการบรหิารสมาคมประสาทวทิยา	 

ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลองความส�าเร็จของสมาคม	

โดยมีกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้แก่	การจัดประชุมวิชาการประจ�าปี
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ในหัวข้อ	The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand : Past, Present and Future		ซึ่งเน้น

ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านประสาทวิทยาในประเทศไทยและระดับสากลต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 การจัดให้มีโปรแกรม	

Neuroscore	 ส�าหรับให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการประเมินผู้ป่วยโดยเฉพาะทางประสาทวิทยา	 การจัดให้มี

กจิกรรมภาคประชาชนโดยการเสรมิสร้างความรู้ด้านโรคหลอดเลือดสมอง	การจัดท�าหนงัสือครบรอบ	60	ปี	สมาคมประสาทวทิยา	

ซึ่งได้รวบรวมประวัติและผลงานที่เกี่ยวข้องของสมาชิก	และการจัดงาน	Diamond Jubilee Gala Dinner เพื่อให้สมาชิกได้มี

โอกาสพบปะสังสรรค์กันในวันที่	5	มีนาคม	พ.ศ.	2563	นี้	นอกจากนั้นในปี	พศ.2564	ทางสมาคมประสาทวิทยาได้รับเกียรติเป็น

เจ้าภาพในการจัดประชุม Asian Neurological Congress (ASNA)	ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย

	 	 ในฐานะนายกสมาคมประสาทวิทยา	ขอกราบระลึกถึงพระคุณของปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งสมาคม	ท่านอดีตนายกและกรรมการ

บริหารสมาคมท่ีผ่านมาในอดีต	 รวมทั้งสมาชิก	 ที่เป็นส่วนส�าคัญท�าให้สมาคมมีการพัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้า	 และท�าคุณ

ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ	คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบัน	จะได้ด�าเนินการตามปณิธานของท่านอดีตนายก

และคณะกรรมการ	โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบท	และความก้าวหน้าทางการแพทย์	รวมทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบัน	เพื่อพัฒนาและ

ท�าให้สมาคมมีความก้าวหน้าอย่างสืบเนื่องต่อไป
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สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 วัตถุประสงค์ 
 ของการจัดตั้งสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

1. บ�ารุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 ตลอดจนการศึกษา	 
	 การวจิยัและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยาให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์

2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา	และการป้องกันตัวเอง 
	 จากโรคนี้แก่ประชาชน	ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

3. ร่วมมือใกล้ชิดกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	 ราชวิทยาลัย,	 วิทยาลัยและสมาคม 
	 สาขาการแพทย์อื่น	ๆ

4. ให้การอบรมศึกษา	แก่แพทย์	และนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจทางประสาทวิทยา

5. ร่วมมอืกบัราชวทิยาลยั, วทิยาลยัและสมาคม	 ในการแลกเปลีย่นความรู้กบัสมาคมประสาทวทิยา 
	 ในต่างประเทศและหน่วยงานองค์การทางการแพทย์นานาชาติ	ทางด้านประสาทวิทยา
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สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยในสมัยปี พ.ศ. 2562-2564

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรทางประสาทวิทยาที่เป็นผู้น�าในระดับภูมิภาค

พันธกิจ
1.	จดัระบบการฝึกอบรมและสอบเพือ่ผลติประสาทแพทย์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	และมคีณุธรรม	 
	 จริยธรรม
2.	จัดระบบการศึกษาต่อเนื่องด้านประสาทวิทยา	
3.	ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางประสาทวิทยา
4.	เป็นศูนย์กลาง	 ติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น	ๆ	 กับสมาคมหรือ 
	 ชมรมต่าง	ๆ	ทางด้านประสาทวิทยาที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในและต่างประเทศ
5.	ส่งเสรมิความสมัพนัธ์และสามคัคใีนกลุม่ประสาทแพทย์	และกบัแพทย์สาขาวชิาอืน่	ทัง้ในและ 
	 ต่างประเทศ
6.	เผยแพร่ความรู้ทางด้านประสาทวิทยาแก่ประชาชน
7.	เสนอแนะ	และชี้น�าด้านการแพทย์และสาธารณสุขทางด้านประสาทวิทยาแก่รัฐ	องค์กรอื่น	ๆ	 
	 และสังคม
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สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

  ประวัตคิวามเป็นมา ของประสาทวิทยาในประเทศไทย	

และการก่อตั้งของสมาคมประสาทวิทยาที่มีการรวมตัว 

ของนักวิชาการที่ก่อตั้งขึ้นมาในปัจจุบันน้ัน	 เร่ิมต้นจากกลุ่ม 

อาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ในการ 

รกัษาผูป่้วยสาขาประสาทวทิยาหลายประเภท	เหน็ความส�าคญั 

ของการดูแลรักษาผู ้ป่วยกลุ ่มนี้	 ซึ่งเป็นกลุ ่มโรคที่มีความ 

ซับซ้อนและมีความเรื้อรัง	 โดยทีมแพทย์ท่ีมีความเฉพาะ 

เจาะจงมากข้ึน	 จึงเป็นท่ีมาของการก่อตั้งโรงพยาบาลที่ให้ 

บริการดูแลการรักษาโรคทางระบบประสาทโดยเฉพาะ 

เพื่อแยกการดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทวิทยาออกมา

จากผู้ป่วยโรคอายุรกรรมท่ัวไป	 ซึ่งโรงพยาบาลประสาท

พญาไท กรงุเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสาขา

ประสาทวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2499 

โดยม	ีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสพ รตันากร	เป็นผู้ก่อตัง้

และด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการคนแรกของโรงพยาบาล

ประสาทพญาไท	ซึง่โรงพยาบาลประสาทพญาไทใช้เวลาในการ

ก่อสร้างเป็นเวลานาน	2	ปี	และได้ฤกษ์เปิดโรงพยาบาล	เมื่อ 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2500	โดย	จอมพล	ป	และท่านผู้หญิง

ละเอียด	พิบูลสงคราม	มาเป็นประธานพิธิเปิด	

	 	 โดยในขณะนั้นการก่อตั้งโรงพยาบาลประสาท	พญาไท	

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานด้านประสาทวิทยาในประเทศไทย	

และเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางระบบประสาท	รวมถงึเป็นศูนย์

รวมของคณะผู้ท�างานด้านประสาทวิทยา	 และศัลยกรรม

ประสาท	ในการช่วยพฒันางานทัง้ด้านคลนีคิและด้านวชิาการ

ไปพร้อมกนั	นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลประสาท	พญาไท	ยงัได้รบั

พระมหากรุณาธคิณุจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ซึง่พระราชทาน

ทุนจัดสร้างตึกวิจัยประสาทขึ้น	 เพื่อใช้ส�าหรับศึกษาทาง

ประสาทวิทยาศาสตร์โดยกว้างขวาง	รวมไปถึงการศึกษาด้าน

ประสาทพยาธิวิทยา	ประสาทชีวเคมี	ประสาทสรีรวิทยาและ

การติดเชื้อของระบบประสาท	เป็นต้น

	 	 โดยภายหลงัจากการก่อตัง้โรงพยาบาลประสาทพญาไท	

ได้มีกลุ่มแพทย์ที่ท�างานและมีความสนใจด้านประสาทวิทยา

ได้ร่วมมือกันตั้งชื่อชมรมว่า	ชมรมประสาทวิทยา	ซึ่งจะมีการ

จดัประชุมกนัทกุวนัเสาร์	โดยใช้เวลาประมาณครึง่วนัเพือ่แลก

เปลี่ยนความรู้ทางด้านประสาทวิทยา	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	

2503	ฝ่ายแพทย์ทางประสาทวทิยาได้มมีตใินการจดัตัง้สมาคม

ประสาทวิทยา	โดย	ศ.นพ.ประสพ	รัตนากร	ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

 ประวัติการก่อตั้ง 
 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย



The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand 

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 1918 The Neurological Society of Thailand

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลประสาท	พญาไท	ขณะนั้น	เป็นผู้ขอ

อนุญาตจัดตั้งและได้รับอนุญาตในวันท่ี	 8	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	

2503	 	 และได้มีการตั้งส�านักงานของสมาคมที่แรก	ณ	 โรง

พยาบาลประสาท	 พญาไท	 ซึ่งในตอนแรกใช้ชื่อสมาคมว่า	

“สมาคมประสาทแพทย์แห่งประเทศไทย”		โดยมี	ศ.นพ.จิตต์	

ตู้จินดา,	ศ.นพ.บุญเลี้ยง	ตามไท	และ	ศ.นพ.ประสพ	รัตนากร	

เป็นกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคม	โดยที่	ศ.นพ.จิตต์	ตู้จินดา	ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมประสาทคนแรก	และคณะกรรมการ

สมาคมท่านอื่นๆ	 ประกอบด้วย	 ศ.นพ.สมบัติ	 สุคนธพันธ์,	

ศ.นพ.จรสั	สวุรรณเวลา,	ศ.นพ.วิชัย	บ�ารงุผล,	ศ.นพ.ทองจนัทร์	

หงส์ลดารมย์,	ศ.นพ.รุ่งธรรม	ลัดพลี,	และนพ.หทัย	ชิตานนท์	

ซึ่งได้มีการจัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมอย่างต่อเนื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมในขณะนั้นดังนี้

 1.	 บ�ารงุและส่งเสรมิการแพทย์ทางโรคประสาทในประเทศ 

	 	 ไทย	 ตลอดจนการศึกษาป้องกัน	 การวิจัย	 และรักษา	 

	 	 โรคประสาท	ให้ก้าวหน้าไปตามหลกัวทิยาการการแพทย์

 2.	 เผยแพร่	 และโฆษณาความรู้ในวิชาการแพทย์ทาง 

	 	 โรคประสาท	 และการป้องกันตนเองจากโรคนี้แก่ 

	 	 ประชาชน

 3.	 ร่วมมือโดยใกล้ชิดกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย		 

	 	 และสมาคมสาขาการแพทย์อื่นๆ	แห่งประเทศไทย

 4.	 ให้การอบรมศึกษาแก่แพทย์ที่สนใจทางโรคประสาท

 5.	 ร่วมมือ	 และแลกเปลี่ยนความรู ้กับสมาคมแพทย  ์

	 	 โรคประสาทในต่างประเทศ	 	 และหน่วยงานองค์การ 

	 	 อนามัยของนานาชาติทางด้านโรคประสาท

 6.	 ไม่เกี่ยวกับการเมือง

•	 การจดัประชมุกรรมการบรหิารสมาคมในช่วงแรกของการก่อต้ังสมาคมประสาท 
	 วิทยา

•	 การอบรมแพทย์ทางประสาทวิทยารุ่นแรก	ในปี	พ.ศ.	2504
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	 	 โดยภายหลังการจัดตั้งสมาคมประสาทวิทยาแห่ง

ประเทศไทย	 ทางสมาคมฯก็ได้มีบทบาทส�าคัญของการเป็น

ผู้น�าทางด้านประสาทวิทยาในประเทศไทย	ทั้งการพัฒนางาน

ด้านบริการ	วิชาการ	และการอบรมแพทย์ทางประสาทวิทยา

รุ่นแรกในปี	พ.ศ.	2504    

	 	 จนประทั่ง	ในปี พ.ศ. 2513	ทางสมาคมประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติการฝึกอบรมประสาทแพทย์เพื่อ

สอบวุฒิบัตรจากแพทยสภาเป็นครั้งแรก	และในปี	พ.ศ.	2514 

ทางสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยได้รบัอนมุติัการฝึก

อบรมประสาทแพทย์เพื่อสอบอนุมัติบัตรจากแพทยสภา	 

โดยการสอบวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยารุ่นแรกได้มีการจัด

สอบในปี	พ.ศ.	2516	โดยมีการส่งแพทย์เข้ารับการสอบและมี

แพทย์ทีเ่ข้าร่วมการสอบรุ่นแรกจ�านวน	1	ท่าน	คอื	นายแพทย์ 

ปัญญ บุรณศิริ 

	 	 นอกจากนี้ทางสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ได้มกีารประสานงานแลกเปลีย่นความรูท้างด้านประสาทวทิยา

กบัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญในต่างประเทศมาโดยต่อเนือ่ง	รวมถงึการ

ได้รับการสนับสนุน	 เช่น	 การท่ีแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญจากต่าง

ประเทศมาแนะน�าหรือร่วมสอนแพทย์ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม	

และ	 การให้ทุนการศึกษาแก่แพทย์ไทยเพื่อศึกษาทางด้าน

ประสาทวิทยาในต่างประเทศ	เป็นต้น		

	 	 โดยภายหลังจากการที่สมาคมประสาทวิทยาได้มีการ

ขยายงานทางด้านประสาทวิทยามาอย่างต่อเนื่อง	 และได้มี

จ�านวนแพทย์สมาชกิเป็นจ�านวนมากขึน้	ในวนัที	่18	มถินุายน	

•	 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มาร่วมให้ความรู้แก่แพทย์	ที่เข้ารับการฝึก 
	 อบรม

ประวัติการก่อตั้งของสมาคมประสาทวิทยา

พ.ศ.	2546	ทางสมาคมประสาทวทิยาจึงได้มีการย้ายส�านกังาน

ของสมาคมจากเดิมที่อยู่	ณ	โรงพยาบาลประสาท	พญาไท	มา

อยู่	ณ	อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ปี	ซอยศูนย์วิจัย	ตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมา	
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สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 	 สมาคมนีช้ือ่ว่า	“สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย”	ให้ใช้อกัษรย่อว่า	ส.ป.ท.	และเรียกชือ่ตามภาษาองักฤษว่า	“The 

Neurological Society of Thailand”	ให้ใช้อักษรย่อว่า	NST.	สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย	คือ

  1.	 มีวงกลม	 2	 วง	 เป็นสีน�้าเงินเข้ม	 ขอบของวงกลมเป็นสีทอง	 พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทย	 สีเขียว	 

	 	 	 และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย	มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า

  2.	 ด้านข้างวงกลมมีเลข	ด้านซ้าย	พ.ศ.	2503	ด้านขวา	ค.ศ.	1960

  3.	 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	ด้านบน	และ	The	Neurological	Society	 

	 	 	 of	Thailand	ด้านล่าง	ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

 เครื่องหมายประจ�าสมาคม 
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

2 3

1
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 หมวด 2 วัตถุประสงค์
 

  ข้อ 3. 

	 	 สมาคมมีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 	 3.1.	บ�ารุงและส่งเสริมการแพทย์	สาขาประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนการศึกษา	 การวิจัยและป้องกัน

รกัษาโรคทางประสาทวทิยา	ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวทิยาการ

แพทย์

	 	 3.2.	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู ้ในวิชาการ	

สาขาประสาทวิทยา	 และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่

ประชาชน	ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

	 	 3.3.	ร่วมมือใกล้ชิดกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	

ราชวิทยาลัย,	วิทยาลัยและสมาคมสาขาการแพทย์อื่น	ๆ

	 	 3.4.	ให้การอบรมศึกษาแก่แพทย์	และนักวิทยาศาสตร์

ที่สนใจทางประสาทวิทยา

	 	 3.5.	ร่วมมือกับราชวิทยาลัย,	 วิทยาลัยและสมาคมใน

การแลกเปลีย่นความรูก้บัสมาคมประสาทวทิยาในต่างประเทศ	

และหน่วยงานองค์การทางการแพทย์นานาชาติ	 ทางด้าน

ประสาทวิทยา

 หมวด 1 ชื่อ และเครื่องมือ
 

  ข้อ 1. 

	 	 สมาคมนีช้ือ่ว่า	“สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย”	

ให้ใช้อักษรย่อว่า	 ส.ป.ท.	 และเรียกชื่อตามภาษาอังกฤษว่า	

“The	Neurological	Society	of	Thailand”	ให้ใช้อักษรย่อ

ว่า	NST.

  ข้อ 2.

	 	 สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย	คือ	

	 	 2.1.	มีวงกลม	2	วง	 เป็นสีน�้าเงินเข้ม	ขอบของวงกลม

เป็นสทีอง	พืน้ทีใ่นวงกลมด้านในมรีปูแผนทีป่ระเทศไทยสีเขยีว	

และมงีเูห่าอยูใ่นแผนท่ีประเทศไทย	มส้ีอมเสยีบและค้อนเคาะ

ไขว้บนตัวงูเห่า

	 	 2.2.	ด้านข้างวงกลมมีเลข	 ด้านซ้าย	พ.ศ.	 2503	 ด้าน

ขวา	ค.ศ.	1960

	 	 2.3.	ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคม

ประสาทวิทยาแห ่งประเทศไทย	 ด ้านบน	 และ	 The	

Neurological	Society	of	Thailand	ด้านล่าง	ในระหว่างชื่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

ข้อบังคับของสมาคม ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
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 หมวด 3 ที่ตั้งส�านักงาน
 

  ข้อ 4. 

	 	 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 อาคาร 

เฉลิมพระบารมี	 50	 ปี	 ชั้น	 7	 เลขที่	 2	 ซอยศูนย์วิจัย	 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่	 ห้วยขวาง-บางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10310	

โทรศัพท์		02-716-5901	โทรสาร	02-716-6004

E-mail:	nstt2004@gmail.com		

Website:	www.neurothai.org

 หมวด 4 ประเภทสมาชิก
 

  ข้อ 5. 

	 	 สมาชิกแบ่งออกเป็น	3	ประเภทคือ

	 	 (	ก	)		 สมาชิกสามัญ

	 	 (	ข	)		 สมาชิกสมทบ

	 	 (	ค	)		 สมาชิกกิตติมศักดิ์

  การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

  ข้อ 6 

	 	 ผูม้สีทิธิสมคัรเข้าเป็นสมาชกิสามญั	ต้องเป็นบุคคลซึง่ได้ข้ึน

ทะเบยีนประกอบวชิาชพีเวชกรรมสาขาเวชกรรมหรือปริญญา

แพทย์	 และได้วฒุบัิตรหรอืหนงัสอือนมุตั	ิ หรอืได้ปริญญาทาง

วทิยาศาสตร์	สาขาทีเ่กีย่วข้องกบัประสาทวทิยา	หรอืได้เคยปฏบัิติ

งานในทางสาขาประสาทวทิยาหรอืประสาทวทิยาศาสตร์	สาขาใด

สาขาหน่ึงมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึง่ปี	และคณะกรรมการเหน็สมควร

  ข้อ 7 

	 	 ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องเป็นผู้ท่ีประกอบด้วยคุณสมบัต ิ

ดังต่อไปน้ี

	 	 7.1	 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

	 	 7.2	 มีความประพฤติเรียบร้อย	ไม่เป็นที่รังเกียจในการ

สมาคม

	 	 7.3	 ไม่เคยถกูออกจากสมาคม	หรอืสโมสรใด	ๆ 	มาโดย

มีความเสียหาย

	 	 7.4	 ไม่เป็นโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม

	 	 7.5	 ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว

  ข้อ 8 

	 	 สมาชกิสมทบจะต้องมคีณุสมบตัเิช่นเดยีวกบัข้อ	7.1–	7.5	

ในข้อที่	7	แต่ต่างกันคือ	สมาชิกสมทบอาจจะเป็นแพทย์หรือ

นักวิทยาศาสตร์	 ในสาขาอื่นที่ไม่ใช่ประสาทวิทยา	แต่มีความ

สนใจเป็นพิเศษในวิชาประสาทวิทยาสาขาต่าง	ๆ	

  ข้อ 9 

	 	 สมาชกิกติติมศกัด์ิ	ได้แก่บคุคลผู้ทรงเกียรตคุิณซึง่คณะ

กรรมการได้ลงมติเห็นสมควรให้เชื้อเชิญเป็นสมาชิก	 เพื่อเป็น

เกียรติยศแก่สมาคมโดยเฉพาะผู้ที่ได้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม

การศึกษาค้นคว้าทางประสาทวิทยา

  ข้อ 10 

	 	 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสามัญและ

สมาชกิสมทบ	ให้ยืน่ในสมคัรตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ	

โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองสองท่าน
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  ข้อ 11 

	 	 เมือ่ถงึคราวประชมุคณะกรรมการบรหิารให้เลขาธกิาร

น�ารายชื่อผู้สมัครนั้น	 เสนอต่อท่ีประชุม	 เพื่อคณะกรรมการ

บริหารจะได้วินิจฉัยลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก

  ข้อ 12 

	 	 เม่ือคณะกรรมการบริหาร	 ได้ลงมติรับผู้สมัครเข้าเป็น

สมาชิกแล้วให้เลขาธกิารแจ้งไปยงัผูส้มคัรเป็นลายลกัษณ์อกัษร	

ให้ช�าระค่าบ�ารุงสมาคมประสาทวิทยา	ภายใน	1	เดือน

  ข้อ 13 

	 	 สมาคมจะยงัไม่ถอืว่าผูส้มคัรใหม่เป็นสมาชกิ	และจะยงั

ไม่ลงทะเบียนจนกว่าผู้นั้นจะได้ช�าระค่าบ�ารุงตามระเบียบ

  ข้อ 14 

	 	 ผู ้สมัครคนใดได้ช�าระเงินค่าบ�ารุงตามความในข้อ		

12,13		แล้วให้นายทะเบยีนลงชือ่ไว้ในทะเบยีนส�าหรบัสมาชกิ

กิตติมศักดิ์ให้ท�าทะเบียนแยกไว้ต่างหาก

  ค่าบ�ารุงสมาคม

  ข้อ 15 

	 	 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ	ต้อง

ช�าระเงินค่าบ�ารุงสมาคม

	 	 1.	 ค่าบ�ารุงรายปี	ปีละ	200	บาท

	 	 2.	 ค่าบ�ารุงตลอดชีพ		2,000	บาท

  ข้อ 16 

	 	 สมาชิกมีสิทธิและได้ประโยชน์	 ทั้งได้รับผลปฏิบัติโดย

เสมอภาคกันภายในขอบเขตของ	วตัถปุระสงค์	และเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับ

  ข้อ 17 

	 	 สมาชิกมีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเจริญของ

กิจการ	 หรือความเป็นไปของสมาคมได้	 ต่อคณะกรรมการ

บริหารหรือที่ประชุมใหญ่

  ข้อ 18 

	 	 สมาชิกมีสิทธิไต่ถามหรือขออนุญาตต่อคณะกรรมการ

บรหิาร	หรอืตรวจเอกสารทะเบยีนสมาชกิ	บญัช	ีหรอืทรพัย์สนิ

ของสมาคม		ณ		ส�านักงานสมาคม	ได้ในเวลาอันสมควร

  ข้อ 19 

	 	 สมาชิกมีสิทธิเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่	 การประชุม

ประจ�าปี	หรือการประชุมทางวิชาการ	ในการนี้สมาชิกสามัญ

มสิีทธอิอกเสียงลงคะแนนคนละหนึง่คะแนน	กบัมสีทิธปิระดบั

เครื่องหมายของสมาคมได้

  ข้อ 20 

	 	 สมาชิกผู้ใดย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้เลขาธิการ	 หรือนาย

ทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือแก้ทะเบียนภายใน

ก�าหนด	1	เดือน	นับตั้งแต่วันย้าย

  การขาดสมาชิกภาพ

  ข้อ 21 

	 	 สมาชกิภาพย่อมสิน้สดุลงด้วยสาเหตอุย่างใดอย่างหนึง่	 

ดังต่อไปนี้

	 	 ก.	 ตาย

	 	 ข.	 ลาออก

ข้อบังคับของสมาคมประสาทวิทยา
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	 	 ค.	 ต้องจ�าคุกโดยค�าพิพากษาของศาล	 เว้นแต่ความ 

	 	 	 ผิดในลักษณะฐานลหุโทษ	 หรือความผิดอันได  ้

	 	 	 กระท�าโดยประมาท

	 	 ง.	 ต้องจ�าค�าพพิากษาของศาลสัง่ให้เป็นบุคคลสาบสญู

	 	 จ.	 คณะกรรมการบรหิารมมีตใิห้ออกตามความในข้อ	23

  ข้อ 22 

	 	 สมาชิกคนใดประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ	 ให้

แสดงความจ�านงในหนงัสือยืน่ต่อเลขาธิการเพือ่น�าเสนอคณะ

กรรมการบรหิาร	แต่ต้องช�าระเงนิค่าบ�ารงุหนีส้นิอย่างอืน่		อนั

ค้างช�าระอยู่แก่สมาคมให้เสร็จสิ้นเสียก่อน	 และความเป็น

สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารได้

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร	ให้ลาออกได้แล้ว

  ข้อ23 

	 	 คณะกรรมการบร	ิหาร	อาจลงมตติามความเหน็ข้างมาก

ไม่น้อยกวา่	2	ใน	3	ลบชื่อสมาชกิออกเสียจากทะเบียนได	้เมื่อ

ปรากฏชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 1.	 มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	หรือท�าตนให้เป็น

ท่ีเสื่อมเสียของสมาคม	หรือละเมิดระเบียบและข้อบังคับโดย

เจตนา	เมื่อได้รับค�าตักเตือนเป็นหนังสือจากเลขาธิการแล้ว	ก็

ยังกระท�าอยู่อีก	 แต่ท้ังน้ีให้กรรมการบริหารเรียกประชุมและ

ขอมติจากสมาชิกซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวน

สมาชิกทั้งหมด	 และมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน	 ต้องออก

เสียงลงคะแนนโดยวิธีลับมีจ�านวน	 2	 ใน	 3	 ของจ�านวนผู้มา

ประชุม

	 	 2.	 ไม่ช�าระค่าบ�ารุงภายใน	 3	 เดือนแรกของปี	 และ

เหรัญญิกได้เตือนไปแล้ว	2	ครั้ง	การเตือนถามครั้งที่	 1	และ

ครั้งที่		2		ให้มีระยะห่างกันไม่เกินกว่า	3	เดือน	ถ้าสมาชิก	นั้น

ไม่น�าเงินมาช�าระหรือเพิกเฉยละเลยเสีย	 โดยไม่ช้ีแจงเหตุผล

ให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการบริหาร

มอี�านาจลบชือ่ผู้นัน้ออกจากทะเบยีนสมาชกิของสมาคม	และ

ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ	แต่สมาชิกผู้

ถูกลบชื่อออกด้วยเหตุดังกล่าวนี้ย่อมมีสิทธิขอสมัครเข้าเป็น

สมาชิกอีกได้	 ในเมื่อได้ปฏิบัติการช�าระค่าบ�ารุง	และหนี้สินที่

ค้างให้เสร็จไปด้วยเรียบร้อย

 หมวด 5 การด�าเนินงานของสมาคม

  ข้อ 24

	 	 ให้คณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งมีอ�านาจหน้าที่

บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม	เรียกว่า	

คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า		

10		และไม่เกิน		15		คน	คือ	

	 	 -	 นายก

	 	 -	 อุปนายก

	 	 -	 เลขาธิการ

	 	 -	 เหรัญญิก

	 	 -	 ปฏิคม

	 	 -	 นายทะเบียน
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	 	 -	 ประธานวิชาการ

	 	 -	 ประธานฝ่ายวิจัย

	 	 -	 กรรมการประชาสัมพันธ์

	 	 -	 กรรมการกลาง

  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

  ข้อ 25 

	 	 การเลือกนายกสมาคมประสาทวิทยา	 ให้เลือกตั้งจาก

สมาชิกประเภทสามัญการเลือกตั้งให้กระท�าโดยวิธีให้บรรดา

สมาชิกสามัญ	จดหรอืเขยีนชือ่ผูท้ีเ่หน็สมควร	ได้รบัเลอืกตัง้ลง

ในบัตรหรือหนังสือตามแบบท่ีก�าหนดไว้	 สอดซองปิดผนึก	 

ส่งตรงไปให้เลขาธิการสมาคม	เพื่อด�าเนินการเลือกตั้ง	โดยให้

สมาชิกสามัญลงคะแนนในบัตรลงคะแนน	 ส่งยังเลขาธิการ			 

ผู ้ได้คะแนนเสียงสูงสุดให้ถือว่าได้รับเลือกต้ังเป็นนายก	 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี

วินิจฉัย	และชี้ขาด	 โดยถือคะแนนเสียงข้างมาก	การเลือกตั้ง

อาจท�าได้โดยการโหวต	ลงคะแนนในการประชมุใหญ่ประจ�าปี	

นายกให้อยู่ในต�าแหน่งได้สมัยละ	 2	 ปี	 โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่	 

1	มนีาคม	ของปีทีไ่ด้รบัเลอืกนัน้และจะอยูใ่นต�าแหน่งได้ไม่เกนิ	

2	วาระตดิต่อกนั		ประธานการนบัคะแนนเลอืกตัง้คณะกรรรม

การบริหารฯ	 อดีตนายกสมาคม	 และเลขาธิการ	 ประธานใน

การเลอืกตัง้คณะกรรมการ	 เป็นเลขาธกิาร	 วาระคณะกรรมการ 

บริหารฯ	กรรมการกลางไม่เกิน	3	สมัย	

  ข้อ 26 

	 	 การเลอืกคณะกรรมการบรหิารให้สมาชกิประเภทสามญั

เลอืกผู้ท่ีเหน็สมควรอกี	 9	 คน	 โดยใช้วธิเีดยีวกบันายกสมาคม		 

ในข้อ	 25	 และให้คณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือก	 เลือก

กรรมการให้ด�ารงต�าแหน่งต่าง	ๆ

  การขาดจากต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร

  ข้อ  27 

	 	 กรรมการบรหิารย่อมขาดจากต�าแหน่งโดยเหตุอย่างใด

อย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ถึงคราวออกตามวาระ

	 	 2.	 ลาออก

	 	 3.	 ขาดจากสมาชิกภาพ	ไม่ว่าเพราะเหตุใด	ๆ

	 	 4.	 ท่ีประชมุใหญ่ประจ�าปีลงมติให้ออกตามความในข้อ	28

  ข้อ 28

	 	 ที่ประชุมอาจลงมติถอดถอนกรรมการบริหารทั้งคณะ	

หรือบางคนได้โดยคะแนนเสียง	3	ใน	4	ของจ�านวนสมาชิกที่

ประชุมสามัญประจ�าปีหรือประชุมพิเศษอาจลงมติถอดถอน	

ในกรณีที่ด�าเนินกิจการของสมาคม	 นอกเหนือไปจาก

วัตถุประสงค์	 และข้อบงัคบัของสมาคม	 ซึง่ก่อให้เกิดความเสยี

หายอย่างร้ายแรง

  อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

  ข้อ 29 

	 	 คณะกรรมการบริหาร	 มีหน้าที่บริหารกิจการท้ังหลาย

ของสมาคม		ในการนี้มีสิทธิ	และอ�านาจตามระเบียบหรือข้อ

ข้อบังคับของสมาคมประสาทวิทยา
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บงัคบัอืน่ใด	ทีไ่ม่ขดัแย้งต่อวตัถปุระสงค์	คณะกรรมการบรหิาร

อาจตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือ	ตั้งอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	

ตลอดจนบรรลุ	และถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจ�าของสมาคมได้

  ข้อ 30

	 	 นายกมีฐานะ	และหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารการ

ทุกอย่างของสมาคมให้ด�าเนินไปตามวัตถุประสงค์	 เป็น

ประธานในที่ประชุม		มีหน้าที่ท�าการติดต่อกับนิติบุคคล		หรือ

องค์การอื่นใดตลอดจนบุคคลท่ัวไป	 กับเป็นผู้เรียกหรือสั่งนัด

หมายประชุมกรรมการ	 ในกรณีท่ีนายกไม่สามารถปฏิบัติงาน

ได้	 ให้อุปนายกเป็นผู้ปฏิบัติงานแทน	 ให้นายกหรือผู้ที่คณะ

กรรมการบริหารแต่งตั้งท�าหน้าที่เป็นผู ้แทนของสมาคม

ประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย	ในสหพนัธ์ประสาทวทิยาแห่งโลก	

และองค์กรอืน่	ๆ	 ทั้งในและต่างประเทศตามที่องค์การต่าง	 ๆ	

ขอมาเป็นทางการ	โดยมีวาระตามกรรมการบริหารชุดนั้น

  ข้อ 31 

	 	 อปุนายก	ปฏบิติังานทีน่ายก	มอบหมาย	และรักษาการ

แทนเมื่อนายกไม่อยู่

  ข้อ 32 

	 	 เลขาธกิารมีหน้าท่ีเป็นผูติ้ดต่อ	กบัสมาชิกและบุคคลอืน่

ในกจิกรรมทัว่ไป		รกัษาระเบยีบข้อบงัคบัของสมาคม	นดัและ

จัดการประชุมประจ�าเดือนและประชุมใหญ่ประจ�าปีเป็นผู้จด

และจัดท�าวาระประชุมกับเสนอรายงานแสดงกิจกรรมของ

สมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี

  ข้อ 33

	 	 เหรัญญิกมีหน้าที่รับจ่าย	 และรักษาเงินของสมาคม	 

ท�าบัญชีงบเดือนบัญชีงบดุล	 และงบประมาณประจ�าปี	 เสนอ

คณะกรรมการบรหิาร	ควบคมุการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้

รับอนุญาตแล้ว	 	 และเป็นผู้เสนอรายงานการเงินของสมาคม

ต่อที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี	 บัญชีงบเดือนและบัญชีงบดุล	 จะ

ต้องมรีายการย่อแสดงจ�านวนทรัพย์สนิ	และหนีส้นิของสมาคม

ด้วย	 ต้องฝากเงินของสมาคมไว้ในธนาคาร	 หรือธนาคาร

ออมสินรัฐบาลในนามของสมาคมประสาทวิทยาแห ่ง

ประเทศไทย	 แต่เพื่อให้มีเงินสดไว้ส�ารองจ่ายคณะกรรมการ

บริหารหรือเหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินไว้ไม่เกิน	 20,000	 บาท

ก็ได้	 ใบส�าคัญจ่ายเงินทั้งหลายจะต้องมีลายมือชื่อของนายก	 

หรือเหรัญญิก	ก�ากับ

  ข้อ 34 

	 	 ปฏคิมมหีน้าท่ีให้ความสะดวกแก่สมาชกิในด้านสมาชกิ

สัมพันธ์	เช่น		การชมุนมุพบปะต่าง	ๆ 	และต้อนรบัสมาชกิหรอื

สมาคมต่าง	ๆ	ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งองค์การต่าง	ๆ	

  ข้อ 35 

	 	 นายทะเบียน	 มีหน้าที่รักษาทะเบียนของสมาคม	 และ

ดแูลห้องสมดุของสมาคม	จดัหาหนงัสอืและวารสารทางวชิาการ	

กับวางระเบียบเกี่ยวกับกิจการของทะเบียนและห้องสมุด

  ข้อ 36 

ประธานวชิาการ	รบัผดิชอบกจิกรรมทางวิชาการในการประชุม

ต่าง	ๆ	รวมทั้งการศึกษาต่อเนื่อง
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  ข้อ 37 

	 	 ประธานฝ่ายวจัิย	มหีน้าทีส่นบัสนนุส่งเสริมงานวจัิยทาง

ประสาทวิทยา

  ข้อ 38 

	 	 ประชาสัมพันธ์	 มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์	 ความรู้สาขา

ประสาทวิทยาแก่แพทย์	นักวิทยาศาสตร์และประชาชน

  ข้อ 39 

	 	 คณะกรรมการบริหาร	 ต้องจัดให้มีบัญชีดังต่อไปนี ้

ให้ถูกต้อง	คือ

	 	 1.	 บัญชีรายรับ	–	จ่ายของสมาคม

	 	 2.	 บัญชีทรัพย์สินของสมาคม

	 	 จัดท�างบประมาณประจ�าปีแสดงรายรับรายจ่ายของ

สมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี	 เพื่อขออนุมัติก่อนทุกคร้ัง	

และต้องให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า	 	 7	 	 วัน		

เพื่อสมาชิกทั้งหลายตรวจดูได้	การใช้จ่ายต่าง	ๆ	ของสมาคม

คณะกรรมการบริหาร	 ย่อมท�าได้ภายในงบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประจ�าปีแล้วเท่านั้น	 เว้นแต่กรณีท่ีมี

เหตุจ�าเป็นเกิดข้ึน	ให้นายกมอี�านาจสัง่จ่ายเงิน	นอกเหนอืจาก

งบประมาณได้อีก	100,000	บาท	ในเมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหาร

  การประชุมกรรมการบริหารและสมาชิก

  ข้อ 40 

ให้มกีารประชมุบริหารอย่างน้อย	2	เดอืน	ต่อ	1	ครัง้	เพือ่ตรวจ

ตราการเงินและปรึกษาหารือกิจกรรมของของสมาคม	โดยให้

เลขาธิการเป็นผู้นัดประชุม	นายกหรือกรรมการตั้งแต่		2		คน

ขึ้นไป	 อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นพิเศษก็ได้		

เมื่อมีเหตุอันสมควร

  ข้อ 41 

	 	 ถ้านายกและอุปนายกไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้	

ให้กรรมการที่มาประชุมตกลงกันเองเป็นประธานเฉพาะการ

ประชุมคราวหนึ่ง	ๆ	

  ข้อ 42 

	 	 กรรมการต้องมาประชมุอย่างน้อย	7	คน	จึงจะเป็นองค์

ประชมุ	มตขิองทีป่ระชมุให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมาก	ถ้าคะแนนเสยีง

เท่ากนั	ให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงชีข้าดได้ออกเสยีงหนึง่

  ข้อ 43 

	 	 ให้มกีารประชมุวชิาการประจ�าเดอืนอย่างน้อยปีละ	4		ครัง้		

ในการประชุมครั้งนี้	 อาจมีผู ้เสนอหรือการพิจารณาหารือ

กิจการบางอย่างด้วยก็ได้แล้วแต่ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุม	

จะพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจ�านวนสมาชิกที่มีอยู ่ในที่

ประชุมขณะนั้นให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้

  ข้อ 44 

	 	 ให้คณะกรรมการบริหาร	 เรียกประชุมสมาชิกเป็นการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 ทุกรอบขวบปีของ

สมาคม	เพือ่แถลงกจิการทีไ่ด้กระท�าไป	เสนองบประมาณบญัชี

งบดุล	 แต่งต้ังผู้ตรวจบัญชี	 และเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติ	

เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่หรือปรึกษาหารือกิจการ

ทั่วไปของสมาคม	

ข้อบังคับของสมาคมประสาทวิทยา
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	 	 คณะกรรมการบริหาร	ต้องแจ้งให้บรรดาสมาชิกทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30วนัโดยระบุวนั	เวลา	และสถานที	่	และ

ระเบียบวาระการประชุมนั้นด้วย

	 	 การประชุมใหญ่ทุกคราว		ต้องมีสมาชิกประชุมไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามจึงจะเป็นองค์ประชุมและให้น�าข้อความในข้อ	

41	และ	ข้อ	42		มาใช้บังคับแก่การประชุมใหญ่โดยอนุโลม

  ข้อ 45 

	 	 การประชุมใหญ่พิเศษนั้น	ให้คณะกรรมการเป็นผู้เรียก

ประชุมหรือสมาชิกรวมกันจ�านวนไม่น้อยกว่า	 1	 ใน	 3	 ของ

จ�านวนสมาชิกท้ังหมด	 ขอร้องให้เรียกประชุม	 โดยแจ้งความ

จ�านงหรือความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อเลขาธิการ	 ทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	15	วนั	ให้เลขาธิการนดัก�าหนดวนัประชมุ	

และแจ้งระเบยีบวาระให้สมาชกิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนั

	 	 การประชุมใหญ่พิเศษ	 ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย

กว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกท้ังหมด	 จึงจะนับเป็นองค์

ประชมุ	ถ้าต้องการเลือ่นการประชมุ	เพราะผูม้สิีทธิม์ามปีระชมุ

ไม่ครบองค์	การนดัประชมุคร้ังทีส่องจะมสีมาชิกมาประชมุเป็น

จ�านวนเท่าใดกต็ามให้ถอืเป็นองค์ประชมุได้และให้น�าข้อความ

ใน	ข้อ	41	และ	ข้อ	42	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  ข้อ 46 

	 	 การขออนุมัติโดยไม่ต้องเรียกประชุมใหญ่ให้ปฏิบัติดัง

ต่อไปนี้

	 	 ก.	 ในกรณีที่ไม่สมารถเรียกประชุมใหญ่ได้	 ถ้าคณะ 

กรรมการบรหิารเห็นว่าเป็นปัญหาหรอืกจิการส�าคญัสมควรจะ

หารือสมาชกิทัง้หลายโดยวธิปีระชามตกิใ็ห้นายกแจ้งข้อความ

แก่สมาชิกทราบพร้อมท้ังเสนอญัตติ	 ขอให้สมาชิกลงมติ 

ในเรื่องนั้น	ๆ	ถ้า	2	ใน	3	ของจ�านวนเสียงที่ส่งมาเห็นด้วยกับ

ญัตติก็ให้คณะกรรมการด�าเนินการ	ตามญัตตินั้นได้

	 	 ข.	 ถ้าในทีป่ระชมุประจ�าปีมสีมาชกิไม่น้อยกว่า	1	ใน	5	

ของจ�านวนสมาชิกที่ประชุมเห็นสมควรให้เสนอญัตติข้อหนึ่ง

ข้อใด	 ในปัญหาที่พิจารณาอยู่ต่อหน้าสมาชิกท้ังหลายเพื่อลง

มติโดยวิธีประชามติดังกล่าวมาแล้วในข้อ	(ก)	ก็ให้กระท�าได้

  ข้อ 47 

	 	 ให้เลขาธิการ	 จดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติ

ทั้งหลายของที่ประชุมประจ�าเดือนที่ประชุมใหญ่ประจ�าป	ี

ประชุมใหญ่พิเศษ		และของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารไว้

ในสมุด	สมุดนี้ให้เก็บรักษาไว้	ณ	ส�านักงานของสมาคม	บันทึก

อย่างใด	 ๆ	 เช่นว่านี้เมื่อได้ลงลายมือชื่อผู้เป็นประธานแห่งที่

ประชุมซึ่งได้ลงมติ	 หรือซึ่งได้ด�าเนินการประชุมก็ดี	 ให้ถือว่า

เป็นหลักฐานท่ีถูกต้องข้อความท่ีได้จดบนัทึกลงไว้และให้ถอืว่า

เป็นหลักฐานท่ีถูกต้องข้อความท่ีได้จดบนัทึกลงไว้และให้ถอืว่า

การลงมติ	และการด�าเนินการของที่ประชุมอันได้จดบันทึกไว้

นั้น	ได้เป็นไปโดยชอบ	

	 	 ในกรณีท่ีมีการประชุมทางวิชาการ	 การประชุมใหญ่

ประจ�าปี	 หรือการประชุมใหญ่พิเศษให้เลขาธิการ	 รวบรวม

รายงานการประชมุพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการสมาคมอกี

หรือสื่อที่เหมาะสมอีกโสดหนึ่งด้วย
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ข้อบังคับของสมาคมประสาทวิทยา

 หมวด 6 การเลกิสมาคมและการช�าระบัญชี
 

  ข้อ 48 

	 	 เมือ่ทีป่ระชมุใหญ่ลงมตใิห้เลกิสมาคม	โดยคะแนนเสยีง	

3	ใน	4	ของสมาชิกทั้งหมด	สมาคมก็เป็นอันเลิก

  ข้อ 49 

	 	 ท่ีประชุมใหญ่ลงมตเิลอืกตัง้ผูช้�าระบัญช	ีการช�าระบญัชี

นัน้ให้เป็นไปตามกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นเวลาเลกิสมาคมและช�าระ

บัญชี	

  ข้อ 50 

	 	 ทรัพย์สินที่เหลือจาการช�าระบัญชีอยู่เท่าใด	ให้ตกเป็น

ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	เพื่อใช้จ่ายในกิจการ

 หมวด 7 บทเบ็ดเสร็จ
 

  ข้อ 51 

	 	 การแก้ไข	เปลี่ยนแปลง	หรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะท�าได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ประจ�าปี	หรือที่

ประชุมใหญ่พิเศษโดยมติ	2	ใน	3	ของจ�านวนสมาชิกที่ประชุม

และจะใช้บังคับได้ต่อเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว

 หมวด 8 ขมรมต่างๆ

  ข้อ 52 

	 	 ชมรม	หมายถงึ	“กลุม่ผูส้นใจวชิาการแขนงใดแขนงหนึง่

ทางด้านประสาทวิทยา	 และรวมตัวกันตั้งเป็นชมรม	 ภายใต้

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย”

  ข้อ 53 

  วัตถุประสงค์

	 	 53.1	 เป็นตัวแทนของสมาคมประสาทวิทยา	 ในการ

ตดิต่อหน่วยงานด้านวชิาการต่าง	ๆ 	ทัง้ในและต่างประเทศตาม

ที่สมาคมฯ	มอบหมาย

	 	 53.2	 เผยแพร่และส่งเสริมวิชาการแก่แพทย์และนัก

วิชาการหรือผู้สนใจในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชมรม

	 	 53.3	 สร้างเสริมความร่วมมือ	 และความสามัคคี

ระหว่างนักวิชาการในชมรม

  ข้อ 54 

  ระเบียบการก่อตั้งชมรม

	 	 54.1	 ต้องมีคณะกรรมการบริหารชมรม

	 	 54.2	 ต้องกรอกแบบฟอร์มขอก่อตัง้ชมรมของสมาคม

ประสาทวทิยา	และส่งให้	เลขาธกิารสมาคมประสาทวทิยา	เพ่ือ

น�าเข้าอนุมัติต่อกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยา

	 	 54.3	 หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร

ชมรม	 ต้องยื่นเร่ืองให้ทางสมาคมฯ	 ทราบโดยผ่านทาง

เลขาธิการสมาคมฯทุกครั้ง
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  ข้อ 55

	 	 สมาชิกของชมรมต่าง	ๆ	แบ่งเป็น	2	ประเภท

	 	 55.1	 สมาชิกสามัญ	 หมายถึง	 สมาชิกที่มีสิทธิ์เป็น

กรรมการบรหิารชมรมและต้องเป็นสมาชกิประเภทสามญั	ของ

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 สาขาวิชาการท่ี

เกี่ยวข้องกับสมาคมประสาทวิทยา			

	 	 55.2		สมาชิกสบทบ	 คือนักวิชาการและประชาชนที่

สนใจ	สมาชิกนี้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมของชมรมแต่ไม่มี	สิทธิ์เป็น

กรรมการบริหารชมรม

	 	 55.3	 คุณสมบัติ	 วิธีการสมัครเป็นสมาชิก	 สิทธิ์	 และ

หน้าที่ของสมาชิก	ตลอดจนการขาดสมาชิกภาพ	ของสมาชิก

สามญัให้ถอืเช่นเดยีวกบัข้อบังคบัของสมาคมประสาทฯ	หมวด

ที่	4

  ข้อ 56 

	 	 การด�าเนินงานของชมรม	 ให้มีคณะกรรมการบริหาร

ชมรม	 คณะหนึ่ง	 มีอ�านาจหน้าท่ีบริหารกิจการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของชมรม	 เรียกว่ากรรมการบริหารชมรม	

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 4	 คน	 คือ	 ประธาน	

เลขานุการ	เหรัญญิก	วิชาการ	หรือจากการแต่งตั้งโดยสมาคม

ประสาทวิทยา

  ข้อ  57 

	 	 การขาดจากต�าแหน่งอ�านาจและหน้าท่ีของกรรมการ

บริหาร	เจ้าหน้าที่	ตลอดจนการบริหาร	ของชมรมนี้	ให้ใช้ข้อ

บังคับหมวดที่	5		ของสมาคมประสาทวิทยา	การเลือกตั้งและ

วาระ	สิน้สดุไปตามวาระของกรรมการบรหิารสมาคมประสาท

วิทยา

  ข้อ 58

	 	 การสนับสนุนของสมาคมฯ	ต่อชมรมต่าง	ๆ	

	 	 58.1	 ชมรมต่าง	ๆ	จะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

ในการด�าเนนิกจิกรรมด้านวชิาการตามวตัถุประสงค์ของชมรม	

แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริหารของ

สมาคมประสาทวิทยา	

	 	 58.2	 ชมรมต่าง	ๆ 	สามารถใช้สถานท่ี	วสัดแุละอุปกรณ์	

ตลอดเจ้าหน้าที่ของสมาคมประสาทวิทยา	 ได้ทั้งนี้เป็นเฉพาะ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรม	แต่ในกรณีอื่น	ๆ	ควรได้

รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของสมาคมประสาท 

วิทยาฯ	ก่อน

	 	 58.3	 รายรับต่าง	ๆ	ที่เกิดจากกิจกรรมของชมรมภาย

ใต้สมาคมประสาทวิทยา	 จะต้องน�าเข้าสมาคมประสาท 

วิทยา	โดยทางสมาคมประสาทวิทยาจะแยกบัญชีไว้ต่างหาก

------------------------------------------------------------------------
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ศ.นพ.จิตต์ ตู้จินดา
		พ.ศ.	2502-2506

ศ.นพ.วิชัย บ�ารุงผล  
พ.ศ.	2514-2516

ศ.นพ.อุดม โปษะกฤษณะ
พ.ศ.	2506-2510

นพ.หทัย ชิตานนท์  
พ.ศ.	2516-2520

ศ.นพ.บุญเลี้ยง ตามไท
พ.ศ.	2510-2512

ศ.นพ.สมบัติ สุคนธพันธ์ 
พ.ศ.	2520-2524

ศ.นพ.ประสพ รัตนากร
พ.ศ.	2512-2514

ศ.นพ.จตุรพร หงสประภาส  
พ.ศ.	2524-2528

 ท�าเนียบนายกสมาคม 
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ศ.เกียรติคุณ นพ.
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

พ.ศ.	2528-2530

ศ.เกียรติคุณ นพ.
ประเสริฐ บุญเกิด 
พ.ศ.	2538-2542

ศ.กิตติคุณ นพ.
จรัส สุวรรณเวลา 
พ.ศ.	2530-2532

ศ.พญ.รวพิรรณ วทิรูพณชิย์
พ.ศ.	2542-2544

นพ.อนันต์ ประสานสุข 
พ.ศ.	2532-2536

พล.ต.ศ.พญ. 
จิตถนอม สุวรรณเตมีย์

พ.ศ.	2544-2546

ศ.เกียรติคุณ นพ.
พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ 
พ.ศ.	2536-2538

ศ.นพ.นพินธ์  พวงวรนิทร์
พ.ศ.	2546-2550

 ท�าเนียบนายกสมาคม 
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รศ.พญ.ศวิาพร จันทร์กระจ่าง
พ.ศ.	2550-2552

รศ.พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน์
พ.ศ.	2558-2560

ศ.กิตติคุณ นพ.
กัมมันต์ พันธุมจินดา
พ.ศ.	2552-2554

นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น
พ.ศ.	2560-2562

นพ.สมศกัดิ ์ลพัธกิลุธรรม 
พ.ศ.	2554-2556

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
(สุวรรณเวลา)

พ.ศ.	2562-2564

นพ.สมชาย โตวณะบุตร
พ.ศ.	2556-2558

 ท�าเนียบนายกสมาคม 
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในตอนนั้น	 สิ่งที่ส�าคัญคือ	ผมได้พยายามท�าให้วิชาชีพ

ประสาทวิทยาเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในบัณฑิต

แพทย์ไทยที่เรียนจบมา	ระยะนั้นเราค่อนข้างเข้มแข็งเพราะมี

ประสาทศัลยศาสตร์อยู่ด้วย	ซึ่งหลังจากนั้น	3-4	ปี	ประสาท

ศัลยศาสตร์	 ก็แยกไปเป็นสมาคมประสาทศัลยแพทย์	 อีกทั้ง 

ยงัท�าให้อาชพีเป็นทีรู่จ้กัในต่างประเทศมากขึน้ด้วย	สิง่ทีส่�าคญั

ในแง่ของการบริหารจัดการ	 คือการจัดประชุมวิชาการที ่

เข้มขึน้	เหมอืนทีท่�าในปัจจบุนั	และแน่นอนในปัจจบัุนมีคนมาก

เท่าไหร่	ก็ยิ่งก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้น

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ผมจ�าได้ว่า	ครัง้แรก	ๆ	ทีเ่วลาจดัประชมุ	ทางภาคเอกชน

นัน้	นอกจากจะสนับสนุนวิชาการแล้วยังให้เงินแก่สมาคมโดย

ให้สมาคมเป็นผู้ด�าเนินการในแง่การจัด	และให้กรรมการหรือ

สมาชิกผู้เยาว์ได้มีโอกาสประชุมต่างประเทศด้วย	 ซึ่งเป็นสิ่งที่

คดิว่ามคีวามส�าคญัเหมอืนกนั	ส่วนอย่างอืน่คอืการทีเ่ราบรหิาร

จัดการมามากคือหลังจากที่ผมเริ่มท�างาน	2-3	ปี	จะมีองค์กร

ของเราซ่ึงคอืราชวทิยาลัยอายรุแพทย์ซ่ึงในนัน้ก็จะมีประสาท

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ.ศ.	2528-2530
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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วิทยาเป็นส่วนหนึ่ง	 ดังนั้น	 กรรมการสมาคมประสาทวิทยา 

มีบทบาทมากข้ึน	 ในแง่ประสานงานกับราชวิทยาลัยอาชีพ 

ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอายุรแพทย์และศัลยแพทย์	 เดิมทีแรกนั้น 

อยู่ที่สมาคมประสาท	 เพราะชื่อสมาคมประสาทควรมีส่วน

ผกูพันกับสถาบนัประสาทวทิยาแห่งชาตแิละพวกเรากป็ระชมุ

อยู่ที่น่ัน	 ต่อมางานกิจการต่าง	 ๆ	 แน่นอนไม่ว่าจะเป็นนายก

สมาคม	หรือเลขาธิการซึ่งอาจมาจากที่ต่าง	ๆ 	ซึ่งเป็นประสาท

แพทย์ที่เลือกแล้ว	 ก็ท�าให้การบริหารจัดการมันควรจะ 

กว้างขวางขึ้นกว่าที่สถาบันประสาท	 เช่น	 ตามสถานที่ต่าง	 ๆ	

อย่างคณะแพทย์	 ยิ่งกว่านั้นเมื่อเรามีสมาชิกในต่างจังหวัด 

ซึ่งเกือบจะให้มีทุกจังหวัดแล้ว	 ก็ยิ่งมีความส�าคัญมากข้ึนคือ	

เราอาจจัดประชุมนอกกรุงเทพฯ	 ก็เป็นอีกเรื่องนึง	 คิดว่า 

ตอนหลังส่ิงที่ช่วยมากคือการท่ีราชวิทยาลัยสมาคมวิชาชีพ 

ได้รวมตัวกันให้ความส�าคัญกับแพทยสมาคมข้ึนโดยบังเอิญ	

เพราะโดยทางภูมิศาสตร์ก็สะดวกให้มีสถานที่ท�างานหรือ

ออฟฟิศประจ�าอยู่ที่นั่นด้วย	ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

 

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในตอนนั้นในส่วนของการอบรมต่าง	ๆ	เรามีผู้บรรยาย

มาเยือนจากต่างประเทศมากขึ้น	 และได้รับการสนับสนุนอีก

ด้วย	 ซึ่งแน่นอนกลุ่มที่สนับสนุนเป็นจ�านวนมากนั้นส่วนหนึ่ง

มากจากภาคเอกชน

  

ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ผมว่าท่ีนีเ่ช่นเดียวกบัทุกประเทศ	ส่วนใหญ่แล้วสมาคมนี้

เป็นศูนย์รวมพบปะของนักวิชาการและนักวิจัย	 แต่ว่าการที ่

เราจะท�าการวิจัยโดยเฉพาะเป็นผลงานท่ีออกมาจากสมาคม

ค่อนข้างล�าบาก	เพราะฉะนัน้งานวจิยัท่ีออกมา	สมาคมจะช่วย

กระตุ้น	 ช่วยคิด	 และท�าให้เป็นที่นัดหมายของนักวิจัยของ 

ที่ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะต่างจังหวัดก็ท�าเพราะเป็นสิ่งส�าคัญมา 

เป็นเวลากว่า	 60	 ปี	 ซ่ึงสมัยนายกสมาคมปัจจุบันที่ยังไม่เกิด 

ขึ้นนั้น	 ศาสตราจารย์	 แพทย์หญิง	 นิจศรี	 มีคุณพ่อเป็น	

ศาสตราจารย์	นายแพทย์	จรสั	ซึง่เป็นนายกสมาคมหลังจากผม	

ด้วยความบังเอิญที่ตอนนั้นสมาคมศัลยศาสตร์ยังไม่เกิดขึ้น	 

ซ่ึงหลังจากผมเป็นนายกสมาคม	กเ็ป็น	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	

จรัส	ด�ารงต�าแหน่งต่อ	แล้วสมาคมประสาทศัลยศาสตร์ก็แยก

ออกไป	หลังจากผม	2	ปี	ที่ด�ารงต�าแหน่ง	มีเพื่อนรุ่นเดียวกัน

ซึ่งเป็นประสาทแพทย์เคยเป็นอาจารย์ที่สถาบันประสาท	เป็น

ครัง้แรกทีแ่พทย์เอกชนเป็นนายกสมาคมคอื	นายแพทย์	อนนัต์	

ประสานสุข	สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการว่า	เราครอบคลุม

คนมากขึ้นเรื่อย	ๆ	ตอนนี้มีสมาชิกน่าจะราว	600	กว่าคนรวม

ที่ยังไม่ได้รับเชิญ	ที่ประเทศอเมริกาก็มีเหมือนเรา	แต่เรียกว่า	

Associated	member	คือของเราการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์	

คอืการได้รบัวฒุบิตัรหรอืเกยีรตอินมุติัแล้ว	รวมถงึท�าเวชปฏบัิติ

เฉพาะงานนี้

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ผมเห็นว่ามีเรื่องส�าคัญเกิดขึ้นคือ	 เรามีวิธีการช่วย

สนับสนุนคนส่วนใหญ่ท่ีเป ็นสมาชิกและ	 Associated	

member	ทีจ่รงิเรยีกสมาชกิเป็นคนท่ีอนาคตจะได้วฒุบิตัร	เรา

ต้องจัดสรรให้เป็นธรรมจากกรรมการบริหารของสมาคม	 

ซึ่งมีความส�าคัญมาก	 คนส่วนใหญ่ที่ให้คือนักวิชาการ	 ให้กับ

ส่วนรวม	 ส่วนเราเป็นคนจัดการ	 ส่วนอีกเรื่องที่ส�าคัญมากคือ	

ผมคดิว่าจะมีการจดัตัง้โดยการใช้ทุนส่วนตวัหรอืการสนบัสนนุ	

อย่างผมจัดให้มีสุนทรพจน์อรรถสิทธิ์	 ซึ่งครั้งแรกโดยเชิญ	 

Lord	Walton	ซึง่เวลานีท้ัว่โลกรูว่้าเป็นบดิาของประสาทวทิยาทาง 

ด้านโรคกล้ามเนือ้	คนที	่2	ทีม่าสอน	คอื	Professor	James	Lance	

ชาวออสเตรเลีย	เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน	Migraine	ต่อมา	การให้

เป็นทุนส่วนตัวผม	 ผมเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็น	 คนไทย 

คนแรกที่ผมเลือกคือ	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์	 ธีระวัฒน	์ 

เหมะจุฑา	คนที่สองเป็นคนไทยคือ	รองศาสตราจารย์	แพทย์

หญิง	นาราพร	ประยูรวิวัฒน์	คนที่สามคือศาสตราจารย์	นาวา

อากาศโทหญิง	แพทย์หญิงศิรินธรา	สิงหรา	ณ	อยุธยา	โดยผม

คาดคะเนว่าสมาคมประสาทจะจดัเรือ่งอะไร	ผมจะหาคนเสรมิให้	

อย่างปีทีแ่ล้วคนท่ีมาผูส้อนเป็นประธานสหพนัธ์ประสาทวิทยา

โลกมาจากประเทศออสเตรเลีย	 คือ	 Professor	 William	

Carroll	 ผมเห็นว่านายกสมาคมเป็นผู ้เชี่ยวชาญทางด้าน	

stroke	 ตอนนี้ก็แยกลงไปอีกเป็น	 stroke	medicine	 ซ่ึงใน

ความเป็นจริง	ศาสตราจารย์	แพทย์หญงินจิศรเีป็นผูเ้ชีย่วชาญ

เรื่องนี้	แต่อาจไม่ได้ท�าด้าน	stroke	medicine	อย่างเดียว	มี

อย่างอืน่ร่วมด้วย	คนท่ีมชีือ่เสียงท่ีสุดท่ีท�าเร่ืองใหม่เมือ่ปีทีแ่ล้ว

คือ	 Professor	 Josep	 Dalmau	 ซ่ึงเป็นคนศึกษาเรื่อง	

autoimmune	encephalitis	เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้รับฟัง	

	 	 ทนีีห้ากมองไปยงัข้างหน้า	ต้องพยายามทีจ่ะให้ทุกอย่าง

มีความจีรังและยั่งยืน	คือเป็นเงินทุนซึ่งส่วนใหญ่มาจากมูลนิธิ

รามาธิบดี	 โดยต�าแหน่งคณบดีเป็นผู้บริหารให้อนุมัติเงินหรือ

ลงนามอนุมัติเงินออกมา	เป็นค่าบรรยายให้แก่คนที่เป็นปาฐก

ประจ�าปี	 โดยท�าเช็คจ่ายให้กับนายกสมาคมประสาทวิทยา	 

ซึง่ผมคดิว่าส�าคญั	และนบัวันยิง่มผีูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคมากขึน้

เรือ่ย	ๆ 	อย่างคนทีผ่มประทบัใจมากคอื	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	

รุ่งโรจน์	 พิทยศิริ	 ซ่ึงผมได้แนะน�าให้อยู่กับอาจารย์	 ของผม 

และผมรู้จักอาจารย์รุ่งโรจน์มาต้ังแต่เด็ก	 จึงเห็นความเจริญ

ก้าวหน้าของเขามาโดยตลอด	 ว่าได้ท�าประโยชน์และมี 

ความโดดเด่นมากทางด้านการรกัษาโรคพาร์กนิสนั	อย่างชดัเจน

สิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 ผมคิดว่าสิ่งที่น่าประทับใจ	คือเแพทย์ไทย	ทั้งรุ่นพี่และ

รุ่นน้องมีจ�านวนมากขึ้นและยังมีความกระตือรือร้นเป็นอย่าง

มากทีจ่ะเข้ามาร่วมการประชมุ	อกีทัง้ระเบยีบราชการก็อนมัุติ

ประชุมโดยไม่ถือว่าเป็นวันลา	 อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการ 

จัดงบประมาณแล้วแต่ว ่าอยู ่กรมการแพทย์	 กระทรวง

สาธารณสขุ	หรอืคณะแพทย์ต่าง	ๆ 	ซึง่ผมคดิว่าเป็นเรือ่งท่ีช่วย
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ได้มาก	 แม้กระทั่งข้าราชการประจ�าก็ยังอยู่กับสมาคมโดยไม่

ลาออกเลย	 ซึ่งคล้ายกับสมาคมประสาทท่ีประเทศอเมริกา

เหมือนกัน

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 ในปี	พ.ศ.	2526	ผมมีความรู้สึกว่าจะอยู่วาระต�าแหน่ง

เพียง	2	ปี	แต่มาเวลานี้เห็นว่า	มีระบบนายกแบบรับเลื่อน	คือ

มีคนเป็นนายกเกินกว่า	 1	 วาระ	ซึ่งระบบนายกแบบรับเลื่อน

ถอืว่ามคีวามประสบความส�าเร็จอยูม่าก	เพราะเป็นงานบริหาร

ที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกันทั้งหมด	 และอยากให้ทาง

สมาคมได้มีความยึดม่ันในทางวิชาการ	 หากมีการสนับสนุน 

การบรรยายจากบริษัทยา	 ก็ควรต้องยึดถือประโยชน์ของ 

แพทย์สมาชิกท่ีมาร่วมรับฟังเป็นหลัก	เป็นต้น

 

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 อยากให้สมาคมมคีวามเจรญิก้าวหน้าท่ีเน้นด้านวชิาการ	

โดยเฉพาะการจัดงานประชุมวิชาการ	หรือการบรรยายให้กับ

แพทย์สมาชิก	ซึ่งที่ผ่านมาก็ท�าได้ดีมาตลอด	คือมีการประชุม

ประจ�าปี	 การประชุมกลางปี	 และ	มีการประชุมประจ�าเดือน	

แต่โดยทั่วไปถ้ามีสมาชิกมากก็ควรจัดท่ีต่างจังหวัดบ้าง	 เช่น	

จังหวัดเชียงใหม่	 และจังหวัดอุบลราชธานี	 ซ่ึงอยากให้มีการ 

กระจายไปตามจังหวัดใหญ่	ๆ	ตามเมืองใหญ่	ๆ	มากขึ้น

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?

	 	 อยากให้มกีารจัดงานประชมุประจ�าเดอืนอย่างต่อเนือ่ง	

และอาจะมกีารหมนุเวยีนไปมา	ดงัเช่น	มาทีโ่รงพยาบาลศิรริาช	

โรงพยาบาลจุฬาฯ	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 และมาที่สถาบัน

ประสาท	 ซ่ึงแต่เดิมก็เริ่มเช่นนี้ต้ังแต่แรกเป็นการน�าเสนอ 

เคสของผู้ป่วย	 ปัจจุบันมีความล�าบากในการเดินทางจึงไม่ได ้

มีทุกเดือน	 และก่อนนี้คนก็มาประชุมอยู่เรื่อย	 ๆ	 คิดว่าก็ท�า 

ต่อเนื่องจะเป็นเรื่องที่ดีมาก	 และต้องมีทีมงานจัดการที่ดี 

เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้บรรยายจนเกินไป

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชีวติและการท�างานกบั

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 ผมมองว่าทกุคนมเีวลาจ�ากัด	ควรต้องท�าให้การประสาน

งานระหว่างบทบาทที่อยู ่ในฐานะสมาชิกสมาคมกับฐานะ

กรรมการราชวทิยาลัยในวชิาชพีเราก่อนให้มกีารประสานงานกนั	

แบบมุมกว้าง	 โดยทั้งสองอย่างคือ	 พันธกิจหลักของโรงเรียน

แพทย์	 และสถาบันท่ีให้การฝึกอบรมต่อแพทย์ประจ�าบ้าน	 

โดยการท�างานทั้งสองอย่างนี้มีความกลมกลืนกันและไป 

พร้อมกัน	ซึ่งคิดว่าของไทยค่อนข้างโชคดีมาก	กับหลายอย่าง

เกิดขึ้น	แล้วมีสถานที่รวมที่เดียวคือที่แพทยสมาคม
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 จากประวตัคิวามเป็นมาของการก่อตัง้สมาคมประสาทวิทยา	

พบว่าโรคของระบบประสาท	สมอง	ไขสนัหลงั	และ	เส้นประสาท	

นัน้เป็นโรคในระบบเดยีวกนัแต่มคีวามแตกตา่งกนัตามวิธกีาร

รกัษา	และด้วยแนวคดินีเ้องจงึเรยีกว่าเป็น	Medical	Neurology	

กับ	 Surgical	 Neurology	 ท�าให้ในช่วงแรกของการก่อตั้ง

สมาคมจะให้ความส�าคญัของการท�างานท่ีเป็นทมีมาก	จงึมีการ

จัดการประชุมเพ่ือหารือกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้กระบวนการ

ดแูลผู้ป่วยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	การก่อตัง้สมาคมประสาท

วิทยาจึงเป็นเสมือนศูนย์รวมของคณะผู้ท�างานด้านประสาท

วิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ที่ร่วมมือกันช่วยพัฒนางาน 

ทั้งด้านคลีนิคและด้านวิชาการไปพร้อมกัน	 ในช่วงแรก	 ๆ	 

ของการก่อตั้งจึงเป็นคร้ังเดียวที่มีการประชุมวิชาการระดับ

ภมูภิาคเอเชียท่ีมกีารจดัการประชมุของทางประสาทวทิยาและ

ประสาทศัลยศาสตร์ไปพร้อมกันในปี	 พ.ศ.	 2518	 ในชื่องาน

ประชุม	 The	 4th Asian and Oceanian Congress of 

Neurology	 และ	 The	 4th Asian and Australasian 

Congress	 of	 Neurological	 Surgery	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 

วันที่	 16-21	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2518	ณ	 โรงแรมดุสิตธาน	ี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 	 ท�าให้ช่วงเวลาน้ันเป็นช่วงที่นายก

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
จรัส  สุวรรณเวลา
พ.ศ.	2530-2532
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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สมาคมประสาทมีการสับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อย	 ๆ	 ระหว่างทาง

ประสาทแพทย์และประสาทศลัยแพทย์	จงึเป็นทีม่าทีท่�าให้ผม

ได้เข้ามาเป็นนายกสมาคมในช่วงน้ัน	 ต่อมาภายหลังสมาคม

ศัลยศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นและได้แยกตัวออกไป	

  

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 เนื่องจากในระหว่างท่ีผมได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายก

สมาคมประสาทนัน้ได้ด�าเนนิแนวทางการจดัการประชมุอย่าง

ต่อเนื่องจากสมัยอาจารย์ท่านอื่น	ๆ	และด้วยผลจากการที่เรา

เคยได้มกีารจัดประชมุในระดับภมูภิาคเอเชยีไปนัน้	ทางสมาคม

ประสาทก็ความเข้มแข็งมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ในสมัยที่ผมด�ารง

ต�าแหน่งนายกสมาคมก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทย 

ในการประชมุระดบัระดบันานาชาต	ิคอื	World	Association	

Neurology	ในเวลาต่อมา

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในสมัยนั้นประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลน

แพทย์	ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นจากการท่ีทางประเทศไทยยงัไม่มรีะบบ

การเรยีนแพทย์เฉพาะทางอย่างชดัเจน	จงึท�าให้แพทย์ส่วนหนึง่

พอเรียนจบแพทยศาสตร์	 ก็เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศ

สหรฐัอเมริกากันหมด	จงึได้มกีารเสนอให้มกีารจดัอบรมแพทย์

เฉพาะทางในสาขาต่าง	ๆ 	ในประเทศไทยเช่น	อายรุศาสตร์ทัว่ไป	

และอายุรศาสตร์เฉพาะทางสาขาอื่น	 ๆ	 เช่น	 ประสาทวิทยา	

รวมถงึ	ศลัยศาสตร์ทัว่ไป	และศลัยศาสตร์เฉพาะทางสาขาอืน่	ๆ 	

เช่น	 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	 ศัลยศาสตร์พลาสติค	 และ

ประสาทศลัยศาสตร์	ซ่ึงการเรยีนประสาทศลัยศาสตร์ขณะนัน้

จะใช้ระยะเวลาในการอบรม	3	ปี	โดยในปีแรกจะเป็น	การอบรม

ด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปรวมถึงความรู้ทางด้านประสาทศาสตร์

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยากมาก	แต่ทางเราโชคดทีีม่	ีศาสตราจารย์	

นายแพทย์	บญุเล้ียง	ตามไท	เข้ามาสอนท�าให้เป็นเร่ืองท่ีง่ายขึน้	

การสอนทางด้านประสาทศาสตร์เป็นการสอนร่วมกันหมด	 

โดยน�าอาการของผูป่้วยแต่ละรายมาร่วมกนัวิเคราะห์	จึงเป็นเหตุ

ให้คนทีจ่ะมาอบรมทางด้านนีจ้งึต้องมพ้ืีนฐานทางด้านประสาท

ศาสตร์มาพอสมควร	 ซ่ึงหลักสูตรการอบรมนี้เกิดขึ้นมา 

ก่อนหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางที่ส่งให้กับทาง

แพทยสภาด้วยซ�้า

ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

								เรือ่งของทางวจิยัของทางสมาคมประสาทวทิยาในขณะนัน้	

ถือว่าโดดเด่นมากประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	 ท้ังทางด้านประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์	 

ซึ่งมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับต่างประเทศซึ่ง 

เทยีบได้กับประเทศอินเดยี	ในขณะนัน้ประเทศมาเลเซยีก็มีการ

ส่งแพทย์มาศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศไทยทางด้านนี้ด้วย

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 	 การด�าเนนิงานในสมาคมช่วงนัน้ซึง่เป็นช่วงท่ีเร่ิมก่อต้ัง

จึงเป็นช่วงทีท่กุคนต่างท�างานร่วมกนั	ท�าให้เกดิมีการขยบัขยาย

มากขึ้น	มีการท�างานที่ไปในทิศทางเดียวกัน	เป็นช่วงเวลาที่มี

ความหมายและมีความส�าคัญมาก	 ดังเช่นเวลามีเคสผู้ป่วย 

เข้ามา	กจ็ะมกีารประชมุงานเพือ่วเิคราะห์และทราบความเหน็

ของแพทย์แต่ละท่านก่อนที่จะส่งไปด�าเนินการ	 เพ่ือให้การ

รักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างทันท่วงที	 ดังนั้นจึงมีการประชุมร่วม

กนัในทุกอาทติย์และม	ีผลการชันสตูรเน้ือสมองผูป่้วย	จงึท�าให้

เหน็ว่าการท�างานด้านประสาทวทิยาและประสาทศลัยศาสตร์

นั้นสอดคล้องกัน	 เฉกเช่นหากย้อนไปดูประวัติทางการแพทย์

ในอดีตจะเห็นได้ชัดว่าการท�างานด้านประสาทวิทยาและ

ประสาทศัลยศาสตร์น้ันเป็นงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็น 

หนึ่งเดียว

สิ่งท่ีท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

		 	 เนื่องจากแนวคิดในการท�างานในตอนนั้นเป็นการ 

ร่วมมือร่วมใจระหว่างงานด้านประสาทวิทยาและประสาท

ศัลยศาสตร์ท่ีท�าให้ผลการด�าเนินงานที่ตามมาออกมาดี	 นี่จึง 

เป็นสิ่งที่ท�าให้ผมรู้สึกประทับใจมากท่ีสุด

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 ผมมองว่าการด�าเนินงานในปัจจุบันมีการขาดทุนกว่า

ตอนสมยัทีม่กีารแต่งต้ังสมาคม	ขาดทนุเพราะว่าการแยกย่อย

ของสาขาวิชาออกไปเป็นด้านประสาทวิทยาและประสาท

ศัลยศาสตร์นั้น	 ท�าให้แพทย์ไม่ได้ท�างานร่วมกัน	 ทิศทางการ

รักษาผู้ป่วยก็จะมีความแตกต่างไปกันคนละทิศคนละทาง	 

ท้ัง	 ๆ	 ท่ีผู้ป่วยคนหนึ่งก็เข้ามาด้วยโรคทางระบบประสาท 

ที่การรักษาอาจเป็นทางอายุรกรรมหรือศัลยกรรมก็ได้	 ดังนั้น

จะเห็นได้ว่าการร่วมกันคิดมันให้ประโยชน์มากกว่า	 สมัยนั้น

การดูแลผู ้ป่วยจะเป็นการประชุมร่วมกันของทีมงานด้าน

ประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ที่จะร่วมพิจารณา 

ทั้งสองฝ่าย	 ที่จะบอกว่าผู้ป่วยรายนี้ควรรักษาด้วยยา	 ผู้ป่วย

รายนี้ควรรักษาด้วยการผ่าตัด	เป็นต้น	

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 		 ผมมองว่าทางสมาคมจะต้องท�าผลประโยชน์อีกมาก	 

มทีัง้การบรกิาร	การศกึษา	และการวจัิย	ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ	 สิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม	 คือเรื่องความ 

เสมอภาคของการบริการ	 โดยให้มีการเพิ่มจ�านวนแพทย ์

ในสาขานีเ้พ่ือรองรับการดูแลผู้ป่วยของทัง้ประเทศ	ซึง่ปัจจบุนั

พบว่าแพทย์ทางด้านประสาทวิทยา	 ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ	

ท�าให้การดูแลโรคท่ีมีความส�าคัญเช่น	 โรคหลอดเลือดสมอง	
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อาจจะมีปัญหาได้	 ดังนั้นการเพิ่มจ�านวนแพทย์และศักยภาพ

ของการฝึกอบรมจึงมีความส�าคัญมาก	 ยกตัวอย่างเช่นสมัย

ก่อนศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์	นัน้เป็นสาขาหนึง่ของศลัยศาสตร์

ทั่วไป	แต่ต่อมาได้กลายเป็นสาขาแยกออกจากศัลยศาสตร์ไป	

ซึ่งเป็นผลดีที่ท�าให้มีการเติบโตของการอบรมที่ดีมาก	 สังเกตุ

ได้จากขณะนี้แพทย์สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์มีอยู่ทั่ว

ประเทศจึงสามารถท�าประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคทาง

กระดูกได้มากเป็นต้น	

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?

	 	 จากความไม่เสมอภาคในการบรกิารทาง	ผมมองว่าเป็น

ปัญหาที่จะต้องแก้ไข	 ดังเช่น	 โรงพยาบาลชุมชนควรจะมี 

แพทย์ทีค่รบทกุด้าน	เพือ่ให้พร้อมทีจ่ะดแูลประชาชนในชมุชน

ที่เดินทางเข้ามารักษา	

           

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชวีติและการท�างานกับ

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 ผมมองว่าวิชาท้ังหลายมคีวามแตกต่างกนั	ดังนัน้การใช้

จิตวญิญาณย่อมต่างกนัด้วย	หลาย	ๆ 	สาขาการแพทย์สามารถ

ใช้ความจ�าได้	 แต่ส�าหรับด้านประสาทวิทยานั้นเน้นที่ความ

เข้าใจด้วยไม่สามารถใช้วิธีจ�าเพียงอย่างเดียวได้	จึงต้องใช้การ

ให้เหตุผลแบบนิรนัย	 (deductive	 reasoning)	 เป็นหลัก	 

ดงันัน้การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน	กจ็ะเน้นทีก่ารซกัประวตัิ

และตรวจร่างกายเป็นหลกั	ซึง่จะมคีวามส�าคญัมากในการดูแล

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

ผู้ป่วยอายุรศาสตร์	 โดยเฉพาะโรคทางประสาทวิทยาซึ่งส่วน

ใหญ่มอีาการรนุแรง	ดงันัน้หากการรกัษามคีวามผดิพลาดเพยีง

เล็กน้อยกอ็าจจะเกิดอนัตรายต่อผู้ป่วยได้มาก	ดงันัน้แพทย์จงึ

ควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิด	 นอกจากนี้	 เรื่องงานวิจัยถือเป็น

อีกส่ิงที่ควรพัฒนา	 โดยการท�างานวิจัยให้ดีได้นั้นจะต้องอยู ่

บนพื้นฐานของการดูแลและติดตามผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 		 ในสมัยที่ผมด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมประสาทนั้น	 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการของสมาคมโดย 

แต่เดิม	 การประชุมวิชาการมักจะจัดที่สถาบันประสาทหรือ 

โรงพยาบาลอืน่	ๆ 	มาเป็นการจดังานประชมุทีโ่รงแรมเป็นครัง้แรก

ของสมาคมเพือ่จะได้น�าทนุจากองค์กรเอกชน	เข้ามาสนบัสนนุ	

โดยปีแรกทีจั่ดงานประชุมนัน้ทางสมาคมได้รับเงนิสนบัสนนุมา

จ�านวน	2-3	แสนบาท	ซึ่งทางสมาคมก็น�าเงินดังกล่าวมาเป็น

ทุนการท�าวิจัยให้กับแพทย์สมาชิกและแพทย์ประจ�าบ้าน	 

และหลังจากนั้นก็มีการจัดประชุมวิชาการที่โรงแรมมาอย่าง 

ต่อเนื่อง	

 

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?  

	 	 ในตอนนั้นมีการจัดการประชุมวิชาการ	 6	 เดือนครั้ง 

โดยจัด	 2	 คร้ังต่อปี	 ซ่ึงแบ่งเป็นประชุมวิชาการประจ�าปีและ

ประชมุวชิาการกลางปี	โดยท�าเช่นนีป้ระมาณ	2-3	ปี	ทางสมาคม

จงึเปลีย่นการจดัการประชมุให้ถีข่ึน้เป็นทกุ	3-4	เดอืนครัง้	และ

แต่เดิมจัดการประชุมท่ีสถาบันประสาทเพียงอย่างเดียว	 ก็มี

การเปลีย่นการจดัการประชุมประจ�าปี	มาเป็นทีโ่รงแรมเป็นต้น	

ส่วนการประชุมวิชาการอื่น	 ๆ	 ก็มีการจัดที่หมุนเวียนไปตาม 

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

นายแพทย์ 
อนันต์  ประสานสุข
พ.ศ.	2532-2536
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	4	ปี
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โรงพยาบาลอืน่	ๆ 	บ้าง	เช่น	โรงพยาบาลรามาธปิดี	โรงพยาบาล

พระมงกุฎ	เป็นต้น

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง

	 	 ส�าหรับผลงานด้านวิชาการในตอนน้ันผมได้เริ่มให้มี

ท�าการบรรยายฉบับภาษาไทยบ้าง	ฉบับภาษาอังกฤษบ้าง	ซึ่ง

แต่เดิมสมัยก่อนจะเป็นภาษาไทยอย่างเดียว	 ตอนนั้นสมาคม

ประสาทศัลยศาสตร์ยังไม่เกิด	 นายกสมาคมประสาทในสมัย

นั้นจึงมีทั้งแพทย์ด้านประสาทวิทยาและแพทย์ด้านประสาท

ศัลยศาสตร์สลับกัน	โดยเริ่มมาจาก	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	

จิตต์	ตู้จินดา,	ศาสตราจารย์	นายแพทย์อุดม	โปษะกฤษณะ,	

ศาสตราจารย์	 นายแพทย์บุญเลี้ยง	 ตามไท,	 ศาสตราจารย	์ 

นายแพทย์ประสบ	 รัตนากร,	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย	์ 

วชัิย	บ�ารงุผล,	 นายแพทย์หทัย	 ชิตานนท์,	 นายแพทย์สมบัต	ิ

สุคนธพันธ์,	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์จตุพร	 หงสประภาส,	

ศาสตราจารย์	นายแพทย์อรรถสทิธิ	์เวชชาชวีะ,	ศาสตราจารย์	

นายแพทย์จรัส	สุวรรณเวลา	และสุดท้ายก็คือผม

	 	 โดยเราเริ่มต้นการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ด้านระบบ

ประสาทครั้งแรกที่สถาบันประสาทวิทยา	 ผมเป็นหนึ่งใน

อาจารย์ผู ้สอนร่วมกับอาจารย์แพทย์ท่ีจบมาต่างประเทศ	 

ซึง่จัดการอบรมทีห้่องประชุมของโรงพยาบาลสถาบันประสาท	

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมก็มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก ่

ผู้เข้ารับการอบรม	 และตอนนั้นสมาชิกสมาคมประสาทเป็น

แพทย์ทุกสาขา	ไม่จ�ากัดแค่สาขาประสาทวิทยา	ต่อมาไม่นาน

แพทยสภาจึงต้ังเกณฑ์การสอบเพ่ือรับวฒุบัิตรและอนมัุตบัิตร

ด้านประสาทวิทยาในภายหลัง

 

ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ผมเป็นนักสอนและเป็นนักวิจารณ์จึงไม่ได้มุ่งเน้นด้าน

การท�าวิจัยเลย	 แต่อาศัยความช�านาญในการสอน	 จึงได้รับ

เลอืกตัง้เป็นประธานวชิาการและเลขาธกิารนายกอย่างละ	2	สมยั	

ตอนนัน้เปิดรบังานวจัิยในรูปแบบบทความวจิยั	(paper)	มกีาร

ให้ไปน�าเสนอบทความวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ 

ในระยะหลงั	กรณทีีเ่ห็นว่าบทความวจิยัสามารถน�าเสนอได้ใน

ระดับนานาชาติ

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ผมเป็นนกัสมาคม	นกัสังคม	เป็นคนจดังานครบรอบ	30	

ปีสมาคมประสาทวิทยา	 ตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมประสาท	

ผมได้เชญิ	Sir	Walton	ซ่ึงตอนนัน้เป็นอาจารย์แพทย์มชีือ่เสยีง

ทางด้านประสาทวิทยาในระดับโลก	 และเป็นอาจารย์ของ

ศาสตราจารย์	นายแพทย์	อรรถสทิธิ	์เวชชาชีวะ	ในการจดังาน

ครบรอบ	30	ปีสมาคมประสาทวทิยากจ็ดัประชุมทีโ่รงแรมดสุติ

ธานี	 และผมก็ท�าโล่แจกให้อดีตสมาคมตั้งแต่ต้นจนถึงวาระ

ปัจจุบันและเชิญองคมนตรีมาเป็นคนแจกโล่ให้

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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สิ่งท่ีท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 ในตอนนั้นมีการจัดประชุมครั้งแรกในโรงแรม	 และได้

เงนิมาส�าหรบัให้แพทย์รุน่น้องเป็นทนุในการศกึษาวจัิย	และได้

มีโอกาสจัดครบรอบ	30	ปี	ของสมาคมเป็นครั้งแรก	พร้อมได้

แจกโล่ให้กบัอดตีนายกสมาคมประสาทวทิยาทกุท่านท่ีผ่านมา

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 จริง	 ๆ	 ในทางวิชาการประสาทวิทยามีความเจริญ

ก้าวหน้ามากกว่าสมัยรุ่นผมมาก	จากการมีสาขาต่าง	ๆ	ที่อยู่ 

ใต้ร่มของสมาคม	ดังเช่น	 โรคปลอกประสาทเสื่อม	โรคลมชัก	

ปวดศีรษะ	 โรคสมองเสื่อม	 ฯลฯ	 ซึ่งเป็นการวิวัฒนาการของ

ประสาทแพทย์รุน่ใหม่	ๆ 	จงึอยากจะให้สมาคมให้ความส�าคญั

กับการพัฒนาสาขาย่อยของประสาทวิทยามากๆ

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ผมคาดหวังว่าตอนนั้นจะได้เริ่มท�าการบรรยายเป็น

ภาษาอังกฤษเพือ่ให้แพทย์รุน่น้องหรอืใครก็ตามได้บรรยายไป

ในระดบัโลกหรือต่างประเทศ	ท�าให้สมาคมประสาทวทิยาของ

ไทยมีช่ือเสียงขึ้นอย่างกว้างขวาง	 เพราะแพทย์ต่างประเทศ 

ผูเ้ชีย่วชาญกม็าเมอืงไทยอยูบ่่อยครัง้	และเรากม็ทุีนค่าเดนิทาง

ส�าหรับการเชิญแพทย์ท่ีมีความสามารถมาบ่อยครั้ง	 ซึ่งท่าน 

ทั้งหลายก็ยินดีมา

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?

	 	 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าได้ไปสู ่ยุคเทคโนโลยี	

วิชาการต่าง	 ๆ	 ก็ก้าวหน้าไปไกลมาก	 ไปทางด้านเซลล์ระดับ

สารส่ือประสาท	 แต่ทางด้านลักษณะทางคลินิกยังไม่ค่อย

เปล่ียนแปลง	 สมัยก่อนแพทย์รุ่นเก่าระดับโลกได้ค้นพบโรค 

ต่าง	 ๆ	 และมีการใช้ชื่อโรคนั้นเป็นชื่อโรคหรือกลุ่มอาการ 

ต่าง	 ๆ	 ช่วงหลงัยิง่มเีทคโนโลยทีางด้านเครือ่งมือและอุปกรณ์ 

ท่ีมากข้ึน	ท�าให้การวจัิยยิง่ก้าวหน้าไปไกลมากโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการค้นพบทางโครโมโซม	 หรือ	 DNA	 เป็นต้น	 ส�าหรับ

ประเทศไทยพบว่าการวจัิยเรายงัน้อยเมือ่เทยีบกับต่างประเทศ	

ผมจงึอยากเหน็ความก้าวหน้าของการวจิยัทีล่กึกว่า	เช่น	ระดบั

สารสื่อประสาท	ระดับโมเลกุล	เป็นต้น	

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชีวติและการท�างานกบั

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร  ?

	 	 ประสาทแพทย์นั้นเหมือนเป็นนักสืบ	 เวลาประชุมด้วย

กนัจะวจิารณ์เก่งกว่าแพทย์สาขาอ่ืน	ๆ 	เช่น	การน�าเสนอประวตัิ

เพยีงแค่	2-3	บรรทดั	ประสาทแพทย์กม็กัจะเหน็ได้ว่าคืออะไร	

ผิดถูกก็เป็นประสบการณ์	ยิ่งได้ฟังการบรรยายมากขึ้นความรู้

กย่ิ็งมากขึน้ไปอกี	พอบอกผลการตรวจวเิคราะห์กแ็ม่นขึน้ไปอกี	
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สามารถคิดถึงสาเหตุ	 และพยาธิสภาพของโรคนั้น	 ๆ	 ได้	 ดังน้ันประสาทแพทย์ต้องเป็นนักสืบท่ีเก่งมากขึ้น	 มีแนวคิดเหมือน 

อาชญาวิทยา	 ประสาทวิทยาเป็นการสืบโดยความรู้	 การมองเห็น	 การเดาร่วมด้วย	 ประสาทแพทย์ที่เก่งจึงต้องอ่านหนังสือมาก	

ประสบการณ์ต้องมาก	ยิง่บูม๊ากยิง่เก่งมาก	ทีส่�าคัญคอืประวัตสิมาคมเริม่มายงัไง	ให้มีชือ่นายกสมาคมเรยีงล�าดบั	ถามผู้รูว่้าถกูต้องม้ัย	

ใครที่	1	2	3	แพทย์รุ่นน้องรุ่นลูกจะได้เห็นว่าอาจารย์อาวุโสของเราผดุงเกียรติสมาคม	ผดุงเกียรติศักดิ์ศรีวิชาชีพประสาทวิทยามา

อย่างไร	เดมิประสาทวทิยากบัประสาทศัลยศาสตร์รวมเป็นสมาคมเดยีว	สมยัผมมกีารแยกประสาทวทิยาออกมา		โดยหมดยคุอาจารย์จรญั

และผมเป็นต่อมา	ตอนนั้นมีการตื่นตัวทางประสาทศัลยแพทย์อยากตั้งสมาคมประสาทศัลยแพทย์ขึ้นมา	มาปรึกษาผม	ตอนนั้นผม

ไม่ได้คดัค้านแต่อย่างใดและมกีารแบ่งกนัเงนิทนุกนัอย่างเท่าเทยีม	และอยากจะฝากข้อคิดเพ่ิมเตมิคอืประสาทแพทย์ทกุคนควรจะ

ต้องเก่งขึ้น	ต้องผ่านสถาบันต่างประเทศ	ศึกษาการวิจัย	ดูการประพฤติปฏิบัติในทางวิชาการอย่างไร	เพื่อน�ากลับมาใช้ดูแลผู้ป่วย

ที่เมืองไทยขึ้น	ผมจึงคิดว่าทุกคนควรไปศึกษาต่อต่างประเทศ	เพื่อกลับมาเสริมพัฒนาความรู้ให้มีความแข็งแกร่งขึ้น

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 หลงัจากทีผ่มกลับมาจากเสร็จส้ินการฝึกอบรมทีป่ระเทศ

สหรฐัอเมรกิากไ็ด้กลบัมาท�างานทีป่ระเทศไทยและกไ็ด้เริม่สมคัร

เป็นสมาชกิสมาคมประสาทวทิยา	 ต่อมากไ็ด้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการสมาคมหลายสมยั	 จึงได้มโีอกาสร่วมท�างานกับนายก

สมาคมประสาทวิทยาหลายท่านในสมยัน้ัน		สมาคมประสาทวิทยา	มี

ท้ังอาจารย์แพทย์ทางประสาทวทิยาฯ	และอาจารย์แพทย์ทาง

ประสาทศัลยศาสตร์ร่วมอยู่ด้วยถือว่าเป็นเรื่องดีมากที่ผมได้มี

โอกาสท�างานร่วมกนักบัอาจารย์หลายท่านเช่น	 ศาสตราจารย์

กติตคิณุนายแพทย์จตรุพร	หงสประภาส,	ศาสตราจารย์เกียรตคุิณ

นายแพทย์อรรถสิทธิ์	 เวชชาชีวะ,	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ 

นายแพทย์จรัส	สุวรรณเวลา		และนายแพทย์อนนัต์		ประสานสขุ		

เป็นต้น		

	 	 ผมได้มโีอกาสเป็นคณะท�างานของสมาคมประสาทวทิยา	

โดยเร่ิมต้ังแต่ต�าแหน่งกรรมการทัว่ไป	 และกรรมการวชิาการแต่

ไม่ได้เป็นในต�าแหน่งเลขา	อกีทัง้ยงัได้เป็นอปุนายกสมยัอาจารย์

นายแพทย์อนนัต์		ประสานสุข	เป็นนายกสมาคมประสาทวทิยา	

	 	 ต่อจากนั้นผมมาด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมประสาท 

วทิยาฯ	 ในปี	 พ.ศ.	 2536-2538	 ได้เหน็ว่าตัง้แต่ก่อตัง้สมาคม

ประสาทวทิยา	ปี	พ.ศ.	2503	กจิกรรมต่าง	ๆ 	ของสมาคมประสาท 

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
พงษ์ศักดิ์  วิสุทธิพันธ์
พ.ศ.	2536-2538
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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วทิยาฯ	 มีความเจรญิก้าวหน้าขึน้อย่างมากเป็นทีรู่จ้กักนัทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง		ความก้าวหน้าดังกล่าว

เกิดขัน้จากอดตีนายกและกรรมการทีผ่่านมา

	 	 ในส่วนตัวได้ด�าเนินการเช่นเดียวกับอดีตนายกฯ	 และ

กรรมการสมาคมในด้านต่าง	ๆ 	ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้ายิง่	ๆ 	ขึน้

ไปเท่าทีพ่วกเรามเีวลาเอือ้อ�านวย

  

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ได้ให้ความส�าคญักบัทางด้านวิชาการเป็นอย่างมากจงึมี

การจดัประชุมวชิาการต่อเนือ่งมาโดยตลอดท�าให้นโยบายทีม่อียู่

เดมิได้รบัการพฒันาเป็นการเพิม่พูนความรูค้วามก้าวหน้าให้แก่

สมาชกิสมาคมและแพทย์รุน่ใหม่ๆ	 ท่ีจะต้องดแูลผูป่้วยเกีย่วกบั

ระบบประสาทในเบือ้งต้นเป็นสิง่ทีเ่ราด�าเนนิมาอย่างสม�า่เสมอ	

ในระยะเวลา	 2	 ปี	 ได้จดัการอบรมวชิาการระยะสัน้ทีเ่กีย่วกบั

ระบบประสาททีส่�าคญัเฉพาะบางเรือ่งเป็นทีส่นใจของสมาชกิ

และแพทย์ทัว่ไปเป็นอย่างมาก

	 	 ส�าหรับในปี	 พ.ศ.	 2537	 	 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง

ประเทศไทย	ได้ร่วมกบัสถาบนัประสาท	และมลูนธิศิาสตราจารย์

นายแพทย์ประสพ		รตันากร	จดัอบรมนานาชาต	ิ(International	

Intensive	training	programme)	เรือ่ง	“Infectious	of	the	

Central	Nervous	system	in	Tropical	countries”	ขึน้ระหว่าง

วนัที	่ 1-5	 สงิหาคม	พ.ศ.	 2537	ทีส่ถาบันประสาทโดยได้เชญิ 

ผู้เชีย่วชาญ		และมปีระสบการณ์ในการดแูลรกัษาโรคตดิเชือ้ของ

ระบบประสาทจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งจากทั่ว

ประเทศไทยเป็นวทิยากรร่วมการฝึกอบรมและการบรรยายเป็น

ภาษาองักฤษ	เนือ้หาวชิาการในการฝึกอบรมครัง้นีไ้ด้ครอบคลมุ

ความรู้เรือ่งภาวะติดเชือ้ของระบบประสาทในเขตร้อนท่ีส�าคญั

และมคีวามทนัสมยัเกอืบทัง้หมดเป็นทีพ่อใจของผูท้ีม่ารบัการ

อบรมทัง้แพทย์ชาวไทย	และต่างชาติเป็นอย่างมาก

	 หลงัจากการอบรมเสรจ็สิน้ลง		สมาคมเลง็เหน็ว่าการบรรยาย

จากการอบรมท่ีผ่านมาจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่แพทย์ท่ีไม่

ได้มโีอกาสมาเข้าร่วมในครัง้นี	้ ถ้าได้จดัพมิพ์เป็นหนงัสอืเพือ่เผย

แพร่ความรูใ้ห้แก่แพทย์ทัว่ไปอย่างกว้างขวางยิง่ขึน้	จึงได้จัดพมิพ์

หนงัสอืเรือ่ง	“โรคตดิเชือ้ของระบบประสาทในประเทศเขตร้อน”	

พิมพ์เมือ่เดือนมนีาคม	พ.ศ.	2538	จ�านวน	2,000	เล่ม	ปรากฏว่า

เป็นทีส่นใจอย่างแพร่หลายจ�าหน่ายได้หมดในเวลารวดเรว็	 และ

มส่ีวนช่วยท�าให้มรีายได้เข้าสมาคมด้วย

 

 ผลงานที่โดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยที่

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ได้ด�าเนินการต่อเนื่องเช่นเดียวกับในอดีต	พร้อมกับได้

พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ประสบอยู่ในขณะนั้น

ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ได้พยายามเน้นให้มีการศกึษาวจัิยในทกุ	ๆ 	ด้านโดยเฉพาะ

โรคติดเชื้อของระบบประสาท	 ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญมากใน 

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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สมยันัน้	 จงึได้รบัการวจิยัและดแูลอย่างด	ี ทัง้การวนิจิฉัยและ

รกัษาทีถ่กูต้องรวดเร็ว	ช่วยท�าให้อตัราการตายและความพกิาร

ของผู้ป่วยลดน้อยลงมาก

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในระหว่างที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมได้เห็นว่า 

มีปัญหาทีส่�าคญัหลากหลายอย่างเช่นปัญหาเรือ่งโรคหลอดเลอืด

สมอง	โรคสมองเส่ือม	และปัญหาท่ีพบบ่อยคอืปัญหาการติดเชือ้

ในระบบประสาทสามารถเกดิขึน้ได้ในทกุช่วงอาย	ุและเป็นปัญหา

ทีส่ามารรกัษาแก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่	 จงึมกีารมุง่เน้นส่งเสรมิให้

สมาชิกมกีารวจิยั	 เป็นการเสรมิสร้างประสบการณ์หลายๆ	 ด้าน	

เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีถู่กต้องสมบูรณ์ทางวิชาการ	 จะท�าให้แพทย์น�า

มาประยกุต์ใช้ดแูลรกัษาผูป่้วยได้รวมท้ังการป้องกนัโรคอย่างมี

ประสทิธภิาพ

สิ่งท่ีท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 สิ่งที่ประทับใจคือ	 พวกเราทุกคนมีความเสียสละเวลา

ตัง้ใจกันท�างานทัง้หมดเพือ่ส่วนร่วม	ท�าให้การประสานงานเป็น

ไปได้อย่างดมีาก	กจิการทกุอย่างได้รบัความร่วมมอืกนัอย่างดี	

มีการประชุมวิชาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด	

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 เท่าทีผ่มได้รบัทราบจากเอกสารการประชุมต่าง	ๆ	 ของ

สมาคม	 กม็องเหน็ว่ามคีวามก้าวหน้าไปได้ดทัีดเทียมกับระดบั

นานาชาต	ิกร็ูส้กึยนิดอีย่างยิง่เมือ่ทกุอย่างก้าวหน้าไปด้วยด	ีแต่ละ

คนมคีวามรูเ้ฉพาะทางมาก	แต่เนือ่งจากทกุวนันี	้	สมาคมแยกเป็น	

Sub	specialty	มาก	ซ้ึงบางคร้ังไม่ได้ร่วมประชมุกับสมาคมหลัก

คือสมาคมประสาท	 อาจมีผลกระทบท�าให้ความเข็มแข็งของ

สมาคมลดน้อยลงไปได้

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ผมอยากให้ทุกคน	แม้ว่าจะมคีวามเชีย่วชาญโดยเฉพาะ

แล้ว	กย็งัต้องเป็นส่วนหนึง่ของสมาคมประสาท	โดยด้วยความมุ่ง

หวงัว่างานหรอืปัญหาต่าง	ๆ	ทีพ่บต้องมกีารพฒันาต่อเนือ่ง	ดงันัน้

เมือ่พ้นจากต�าแหน่งนายกแล้ว	 ผมได้พจิารณาว่าโรคลมชักเป็น

ปัญหาใหญอ่ยา่งหนึง่ของประเทศไทยมานาน	 จงึน�าเรื่องนี้ไป

พฒันาต่อเนือ่ง	เพือ่ให้มกีารพฒันาดูแลรกัษาให้เหมาะสมมากยิง่

ขึน้	ได้เริม่ก่อตัง้กลุม่แพทย์ท่ีสนใจกลุม่เล็กๆ	จากสาขาต่างๆ	รวม

เป็นชมรมแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชกัในเบ้ืองต้น	และตดิต่อ

กบั	 The	 International	 League	Against	 Epilepsy	 (ILAE)	

ปรกึษาถงึแนวทางการพฒันาในทีส่ดุได้ก่อตัง้เป็นสมาคมโรคลม

ชกัในปัจจุปัน	เมือ่ปี	พ.ศ.	2539	และเป็นสมาชิกของ	ILAE	เม่ือ 

ปี	พ.ศ.	2540	มกีารพัฒนาดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างกว้างขวางมาก		

พวกเราถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงของสมาคมประสาท
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สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?  

  ผมมองว่าทกุอย่างทีม่ใีนอดีตนัน้มคีวามส�าคญั		ณ	เวลานัน้	

แต่หลายๆ	 อย่างในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากปัญหา

ต่างๆ	ทีไ่ด้รบัการแก้ไขแล้วในอดตี	 จงึไม่ค่อยมีความส�าคญัใน

ปัจจบุนั

	 ประวัติศาสตร์ในอดีตของสมาคมน่าจะต้องเก็บไว้อย่าง

สมบูรณ์ต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับแพทย์รุ่นหลังจะได้

ศึกษาเรียนรู้	อย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าประสาทแพทย์

ของเราในอดีตแต่ละท่าน	 มีความส�าคัญและมีความมุ่งมั่นทั้ง

การดูแลรักษาผู ้ป่วย	 และพยายามมุ่งเน้น	 การพัฒนาให้

ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดมา	 สิ่งเหล่านี้หวังว่าพวกเรารุ ่นหลัง 

ต่อ	ๆ 	มา	จะเจรญิรอยตามและมคีวามสามคัคี	ร่วมกันสบืทอด

ต่อไปในอนาคต

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชวีติและการท�างานกับ

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเรว็		มจี�านวนบุคลากรมากขึน้	รวมทัง้เศรษฐกจิกม็ผีลกระทบ

ท�าให้สมาชกิส่วนหนึง่ใกล้ชดิกับสมาคมได้น้อย	จงึอยากให้ทกุ	ๆ ปี

ได้มีการมาร่วมประชุมวิชาการประจ�าปีของสมาคมอย่างน้อย 

ปีละคร้ัง	 	 ในเวลาเดียวกัน	 ถ้าได้มกีารจดังานสงัสรรค์ร่วมกนั 

ในช่วงเวลาที่มีการประชุมวิชาการ	 ในกลุ่มสมาชิกให้มีความ 

ใกล้ชิดกนัมากขึน้กจ็ะดีมาก

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

	 การดแูลรักษาผูป่้วยทีเ่ป็นโรคระบบประสาท	มีความส�าคัญ

เพราะในหลายกรณสีามารถรกัษาให้หายได้หรอืท�าให้โรคไม่มี

ความรนุแรงมากขึน้	ถ้าสามารถวนิจิฉัยและรักษาได้อย่างถกูต้อง

ตัง้แต่ระยะแรก	ๆ	ของโรค		ถ้าไม่ตดิตามศึกษาหาข้อมูลให้ทัน

สมยัต่อเนือ่งกบัความก้าวหน้าทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั	อาจท�าให้เกดิ

ความผดิพลาดในการดแูลรกัษาผูป่้วยได้		และอาจท�าให้เกดิช่อง

ทางของการฟ้องร้องได้	 ถ้าพวกเราพยายามหาโอกาสมาร่วม

ประชมุวชิาการของสมาคมสม�า่เสมอ	กจ็ะช่วยพฒันาตวัเองให้

มคีวามรู้ก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ถกูต้องและทนัสมยั

อยูเ่สมอ
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ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการบริหารและจดัการของสมาคมในสมยั
ทีท่่านด�ารงต�าแหน่ง ?
  ทีต่ัง้ส�านกังานของสมาคมประสาทวทิยา  
	 	 ตดัสนิใจซือ้พืน้ทีส่�านักงานส�าหรบัสมาคมประสาทวทิยาแห่ง
ประเทศไทย	1	unit	ทีอ่าคารเฉลมิพระบารม	ี50	ปี	ราคา	1	ล้าน
บาทด้วยเงนิสดบางส่วน	ทีเ่หลอืผ่อนส่งจนครบ	ใจจรงิ	ณ	เวลานัน้
อยากได้	2	units	แต่ฐานะการเงนิของสมาคมไม่เอือ้อ�านวย	การมทีี่
ส�านักงานถาวรท�าให้สมาคมไม่ต้องเร่ร่อนไปตามโรงพยาบาลทีเ่ป็น
ทีอ่ยูข่องเลขาหรือนายกสมาคม	เอกสาร	ประวตัศิาสตร์และเอกสาร
ส�าคญัของสมาคมมทีีเ่กบ็ทีม่ัน่คงและปลอดภยั	
  การร่วมมอืทางวิชาการกบัสมาคมประสาทวทิยาต่างประเทศ
	 	 -	การก่อตัง้	ASEAN	Neurological	Association	(ASNA)	
เป็นตวัแทนประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมประสาทวทิยาแห่ง
ประเทศร่วมเซน็	MOU	การก่อตัง้กบันายกสมาคมประสาทวทิยา
ของประเทศ		Singapore,	Malaysia,	 	Philippines,	Brunei	
เป็นนายกสมาคมของ	ASNA	ปี	1977-1999	และเป็นประธาน
จัดการประชุมวิชาการของ	 ASNA	 ท่ีเชียงใหม่พร้อมกับ	 39th 

Annual	Meeting	of	the	Neurological	Society	of	Thailand	
นายกสมาคมของ	ASNA	เป็นแบบ	หมุนเวียน	ทุก	2	ปี	จนถึง
ปัจจบุนัการผลดัเปลีย่นเกดิขึน้หลงัการประชุมวชิาการของ	ASNA
	 	 -	การก่อตั้ง	 Asian	Oceanian	 Chapter	 of	 Clinical	
Neurophysiology	 (AOCCN)	 ร่วมกับ	 International	
Federation	of	Clinical	Neurophysiology	(IFCN)			

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
ประเสริฐ  บุญเกิด
พ.ศ.	2538-2542
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	4	ปี
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	 	 ไทยเป็นประเทศแรกท่ี	 IFCN	 President	ณ	 เวลานั้น		
Professor	 John	 E	 Desmedt	 มาเคาะประตูหน่วยประสาท
วิทยา	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคุยกับนายก
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยขณะนั้น	 ศาสตราจารย	์
นายแพทย์อรรถสิทธิ์	 เวชชาชีวะและผม	 เพื่อจัดตั้ง	 Asian	
Oceanian	Chapter	of	Clinical	Neurophysiology	(AOCCN)	
และท�าให้	 Clinical	 Neurophysiology	 เกิดขึ้นและพัฒนาใน
แถบนีข้องโลกเหมอืนยโุรปและอเมริกา	Regional	Symposium	
on	 Evoked	 Potentials	 เกิดข้ึนท่ีโรงแรม	 Royal	 Orchid	
Sheraton	 Hotel	 กรุงเทพฯ	 ในปี	 1987	 และปี	 1993	 2nd 

Bangkok	 Symposium	on	 Clinical	 Neurophysiology	 ก็ 
เกิดขึ้นที่โรงแรมเดียวกัน	 ผมเป็น	 Chairman	 of	 Organizing	
Committee	ทั้งสองครั้ง	ในปี	2005	กจ็ดัอกีครัง้หนึง่ทีเ่ชยีงใหม่	
ตอนนัน้	ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงรวพิรรณ	วทิรูพณิชย์		เป็นนายก
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 หลังจากนั้นจ�าเป็นต้อง
เข้าเกยีร์ว่างเพือ่ให้การประชมุ	Clinical	Neurophysiology	เกดิ
ขึ้นในประเทศอื่นๆในเอเชีย	ซึ่งก็ได้ผลปี	1996	จัดที่ประเทศจีน	
2009	 ที่ประเทศเกาหลี	 2013	 ที่	 Bali	 Indonesia	 2017	 ที่	
Bengaluru	India	ปี	2020	จะจัดที่	Kuala	Lumpur	Malaysia	
แต่เล่ือนไปเป็นปี	2021	เพราะการระบาดของเชือ้ไวรสั	Covid	19
	 	 -	Bidding	 Chairman	 for	 World	 Congress	 of	
Neurology	ที่	London	ประเทศอังกฤษในปี	2001
	 	 ผมได้ตอบจดหมาย	President	of	World	Federation	
of	 Neurology	 (WFN)	 ว่าประเทศไทยจะเข้าแข่งขันการ	 bid		
เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	World	Congress	of	Neurology	
ครั้งที่	 18	 งานประชุมนี้เกิดขึ้นทุกรอบ	 4	ปี	 เป็นงานประชุมที่
ใหญ่มาก	 คนเข้าประชุมหลายพันคน	 สมาคมไหน	 bid	 มาได ้

ก็เป็นหน้าตาของสมาคมพร้อมกับรายได้ของสมาคมที่เป็นกอบ
เป็นก�านอกเหนอืจากรายได้ของประเทศทีเ่กดิจากการท่องเทีย่ว
ของผูม้าร่วมประชมุ	ทกุประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ	WFN	กอ็ยาก
ให้งานนี้	 การ	 bid	 เป็นแข่งขันที่เข้มข้นและดุเดือดมากใช้เวลา
เตรยีมตวัเป็นปีเพือ่การน�าเสนอในท่ีประชุมเพียง	15	นาท	ีต่อหน้า
ตวัแทนจากประเทศต่าง	ๆ 	ท่ัวโลก	100+	คน	กรรมการของ	WFN	
ไม่ให้เปิดเผยคะแนน	Vote	ให้ผมทราบ	แต่หลงัการประชมุ	WFN	
President	 ได้มาพูดคุยกับผมว่า	 อยากให้ประเทศ	 Australia	
เป็นเจ้าภาพ	18th WCN	เพราะได้พยายาม	bid		มาตลอด	และ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่	3	ของประเทศ	Australia	แต่เป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย	สมาคมต้องไป	bid	 ใหม่ที่	 Sydney	ซึ่งก็ประสบ
ความส�าเร็จได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	 19th WCN	 ที่	 Bitec	
บางนา	ในปี	2009	สงสัยว่าประเทศไทยคงชนะ	Australia	ใน
การ	bid	ที่	London	เพราะถ้า	Australia	ได้คะแนนน�า	WFN	
President	ไม่จ�าเป็นต้องมาพูดคุยกับผมเมื่อจบการประชุม	ใน
เอเซยีมเีพยีงญีปุ่่นและอนิเดยีทีเ่คยเป็นเจ้าภาพ	ครัง้สดุท้ายเม่ือ	
16	ปี	ก่อนมาแล้วที่	New	Delhi	

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยที่ท่านด�ารง
ต�าแหน่ง ?
	 	 การปะชมุนานาชาตทิีโ่รงแรมโลตสัปางสวนแก้ว	เชียงใหม่	
มผีูเ้ข้าร่วมประชมุคนไทยและต่างชาต	ิ500	กว่าคน	3nd	Biennial	
Convention	of	ASEAN	Neurological	Association	(ASNA)	
and	39th Annual	Meeting	of	The	Neurological	Society	
of	Thailand	in	February	1999.

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการศกึษาอบรมของสมาคมในสมยัทีท่่าน
ด�ารงต�าแหน่ง ?
	 	 ท�าให้การสอนและการสอบ	Neurology	 residents	 มี
คณุภาพตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในหลกัสตูร	Neuropathology	 เป็น
เรือ่งส�าคญัแต่ขาดแคลนอาจารย์	Neuropathologist	ทีจ่ะสอนก็
ต้องบรหิารจดัการให้แพทย์ประจ�าบ้านทางประสาทวทิยา	ได้เรยีน	
Neuropathology	ผูป่้วยส�าหรบัสอบ	Long	case,	short	case	
ต้องผ่านการประเมนิของคณะกรรมการสอบว่ามคีณุภาพไม่ยาก
และง่ายเกนิไป

ผลงานที่โดดเด่นด้านการวิจัยของสมาคมในสมัยที่ท่านด�ารง
ต�าแหน่ง ?
	 	 เป็นงานวิจัยที่ท�าร่วมกับสถาบันผู้สูงอายุ	 ของกระทรวง
สาธารณสุข	 เพื่อหา	 Prevalence	 of	 of	 Dementaia	 
ทั่วประเทศไทยครบทุกภาคใน	 23	 จังหวัดจ�านวนประชากร	
40,000	คนในปี	1998-2000	ได้พฒันา	MMSE	ฉบบัภาษาไทยขึน้
มาใหม่ปรากฏว่า	Sensitivity	and	Specificity	ดกีว่า	Original	
MMSE	ของ	Folstein	และคณะ

มุมมองของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในช่วงท่ีท่าน
ด�ารงต�าแหน่ง ?
	 	 เข้มแขง็	มัน่คง	เป็นปึกแผ่นเพราะมสี�านกังานถาวรเป็นของ
ตนเอง	งานประชมุวชิาการกเ็ป็นระบบและระเบยีบมากขึน้	มกีาร
ประชมุวชิาการประจ�าปี	กลางปี	และสญัจรในต่างจังหวดั		

สิง่ท่ีท่านประทบัใจมากทีส่ดุในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งนายก
สมาคม ?
	 	 ท�าให้สมาคมมีบ้านหรือส�านักงานที่ถาวรเป็นของตนเอง	
ร่วมมือกับสมาคมประสาทวิทยาต่างประเทศจัดตั้งงานประชุม
วิชาการท่ีหมุนเวียนที่ยั่งยืนและถาวรในเอเชีย	 ASNA	 และ	
AOCCN	และการตดัสนิใจ	แข่งขนัเป็นเจ้าภาพ	World	Congress	
of	Neurology	ครัง้ที	่18	ที	่London	ประเทศองักฤษ

วสิยัทศัน์ของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในปัจจบัุนและ
อนาคต ?
	 	 -	การประชุมวิชาการประจ�าเดือนท่ีร่วมกันเป็นเจ้าภาพ 
และมี	Neurology	Residents	จากทกุสถาบนัมาร่วมประชมุ	ท�าให้ 
องค์ความรู้	 Neurology	 กระจายสู่	 Neurology	 Residents	 
ทัว่ประเทศไทยไม่ว่าจะสังกดั	Training	ทีไ่หนในประเทศไทยเป็น
เรือ่งทีด่มีาก	ๆ
	 	 -	การสอนการสอบ	Neurology		Residents	มมีาตรฐาน 
ทีด่แีละถกูต้องมากขึน้	 ข้อสอบ	papers	 มีกรรมการช่วยกนัดวู่า
เหมาะสมไม่ยากหรือง่ายเกินไป	 และยุติธรรมกับ	 Neurology	
Residents	ผูส้อบ

สิง่ทีท่่านคาดหวงัต่อการพฒันาของสมาคมในช่วงทีท่่านด�ารง
ต�าแหน่ง ?
	 	 ผลงานท่ีโดดเด่นช่วงทีเ่ป็นนายก	4	ปี	2	สมยั	คอืค�าตอบ
เรือ่ง	ความหวงัทีม่องเหน็	สมัผัสได้	วดัได้
	 	 -	ส�านกังานถาวรของสมาคม
	 	 -	การสอนการสอบ	 แพทย์ประจ�าบ้านประสาทวิทยา 
ที่เป็นระบบระเบียบและมีมาตรฐาน	 คุณภาพ	 ยุติธรรมกับ 
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แพทย์ประจ�าบ้านผู้ถูกสอบ
	 	 -	การก่อตั้ง	 ASNA,	 AOCCN	 ซึ่งมั่นคงถาวร	 ยั่งยืนถึง
ปัจจุบันและอนาคต
	 	 -	Bidding	for	World	Congress	of	Neurology	ครัง้ที่	
18	ที	่London	ถงึแม้ไม่ได้มากเ็ป็นสะพานเชือ่มต่อให้สมาคมได้
เป็นเจ้าภาพ	19th WCN	การตัดสนิใจไป	bid	18th WCN	นอก
เหนือจากเร่ืองหน้าตาของสมาคมแล้ว	 ในใจลึก	 ๆ	 ก็เป็นเรื่อง	
income	ของสมาคมทีเ่ป็นก้อนเป็นก�าเพ่ือน�ามาใช้ให้สมาคมพฒันา
มากขึน้เรือ่ย	ๆ

สิง่ท่ีท่านคาดหวังต่อการพฒันาของสมาคมในอนาคต ?
	 	 คณะกรรมการบริหารต้องมาช่วยกันดู	 ช่วยกันคิดว่าท�า
อย่างไรให้สมาคมเจริญเติมโตและพัฒนาทุกมิติรอบด้าน	 360 
องศา	 	 โดยเฉพาะหน้าทีห่ลกั	ๆ	ของสมาคม	 เรือ่ง	Registry	of	
Neurological	Disease	and	Brain	Bank	ถ้าท�าได้กจ็ะดมีาก	ๆ 	จะ
มงีานวจิยัเกดิขึน้มากมายทัง้ด้าน	clinical	and	basic	 science	
ส�านักงานของสมาคมตอนนี้อาจดูคับแคบเพราะมีสมาคมลูก...	
สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย,	 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่ง
ประเทศไทยมาอยูด้่วย	 ถ้าบรหิารจัดการให้ขยายออกไปได้กจ็ะดี
มาก	ๆ	

ท่านอยากจะฝากแนวคิดในการด�ารงชีวิตและการท�างานกับ
ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?
	 	 ของฝากเป็นการปฏบิติัจรงิของผมท่ีได้ท�าอย่างสม�า่เสมอ
ตัง้แต่กลบัจากต่างประเทศในปี	พ.ศ.	2514
	 	 -	 รักษาศีล	ท�าศีล	5	ของเราให้บรสิทุธ์ิ	บางคร้ังเป็นศลี	8	
	 	 -	มสีจัจะต่อตนเองเรือ่งการดแูลสขุภาพกาย-ใจ	และสจัจะ
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ต่อเพ่ือนมนษุย์ทุกคนทีไ่ด้ตดิต่อสือ่สาร
	 	 -	มคีวามกตญัญตู่อคณุพ่อ	คณุแม่	ผูมี้พระคณุและแผ่นดนิ
ไทยทีป่ระกอบด้วยชาต	ิ ศาสนา	และพระมหากษตัรย์ิ	 ท�างานใช้
หนีแ้ผ่นดนิ	แผ่นดินนีท้�าให้เรามทีกุอย่างทีจ่�าเป็นและต้องการ
	 	 -	ออกก�าลงักายและฝึกสต/ิสมาธสิม�า่เสมอจรงิจงั	ทัง้สอง
อย่างเอามารวมกันได้	เรยีก	“mission	2	in	1	“	วิง่ออกก�าลงักาย
ได้ทัง้ความแขง็แกร่งของร่างกายและพลงัจติ/พลงัปัญญา	ในเวลา
เดยีวกนั	วิง่สมาธ	ิมนิมิาราธอน	10.5,	11.8	km	ไม่เหนือ่ย	ไม่ต้อง
หยุด	 ขาทั้งสองข้างไม่ปวดเมื่อยหรืออ่อนแรง	 ความจริงความ
เหนื่อยปวดเม่ือยอ่อนแรงของขายังมีอยู่	 แต่จิต/สติตัวรู้ของเรา 
ไม่ได้ไปยดึตดิหรือรับรู	้ “สตติวัรูข้องเราอยูก่บัลมหายใจเข้า-ลม
หายใจออกตลอดเวลาที่วิ่ง”	 การฝึกขั้นต้นต้องเร่ิมจากการเดิน
สมาธ	ิรูล้มหายใจเข้า-ออกก่อน	ท�าสม�า่เสมอ	จรงิจัง	อดทน	เมือ่มี
ความช�านาญแล้วจงึเปลีย่นเป็นวิง่สมาธิ
	 	 -	 เรือ่งการดแูลผูป่้วย	 ผูป่้วยทกุคนคือปัญหาทีท้่าทายโดย
เฉพาะรายทีย่งัไม่สามารถวนิจิฉยัว่าเป็นโรคอะไร...	 ต้องค้นคว้า	
ปรกึษาและท�าทกุอย่างทีส่ามารถท�าได้เพือ่ให้ได้การวนิจิฉยัโรคที่
ถกูต้องก่อนให้การรกัษาการดแูลรกัษา	ผูป่้วยทกุรายใช้	Clinical	 
น�าหน้า	Lab	investigation	แต่ไม่ใช่การกระท�ากลบักนั
	 	 -	มรณาสุสต	ินกึถงึสจัธรรมของชีวติเราทกุวนั	 เราเกดิมา
อาศยัอยูบ่นโลกใบนีชั้ว่คราวแล้วเรากต้็องจากไป	คดิชวีติเป็นวนั	80	
ปี	ไม่ถงึ	30,000	วนั	100	ปี	36,575	วนั	

“นึกถึง มรณานุสติ ท�าให้จิตมีพลัง จิตเราไม่ยึดติด 
กับอะไร...ตัดเรื่องที่ไร้สาระทิ้งได้ง่ายมาก”
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในสมัยนั้น	 เรามีเพียงสมาคมเดียว	 ยังไม่ได้แยกเป็น

ชมรมย่อยหรือสมาคมลูกแบบปัจจุบัน	มีคุณปราณี	ธูปพุดซา

เป็นเลขานกุาร	ซ่ึงเป็นผู้ทีช่่วยงานทกุด้านของสมาคม	งานหลกั

ของเราในสมัยนั้น	 คือการบริการทางวิชาการแก่สมาชิกและ

แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมเป็นผู้เชีย่วชาญโดยการจดังานประชมุ

วิชาการประจ�าปีและการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ

	 	 ผลงานเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	แต่เป็นความภมูใิจของเรา	คอื	ตรา

ของสมาคม	 ซึ่งเราได้เปลี่ยนจากงูเล็กเป็นงูใหญ่	 ท�าให้ตรา

สมาคมดูสง่างามขึ้นมาก	 และเราได้ติดต้ังตราและชื่อหน้าท่ี

ท�าการของสมาคมใหม่ด้วย

   

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

								การจัดงานประชุมวิชาการประจ�าปีนั้น	เราเน้นการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาให้ความรู้แก่สมาชิกเสมอ

	 	 ในสมัยที่ด�ารงต�าแหน่ง	 ได้จัดงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ	Interim	meeting	of	the	Asian	and	Oceanian	

Myology	Center	(AOMC)	ค.ศ.	2001	

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
รวิพรรณ  วิฑูรพณิชย์
พ.ศ.	2542-2544
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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	 	 	 	 	 	 ก่อนสมัยที่ด�ารงต�าแหน่ง	 ได้ร ่วมจัดงานประชุม 

วิชาการนานาชาต	ิ Biennial	 convention	 of	 the	 ASEAN	

Neurological	 Association	 (ASNA)	 ค.ศ.	 1999	 โดยม	ี 

ศ.นพ.	ประเสริฐ	บุญเกิด	เป็นประธานจัดงาน

	 	 	 	 	 	 หลังสมัยท่ีด�ารงต�าแหน่ง	 ได้จัดงานประชุมวิชาการ

นานาชาติอีก	2	งานคือ	Asian	and	Oceanian	Symposium	

on	Clinical	Neurophysiology	(AOSCN)	ค.ศ.	2005	และ	

Annual	meeting	of	the	Asian	and	Oceanian	Myology	

Center	(AOMC)	ค.ศ.	2015	โดยมีอาจารย์	ดร.นพ.จรุงไทย	

เดชเทวพร	เป็นประธานจัดงานในครั้งหลัง				

    

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในสมัยนั้น	 สมาคมยังไม่มีการจัดการอบรมอย่างเป็น 

รปูธรรม						
 

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ในสมยัน้ัน	สมาคมยังไม่มกีารส่งเสรมิการท�าวจัิยอย่างเป็น 

รปูธรรม																											
 

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 กิจกรรมทางวชิาการของสมาคมในระดบัประเทศมน้ีอย

เมื่อเทียบกับสมัยนี้	 เนื่องจากโรงเรียนแพทย์	 สถาบันการ 

ฝึกอบรมและจ�านวนประสาทแพทย์ในแต่ละสถาบันมีน้อย	 

ทุกคนมีงานประจ�าล้นมือ	 จึงไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับ

สมาคมได้มากนัก	 ในขณะเดียวกัน	 เราให้ความส�าคัญต่อการ

เรียนรู้ต่อเนื่องของสมาชิก	จึงได้พยายามเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก

ต่างประเทศมาเป็นวิทยากร	 และจัดการประชุมวิชาการ

นานาชาติหลายคร้ัง	 เพ่ือให้สมาชิกและแพทย์ผู้รับการฝึก 

อบรมฯ	ได้รับความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย														

สิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือ	 การมีโอกาสให้บริการ 

ทางวิชาการแก่สมาชิกและแพทย์ผู้รับการฝึกอบรมฯ															

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 ขอแสดงความชื่นชมว่า	 ประสาทแพทย์และกรรมการ

รุน่หลงั	ๆ 	มคีวามรูค้วามสามารถ	มคีวามใฝ่รูท่ี้จะศึกษาต่อเนือ่ง

และท�างานให้สมาคมอย่างแข็งขัน	ท�าให้สมาคมของเรามีการ

ด�าเนินงานที่เข้มแข็ง	และมั่นคง	วิทยาการในสาขาย่อยต่าง	ๆ	

เพิ่มพูนข้ึนและจ�านวนผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น	 จนเราสามารถ 

แยกออกไปตั้งชมรมและสมาคมลูกต่าง	ๆ														

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 สิ่งที่คาดหวังคือ	 อยากจะพัฒนาการวิจัย	 คาดหวังให้

แพทย์รุ่นใหม่มีความสนใจและความสามารถในการท�าวิจัย

มากขึ้นกว่าคนรุ่นก่อน	ๆ	

 

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?

	 	 ในปัจจบุนั	สมาคมได้เน้นการเพิม่พนูความรูแ้ก่ผูร้บัการ

ฝึกอบรมฯ	ซึง่ดอียูแ่ล้ว	แต่อย่าให้มากเกนิไปจนกลายเป็นการ

เรียนแบบ	passive	มากไป	หรือเรียนเพื่อสอบ	ซึ่งอาจปิดกั้น

ความคิด	 และความอยากรู้อยากเห็นของแพทย์ผู้รับการฝึก 

อบรมฯทีจ่ะจบออกไป	นอกจากนี	้ยงัอาจท�าให้เวลาในการดูแล

ผู้ป่วยของผู้รับการฝึกอบรมฯน้อยเกินไป	 ท้ังนี้	 ในปัจจุบัน	

นอกจากสมาคมประสาทฯแล้ว	ชมรมและสมาคมลูก	รวมทั้ง

สถาบันต่างๆยังมีการจัดการประชุมวิชาการประจ�าปีของ

ตนเองอีกด้วย	

	 	 อยากจะให้สมาคมเน้นการวิจัยให้มากขึ้น	ขณะนี้มีการ

ให้ทุนวิจัยและการประกวดผลงานวิจัยซึ่งดีอยู่แล้ว	 สิ่งท่ีจะ

ท�าได้อีกคือ	 การส่งเสริมให้แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมฯหรือ

สมาชิกได้ไปเสนอผลงานวจิยั	ในงานประชมุทีต่่างประเทศ	ซึง่

เป็นเวทีที่เขาจะมีโอกาสน�าเสนอผลงานของตัวเองและมี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประสาทแพทย์ชาติอื่น	 ๆ 

ทีม่คีวามสนใจเหมอืนกนั	เป็นการขยายองค์ความรูใ้ห้กว้างขึน้	

สมาคมอาจให้รางวลัแพทย์ทีช่นะการประกวดผลงานวจิยัด้วย

การสนบัสนนุให้ไปเสนอผลงานทีต่่างประเทศ		น่าจะท�าให้เขา

มีก�าลังใจและความภาคภูมิใจยิ่งขึ้นไปอีก

	 	 นอกจากนี้	 สมาคมควรมีนโยบายในการส่งเสริมความ

สัมพันธ์กับแพทย์ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	เพื่อประโยชน์ใน

การเชิญให้มาเป็นวิทยากรในงานประชุมและการส่งแพทย์ที่

เพิ่งส�าเร็จการฝึกอบรม	 หรือแพทย์รุ่นเยาว์ไปศึกษาต่อหรือ 

ดูงาน	ตลอดจนอาจมีโอกาสได้ท�าวิจัยร่วมกัน		

 

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชีวติและการท�างานกบั

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 ควรสอนและปลูกฝังให ้แพทย์รุ ่นใหม่มีความรัก 

ความภมูใิจในวชิาชพีของเรา	ให้มสีมัมาคารวะต่อผูท้ีอ่าวโุสกว่า	

และมีความรักผู้ที่อาวุโสน้อยกว่า	 ให้มีความรักและเมตตา 

ต่อผู้ป่วย	 ให้ทุกคนมีจริยธรรมและจรรยาแพทย์ต่ออาจารย์	 

รุ่นพี่	เพื่อนร่วมงาน	รุ่นน้องและผู้ป่วย	

	 	 แพทย์ผู ้ส�าเร็จการฝึกอบรมเป็นผู ้เชี่ยวชาญควรหา

โอกาสไปศกึษาต่อหรือดูงานท่ีสถาบนัต่างประเทศ	อาจในด้าน

คลินิกหรือด้านวิจัยก็ได้	ถ้าได้ทั้งสองอย่างยิ่งดี	ทั้งนี้	เป็นการ

ต่อยอดความรู้ของเรา	และเป็นการเปิดหเูปิดตา	ท�าให้มีความ

คิดอ่านและความมั่นใจมากขึ้น
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บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

•	 ภาพงาน	AOMC	2015

•	 ภาพงาน	AOMC	2001

•	 ภาพงาน	AOSCN	2005

•	 ภาพประกอบ	ดกดหกดหกดหกดหกดหก
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่าน ?

	 	 ในช่วงที่เป็นนายกสมาคมประสาทวิทยา	 ได้มีโอกาส 

เป็นกรรมการบริการสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 

อยูห่ลายสมยั		ได้อยูใ่นอนกุรรมการจรยิธรรม	แพทยสภา	ชุดที	่11	

ได้ร่วมก่อต้ังชมรมพาร์กินสันไทยซ่ึงต่อมาได้เปิดเป็นคลีนิค 

โรคพาร์กนิสนัครัง้แรกในประเทศไทย	ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิดี	

อีกทั้งยังได้เป็นนายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย	 และ

ร่วมก่อตั้งสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย	สมาคมโรคลมชัก

แห่งประเทศไทย	รวมถงึสมาคมโรคสมองเสือ่มแห่งประเทศไทย

อีกด้วย

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ในส่วนของการจัดประชุมนั้นมีอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งได้มี

โอกาสเป็นวทิยากรบรรยายเรือ่ง	โรคทางระบบประสาทต่าง	ๆ	

ทั้งในต่างจังหวัดและในต่างประเทศ	อีกทั้งยังไปร่วม	Bid	งาน	

World	Congress	Neurology	ถึง	2	ครั้ง	จนนับว่าเป็นความ

ส�าเร็จที่ได้มีโอกาสมาจัดในประเทศไทย	ในปี	ค.ศ.	2009

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

พลตรี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
จิตถนอม  สุวรรณเตมีย์
พ.ศ.	2544-2546
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 จากการทีไ่ด้เป็นประธานชมรมพาร์กนิสนัไทยในหลาย

ยุคสมัยนั้น	 ท�าให้ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน 

ในประเทศเป็นชมรมแรก	 และเคยมีการกล่าวให้ปรับเปลี่ยน

หลกัสตูรการอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขาประสาทวทิยาใหม่	

ตั้งแต่ก่อนลงจากต�าแหน่งนายกสมาคมประสาทวิทยาแห่ง

ประเทศไทย

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ผลงานทีโ่ดดเด่นทางการวจิยัจะเป็นในส่วนของบทความ

ทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัระบบประสาทวทิยา	ดงัเช่น	บทความ	Eye	as	

a	window	to	the	brain	from	eye	to	neurodegenerative	 

diseases	ซึง่ได้เล่าถงึความเชือ่มโยงระหว่างตา	และโรคความ

เสื่อมทางระบบประสาท

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในด้านของการด�าเนินงาน	 การรักษาผู้ป่วยโดยการ

วินิจฉัยที่ละเอียด	 และรอบคอบ	 และมีความท่วงทัน	 ก่อนท่ี 

โรคเหล่าน้ันจะแสดงออกอย่างเต็มท่ีน้ัน	 จะมีส่วนช่วยให้การ

รกัษาเป็นไปอย่างทันการณ์	ก่อเกดิความคาดหวงัในการจัดการ	

และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการรักษาอีกด้วย

สิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 สิ่งที่ประทับใจในช่วงนั้นน่าจะเป็นการผลงานต่าง	 ๆ 

ดังที่กล่าวมา	 กับการเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้ง	 สมาคมย่อย	

และการมส่ีวนทีท่�าให้เกดิรายได้ให้กับสมาคมมากขึน้	จากการ

ที่ได้มีโอกาสเดินแฟชั่นโชว์ทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นประสบการณ์

ครั้งแรกในชีวิตที่นับว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 อยากให้ทางสมาคมให้ความส�าคัญกับโรคความเสื่อม

ทางระบบประสาทให้มาก	เพราะเป็นโรคท่ีพบบ่อยในผูสู้งอายุ

ที่นับวันจะยิ่งมีจ�านวนผู้ป่วยมากขึ้น	 สอดคล้องไปกับสังคม 

ผู้สูงอายุ

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 การพัฒนาสมาคมในยุคนั้นนับว่ามีการเติบโตข้ึน 

อย่างเป็นล�าดับ	 สิ่งที่มุ ่งหวังที่จะให้เพิ่มมากขึ้นคือการฝึก 

อบรมแพทย์ให้มีความรู้และความสามารถในการดูแลผู้ป่วย

โรคทางระบบประสาทได้	ซ่ึงอาจจะเป็นการพฒันาทัง้ในระบบ 

การเรียนการสอนโดยตรง	 และ	 การเพิ่มพูนความรู้ผ่านทาง 

สื่อออนไลน์	เป็นต้น	

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?

	 	 อยากให้ทางสมาคมได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดและเป็นผูช้ี้น�าสงัคมในทางท่ีถกูต้องตามหลกัฐานข้อมลู

ทางการแพทย์ที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ	ยกตัวอย่างเช่น	

ปัจจบุนัมกีารพดูถงึการใช้สารสกดักญัชาทางการแพทย์มากขึน้	

โดยโรคทางระบบประสาทก็เป็นกลุ่มโรคที่มีการศึกษาทั้งที่ได้

ผลลัพธ์ที่เป็นการสนับสนุน	และ	การคัดค้าน	ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วย

ส่วนหนึ่งและสังคมก็ยังมีความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจ 

อยูม่าก	ด้วยเหตนุีจ้งึอยากให้สมาคมได้ร่วมให้ความรูท้ีถ่กูต้อง

แก่ผู้ป่วยและประชาชน		

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชวีติและการท�างานกับ

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 ส�าหรับแนวคิดในการด�ารงชีวิตและการท�างานของ

ประสาทแพทย์รุน่ใหม่นัน้	นอกจากการรกัษาสมดลุในเรือ่งของ

ชีวิตส่วนตัวให้มีความสมดุลกับการท�างานแล้ว	 ในแง่ของการ

ท�างานร่วมกนัของแพทย์ปัจจบัุนอยากให้มคีวามสามคัค	ีความ

เป็นอันหน่ึงอันเดยีว	การยอมรบัความเหน็ซึง่กนัและกนั	เพราะ

การดูแลรักษาผู้ป่วยในหนึ่งราย	 เราจะต้องมีการวิเคราะห ์

หาสาเหตุ	 ที่มาที่ไปอย่างถี่ถ้วน	 เพื่อการวินิจฉัยเป็นไปอย่าง

แม่นย�า	การรักษาก็จะเป็นไปอย่างสมบูรณ์
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บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
นิพนธ์  พวงวรินทร์
พ.ศ.	2546-2550
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	4	ปี
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมยัทีท่่าน ?

  ตอนที่อาจารย์เป็นนายกสมาคมได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ

จัดการประชมุวชิากลางปี	พ.ศ.	2550		ของสมาคมประสาทวทิยา	

เป็นครัง้แรก	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ความสามคัคแีละผ่อนคลาย	

ให้โอกาสสมาชิกและครอบครัวได้สังสรรค์กัน	มคีวามรักสามคัคี

มากขึน้	 จงึเป็นการประชุมวชิาการซึง่มกีารประสมประสานไป

กับกิจกรรมบันเทิง	 และอีกอย่างหนึ่งก็คือ	 มีนโยบายที่จะจัด

ประชมุวชิาการกลางปี	ทีจ่งัหวดัรอบนอกทีไ่ม่ใช่กรงุเทพฯและ

หรอืปรมิณฑล

	 	 อนึง่ในช่วงท่ีเป็นนายกสมาคมประสาทวทิยา	 กไ็ด้ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นประธาน	และรองประธานของสมาคมต่าง	ๆ	อาทิ

เช่น	 เป็นรองประธานสมาคมสมองเสือ่ม	 สมาคมโรคลมบ้าหม	ู

ประธานชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ	 รวมถึงเข้าร่วมเป็นคณะ

กรรมการบริหารการตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ	 คณะ

กรรมการบริหารโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือโรคเอ็มเอส	

คณะกรรมการ	Asian	Headache	foundation	(	AHF	)	และ

คณะกรรมการ	Asian	Regional	committee	of	Headache	

(	ARCH	)

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง 
ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
พ.ศ.	2550-2552
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ในด้านประชมุนัน้ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานการ

ประชมุ	 ASNA	 (ASEAN	Neurological	 Association	 2007)	

และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชมุอืน่	 ๆ	 เช่น	 การ

ประชุม	ASEAN	Ocenian	Neurological	Association	(AOAN)	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญคือ	 Chair	 of	

Education	Committee	ในการประชุม	WCN	2009	ด้วย

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

  ช่วงทีเ่ป็นนายกสมาคมงานส่วนใหญ่จะไปเด่นชดัในเร่ือง

การเตรียมจัดงานประชุม	WCN	 2009	 ผลงานการฝึกอบรม

แพทย์ประจ�าบ้าน	สาขาประสาทวทิยา	มขีึน้ตามปกต	ิแต่จะไป

มุง่เน้นให้สมาชิกเร่งท�างานวจิยัเพือ่น�าเสนอใน	WCN	2009

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 เนื่องจากว่าช่วงที่ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมเป็นช่วง

การเตรยีมการเพือ่ทีจ่ะจดังานประชมุ	WCN	2009		ทางสมาคม

จงึมนีโยบายทีส่่งเสรมิให้สมาชกิของสมาคมท�างานวจัิยเพือ่ทีจ่ะ

มผีลงานในการน�าเสนอในทีป่ระชมุวชิาการดงักล่าว	ส�าหรับตวั

ข้าพเจ้ามีงานวจิยัท่ีได้น�าเสนอในท่ีประชมุมจี�านวนอยู	่ 6	 เรือ่ง

ด้วยกัน	ดงันี้

	 1.	 Chankrachang	 S	 :	 Autonomic	 dysfunction	 ”	

Teaching	course	Session	:	Workshop	in	ANS	dysfunction,	

presented	in	the	19th World Congress of Neurology 

“Innovation	 in	 Neurology”	 24-30	 October	 2009	

Bangkok,	Thailand	25	October	2009

	 2.	 Chankrachang	 S	 :	 Japanese	 B	 encephalitis	

:Teaching	course	Session	:	CNS	infection	presented	in	

the 19th World	Congress	of	Neurology	“Innovation	in	

Neurology”	24-30	October	2009	Bangkok,	Thailand		25	

October	2009

	 3.	 Chankrachang	 S	 :	 The	 evaluation	of	 the	 first	

caregiver	training	program	for	patient	with	dementia	

in	Thailand	,	presented	in	the	19th World Congress of 

Neurology	“Innovation	in	Nerurology”	24-30	October	

2009	Bangkok,	Thailand	29	October	2009

	 4.	 Chankrachang	S	:	Efficacy	and	safety	of	botulinum	

toxin	type	A	(Dysport®)	in	the	prophylaxis	of	migraine	

without	aura	,	presented	in	the	19th World Congress 

of	Neurology	“Innovation	in	Neurology”	24-30	October	

2009	Bangkok,	Thailand	30	October	2009

	 5.	 Chankrachang	S	:	Nervous	system	complications	

from	suspected	saxitoxin	from	the	greatest	outbreak	

of	puffer	fish	poisoning	in	Thailand,	presented	in	the	

1th World	 Congress	 of	 Neurology	 “Innovation	 in	

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม



The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand 

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 6968 The Neurological Society of Thailand

Neurology	“	24-30	October	2009	Bangkok,	Thailand	30	

October	2009

	 6.	 Chankrachang	 S	 :	 Autonomic	 dysfunction	 in	

botulism”	presented	in	the	19th World Congress of 

Neurology	“Innovation	in	Neurology”	24-30	October	

2009	Bangkok,	Thailand	30	October	2009

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในช่วงที่ด�าเนินงานในสมาคมก็เป็นช่วงเวลาของการ

ท�างานทีต้่องทุม่เทก�าลงักายก�าลงัใจอย่างมากเพือ่ทีจ่ะได้ให้มี

การด�าเนนิงานของสมาคมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้ังไว้	ท้ัง

การฝึกอบรม	 งานวิจัย	 และการจัดประชุมวิชาการ	 และการ

บรกิารชมุชน

สิ่งท่ีท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

 	 สิง่ทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุ	คอืการร่วมแรงร่วมใจของสมาชกิ

สมาคมทกุท่าน	ในการจดัการประชมุ	WCN	2009		จนประสบ

ความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ทั้งในจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม,	 ด้าน

วชิาการ	 และด้านงบประมาณ	 ถึงแม้ว่าจะมีอปุสรรคมากมาย

หลายอย่างในช่วงก่อนจัดงานประชุมก็สามารถผ่านพ้นไปได้ 

ด้วยดี

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 ในการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบันก็มุ่งเน้นการ

จดัการประชมุวชิาการเพือ่สมาชกิเป็นส่วนใหญ่	ซึง่อนัทีจ่รงิแล้ว	

ควรจะเพิม่การดแูลประชาชนและสงัคมด้วย	

	 		 อกีประการหนึง่ทกุวนันีป้ระเทศไทย	ได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็น

สังคมผู้สูงอายุเต็มข้ันแล้ว	 ทางสมาคมประสาทน่าจะมีการ

วางแผนรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ	 อาทิเช่น	 มีการวิจัย	 การฝึก

อบรม	 และทบทวนคู่มือการดูและผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน	

สิง่ทีท่่านคาดหวงัต่อการพฒันาของสมาคมในช่วงทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

  ในส่วนของการพัฒนาสมาคมที่มีการเติบโตและเจริญ

ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน	 ในด้านของการตั้งรับและการดูแลรักษาผู้

ป่วยที่เข้ามารับการรักษา	 เราอาจจะไม่จ�าเป็นต้องรอให้ผู้สูง

อายมุอีาการป่วยจนไม่สามารถช่วยตวัเองได้แล้วค่อยตดัสินใจ

ไปหาหมอหรือไปอยู่ในสถานพยาบาล	ทั้งนี้จึงมุ่งหวังว่าหากผู้

สงูวยัมสีขุภาพด	ีแขง็แรง	ดแูลตวัเองได้ดโีดยไม่ถงึข้ันป่วยเป็น

โรคสมองหรอืระบบประสาท	และได้มโีอกาสมาอยูแ่ละใช้ชีวติ

ดี	ๆ	ในที่	ๆเหมาะสม	ก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นจะมีความสุข	อย่าง

น้อยก็เป็นการสร้างความสุขกับชีวิตในช่วงบั้นปลาย
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บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

สิง่ท่ีท่านคาดหวังต่อการพฒันาของสมาคมในอนาคต ?

	 1.	 อยากจะให้สมาคมมกีารวางแผนในด้านการต่างประเทศ

ให้เขม็แขง็ข้ึน	ยกตวัอย่างเช่น	การจดังานประชมุระดับนานาชาติ

ขึน้มาอกี	 (ASNA	 AOCCN)	 	 ตัง้แต่สมาคมได้เป็นเจ้าภาพจัด	

WCN	2009	แล้ว	หลงัจากนัน้ทางสมาคมกไ็ม่ได้เป็นเจ้าภาพใน

การจัดงานประชมุระดบันานาชาตอิกีเลย

	 2.	 อยากจะให้สมาคมเป็นศนูย์กลางในการท�างานวจิยัหรอื

อาจจะเป็นเจ้าภาพในการท�าวจิยัทีเ่ป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ		

ยกตวัอย่างเช่น		Air	pollution		and		neurological	disorders		

อย่างนีเ้ป็นต้น	นอกเหนือจากนีอ้ยากให้สมาคมเป็นเจ้าภาพการ

วจิยัหรอืให้ทนุ	เช่นการท�า	registration	ของโรคลมชกั	โรคสมอง

เสือ่ม	โรคปวดศีรษะ	หรือโรคอืน่	ๆ	อย่างนีเ้ป็นต้น	

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชวีติและการท�างานกับ

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 สิง่ทีอ่ยากฝากให้กบัแพทย์รุน่ใหม่คอื	 อยากให้มกีารใช้

ชวีติทัง้เรือ่งส่วนตวัและการท�างานทีเ่ป็นทางสายกลาง			อนึง่เรา

สามารถน�าการฝึกสมาธมิาใช้ในการด�ารงชีวติให้เป็นสขุได้	เพราะ

ประโยชน์จากการท�าสมาธิท�าให้สภาวะจิตใจนิ่งขึ้น	 มีสมองที่

ปลอดโปร่ง	 เป็นการกระตุน้สมอง	 ซึง่สามารถท�าให้ท�าให้มกีาร

เรยีนรูใ้หม่และเกดิพทุธปัิญญา	 อกีทัง้ยงัอยากให้ทกุคนอย่าลมื

ดแูลสขุภาพร่างกาย	สขุภาพใจ	และสุขภาพจติ	
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในด้านการบรหิารและจดัการของสมาคมประสาทวทิยา	

ในช่วงทีเ่ป็นผมเป็นนายกมกีารจัดท�ากฎระเบียบเก่ียวกับชมรม

ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสาขาประสาทวิทยา	เนือ่งจากในช่วงนัน้

ได้มีชมรมต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาประสาทวิทยาเกิดขึ้น

หลายชมรม	แต่ชมรมเหล่านี้	ยังไม่มีกฎระเบียบในการบริหาร

จดัการทีแ่น่นอน	กรรมการสมาคมประสาทวิทยาจงึได้ร่วมกัน

จดัท�ากฎระเบยีบเกีย่วกบัชมรมต่าง	ๆ 	เหล่านี	้ท�าให้การบรหิาร

ชมรมเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและเป็นเอกภาพ	 สมาคม

ประสาทวิทยาสามารถให้การสนับสนุนชมรมต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ี

อย่างเป็นรูปธรรม	 ยังผลให้เกิดการพัฒนาขึ้นในชมรมต่าง	 ๆ	

เหล่านี้	 จนในที่สุดชมรมเหล่านี้หลายชมรมได้พัฒนาเป็น

สมาคม	การพฒันาของชมรมและสมาคมทีเ่กีย่วเนือ่งกับสาขา

ประสาทวิทยา	 ท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างมากในวงการ

ประสาทวิทยา	ทั้งทางด้านการศึกษาอบรม	การบริการ	และ

การวิจัย	

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ในช ่วงที่ ผมได ้ด� ารงต� าแหน ่ งนายกสมาคมนั้น	 

ทางสมาคมประสาทวิทยาได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ	 World	

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ 
กัมมันต์ พันธุมจินดา 
พ.ศ.	2552-2554
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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Federation	 of	 Neurology	 ในการจัดงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ	World	Congress	of	Neurology	2009	แต่

สถานการณ์ในขณะที่ด�าเนินการเตรียมการจัดงานประชุมได้

เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย	 คือเกิดการ 

ปฎิวัติรัฐประหารท�าให้นานาชาติมีความวิตกกังวล	 และลังเล

ที่จะจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในประเทศไทย	 อย่างไรก็ตาม

ผลสรปุในทีส่ดุกย็งัคงให้จดัการประชุมดงักล่าวในประเทศไทย	

โดยมี	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์	 นิพนธ์	 พวงวรินทร์	 เป็น

ประธานจดังานประชมุ	และผมซึง่ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม

เป็นประธานฝ่ายประเทศไทย	งานนีห้ลาย	ๆ 	ฝ่ายทัง้กรรมการ

บริหารสมาคมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันอย่าง

เป็นเอกภาพ		ท�าให้การประชมุส�าเรจ็ไปด้วยดี	มผู้ีเข้าร่วมงาน

ประชุมมากพอสมควร	 รายได้จากการจัดการประชุมดังกล่าว	

ท�าให้สมาคมมีฐานะทางการเงินดีข้ึนเป็นอย่างมาก	 ส่งผลให้

สมาคมสามารถพัฒนากิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสมาคมอย่างก้าว

กระโดดในระยะเวลาต่อมา

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในช่วงทีผ่มได้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนัน้เป็นช่วงที่

สมาคมประสาทวทิยาจดัฉลองครบรอบ	50	ปีสมาคมประสาท

วิทยา	 กรรมการบริหารจึงได้มีมติท่ีจะจัดท�าต�าราประสาท

วทิยาคลนิิกขึน้	ซึง่นบัว่าเป็นต�าราประสาทวทิยาคลนิกิเล่มแรก

ของสมาคม	โดยมี	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	รุ่งโรจน์	พิทยศิริ	

เป็นบรรณาธิการหลัก	 และได้รับความร่วมมือในการนิพนธ์

บทความต่าง	 ๆ	 ทางวิชาการ	 จากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญทาง

ประสาทวิทยาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย	 แต่อย่างไร

ก็ตามการจัดท�าต�าราประสาทวิทยาคลินิกก็ไม่ได้ท�าเสร็จสิ้น

ภายในสมัยที่ผมเป็นนายกสมาคม	 แต่มาท�าเสร็จในภายหลัง	

ต�าราประสาทวทิยาคลนิกิดงักล่าวเป็นแนวทางในการฝึกอบรม

สาขาประสาทวิทยาในเวลาต่อมา	ส่วนผลงานทางด้านการฝึก

อบรมอกีผลงานหนึง่ของกรรมการบรหิารในชดุทีผ่มเป็นนายก

สมาคม	คอืการปรบัปรงุวธิกีารสอบเพือ่รบัหนงัสอือนมุตัสิาขา

ประสาทวิทยาของแพทยสภาส�าหรับแพทย์ที่ได้	 American	

Board	of	Neurology	and	Psychiatry	ซึ่งแต่เดิมนั้นแพทย์

ที่จบบอรด์ดังกล่าวและต้องการมาสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ

สาขาประสาทวิทยาของแพทยสภาจะต้องท�าการสอบทั้งภาค

ทฤษฎี	 และภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับแพทย์ประจ�าบ้านสาขา

ประสาทวทิยาทกุอย่าง	ทางสมาคมประสาทวทิยาจึงได้ยืน่เร่ือง

ไปทางแพทยสภาเพื่อปรับให้แพทย์ที่จบ	 American	 Board	

of	 Neurology	 and	 Psychiatry	 สอบหนังสืออนุมัติสาขา

ประสาทวิทยาในลักษณะเดียวกันกับแพทย์ที่จบ	 American	

Board	 ในสาขาอื่น	 ๆ	 ทางอายุรศาสตร์	 ซึ่งทางแพทย์สภา 

ก็อนุมัติตามที่ได้ยื่นเรื่อง

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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สิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 ในช่วงท่ีผมได้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม	 ผมมีความ

ประทบัใจมากทีส่ดุต่อผลของ	การจดังานประชุมวชิาการระดบั

นานาชาติ	World	Congress	of	Neurology	2009	และความ

ส�าเร็จในการพัฒนาชมรมต่าง	ๆ 	ภายใต้สมาคมประสาทวทิยา	

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 ปัจจบุนัสาขาประสาทวทิยามสีมาคมประสาทวทิยาแห่ง

ประเทศไทย	เป็นสมาคมหลกั	และมสีมาคมทีพ่ฒันาแยกออกไป	

อาทเิช่น	สมาคมโรคลมชกัแห่งประเทศไทย	สมาคมโรคหลอด

เลือดสมองไทย	ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้	ท�าให้วิทยาการทางด้าน

ประสาทวิทยา	 และสาขาท่ีเกี่ยวข้องมีความเจริญก้าวหน้าใน

ระดับนานาชาติ	 แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาศาสตร์ทางด้าน

ประสาทวทิยาทีด่จีะต้องไม่ละเลยวทิยาการด้านประสาทวทิยา

ทั่วไป	 ซึ่งเป็นรากฐานหลักและควรได้รับการพัฒนาควบคู่ไป

กับการพัฒนาของอนุสาขาทางประสาทวิทยา	

ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ในช่วงที่ผมได้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนั้น	 มีการ

พัฒนาผลงานการวิจัยทางสาขาประสาทวิทยาเพ่ิมขึ้น	

เนื่องจากทางสมาคมมีฐานะทางการเงินดีข้ึนจาการจัดการ

ประชุม	World	 Congress	 of	 Neurology	 2009	 	 ท�าให้

สามารถให้การสนับสนุนงานวิจัยทั้งระดับแพทย์ประจ�าบ้าน	

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดและประสาทแพทย์เพิ่มขึ้น	 ซึ่งผล

งานทางด้านการสนบัสนนุการวจิยัของสมาคมได้มกีารพฒันา

เป็นอย่างยิ่งในระยะต่อมา

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 	 ในช่วงที่ผมได้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมนั้นทาง

สมาคมประสาทวทิยามกีจิกรรมหลายอย่างทีต้่องอาศยัความ

ร่วมมือจากบุคลากรในระดับต่าง	 ๆ	 เช่น	 การจัดงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ	การจัดท�าต�าราประสาทวิทยาคลินิก	

การจัดระเบยีบของชมรมต่าง	ๆ 	ภายใต้สมาคมประสาทวทิยา	

จงึเป็นช่วงทีท่�าให้เห็นถึงความร่วมมอืร่วมใจและความสามคัคี	

ระหว่างกรรมการบริหารสมาคมรวมท้ังสมาชิกสมาคมและ

บุคคลากรที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	 เป็นผลให้กิจกรรมต่าง	ๆ	ส�าเร็จ

ไปได้ด้วยดี	แม้ว่าจะมีอุปสรรคต่าง	ๆ	เกิดขึ้นก็ตาม	จึงเห็นได้

ว่าการทีผู่ร่้วมงานเหน็ประโยชน์ส่วนรวมนัน้เป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะ

ท�าให้กิจกรรมต่าง	ๆ	ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์



สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 7372 The Neurological Society of Thailand

ทีดี่	 ซ่ึงจะท�าให้การศกึษา	 การบรกิาร	 และการวจิยั	 ทางด้าน

ประสาทวทิยา	และสาขาทีเ่กีย่วข้อง	 เป็นไปอย่างเหมาะสมและ

ถกูต้อง	และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม

 ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชีวิตและการท�างาน 

กบัประสาทแพทย์รุน่ใหม่อย่างไร ?

	 	 	 การเป็นแพทย์และประสาทแพทย์ทีด่นีัน้ต้องมีการเรยีน

รู้ตลอดเวลา	 แพทย์ไม่สามารถอ้างตัวเป็นผู้รู้แจ้งได้	 แต่ต้อง 

แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมลูต่าง	ๆ 	ซ่ึงในปัจจบัุนมีอย่างมากมาย	

ทัง้ยงัควรเสวนาแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ต่าง	ๆ	 กับ

บคุคลากรอืน่	 ๆ	อย่างสม�า่เสมอ	การปฏบัิตภิาระกิจต่าง	ๆ	จะ 

ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดีจะต้องอาศัยความร่วมมอืร่วมใจกบับคุลากร 

ผูม้ส่ีวนร่วม

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 สิง่ทีผ่มในฐานะนายกสมาคมและคณะกรรมการบรหิาร

คาดหวงัต่อการพฒันาของสมาคม	คอื	การจดังานประชมุวชิาการ

ในระดบันานาชาตใิห้ส�าเร็จลลุ่วงไปด้วยด	ีการมตี�าราทางประสาท

วิทยาคลินิกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรม	 การพัฒนา 

อนสุาขาทางประสาทวทิยาอย่างเป็นรปูธรรม

สิง่ทีท่่านคาดหวงัต่อการพฒันาของสมาคมในอนาคต ?

	 	 อยากให้สมาคมประสาทวิทยามีการพัฒนาทางด้าน

วชิาการโดยเน้นทางด้านประสาทวทิยาทัว่ไปซึง่จะท�าให้ประสาท

แพทย์และประสาทแพทย์อนสุาขาทางประสาทวทิยา	มพีืน้ฐาน

ความรูท้างประสาทวิทยาทีม่ัน่คง	มทีกัษะทางด้านประสาทวทิยา

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ? 

	 	 เนื่องจากในระหว่างด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ	 

นั้นเป็นช่วงภายหลังจากที่ทางสมาคมประสาทวิทยาแห่ง

ประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ	World	Federation	

of	Neurology	ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	

World	Congress	of	Neurology	2009	ครั้งที่	19	ซึ่งผลของ

การร่วมจัดงานดังกล่าวท�าให้สมาคมฯ	 ได้มีผลก�าไรแบ่งปัน

กลบัมา		ซ่ึงมากพอท่ีจะน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาชกิทัง้

ด้านการศึกษาเพิ่มเติม	 การส่งเสริมการวิจัย	 และการเสนอ 

ผลงานของสมาชิกในการประชมุระดบัประเทศ	รวมทัง้รเิริม่ให้

มกีารจัดประชมุสัญจรประสาทวทิยาแก่โรงพยาบาลในภมิูภาค

โดยการหมุนเวียนไปตามภาคต่าง	ๆ	ดังนั้นในระยะเวลา	2	ปี

จงึเป็นช่วงดแูลและบรหิารกจิการต่าง	ๆ	ของสมาคมฯ	ให้เป็นไป

โดยสม�่าเสมอและมีประสิทธิภาพมากที่สุด		

  

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 เนือ่งจากได้รบัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ	

ในช่วงที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากการจัดงานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ	World	Congress	of	Neurology	2009	ท�าให้ยัง

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

นายแพทย์ 
สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
พ.ศ.	2554-2556
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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ไม่มีโครงการจัดงานประชุมระดับนานาชาติในช่วงเวลานั้น			

อย่างไรก็ตามมีการจัดงานประชุมระหว่างประเทศดังเช่นการ

ประชุมร่วมกนัของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและ

ประเทศไต้หวัน	ในปี	ค.ศ.	2011	ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเป็น

เจ้าภาพ	 และผมได้ไปร่วมงาน	 ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้เป็น

วิทยากรในครั้งแรก	ๆ	ของการประชุมนั้น		นอกจากนึ้ได้เริ่ม

ให้มีการจัดประชุมวิชาการประจ�าทุก	2	 เดือน	ที่ห้องประชุม

ของโรงแรม	แทนการประชมุท่ีจดัหมนุเวยีนไปตามโรงพยาบาล 

เจ้าภาพ	 มีผลให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมมากขึ้นเนื่องจากการ

เดินทางสะดวก	และไม่มีปัญหาการจอดรถ

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ด�าเนินแนวทางการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านและ

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดตามแนวทางเดิมที่มีการจัดการ 

ฝึกอบรมและมีการจัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรเป็นปกติอย่างมี

ประสิทธิภาพเหมือนเช่นทุกปี		

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ด้านการวิจัยของสมาคมฯในช่วงที่ด�ารงต�าแหน่งนายก

สมาคมประสาทนัน้	ส่วนใหญ่จะเป็นการสนบัสนนุผลงานวจัิย

ของแพทย์สมาชิกและแพทย์ประจ�าบ้านที่น�าเสนอในระหว่าง

การจัดประชุมวิชาการ	 ซึ่งผลงานวิจัยส่วนใหญ่ของแพทย์

ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาการอบรมเพื่อขอรับวุฒิบัตร

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ระหว่างด�ารงต�าแหน่ง	 ได้พยายามผลักดันให้มีการ

จดัการประชมุประสาทวทิยาสญัจรขึน้ในจังหวดัต่าง	ๆ 	ซึง่การ

จัดครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยก่อนท่ีหมดวาระต�าแหน่ง

นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	จุดประสงค์การ

จัดการประชุมประสาทวิทยาสัญจร	 คือ	 เนื่องจากขณะนั้น 

มีแพทย์ผู้เข้ารับการอบรมประสาทวิทยาน้อยไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของประเทศ	 อัตราส่วนประสาทแพทย์ต่อ

ประชากรยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	 จึงจัดให้มีโครงการ

ประสาทวิทยาสัญจร	 ให้ความรู ้แก่แพทย์ใช้ทุนซึ่งท�างาน 

อยู่ตามโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 รวมท้ังโรงพยาบาลหลายแห่ง 

ขาดประสาทแพทย์	ท�าให้ไมค่ล่องตัวในการปฏิบตัิงานและให้

บริการด้านประสาทวิทยา	 จึงมีแนวคิดในการจัดการประชุม

สญัจรขึน้เพือ่ส่งอาจารย์แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญสาขาประสาทวทิยา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ซ่ึงเกษียณอายุแล้ว	 และเป็นผู้มี

ความรู้ความช�านาญทางด้านระบบประสาทวทิยาพืน้ฐานเป็น

อย่างด	ีเพือ่ให้ความรูแ้ก่แพทย์ทัว่ไปและอายรุแพทย์ในจงัหวดั

ต่าง	ๆ	ให้เกิดความรู้สึกว่าวิชาประสาทวิทยาไม่ได้ยาก	อีกทั้ง

ยังมีความน่าสนใจ	 และประเทศไทยก็มีจ�านวนผู้ป่วยทาง

ประสาทวทิยาอยูม่าก		ได้มกีารจดัการประชมุ	1	ครัง้ก่อนหมด

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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วาระซึ่งต่อมา	นายกสมาคมฯท่านถัดมาได้เห็นประโยชน์และ

ความส�าคัญในการจัดประชุมประสาทสัญจร	จึงได้ด�าเนินการ

สานต่อ	ท�าให้การประชมุประสาทวทิยาสญัจรมคีวามเข้มแขง็

มากยิ่งขึ้น	 และมีผู้มาร่วมอบรมเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนจน

ปัจจุบัน

สิ่งท่ีท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 สิ่งท่ีประทับใจในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งนายก 

สมาคมฯได้มีส่วนช่วยสนับสนุนในความส�าเร็จของต�าราทาง

ประสาทวิทยาซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่นายกสมาคมฯ	 ก่อนหน้า	 คือ	

ศาสตราจารย์	นายแพทย์กัมมันต์	พันธุมจินดา	 โดยช่วงนั้นมี

ศาสตราจารย์	 นายแพทย์รุ ่งโรจน์	 พิทยศิริ	 และคณะเป็น

บรรณาธิการ	 แต่ก็มีอุปสรรคล่าช้า	 ซึ่งหลังจากด�ารงด�าแหน่ง

ได้มีโอกาสสานต่อจนส�าเรจ็ได้ต�าราประสาทวทิยาภาษาไทยที่

สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์	

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 ในช่วงปัจจุบันการท�างานของสมาคมประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย	อาจมคีวามเข้มแขง็ลดลงเนือ่งจาก		มสีถาบนั

ฝึกอบรมเพิม่มากขึน้	และแต่ละสถาบนัมกีารจดักิจกรรมต่าง	ๆ	

เพื่อเป็นผลงานของแต่ละหน่วยงาน	 ท�าให้การท�างานของ

สมาคมและหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ฝึกอบรมมีความซ�้าซ้อนกันอยู่

ค่อนข้างมาก	อาจารย์แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตามสังกัดต่าง	ๆ	

เข้ามาช่วยงานให้สมาคมได้ไม่เต็มก�าลงั	เนือ่งจากมีงานท่ีล้นมือ

จากหน่วยงานของตนเป็นหลัก	สมาคมฯ	น่าจะได้พจิารณาและ

ปรับบทบาท

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในขณะทีเ่ป็นกรรมการบรหิารและนายกสมาคม	ผมเป็น

ผู้เชีย่วชาญรวมทัง้เป็นประธานในกลุ่มอนกุรรมการผูเ้ชีย่วชาญ

ทางด้านประสาทวิทยา	 ในการให้ความเห็นในคดีทางการ

แพทย์	ซึ่งต้องยอมรับว่าระยะหลังมีจ�านวนมากขึ้นตามล�าดับ	

ทางสมาคมฯได้พยายามทีจ่ะให้ทางราชวทิยาลัยตดิต่อเพือ่ขอ

ให้ทางแพทยสภาเป็นผู ้ด�าเนินการ	 โดยขอให้ทางสมาคม 

ประสาทฯ	 ไปเป็นผู้ให้ความเห็นมากกว่าที่จะมีการส่งเร่ือง

ทั้งหมดกลับมาให้แต่ละสมาคมวิชาชีพและให้แต่ละสมาคม

วิชาชีพออกความเห็นโดยตรง	 และส่งความเห็นขึ้นไปให้

แพทยสภาท�าให้มคีวามล่าช้า		หรอืแม้แต่การให้สมาคมวชิาชพี

ส่งผู้เชีย่วชาญไปเป็นพยานในศาลตามท่ีต่าง	ๆ 	แม้ในต่างจงัหวดั

โดยไม่มกีารปกป้องหรอืดูแลจากหน่วยงานใด	ปล่อยให้แพทย์

เดินทางด้วยตนเอง	และไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมการอย่างไร	

ดังนั้นผมจึงพยายามให้ความเห็นกับราชวิทยาลัยฯและ

แพทยสภา	และนกักฎหมายหรอือาจารย์ทางกฎหมาย	เพือ่ให้

มีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการทางศาล	 และเชิญผู้เชี่ยวชาญ

จากสมาคมวิชาชีพให้ความเห็นทางด้านการแพทย์ต่อคณะ 
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ผูพ้พิากษามากกว่าการเป็นพยานขณะออกนัง่บลัลังก์		ซึง่หวงั

ว่าจะได้มีการผลักดันต่อไป

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?

	 	 ในการพฒันาสมาคมฯน่าจะต้องมกีารแก้ไขในด้านการ

ปรับทัศนคติเพื่อให้สมาคมฯเข้มแข็งขึ้น	 โดยการได้รับความ

ร่วมมอืจากผูบ้รหิารคณะต่าง	ๆ 	ให้เห็นความส�าคญัของสมาคม

วชิาชพีและให้การสนับสนุน	และในอนาคตสมาคมวชิาชพีอาจ

เป็นเพยีงผูช้ีน้�าหรอืการฝึกอบรมในส่วนท่ีเป็นแกนหลกัเท่านัน้

	 	 ส่วนทีเ่ป็นรายละเอยีดอืน่	ๆ 	อาจต้องให้หน่วยงานต่าง	ๆ

เป็นผูฝึ้กอบรมตามนโยบายของตน	หรอือาจเป็นไปได้ว่าหน่วย

งานฝึกอบรมทุกแห่งได้มอบหมายให้ทางสมาคมฯเป็น 

ผู้ก�าหนด	 และเป็นผู้ด�าเนินการประสานงานเพื่อให้ประสาท

แพทย์ได้พบผู้ป่วยและโรคต่าง	 ๆ	 ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน

ค่อนข้างมากในแต่ละสถาบัน	 และเพื่อให้ประสาทแพทย์

สามารถเรียนองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชวีติและการท�างานกับ

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 สิ่งหนี่งที่มีความส�าคัญคือ	 เนื่องจากประเทศเราเป็น

ประเทศซึ่งก�าลังพัฒนา	 ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ไม่ได้มีมากพอ	 

ไม่ควรมีการใช้ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลทางการ

แพทย์มากเกินสมควรไปกว่าที่เป็นอยู่	 จึงมีข้อแนะน�า	 แม้เรา

จะมีความรู้ใหม่	 ๆ	 เพื่อให้ประสาทแพทย์รุ่นใหม่ได้เล่าเรียน	 

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

แต่น่าจะได้มีการเน้นความสามารถทางคลินิก	 ความสามารถ

ให้การวินิจฉัยโดยที่พยายามใช้เครื่องมือต่าง	 ๆ	 ให้น้อยหรือ

จ�าเป็นที่สุด	 เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 และเกิด

ประสิทธิภาพที่คุ้มค่า	 	 ผู้เชี่ยวชาญตัองมีความรู้และก้าวทัน

ความรู้ใหม่	ๆ	ตามอย่างตะวันตกแต่ต้องมีความเป็นมืออาชีพ

ในการปรับประยุกต์ความรู้นั้นและเผยแพร่กับบุคคลากรใน

พื้นที่ให้เข้ากับบริบทและทรัพยากรของพื้นที่นั้น	ๆ
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ได้ริเร่ิมโครงการสมาคมประสาทสัญจรให้กับแพทย์

ทั่วไปและอายุรแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด	 ขึ้นโดยใช้

แนวคิด	save	the	brain	use	the	brain	project	เพื่อเชิญ

อาจารย์สาขาประสาทวทิยาทีเ่กษยีณอายมุาร่วมการจดัสญัจร

ตามโรงพยาบาลและถ่ายทอดความรู้ให้กับแพทย์ให้มีความรู้

เกีย่วกบัโรคทางระบบประสาททีพ่บบ่อย	โดยการออกประชุม

สัญจรนั้นจะท�าประมาณ	 4-6	 ครั้งต่อปี	 และไม่ใช้เงินของ

สมาคมประสาทวทิยา	แต่ทีมงานจะหาเงินโดยการประชมุร่วม

กับบริษัทยาแล้วเอารายได้มาเป็นค่าใช้จ่าย	 ซึ่งโครงการ 

ก็ประสบความส�าเร็จด้วยดี	และยังมีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง

มาจนปัจจุบัน	ซึ่งประโยชน์ของการจัดประชุมสัญจรอีกข้อคือ

การได้เชญิอาจารย์ประสาทแพทย์	โดยเฉพาะอาจารย์ทีเ่กษยีณ

มาช่วยสอนและเชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมอื่น	 ๆ	 

ของทางสมาคมประสาทวทิยารวมถงึการแสดงกิจกรรมกับทาง

สมาคมอีกด้วย	 เพ่ือให้อาจารย์รู้สึกภูมิใจที่ลูกศิษย์ยังคิดถึง	

รวมถึงลูกศิษย์ใหม่	ๆ	จะได้เรียนรู้	 เปรียบเหมือนตึก	10	ชั้น 

จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีชั้นที่เป็นรากฐาน	เช่น	ชั้น	1-2	เป็นต้น	 

นอกจากนีก้ม็กีารแสดงการเหน็คณุค่าของคณะกรรมการบรหิาร	 

เช่น	 การระลึกถึงพวกเขา	 ตัดชุดสูทส�าหรับกรรมการใหม	่ 

เพื่อให้ทุกท่านรู้สึกว่ามีการให้ความส�าคัญ	เป็นต้น

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

นายแพทย์ 
สมชาย โตวณะบุตร
พ.ศ.	2556-2558
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี		
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 สมัยที่ผมด�ารงต�าแหน่งนั้นเป็นช่วงของการจัดงาน

ประชุม	World	Congress	of	Neurology	2009	ซึ่งเป็นช่วง

ที่มีการปรับเปลี่ยนการจัดงาน	จากเดิมจัด	4	ปีครั้ง	เป็น	2	ปี

ครั้ง	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2009	และในขณะที่เราจัดงานนั้นทางเรา

กไ็ด้ประโยชน์จากรายได้ของการจดังานมากพอสมควร	เพราะ

ในสมัยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้มีการแบ่งรายได้การจัด

เป็น	50	(คณะ	WCN)	-	50	(ผู้จัด)	ก่อนจะแบ่งรายได้เป็น	80	

(คณะ	WCN)	-	20	(ผู้จัด)	ในการจัดงานครั้งถัด	ๆ	มา		

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ได้มีการจัดอบรมประสาทศาสตร์พื้นฐาน	 (basic	

science)	 ให้กับแพทย์ประจ�าบ้านสาขาประสาทวิทยา	ซึ่งใน

อดีตจะเป็นการจัดการเรียนการสอนเองของแต่ละสถาบันฝึก

อบรม	 ท�าให้แพทย์ประจ�าบ้านสาขาประสาทวิทยาได้มีการ

เรียนที่เข้มข้นมากข้ึน	 และการส่งแพทย์ประจ�าบ้านสาขา

ประสาทออกไปฝึกงานในภาคต่าง	ๆ 	เช่น	ภาคเหนอื	ภาคอสีาน	

อย่างน้อย	4	ครั้ง	ต่อ	1ปี

	 	 นอกจากน้ี	ปี	พ.ศ.	2556	ได้มกีารจดัตัง้มลูนธิเิพือ่ระบบ

ประสาทขึ้น	 เพื่อเอาเงินบริจากที่ได้รับมาจัดงานให้ความรู้

ส�าหรบัประชาชน	รวมถงึ	แพทย์ประจ�าบ้าน	แพทย์ต่างจังหวดั	

ก็ได้ประโยชน์จากการจัดงานตรงนี้

ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ช่วงที่ผมบริหารนั้นงานวิจัยที่โดดเด่นยังไม่ได้มากนัก	

แต่เริม่มกีารสนบัสนนุทุนวจิยัจากทางสมาคม	และมกีารจดัทนุ

ให้ผู้บริหารสมาคมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมด้วย	

เช่น	 อดีตนายกสมาคม	 หรือกรรมการบริหารซึ่งท�างานกับ

สมาคมอย่างน้อย	4	สมัย	หรือ	8	ปี	ขึ้นไป	โดยให้สวัสดิการ

เป็นลงทะเบียนฟรีในงานประชุมทั้งหมด

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ในสมัยที่ผมรับต�าแหน่งพบว่างานของสมาคมประสาท

นั้นยังไม่ค่อยเน้นการส่งเสริมความรู้ทางด้านประสาทศาสตร์

ให้กบัแพทย์ประจ�าบ้าน	ขาดการให้ความรูกั้บแพทย์	บุคลากร

ทางการแพทย์	 และ	 ประชาชนท่ัวไปในต่างจังหวัด	 ในจุดนี้ 

จึงเป็นส่วนที่กรรมการบริหารในสมัยของผมให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างมาก	

 

สิ่งที่ท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 ทีมกรรมการบริหารสมาคมให้ความร่วมมือดีมาก	 

ทุกสมาคมและสถาบันการฝึกอบรมทุกแห่งก็ให้ความร่วมมือ

กับงานและกิจกรรมของทางสมาคมประสาทดีมาก	จึงเป็นสิ่ง

ท่ีผมรู้สึกภมูใิจจนถึงทุกวนันี	้และผมกม็คีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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ที่ในปัจจุบัน	 ทีมกรรมการบริหารชุดหลังก็ยังด�าเนินตาม

นโยบายที่ผมเคยท�าไว้

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 ผมมคีวามเหน็ว่าสมาคมประสาทในยคุหลงั	ๆ 	ยงัมคีวาม 

สนใจด้านการศึกษาของแพทย์ประจ�าบ้านเป็นหลักจึงยังขาด

การออกไปสู่ชุมชนในการส่งเสริมความรู้ด้านประสาทวิทยา

ของประชาชน	อย่างไรสมาคมประสาทวิทยาก็ควรเป็นหน่วย

งานกลางในการรวมกิจกรรมรวมถึงการออกต่างจังหวัดอยู	่

เนือ่งจากต่างจงัหวดัมีอายรุแพทย์ระบบประสาทไม่มาก	ท�าให้

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องมีอายุรแพทย์ทั่วไปในการดูงาน

ประสาทวิทยาเป็นหลัก	 ท�าให้การที่สมาคมออกไปจัดการ

ประชุมสัญจรในต่างจังหวัดนั้นจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับ

แพทย์ในต่างจังหวัดได้

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ผมอยากให้แพทย์ประจ�าบ้านมีความรู้พื้นฐานที่ดีมาก

ข้ึนแพทย์ในต่างจังหวัดได้รู้จักโรคทางระบบประสาทวิทยาที่

พบบ่อยมากขึ้นประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคทาง

ระบบประสาทที่ป้องกันได้และอยากให้ทุกสถาบันการฝึก

อบรมมกีารประสานความร่วมมือกนั	ซึ่งโดยรวมแล้วในสมัยที่

ผมบริหารก็ถือว่าประสบความส�าเร็จ

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?

  อยากให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่อาเซียนและเน้นการให้

ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้น	 และสมาคมควรมีการจัดประชุม

ให้ความรู ้ในต่างจังหวัดมากขึ้นเนื่องจากการกระจายของ

ประสาทแพทย์ไม่เพียงพอ	ซ่ึงตอนนีแ้พทย์ท่ีดแูลคนไข้โรคทาง

ระบบประสาทส่วนใหญ่	ก็ยังเป็นอายุรแพทย์ทั่วไป	และหาก

แพทย์กลุ่มนี้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่พบ

บ่อยได้	ก็ไม่จ�าเป็นต้องส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชีวติและการท�างานกบั

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 ผมคิดว่าประสาทแพทย์รุ่นหลังอาจจะเน้นการท�างาน

แบบประสาทวิทยาเฉพาะทางมากเกินไป	 และอาจจะละเลย

การดูแลด้านประสาทวิทยาทั่วไป	 ซึ่งในต่างจังหวัดพบว่างาน

ด้านประสาทวิทยาทั่วไป	เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก	ๆ 	รวมถึงท�างาน

ด้านประสาทวิทยา	 ให้ปลอดภัยประสาทแพทย์ต ้องมี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 เพื่อให้การท�างานกับแพทย์สาขาอ่ืนและ 

การดูแลผู้ป่วยท�าได้โดยง่ายขึ้น	
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ผลงานด้านการบริหารและจัดการของสมาคม

  1. ผลงานด้านการจัดงานประชุม  

	 	 Taiwan	 Thailand	 Neurology	 Forum	 ครั้งที่	 5	

ประเทศไต้หวนั	7	พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	จัดงานแสดงมุทติาจติ	

แด่อดีตนายกสมาคม	 ศาสตรจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์จรัส	
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  2. ผลงานที่ด้านการศึกษาอบรม 

	 	 	 2.1	 สนับสนุนทุนให้แพทย์จาก	 สปป.	 ลาว	 มาฝึก 
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	 	 	 2.2	 ก�าหนดวิธีการรับสมัครแพทย์ประจ�าบ้าน 

	 	 	 ประสาทวิทยา	 โดยให้สมาคมฯก�าหนดวิธีการ 

	 	 	 ด�าเนินงาน	 และก�าหนดช่วงเวลา	 การสมัคร	 การ 

	 	 	 สมัภาษณ์	ตามแนวทางของราชวทิยาลยั	อายรุแพทย์	ฯ	

  3. ผลงานที่ด้านการวิจัย

	 	 สนับสนุนให้วารสารสมาคม	 โดยมี	 ศ.นพ.สมศักดิ ์

เทียมเก่า	 เป็นบรรณาธิการ	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	

Thailand	Citation	Index	(TCI)

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
นาราพร  ประยูรวิวัฒน์
พ.ศ.	2558-2560
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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  3.4 เสนอให้จัดงานแสดงมุทิตาจิต

	 	 เสนอให้จดังานแสดงมทุติาจติ	ให้	อดตีนายกฯ	เมือ่อาย	ุ

60,	 72,	 80	 และ	 84	 ปี	 เพื่อให้สมาชิกรุ่นหลัง	 ได้ระลึกถึง

อาจารย์อาวุโส	ได้รับทราบถึงผลงานของอดีตนายกสมาคมฯ

มุมมองต่อการด�าเนินงานของสมาคมในช่วงที่ท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 กรรมการทุกท่าน	ได้ตัง้ใจเสยีสละ	มาท�างานเพือ่สมาคม		

แต่ด้วยภารกิจของทางสถาบันจึงอาจจะให้เวลามาประชุมได้

ไม่สม�่าเสมอ		

ส่ิงท่ีประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่งนายก

สมาคม ? 

	 	 ได้เห็นอาจารย์อาวุโส	 อดีตนายกฯ	มีความสุข	 เมื่อมา

ร่วมงานของสมาคม	 (งานแสดงมุทิตาจิตและงานปีใหม่)	 เมื่อ

ทราบว่าสมาคม	ยังระลึกถึงท่าน

วิสัยทัศน์ต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบันและ 

อนาคต ?

	 	 ควรจดักจิกรรม	เผยแพร่ความก้าวหน้าทางวชิาการ	ให้

ครอบคลุมทุกระดับ	 ตั้งแต่	 ประสาทแพทย์	 แพทย์ทั่วไป	

พยาบาล	จนถงึประชาชน		งานประชุมวชิาการ	มแีพทย์ทีก่�าลงั

ฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่	 ถ้ามีกิจกรรมดึงดูดให้ประสาทแพทย ์

ที่จบไปท�างานแล้ว	กลับเข้ามา	update	หรือ	เป็น	practical	

point	จะได้สนใจเข้าร่วมประชุมมากขึ้น

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 พยายามให้	อาจารย์/แพทย์ประจ�าบ้าน	ของสถาบันที่

น�าเสนอ	ผู้ป่วยใน	 interhospital	conference	ปรับให้เป็น	

case	report/interesting	case	ส่งตีพิมพ์ในวารสารสมาคม

ด้วย	หลังเสร็จการประชมุ		เพราะได้มกีารทบทวนวรรณกรรม

กนัมาอย่างดแีล้ว	ถ้าท�าเป็น	literature	review	ได้จะดมีาก	ๆ	 

อาจจะใช้เป็นผลงานวิจัยของแพทย์ประจ�าบ้าน	เพื่อการสอบ	

และการตพีมิพ์ในวารสารสมาคม	ซึง่อยูร่ะดับวารสารคุณภาพ

ของไทย	สามารถใช้ขอต�าแหน่งวิชาการได้	

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?  

	 	 รักษาความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและ 

ในอนุสาขา	 ขณะนี้มีสถาบันฝึกอบรมและอนุสาขาต่าง	 ๆ	 

เพ่ิมขึ้น	 แยกกันจัดประชุมวิชาการให้กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน	

ท�าอย่างไรจึงได้ประโยชน์		ไม่ต้องลางานมาเข้าประชุมบ่อย	ๆ 	

แนวคิดในการด�ารงชีวิตและการท�างานกับประสาทแพทย์

รุ่นใหม่ที่อยากฝาก ?

	 	 การเดนิตามกระแสสังคม	ทีเ่ป็นแบบวตัถุนิยม	แข่งกันมี	

แข่งกันสะสม	เน้นเรื่อง	"ของมันต้องมี"		เป็นเรื่องปกติของคน

ที่ยังมีวิสัยทัศน์ไม่ไกลพอที่จะเห็นว่าศักยภาพในฐานะแพทย์

ของตนเอง	สามารถท�าสิง่ทีด่กีว่าการท�าตาม	"แฟช่ัน"	แบบคน

อื่น	 ๆ	 ในสังคม	 หรืออาจจะเห็น	 แต่ยังไม่เข้มแข็งพอจะต้าน

กระแสสังคมได้	 และถ้าเผลอ	ท�าสิ่งที่ไม่เหมาะสม	 ไปท�าตาม

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม



The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand 

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 8584 The Neurological Society of Thailand

คนในวงการวิชาชีพอื่นบางคน	อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อตัวเอง	

และถูกสังคมเหมารวมว ่าแพทย์เห็นแก ่ได ้	 ความเป ็น 

"มืออาชีพ"	 หรือ	 professionalism	 ท่ีแท้จริง	 ไม่ใช่มีแต่	

clinical	competency	ยงัต้องมจีรรยาบรรณแห่งวชิาชพีก�ากบั	

มคีวามฉลาดทางคณุธรรม	(moral	quotient)	สงู	การสือ่สารที่ดี

กับผู้ป่วย	ตลอดจนผู้ร่วมงาน	ช่วยป้องกันเรื่องร้ายแรง	ที่เกิด

จากความไม่พอใจ	ไม่เข้าใจกัน
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•	 ภาพ	ศ.เกียรติคุณ	นพ.อรรถสิทธิ์		เวชชาชีวะ	มอบโล่การบรรยายปาฐกถา	The	13th	Athasit	Orantion	ให้	 

	 รศ.นพ.นาราพร	ประยูรวิวัฒน์	ในงานประชุมวิชาการประจ�าปี	2559

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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ผลงานที่โดดเด่นด้านการบริหารและจัดการของสมาคมใน

สมัยที่ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ผมเชื่อว่าขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลสาขา

ประสาทวทิยาของประเทศไทยมคีวามก้าวหน้าไม่ด้อยกว่าชาติ

อื่น	ๆ	 ในภูมิภาคอาเซียน	 เรามีประสาทแพทย์ที่ได้รับการฝึก

อบรมมาอย่างดีทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ

เป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้สิง่ทีส่มาคมควรจะมกีารผลักดนัคือการ

ท�าให้ประสาทแพทย์รุ ่นใหม่ของสมาคมได้มีโอกาสเป็น 

ผูบ้รรยายในงานประชมุระดับชาตแิละระดบันานาชาติมากขึน้	

ในอดีตสมาคมมีนโยบายสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ

ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง	

แม้จะไม่มีการประชุมระดับนานาชาติจัดขึ้นในสมัยผมก็ตาม	

แต่ผมก็ยังจัดให้เป็นนโยบายสืบเนื่องมา	

ผลงานที่โดดเด่นด้านการจัดงานประชุมในสมัยท่ีท่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?

	 	 ในสมัยที่ผมขึ้นบริหารสมาคม	ทางประเทศไทยยังไม่มี

การจดังานประชมุระดับนานาชาต	ิแต่ทางสมาคมก็ได้เข้าร่วม

งานประชุมระดับนานาชาติ	 2	 งานใหญ่	 ๆ	 คืองาน	 ASEAN	

Neurological	Association	(ASNA)		ที่ประเทศฟิลิปปินส์ใน

ปี	พ.ศ.	2560	และงาน	World	Congress	of	Neurology	ที่

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม

นายแพทย์ 
ไพโรจน์ บุญคงชื่น
พ.ศ.	2560-2562
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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ประเทศญี่ปุ่นในปี	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งทางสมาคมก็ได้เข้าร่วมใน

ฐานะสมาชิกของท้ังสององค์กร	 และมีประสาทแพทย์จาก

ประเทศไทยได้เป็นผู้บรรยายในการประชุมนี้ด้วย	 นอกจากนี้

ได้มีการขยายผลเพื่อให้มีการจัดงานประชุม	ASNAที่ประเทศ

ไทยหลงัจากการจดัท่ีประเทศเมยีนม่า	ส่วนผลงานด้านการจัด

งานประชุมระดับประเทศ	 เช่น	 การประชุมราชวิทยาลัย

อายรุแพทย์แห่งประเทศไทย	สมาคมก็เข้าร่วมงานเป็นประจ�า

ทุกปี	 การประชุมของสมาคมได้แก่	 การประชุมประจ�าปี	 

การประชุมกลางปี	การประชมุประจ�าทกุสองเดอืน	การประชมุ

สมาคมสัญจร	ทางสมาคมก็ได้จัดการประชุมต่อเนื่องเสมอมา	

และได้เพิ่มกิจกรรมที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

สมาชิก	 ยกตัวอย่างเช่น	 งานประชุมกลางปีสมาคมได้มีการ

เสรมิกจิกรรมให้สมาชกิ	ได้ท�าร่วมกันระหว่างสถาบนั	เช่น	การ

จัดกิจกรรมถ่ายรูป	 และ	 การจัดการแสดงลีลาศ	 เป็นต้น	 

ซึ่งก็ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากสมาชิกในการ 

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี	

ผลงานท่ีโดดเด่นด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในสมัยท่ี

ท่านด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 การอบรมให้ความรูท้างสาขาประสาทวทิยานัน้มคีวาม

ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 ผมจึงถือเป็นนโยบายท่ีส�าคัญที่จะจัดให้มี

การให้ความรูอ้ย่างต่อเนือ่งในโครงการจดัอบรมให้ความรู้ทาง

ประสาทวิทยาให้กับประสาทแพทย์	 แพทย์ประจ�าบ้าน	

บคุลากรทางการแพทย์	และประชาชนทัว่ไป	ซ่ึงมกีารจัดต้ังแต่

สมัยก่อนหน้า	 อาทิ	 การจัดอบรมประสาทศาสตร์พื้นฐาน	 

การจัดประชุมวิชาการรายเดือน	กลางปี	และ	ประจ�าปี	และ

การประชุมประสาทวิทยาสัญจร	เป็นต้น	

ผลงานทีโ่ดดเด่นด้านการวจิยัของสมาคมในสมยัทีท่่านด�ารง

ต�าแหน่ง ?  

	 	 ผมได้ให้ความส�าคญักบังานวจิยัของสมาชกิสมาคมและ

แพทย์ประจ�าบ้านเป็นอย่างยิง่	และในช่วงนัน้ทางสมาคมมเีงนิ

สะสมมาต้ังแต่ช่วงทีจั่ดงาน	World	Congress	of	Neurology	

ด้วยเหตุนี้ทางกรรมการสมาคมจึงได้มีมติในการเพิ่มทุน

สนับสนุนงานวิจัยจากเดิม	1	ล้านบาทต่อปี	เป็น	2	ล้านบาท

ต่อปี	 ให้กับสมาชิกและแพทย์ประจ�าบ้าน	 โดยการจัดสรรทุน

นัน้ท�าในหลายรปูแบบทัง้ทนุวจิยัระยะสัน้และทนุวจิยัระยะยาว	

เพือ่เอือ้ประโยชน์และสนบัสนนุให้สมาชกิสามารถท�างานวจัิย

ทางด้านประสาทวิทยามากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยใน

ลักษณะร่วมสถาบันทางกรรมการบริหารทุนจะให้การ

สนับสนุนเป็นพิเศษ	 ซึ่งการบริหารทุนจะอยู่ในความดูแลของ

ศาสตราจารย์	นายแพทย์รุง่โรจน์	พทิยศริ	ิและทมีงานพจิารณา

และน�าเสนอกรรมการสมาคมเพื่อให้ความเห็นชอบ	

มมุมองของท่านต่อการด�าเนนิงานของสมาคมในช่วงทีท่่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

 	 	 ผมมคีวามพึงพอใจกับการด�าเนนิงานของสมาคมเป็น

อย่างยิ่งในทุก	ๆ	ด้าน	และมองเห็นว่าแนวทางที่ทีมกรรมการ

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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บรหิารในช่วงนัน้เหน็ชอบกเ็หมาะสมและด�าเนนิงานได้อย่างดี	

จะติดขัดเล็กน้อยตรงที่ช่วงที่ผมเข้ารับต�าแหน่งนายกสมาคม

ประสาทนั้นเป็นช่วงที่ทางรามาธิบดีก�าลังจะเปิดสถาบันการ

แพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	ซึง่ผมจะต้องด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวย

การโรงพยาบาลรามาธบิดจีกัรีนฤบดนิทร์ด้วย	ท�าให้ผมมภีาระ 

หน้าท่ีหลายด้านพร้อม	ๆ 	กนั	แต่ทีมบรหิารท้ังของสมาคมประสาท

และโรงพยาบาลนัน้มคีวามเข้มแข็งและท�างานได้ดมีาก	จงึท�าให้

ผมสามารถบริหารงานทั้งสองส่วนได้เป็นอย่างดี

สิ่งท่ีท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

	 	 ส่ิงทีผ่มประทับใจท่ีสดุคอื	การเพิม่เงนิสนบัสนนุการวจิยั

ให้กับสมาชิกของสมาคมและความส�าเร็จของการจัดกิจกรรม

ระหว่างงานประชมุกลางปี	ซึง่ได้มกีารเสรมิกจิกรรมท่ีสามารถ

ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกและแพทย์ประจ�าบ้านมา

ร่วมกจิกรรมเป็นอย่างมาก	ท้ังกจิกรรมถ่ายภาพ	และ	กจิกรรม

เต้นลีลาศ	 ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความสัมพันธ ์

อันดีของเพื่อนสมาชิกจากต่างสถาบัน	

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ?

	 	 ผมเหน็ว่างานบริการและงานวชิาควรจะมกีารพัฒนาไป

พร้อม	ๆ 	กนั	เพือ่ให้การด�าเนินงานของสมาคมด�าเนนิไปได้อย่าง 

เข้มแข็งมากขึ้น	 ควรจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของการฝึก

อบรมแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดอย่าง

ต่อเนื่องและมีตัวชี้วัดคุณภาพของการฝึกอบรมที่ชัดเจนและ

เป็นรูปธรรม	 นอกจากนี้การติดต่อประสานงานร่วมกับต่าง

ประเทศ	ควรจะมกีารคดัเลอืกสมาชกิทีม่คีวามพร้อมและความ

สามารถส่งไปดูงานหรือฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดี

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านประสาทวิทยาของ

ประเทศมากขึ้น	

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในช่วงที่ท่าน

ด�ารงต�าแหน่ง ?

	 	 ผมเน้นในเร่ืองของการท�างานเป็นทีม	 และเป็นความ

โชคดีของผมด้วยทีม่ทีมีกรรมการบริหารทีม่แีนวคดิคล้าย	ๆ 	กนั	

แต่มีความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถ	 ท�าให้การ

ด�าเนนิงานด้วยกนันัน้ง่ายขึน้และน�าไปสูก่ารพฒันาของสมาคม

ได้อย่างดี	 ผมมุ่งหวังที่จะเห็นสมาคมมีความก้าวหน้าต่อไปให้

ทันกับความเจริญของโลก	พยายามสร้างผลงานให้ได้ผลลัพธ์

ตามที่วางแผนให้คุ้มค่ากับทรัพยากรและเวลาที่ใช้ไป

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคมในอนาคต ?

	 	 ผมอยากให้สมาคมให้ความส�าคัญกับการชี้น�าสังคมใน

ทางท่ีเหมาะสม	อาทิเร่ืองกญัชาทางการแพทย์ทีค่วรต้องมกีาร

ให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้เป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน	ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์มีช่องทาง

ที่หลากหลายขึ้น	 การใช้	 social	media	 เป็นอีกช่องทางที่มี
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ประโยชน์มากในปัจจบัุนและอนาคตนอกจากนีผ้มยงัอยากให้

สมาคมประสาทได้มีการพัฒนาให้มีบทบาทเป็นผู ้น�าของ

ภูมิภาคอาเซยีน	รวมถงึการได้เป็นผูน้�าด้านการจดังานประชมุ

ระดับภูมิภาค	 เช่น	 ASEAN	 Neurological	 Association	

(ASNA)	ครั้งต่อ	ๆ	ไป	

  

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชวีติและการท�างานกับ

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 1.	 การใช้ชวีติให้อย่างมคีวามสุขควรจะต้องรกัษาสมดลุ

ของชีวิตครอบครัวและชีวิตการท�างานให้ดี	

	 	 2.	 คนรุ่นใหม่มุ่งเน้นที่ความส�าเร็จที่รวดเร็ว	 ไม่ชอบ 

การรอคอยจึงอยากจะขอให้มีความอดทนในการท�างาน	 

ความส�าเร็จบางครั้งก็ต้องใช้เวลา	

	 	 3.	 มุ่งสร้างการท�างานเป็นทีม	 ล�าพังตัวเราคนเดียว 

ไม่สามารถจะท�าได้ทุกเรื่อง

บทสัมภาษณ์อดีตนายกสมาคม
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แผนงานด้านการบริหารและจดัการของสมาคมในปัจจบุนั ?

	 	 สมาคมประสาทวิทยามีภารกิจอยู่หลายอย่าง	 ในส่วน

ของการบริหาร	สมาคมมกีรรมการทีไ่ด้รบัการคัดเลอืกมาจาก

สมาชิก	 กรรมการแต่ละท่านก็มีหน้าที่ในการดูแลกิจการของ

สมาคมในด้านต่างๆตามความถนัด	ความรู้ความสามารถและ

ความเหมาะสม	ส่วนการบริหารชมรมภายใต้สมาคม	สมาคม

ทีเ่กีย่วข้อง	หรือการบริหารเงินทนุต่าง	ๆ 	นัน้	สมาคมประสาท	

มีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชมรมหรือสมาคมเหล่า

นั้นอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการหรือ 

กิจกรรมอื่น	ๆ	

  

แผนงานด้านการจัดงานประชุมในปัจจุบัน ?

	 	 สมาคมประสาทวทิยามพีนัธกจิทีจ่ะให้ความรูแ้ก่สมาชิก	

แพทย์และบคุลากรทางแพทย์	โดยเฉพาะการจดัประชุมวชิาการ

ซึง่มกีารจดัต่อเนือ่งมาตลอด	เช่น	การจดัประชมุวชิาการประจ�าปี	

การจัดประชมุวชิาการกลางปี	การจัดประชมุสญัจร	และประชมุ

วิชาการประจ�าทุก	2	เดือน	ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดอมรมให้

ความรู ้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์	 รวมทั้งจัดท�า

แนวทางเกี่ยวกับกัญชาท่ีเกี่ยวข้องกับโรคทางประสาทวิทยา	

ร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 ในวาระของกรรมการ

บริหารชดุนีถ้อืว่าเป็นโอกาสอนัดีทีจ่ะได้จัดการประชมุทีส่�าคัญ

บทสัมภาษณ์นายกสมาคมท่านปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)
พ.ศ.	2562-2564
ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง	2	ปี
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ถึงสองครั้ง	 	 ครั้งแรกในปีนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมาคมประสาท

วิทยามีอายุครบ	60	ปี		การประชุมวิชาการในเดือนมีนาคมนี้	

จึงเน้นถึงความส�าคัญของอดีต	 และปัจจุบันรวมไปถึงอนาคต	

ทั้งนี้สมาคมมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันด้วยความ

ตัง้ใจและความสามารถของปรมาจารย์ทางด้านประสาทวิทยา

ตั้งแต่อดีต	 จนถึงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลาย

อย่าง	และในอนาคตซึง่สมาคมจะต้องมกีารปรบัตัวเพ่ือให้เท่า

ทันกับโลกยุคใหม่ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก	

การประชุมที่ส�าคัญอีกการประชุมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า 

ก็คือ	การจัดประชมุวชิาการระดบัภมูภิาคอาเซยีน	หรอื	ASNA	

(Asean	Neurological	 Association)	 ซึ่งทางสมาคม	 จะได้

เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในปี	 พ.ศ.	 2564	 ประเทศไทย 

ในฐานะที่เป็นผู ้น�าทางด้านวิชาการในอาเซียน	 จึงน่าจะ

สามารถใช้เวทีน้ีเป็นเวทีท่ีสมาชิกของสมาคมได้มีโอกาสเผย

แพร่ความรู ้ทางด้านประสาทวิทยาในประเทศไทยให้กับ

นานาชาติได้รับทราบ	 และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้กับ

ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง	รวมทั้งนานาชาติ

 

แผนงานด้านการศึกษาอบรมของสมาคมในปัจจุบัน ?

	 	 ปัจจบุนัเราสามารถฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านแต่ละปี

ได้มากขึ้น	 ถึงเกือบ	 50	 ราย	 เป็นโอกาสที่จะเพิ่มจ�านวน

ประสาทแพทย์ท่ีจะออกไปช่วยดูแลผู้ป่วย	 	 ทางสมาคมม ี

นโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมมากขึ้น	 ให้เหมาะสม

กับความต้องการของประเทศไทย		มกีารเปิดสถาบันฝึกอบรม

มากขึ้น	 รวมทั้งสนับสนุนสถาบันที่มีขนาดเล็กให้มีศักยภาพ

เพ่ิมขึ้นในการฝึกอบรม	 อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ละทิ้งเรื่อง

มาตรฐานการฝึกอบรม	 เพราะสมาคมต้องร่วมกับทาง 

ราชวิทยาลัยและแพทยสภาที่จะควบคุมให้มาตรฐานการฝึก

อบรมเป็นไปอย่างดีที่สุด	

แผนงานด้านการวิจัยของสมาคมในปัจจุบัน ?

	 	 ทางสมาคมพยายามจัดสรรทุนวิจัยให้เพิ่มขึ้น	 เช่น	 

ทุนวิจัยก็ให้แก่แพทย์สมาชิก	 รวมถึง	 การจัดสรรเงินทุนวิจัย 

ให้กับแพทย์ประจ�าบ้านส�าหรับการท�างานวิจัยเพื่อเป็น 

ส่วนหนึ่งของการสอบรับวุฒิบัตร	เป็นต้น

มุมมองของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน ?

	 	 ในยุคปัจจุบัน	โลกมีการเปลี่ยนแปลง	มีความก้าวหน้า

ในหลาย	ๆ	 ด้าน	มากขึ้นกว่าสมัยก่อน	ความรู้ทางวิชาการมี

เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	ฉะนั้นทางสมาคมจึงมีนโยบายที่

จะจัดให้ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สมาชิก

สามารถเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัย	 ที่ส�าคัญคือการรู้จักสืบค้น

ข้อมูลทางการแพทย์จากแหล่งข้อมูลที่มีการอ้างอิงอย่าง

ชัดเจน	 ในปีนี้สมาคมได้มีการจัดท�า	 application	 ชื่อ	

NeuroScore	ซึง่รวบรวมแบบประเมนิต่างๆทางประสาทวิทยา

ที่เป็นมาตรฐาน	 เพื่อให้สมาชิกและบุคลากรทางการแพทย	์

สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง	 ในการประเมิน	 ดูแลผู้ป่วยและ	

สามารถใช้ในงานวิจัยต่างๆได้อีกด้วย

บทสัมภาษณ์นายกสมาคมท่านปัจจุบัน
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สิ่งท่ีท่านประทับใจมากที่สุดในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคม ?

  ส�าหรับสิ่งที่ประทับใจคือ	 การเติบโตของสมาคม 

ประสาทวิทยา	ที่เป็นผลสืบเนื่องจากความมุ่งมั่นของท่านอดีต

นายกสมาคม	 และกรรมการ	 รวมถึงสมาชิก	 และที่ส�าคัญคือ

สมาคมของเราได้เจริญก้าวหน้ามาครบ	 60	 ปีและจะได้ 

มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม	 ASNA	 ที่จะเกิดขึ้น 

ใน	ปี	พ.ศ.	2564	นี้

วิสัยทัศน์ของท่านต่อการด�าเนินงานของสมาคมในปัจจุบัน

และอนาคต ? 

	 	 	สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ที่จะ

เป็นผู้น�าทางด้านประสาทวทิยาในภมิูภาค	และระดบันานาชาติ	

โดยมีพันธกิจในการผลิตประสาทแพทย์ที่มีความรู ้ความ

เชีย่วชาญ	สามารถรบัใช้สงัคม		และด�าเนนิกจิกรรมทางวชิาการ	

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านประสาทวิทยา	 รวมทั้งสนับสนุน 

งานวิจยัทางประสาทวทิยาในระดบัชาตแิละนานาชาต	ินอกจาก

น้ีสมาคมยังมีภารกิจในการให้ข้อมูลทางวิชาการด้านประสาท

วิทยาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป		

สิ่งที่ท่านคาดหวังต่อการพัฒนาของสมาคม

	 	 ในอนาคตภารกิจหลักสมาคมก็ยังคงอยู่	แต่ปัจจุบันโลก

กว้างไกล	สมาคมก็คงไม่ได้ดูแลให้ความรู้หรือมีกิจกรรมต่าง	ๆ	

เฉพาะในประเทศไทย	 แต่ควรจะต้องมีการเผยแพร่ความรู ้

ไปยังภูมิภาค	เพื่อให้สมาคมได้เป็นผู้น�าทางด้านประสาทวิทยา

ในภูมิภาค	 และก้าวไประดับนานาชาติ	 ฉะนั้นการประชุม	

ASNA	 จึงเป็นเวทีหนึ่งที่ท�าให้ทางสมาคมประสาทสามารถ

เชื่อมโยงความรู้กับประเทศเพื่อนบ้านและแสดงถึงเป็นผู้น�า

ทางการแพทย์ในภูมิภาคได้	 นอกจากนั้นในระดับนานาชาต ิ

ก็คงต้องก้าวไปให้ประสาทวิทยาของประเทศไทยเป็นที่รู้จัก

และก็มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เพียงแต่ภายใน

ประเทศไทยเท่านั้น	

	 	 นอกจากนี้การมีเทคโนโลยี	 ที่ก้าวหน้าในปัจจุบันก็

สามารถน�ามาปรับใช้ในกิจการของสมาคมได้หลายส่วน	ไม่ว่า

จะเป็นการท�าสื่อการสอนออนไลน์	 การรวบรวมวิดีโอการ

บรรยายในการประชมุต่าง	ๆ	น�ามาเผยแพร่ในภายหลัง	เพือ่ให้

แพทย์สมาชิกสามารถติดตามความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง	

NeuroScore	ซ่ึงป็น	application	ทีม่กีารพฒันาขึน้ในปีนี้

ท่านอยากจะฝากแนวคดิในการด�ารงชีวติและการท�างานกบั

ประสาทแพทย์รุ่นใหม่อย่างไร ?

	 	 ในเรือ่งของการท�างานคงม	ี2	ส่วน	คอื	การเป็นประสาท

แพทย์ที่ดี	 ต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย	 ควรมีการ	

ทบทวนความรูท้างวชิาการอย่างต่อเนือ่ง	ถ้าไม่มีความรู้แพทย์

กค็งรกัษาคนไข้ให้ได้ประโยชน์สงูสดุไม่ได้	แต่ความรูอ้ย่างเดยีว

ก็คงไม่เพียงพอ	 การเป็นแพทย์ต้องมีความเห็นอกเห็นใจ	 

มคีวามตัง้ใจรกัษาคนไข้	โดยถ้าเรามคีวามตัง้ใจทีจ่ะดแูลคนไข้		

ก็จะท�าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง	แพทย์	คนไข้และญาติ	
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สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นเกราะให้กับแพทย์ในการประกอบวิชาชีพ	

โอกาสที่แพทย์จะมีปัญหาหรือถูกฟ้องร้องก็จะลดน้อยลงไป	

นอกจากนีเ้ชือ่ว่าทกุคนคงต้องมชีวีติส่วนตวั	และคงต้องรักษา

สมดลุของชีวติการท�างานและชวิีตส่วนตวัรวมถงึครอบครวัให้ด	ี

ฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนมีสติ	 และรักษาสมดุลการท�างานกับ

ชีวิตให้ด�าเนินไปได้อย่างมีความสุข

บทสัมภาษณ์นายกสมาคมท่านปัจจุบัน
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ศ.พญ.รวิพรรณ  วิฑูรพณิชย
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชน
การประชุม AOCN และASNA และ การ
ปรับโลโกของสมาคมใหดูสงางามมากยิ่งขึ้น06

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา
มีการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย 
รวมกันระหวางประสาทวิทยาและประสาท
ศัลยศาสตร

02

ศ.เกียรติคุณ นพ. อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
สาขาประสาทวิทยาเริ่มเปนที่รูจัก อยางกวางขวาง
มากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ01

ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษศักด์ิ  วิสุทธิพันธ
สมาคมประสาทไดรวมกับมูลนิธิในการจัดอบรม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรียกวา 
International Intensive Training Program

04

นพ.อนันต  ประสานสุข
การเปลี ่ยนแนวทาง การจัดการประชุมของ
สมาคมจากเดิมท่ีจัดท่ีโรงพยาบาล มาจัดประชุม
ที่โรงแรม และมีการจัดงานครบรอบ 30 ป ของ
สมาคมประสาทวิทยา

03
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ  บุญเกิด
สมาคมประสาทวิทยามีการยายที่ทำการสมาคม
จากเดิมอยูที ่สถาบันประสาทวิทยามาเปนที่
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป 

05

นพ.ไพโรจน  บุญคงชื่น
การสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพื่อใหแพทยสมาชิก
และแพทยประจำบานสามารถทำงานวิจัย
ทางดานประสาทวิทยาใดมากขึ้น

14

ศ.พญ.นิจศรี  ชาญณรงค (สุวรรณเวลา)
การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค
อาเซียน ASNA ในป ค.ศ.2021 15

นพ.สมชาย  โตวณะบุตร
การสานตอโครงการสมาคมประสาทสัญจรใหกับ
แพทยท่ัวไปและอายุรแพทยในโรงพยาบาลตางจังหวัด
โดยใชแนวคิด Save the brain use the brian project 
รวมถึงจัดอบรมประสาทศาสตรแพทยพื ้นฐาน 
(Basic Science) ใหกับแพทยประจำบานสาขา
ประสาทวิทยา

12

รศ.พญ.นาราพร  ประยูรวิวัฒน
การสนับสนุนการทำงานวิจัยและทำใหวารสาร
สมาคมประสาทไดรับการรับรองมาตรฐาน 
Thailand Citation Index (TCI)

13
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
การริเริ่มใหมีการจัดประชุมสัญจรประสาทวิทยาเพื่อเปน
การเรียนการสอนโรคทางระบบประสาทที่พบไดบอยแก
แพทยเวชปฏิบัติ ในโรงพยาบาลตางจังหวัด

11

พล.ต.ศ.พญ.จิตถนอม  สุวรรณเตมีย
การกอตั้งชมรมพารกินสันไทยและการเปด
คลีนิคพารกินสันครั้งแรกในประเทศไทยที่ 
รพ.รามาธิบดี 

07

LOREM IPSUM

รศ.พญ.ศิวาพร จันทรกระจาง
การสนับสนุนงานวิจัยที่ใหความรูมากมายดังเชน 
ผลงานวิจัยทางดานโรคสมองเสื่อม โรคเสนประสาท 
เปนตน09

ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต พันธุมจินดา
การรวมเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ "WCN 2009 รวมกับ World Federation 
of Neurology  

10

ศ.นพ.นิพนธ  พวงวรินทร
การพัฒนาตำราโรคหลอดเลือดสมอง 
โรคพารกินสัน และโรคทางระบบประสาทอื่นๆ08
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ศ.พญ.รวิพรรณ  วิฑูรพณิชย
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชน
การประชุม AOCN และASNA และ การ
ปรับโลโกของสมาคมใหดูสงางามมากยิ่งขึ้น06

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา
มีการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย 
รวมกันระหวางประสาทวิทยาและประสาท
ศัลยศาสตร
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ศ.เกียรติคุณ นพ. อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
สาขาประสาทวิทยาเริ่มเปนที่รูจัก อยางกวางขวาง
มากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ01

ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษศักด์ิ  วิสุทธิพันธ
สมาคมประสาทไดรวมกับมูลนิธิในการจัดอบรม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรียกวา 
International Intensive Training Program

04

นพ.อนันต  ประสานสุข
การเปลี ่ยนแนวทาง การจัดการประชุมของ
สมาคมจากเดิมท่ีจัดท่ีโรงพยาบาล มาจัดประชุม
ที่โรงแรม และมีการจัดงานครบรอบ 30 ป ของ
สมาคมประสาทวิทยา

03
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ  บุญเกิด
สมาคมประสาทวิทยามีการยายที่ทำการสมาคม
จากเดิมอยูที ่สถาบันประสาทวิทยามาเปนที่
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป 

05

นพ.ไพโรจน  บุญคงชื่น
การสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพื่อใหแพทยสมาชิก
และแพทยประจำบานสามารถทำงานวิจัย
ทางดานประสาทวิทยาใดมากขึ้น

14

ศ.พญ.นิจศรี  ชาญณรงค (สุวรรณเวลา)
การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค
อาเซียน ASNA ในป ค.ศ.2021 15

นพ.สมชาย  โตวณะบุตร
การสานตอโครงการสมาคมประสาทสัญจรใหกับ
แพทยท่ัวไปและอายุรแพทยในโรงพยาบาลตางจังหวัด
โดยใชแนวคิด Save the brain use the brian project 
รวมถึงจัดอบรมประสาทศาสตรแพทยพื ้นฐาน 
(Basic Science) ใหกับแพทยประจำบานสาขา
ประสาทวิทยา

12

รศ.พญ.นาราพร  ประยูรวิวัฒน
การสนับสนุนการทำงานวิจัยและทำใหวารสาร
สมาคมประสาทไดรับการรับรองมาตรฐาน 
Thailand Citation Index (TCI)

13
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
การริเริ่มใหมีการจัดประชุมสัญจรประสาทวิทยาเพื่อเปน
การเรียนการสอนโรคทางระบบประสาทที่พบไดบอยแก
แพทยเวชปฏิบัติ ในโรงพยาบาลตางจังหวัด

11

พล.ต.ศ.พญ.จิตถนอม  สุวรรณเตมีย
การกอตั้งชมรมพารกินสันไทยและการเปด
คลีนิคพารกินสันครั้งแรกในประเทศไทยที่ 
รพ.รามาธิบดี 

07

LOREM IPSUM

รศ.พญ.ศิวาพร จันทรกระจาง
การสนับสนุนงานวิจัยที่ใหความรูมากมายดังเชน 
ผลงานวิจัยทางดานโรคสมองเสื่อม โรคเสนประสาท 
เปนตน09

ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต พันธุมจินดา
การรวมเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ "WCN 2009 รวมกับ World Federation 
of Neurology  

10

ศ.นพ.นิพนธ  พวงวรินทร
การพัฒนาตำราโรคหลอดเลือดสมอง 
โรคพารกินสัน และโรคทางระบบประสาทอื่นๆ08
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รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยา
แห่งประเทศไทยสมัยวาระ พ.ศ. 2562-2564

รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพสิิฎฐ์  
ประธานฝ่ายวิชาการ

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
นายกสมาคมประสาทวิทยา
แห่งประเทศไทย

พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์  
อุปนายก	คนที่	2

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  
อุปนายก	คนที่	1	และ
บรรณาธิการวารสาร	

ศ.นพ.ก้องเกยีรต ิกณูฑ์กนัทรากร 
เลขาธิการวารสาร	

ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
ปฏิคม

นพ.เมธา อภิวัฒนากุล
เหรัญญิก	และรองเลขาธิการ
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ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ประธานฝ่ายวิจัย	และ
วิเทศสัมพันธ์

พนัเอก นพ.เจษฎา อดุมมงคล 
กรรมการกลาง

รศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช  
นายทะเบียน	และประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.สมบตั ิมุง่ทวีพงษา
กรรมการกลาง

ผศ.พญ.สวุรรณา เศรษฐวชัราวนชิ  
กรรมการกลาง	และผู้แทนภาค

รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
กรรมการกลาง

พันโท พญ.พาสิริ สทุธนิามสวุรรณ
กรรมการกลาง

รศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร
กรรมการกลาง
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ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 ศ.พญ.รวิพรรณ	วิทูรพณิชย์ ที่ปรึกษา

2 พล.ต.พญ.จิตถนอม	สุวรรณเตมีย์ ที่ปรึกษา

3 ศ.นพ.นิพนธ์	พวงวรินทร์ ที่ปรึกษา

4 รศ.พญ.ศิวาพร	จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษา

5 ศ.นพ.กัมมันต์	พันธุมจินดา ที่ปรึกษา

6 นพ.สมศักดิ์	ลัพธิกุลธรรม ที่ปรึกษา

7 นพ.สมชาย	โตวณะบุตร ที่ปรึกษา

8 รศ.พญ.นาราพร	ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา

9 นพ.ไพโรจน์	บุญคงชื่น นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

10 ผศ.นพ.สุพจน์	ตุลยาเดชานนท์ อุปนายก	คนที่	1

11 ศ.พญ.นิจศรี	ชาญณรงค์ อุปนายก	คนที่	2

12 พญ.ทัศนีย์	ตันติฤทธิศักดิ์ เลขาธิการ

13 ศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร ประธานฝ่ายวิชาการ

14 พท.พญ.พาสิริ	สิทธินามสุวรรณ เหรัญญิก

15 รศ.นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า บรรณาธิการวารสาร	ประสาทวิทยา

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยสมัยวาระ

พ.ศ. 2560-2562



สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 9998 The Neurological Society of Thailand

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

16 รศ.พญ.กนกวรรณ	บุญญพิสิฎฐ์ ประธานฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ	สาขาประสาทวิทยา

17 ดร.นพ.จรุงไทย	เดชเทวพร รองประธานฝ่ายวิชาการ	และฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

18 ศ.นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ ประธานฝ่ายวิจัย	และวิเทศสัมพันธ์

19 นพ.สุรัตน์	ตันประเวช นายทะเบียน

20 รศ.นพ.สมบัติ	มุ่งทวีพงษา รองเลขาธิการ	และงานฝ่ายกฏหมาย

21 พันเอก	นพ.เจษฎา	อุดมมงคล ประชาสัมพันธ์

22 รศ.พญ.วรพรรณ	เสนาณรงค์ ปฏิคม

23 พญ.สัญสณีย์	พงษ์ภักดี รองเลขาธิการ	และงานฝ่ายกฏหมาย

24 รศ.นพ.พรชัย	สถิรปัญญา ตัวแทนภาคใต้	และผู้ช่วยฝ่ายวิจัย

25 นพ.อาคม	อารยาวิชานนท์ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

26 นพ.วิฑูรย์	จันทรโรทัย ตัวแทนภาคตะวันออก	และผู้ช่วยปฏิคม

พ.ศ. 2560-2562



สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 101100 The Neurological Society of Thailand

The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand 

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 รศ.พญ.ศิวาพร	จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษา

2 นพ.สมศักดิ์	ปรลัพธิกุลธรรม ที่ปรึกษา

3 นพ.สมชาย	โตวณะบุตร ที่ปรึกษา

4 รศ.พญ.นาราพร	ประยูรวิวัฒน์ นายกสมาคม

5 นพ.ไพโรจน์	บุญคงชื่น อุปนายก	คนที่	1

6 พญ.ทัศนีย์	ตันติฤทธิศักดิ์ อุปนายก	คนที่	2	และเหรัญญิก

7 ศ.พญ.นิจศรี	ชาญณรงค์ เลขาธิการ

8 ผศ.นพ.สุพจน์	ตุลยาเดชานนท์ ประธานวิชาการ

9 รศ.พญ.กนกวรรณ	บุญญพิสิฏฐ์ ประธานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรม	และการสอบแพทย์ประจ�าบ้าน	
สาขาประสาทวิทยา

10 ศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร ประธานฝ่ายวิจัย

11 นพ.จรุงไทย	เดชเทวพร ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

12 รศ.นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า บรรณาธิการวารสารประสาทวิทยา

13 รศ.นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ บรรณาธิการต�าราประสาทวิทยาและวิเทศสัมพันธ์

14 นพ.เจษฎา	อุดมมงคล ประชาสัมพันธ์	และเว็บไซต์

15 รศ.พญ.วรพรรณ	เสนาณรงค์ ปฏิคม	และผู้ช่วยเหรัญญิก

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยสมัยวาระ

พ.ศ. 2558-2560



สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 101100 The Neurological Society of Thailand

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

16 พญ.กนกวรรณ	วัชระศักดิ์ศิลป์ นายทะเบียน	และตัวแทนภาคเหนือ

17 รศ.นพ.พรชัย	สถิรปัญญา ผู้ช่วยประธานวิจัย	และตัวแทนภาคใต้

18 นพ.อาคม	อารยาวิชานนท์ ผู้ช่วยประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษและตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 นพ.วิฑูรย์	จันทรโรทัย ผู้ช่วยเลขาธิการ	และตัวแทนภาคตะวันออก

20 พญ.พาสิริ	สิทธินามสุวรรณ ผูช่้วยประธานฝ่ายพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการฝึกอบรม	และการสอบแพทย์ประจ�าบ้าน	
สาขาประสาทวิทยา

21 พญ.กาญจนา	อั๋นวงศ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

พ.ศ. 2558-2560
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The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand 

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นพ.สมชาย	โตวณะบุตร นายกสมาคม

2 รศ.พญ.นาราพร	ประยูรวิวัฒน์ อุปนายกที่	1

3 นพ.ไพโรจน์	บุญคงชื่น อุปนายกที่	2	และเหรัญญิก

4 พญ.ทัศนีย์	ตันติฤทธิศักดิ์ เลขาธิการ

5 ศ.พญ.นิจศรี	ชาญณรงค์ ประธานวิชาการ

6 รศ.นพ.สุพจน์	ตุลยาเดชานนท์ ประธานฝ่ายพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการฝึกอบรม	และสอบแพทย์ประจ�าบ้าน	
สาขาประสาทวิทยา

7 ศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร ประธานฝ่ายวิจัย

8 ดร.นพ.จรุงไทย	เดชเทวพร ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

9 รศ.นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า บรรณาธิการ

10 พ.อ.นพ.สามารถ	นิธินันทน์ ประธานฝ่ายสารสนเทศ	และประชาสัมพันธ์

11 รศ.พญ.วรพรรณ	เสนาณรงค์ ประธานฝ่ายปฏิคม

12 นพ.เจษฎา	อุดมมงคล นายทะเบียน

13 รศ.นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ กรรมการกลางและประธานต�าราประสาทวิทยา

14 พญ.สัญสณีย์	พงษ์ภักดี กรรมการกลาง

15 นพ.ด�ารงวิทย์	สุขะจิตนากาญจน์ กรรมการกลาง

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยสมัยวาระ

พ.ศ. 2556-2558
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ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นพ.สมศักดิ์	ลัพธิกุลธรรม นายกสมาคม

2 นพ.สมชาย	โตวณะบุตร อุปนายกที่	1

3 รศ.พญ.นาราพร	ประยูรวิวัฒน์ อุปนายกที่	2

4 นพ.ไพโรจน์	บุญคงชื่น เลขาธิการ

5 พญ.ทัศนีย์	ตันติฤทธิศักดิ์ เหรัญญิก

6 ศ.พญ.นิจศรี	ชาญณรงค์ ประธานวิชาการ

7 ศ.นพ.สุทธิพันธ์	จิตพิมลมาศ ประธานฝ่ายพัฒนาหลกัสตูร	และกระบวนการฝึกอบรม	และการสอบแพทย์ประจ�าบ้าน	
สาขาประสาทวิทยา

8 นพ.สุพจน์	ตุลยาเดชานนท์ รองประธานฝ่ายพฒันาหลักสูตร	และกระบวนการฝึกอบรม	และการสอบแพทย์ประจ�าบ้าน	
สาขาประสาทวิทยา

9 พ.อ.รศ.นพ.สามารถ	นิธินันทน์ ประธานฝ่ายทะเบียน

10 รศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร ประธานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

11 รศ.นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ บรรณาธิการ

12 รศ.นพ.สมบัติ	มุ่งทวีพงษา ฝ่ายทะเบียน

13 รศ.พญ.วรพรรณ	เสนาณรงค์ ประธานฝ่ายปฏิคม

14 นพ.โยธิน	ชินวลัญช์ กรรมการกลาง

15 พญ.นันทพร	ตียพันธ์ กรรมการกลางและตัวแทนภาคเหนือ

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยสมัยวาระ

พ.ศ. 2554-2556



สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 105104 The Neurological Society of Thailand

The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand 

ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

1 นพ.กัมมันต์	พันธุมจินดา นายกสมาคม

2 นพ.สมศักดิ์	ลัพธิกุลธรรม อุปนายก	1

3 นพ.สมชาย	โตวณะบุตร อุปนายก	2

4 นพ.ไพโรจน์	บุญคงชื่น เลขาธิการ

5 พญ.นิจศรี	ชาญณรงค์ รองเลขาธิการ

6 พญ.นาราพร	ประยูรวิวัฒน์ เหรัญญิก

7 นพ.รังสรรค์	ชัยเสวิกุล ประธานวิชาการ

8 นพ.สุทธิพันธ์	จิตพิมลมาศ ประธานฝ่ายพัฒนาหลกัสตูร	และกระบวนการฝึกอบรมและการสอบ	แพทย์ประจ�าบ้าน	
สาขาประสาทวิทยา

9 พญ.ทัศนีย์	ตันติฤทธิศักดิ์ รองประธานฝ่ายพฒันาหลักสูตร	และกระบวนการฝึกอบรมและการสอบ	แพทย์ประจ�าบ้าน	
สาขาประสาทวทิยา

10 นพ.สามารถ	นิธินันทน์ ประธานฝ่ายวิจัย

11 พญ.วรพรรณ	เสนาณรงค์ ปฏิคม

12 นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร ประธานสารสนเทศ

13 นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ บรรณาธิการ

14 นพ.โยธิน	ชินวลัญช์ นายทะเบียน

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยสมัยวาระ

พ.ศ. 2552-2554
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ล�าดับ รายนาม ต�าแหน่ง

15 พญ.ดิษยา	รัตนากร กรรมกลาง

16 พญ.ศศิธร	ศิริมหาราช ผู้แทนภาคเหนือ

17 นพ.เกียรติศักดิ์	ราชบริรักษ์ ผู้แทนภาคใต้

18 นพ.วิทูรย์	จันทร์โนทัย ผู้แทนภาคตะวันออก

พ.ศ. 2552-2554
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The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

  ประวัติมูลนิธิโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย 

	 	 มลูนธิิเพือ่ระบบประสาทแห่งประเทศไทยประเทศไทย	เริม่

ก่อตั้งเม่ือปี	 พ.ศ.	 2548	 โดยความร่วมมือของแพทย์สมาคม

ประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย	ซึง่ได้กระท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางให้

มกีารพบปะแลกเปลีย่นความรู้ในสมาชกิและจดักจิกรรม	ส่งเสริม

ความรู้ในคณะแพทย์มกีารประชมุวชิาการ	สนบัสนนุการวิจยัเพือ่

พฒันาองค์ความรู้ในการดแูลรกัษาและป้องกนัโรคระบบประสาท

เผยแพร่ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัถงึโรคระบบประสาทแก่

ประชาชน

	 	 มูลนิธิโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทยได้รับการจด

ทะเบยีนเม่ือวันที	่28	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2548	มฐีานะเป็นนติิบคุคล

โดยถกูต้องตามกฎหมายทีจ่ะให้ความรูแ้ก่แพทย์และประชาชน

มชีือ่ภาษาองักฤษว่า	 Foundation	 The	Neurological	 	 of	

Thailand	ตวัย่อ	FNDT

  วัตถุประสงค์ 

	 	 1.	 เ พ่ือ ให ้ความ รู ้ และสร ้ า งความตระหนักถึ ง

โรคระบบประสาท	แก่ประชาชน	

	 	 2.	 ให้ส่งเสรมิสนบัสนนุและให้บคุลากรทางการแพทย์ไทย

มคีวามรูท้างโรคระบบประสาททดัเทยีมนานาชาติ	

	 	 3.	 สนบัสนนุการวจัิยเพ่ือพัฒนาองค์กรความรูใ้นการดแูล

รกัษาและป้องกนัโรคระบบประสาท	

	 	 4.	 สนบัสนนุการด�าเนนิงานของสมาคมประสาทวทิยา 

แห่งประเทศไทยและชมรมต่าง	ๆ 	ภายในสมาคมประสาทวทิยาใน

การด�าเนนิกจิการเพ่ือผู้ป่วยโรคระบบประสาทวทิยา	

	 	 5.	 ด�าเนนิการหรอืร่วมมอืกบัองค์กรการกศุลอืน่	ๆ	 เพือ่

สาธารณประโยชน์	

	 	 6.	 ไม่ด�าเนนิการเกีย่วข้องกบัการเมอืงแต่ประการใด

	 	 รายนามคณะกรรมการมูลนิธิโรคระบบประสาทแห่ง

ประเทศไทย	

1.	ศ.นพ.นพินธ์	 พวงวรนิทร์	 ประธาน	

2.	พล.ต.พญ.จติถนอม	 สวุรรณเตมีย์	 รองประธาน	

3.	นพ.สมชาย	 โตวณะบตุร	 เลขาธกิาร

4.	นพ.สมศกัดิ	์ ลพัธิกุลธรรม	 เหรญัญกิ	

5		รศ.พญ.วรรณพรรณ	 เสนาณรงค์	 ประชาสัมพันธ ์

	 	 	 	 และปฏคิม	

6		นพ.โยธนิ	 ชนิวลญัช์	 นายทะเบยีน	

7		ศ.นพ.กมัมนัต์		 พนัธมุจนิดา	 กรรมการ

มูลนิธิโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย
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 โครงการ "สมองดี ชีวีสดใส" 
 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand 

	 	 ตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีการจัดตั้งสมาคมประสาทวิทยาแห่ง

ประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2503	โดย	ศ.นพ.ประสพ	รัตนากร	ซึ่ง

ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงพยาบาลประสาท	พญาไท	ขณะ

นั้นซึ่งเป็นผู ้ขออนุญาตจัดตั้งและได้รับอนุญาตในวันที่	 8	

กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2503	 และได้มี	 ศ.นพ.จิตต์	 ตู้จินดา	 ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นนายกสมาคมประสาทคนแรก	 สมาคมประสาท

วทิยากไ็ด้มพัีฒนาการท่ีดทีางการบรกิารและการส่งเสรมิความ

รูท้างด้านประสาทวิทยามาโดยตลอด	ซึง่ในช่วงแรกการบรกิาร

งานสมาคมประสาทจะเป็นการรวมทีมงานที่ผสมผสานความ

รูท้างด้านประสาทวทิยา	และ	ประสาทศลัยศาสตร์เข้าด้วยกนั	

เป็น	Medical	Neurology	กบั	Surgical	Neurology	เนือ่งจาก

เชื่อว่าเป็นการดูแลโรคของระบบประสาท	 สมอง	 ไขสันหลัง	

และ	 เส้นประสาท	 ควรจะอยู่ด้วยกันแต่แยกกันตามวิธีการ

รักษา	 การก่อตั้งสมาคมประสาทแต่เดิมจึงเป็นการรวมสาขา

วิชาที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันท�างานเป็นทีม	 และได้มีการเชิญ

แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านระบบประสาทจากต่างประเทศเข้า

มาเพื่อช่วยพัฒนาเรื่องนี้ในประเทศไทยอีกด้วย	 ซึ่งการจัด

อบรมเชิงวิชาการ	ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสมาคมประสาท	

ทีจ่ะเป็นการสนับสนนุให้แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ได้

มคีวามรูค้วามสามารถทางประสาทวทิยาทีเ่ท่าทนัยคุสมยัใกล้

เคียงกับต่างประเทศ	 จึงเป็นที่มาของการเริ่มจัดการประชุม

วิชาการ	 ซ่ึงแบ่งได้เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ

 การประชมุวชิาการระดบัชาติ
 

	 	 โดยการประชุมระดับชาติก็เป็นผลงานที่ส�าคัญของ

สมาคมที่ได้การจัดมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ภายหลังการจัดตั้ง

สมาคม	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มพูนความรู้และน�า

เสนอข้อมูลทางด้านประสาทวิทยาที่มีความทันยุคสมัยให้กับ

แพทย์สมาชิกและแพทย์ประจ�าบ้านสาขาประสาทวิทยา	โดย

การจัดการประชุมจะมีการแบ่งออกเป็น	4	งานหลักดังนี้

1. การประชุมวิชาการประจ�าปีสมาคมประสาทวิทยาแห่ง

ประเทศไทย (Annual Meeting)

 

	 	 ซึ่งมีการจัดปีละ		1	ครั้ง	รวม	60	ครั้งในปี	พ.ศ.	2563	

นี	้การจดัประชมุประจ�าปีส่วนใหญ่จะจดัทีก่รงุเทพ	โดยใช้เวลา

ในการประชมุ	3	วนั	ซ่ึงจะมกีารก�าหนดหวัข้องานประชมุทีน่่า

 ผลงานการจัดประชุมวิชาการ 
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
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สนใจและเป็นประโยชน์ต่อแพทย์สมาชิกและแพทย์ประจ�า

บ้านสาขาประสาทวทิยา	หรอืแพทย์ผูส้นใจ	โดยในงานประชุม

ได้จัดให้มีการบรรยายปาฐกถาเกียรติยศแด่ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ	 นายแพทย์	 อรรถสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 หรือ	 Athasit	

Oration	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2563	 นี้จะเป็นการบรรยายปาฐกถา

เกียรติยศครั้งที่	17

2. การประชุมวิชาการกลางปีสมาคมประสาทวิทยาแห่ง

ประเทศไทย (Mid-Year Meeting)

	 	 ซึ่งมีการจัดปีละ		1	ครั้ง	โดยการจัดประชุมประจ�าปีจะ

จัดในต่างจังหวัดและใช้เวลาในการประชุม	2	วัน	ซึ่งจะมีการ

ก�าหนดหัวข้องานประชุมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ

แพทย์สมาชกิและแพทย์ประจ�าบ้านสาขาประสาทวทิยา	หรือ

แพทย์ผูส้นใจ	โดยในงานประชมุได้จัดให้มกีารบรรยายปาฐกถา

เกียรติยศแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์	 ประสพ	

รตันากร	หรอื	Prasop	Ratanakorn	Honorary	Lecture	ร่วม

ด้วย	นอกจากนีใ้นงานประชุมกลางปียงัจดัให้มกีารท�ากจิกรรม

ร่วมกันระหว่างแพทย์สมาชิกเพ่ือส่งเสริมการสมัครสมาน

สามัคคีในหมู่ประสาทแพทย์อีกด้วย	 อาทิ	 การท�ากิจกรรม	

walk	rally	การปลูกป่า	และ	กิจกรรมถ่ายภาพ	เป็นต้น

3. การประชุมวิชาการประจ�าเดือนของสมาคมประสาท

วิทยาแห่งประเทศไทย

 

	 	 ซ่ึงการจัดปีละ	5	คร้ังโดยการจัดประชมุจะจดัในกรงุเทพ

และใช้เวลาในการประชมุ	 1	 วนั	 ซึง่จะมกีารก�าหนดหวัข้องาน

ประชมุทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อแพทย์สมาชกิและแพทย์

ประจ�าบ้านสาขาประสาทวทิยาหรอืแพทย์ผูส้นใจ	 โดยในงาน

ประชมุได้จัดให้มกีารน�าเสนอเคสผู้ป่วยประสาทวทิยาท่ีน่าสนใจ	

โดยมแีพทย์ประจ�าบ้านสาขาประสาทวทิยาจากแต่ละสถาบัน

สลับกันเป็นผู้น�าเสนอและให้แพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์

สมาชกิจากสถาบนัอืน่ร่วมแสดงความเหน็

4. การจัดประชุมวิชาการสัญจร 

 

	 	 ซ่ึงเป็นการน�าทมีอาจารย์แพทย์สาขาประสาทวทิยาใน

การให้ความรู้ทางด้านประสาทวทิยาทีพ่บได้บ่อยในเวชปฏบิติั

แก่แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัด	 ซึ่ง

การจดัปีละ	4	ครัง้โดยจะใช้เวลาในการประชุม	1	วนั	ซึง่หัวข้อ

การบรรยายจะครอบคลุมถึงโรคทางระบบประสาทที่พบได้

บ่อยและแนวทางการดแูลผูป่้วยทีเ่หมาะสมเพือ่ให้แพทย์ทัว่ไป

และบุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัด	 ที่อาจจะไม่ค่อยมี

ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยสาขาประสาทวิทยาได้มีความ

เข้าใจและมคีวามม่ันใจในการดูแลผูป่้วย	รวมถงึสามารถส่งต่อ

ผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาต่อได้อย่างเหมาะสม

ผลงานการจัดประชุมวิชาการ
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 สื่อประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการประจ�าปี
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ความรูพื้นฐานการตรวจทางประสาทสรีรวิทยาคลินิกสำหรับแพทย

Basic Clinical Neurophysiology for Clinician

ความรูพื้นฐานการตรวจทางประสาทสรีรวิทยาคลินิกสำหรับแพทย

Basic Clinical Neurophysiology for Clinician

สนับสนุนการพิมพโดย

แบบฟอรมลงทะเบียน และรวมกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำป 2555

ขาพเจา.................................................................................................................................................................
โรงพยาบาล.........................................................................................................................................................
ที่อยู.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
โทร....................................................................................................................................................................... 
โทรสาร.................................................................................................................................................................

 มีความประสงครวมกิจกรรม  วันที่ 13 มีนาคม 2555
 การประชุมวิชาการประจำป 2555 ครั้งที่ 2 ชมรมโรคเสนประสาทรวม กลามเนื้อและเวชศาสตรไฟฟา 
วินิจฉัย รวมกับการประชุม pre-congress teaching course ของสมาคม ประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 1 ความรูพื้นฐานการตรวจทางประสาทสรีรวิทยาคลินิก สำหรับแพทย  Basic Clinical Neuro-
physiology for Clinician

คาลงทะเบียน   
   แพทยผูสนใจ   2,000  บาท
   แพทยสมาชิก   1,500  บาท

 มีความประสงครวมกิจกรรม วันที่ 14 -16 มีนาคม 2555 การประชุมวิชาการประจำป 2555
ครั้งที่ 52 สมาคมประสาทวิทยา แหงประเทศไทย

คาลงทะเบียน   
   แพทยผูสนใจ   4,200  บาท
   แพทยสมาชิก   3,500  บาท
   แพทยสมาชิกวิสามัญ 3,500  บาท

 มีความประสงครวมกิจกรรม Dinner Symposium  กรุณา (กากบาท) เพื่อสำรองที่นั่ง
   
   วันที่ 14 มีนาคม 2555 

วิธีการชำระเงิน
   ธนาณัติสั่งจายในนาม สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย ปณ. เพชรบุรีตัดใหม 10311
เช็คสั่งจาย ในนามสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย  โปรดสงแบบฟอรมคืนที่สมาคมประสาทวิทยา 
แหงประเทศไทย อาคาร เฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
หวยขวาง บางกะป กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท 0-2 716-5994, 0-2716-5901 โทรสาร 0-2716-6004
E mail : nstt2004@gmail.com    
ขอมูลเพิ่มเติมสามารถเรียกดูไดจาก www.neurothai.com

วันที่ 14 -16  มีนาคม  2555
 โรงแรม Pullman Bangkok King Power

การประชุมวิชาการประจำป 2555 ครั้งที่ 52
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำป 2555 ครั้งที่ 2
ชมรมโรคเสนประสาทรวมกลามเนื้อ

และเวชศาสตรไฟฟาวินิจฉัย
รวมกับ

การประชุม Pre-congress Teaching Course ครั้งที่ 1 
โดยสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย

วันที่ 13 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power

วันที่ 13 มีนาคม 2555 

หองประชุม Inf inity 1
08.00-08.15 Opening Remark 
 ศ.น.พ. ประเสริฐ บุญเกิด   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
08.15-08.30 Introduction to Electrodiagnosis  
 ดร.น.พ. จรุงไทย เดชเทวพร   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
08.30-09.00 Mononeuropathy
 รศ.น.พ. กองเกียรติ กูณฑกันทรากร   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
09.00-09.30 Polyneuropathy 
 ดร.น.พ. จรุงไทย เดชเทวพร   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
09.30-10.00 Coffee Break and Booth Visit
10.00-10.30 Plexopathy and Radiculopathy
 รศ.พ.ญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
10.30-11.00 Motor Neuron Disorder
 รศ.พ.ญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
11.00-12.00 Educational Lunch Symposium
 Sponsored by GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.
12.00-13.00  Lunch
13.00-13.30 Myopathy and Muscle Channelopathy
 ดร.น.พ. จรุงไทย เดชเทวพร   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
13.30-14.00 Neuromuscular Junction Disorder 
 รศ.พ.ญ. รวิพรรณ วิฑูรพณิชย   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.00-14.30 Magnetic Stimulation
 น.พ. ณัฐ พสุธารชาติ   คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14.30-15.00 Tea Break and Booth Visit
15.00-15.30 Evoked Potential and Autonomic Testing
 รศ.พ.ญ. ศิวาพร จันทรกระจาง   คณะแพทยศาสตร มหาวิยาลัยเชียงใหม
15.30-17.00 Case Discussion and VDO Session that you Probably do not Often 
  Hear and See
 ดร.น.พ. จรุงไทย เดชเทวพร   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
 (ผูดำเนินการอภิปราย)
 น.พ. ณัฐ พสุธารชาติ   คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 พ.ญ. สัญสณีย พงษภักดี   โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 รศ.น.พ. กองเกียรติ กูณฑกันทรากร   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 รศ.พ.ญ. กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ   คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
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Precongress Movement Disorders Course: 
“Treatment of Parkinson’s Disease: 
Practical tips for practicing neurologists”
Organised by: �ai Parkinson’s Disease 
and Movement Disorders Society 
(�ai PDMDS)

4th March 2014

5th March 2014

7th March 2014

08:30-08:45 • Welcome and course outlines: 
How to make the most out of this course?
 นพ.สมชาย  โตวณะบุตร

  สถาบันประสาทวิทยา

08:45-09:15  • Di�erent levodopa preparations: 
Strength and weaknesses in daily management
 นพ.ไพโรจน  บุญคงชื่น

  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี

09:15-09:45 • Early management of PD: 
Levodopa monotherapy: Pros and cons
 พลตรีหญิง ศ.คลินิค พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

  และวิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา
09:45-10:15 • Dopamine agonists and 
MAO-BI monotherapy: Pros and cons
  ผศ.พญ.สุวรรณา  เศรษฐวัชราวนิช

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

10:15-10:45 • Co�ee break
10:45-11:15 • Fluctuations and dyskinesias: 
Pharmacologic management 
 พญ.ปนิดา  พิบูลนุรักษ

  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล

11:15-11:45 • Fluctuatins and dyskinesias: 
Surgical management
 นพ.อภิชาติ  พิศาลพงศ

  คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล

11:45-12:30 • Lunch symposium 1
"Treating the many dimensions of PD” -
Focus on Rotigotine in early morning 
motor function and sleep in Parkinson's disease      
 Prof. Ray Chaudhuri , UK

 ผูดำเนินรายการ: พญ.ปนิดา พิบูลนุรักษ

  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล

Sponsored by Abbott Laboratories Limited

12:30-13:15 • Lunch symposium 2
 1-2-3 Step to win in Parkinson’s disease.
Sponsored by Boehringer Ingelheim (Thai) Ltd.

13:15-13:45 • Postural abnormalities: 
falls and freezing
 ผศ.นพ.ประวีณ  โลหเลขา

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต

13:45-14:30 • Medication induced behavioural 
problems: Tips and tricks in clinical management
 พญ.ปรียา จาโกตา

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 นพ.สิทธิ  เพชรรัชตะชาติ

  โรงพยาบาลพญาไท 1

14:30-15:00 • Co�ee break
15:00-15:30 • Treatment option 
of cognition and psychosis in PD
 พญ.โสฬพัทธ  เหมรัญชโรจน

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15:30-16:00 • Place of exercise 
in the management of PD
 พันโท นพ.ปานศิริ  ไชยรังสฤษดิ์

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
16:00-17:00 • Challenging PD cases discussion:
Presenting cases are encouraged from the audience
 ผูดำเนินรายการ: นพ.อภิชาติ  พิศาลพงศ

  คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล

 Expert panel: 

 พลตรีหญิง ศ.คลินิค พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

  และวิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา

 พันโท นพ.ปานศิริ  ไชยรังสฤษดิ์

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

 พญ.ปนิดา  พิบูลนุรักษ

  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล

 พญ.ปรียา จาโกตา

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 พญ.อรอนงค  จิตรกฤษฏากุล

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

17:00-18:00 • Dinner symposium
Parkinson’s disease: Tactics to achieve the goal
 รศ.พญ.ศิวาพร จันทรกระจาง

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Sponsored by GlaxoSmithKine (Thailand) Ltd.

8:45-9:00 • Opening remark
9:00-9:45 • Update and New Guidelines 
in Headache
 รศ.พญ.ศิวาพร จันทรกระจาง และคณะ

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

9:45-10:15 • Co�ee break
10:15-11:00 • Update and New Guidlelines 
in CNS infection 
  ศ.นพ.วีรจิตต  โชติมงคล

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

11:00-11:45 • Lunch symposium 1
Epilepsy Management 
Sponsored by GlaxoSmithKine (Thailand) Ltd.

11:45-12:30 • Lunch symposium 2
“Fact & Evidence based on AED prescription 
in Epilepsy & Status Epilepticus”
 ผูดำเนินรายการ: ดร.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร

  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

 รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเกา

  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

Sponsored by Sanofi Aventis (Thailand) Ltd.

12:30-13:30 • Lunch
13:30-14:30 • Update and New Guidelines Epilepsy
 พญ.กาญจนา  อั๋นวงษ

  สถาบันประสาทวิทยา

 นพ.ชูศักดิ์  ลิโมทัย

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14:30-15:15 • Update and New Guidelines  in 
Stroke management
 ผศ.นพ.ยงชัย  ลินะนนท

  คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

 พญ.อรอุมา  ชุติเนตร

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15:15-15:30 • Co�ee break
15:30-17:00 • Dinner symposium
Move forward for freedom of refractory epilepsy
 ผูดำเนินรายการ: นพ.สมชาย  โตวณะบุตร

  สถาบันประสาทวิทยา
Pharmacology of Lacosamide: Is it a New Hope?
 ภญ.รศ.ดร.จุฑามณี  สุทธิสีสังข

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
Lacosamide: What can be Expected?
 รศ.นพ.คณิตพงษ  ปราบพาล

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 พันเอก นพ.ชาครินทร  ณ บางชาง 

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

Sponsored by Abbott Laboratories Limited 

8:00-8:45 • Morning symposium
What’s di�erent about Zonisamide?
 นพ.สมชาย  โตวณะบุตร

  สถาบันประสาทวิทยา

 ภญ.รศ.ดร.จุฑามณี  สุทธิสีสังข 

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

Sponsored by Eisai (Thailand) Marketing CO.,LTD.

9:00-9:45 • Update and New Guidelines in 
Dementia : Clinical Practice Guideline 
"Dementia : Diagnoses & Management"
 รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค 

  คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

 พญ.ทัศนีย  ตันติฤทธิศักดิ์

  สถาบันประสาทวิทยา

9:45-10:15 • Co�ee break
10:15-11:00 • Update and managemeng of Bell's palsy
 ผศ.นพ.พรชัย  สถิรปญญา

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

11:00-11:45 • Lunch symposium 1
Depressive Disorder : Borderland between 
Neurology and Psychiatry
 ผูดำเนินรายการ นพ.สมชาย  โตวณะบุตร

  สถาบันประสาทวิทยา

 ดร.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร

  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

Sponsored by SERVIER (THAILAND) LTD.

11:45-12:30 •  Lunch symposium 2
"How to Deal with Antiplatelets Induced 
Gastrointestinal Ulcers in Stroke Patients and 
Pharmacology of Cytoprotective Agents"
 ผูดำเนินรายการ: นพ.สมชาย  โตวณะบุตร

  สถาบันประสาทวิทยา

 ศ.พญ.นิจศรี  ชาญณรงค

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ภญ.รศ.ดร.จุฑามณี  สุทธิสีสังข  

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

Sponsored by Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

12:30-13:30 • Lunch
13:30-14:30 • Free paper presentation 
14:30-15:15 • Update and New Guidelines in 
CNS metastasis
 รศ.นพ.สิทธิ์  สาธรสุเมธี

  คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

 นพ.ไอยวุฒิ  ไทยพิสุทธกุล

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15:15-15:30 • Co�ee break

9:15-9:45 • Co�ee break
9:45-10:30 • �e 11th Athasit Oration
An Introduction to Neuro-opthalmology
 Dr.Gordon T Plant

  The National Hospital for Neurology

  and Neurosurgery, Queen Square, London

10:30-11:00 • Business meeting of the NST
11:00-11:45 • Lunch symposium 1
Managing motor and mood sympotoms in 
Parkinson's disease with combination therapy
 รศ.นพ.รุงโรจน  พิทยศิริ

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ภญ.รศ.ดร.จุฑามณี  สุทธิสีสังข  

  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

Sponsored by B.L.HUA & CO.,LTD.,

11:45-12:30 • Lunch symposium 2
High dose Donepezil : Next step treatment in 
Alzheimer’s Disease
 ผูดำเนินรายการ นพ.สมชาย  โตวณะบุตร

  สถาบันประสาทวิทยา

 ศ.นพ.กัมมันต  พันธุมจินดา

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Sponsored by Eisai (Thailand) Marketing CO.,LTD.

12:30-13:30 • Lunch
13:30-14:30 • Update in Immunomodulatory 
treatment in Neuromuscular disease
 ศ.นพ.กองเกียรติ  กูณฑกันทรากร

  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต

 ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร

  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

 นพ.ณัฐ  พสุธารชาติ

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

14:30-15:15 • Update in Multiple sclerosis
 พญ.สสิธร  ศิริโท

  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล 

 นพ.เมธา อภิวัฒนากุล

  สถาบันประสาทวิทยา

15:15-15:30 • Co�ee break

human health care

�e 54th Annual Meeting, �e Neurological Society of �ailand
Update and New Guidelines in Neurology
�e 54th Annual Meeting, �e Neurological Society of �ailand
Update and New Guidelines in Neurology

4th - 7th  March 20144th - 7th  March 2014
10th �oor Main Conference Room, 6th Cycle Birthday Anniversary His Majesty �e King Building, Phramongkutklao Hospital. 

6th March 2014

8:00-8:45 • Morning symposium
Quick Medical Diagnosis and Treatment Guides 
for Dementia with Vascular Risk Factors
 ศ.นพ.กัมมันต  พันธุมจินดา

  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค 

  คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

 นพ.อิทธิพล  ตะวันกาญจนโชติ

  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล

Sponsored by Janssen-Cilag.Ltd.

8:45-9:15 • Special Lecture
Neuro-opthalmology in �ailand
 พลตรีหญิง ศ.คลินิค พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

  และวิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา

สอบถาม
รายละเอ

ียดเพ��มเต
ิม

สมาคมประสาทว�ทยาแห�งประเทศไทย
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สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2553

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2558

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2554

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2559

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2555

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2560

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2556

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2557

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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 ภาพบรรยากาศ การจัดประชุมวิชาการประจ�าปี
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
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The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

 สื่อประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการกลางปี
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการกลางป  

8 - 10 ตุลาคม 2553  

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
ขอเชิญประสาทแพทยและแพทยผูสนใจเขารวมประชุม 

ณ Dor-shada Resort by the Sea 
จอมเทียน ชลบุรี 

09.30-10.15 ลงทะเบียน-อาหารวาง 
10.15-10.30 พิธีเปดการประชุม ศ.นพ.กัมมันต พันธุมจินดา  
 นายกสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 
10.30-11.00 Arteritis and Phlebitis of the Central Nervous System  
 ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
11.00-12.00 Acute Disseminated Encephalomyelitis: Pathogenesis,           
 Diagnosis, Treatment, and Prognosis 
 รศ.พญ.นาราพร ประยรูววิฒัน คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล  
 อ.นพ.เมธา อภิวัฒนากุล สถาบันประสาทวิทยา  

ศุกร 8 ตุลาคม 2553

เสาร 9 ตุลาคม 2553

อาทิตย 10 ตุลาคม 2553

08.15-08.30 ลงทะเบียน 
08.30-09.30 Neurological Complications of Immune Reconstitution  
 Inflammatory Syndrome  
 ผศ.พญ.ศิวาพร จันทรกระจาง  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาเชียงใหม      
 ผศ.นพ.สุพจน ตุลยาเดชานนท  
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
09.30-10.00 งานแสดงมุทิตาจิตแด  
 ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงศิวาพร จันทรกระจาง 
 ดำเนินรายการ อ.นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น   
  เลขาธิการสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 
10.00-10.30 Coffee Break 

08.15-08.30 ลงทะเบียน 
08.30-09.00 Mechanism in Acute Ischemic Stroke: Role of Putative 
 Inflammatory Cells 
 อ.นพ.สมบัติ มุงทวีพงษา  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     
09.00-10.00 Mechanistic and Pharmacologic Aspects of Refractory  
 Status Epilepticus   
 พ.อ.ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

12.00-13.00 Luncheon Symposium:  
 Evidence-Based Medicine Will Rock You 
 ผศ.นพ.ธนนิทร อศัววเิชียรจนิดา  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ดำเนินรายการโดย อ.นพ.ไพโรจน บญุคงชืน่  
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
 Sponsored by Novartis 
13.00-13.30 Eosinophilic Meningitis: Differential Diagnosis,  
 Management and Prevention 
 ศ.นพ.วรีจติต โชตมิงคล  
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

13.30-14.00 Dermatomyositis and Polymyositis:  
 Clinical Presentation and Pathogenic Autoantibodies  
 อ.ดร.นพ.จรงุไทย เดชเทวพร  
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
14.00-14.30 Coffee Break  
14.30-15.30 New Approaches to Neuroimaging of Central Nervous  
 System Inflammation 
 อ.พญ.ธนัวา สุดแสง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
15.30-17.30 ขอเชิญแพทยผูเขารวมประชุมและวิทยากรทุกทานรวมกิจกรรม- 
 เกมส สามัคคีรวมพลังประสาทแพทย  
 รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค  
 ปฏคิมสมาคมประสาทวทิยาแหงประเทศไทย 

10.30-11.00 Idiopathic Pachymeningitis: an Update 
 ศ.นพ.กัมมันต พันธุมจินดา  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
11.00-11.15 The Opening Remarks of the  
 “Prasop Ratanakorn Honorary Lecture”   
 อ.นพ.ไพโรจน บุญคงชื่น  
 เลขาธกิารสมาคมประสาทวทิยาแหงประเทศไทย 
11.15-12.00 Prasop Ratanakorn Honorary Lecture: Present and   
 Future of Dementia: Practice and Perspective in   
 Thailand 
 รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
12.00-13.30 Luncheon Symposium  
 “Dopamine Agonists: Today and Future”  
 อ.นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล    
 Sponsored by Boehringer Ingelhime 

13.30-14.00 Pathomechanism of Paraneoplastic Neurological  
 Syndromes: an Update 
 อ.นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
14.00-14.30 The Seventh Cranial Neuropathy: a Review  
 ผศ.นพ.สุพจน ตุลยาเดชานนท  
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี      
14.30-15.00 Coffee Break 
15.00-16.00 Autoimmune Disorders of Basal Ganglion 
 อ.นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล    
 รศ.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ  
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
16.00-18.00 Leisure Time 
18.00-21.00 ราตรีสานสัมพันธนองพี่ประสาทแพทย  
 โดยสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 
 เรยีนเชญิผูเขาประชมุ ผูตดิตาม และผูสนบัสนนุการประชมุทกุทาน 

10.00-10.30 Coffee Break 
10.30-11.00 Idiopathic Plexitis: a Review     
 รศ.พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฏฐ  
 คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล   
11.00-12.00 Neurology Tournament  
 ผูเขาแขงขัน: ทีมแพทยประจำบานประสาทวิทยา 
 ดำเนินรายการโดย:  
 ผศ.นพ.รังสรรค ชัยเสวิกุล ประธานวิชาการ  
 อ.นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี กรรมการวิชาการ  
  

12.00-13.30 Luncheon Symposium: New Administration of IM  
 Antiepileptic Drug in Acute Seizure Treatment 
 ผศ.นพ.รังสรรค ชัยเสวิกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   
 Sponsored by Pfizer Invida, Invida (Thailand) Limited  
13.30-13.45 พิธีปดการประชุม 
 ศ.นพ.กัมมันต พันธุมจินดา  
 นายกสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 

อัตราคาลงทะเบียน 
แพทยผูสนใจ 4,000  บาท    
แพทยสมาชิก 3,000  บาท    
สมาชิกวิสามัญ  3,000  บาท    
ผูติดตาม              500  บาท 

สอบถามเพิ่มเติมที่  
สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
โทรศัพท  0-2716-5901 โทรสาร 0-2716-6004  
E-mail nstt2004@gmail.com

สนับสนุนการจัดพิมพโดย

“Neuroinfl ammatory Disorders”

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
09:00-10:00	 Registration	and	coffee	to	kick	off	
10:00-10:45 The mystery of shaking
  นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์
	 	 โรงพยาบาลกรุงเทพ	
10:45-11:30 Wasted hands, is it ALS?   
  ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร
	 	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11:30-12:15    Lunch symposium 1: Role of Natalizumab in MS patient 
  Moderator: รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ 
	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	 	 Speaker:	 พญ.สสิธร ศิริโท
	 	 	 โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์
  Sponsored by บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
12:15-13:00    Lunch symposium 2: Orthostatic Hypotension: Start Right 

from the Beginning
  Moderator: นพ.สมชาย โตวณะบุตร
	 	 	 สถาบันประสาทวิทยา				
	 	 Speaker:	 ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 
	 	 	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Sponsored by บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
13:00-14:00  Lunch
14:00-14:45 Numb feet: organic or functional?
                       ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:45-15:30    How to deal with blurred vision?
  พล.ต.ศ.คลินิก พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย์ 
	 	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	
15:30-16:00	 Afternoon	Coffee	&	Tea	Break
16:00-16:45 Doctor, why I feel dizzy all the time?
  รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ 
	 	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
16:45-17:30    Low back pain: the alarm bell!
  อ.นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล 
	 	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

วันที่  26-28  ตุลาคม 2561วันที่  26-28  ตุลาคม 2561

การประชุมวิชาการกลางปี 2561การประชุมวิชาการกลางปี 2561

Ambulatory Neurology

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
08:30-09:15 Transient loss of consciousness, is it fit?
  รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า
	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
09:15-10:00  Memory loss, is it benign or malignant?
  รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10:00-10:30		 Morning	Coffee	&	Tea	Break
10:30-11:15 Prasop Ratanakorn Honorary Lecture:
 Stroke campaign in Thailand with neurological 
 Research foundation under Royal patronage
  พล.ต.รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์ 
	 	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	
11:15-11:45  พิธีการแสดงมุทิตาจิตแด่
  ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  
	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)
  รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์  
	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  พล.ต.รศ.นพ.สามารถ นิธินันทน์  
	 	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
11:45-12:30  Lunch symposium 3: AMPA receptors characteristic 
 and real world use of AMPA receptor blockers  
  ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร 
	 	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  พล.ต.ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์
	 	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า		
	 	 Sponsored	by	บริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด
12:30-13:15 Lunch symposium 4: Therapy in MS: What are the options?
	 	 Moderator:  ดร.นพ.จรุงไทย เดชเทวพร 
	 	 	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี					
	 	 Speaker:	 นพ.เมธา อภิวัฒนากุล
	 	 	 สถาบันประสาทวิทยา
	 	 Sponsored	by	บริษัท Sanofi Genzyme จ�ากัด
13:15 Lunch
13:15-17:00 Activity group
  

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
08:30-09:15    Pre-operative neurological consultation: What do I do?
  ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) 
	 	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:15-10:00    Facial pain, is it trigeminal neuralgia? 
  อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช   
	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10:00-10:30				 Morning	Coffee	&	Tea	Break
10:30-11:15    Facial weakness, is it Bell’s palsy?
  รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา 
	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
11:15	 ปิดการประชุม

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ช้ัน 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2716-5901, 0-2716-5994   โทรสาร 0-2716-6004
E-mail: nstt2004@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก 

www.neurothai.org

ณ ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอ�ำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี  ณ ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอ�ำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี  

www.neurothai.org

www.neurothai.org

Read More

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2553

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี 2558

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2554

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ.  2559

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2555

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ.  2560

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2556

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ.  2561

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี 2557

สือ่ประชาสมัพนัธ์การประชุม
ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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 ภาพบรรยากาศ การจัดประชุมวิชาการกลางปี
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
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ตารางการประชุมวชิาการประจ�าเดอืน
ปี พ.ศ. 2554-2555

ตารางการประชุมวชิาการประจ�าเดอืน
ปี พ.ศ. 2557-2558

ตารางการประชุมวชิาการประจ�าเดอืน
ปี พ.ศ. 2555-2556

ตารางการประชุมวชิาการประจ�าเดอืน
ปี พ.ศ. 2558-2559

ตารางการประชุมวชิาการประจ�าเดอืน
ปี พ.ศ. 2556-2557

ตารางการประชุมวชิาการประจ�าเดอืน
ปี พ.ศ. 2559-2560

 ตารางการจัดประชุมวิชาการประจ�าเดือน
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
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 สื่อประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการสัญจร
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

   

10.00 - 10.15
10.15 - 10.45

10.45 - 11.15

Coffee break
Office management of dizziness and vertigo
    น.พ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม 
    โรงพยาบาลราชวิถี
Office management of multiple sclerosis and related disorders
    ดร.น.พ. จรุงไทย เดชเทวพร
    คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

11.15 - 12.15 Lunch symposium supported by Norvatis
Changing Paradigm: Optimizing MS Treatment for the Individual Patient
    ดร.น.พ.จรุงไทย   เดชเทวพร
    คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี

12.15 – 13.00 Lunch Break
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สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย 121120 The Neurological Society of Thailand

 การประชมุวิชาการระดับนานาชาติ
 

	 	 โดยการประชมุระดบันานาชาตทิีถ่อืว่าเป็นการจัดงาน

ครั้งแรกๆ	 ที่เป็นผลงานความโดดเด่นของสมาคมประสาท

วิทยา	 คือการที่ทางสมาคมประสาทได้รับเป็นเจ้าภาพการ

ประชุมระดับนานาชาติที่รวบรวมแพทย์สาขาประสาทวิทยา

และสาขาประสาทศัลยศาสตร์มาประชุมพร้อมกันเป็นครั้ง

แรกในเอเชีย	 ในปี	พ.ศ.	 2518	 ในชื่องานประชุม	The	4th 

Asian	and	Oceanian	Congress	of	Neurology	และ	The	

4th Asian and Australasian Congress of Neurological 

Surgery	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี	 16-21	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	

2518	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	และหลัง

จากนั้นทางสมาคมก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประชุม

วชิาการทางด้านประสาทวทิยาในระดบันานาชาตมิาอย่างต่อ

เนื่อง	อาทิ	การจัดงาน	ASEAN	Neurology	2000	ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันที่	 3-5	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2542	ณ	 โรงแรมโลตัส	

ปางสวนแก้ง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็นการรวมการจัดงาน	2	

งานเข้าด้วยกัน	คืองาน	The	3rd	Biennial	Convention	of	

The	ASEAN	Neurological	Association	(ASNA)	และ	การ

ประชุมวิชาการประจ�าป ีสมาคมประสาทวิทยาแห ่ง

ประเทศไทยครัง้ที	่39	นอกจากนีใ้นปี	พ.ศ.	2552	ทางสมาคม

ประสาทวทิยาได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ	World	Federation	of	

Neurology	 ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	

World	Congress	of	Neurology	2009	อีกด้วย

•	 ภาพประชาสัมพันธ์งาน	The	4th Asian and Oceanian Congress of 
Neurology 
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•	 ภาพประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	World	Congress	of	 
	 Neurology	2009

•	 ภาพประชาสัมพันธ์งาน	The	3rd	Biennial	Convention	of	The	 
	 ASEAN	Neurological	Association	(ASNA)	

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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ภาพบรรยากาศการจัดประชุม WCN 2009

•	 สถานที่จัดการประชุม	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

•	 ภาพกิจกรรมการแสดงต่าง	ๆ	ที่แสดงถึงความเป็นไทย

•	 ภาพ	การจัดประชุมนานาชาติ	19th	World	Congress	of	Neurology	(WCN)



  การวิจัยทางด้านสาขาประสาทวิทยา ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสมาคมประสาท	 ที่จะเป็นการสนับสนุนให้แพทย์และ

บคุลากรทางการแพทย์ได้มกีารศกึษาวิจยัทางประสาทวทิยาเพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท�าวจัิยของประสาทแพทย์ทีป่ฏิบตัิ

งานในสถานที่ที่มีทรัพยากรและความพร้อมในการท�าวิจัยระดับต่าง	ๆ	 เพื่อให้ประสาทแพทย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิจัย

ท่ีมีคุณภาพของประเทศ	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยใน

ประเทศได้อย่างเหมาะสม	

 ผลงานการวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
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 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของแพทย์สมาชิก ฉบับแรก ในปี ค.ศ. 1959

Goldberg, M., Chitanondh, H
The American Journal of 
Medicine 1959.
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วงเล็บ	พ.ศ.	

 ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS ของแพทย์สมาชิกทั้งหมด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 จนถึง ปัจจุบัน
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• โดยในช่วง 60 ปี ที่ผ่านมานั้น	ได้มีการเพิ่มขึ้นของผลงานวิจัยของประสาทแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล	SCOPUS	ซึ่งสามารถสืบค้นได้ดังนี้
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• โดยในช่วง 60 ปี ที่ผ่านมานั้น	ได้มีการเพิ่มขึ้นของผลงานวิจัยของประสาทแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล	SCOPUS	ซึ่งสามารถสืบค้นได้ดังนี้



หลักการและเหตุผล

	 	 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย			มีนโยบายให้

ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่	 ประสาทแพทย์	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท�าวิจัยของประสาทแพทย์	 ท่ี

ปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีทรัพยากรและความพร้อมในการท�า

วิจัยในระดับต่าง	 ๆ	 	 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสนับสนุนเบื้องต้นให้

ประสาทแพทย์ได้พฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นนกัวจัิยท่ีมคีณุภาพ

ของประเทศ	 และท�าให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ

งานของประสาทแพทย์		อันจะน�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรูท้าง

ด้านประสาทวิทยาที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศอย่าง

แท้จริง		

วัตถุประสงค์ 

  1.	 สนับสนนุประสาทแพทย์ให้สามารถพฒันาศกัยภาพ

การท�างานวจิยัในสภาพแวดล้อม	ทรพัยากร	ในระดบัของความ

พร้อมที่เป็นอยู่	ให้มีผลงานส�าเร็จลุล่วงได้

  2.	 สนบัสนนุการท�าวจิยั	สาขาประสาทวทิยา		หรอือนสุาขา

ทางประสาทวทิยา	หรอืประสาทวทิยาทีเ่ก่ียวกบัสาขาอืน่	ๆ	 ใน

ลกัษณะสหสาขาวชิา	เพือ่ให้ได้องค์ความรูใ้หม่	หรอืเพือ่น�าผล

งานที่ได้มาประยุกต์ใช้ในระดับท้องถ่ิน	 และ/หรือในระดับ

ประเทศ	นอกจากนีส้มาคมประสาทวทิยา	ยงัสนบัสนนุการท�า

วจิยัเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาสมาคมประสาทวทิยา	ในด้านต่าง	ๆ

 3.	 สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือในการท�าวิจัย	

ระหว่างประสาทแพทย์และแพทย์ในสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั่ว

ประเทศที่ท�างานในระดับต่าง	ๆ	

เป้าหมาย

	 	 จดัสรรทนุวิจยัในปี	พ.ศ.	2562	มวีงเงนิสนบัสนนุรวมทกุ

ประเภทโครงการ	 ท้ังหมด	 2,000,000	 บาทต่อปี	 โดยให้ทุน

สนับสนุนเป็น	3	ประเภทดังนี้

 1.	 ทุนแพทย์ประจ�าบ้าน	 สาขาประสาทวิทยา	 (NST	

Fellowship	Grant)	

 2.	 ทุนสนับสนุนการเดินทางน�าเสนอผลงานในการประชุม

ระดับนานาชาติของแพทย์ประจ�าบ้าน	 สาขาประสาทวิทยา	

(NST	Travel	Grant)

 3.	 ทุนพัฒนาการวิจัยโรคทางระบบประสาทวิทยา	

(Research	Grant)

 การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของแพทย์สมาชิกและแพทย์ประจ�าบ้าน
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   1. ทุนแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาประสาทวิทยา  

(NST Fellowship Grant) 

  วัตถุประสงค์ 

  เพื่อสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้าน	 สาขาประสาทวิทยา	

ได้มีเงินทุนสนับสนุนการท�างานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการ

สอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา	 และเป็นจุดเริ่มต้นให้

แพทย์ประจ�าบ้านที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการท�า

วิจัยหรือการขอทุนวิจัยได้เริ่มมีความสนใจที่จะริเริ่มท�างาน

วจิยักบัอาจารย์ทีป่รกึษาในแต่ละสถาบนั	และเป็นการส่งเสริม

ภาพลกัษณ์อันดขีองสมาคมประสาทวทิยา	ในการ่วมดแูลและ

สนับสนุนงานวิจัยของแพทย์ประจ�าบ้าน

  วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาการด�าเนินงาน 

	 	 การจัดสรรให้กับแพทย์ประจ�าบ้านช้ันปีที่	 2	 รายละ	

5,000	บาท	ต่อ	2	ปีการศึกษา	(งบประมาณไม่เกิน	250,000 

บาท)	 ซึ่งในปัจจุบันมีแพทย์ประจ�าบ้าน	 สาขาประสาทวิทยา	

เข้ารับการอบรมจ�านวนกว่า	50	ราย	 	 โดยทุนจะมอบให้เมื่อ

แพทย์ประจ�าบ้านช้ันปีท่ี	 2	 ยื่นส่งเอกสารหัวข้องานวิจัยและ

เอกสารจริยธรรมการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต้น

สังกัดมายังสมาคมประสาทวิทยา	 ภายในวันที่	 30	 มิถุนายน	

พ.ศ.	2563 

  2. ทุนสนับสนุนการเดินทางน�าเสนอผลงานในการ

ประชุมระดับนานาชาติของแพทย์ประจ�าบ้าน สาขา

ประสาทวิทยา (NST Travel Grant)

  วัตถุประสงค์ 

	 	 เพื่อสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้าน	 สาขาประสาทวิทยา	

ในการน�าเสนอผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเพื่อ

วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา	 ในการน�าเสนอผลงานในการ

ประชุมระดับนานาชาติ	 โดยการสนับสนุนแพทย์ประจ�าบ้าน

จะก�าหนดไม่เกิน	1	ครั้ง	 ในระยะเวลาการเรียนจ�านวน	2	ปี	

และหากแพทย์ที่จบการศึกษาต้องการน�าผลงานที่เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาในการน�าเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับการ

สนับสนุน	จะสามารถกระท�าได้หากวันที่จัดงานประชุมถูกจัด

ขึ้นภายใน	1	ปี	ภายหลังจากที่แพทย์ประจ�าบ้านเรียนจบในปี

การศึกษานั้น	(ก�าหนดวันจบการศึกษา	คือวันที่	30	มิถุนายน	

ของทุกปี)		

  วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาการด�าเนินงาน

	 	 ทีจ่ดัสรรไม่เกนิ	250,000	บาทต่อปี	โดยแบ่งให้เป็นการ

สนับสนุนการน�าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์รายละ	 10,000 

บาท	และการสนับสนุนการน�าเสนอผลงานด้วยวาจา	รายละ	

20,000	บาท	แพทย์ประจ�าบ้าน	1	ท่าน	จะสามารถขอทุนได้

ไม่เกิน	1	ครัง้	ตลอดระยะเวลาการเรยีน	2	ปี	หากแพทย์ประจ�า

บ้านได้รับการคัดเลือกให้น�าเสนอผลงานมากกว่า	 1	 รายการ	

สมาคมประสาทวิทยา	 จะให้การสนับสนุนงบประมาณที่มาก

ที่สุดเพียงยอดเดียว

 หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย



  3. ทุนพัฒนาการวิจัยโรคทางระบบประสาทวิทยา 

(Research Grant)

  วัตถุประสงค์ 

	 	 เพ่ือสนับสนุนประสาทแพทย์ท่ีปฏิบัติงานอยู่ภายใน

ประเทศไทย	 ในการท�าวิจัยเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความ

รู้ด้านโรคประสาทวิทยา	 และเพื่อสนับสนุนประสาทแพทย์

มอีายนุ้อยกว่า	45	ปี	ท่ีเริม่มปีระสบการณ์ในการท�าวจิยั	และ

ก�าลงัปฏิบตังิานอยูภ่ายในประเทศไทย	ในการท�างานวจิยัเพือ่

น�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางสาขาประสาทวิทยา

  วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาการด�าเนินงาน 

	 	 ระยะเวลาการด�าเนินงานไม่เกินรายละ	 2	 ปี	 โดย

เป็นการจัดสรรทุนวิจัยระบบประสาททุนละ	200,000	บาท

ไม่เกินละ	3	ทุนต่อปี	(งบประมาณรวม	600,000	บาท)	หาก

ในงบประมาณนั้นมีแพทย์ที่ขอเข้ามามากกว่าจ�านวนท่ี

ก�าหนดให้	คณะกรรมการสามารถลงมตแิบ่งทนุให้กบัผูข้อได้

ตามสมควร	(โดยทีม่ยีอดวงเงนิทนุวจิยัทีท่างสมาคมประสาท

วิทยา	สนับสนุนรวมไม่เกิน	600,000	บาทต่อไป	และแพทย์

ผู้ขอจะได้ไม่เกิน	200,000	บาทต่อราย)
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ผลงานรางวัลระดับชาติของแพทย์สมาชิก	มีทั้งสิ้น	107	รางวัล	โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลดังนี้

 ผลงานรางวัลระดับชาติของแพทย์สมาชิก
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

1 นพ.เกียรติศักดิ์	ราชบริรักษ์ โรงพยาบาล	หาดใหญ่ ศิษย์เก่าดีเด่น	ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
และสถาบัน

2019 มหาวิทยาลัย	สงขลา
นครินทร์

2 ผศ.พญ.กรรณิการ์	คงบุญเกียรติ คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดผลงาน
วิจัยแพทย์ประจ�าบ้านอายุรศาสตร์ประจ�าปี	
2551

2008 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยแพทย์
ประจ�าบ้านประสาทวิทยาประจ�าปี	2555

2012 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

3 ศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น 2011 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ 2012 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

ภาคีสมาชิก	ราชบัณฑิตสภา

4 พญ.จันจิรา	สาธุกิจชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัย	(รางวัลชมเชย) 2014 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

5 ศ.พญ.	ดิษยา	รัตนากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล	Presidential 1989 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลโรคหลอดเลือดสมองรามาธิบดี 2006 สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่ง
ประเทศไทย

6 พญ.ทัศนีย์	ตันติฤทธิศักดิ์ สถาบันประสาทวิทยา รางวัลนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง	สาขาโรคไม่
ติดต่อ	เรื่อง	Post	stroke	registry	

2019 เขตสุขภาพที่	13
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

7 ศ.นพ.ธีระวัฒน์	เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ผลงานวิจัยดีเด่น 1992 สภาวิจัยแห่งชาติ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 1994 สภาวิจัยแห่งชาติ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ	
ในพระบรมราชูปถัมภ์

2004 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยี

รางวัลโรคพิษสุนัขบ้า 2007 กรมควบคมุโรค	กระทรวง
สาธารณสขุ

8 ศ.พญ.นิจศรี	ชาญณรงค์ คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลดีเด่น	โครงการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลประจ�าปี

2005

รางวัลความเป็นเลิศทางด้านคลีนิค 2005 บริษัท	บูพาประกันภัย	
(ประเทศ	ไทย)	จ�ากัด	

รางวัลยอดเยี่ยม	โครงการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลประจ�าปี

2008

รางวัลดีเด่น	คุณภาพการให้บริการประชาชน	
ประเภทรายกระบวนงานประจ�าปี	
พ.ศ.	2553	โดยคณะกรรมการพัฒนา	ระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)	มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระบวนงานการดูแล
รักษาโรคหลอด	เลือดสมองครบวงจร

2010 คณะกรรมการพัฒนา	ระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)

รางวัลดีเด่นคุณภาพการให้บริการประชาชน	
ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน

2010

รางวัลผู้ท�าชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของ
แพทย์จุฬาฯ	โดยคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2554	

2011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬา	
พ.ศ.	2554

2011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลดีเด่น	ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอน	กองทุนกาญจนาภิเษก
เฉลิมพระเกียรติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจ�าปี	2555

2012 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลผู้ท�าชื่อเสียงและเป็นความภาคภูมิใจของ
แพทย์จุฬาฯ	โดยคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	2556	

2013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

8
(ต่อ)

ศ.พญ.นิจศรี	ชาญณรงค์ คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น	ด้านวิชาการ	โดยราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี
พุทธศักราช	2557

2014 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

รางวัลดีเด่น	คุณภาพการให้บริการประชาชน	
ประเภทรายกระบวนงานประจ�าปี	
พ.ศ.	2559	โดยคณะกรรมการพัฒนา	ระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)	มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กระบวนงานการดูแล
รักษาโรคหลอ

2016 คณะกรรมการพัฒนา	ระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)

รางวัลการใช้ระบบโทรเวชกรรมในการดูแล 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	จากกระทรวง 
สาธารณสุข	2560

2017 กระทรวงสาธารณสุข

รางวลับคุลากรดเีด่นของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	ประจ�าปี	2560

2017 สภากาชาดไทย

รางวัล	Thailand	Angel’s	award	(Diamond	
status)	ในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง2561

2018

รางวัล	World	Stroke	Organization	Angel’s	
award	(Platinum	status)	ในการดูแลโรค
หลอดเลือดสมอง	2561

2018

รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ	แพทยสมาคม	
ประจ�าปี	2561

2018 แพทยสมาคม

9 ศ.นพ.นิพนธ์	พวงวรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ราชบัณฑิต

รางวัล	The	Most	Distinguished	
Administrator	of	Thai	Medical	Journal	
1995

1995 สถาบันผู้ดูแลระบบที่ดีที่สุด
แห่งประเทศไทย

รางวัล	The	Excellent	Administrator	Award	
1995	for		The	Most	Distinguished	Editor	of	
Medical	Journal	of	Thailand

1995 สมาคมผู้ดูแลระบบที่ยอด
เยี่ยม

รางวัลสุภาพบุรุษแห่งปี	1999 1999 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รางวัลแพทย์ดีเด่นแห่งปี	2002 2002 สมาคมแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

10 รศ.นพ.ประวีณ	โล่ห์เลขา คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยสาขาอายุรศาสตร์	(รางวัลชมเชย) 2008 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่		(รองชนะเลิศอันดับ2) 2008 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 สมาคมโรคพาร์กินสินและ
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

รางวัลนักวิจัยแพทย์ประจ�าบ้าน 2008 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลนักวิจัยแพทย์ประจ�าบ้าน 2008 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวัลการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ 2009 สมาคมโรคพาร์กินสินและ
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

11 ศ.นพ.ประสพ	รัตนากร กระทรวงสาธารณสุข เกียรติบัตรบุคคลดีเด่นของชาติ 2002 สาขาการพัฒนาสังคม	(ด้าน
สุขภาพจิต)	ของส�านักงาน
เอกลักษณ์ของชาติ	ส�านัก
นายกรัฐมนตรี

	ผู้มีคุณูปการด้านการศึกษา	ของคุรุสภา 2009

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้จัดรายการ	“ใจเขาใจเรา” 2009 วิทยุกระจายเสียง	กรม
ประชาสัมพันธ์	

โล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านสุขภาพจิตสังคม 2009 การสาธารณสุขไทย

รางวัลผู้สูงอายุผู้ท�าคุณประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ	

2009 สมาคมคลังปัญญาอาวุโส
แห่งประเทศไทย

	โล่เชิดชูเกียรติการสนับสนุนการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ

2009 กองทัพไทย

12 ศ.พญ.พรภัทร	ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนักวิจัยรุ่นใหม่ 2012 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองบทคัดย่อวิจัยดีเด่น
แห่งปี

2013 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

ผลงานรางวัลระดับชาติ ของแพทย์สมาชิก
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

12
(ต่อ)

ศ.พญ.พรภัทร	ธรรมสโรช คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รางวัลน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 2013 สมาคมโรคหลอดเลือดสมอง
ไทย

รางวัลน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 2014 สมาคมโรคหลอดเลือดสมอง
ไทย

13 พญ.พัทธมน	ปัญญาแก้ว คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การแข่งขันแพทย์ 2009 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

ทุนอานันทมหิดล	สาขาแพทยศาสตร์ 2014 มูลนิธิอานันทมหิดล

14 นพ.เมธา	อภิวัฒนากุล สถาบันประสาทวิทยา รางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น	(Oustanding	
Young	Physician	Award)

2019 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

15 ศ.นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลกรมวิทยาศาสตร์การแพ	ทย์ 2009 กรมวิทยาศาสตร์ทางการ
แพทย์	

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ 2012 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวัลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2014 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
กระทรวงสาธารณสุข		

รางวัล	อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น	 2014 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย		

รางวัลดีเด่น	ประเภทการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์	

2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
กระทรวงสาธารณสุข		

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์	

2015 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)	

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ
คนดี	ศรีจุฬาฯ	

2015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	จากการ
แข่งขันแผนธุรกิจ	The	mai	Bangkok	Business	
Challenge	®	@	Sasin	2017	เครื่องวิเคราะห์
อาการสั่น	โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรค
พาร์กินสันฯ	และทีม	Pdvice

2017 	ธนาคารเกียรตินาคิน	จ�ากัด	
(มหาชน)
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

15
(ต่อ)

ศ.นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลหน่วยปฎิบัติการวิจัย(RU)	ที่มีผลงานดีเด่น	
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์	 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเมธีวิจัย	กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช	 2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส	สกว.	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562 2019 กองทุนสนันสนุนการวิจัย

16 รศ.นพ.วรพรรณ	เสนาณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น3 2015 สภากาชาดไทย

17 ศ.นพ.วัฒนา	นาวาเจริญ คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

รางวัลที่	1	สถานพยาบาลในดวงใจ	 2007 ส�านักงานประกันสังคม

รางวัลที่	1	Electronic	Claim	Award 2007

รางวัล	Humanized	Health	Care	Award 2008 สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล

รางวัลที่	1	สถานพยาบาลในดวงใจ 2008 ส�านักงานประกันสังคม

รางวัลที่	1	Electronic	Claim	Award 2008

รางวัลดีเด่นรางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน

2008 ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)

รางวัลที่	2	สถานพยาบาลในดวงใจ 2009 ส�านักงานประกันสังคม

รางวัลที่	1	Electronic	Claim	Award 2009

นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นภาครัฐ 2009 สมาคมนักบริหารโรง
พยาบาลแห่งประเทศไทย

รางวัลดีเด่นรางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน

2009 ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)

รางวัล	“สมเด็จพระวันรัต” 2010 แพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย

ผลงานรางวัลระดับชาติ ของแพทย์สมาชิก
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

17
(ต่อ)

ศ.นพ.วัฒนา	นาวาเจริญ คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

รางวัลดีเด่นรางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน

2010 ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)

รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นเครือข่ายโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

2011 ส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)

รางวัลดีเด่นรางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน	

2011 ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)

รางวัลที่	1	Electronic	Claim	Award 2011

รางวัล	The	Genius	E-Claim	Award	 2011

รางวัลดีเด่นรางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน

2012 ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)

รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ 2012 ส�านักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ	สาขา
พัฒนาสังคม

18 นพ.ศรัทธาวุธ	วงษ์เวียงจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลน�าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 2012 สมาคมโรคหลอดเลือดสมอง
ไทย

19 รศ.นพ.สมบัติ	มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รางวัลการจัดการคุณภาพแห่งประเทศไทย 2013 การจัดการคุณภาพ
ประเทศไทย	(TQM)

20 ศ.นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รางวัลนักวิจัยดีเด่น 2008 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย	

รางวัลนักวิจัยรองชนะเลิศ 2008 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รางวัลนักวิจัยดีเด่น 2010 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย	

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 2010 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

กระแสชนะวงศ์ 2013 กระแสชนะวงศ์
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

20
(ต่อ)

ศ.นพ.สมศักดิ์	เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 2017 ปอมท.	สาขารับใช้สังคม

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น 2018 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย	สาขาบริการ
ชุมชน

21 ศ.นพ.สุทธิพันธ์	จิตพิมลมาศ คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฏ
ไทย	ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

2001

รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก	ชั้นที่	1	ประถมาภรณ์ช้างเผือก

2004

รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก	ชั้นที่	1	ประถมาภรณ์ช้างเผือก

2007

รางวัล	กระแส	ชนะวงศ์	ประจ�าปี	2561 2018 มูลนิธิหมอกระแส	ชนะวงศ์	
และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ	3	ปี	ต่อเนื่อง กรมบัญชีกลาง	กระทรวง
การคลัง

รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น	8	ปีติดต่อกัน	
(2555-2556)

2013 กรมบัญชีกลาง	กระทรวง
การคลัง

รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น	(2561) 2018 กรมบัญชีกลาง	กระทรวง
การคลัง

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล	อันดับ	5	ของประเทศ	 ส�านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล	(องค์การมหาชน)

22 ผศ.นพ.สุพจน์	ตุลยาเดชานนท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม	
จริยธรรม

2008 แพทยสภา

23 ศ.นพ.อดุลย์	วิริยเวชกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
มหาวิทยาลัยมหิดล

ราชบัณฑิต

24 ผศ.พญ.อภิญญ์เพ็ญ	 
สาระยา	วสันติวงศ์

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลน�าเสนอผลงานวิจัย	(รางวัลชมเชย) 2019 ปรมาจารย์วิทยาจุฬาภร

ผลงานรางวัลระดับชาติ ของแพทย์สมาชิก
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

25 ศ.เกียรติคุณ	นพ.อรรถสิทธ์ิ	 
เวชชาชีวะ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

ราชบัณฑิต

รางวัล	Best	Public	Administrator	Award	
(Higher	Education)	from	The	Public	
Administration	Society	of	Thailand

1998 สมาคมบริหารรัฐกิจแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลเหรียญดุษฎีมาลา 1998 มหาวิทยาลัยมหิดล

26 ดร.พญ.อรอนงค์	โพธิแ์ก้ววรางกลู คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รางวัลน�าเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจ�าบ้าน	
(รางวัลชมเชย)

2012 สมาคมประสาทวิทยาแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยแพทย์สมาชิก	
(รางวัลชนะเลิศ)

2015 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

รางวัล	Cerebos	Award	2016	 2016 เซเรบอส	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

รางวัลกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

2019 กองทุนเพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจและเทคโนโลยี
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ผลงานรางวัลระดับนานาชาติของแพทย์สมาชิก	มีทั้งสิ้น	62	รางวัล	โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลดังนี้

 ผลงานรางวัลระดับนานาชาติของแพทย์สมาชิก
 ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

1 ศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Best	Platform	Presentation	(open	
category)	

2004 11th	Asia-Oceanic	
Congress of Neurology 
(AOCN)

Singapore

Best	Poster	Presentation	Award	 2011 4th Association of South 
East	Asian	Pain	Societies	
Congress

ASEAN

2 นพ.เกียรติศักดิ์	ราชบริรักษ์ โรงพยาบาล	หาดใหญ่ AMEE	Award 2009 Association	for	Medical	
Education	in	Europe

Spain

3 พญ.ขนิษฐา	สุวรรณศรีนนท์ คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Travel	Grant 2008 Multiple	Sclerosis	
International	Federation	
(MSIF)

UK

Travel	Grant 2008 Department	of	
Neurology,	Mayo	Clinic

USA

Travel	Grant 2009 Department	of	
Neurology,	Mayo	Clinic

USA

4 ดร.นพ.จรุงไทย	เดชเทวพร หน่วยประสาทวิทยา	ภาค
วิชาอายุรศาสตร์	คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัย
มหิดล

Fellow	of	American	Academy	of	
Neurology	(FAAN)

2019 American	Academy	of	
Neurology

USA

5 ผศ.พญ.ดวงนภา	รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ หน่วยประสาทวิทยา	ภาค
วิชาอายุรศาสตร์	คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
นเรศวร

Travel	Award	for	Junior	
Investigators	for	abstract	entitle	
"Cortical	Superficial	Siderosis	is	a	
Predictor	of	Early	Recurrent	
Intracerebral	Hemorrhage	in	
Cerebral	Amyloid	Angiopathy"	

2016 	The	program	
committee	of	the	
International	Stroke	
Conference	2016

USA
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ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน ชื่อรางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ปี หน่วยงานที่มอบรางวัล

6 ศ.พญดิษยา	รัตนากร คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

International	Young	Neurologist	
Grant	

1993 International	Congress	
of 
Electroencephalography	
and Clinical 
Neurophysiology

USA

Willit	Award	 1997 The Wake Forest 
University	School	of	
Medicine

USA

McKinney	Award 1998 American	Society	of	
Neuroimaging

USA

7 พญ.ธนนันท์	ธรรมมงคลชัย คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

Junior	Recognition	Award	(Poster	
presentation)

2015 American	Association	of	
Neuromuscular	&	
Electrodiagnostic 
Medicine

USA

Junior	Recognition	Award	(Poster	
presentation)

2017 American	Association	of	
Neuromuscular	&	
Electrodiagnostic 
Medicine

USA

8 ศ.นพ.ธีระวัฒน์	เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลโล่เกียรติยศองค์ปาฐก	(World	
Federation	of	Neurology)

2010 World Congress 
Neurology

Belgium

9 ศ.พญ.นิจศรี	ชาญณรงค์ คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Quality	Award 2009 Institute	Health	care	
Improve

USA

10 ศ.นพ.นิพนธ์	พวงวรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	มหาวิทยาลัย
มหิดล

Man	of	Achievement	Award 1992 The	International	
Biographical	Centre,	
Cambridge

UK
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10
(ต่อ)

ศ.นพ.นิพนธ์	พวงวรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	มหาวิทยาลัย
มหิดล

International	Man	of	the	Year	
1993

1993 The	International	
Biographical	Institute,	
Inc

USA

WHO’S	WHO	OF	THE	YEAR	1993 1993 The	American	
Biographical	Institute,	
Inc

USA

Lifetime	Achievement	and	
Contribution to Neurology of the 
World

2009 The	Indian	Academy	of	
Neurology

India

11 พญ.นิศา	วรสูต หน่วยประสาทวิทยา	ภาค
วิชาอายุรศาสตร์	คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

INTERNATIONAL	CONGRESS	
TRAVEL	GRANT	AWARD	TO	
PARTICIPATE	IN	THE	
INTERNATIONAL	CONGRESS	OF	
PARKINSON’S	DISEASE	AND	
MOVEMENT	DISORDERS,	NICE,	
FRANCE		

2019 The	International	
Parkinson	and	
Movement	Disorder	
Society

USA

The	American	Academy	of	
Neurology’s	(AAN)	2020	
International	Scholarship	Award

2020 The	American	Academy	
of	Neurology’s	(AAN)

USA

12 ผศ.พญ.ปนิษฐา	จินดาหรา คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

the	royal	eye	hospital	
(Manchester)	prize

2007 the royal college of 
ophthalmologists	
annual congress

UK

the	second	place	award	for	the	
oral	presentation	at	the	8th 

European	Neuro-Ophthalmology	
society	meeting

2007 European	Neuro-
Ophthalmology	Society	
meeting

Turkey

13 รศ.นพ.ประวีณ	โล่ห์เลขา คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Movement	Disorder	Society	
Travel	Grant

2008 International	Congress	
of	Parkinson’s	Disease	
and	Movement	
Disorders

USA

ผลงานรางวัลระดับชาติ ของแพทย์สมาชิก
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13
(ต่อ)

รศ.นพ.ประวีณ	โล่ห์เลขา คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Movement	Disorder	Society	
Travel	Grant

2009 International	Congress	
of	Parkinson’s	Disease	
and	Movement	
Disorders

USA

The	International	LEAders	
Programs	for	Young	Movement	
Disorder	Neurologists	(LEAP)	
2016

2017 Movement	Disorder	
Society	(MDS)

USA

14 ศ.นพ.ประสพ	รัตนากร กระทรวงสาธารณสุข ปูชนียบุคคลของรัฐสภาอาเซียน 2006 Member	of	ASEAN	
Parliament

ผู้น�าด้านสุขภาพจิตชุมชนในรอบ	๑๐๐	
ปี

2006 World Health 
Organization

Switzerland	

15 ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์	วิสุทธิพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกกิตติมศักดิ์ 2005 American	Pediatric	
Society

USA

Neuroscience	Award	2006 2006 Charles	R.	Drew	
University	of		Medicine	&	
Science

USA

Outstanding	Asian	Paediatrician	
Award	2006

2006 Asia	Pacific	Pediatric	
Association 

Philippines

16 นพ.	พัฒน์	ก่อรัตนคุณ คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

Best	Poster	Award 2014 Asia	Pacific	Stroke	
Conference,	Taipei

Taiwan

Young	scientist	grant	award 2015 Asian and Oceanian 
Myology	Center	(AOMC)	
Annual	Scientific	
Meeting

Thailand 

Travel	grant	award 2017 Asian and Oceanian 
Myology	Center	(AOMC)	
Annual	Scientific	
Meeting

Singapore	
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17 พญ.พัทธมน	ปัญญาแก้ว คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา
การเคลื่อนไหวผิดปกติ	แห่ง	Asia	
Oceania	ในงานประชุม	SYNNERGIES

2018 MDS Korea

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาการเคลื่อนไหว
ผิดปกติที่มีความโดดเด่นด้านผู้น�า	ใน
ระดับเอเชีย	(MDS	LEAP	Program)

2018 International	Movement	
Disorders	Society

USA

18 นพ.เมธา	อภิวัฒนากุล สถาบันประสาทวิทยา The	Department	of	Neurology	
Research	Award

2010 Mayo	Clinic USA

The	Department	of	Neurology	
Research	Award

2010 Mayo	School	of	
Graduate	Medical	
Education

19 พล.ต.ดร.นพ.โยธิน	ชินวลัญช์ โรงพยาบาลพระมงกุฎ ESA	TOP	Scholar	Research	Award 1997 The	Epilepsy	Society USA

20 ศ.นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	The	Jean-Louis	Riehl	Award 2001,
2003

Department	of	
Neurology,	UCLA	School	
of	Medicine

USA

New	Millennium	Dystonia	Award	
for	Young	Investigators

2001 Dystonia	Medical	
Research	Foundation

USA

Lillian	Schorr	Postdoctoral	
Fellowship

2001 Parkinson’s	Disease	
Foundation

USA

Melvin-Yahr	Fellowship	Award 2005 "The	International	
Federation of 
Parkinson’s	disease	
Foundation	&	World	
Federation of Neurology 
"

USA

Parkinson’s	Disease	Community	
Service		Award

2012 World	Parkinson’s	
Education	Program

Canada

ผลงานรางวัลระดับชาติ ของแพทย์สมาชิก
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20
(ต่อ)

ศ.นพ.รุ่งโรจน์	พิทยศิริ คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

President’s	Distinguished	Service	
Award

2015 International	Movement	
Disorders	Society	(MDS)

USA

Leaders	in	Innovation	Fellowship 2016 The	Royal	Academy	of	
Engineering

UK

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	จากการแข่งขันแผน
ธุรกิจ	The	mai	Bangkok	Business	
Challenge	®	@	Sasin	2017	เครื่อง
วิเคราะห์อาการสั่น	โดยศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านโรคพาร์กินสันฯ	และ
ทีม	Pdvice

2017 Kiatnakin	bank	public	
company	limited

Thailand 

Houston Technology Center Asia 
Innovation	Award	2017

2017 Houston Technology 
Center Asia

USA

21 ศ.นพ.วัฒนา	นาวาเจริญ คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ	United	Nations	
Public	Service	Award

2009 United	Nations	

Excellence	Award 2011 Hospital	Management	
Asia

Singapore	

22 รศ.นพ.สิทธิ์	สาธรสุเมธี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	มหาวิทยาลัย
มหิดล

Merit	Award	for	Clinical	Cancer	
Research

2006 American	Society	of	
Clinical Oncology

USA

23 ผศ.นพ.อภิญญ์เพ็ญ	สาระยา	วสันติ
วงศ์

คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Consolation	prize/Clinical	
features	of	paraneoplastic	
neurological	syndrome	related	
to	anti-Ri	(ANNA2):	Thai	case	
series	and	review	of	the	
literatures

2019 The	organizing	
committee	of	Princess	
Chulabhorn 
International	Oncology	
Conference

Thailand 

24 ผศ.พญ.อรณี	แสนมณีชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	มหาวิทยาลัย
มหิดล

Jonathon	Pembroke	Australasia	
Award

2013 Peripheral	Nerve	Society Australia 

25 ศ.เกยีรตคิณุ	นพ.อรรถสทิธิ	์เวชชาชวีะ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

World	Health	Organization	
Tobacco	or	Health	medal

1996 World Health 
Organization	

Switzerland
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26 ดร.พญ.อรอนงค์	โพธิ์แก้ววรางกูล คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The	First	runner-up	award	for	
The	Video	Challenge	in	Malaysia	
Parkinson’s	Disease	Conference	
and	DBS	Course

2013 Malaysian	Society	of	
Neurosciences

Malaysia

The	First	runner-up	award	for	
The	Video	Challenge

2016 The	5th Asian and 
Oceanian	Parkinson’s	
Disease	and	Movement	
Disorders	Congress

Philippines	

The	Best	Abstract	by	a	Woman	
in	Movement	Disorders	Award

2017 XXII	World	Congress	on	
Parkinson’s	Disease	and	
Related	Disorders

Vietnam

27 รศ.นพ.อัตถพร	บุญเกิด คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

Third	prize	for	Neuroscience’s	
resident day

2002 Cleveland clinic 
foundation

USA

Second	prize	for	oral	poster 2003 CNS	meeting USA

28 นพ.เอกวัจน์	วิชญาณรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล

International	Society	for	
Autonomic	Neuroscience	(ISAN)	
Travel	Award

2015 International	Society	for	
Autonomic	
Neuroscience

Australia 

The	Don	Summers	Memorial	
Multiple	System	Atrophy	Travel	
Awards

2016 The	Multiple	System	
Atrophy	Coalition

USA

29 นพ.โอภาส	นวสิริพงศ์ โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ Dr.	Wilder	Penfield	Medal	Award 2001 Department	of	
Neurology,	University	of	
Chicago	hospital

USA

ผลงานรางวัลระดับชาติ ของแพทย์สมาชิก
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 ผลงานการจัดการอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน
 และการสอบเพื่อรับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรของสมาคมประสาทวิทยา
 แห่งประเทศไทย 
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  ปัญหาโรคระบบประสาทเป็นปัญหาที่พบบ่อย และ

เ ป็นปัญหาที่แพทย์ทั่วไปยังไม่สามารถให้การวินิจฉัยและ

ใ ห้การรักษาได้อย่างถูกต้อง	 ปัจจุบันมีการพัฒนาองค์ความรู้

ใ นเชิงลึกของประสาทวิทยาศาสตร์	 (neurosciences)	

วิทยาศาสตร์การแพทย์ของระบบประสาทรวมทั้งโรคและ

ความผิดปกติต่าง	ๆ	ของระบบประสาทอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้ง

วทิยาการและเทคโนโลยใีนด้านการวนิจิฉยัและบ�าบดัรักษาได้

มีการพัฒนาไปมาก	 ในด้านการบริการได้มีการเปิดให้บริการ

ก ารตรวจวินิจฉัยต่าง	 ๆ	 และเปิดหอผู้ป่วยโรคของระบบ

ประสาทเพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ 	ท้ังในโรงพยาบาลประสาท	โรงพยาบาล

ศูนย์	 และโรงพยาบาลท่ัวไป	 อาทิเช่น	 การตรวจคลื่นไฟฟ้า

ส มอง	 การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง	 การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้าม

เ นื้อและเส้นประสาท	 การให้ยาสลามลิ่มเลือดในหลอดเลือด

ส มอง	 หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 เป็นต้น	 การบริการ

เ ฉพาะทางดังกล่าวจ�าเป็นต้องอยู่ในความควบคุมดูแลโดย

อ ายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา	 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมี

ปัญหาขาดแคลนอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาจ�านวนมาก	

ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรมอายุรแพทย์

ส าขาประสาทวิทยาเพิ่มขึ้น	 เพื่อให้สามารถรองรับความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ	 นอกจากนั้นความ

เชีย่วชาญของอายรุแพทย์สาขาประสาทวิทยาจะสามารถสร้าง

และประยกุต์ใช้งานวจิยัและองค์ความรูใ้นด้านระบบประสาท

ไ ด้เป็นอย่างดี	 เพื่อพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของ

ประเทศไทยได้	อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 	 ดังน้ันเพ่ือการการผลิตจ�านวนแพทย์สาขาประสาทวิทยา

ใ ห้มเีพ่ิมมากขึน้	 ทางสาขาประสาทวทิยาจึงได้วางเงือ่นไขและ

รายละเอยีดส�าหรบัการสอบเพือ่ท่ีจะได้รบัวฒิุบัตรและหนงัสือ

อนมุตัใินการน�าไปใช้ต่อยอดการปฏบิตังิาน	 โดยมีหลักเกณฑ์

ส�าหรับผู้ท่ีจะสอบเพ่ือรับวฒุบิตัร	และอนมุติัทีม่ข้ีอแตกต่างบาง

ส่วน	อย่างส�าหรบัการฝึกและการปฏบิตังิานของวฒิุบัตนิัน้	 จะ

ต้องผ่านการฝึกอบรมสาขาประสาทวทิยาทีแ่พทย์สภารบัรอง

ครบ	3	ปี	การรับรองจากสถาบันจะต้องได้รับหนงัสอืรบัรองจาก

หวัหน้าสถาบนัท่ีควบคมุการฝึกอบรม	มกีารจัดสอบภาคทฤษฎี	

ด้วยการสอบข้อเขยีนแบบ	MEQ	MCQ	และ	Essay	มีการสอบ

ภาคปฎิบตั	ิ แบบการสอบประเมนิรายยาว	 (long	 case)	แบบ

การสอบประเมนิรายสัน้	(short	case)	และ	OSCE	และมีการ

สอบปากเปล่าโดยกรรมการแต่ละท่านจะเลอืกหวัข้อในการสอบ

สัมภาษณ์กบักรรมการสอบประมาณ	2-3	ท่านโดยจะได้รบัหวัข้อ

ทีแ่ตกต่างออกไป		ซึง่เกณฑ์การตดัสนินัน้	จะประเมนิเกณฑ์ผ่าน	

กต่็อเมือ่คะแนนรวมกันทกุส่วนต้องไม่น้อยกว่าหรอืเท่ากบัร้อย

ละ	60	และคะแนนในแต่ละส่วนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	หาก

สอบไม่ผ่านจะมกีารจดัสอบซ่อมตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด	 ส่วนหลัก

เกณฑ์ของอนมุตันิัน้	มกีารจดัสอบและเกณฑ์การตดัสนิเช่นเดยีว

กบัวฒุบิตัร	แต่มคีวามต่างในเรือ่งของการฝึกและการปฏบิตังิาน

คอื	ส�าหรบัอนมุติับตัรนัน้	ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม	แต่ต้องปฏบัิติ

งานตรวจและรกัษาคนไข้ทางระบบประสาทมาอย่างน้อย	 5	 ปี	

และการรับรองจากสถาบัน	 จะต้องได้รับหนังสือรับรองจาก

หวัหน้าสถาบนัท่ีปฎบิตังิาน

ผลงานการจัดการอบรมและสอบเพื่อรับ
วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร
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อกีทัง้ในส่วนของแพทย์ท่ีได้รบัหนงัสืออนมัุตบัิตร	และวฒุบิตัรนัน้	

จากข้อมลูทีไ่ด้มกีารรวบรวมตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	2507	จนถึงปี	พ.ศ.	2562		

มผีูท้ีไ่ด้รบัอนมุตับิตัรเป็นคนแรกคอื	 นายแพทย์	 จติต์	 ตูจ้นิดา	 

และในปีต่อมากมี็จ�านวนแพทย์ทีไ่ด้รับอนมุตับิตัร	และวฒุบิตัร

มากข้ึนเรือ่ย	ๆ	รวมทัง้สิน้	657	คน	แบ่งเป็นจ�านวนแพทย์ทีไ่ด้

รบัวฒุบิตัรจ�านวน	618	คน	และแพทย์ทีไ่ด้รบัอนมุตับิตัรจ�านวน	

39	คน	หากนบัในช่วง	10	ปีย้อนหลงัตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	2552	ถงึ 

ปี	พ.ศ.	2562	มจี�านวนแพทย์ท่ีได้รบัหนังสอืวฒุบัิตร	และอนมุติั

บตัร	รวมกนัทัง้หมด	368	คน	นบัได้ว่าเป็นการขยบัขยายจ�านวน

แพทย์ในสาขาประสาทวทิยาแห่งประเทศไทยท่ีมกีารพฒันาการ

ไปในทิศทางทีด่ขีึน้

	 	 นอกจากนีใ้นส่วนของจ�านวนศักยภาพการฝึกอบรมของ

แพทย์ประจ�าบ้าน	สาขาประสาทวิทยาในปีการฝึกอบรม	พ.ศ.

2563	นัน้	 กม็สีถาบนัทีร่บัต�าแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจ�า

บ้าน	(Residency)	และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	(fellowship)	

ในจ�านวนทีม่ากข้ึนถงึ	11	สถาบัน	ดงัเช่น	โรงพยาบาลศริริาชที่

มเีกณฑ์รบัต�าแหน่งจ�านวน	8	ต�าแหน่ง	มแีพทย์ประจ�าบ้าน	5	

ต�าแหน่ง	และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	3	ต�าแหน่ง	รวมจ�านวน	

8	ต�าแหน่งครบตามจ�านวน	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	

ทีร่บัต�าแหน่งจ�านวน	8	ต�าแหน่ง	มแีพทย์ประจ�าบ้าน	6	ต�าแหน่ง	

และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	 2	 ต�าแหน่ง	 รวมจ�านวน	 8	

ต�าแหน่งครบตามจ�านวน	 โรงพยาบาลรามาธบิดทีีร่บัต�าแหน่ง

จ�านวน	5	ต�าแหน่ง	มแีพทย์ประจ�าบ้าน	1	ต�าแหน่ง	และแพทย์

ต่อยอด	 3	 ต�าแหน่ง	 รวมจ�านวน	 4	 ต�าแหน่ง	 โรงพยาบาล 

พระมงกุฎเกล้าฯ	 ที่รับต�าแหน่งจ�านวน	 4	 ต�าแหน่ง	 มีแพทย์

ประจ�าบ้าน	 1	 ต�าแหน่ง	 และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	 1	

ต�าแหน่ง	 รวมจ�านวน	 2	 ต�าแหน่ง	 โรงพยาบาลราชวิถี	 ที่รับ

ต�าแหน่งจ�านวน	3	ต�าแหน่ง	มแีพทย์ประจ�าบ้าน	1	ต�าแหน่ง	แต่

ยงัไม่มแีพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 ทีร่บั

ต�าแหน่ง	 จ�านวน	 3	 ต�าแหน่ง	 ซ่ึงมแีพทย์ประจ�าบ้านครบตาม

จ�านวนคอื		3	ต�าแหน่ง	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์	ท่ีรบัต�าแหน่ง	

จ�านวน	3	ต�าแหน่ง	มแีพทย์ประจ�าบ้าน	2	ต�าแหน่ง		สถาบัน

ประสาท	ทีร่บัต�าแหน่งจ�านวน	8	ต�าแหน่ง	มแีพทย์ประจ�าบ้าน	

6	ต�าแหน่ง	และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	2	ต�าแหน่งครบตาม

จ�านวน	โรงพยาบาลสงขลา	ทีร่บัต�าแหน่งจ�านวน	2	ต�าแหน่ง	มี

แพทย์ประจ�าบ้าน	 1	 ต�าแหน่ง	 โรงพยาบาลเชียงใหม่ที่รับ

ต�าแหน่งจ�านวน	3	ต�าแหน่ง	มแีพทย์ประจ�าบ้าน	1	ต�าแหน่ง	และ

แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดอีก	 1	 ต�าแหน่ง	 และสุดท้ายโรง

พยาบาลวชริะพยาบาล	ทีเ่ปิดรบัต�าแหน่งจ�านวน	3	ต�าแหน่ง	แต่

ยงัไม่มแีพทย์ประจ�าบ้าน	 และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	 โดย

สามารถสรปุได้ว่าในปีการศกึษา	พ.ศ.	2563	โดยมีโรงพยาบาล

ทั้งหมด	 11	 สถาบันมีการเปิดรับต�าแหน่งจ�านวนทั้งหมด	 50	

ต�าแหน่ง	โดยมแีพทย์ประจ�าบ้านทีเ่ข้าสมคัรรวมเป็นจ�านวน	46	

ต�าแหน่ง	และทางสมาคมกม็กีารวางแผนในการเปิดรบัต�าแหน่ง

เพิม่เตมิในปีถัด	ๆ	ไป



153152 The Neurological Society of Thailand

The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. วว. อว. รวม

2550 20 - 20

2551 22 - 22

2552 22 - 22

2553 30 - 30

2554 32 - 32

2555 31 - 31

2556 34 1 35

2557 32 1 33

2558 30 - 30

2559 34 - 34

2560 37 1 38

2561 39 1 40

2562 41 2 43

รวม 618 39 657

ปี พ.ศ. วว. อว. รวม

2507 - 1 1

2517 - 1 1

2515 - 6 6

2516 1 - 1

2518 - 1 1

2519 1 - 1

2520 2 2

2521 1 3 4

2522 2 - 2

2523 2 1 3

2524 2 2

2525 2 1 3

2526 3 2 5

2527 4 1 5

2528 3 - 3

2529 6 1 7

2530 6 - 6

2531 6 - 6

ปี พ.ศ. วว. อว. รวม

2532 3 - 3

2533 9 - 9

2534 11 - 11

2535 12 - 12

2536 11 - 11

2537 14 - 14

2538 11 - 11

2539 2 6 8

2540 2 1 3

2541 4 1 5

2542 7 1 8

2543 12 - 12

2544 8 - 8

2545 14 - 14

2546 12 1 13

2547 16 - 16

2548 14 - 14

2549 13 3 16

จ�านวนแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร	สาขาประสาทวิทยา
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	 	 สบืเนือ่งจากการประชมุกรรมการบรหิารสมาคมประสาท

วิทยาแห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2553	 

ทีป่ระชมุได้มมีตกิ�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานของชมรมภาย

ใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 ท้ังนี้เพื่อให้ชมรม

ต่าง	ๆ 	ภายใต้สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทยมแีนวทาง

ปฎิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อที่สมาคมประสาท

วิทยาแห่งประเทศไทยจะได้ให้การสนับสนุนชมรมต่าง	 ๆ	 

เหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต	 ยังผลให้ชมรม 

ต่าง	 ๆ	 ได้มีการพัฒนาอนุสาขาต่าง	 ๆ	 ทางประสาทวิทยาได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 แนวทางการด�าเนินการของชมรมภายใต้สมาคม

ประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย

  1. สถานที่ของชมรม

	 	 1.1	 ในกรณทีีช่มรมยงัไม่มสีถานทีท่�าการของตนเองให้

ใช้สถานที่ของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

	 	 1.2	 ในกรณีท่ีชมรมมศีกัยภาพในเรือ่งของสถานทีช่มรม

ก็สามารถด�าเนินการเองได้

  2. กรรมการบริหารชมรมประกอบด้วย 

	 	 2.1	 ประธาน

	 	 2.2	 เลขานุการ

	 	 2.3	 ประธานวิชาการ

	 	 2.4	 เหรัญญิก

	 	 2.5	 ปฏิคม

	 	 2.6	 นายทะเบียน

	 	 2.7	 กรรมการบริหารต�าแหน่งอื่น	ๆ	นอกเหนือไปจาก

ที่กล่าวแล้วให้เป็นไปตามข้อบังคับของชมรม

	 	 2.8	 คุณสมบัติของกรรมการบริหารชมรม

	 	 	 2.8.1	 ประธานชมรมจะต้องเป็นสมาชิกสามัญ

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

	 	 	 2.8.2	 กรรมการบรหิารในต�าแหน่งอ่ืน	ๆ 	ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของชมรม

  3. สมาชิกชมรมประกอบด้วย

	 	 3.1	 สมาชิกสามัญซ่ึงได้มาจากสมาชิกสามัญและ

สมาชิกวิสามัญของสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

	 	 3.2	 สมาชกิวสิามญัได้แก่	บคุลากรอืน่	ๆ 	ทีมี่ความสนใจ

ในชมรมดังกล่าวและสมัครเป็นสมาชิกชมรม

	 	 3.3	 การรณรงค์หาสมาชิกเข้าชมรม

	 	 	 3.3.1	 ในส่วนของสมาชิกสามัญซึ่งประกอบด้วย

สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของสมาคมประสาทวิทยา

แห่งประเทศไทย	 ทางสมาคมประสาทวิทยาจะเป็นผู้รณรงค์

หาสมาชิกสามัญให้กับชมรม

	 	 	 3.3.2	 ในส่วนของสมาชิกวิสามัญชมรมอาจด�าเนิน

 แนวทางการด�าเนินงานของชมรม/สมาคม
 ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
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การรณรงค์

	 	 	 3.3.3	 ในส่วนของสมาชิกที่ชมรมมีอยู่ก่อนแล้วให้

ชมรมแบ่งประเภทของสมาชิกและ

	 	 แจ้งทางสมาคมประสาทฯให้รับทราบ

  4. การได้มาซึ่งประธานและกรรมการบริหารชมรม

	 	 4.1	 ประธานชมรม	 ได้จากการเลือกตั้งโดยสมาชิก

สามัญของชมรมมสีทิธใินการเลอืกประธานชมรม	ส่วนสมาชกิ

วิสามัญไม่มีสิทธิเลือก

	 	 4.2	 กรรมการบรหิารต�าแหน่งอืน่	ๆ 	ของชมรม	ประธาน

ชมรมจะเป็นผู้สรรหา

	 	 4.3	 การเลือกตั้งประธานชมรมจะท�าพร้อมกับการ

เลือกตั้งนายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

  5. วาระของกรรมการบริหารชมรมจะมีวาระ 2 ปี 

พร้อมกับกรรมการบริหารสมาคมประสาทฯ

  6. ธุรการของชมรม

	 	 6.1	 ในกรณีท่ีชมรมยังไม่มีธุรการเป็นของตนเองจะใช้

ธุรการร่วมกับสมาคมประสาทวิทยา	

	 	 6.2	 ในกรณีที่ชมรมมีศักยภาพสามารถด�าเนินการใน

เรื่องธุรการของตนเองก็สามารถด�าเนินการได้

  7. การสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายของชมรม

	 	 7.1	 ในเร่ืองของธุรการใช้ธุรการของสมาคมประสาท

วิทยาแห่งประเทศไทย

	 	 7.2	 ในกิจกรรมอื่น	ๆ	ทางวิชาการชมรมอาจขอความ

สนบัสนนุจากทางสมาคมและการอนมุติั	การสนบัสนนุดงักล่าว

เป็นไปตามมติของกรรมการบริหารสมาคม

	 	 7.3	 ในกรณทีีช่มรมมงีบประมาณของตนเองควรจะต้อง

ร่วมการรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของธุรการและ

กิจกรรมทางวิชาการซ่ึงอาจจะเป็นการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดถ้าชมรมมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแล้ว	 หรือร่วมรับ

ผดิชอบกบัสมาคม	ในกรณท่ีีชมรมยงัมสีถานะทางการเงนิท่ีไม่

มั่นคง	 ส่วนอัตราการสนับสนุนที่ได้รับจากสมาคมทางชมรม

และทางสมาคมจะต้องตกลงกันแล้วแต่กรณีและจะต้องผ่าน

การอนุมัติจากกรรมการบริหารสมาคม

  8. ความร่วมมือกับทางสมาคม

	 	 8.1	 ชมรมจะต้องส่งรายงานการด�าเนินการประจ�าปี

มายังสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 อย่างน้อย	 3	

เดือนก่อนการประชมุใหญ่ประจ�าปีของสมาคมประสาทวทิยา

แห่งประเทศไทย

	 	 8.2	 ในกรณทีีช่มรมต้องการสนบัสนนุในเรือ่งค่าใช้จ่าย

ของชมรมตามข้อ	 7	 ชมรมจะต้องท�างบประมาณเสนอต่อ 

กรรมการบริหารสมาคมภายในเวลา	3	เดือน	หลงัจากกรรมการ 

บริหารชมรมเข้ารับต�าแหน่ง	งบประมาณดังกล่าวอาจแบ่งกัน 

ปีละครั้ง	ในช่วงวาระการบริหาร	2	ปี	

	 	 8.3	 ชมรมต้องร่วมมือจัดกิจกรรมวิชาการตลอดจนกิจ 

กรรมอื่น	ๆ	ของสมาคม
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ประวัติ สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย  

	 	 สืบเนื่องหลังจากการประชุม	 21st	 International	

Epilepsy	Congress	ที	่ Sydney	Australia	 ระหว่างวนัท่ี	 3-8	

กนัยายน	พ.ศ.	2538	กลุม่อาจารย์แพทย์จากหลากหลายสถาบนั

ท่ีมโีอกาสเข้าร่วมประชมุมคีวามสนใจและความตัง้ใจทีจ่ะมุง่มัน่

พฒันาการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคลมชักในประเทศไทยให้ก้าวหน้า

เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาตแิละกระจายท่ัวไปถงึทกุส่วน

ของประเทศ	 จึงได้มแีนวคดิร่วมกนัก่อตัง้สมาคมโรคลมชกัแห่ง

ประเทศไทยข้ึนมา	ทัง้นีม้จีดุมุง่หมายให้สมาคมเป็นศนูย์รวมของ

แพทย์ที่สนใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก	 เป็นแหล่งให้ 

ความรูแ้ก่แพทย์และประชาชนในการดแูลผูป่้วยให้ได้ผลดยีิง่ขึน้	

และเป็นช่องทางในการขอสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญจากต่าง

ประเทศมาให้ความรูแ้ก่สมาชกิ	รวมทัง้ยงัท�าให้มโีอกาสเป็นตัวแทน

จากประเทศไทยในการเป็นสมาชิกของ	 International	 League	

Against	 Epilepsy	 (ILAE)	 และ	 International	 Bureau	 for	 

Epilepsy	 (IBE)	 โดยมกีารประชมุครัง้แรกเมือ่วนัที	่ 18	มกราคม	 

พ.ศ.2539	ซึง่ทีป่ระชมุมมีติให้ด�าเนนิการขออนญุาตจดัตัง้สมาคม

โรคลมชกัในประเทศไทย	และได้รับอนมุติัอย่างเป็นทางการเม่ือ

วนัที	่22	พฤษภาคม	พ.ศ.2539	

นโยบายของสมาคมในสมัยปี พ.ศ. 2552-2555 ดังนี้

วสิยัทศัน์:	 เป็นสมาคมชัน้น�าในประเทศ

พนัธกจิ:	 เป็นผูน้�าในการปรบัมาตรฐานการดแูลรกัษาโรคลมชัก

	 	 	 มบีทบาทในการก�าหนดนโยบายการดแูลโรคลมชกั 

	 	 	 ในประเทศ

บทบาทหน้าที่ของสมาคม

	 	 ตลอดช่วงระยะเวลา	10	กว่าปีทีผ่่านมาสมาคมโรคลมชกั

แห่งประเทศไทยได้เป็นท่ีรูจั้กและยอมรับจากประเทศสมาชิกของ	

ILAE	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแถบทวปี	Asia	และอดตีนายกสมาคมฯ	

ศ.นพ.พงษ์ศักดิ	์วสิทุธพินัธ์	ได้รบัเกยีรตเิชญิให้เป็นกรรมการชอง	

ILAE	Commission	on	Asia	and	Oceanian	Affairs	ตัง้แต่ปี	

พ.ศ.	2540	ทางสมาคมได้จดัการบรรยายวชิาการเป็นประจ�าทปีุ

โดยได้เชญิวิทยากรทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลกหลายท่านมา	 ให้ความรู้

แก่สมาชกิและแพทย์ทีส่นใจ	 และกรรมการของสมาคมได้ผลดั

เปลีย่นกนัไปบรรยายวชิาการโรคลมชักแก่แพทย์ในจงัหวดัต่าง	ๆ

ในทกุภาคของประเทศเป็นประจ�าทกุปี	ปีละหลายครัง้	และยงัร่วม

กนัจดัท�าหนงัสอืโรคลมชกั	คูม่อืส�าหรบัแพทย์	และจดัท�า	แนวทาง

การรักษาโรคลมชกัเผยแพร่ไปทัว่ประเทศ	 นอกจากนีย้งัจดัท�า

เอกสารแผ่นพบัให้ความรูแ้ก่แพทย์และประชาชนในเรือ่งต่าง	 ๆ	

สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
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เกีย่วกับโรคลมชกัอกีมากมาย	และก�าลงัผลกัดนัให้มผีลงานวจิยั 

เกีย่วกบัโรคลมชกัในระดบัประเทศ

	 	 ในด้านกจิกรรมเพือ่ให้ความรูแ้ก่ผู้ป่วย	ผูป้กครอง	ญาต	ิ 

และประชาชน	 ได้มีการก่อตั้งชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน	 

(Thai	Bureau	for	Epilepsy)	 เมือ่เดอืนกรกฎาคม	พ.ศ.	2545	 

ซึง่ด�าเนนิงานภายใต้สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย	ปัจจบุนัมี

สมาชกิมากกว่า	600	คน

 

กรรมการบรหิารสมาคมโรคลมชกัแห่งประเทศไทยชุดที ่11 

วาระ พ.ศ. 2562-2564
	 นพ.พงษ์ศกัดิ	์วสิทุธพินัธ์	 ทีป่รกึษากติตมิศกัด์ิ
	 นพ.ประเสรฐิ	บญุเกดิ	 ท่ีปรกึษากติตมิศกัดิ์
	 พญ.สรุางค์	เจยีมจรรยา	 ทีป่รกึษากิตตมิศกัดิ์
	 พญ.กลัยาณ์	ธีระวบิลูย์	 ทีป่รกึษากิตตมิศกัดิ์
	 นพ.สมชาย	โตวณะบตุร	 ท่ีปรกึษากติตมิศกัดิ์

1.	 นพ.อนนัต์นติย์	วสิทุธพินัธ์	 นายกสมาคมฯ	
2.	 นพ.ชาครนิทร์	ณ	บางช้าง	 อปุนายก	1	
3.	 พญ.กนกวรรณ	บญุญพสิฎิฐ์	 อปุนายก	2
4.	 พญ.พาสริ	ิสทิธนิามสวุรรณ	 เลขาธกิาร
5.	 นพ.ชัยยศ	คงคตธิรรม	 รองเลขาธกิาร
6.	 นพ.ชูศกัดิ	์ลโิมทยั	 	 ประธานวิชาการ
7.	 นพ.ศรัทธาวธุ	วงษ์เวยีงจนัทร์	 รองประธานวชิาการ
8.	 นพ.ทายาท	ดีสดุจิต		 เหรญัญกิ
9.	 พญ.อาภาศร	ีลสุวสัดิ	์ ประธานกรรมการประสานงาน 
	 	 	 	 	 	 กจิกรรมกระทรวงสาธารณสขุ
10.	 นพ.สรุชยั	ลขิสทิธิว์ฒันกลุ	 นายทะเบยีน

11.	 พญ.กมรวรรณ	กตญัญวูงศ์		 ประธานวิเทศสัมพันธ ์/ 
	 	 	 	 	 	 วารสารและสารสนเทศ
12.	 พญ.สธุดิา	เยน็จนัทร์	 ปฏคิม	
13.	 นพ.โยธนิ	ชนิวลญัช์		 กรรมการกลาง
14.	 นพ.ธรีเดช	ศรกีจิวไิลกลุ	 กรรมการกลาง
15.	 นพ.อภสิทิธิ	์บญุเกิด		 กรรมการกลาง

กรรมการภาค 
1.	 นพ.ทนินกร	ยาด	ี 	 กรรมการประจ�าภาคกลาง
2.	 นพ.อาคม	อารยาวชิานนท์	 กรรมการประจ�าภาคตะวนั 
	 	 	 	 	 	 ออกเฉยีงเหนอื
3.	 นพ.คณติพงษ์	ปราบพาล	 กรรมการประจ�าภาคใต้
4.	 พญ.ศศิวมิล	โฆษชณุหนนัท์			 กรรมการประจ�าภาคเหนอื
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ประวัติ สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

	 	 สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย	 สมาคมโรคสมอง

เสื่อมประเทศไทย	เป็น	“สมาคมลูก”	แตกตัวออกจากสมาคม

แม่	 	สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	แยกออกมาเพื่อ

ช่วยสมาคมแม่	 ตั้งรับและเปิดแนวรุกเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยโรค

สมองเสื่อมในคนไทย	 ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนทุก

ปีๆ	เน่ืองจากค่าอายเุฉลีย่ของประชากรไทยสงูขึน้เรือ่ยๆอย่าง

ต่อเนือ่ง	จนปัจจบุนัเกนิ	70	ปี	ค่าเฉลีย่	ของการพบภาวะสมอง

เสือ่มในคนไทย	ทัง้เพศชายและหญงิ	งานดแูลผูป่้วยโรคสมอง

เสือ่มเป็นเรือ่งทีก่ว้างขวางละเอยีดอ่อนและลึกซึง้มาก	เป็นงาน

ที่ ห นักมากจ ริ งๆ 	 ใครที่ มี ประสบการณ ์ห รือมีญา ติ 

ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะซาบซึ้งดีมากๆ	 คนเดียวดูแลไม่ค่อยไหว	 

งานนี้ต้องการคณะบุคคลที่สนใจ	ตั้งใจและมีเวลามาท�างานนี้

ให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยตรง	 ชมรมโรคสมองเสื่อมไทยได้เร่ิม

ก่อตัง้ขึน้เมือ่	พ.ศ.	2545	และปัจจุบันได้รับอนญุาตจดทะเบียน

เป็น	สมาคมโรคสมองเสื่อมประเทศไทย

วัตถุประสงค์หลัก

	 1.	 บ�ารุงและส่งเสริมวิชาการ	 ด้านภาวะสมองเสื่อมใน

ประเทศไทย	 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์	 ประชาชน	 และ

ญาติผู้ป่วย	ให้มีความรู้ความเข้าใจโรค	มีความสามารถในการ

ดูแลผู้ป่วย

	 2.	 ส่งเสรมิพฒันา	และเผยแพร่การศกึษา	ค้นคว้าวิจยั	ด้าน

ภาวะสมองเสื่อม

	 3.	 ร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศ	 และต่างประเทศ	 ใน

การพัฒนาทางวิชาการ	อันเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม	และ

โรคที่ท�าให้เกิดภาวะนี้

	 4.	 ส่งเสรมิพฒันาและท�านบุ�ารงุ	การแพทย์	การสาธารณสขุ	

และสิทธปิระโยชน์	ของผู้ป่วยโรคในภาวะสมองเสือ่ม	ญาตแิละ

ภาคสังคมในประเทศไทย

Logo: ที่เป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ของชมรม

	 	 ความหมาย

	 	 รูปสมอง	เป็นเอกลักษณ์ของระบบประสาท

	 	 เส้นหมุนวน	เปรียบเสมือนสมองที่มีการเปลี่ยนแปลง

	 	 ประกายแสงสีส้ม	 รูปกรอบสีส้ม	คอื	ชวีติ	 เลอืดเนือ้และ

ความหวงั

	 	 รูปวงรี	แสดงถึงสมาคม	ชมรม	หรือ	กลุ่ม

สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
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งานวิชาการ

	 •	 ประชุมวิชาการประจ�าปี	

	 •	 ประชุมวิชาการสัญจร	

	 	 -	 จัดทุกปี	 ปีละหลายครั้งในต่างจังหวัดครบทุกภาค

ร่วมกับแพทย์	ระดับจงัหวดัและบรษัิททีผ่ลติยารักษาโรคสมอง

เสื่อม	

	 •	 จั ดประชุ ม 	 The 	 11 th  I NTERNAT IONAL	 

	 	 CONGRESS	 OF	 ASIAN	 SOCIETY	 AGAINST	 

	 	 DEMENTIA	 JOINT	 CONFRENCE	 FIGHTING	 

	 	 AGAINST	DEMENTIA	(	JCFAD-11th	ASAD	2017	)	

ต�ารา clinical Practice Guideline of Dementia  

  แนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม	 เพ่ือให้การดูแล

รักษาภาวะและโรคสมองเสื่อมทั่วประเทศไทยเป็นมาตรฐาน

เดยีวกนัและเป็นระดบัสากลท่ีใช้ในนานาอารยประเทศท�าร่วม

กบัสถาบนัประสาทวิทยา	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 	 •		ฉบับที่	1	พ.ศ	2546	

	 	 	 	 •		ฉบับที่	2	พ.ศ	2552	

  

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่ง

ประเทศไทย สมัยวาระปี พ.ศ. 2560-2563

1.	 ศ.นพ.ประเสรฐิ	บญุเกดิ	 ทีป่รกึษา
2.	 นพ.สมศกัดิ	์บญุธรรม	 ทีป่รกึษา
3.	 นพ.พนสั	กิจไพศาล		 ทีป่รกึษา
4.	 ศ.นพ.กมัมนัต์	พนัธมุจนิดา	 นายกสมาคม

5.	 รศ.พญ.ศวิาพร	จนัทร์กระจ่าง	 อปุนายก	1
6.	 รศ.พญ.หญงิวรพรรณ	เสนาณรงค์	 อปุนายก	2
7.	 ผศ.นพ.สขุเจรญิ	ตัง้วงษ์ไชย	 เลขาธกิาร
8.	 นพ.วฑิรูย์	จนัทรโรทัย	 ผูช่้วยเลขาธกิาร
9.	 ศ.นพ.วรีศกัดิ	์เมอืงไพศาล	 ประธานวชิาการ
10.	 นพ.จรงุไทย	เดชเทวพร	 ประธานวจิยั
11.	 พญ.ทศันย์ี	ตนัตฤิทธศิกัดิ	์ เหรญัญกิ
12.	 พญ.พริดา	วิทรูพณชิย์	 นายทะเบยีน
13.	 พญ.อรพชิญา	ไกรฤทธิ	์ ปฏคิม
13.	 นพ.อดศิกัด์ิ	กิตตสิาเรศ	 ประชาสมัพนัธ์
14.	 พ.อ.เฉลมิชาต	ิวรรณพฤกษ์	 กรรมการกลาง
15.	 รศ.พญ.พนูศร	ีรงัษขีจ	ี กรรมการกลาง
16.	 นพ.ยทุธชยั	ลขิติเจรญิ	 กรรมการกลาง
17.	 ผศ.นพ.ชชัวาล	รตันบรรณกจิ	 กรรมการกลาง

August 2-4, 2017
The Berkeley Hotel Pratunam

Bangkok, Thailand

Hosted & Organized by

The 11
th

 INTERNATIONAL CONGRESS OF ASIAN SOCIETY AGAINST DEMENTIA
JOINT CONFERENCE FIGHTING AGAINST DEMENTIA

2
nd

 Announcement2
nd

 Announcement

For further information, please visit our website at www.jcfad-asad.com
E-mail : jcfad2017@gmail.com, dementiadat@gmail.com
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ประวัติสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (สสท.) 

THAI STROKE SOCIETY (TSS)

	 	 ก่อตัง้เมือ่ปี	พ.ศ.	2552	หรอืปี	ค.ศ.	1999	มสี�านกังานอยูท่ี่	

อาคารเฉลมิพระบารมชีัน้	7	โซนซ	ีซอยศนูย์วจิยั	3	ถนนเพชรบรุี

ตดัใหม่	แขวงห้วยขวาง	 เขตบางกะปิ	กรงุเทพมหานคร	10320	

การด�าเนนิการของสมาคม

การจัดประชุมวิชาการและให้ความรู้แก่ประชาชน 

	 	 1.	 จัดอบรมความรูสู้ป่ระชาชนเนือ่งในวนั	World	Stroke	

Day	เป็นประจ�าทกุปีตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2543	เป็นต้นมา

	 	 2.	 จัดประชุมวิชาการความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัโรคหลอด

เลอืดสมอง	แก่แพทย์ทัว่ไปและพยาบาลตัง้แต่	พ.ศ.	2548-2551	

	 	 3.	 จดัประชมุวิชการประจ�าปีส�าหรบัแพทย์	พยาบาลและ

ผูส้นใจตัง้แต่	พ.ศ.	2544-2553

การจัดน�าแนวทางการรักษา

	 	 1.	 จัดแนวทางการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองขาด

เลอืดเฉยีบพลนัเมือ่ปี	พ.ศ.	2544	จนถงึปัจจบุนั

	 	 2.	 จัดท�าแนวทางการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองขาด

เลอืดเฉยีบพลนัโดยใช้ยาละลายลิม่เลอืด	พ.ศ.	2549

	 	 3.	 จัดท�าแนวทางการจัดต้ังหอผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง	

(Stroke	Unit)	พ.ศ.	2550

	 	 4.	 ร่วมกบัสมาคมประสาทศลัยแพทย์แห่งประเทศไทยจดั

ท�าแนวทางเวชปฏบิติัโรคหลอดเลือดสมองแตกส�าหรบัแพทย์เม่ือ

พ.ศ.	2547

	 	 5.	 จัดท�าโปสเตอร์และคู่มือความรู้แก่ประชาชนเรื่อง

อมัพาต	อมัพฤกษ์

การศึกษาต่อเนื่อง

	 	 1.	 การเปิดอบรมและสอบอนุสาขาประสาทวิทยาโรค

หลอดเลอืดสมองและการตรวจหลอดเลอืดสมองด้วยคล่ืนเสียง

ความถ่ีสงู

การวิจัย

	 	 1.	 การศึกษาระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดสมองใน

ประเทศไทย	 (Thai	Epidemiological	Stroke	Study)	 เสรจ็ส้ิน 

โครงการแล้ว	พ.ศ.	2552

	 	 2.	 การศกึษาการประเมนิคณุภาพการดแูลรักษาผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมองเฉียบพลนัในประเทศไทยโดยการศกึษาแบบ

สถาบนั:	Quality	of	Acute	 Stroke	Care	Assessment	 in	

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
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Thailand,	 a	Multicenter	 Study	 ได้รบัทุนวจิยัจากสภาวิจยั 

แห่งชาต	ิพ.ศ.	2550	และเสรจ็สิน้โครงการแล้วเมือ่	พ.ศ.	2552	

และจดัท�าโครงการ	ระยะท่ี	2

	 	 3.	 การขอทุนวจิยัจากสถาบันระบบวจิยัสาธารณสขุเกีย่ว

กบัการจดัท�า	Telestoke

	 	 4.	 โครงการ	Stoke	Fast	Track	ร่วมกบัสถาบนัประกนั

สขุภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย  

พ.ศ. 2563-2565 

1.	 พ.อ.	นพ.เจษฎา	อดุมมงคล	 นายกสมาคม	

2.	 นพ.เจษฎา	เขยีนดวงจนัทร์		 อปุนายกและเลขาธกิาร																		

3.	 พล.ต.รศ.นพ.สามารถ	นธินินัทน์	 เหรัญญิกและประธาน 

	 	 	 	 อ งค ์ ก รช ่ วย เหลื อ โ รค 

	 	 	 	 หลอด เลื อดสมอง ไทย	 

	 	 	 	 (Thai	 Stroke	 Support	 

	 	 	 	 Organization-SSO)	

4.	 ศ.พญ.ดษิยา	รตันากร		 ป ร ะ ธ า น ฝ ่ า ย รั บ ร อ ง 

	 	 	 	 คุณภาพศูนย ์โรคหลอด 

	 	 	 	 เลือดสมองมาตรฐานและ 

	 	 	 	 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 

	 	 	 	 ม า ต ร ฐ า น ค ร บ ว ง จ ร	 

	 	 	 	 (Certified	Primary	Stroke	 

	 	 	 	 Center	 และ	 Certified	 

	 	 	 	 Comprehensive	 Stroke	 

	 	 	 	 Center)

5.	 นพ.สชุาต	ิหาญไชยพบูิลย์กุล	 ประธานฝ่ายวิจยั

6.	 ผศ.พญ.สรุรีตัน์	สวุชัรงักูล	 ประธานวิชาการและเผยแพร่ 

	 	 	 	 ความรู ้ สู ่ ประชาชนวัน 

	 	 	 	 โรคหลอดเลือดสมองโลก	

	 	 	 	 (World	Stroke	Day)	

7.	 ศ.พญ.พรภทัร	ธรรมสโรช	 ปฏิคมและประธานฝ่าย 

	 	 	 	 การศกึษาต่อเนือ่ง	

8.	 รศ.พญ.อรอมุา	ชุตเินศ	 ประชาสัมพันธ์

9.	 พญ.นภาศร	ีชัยสนิอนนัต์กุล	 สารณยีกรและบรรณาธิการ 

	 	 	 	 วารสาร

10.	 พ.ท.นพ.ศักดิ์สิทธิ์	ศักดิ์สูง	 นายทะเบียนและ	 

	 	 	 	 บรรณาธกิารร่วม

11.	 นพ.สงคราม	โชตกิอนชิุต	 กรรมการกลางและ

	 	 	 	 บรรณาธิการร่วม

12.	 ศ.พญ.นจิศร	ีชาญณรงค์		 กรรมการกลาง

13.	 พล.ต.นพ.	สริรจุน์	สกุลณะมรรคา	 กรรมการกลาง

14.	 รศ.นพ.	ยงชัย	นลิะนนท์	 กรรมการกลาง

15.	 รศ.นพ.	สมบัต	ิมุง่ทวพีงษา	 กรรมการกลาง
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ประวัติ ชมรมโรคพาร์กินสันไทย

	 	 ได้ก่อก�าเนดิจากการรวมตวักนัของแพทย์ทีส่นใจในโรค 

พาร์กนิสนัในประเทศไทย	ตัง้แต่พ.ศ.	 2540	 โดยในช่วงแรกของ

การก่อตัง้จะเป็นการทีแ่พทย์มาพบกนัในงานประชมุวชิาการที่

เกีย่วกบัโรคพาร์กนิสนัและกลุม่โรคความเคลือ่นไหวผิดปกติก่อน	

และต่อมาจึงได้มีการจดัต้ังเป็นคณะกรรมการเพือ่บรหิารชมรม

อย่างเป็นทางการ	 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชมรมพาร์กินสันไทย	 

(Thai	 Parkinson	Disease-movement	disorder	 Society)	

ด�าเนนิงานอยูภ่ายใต้สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์หลัก

	 	 1.	 เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ความรู้เกีย่วกบัโรคพาร์กนิ

สนัให้ประชาชนทัง้ในกรงุเทพฯและต่างจงัหวดั	

	 	 2.	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการเกีย่วกับโรคพาร์กนิ

สนัและโรคการเคลือ่นไหวผิดปกติให้ความรูแ้ก่แพทย์และบคุลากร

ทางการแพทย์

ชมรมโรคพาร์กินสันไทย 	 	 3.	 ประสานงานและร่วมมอืกบัชมรมองค์กรทีส่�าคญัเกีย่ว

กบัโรคพาร์กนิสนัและโรคการเคลือ่นไหวผดิปกต	ิและองค์กรอ่ืนๆ

ทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ในและต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลีย่นความรู้

การด�าเนนิงานของชมรมฯ	ทีผ่่านมา

	 	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกีย่วกับโรคพาร์กินสนั

ให้แก่ประชาชน	 ชมรมฯ	 เล็งเห็นว่า	 ปัจจุบันประเทศไทยมี

ประชากรสงูอายเุพิม่มากขึน้	 จงึท�าให้มโีอกาสพบโรคพาร์กินสนั

มากขึน้	ทางชมรมฯ	และผูป่้วยโรคพาร์กนิสนัร่วมกนัจดัตัง้ชมรม

เพ่ือผู้ป่วยโรคพาร์กนิสันข้ึน	ชมรมพาร์กนิสันไทยร่วมกบัชมรมเพือ่

ผูป่้วยโรคพาร์กนิสนัได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะเผยแพร่ไปทัว่ประเทศ	โดย

ได้ก�าหนดจดักจิกรรมปีละ	 2	 ครัง้เป็นอย่างน้อย	 โดยเน้นการ 

ให้ความรู้เร่ืองโรคและการปฏบิติัตัวของผู้ป่วยและญาต	ิพร้อมตอบ

ข้อซกัถาม	ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากผูป่้วยและกลุม่แพทย์ในพืน้ที่

เป็นอย่างดี

	 	 ส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการเกีย่วกับโรคพาร์กินสนั

และโรคการเคลือ่นไหวผดิปกติให้ความรูแ้ก่แพทย์และบคุลากร

ทางการแพทย์	ชมรมฯ	ได้มกีารจดัประชุมวชิาการ	ประมาณ	1-2	

ครั้งต่อปี	 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	 อีกทั้งจัดให้มีการประกวด

วดีีทัศน์	 เพ่ือคดัเลือกผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขันใน	 International	

Symposium	of	Asian	and	Pacific	Parkinson’s	Disease	

Association	 เป็นประจ�าทกุปี	ทางชมรมฯ	มกีารเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารเกีย่วกบัพาร์กนิสนัและโรคการเคลือ่นไหวผดิปกต	ิและ

กจิกรรมของชมรมฯ	ใน	www.parkinsonthailand.com		ซึง่เป็น

เวบ็ไซต์	ของชมรมฯ
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	 	 ประสานงานและร่วมมอืกบัองค์กรอืน่	 ๆ	 เพือ่การแลก

เปลีย่นความรู	้ ชมรมมบีทบาทในองค์กรระดับนานาชาติอย่าง 

ต่อเนือ่ง	โดยได้ส่งตวัแทนกรรมการชมรมฯ	ร่วมเป็น	Executive	

Committee	ของ	MDS	Asian	and	Oceanian	Section	และ

เข้าร่วมงาน	Asian	and	Oceanian	Section	of	the	Movement	

Disorders	Society	อย่างสม�า่เสมอ

	 	 การด�าเนนิการของชมรมฯ	จะส�าเรจ็ล่วงไปไม่ได้หากขาด

กลุม่แพทย์	และตวัแทนภาคเอกชนทีทุ่ม่เทแรงกาย	แรงใจ	และ

ทนุทรัพย์	 เพือ่ประโยชน์แก่ประชาชนไทยผูเ้จบ็ป่วยด้วยโรคนี ้

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามอุดมการณ์ของชมรมฯ	 ซ่ึงถือว่า

บุคคลเหล่านี้เป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริหารชมรมโรคพาร์กินสันไทย 

และคณะกรรมการที่ปรึกษา วาระ พ.ศ. 2562-2564

1.	 พอ.นพ.ปานศริ	ิไชยรงัสฤษดิ	์ ประธานชมรม	

2.	 นพ.อคัรวฒุ	ิ	วริิยิเวชกลุ		 รองประธานชมรม	

3.	 พญ.ณัฎลดา		ลโิมทยั	 เหรญัญกิ	

4.	 รศ.นพ.ประวณี	โล่ห์เลขา	 ประธานวชาิการ	

5.	 นพ.ไพโรจน์	บญุคงช่ืน		 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร	

6.	 นพ.อภิชาติ		พศิาลพงศ์	 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร	

7.	 ศ.นพ.รุง่โรจน์	พทิยศริ	ิ ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร	

8.	 พญ.อรอนงค์		โพธิแ์ก้ววรางกลู	เลขานุการที่ปรึกษาคณะ 

	 	 กรรมการบรหิาร	

9.	 นพ.สรุตัน์	ตันประเวช	 กรรมการ	

10.	 นพ.สรุตัน์	สงิห์มณสีกลุชยั		 กรรมการ	

11.	 พญ.ปรยีา		จาโกต้า	 กรรมการ	

12.		นพ.สทิธ	ิ	เพชรรชัตะชาต	ิ กรรมการ	

13.		นพ.ปรชัญา	ศรีวานิชภมู	ิ กรรมการ	

14.		พญ.พทัธมน		ปัญญาแก้ว		 กรรมการ	

15.		นพ.พเิชฐ	เตมิสารทรพัย์		 กรรมการ	

16.		นพ.ชยตม์ุ	เกษมศขุ		 กรรมการ	

17.		พญ.ยวุด	ีพทิกัษปฐพ	ี กรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.	 พล.ต.	ศ.คลนิกิ	พญ.จติถนอม	สวุรรณเตมย์ี		

2.	 ศ.พญ.รวพิรรณ	วทิรูพณชิย์		

3.	 ศ.นพ.นพินธ์	พวงวรนิทร์		

4.	 รศ.พญ.ศวิาพร	จนัทร์กระจ่าง		

5.	 นพ.สมศกัดิ	์ลพัธกุิลธรรม	

6.	 ศ.นพ.กมัมนัต์	พนัธมุจนิดา		

7.	 นพ.สมชาย	โตวณะบตุร		

8.	 รศ.พญ.นาราพร	ประยรูววิฒัน์

  อาคารเฉลมิพระบารม	ี50	ปี	ชัน้	7	เลขที	่2	ซอยศนูย์วจิยั	
ถนนเพชรบรุตีดัใหม่	ห้วยขวาง-บางกะปิ		กรงุเทพฯ	10320	7th 

floor,	Royal	Golden	Jubilee	Building,	2	Soi	Soonvijai,	New	
Petchaburi	 Road,	 Bangkapi,	 Huaykwang,	 Bangkok	
10320Thailand.Tel.(661)	716-5901	Fax.	 (662)	716-6004		
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ประวัติ ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ

	 	 ชมรมศกึษาโรคปวดศรีษะภายใต้สมาคมประสาทวทิยา

แห่งประเทศไทยได้มีการก่อต้ังขึ้นในปีพ.ศ	 2546	 โดยมี

ศาสตราจารย์นายแพทย์กมัมนัต์	พนัธมุจนิดาเป็นประธานชมรม

คนแรก	ชมรมศึกษาโรคปวดศรีษะภายใต้สมาคมประสาทวทิยา

แห่งประเทศไทยเป็นชมรมทีป่ระกอบด้วยประสาทแพทย์และ

แพทย์ทีส่นใจเกีย่วกบัโรคปวดศรีษะ

วัตถุประสงค์หลัก 

	 	 1.	 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคปวดศีรษะใน

ประเทศไทย

	 	 2.	 ให้ความร่วมมอืทางวชิาการกบัสมาคมท่ีเก่ียวข้องในใน

ระดบัชาตภิมูภิาคและนานาชาติ

	 	 3.	 ให้ความรู้เกีย่วกบัโรคปวดศรีษะและประสาทแพทย์

และแพทย์ผูส้นใจ	

	 	 4.	 พฒันาการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคปวดศรีษะในประเทศไทย

กิจกรรมของชมรม 

  การศึกษาวิจัย 

	 	 1.	 การศกึษาในปี	พ.ศ.	2543	Migraine	Physician	Survey	

ใบประสาทแพทย์	จ�านวน	80	คน	

	 	 2.	 การศกึษาในปี	พ.ศ.	2547	Map	Survey	ในประสาท

แพทย์	26	โรงพยาบาลในประเทศไทย	จ�านวนผูป่้วย	510	คน	

	 	 3.	 การศกึษาในปี	พ.ศ.	2548	Migraine	Physician	Survey	

ในอายรุแพทย์	และแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไปจ�านวน	150	คน	

	 	 4.	 การศกึษาในปี	พ.ศ.	2548	Migraine	Physician	Survey	

ในประสาทแพทย์	และแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไปจ�านวน	76	คน

	 	 5.	 การศกึษาในปี	พ.ศ.	2551	Attitude	towards	headache	

among	Thai	psychaitrists	ไทยในจิตแพทย์	จ�านวน	153	คน

	 	 ผลการศกึษาดงักล่าวส่วนหนึง่ได้น�าเสนอในงานประชุมทาง

ประสาทวทิยาและโรคปวดศรีษะในระดบันานาชาต	ิการให้ความ

รูเ้กีย่วกบัโรคปวดศรีษะ	และการให้ความร่วมมอืทางวชิาการกบั

สมาคมทีเ่กีย่วข้องในระดบัชาติ	ภูมิภาค	และนานาชาติ

	 	 ชมรมได้ส่งผู้แทนไปบรรยายทางวชิาการเกีย่วกบัโรคปวด

ศีรษะ	 ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ	

สมาคมประสาทวทิยา	และสมาคมทางวชิาชพีอืน่ๆอย่างสม�า่เสมอ	

นอกจากนีย้งัร่วมในการประกาศในการบรรยาย	ในระดบัภมูภิาค

เป็นครัง้คราวเช่นในการประชมุ	 ASNA	และAsian	Headache	

Foundation

ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ
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พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวศีรษะในประเทศไทย

	 	 ชมรมอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการพฒันาคูม่อืบนัทกึอาการ

ปวดศรีษะส�าหรบัผูป่้วยโรคปวดศรีษะ	และถ้าด�าเนนิการส�าเรจ็

ลลุ่วงไปด้วยดแีล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการดแูลผูป่้วยตลอดจน

การศกึษาวจิยัต่อไปในอนาคต

รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมโรคปวดศีรษะ

สมัยวาระ พ.ศ. 2562-2564

1.	 รศ.พญ.	ศวิาพร	จนัทร์กระจ่าง	 ทีป่รึกษา

2.	 ศ.นพ.	กมัมนัต์	พนัธมุจนิดา	 ท่ีปรึกษา

3.	 ศ.นพ.	อนนัต์	ศรเีกยีรตขิจร	 ท่ีปรึกษา

4.	 รศ.ดร.ภญ.	จฑุามณ	ีสทุธสิสีงัข์	 ทีป่รกึษา

5.	 ผศ.ดร.นพ.	ธนนิทร์	อศัววเิชยีรจนิดา	 ประธาน

6.	 ผศ.นพ.สรุตัน์	ตนัประเวช		 รองประธาน

7.	 อ.นพ.กรีตกิร	ว่องไววาณชิย์	 ประธานวชิาการ

8.	 รศ.นพ.วฒันชยั	โชตนิยัวตัรกลุ	 ประธานวจิยั

9.	 อ.พญ.ธนนิจิตรา	พลูเพชรพนัธุ	์ ประชาสมัพันธ์

10.	 พอ.นพ.เจษฎา	อดุมมงคล	 ปฏคิม

11.	 อ.พญ.กนกรตัน์	สวุรรณละออง	 นายทะเบยีน

12.	 อ.พญ.เพชรรตัน์	ดสุติานนท์	 เหรญัญกิ

13.	 อ.นพ.	เสกข์	แทนประเสรฐิสขุ	 กรรมการ

14.	 ผศ.พญ.กรรณกิาร์	คงบญุเกยีรต	ิ เลขานุการ
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ประวัติชมรมเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์
ไฟฟ ้ า วินิ จ ฉัย  (Tha i  Neuromuscu la r  and 
Electrodiagnostic Medicine; THAI-NEMS) 

	 	 	 ชมรมเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์ไฟฟ้า 
วินิจฉัยภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยได้ถือก�าเนิดขึ้น 
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2553	 จากการรวมตัวของอาจารย์รุนใหม่ที่ฝ ึกอบรม 
ทางด้าน	 neuromuscular	 disease	 ร่วมกับ	 electrophysiology 
จากต่างประเทศและแพทย์ผู้สนใจในสาขาข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	
neurogeneticist,	 neuromuscular	 pathologist	 และ	 Pediatric	
neuromuscular	 specialist	 	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการ
ในสาขานี้ให้เป็นที่รู้จักและสนใจมากขึ้น	 รวมทั้งรู้จักวิธีการตรวจ	การ
แปลผล	ตลอดจนการน�าผลตรวจทาง	electrophysiology	โดยเฉพาะ	
nerve	conduction	study	(NCS)	และ	electromyography	(EMG)	
การตรวจทางพยาธิวิทยาและการตรวจทางพันธุศาสตร์ไปใช้ในทาง
คลินิกได้อย่างถูกต้อง	 โดยมีประธานชมรมคนแรกและคนปัจจุบันคือ	
ดร.	 นายแพทย์	 จรุงไทย	 เดชเทวพร	 และประธานชมรมคนท่ี	 2	 คือ	
ศาสตราจารย์นายแพทย์	ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร	โดยทางชมรมได้
มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมตามวาระกรรมการบริหารของ
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	 มีรับสมัครสมาชิกชมรมซ่ึง
ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมจ�านวน	 415	 คน	 และมีการจัดประชุมทาง
วิชาการประจ�าปีในช่วงสัปดาห์ท่ีสามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 รวมทั้งการจัดฝึกอบรม	 EMG	 และ	

neuromuscular	ultrasound	workshop	ก่อนงานประชุมประจ�าปี
ของชมรมปีเว้นปี	ซึ่งในการประชุมในปีหลัง	ๆ	ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศหลายท่านมาช่วยถ่ายทอดความรู้และ	 update	 ให้กับ
แพทย์ไทย	เช่น	Professor	Peter	JB	Dyck	(USA),	Professor	Ichizo	
Nishino	 (Japan),	 Professor	 Janice	Holton	 (UK),	 Dr	 Andrew	
Holton	(UK),	Professor	Paola	Sandroni	(USA)	Professor	Pariwat	
Thaisetthawatkul	(USA),	Professor	David	C	Preston	(USA)	และ	
Professor	Bashar	Katriji	(USA)	ซึง่การประชมุดงักล่าวได้รบัการตอบ
รบัและมคีวามนยิมอย่างสูงจากแพทย์ผู้เข้าร่วมประชมุ	ซึง่ในอดตีสาขา
วิชา	 neuromuscular	 disease	และ	electrophysiology	ถูกสอน
น้อยมากในสถาบันการฝึกอบรมทั้งในระดับปริญญาและหลังปริญญา
ในประเทศไทย	ในปัจจบุนัเริม่มกีารท�า	electrodiagnostic	study	โดย
ประสาทแพทย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	รวมทั้งมีการตรวจ	single	fiber	
electromyography	(SFEMG)	ซึ่ง	ดร.น.พ.จรุงไทย	เดชเทวพร	เป็น
ท่านแรกที่น�าการตรวจนี้มาอยู่ใน	 routine	 clinical	 service	 ใน
ประเทศไทยที่	 Clinical	 Neurophysiology	 Unit	 ของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดเีมือ่ปี	พ.ศ.	2550	เพือ่ให้การวนิจิฉยั
โรค	ocular	myasthenia	gravis	มีความแม่นย�ามากขึ้น	ซึ่งปัจจุบันได้
รบัความสนใจในการส่งตรวจจากจักษแุพทย์และประสาทแพทย์เพิม่ขึน้

การด�าเนินงานกิจกรรมทางวิชาการของชมรมโรคเส้น
ประสาทร่วมกล้ามเนื้อและเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัยภายใต้
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

  1.	 จัดประชุมวิชาการประจ�าปี	พ.ศ.	2553	ครั้งที่	1	วันที่	17	
กันยายน	 พ.ศ.	 2553	 Theme:	 Neuromuscular	 disease	
Electrodiagnostic	Medicine	Society	ณ	ห้องประชมุสยามมกฎุราช
กุมาร	ชั้น	P3	อาคารเฉลิมพระบารมี	50	ปี	ซอยศูนย์วิจัย	จ.กรุงเทพฯ
  2.	 จัดประชุมวิชาการประจ�าปี	พ.ศ.	2555	ครั้งที่	 2	ร่วมกับ
การประชมุ	Pre-congres	s	Teaching	Course	สมาคมประสาทวทิยา
แห่งประเทศไทย	วันที่	13	มีนาคม	พ.ศ.	2555	ณ	ห้องประชุม	โรงแรม
พูลแมน	จ.กรุงเทพฯ
  3.	 จัดประชุมวิชาการ	 ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพ	 วันที่	 17	
มกราคม	พ.ศ.	2557	เรือ่ง	Guillain	Barré	syndrome	and	autoimmune	 
neuropathy	ณ	ห้องประชุม	โรงพยาบาลกรุงเทพ	จ.กรุงเทพฯ

ชมรมเส้นประสาทร่วมกล้ามเนื้อและ
เวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย
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  4.	 เสนอหวัข้อ	และผูบ้รรยาย	ในการประชมุวชิาการประจ�าปี	
พ.ศ.	2555	สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย	ในหัวข้อ	Update	
in	Immunomodulatory	treatment	in	Neuromuscular	disease	
  5.	 จดัประชมุวชิาการ	ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	Quantitative	Sensory	
Testing	 and	 Autonomic	 Nervous	 System	 Testing	 วันที่	 12	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ณ	ห้องประชมุ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์
  6.	 เสนอหัวข้อผู้บรรยาย	 และร่วมจัดบูธให้ความรู้ประชาชน	
ในกิจกรรมครบรอบ	 10	 ปี	 และกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน	
Theme:	“สมองดี	ชีวีสดใส	No	Health	without	Brain	Health	“	
ในวันที่	 18-19	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2558	ณ	 Lifestyle	 Hall	 ชั้น	 2	
ศูนย์การค้าสยามพารากอน	จ.กรุงเทพฯ
  7.	 จัดประชุมวิชาการประจ�าปี	พ.ศ.	2558	ครั้งที่	2	Theme:	
“Diagnostic	 investigation	 in	neuromuscular	disorder”	 วันที่	
3-4	ธันวาคม	พ.ศ.	2558	ณ	ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร	อาคาร
เฉลิมพระบารมี	50	ปี	ซอยศูนย์วิจัย	จ.กรุงเทพฯ
  8.	 จัดประชุมวิชาการประจ�าปี	พ.ศ.	2559	ครั้งที่	3	Theme:	
Disease	of	peripheral	nerve	and	muscle	วนัที	่17-18	พฤศจกิายน	
พ.ศ.	 2559	ณ	 ห้องประชุม	 ช้ัน	 7	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 7	 รอบ
พระชนมพรรษา	สถาบันประสาทวิทยา
  9.	 การประชุมวิชาการประจ�าปี	พ.ศ.	2560	ครั้งที่	4	Theme:	
Clinico-electro-pathological	 correlation	 in	 Neuromuscular	
disorder	วนัที	่30	พฤศจิกายน	-	1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2560	ณ	ห้องประชมุ	
ชั้น	7	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษา	สถาบันประสาท
วิทยา
  10.  The	1st	THAI-NEMS	pre-congress	teaching	course	
–	EMG	skills	workshop	วนัที	่28	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2561	และประชุม
วิชาการประจ�าปี	2561	ครั้งที่	5	Theme:	Neuromuscular	disease	
and	general	medicine	วนัที	่29-30	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2561	ณ	ห้อง
ประชุม	ชั้น	7	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษา	สถาบัน
ประสาทวิทยา
  11.		 The	2nd	THAI-NEMS	pre-congress	teaching	course	
-	Electrodiagnosis	and	neuromuscular	ultrasound	วนัที	่19-20	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	และประชุมวิชาการประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ครั้ง

ที่	6	วันที่	21-22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	7	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษา	สถาบันประสาทวิทยา

รายนามคณะกรรมการชมรมโรคเส้นประสาทร่วมกล้ามเนือ้ 
และเวชศาสตร์ไฟฟ้าวินิจฉัย  สมัยวาระ พ.ศ. 2562-2564  
(ชุดปัจจุบัน)

1.	 ศ.พญ.รวิพรรณ	วิทูรพณิชย์	 ที่ปรึกษา
2.	 ดร.นพ.จรุงไทย	เดชเทวพร	 ประธาน
3.	 ศ.นพ.ก้องเกียรติ	กูณฑ์กันทรากร	 รองประธาน	1
4.	 รศ.พญ.กนกวรรณ	บุญญพิสิฏฐ์	 รองประธาน	2
5.	 นพ.นฤพัชร	สวนประเสริฐ	 เลขาธิการ
6.	 ผศ.นพ.ชัยยศ	คงคติธรรม		 เหรัญญิก
7.	 พญ.อารดา	โรจนอุดมศาสตร์	 ประธานวิชาการ
8.	 พญ.ธนนันท์	ธรรมมงคลชัย	 รองประธานวิชาการ
9.	 นพ.ธเนศ	เติมกลิ่นจันทน์		 ปฏิคม
10.	 นพ.จักรกฤษ	อมรวิทย์	 นายทะเบียน
11.	 นพ.อาคม	อารยาวิชานนท์	 กรรมการและผู้แทนภาค
12.	 ศ.นพ.ธีรธร	พูลเกษ	 	 กรรมการ
13.	 พญ.สัญสณีย์	พงษ์ภักดี	 กรรมการ
14.	 ผศ.นพ.ณัฐ	พสุธารชาติ	 กรรมการ
15.	 ผศ.พญ.อรณี	แสนมณีชัย	 กรรมการ
16.	 ผศ.พญ.จริยา	ไวศยารัทธ์	 กรรมการ
17.	 พญ.จันทิมา	แทนบุญ		 กรรมการ
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ประวัติ ชมรม MS

	 	 ชมรม	MS	เริม่ก่อตัง้	โดยมผีูเ้ชีย่วชาญทางประสาทวทิยา	

ทีส่นใจเกีย่วกบัโรค	MS	โดยมี	

	 	 แพทย์หญงินาราพร	ประยรูววิฒัน์		เป็น ประธาน	

	 	 แพทย์หญงิศิวพร	จนัทร์กระจ่าง		 เป็น ประธานวชิาการ

	 	 นายแพทย์สามารถ	นธินินัทน์		 เป็น เหรญัญกิ	

	 	 แพทย์หญงิดิษยา	รตันากร		 เป็น เลขาธกิาร	

	 	 ชมรม	MS	มแีพทย์ผูส้นใจสมคัรเป็นสมาชิกชมรมมกีจิกรรม

ส�าคญัคอื	มส่ีวนร่วมในการก่อตัง้ชมรมผูป่้วยเอ็มเอสไทย

	 	 เนือ่งจากจ�านวนผูป่้วยของโรคในกลุม่	 demyelinating	

disease	โดยเฉล่ีย	EMS	มมีากข้ึน	แพทย์ผูส้นใจมมีากขึน้แต่ความ

รูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัโรคนีย้งัมน้ีอย	จงึได้มกีารด�ารทิีจ่ะท�าการ

ศึกษาวจิยัในลกัษณะหลายสถาบัน	และได้ประชมุปรกึษาหารอื

กนัครัง้แรก	เมือ่วนัที	่10	ธนัวาคม	พ.ศ.	2552	และหวงัว่าจะได้มี

การสร้างเครอืข่ายการวิจยั	เพือ่ประโยชน์กบัผูป่้วยโรค	MS	และ

โรคในกลุม่	demyelinating	disease	ของคนไทยต่อไป

รายนามคณะกรรมการบริหารชมรม MS 

สมัยวาระ พ.ศ. 2562-2564

1.	 รศ.พญ.นาราพร	ประยรูววิฒัน์	 ท่ีปรึกษาชมรม

2.	 พญ.สสธิร	ศิริโท	 	 ประธานชมรม

3.	 นพ.เมธา	อภวิฒันากลุ	 รองประธาน

4.	 นพ.สหรฐั	องัศมุาศ	 	 เหรญัญกิ

5.	 ดร.นพ.จรงุไทย	เดชเทวพร	 ประธานวชิาการ

6.	 นพ.ณฐัพล	รัตนธรรมสกลุ	 เลขานกุาร

7.	 ศ.นพ.ธนนิทร์	อศัววเิชยีรจนิดา	 กรรมการ

8.	 พญ.ผกามาศ	พสกภกัด	ี กรรมการ

9.	 พญ.จนัจริา	สาธกุจิชยั	 กรรมการ

10.	 พญ.จริาพร	จติประไพกลุศาล	 กรรมการ

11.	 นพ.ณรงฤทธ์ิ	เกษมทรพัย์		 กรรมการ

12.	 นพ.พฒัน์	ก่อรัตนคุณ		 กรรมการ

ชมรม MS แห่งประเทศไทย
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ประวัติชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก 

	 	 ชมรมประสาทสรรีวทิยาคลนิกิได้เกดิขึน้เมือ่	ค.ศ.	1986		

โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ	บุญเกิด	เป็นประธาน

ชมรมคนแรกและศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสทิธ์ิ	เวชชาชวีะ

เป็นท่ีปรึกษา	 ในสมัยน้ันผู้ท่ีสนใจและเช่ียวชาญทางประสาท

สรีรวิทยาคลินิกยังมีน้อยมาก	ทางสหพันธ์ประสาทสรีรวิทยา

คลินิกนานาชาติ	 (The	 International	 Federation	 of	

Clinical	Neurophysiology,	IFCN)	ซึ่งมี	Professor	John	

E.	 Desmedt	 ชาวเบลเยี่ยม	 เป็น	 President	 ในขณะนั้น	 

มีนโยบายที่จะเผยแพร่ศาสตร์แขนงนี้ในหมู่ประเทศที่ยังขาด 

ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านน้ีอยู	่Professor	Desmedt	ได้เดินทางมา

ปรึกษา กับศาสตราจารย ์นายแพทย ์อรรถสิทธิ์ และ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสรฐิ	เพือ่เชญิชวนให้ประเทศไทย

เป็นประเทศสมาชิกของสหพันธ์ฯและเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมวิชาการนานาชาติในด ้านนี้ขึ้นเป ็นคร้ังแรกใน

ประเทศไทย	 จึงเป็นโอกาสที่เราได้รวบรวมแพทย์ที่สนใจทาง

ด้านนี้ตั้งเป็นชมรมขึ้น	 กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งมีประมาณ	 20	 คน	

ในปี	ค.ศ.	1987		เราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	Regional	

Symposium	on	Evoked	Potentials	ที่กรุงเทพฯ	หลังจาก

นั้นอีก	6	ปี	คือปี	ค.ศ.	1993			เราได้เป็นเจ้าภาพจัด	Bangkok	

Symposium	on	Clinical	 Neurophysiology	 ซึ่งเป็นการ

ประชุมที่ใหญ่ขึ้น	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสาทสรีรวิทยาคลินิก

หลาย	ๆ	สาขาคือ	EEG,	EMG	และ	Evoked	potentials	อีก	

12	ปีต่อมา	คือปี	ค.ศ.	2005	เราได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ

จัด	 Asian	 and	 Oceanian	 Symposium	 on	 Clinical	

Neurophysiology	 ที่จังหวัดเชียงใหม่	 แพทย์ของเราและ

ประเทศเพ่ือนบ้านได้รับประโยชน์จากการประชมุทกุครัง้ทีเ่รา

จัด	เนื่องจากผู้เข้าประชุมได้พบและได้รับความรู้จากวิทยากร

รับเชิญที่เก่งและมีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย	

	 	 นโยบายทีจ่ะเผยแพร่วชิาการแขนงนีใ้ห้กว้างขวางออก

ไปทั่วโลกของ	 IFCN	 นั้น	 ได้รับการสานต่อจาก	 President	 

คนต่อ	ๆ 	มาโดยเฉพาะ	Professor	Jun	Kimura	และ	Professor	 

Marc	 Nuwer	 ได้สนับสนุนและผลักดันเรื่องนี้มาก	 วิธีหนึ่งท่ี	

IFCN	ได้ท�าคือ	การตั้งเป็น	Chapter	เพื่อรวมประเทศสมาชิก

ซึง่อยูใ่นแถบหรอืทวปีเดยีวกนัเข้าด้วยกนัและมีการหมุนเวยีน

กันจัดการประชุมในระดับทวีปด้วย	 ได้แก่	 Asian	 and	

Oceanian	Chapter,	European	Chapter,	Middle	East	

and	African	Chapter,	North	American	Chapter	และ	

Latin	 American	 Chapter	 การจัดการประชุมของแต่ละ	

Chapter	นั้น	IFCN	ให้เงินสนับสนุนการจัดทุกครั้ง	การจะยื่น

ขอเป็นประเทศสมาชิกของ	IFCN	นั้น	ประเทศนั้น	ๆ	จะต้อง

มีแพทย์ที่สนใจด้านนี้อย่างน้อย	10	คน	ส�าหรับ	Asian	and	

Oceanian	 Chapter	 ในปัจจุบัน	 มีสมาชิก	 11	 ประเทศ	 

หลังจากจัดการประชุมที่เชียงใหม่	ศาสตราจารย์	แพทย์หญิง

รวิพรรณ	วทิรูพณชิย์	ได้รบัเลอืกให้เป็น	President	ของ	Asian	

ชมรมประสาทสรีรวิทยาคลินิก



175174 The Neurological Society of Thailand

The 60th Anniversary of The Neurological Society of Thailand สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

and	 Oceanian	 Chapter	 มีการจัดการประชุมทุก	 4	 ปี	

ประเทศที่จัดต่อจากไทย	ได้แก่	เกาหลี	อินโดนีเซียและอินเดยี	

ประเทศที่จะจัดต่อไปคือ	 มาเลเซียซึ่งเตรียมจะจัดในปี	 

ค.ศ.	2020	แต่ต้องเล่ือนไปเป็น	ค.ศ.	2021	เนือ่งจาก	Covid-19	

ระบาดทัว่โลกในปี	ค.ศ.	2020

	 	 ทางชมรมมีนโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นให้

ประสาทแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูมีความสนใจทาง

ด้านนีใ้ห้มากขึน้	เพราะเป็นการตรวจทีม่ปีระโยชน์และจ�าเป็น

ในการดแูลรกัษาผูป่้วยเป็นอย่างมาก	สิง่ทีท่างชมรมอาจท�าได้

คือ	 การจัดการอบรมส�าหรับแพทย์ผู้รับการฝึกอบรมเป็นผู้

เชีย่วชาญและแพทย์ผูส้นใจอืน่	ๆ 	ส่งเสรมิให้แพทย์ผู้รับการฝึก

อบรมเป็นผู ้ เชี่ยวชาญได้รับการฝึกอบรมในสถาบันท่ีมี 

ผู้เชี่ยวชาญ	 กระตุ้นและสนับสนุนแพทย์ให้ไปเสนอผลงานใน

การประชมุวชิาการนานาชาตใินต่างประเทศ	โดยเฉพาะแพทย์

รุ ่นเยาว ์	 ซึ่ งในการประชุมของแต ่ละ	 Chapter	 และ	

International	Congress	of	Clinical	Neurophysiology	

(ICCN)	นั้น	 IFCN	มีทุนสนับสนุนแพทย์รุ่นเยาว์ที่มีผลงานไป

น�าเสนอ	ความหวังสูงสุดของชมรมคือการกระตุ้นให้แพทย์มา

สนใจสาขานีเ้พิม่ข้ึนเพือ่ทดแทนแพทย์อาวโุสและเพ่ือเผยแพร่

ศาสตร์นี้ในประเทศเราต่อไป
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001	 นพ.	จิตต์	 ตู้จินดา
002	 นพ.	บุญเลี้ยง	 ตามไท
003	 นพ.	ประสพ	 รัตนากร
004	 นพ.	สุพจน์	 ขวัญมิตร
005	 พญ.	วันดี	 บุณยทรรศนีย์
006	 นพ.	หทัย	 ชิตานนท์
007	 นพ.	สมบัติ	 สุคนธพันธุ์
008	 พญ.	จันทร์เกษม	 อ่างแก้ว
009	 นพ.	ธรรมนูญ	 กะลัมพะเหติ
010	 พญ.	รัตนาวลี	 กะลัมพะเหติ
011	 พญ.	สุวพักตร์	 บุรณเวช
012	 พญ.	อร่ามศรี	 วสุวัต
013	 นพ.	ประสาร	 บุญยทรรศนีย์
014	 นพ.	ดุสิต	 สุนทราณู
015	 นพ.	รัศมี	 วรรณิสรสร
016	 นพ.	วุฒิกิจ	 ธนะภูมิ
017	 พญ.	แสร้งสรรค์	 ไกรสรรณ
018	 นพ.	ศรีสกุล	 จารุจินดา
019	 นพ.	จตุรพร	 หงสประภาส
020	 นพ.	สุวัชร์	 ธรรมศักดิ์
021	 นพ.	ฉายแสง		 ณ	นคร
022	 พญ.	มุกดา	 ปิยเกศิน
023	 นพ.	อรรถสิทธิ์	 เวชชาชีวะ
024	 นพ.	ดิเรก	 ภักดี
025	 นพ.	เฉลิมชาติ	 รัตนเทพ
026	 พญ.	ปรีห์กมล	 ศุษิลวรณ์

027	 นพ.	อรุณ	 เชาวนาศัย
028	 นพ.	ไพบูลย์	 เดชะไกศยะ
029	 นพ.	ทองจันทร์	 หงศ์ลดารมภ์
030	 นพ.	บรรยงค์	 ถาวรามร
031	 นพ.	อุดม	 โปษะกฤษณะ
032	 พญ.	นันทนิตย์	 จิตต์สุคนธ์
033	 พญ.	ผจง		 คงคา
034	 นพ.	อาคม	 สรสุชาติ
035	 นพ.	วีระศักดิ์		 แสงรุจิ
036	 นพ.	ธนิต	 เธียรธนู
037	 นพ.	สดับ	 ธีระบุตร
038	 นพ.	เชฐ	 อิศรางกูร
039	 นพ.	สิระ	 บุณยะรัตเวช
040	 นพ.	บุญสวย	 เชิดเกียรติกุล
041	 พญ.	รังสี	 พรพิบูลย์
042	 นพ.	วันชาติ	 ศุภจัตรัส
043	 นพ.	ชิน	 อารมย์ดี
044	 นพ.	ปัญญา	 ส่งสัมพันธ์
045	 นพ.	จรัส	 สุวรรณเวลา
046	 นพ.	ประพัตรา	 ตัณฑ์ไพโรจน์
047	 นพ.	นิพนธ์	 คุณาดร
048	 นพ.	อุดม	 ชัยกิตติศิลป์
049	 นพ.	ชูพงษ์	 เสนจันทร์ฒิไชย
050	 นพ.	วิชิต	 เลี่ยมทอง
051	 นพ.	นิคม	 ศิริไชย
052	 นพ.	ประเสริฐ	 เจริญขวัญ

053	 นพ.	วีระ	 เรืองวัฒนาภรณ์
054	 นพ.	ส�ารวย	 ช่วงโชติ
055	 พญ.	กัลยา	 เจียรประดิษฐ์
056	 นพ.	บัวจันทร์	 สกุลณะมรรคา
057	 นพ.	อนันต์	 ประสานสุข
058	 พญ.	ศรีสมบูรณ์	 อินทรวสุ
059	 นพ.	ประเสริฐ	 บุญเกิด
060	 นพ.	สุรพงษ์	 อ�าพันวงษ์
061	 นพ.	วิชัย	 บ�ารุงผล
062	 พญ.	กัลยา	 เกษมทรัพย์
063	 นพ.	สุภาพ	 สาธรสุเมธี
064	 นพ.	ทรงสันต์	 พานิชวัฒน์
065	 นพ.	รัชช	 สมบูรณ์สิน
066	 พญ.	นิตยา	 สุวรรณเวลา
067	 นพ.	พงษ์ศักดิ์	 วิสุทธิพันธ์
068	 นพ.	จเร	 ผลประเสริฐ
069	 นพ.	อดุลย์	 วิริยเวชกุล
070	 พญ.	ปรียา	 กาญจนัษฐิติ
071	 นพ.	อนันต์	 ส่งแสง
072	 นพ.	ธวัชชัย	 เฟื่องวุฒิราญ
073	 นพ.	จรวย	 ศรีทอง
074	 นพ.	มนัส	 วิมลเฉลา
075	 นพ.	ไกรฤทธิ์	 แสงแจ่ม
076	 พญ.	สุพัฒนา	 เดชาติวงศ์	ณ	อยุธยา
077	 นพ.	สุพัฒน์	 โอเจริญ
078	 นพ.	ประชา	 ปรีชายุทธ

 รายชื่อสมาชิกสามัญ จากอดีตถึงปัจจุบัน
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 รายชื่อสมาชิกสามัญ จากอดีตถึงปัจจุบัน 079	 พญ.	สุจิตรา	 ประสานสุข
080	 พญ.	รวิพรรณ	 วิทูรพณิชย์
081	 พญ.	นงนุช	 ศิริเดช
082	 พญ.	เฟื่องฟ้า	 คุณาดร
083	 นพ.	ปัญญ	 บุรณศิริ
084	 นพ.	สัมพันธ์	 สกุณา
085	 นพ.	ปรีชา	 ศตวรรษธ�ารง
086	 นพ.	อุดม	 ปาจรียางกูร
087	 นพ.	รังสรรค์	 ปัญญาธัญญะ
088	 นพ.	ประกิจ	 รอดประเสริฐ
089	 นพ.	วิวัฒน์	 วนาโรจน์
090	 นพ.	เกรียงไกร	 แก้วผนึกรังษี
091	 นพ.	ณรงค์	 ดุสิตานนท์
092	 พญ.	มยุรี	 พลางกูร
093	 พญ.	สุนิตย์	 สุทธิสารรณกร
094	 นพ.	สมภพ	 เรืองตระกูล
095	 นพ.	เรวัช	 สวัสดิบุตร
096	 นพ.	สุรินทร์	 ปิ่นรัตน์
097	 นพ.	กัมปนาท	 พลางกูร
098	 นพ.	ร่มไทร	 สุวรรณิก
099	 พญ.	คุณผิว	 ลิมปพยอม
100	 นพ.	ส�าราญ	 วงศพ่าห์
101	 นพ.	ภูเก็ต	 วาจานนท์
102	 นพ.	วิศิษฐ์	 เบ็ญจพงษ์
103	 พญ.	กรรณิการ์	 เบ็ญจพงษ์
104	 พญ.	เรณู	 วิชยานนท์
105	 นพ.	เลิศ	 ตันติสิทธิ
106	 นพ.	สัมภาษณ์	 พงษ์เพ็ชร
107	 นพ.	ไพโรจน์	 ยิ้มพาณิชย์
108	 พญ.	แสงโสม	 สพันธุพงษ์

109	 นพ.	เกตุ	 สายเพ็ชร
110	 นพ.	สุวิทย์	 พงศ์หล่อพิศิษฐ์
111	 นพ.	เจษฎา	 นิมมานนิตย์
112	 พญ.	อังคณา	 อินทรโกเศศ
113	 พญ.	วิยะดา	 ภู่พัฒน์
114	 พญ.	อารีวรรณ	 นพธัญญะ
115	 นพ.	สมชาติ	 เจียมประเสริฐ
116	 นพ.	ธานี	 เทพวัลย์
117	 นพ.	สมพจน์	 จิรวัชรเดช
118	 พญ.	อัฐณีวรรณ	 ชวนเกริกกุล
119	 นพ.	สมชาย	 ศิริรัตน์
120	 นพ.	ปรีชา	 อินโท
121	 นพ.	มานิต	 สุชาตานนท์
122	 นพ.	สุนันท์	 ประสัตถพงศ์
123	 นพ.	ณัฏฐ์	 มุสิกถาวร
124	 นพ.	ปรีชา	 วาณิชชา
125	 นพ.	กวี	 ทังสุบุตร
126	 พญ.	ภิรมย์	 สุคนธาภิรมย์	
127	 นพ.	สมศักดิ์	 ธันวารชร
128	 พญ.	เยาวลักษณ์	 เอื้ออนันต์
129	 นพ.	ประมุข	 สรรก�าเนิด
130	 พญ.	ชุมศรี	 หังสพฤกษ์
131	 นพ.	โกสุม	 สุขถาวร
132	 นพ.	อุดม	 ลักษณวิจารณ์
133	 นพ.	ถนอม	 เหล่ารักพงษ์
134	 นพ.	วิศิษฐ์	 หังสพฤกษ์
135	 พญ.	นวลศรี	 ชุติมันต์
136	 นพ.	ไศล	 สุขพันธ์โพธาราม
137	 นพ.	นิพนธ์	 พวงวรินทร์
138	 พญ.	วรรณา	 วงศ์เมฆ

139	 นพ.	มาโนชญ์	 ลีโทชวลิต
140	 พญ.	อัญชลี	 เทียมสิงห์
141	 นพ.	อิสสระชัย	 จุลโมกข์
142	 นพ.	ค�าพร	 ชาญวิเศษ
143	 นพ.	ช่อเพียว	 เตโชฬาร
144	 พญ.	จิตถนอม	 สุวรรณเตมีย์
145	 นพ.	วิวัฒน์	 เธียระวิบูลย์
146	 นพ.	เชิญ	 พรหมคุปต์
147	 นพ.	ณรงค์	 โอภานนท์อมตะ
148	 นพ.	วิสาท	 เชาวน์ชูเวช
149	 นพ.	ประสิทธิ์	 สาระยา
150	 นพ.	สุนันท์	 อินทรก�าแหง
151	 พญ.	ถาวรวรรณ	 เศวตวรรณ
152	 นพ.	บุณย์ธนิสร์	 โอทภานนท์
153	 นพ.	เจษฎา	 นิมมานนิตย์
154	 พญ.	บุญสม	 รัตนศิริ
155	 นพ.	กระแส	 สุคนธมาน
156	 นพ.	ยรรยง	 ทองเจริญ
157	 นพ.	พิจารณ์	 ค�าทอง
158	 พญ.	บุญสม	 ผลประเสริฐ
159	 นพ.	วิชาญ	 ลีละวัฒน์
160	 นพ.	มนัส	 วิมลเฉลา
161	 พญ.	สุธัญญา	 อริยประกาย
162	 นพ.	บุญเลิศ	 ตันสิทธิแพทย์
163	 นพ.	เนือง	 นันทวิชิต
164	 นพ.	พิเชษฐ์	 โตวิทยาธรรมรงค์
165	 นพ.	จิตร	 สิทธีอมร
166	 นพ.	วรวุฒิ	 จรรยาวนิชย์
167	 พญ.	เพ็ญจันทร์	 สายพันธ์
168	 พญ.	สุรางค์	 เจียมจรรยา

รายนามสมาชิกสามัญ
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169	 นพ.	พิชิต	 อนุวุฒินาวิน
170	 พญ.	กนกพรรณ	 ประไพตระกูล
171	 นพ.	มานพ	 ศิริมหาราช
172	 นพ.	สีมา	 ศุภเกษม
173	 พญ.	สุรภี	 เรืองสุวรรณ
174	 นพ.	พินิจ	 ลิ้มสุคนธ์
175	 พญ.	อรวรรณ	 ปฐมวาณิชย์
176	 นพ.	พร้อมพงษ์	 พีระบูล
177	 นพ.	พรรคพร	 ประภาพันธ์
178	 พญ.	ยุพิน	 สังฆ์คุ้ม
179	 นพ.	เอนก	 สุภีรนันท์
180	 นพ.	คณิต	 ตันติศิริวิทย์
181	 นพ.	มนตรี	 อมรพิเชษฐ์กุล
182	 พญ.	กัลยาณ์	 ธีระวิบูลย์
183	 นพ.	วิชาญ	 เกิดวิชัย
184	 นพ.	ณัฐ	 จันทร์สุวรรณ
185	 นพ.	บุญเลิศ	 จันทราภาส
186	 นพ.	วิทยา	 ช่อวิเชียร
187	 นพ.	สุรินทร์	 อรรฆย์วัชร
188	 พญ.	สุวรรณี	 พันเจริญ
189	 นพ.	วทัญญู	 ปรัชญานนท์
190	 พญ.	ศิวาพร	 จันทร์กระจ่าง
191	 นพ.	กิตติ	 ลิ่มอภิชาต
192	 นพ.	สุรชัย	 เคารพธรรม
193	 นพ.	ธีรยุทธ์	 วรรณกูล
194	 นพ.	ณรงค์	 ปวีณเวชวสุ
195	 พญ.	พัชรินทร์	 เภกะนันทน์
196	 นพ.	ตุ๋ย	 รุ่งเจริญ
197	 นพ.	มัธยัช	 สามเสน
198	 นพ.	สมศักดิ์	 ลัพธิกุลธรรม

199	 นพ.	สมาน	 ตั้งอรุณศิลป์
200	 นพ.	กัมมันต์	 พันธุมจินดา
201	 นพ.	เกรียง	 อัศวรุ่งนิรันดร์
202	 พญ.	อารยา	 จารุวณิช
203	 พญ.	สุวิมล	 วิบูลย์เศรษฐ์
204	 นพ.	บัณฑิตย์	 นเรศเสนีย์
205	 นพ.	สมชาย	 มีมณี
206	 นพ.	ด�ารง	 ชูประวัติ
207	 นพ.	มังกร	 อยู่เย็น
208	 พญ.	มาลัย	 พาณิชย์พงษ์
209	 นพ.	ไพบูลย์	 สถาพรธีระ
210	 นพ.	ไพศาล	 วชาติมานนท์
211	 นพ.	สุชาติ	 สรณสถาพร
212	 นพ.	ธีระพร	 ไทยจินดา
213	 พญ.	นรีลักขณ์	 พิทักษ์ด�ารงวงศ์
214	 นพ.	ไชยยศ	 ประสานวงศ์
215	 นพ.	ธีระวัฒน์	 เหมะจุฑา
216	 นพ.	วรุณ	 เลาหประสิทธิ์
217	 พญ.	สิรินทร	 ฉันศิริกาญจน
218	 นพ.	สุชาติ	 พุทธิเจริญรัตน์
219	 นพ.	วัฒนา	 นาวาเจริญ
220	 นพ.	ไพโรจน์	 เกตุรัตนกุล
221	 นพ.	ศิริชัย	 เอกสันติวงศ์
222	 นพ.	ชัชวาล	 ดีประเสริฐวิทย์
223	 นพ.	พนัส	 ธัญญะกิจไพศาล
224	 นพ.	พิพัฒน์	 เกรียงวัฒนศิริ
225	 นพ.	ชัยพร	 เรืองกิจ
226	 นพ.	ชัยชน	 โลว์เจริญกุล
227	 นพ.	กิตติศักดิ์	 เก่งสกุล
228	 นพ.	ศิริชัย	 นิรมานสกุล

229	 นพ.	สมชาย	 โตวณะบุตร
230	 นพ.	สหัส	 เหลี่ยมสุวรรณ
231	 พญ.	สุธีรา	 โตษยานนท์
232	 นพ.	สุรัตน์	 บุญญะการกุล
233	 พญ.	สุวรรณา	 ธรรมสุภาพงศ์
234	 นพ.	ปลื้ม	 ศุภปัญญา
235	 นพ.	พิสิทธิ์	 นิวาตวงศ์
236	 นพ.	นันทวัฒน์	 พัฒนพิรุฬหกิต
237	 นพ.	บุญช่วย	 สมเรียววงศ์กุล
238	 นพ.	วีระศักดิ์		 ธีระพันธ์เจริญ
239	 พญ.	พรรณี	 วาสิกนานนท์
240	 นพ.	ด�ารงศักดิ์	 บุลยเลิศ
241	 พญ.	พรทิพย์	 สงวนมิตร
242	 พญ.	นลินทิพย์	 ต�านานทอง
243	 พญ.	ตุ้มทิพย์	 แสงรุจิ
244	 นพ.	กิตติศักดิ์	 สุธรรมจริยา
245	 นพ.	วิโรจน์	 หมั่นคติธรรม
246	 นพ.	กิตตินันท์	 กุญแจกาญจน์
247	 พญ.	จิรพร	 เหล่าธรรมทัศน์
248	 พญ.	อัญชลี	 เบี้ยวไข่มุข
249	 นพ.	นิพัฒน์	 กาญจนพิพัฒน์กุล
250	 พญ.	สุขจันทร์	 พงษ์ประไพ
251	 นพ.	นิรันดร์	 กองรัตนานันท์
252	 พญ.	นาราพร	 ประยูรวิวัฒน์	
253	 นพ.	ประจักษ์	 ศักดิ์ศรี
254	 นพ.	สุทธิพันธ์	 จิตพิมลมาศ
255	 นพ.	ศุภชัย	 เจนจินดามัย
256	 นพ.	วรพจน์	 เหล่าวิทวัส
257	 นพ.	ไพรัตน์	 เตรนาวิทย์
258	 นพ.	รุ่งนิรันดร์	 ประดิษฐสุวรรณ
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259	 นพ.	พิเชษฐ์	 เมธารักษ์ชีพ
260	 นพ.	จิระพัฒน์	 อุกะโชค
261	 นพ.	นิพิฐ	 พิรเวช
262	 นพ.	อภินันท์	 จ�าปีเหลือง
263	 นพ.	วีรจิตต์	 โชติมงคล
264	 นพ.	โกษา	 สุดหอม
265	 นพ.	จักรพงศ์	 ตั้งวัชรพงศ์
266	 นพ.	ชาญพงศ์	 ตังคณะกุล
267	 นพ.	สุชีพ	 ปิยะศิริศิลป์
268	 นพ.	สุเมธ	 บรรเลงจิต
269	 นพ.	อดุลย์	 บัณฑุกุล
270	 นพ.	จันทร์ชัย	 เจรียงประเสริฐ
271	 นพ.	สรรเสริญ	 พงษ์ลิขิตมงคล
272	 พญ.	ปราณี	 จงบัญญัติเจริญ
273	 นพ.	บุญมี	 วงศ์สถิตวิไลรุ่ง
274	 นพ.	พงษ์เกียรติ	 กาญจน์คีรวัฒนา
275	 นพ.	สมชัย	 มีนสุข
276	 นพ.	อนันต์	 ศรีเกียรติขจร
277	 พญ.	ดิษยา	 รัตนากร
278	 พญ.	วรพรรณ	 เสนาณรงค์
279	 พญ.	กมลทิพย์	 หาญผดุงกิจ
280	 นพ.	ประพันธ์	 ยอดนพเกล้า
281	 นพ.	พิสิฐ	 จงตระกูล
282	 นพ.	เกียรติศักดิ์	 ราชบริรักษ์
283	 นพ.	พงษ์เกียรติ	 ประชาธ�ารง
284	 นพ.	สามารถ	 นิธินันทน์
285	 นพ.	อนันต์นิตย์	 วิสุทธิพันธ์
286	 นพ.	ไพโรจน์	 บุญคงชื่น
287	 นพ.	อนุชา	 จินตนาวงศ์
288	 นพ.	ธนินทร์	 อัศววิเชียรจินดา

289	 นพ.	นที	 รักษดาวรรณ
290	 พญ.	นันทพร	 ตียพันธ์
291	 นพ.	สุพจน์	 ตุลยาเดชานนท์
292	 พญ.	โสภา	 เกริกไกรกุล
293	 พญ.	พวงทอง	 บุณยธรรมา
294	 นพ.	ภูมินทร์	 ชลาชีวะ
295	 นพ.	ประพันธ์	 ริมดุสิต
296	 นพ.	พุฒิพงศ์	 ภู่ทอง
297	 นพ.	ฤกษ์ชัย	 ตุลยาภรณ์โชติ
298	 นพ.	เกษียรสม	 วีรานุวัตติ์
299	 นพ.	โยธิน	 ชินวลัญช์
300	 พญ.	วรรณีย์	 ตระการวนิช
301	 นพ.	เดชา	 ชัยสุวิรัตน์
302	 นพ.	ก�าธร	 จิรชีวิน
303	 นพ.	ฤชุกรณ์	 เติมทอง
304	 นพ.	สุวินัย	 บุษราคัมวงษ์
305	 พญ.	อรพร	 สิทธิ์บูรณะ	
306	 พญ.	อรวรรณ	 ศิลปกิจ
307	 พญ.	กฤษณา			 พิรเวช
308	 นพ.	ทายาท	 ดีสุดจิต
309	 นพ.	พรชัย	 สถิรปัญญา
310	 นพ.	ธานี	 ใบแก้ว
311	 นพ.	พงศ์เกษม	 ไข่มุกด์
312	 นพ.	วัชราวุทธิ์	 ศิริอาชาวัฒนา
313	 พญ.	ศศิธร	 ศิริมหาราช
314	 พญ.	ภคพร	 ภิรมย์ใหม่
315	 นพ.	ภาณุทัต	 จันทร์เด่นดวง
316	 นพ.	สุชาติ	 หาญไชยพิบูลย์กุล
317	 พญ.	กรรณิกา	 โกยสมบัติ
318	 พญ.	หทัยรัตน์	 ผดุงกิจ

319	 นพ.	ไพโรจน์	 บุญลักษณ์ศิริ
320	 พญ.	ศิริพร	 ปิ่นเจริญ
321	 พญ.	สุวรรณา	 เศรษฐวัชราวนิช
322	 นพ.	ศุภชัย	 ไพบูลย์ผล
323	 นพ.	สมจิต	 ศรีอุดมขจร
324	 นพ.	ชาครินทร์	 ณ	บางช้าง
325	 นพ.	พงษ์จรัส	 ทองมี
326	 นพ.	วสุธา	 ข่ายแก้ว
327	 พญ.	จันทนา	 วรรณสถิตย์
328	 นพ.	รังสรรค์	 ชัยเสวิกุล
329	 พญ.	ศศิธร	 โตพิพัฒน์
330	 พญ.	กัลยา	 ด�ารงศักดิ์
331	 นพ.	อภิชาติ		 พิศาลพงศ์
332	 พญ.	นิจศรี	 ชาญณรงค์
333	 นพ.	มังกร	 วิจิตรจรรยากุล
334	 นพ.	ออคิส	 อมรธีระสวัสดิ์
335	 พญ.	เอระวดี	 มิตรภักดี
336	 นพ.	ยงยศ	 วิทยานานันท์
337	 นพ.	จ�าลอง	 กิตติวรเวช
338	 นพ.	สมศักดิ์	 เทียมเก่า
339	 นพ.	นิทัศน์	 เกียรติหิรัญนนท์
340	 นพ.	พงศ์พันธ์	 กาญจนสิงห์
341	 นพ.	สุพล	 เจริญจิตต์กุล
342	 นพ.	คณินท์	 ชะนะกุล
343	 พญ.	อารีรัตน์	 สุพุทธิธาดา
344	 พญ.	นิภาภรณ์	 กุศลาศัย
345	 นพ.	อนุรักษ์	 กลิ่นอ่อน
346	 นพ.	เขษม์ชัย	 เสือวรรณศรี
347	 นพ.	ธีรธร	 พูลเกษ
348	 พญ.	รัชนี	 บุณยกาญจนากร
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349	 พญ.	อาภาศรี	 ลุสวัสดิ์
350	 นพ.	ดามร	 ประสิทธิ์ภูริปรีชา
351	 นพ.	ธิติ	 อึ้งอารี
352	 นพ.	สุรินทร์	 แซ่ตัง
353	 นพ.	อดิศักดิ์	 กนกศิลป์
354	 นพ.	เรืองวุฒิ	 ตันตแพทยางกูร
355	 นพ.	วีรชัย	 ก�่าน�้าผึ้ง
356	 นพ.	สมบัติ	 หัชลีฬหา
357	 พญ.	สัญสณีย์	 พงษ์ภักดี
358	 นพ.	พิเศษ	 เมธาภัทร
359	 พญ.	พนิดา	 กฤตยภูษิตพจน์
360	 นพ.	เคน	 ศรีมนูญธิผล
361	 พญ.	ทัศนีย์	 ตันติฤทธิศักดิ์
362	 นพ.	สุวัฒน์	 ศรีสุวรรณานุกร
363	 นพ.	โอรส	 ทรัพย์เจริญ
364	 นพ.	อัครวุฒิ	 วิริยเวชกุล
365	 นพ.	ประธาน	 นันทอารี
366	 นพ.	เอกพจน์	 นิ่มกุลรัตน์
367	 นพ.	นิยม	 พิสิฐพิพัฒนา
368	 นพ.	สุรศักดิ์	 โกมลจันทร์
369	 นพ.	สมมาตร	 สมศิริ
370	 นพ.	ก้องเกียรติ	 กูณฑ์กันทรากร
371	 นพ.	เจษฎา	 อุดมมงคล
372	 นพ.	ชินกฤษณ์	 นพรุจชโนดม
373	 พญ.	ปวรมน	 ศรีบุษรา
374	 นพ.	วิฑูรย์	 จันทรโรทัย
375	 นพ.	นพดล	 โสภารัตนาไพศาล
376	 นพ.	เหรียญชัย	 จูฬาวิเศษกุล
377	 นพ.	โอภาส	 ลิ่วเจริญศักดิ์กูล
378	 นพ.	จรุงไทย	 เดชเทวพร

379	 นพ.	เพิ่มพันธุ์	 ธรรมสโรช
380	 นพ.	มณเฑียร	 ศานติวงศ์สกุล
381	 พญ.	อรุณี	 บุญสุข
382	 นพ.	อาคม	 อารยาวิชานนท์
383	 พญ.	กนกวรรณ	 บุญญพิสิฏฐ์
384	 นพ.	สุรัตน์	 ตันประเวช
385	 พญ.	กนกวรรณ	 วัชระศักดิ์ศิลป์
386	 พญ.	กนกวรรณ	 จงเจริญ
387	 นพ.	นิพนธ์	 วรเมธกุล
388	 นพ.	ราม	 กิจจารักษ์
389	 พญ.	อรอุมา	 ชุติเนตร
390	 พญ.	พรภัทร	 ลิขิตธนสมบัติ
391	 นพ.	วีรศักดิ์		 เมืองไพศาล
392	 พญ.	สุธิดา	 เย็นจันทร์
393	 นพ.	ภัทราวุฒิ	 พรสุรัตน์
394	 พญ.	กมรวรรณ	 กตัญญูวงศ์
395	 นพ.	ณัฐพันธ์	 กล้าผจญ
396	 นพ.	วรพงษ์		 เธียรอุกฤษฎ์
397	 นพ.	สุรเชษฐ์	 พรสุวรรณเวลา
398	 พญ.	จิตรา	 สุขพานิช
399	 พญ.	พาสิริ	 สิทธินามสุวรรณ
400	 นพ.	กิตติชาติ	 อินทุสร
401	 พญ.	สุปราณี	 นิมิตวงศ์สกุล
402	 นพ.	กฤติ	 รื่นอารมณ์
403	 นพ.	สมยศ	 วนิชผล
404	 พญ.	สิรารัตน์	 โมรรัต
405	 นพ.	อุดม	 สุทธิพนไพศาล
406	 นพ.	ไอยวุฒิ	 ไทยพิสุทธิกุล
407	 นพ.	ชัยธวัช	 เทียนวิบูลย์
408	 นพ.	ยุทธชัย	 ลิขิตเจริญ

409	 พญ.	วัชรี	 เจริญไพบูลย์
410	 นพ.	ดิษฐ์ธนา	 ผลเจริญศรี
411	 พญ.	อารดา	 โรจนอุดมศักดิ์
412	 นพ.	ณัฐ		 พสุธารชาติ
413	 พญ.	แสงเดือน	 มโยทาร
414	 พญ.	กนกศรี	 สมิทรปัญญา
415	 พญ.	รัตนา		 จันทร์แจ่ม
416	 นพ.	สืบสาย	 คงแสงดาว
417	 พญ.	กุลธิดา	 เมธาวศิน
418	 พญ.	วราภรณ์	 ชูนามชัย
419	 พญ.	จิตปภา	 พงศ์มรกต
420	 นพ.	ชูศักดิ์	 ลิโมทัย
421	 พญ.	แอนน์	 ตันติพินธวัตร
422	 นพ.	ปานศิริ	 ไชยรังสฤษดิ์
423	 พญ.	สุชาดา	 นิยะสม
424	 พญ.	กาญจนา	 อั๋นวงศ์
425	 พญ.	ภารดี	 สงวนดีกุล
426	 นพ.	วัชรพงศ์	 ชูศรี
427	 นพ.	ไถ้ออน	 ชินธเนศ
428	 พญ.	พัชรี	 แสงโชติ
429	 นพ.	วรุณ	 เลาหประสิทธิ์
430	 นพ.	ปิยะเดช			 วลีพิทักษ์เดช
431	 นพ.	เมธา	 อภิวัฒนากุล
432	 นพ.	ปริญญ์		 บุญชัด
433	 พญ.	ปฏิมา	 อรวรรณหโณทัย
434	 พญ.	สตรีรัตน์	 อ่อนสนิท
435	 นพ.	กฤษฎา	 ไตรธรรม
436	 นพ.	สิปปนนท์	 สามไชย
437	 พญ.	เฮเลน	 หลิง
438	 พญ.	สุรีรัตน์	 สุวัชรังกูร
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439	 พญ.	อริยา	 ทิมา
440	 นพ.	สมบัติ	 มุ่งทวีพงษา
441	 นพ.	อิทธิพล	 ตะวันกาญจนโชติ
442	 นพ.	ประวีณ	 โลห์เลขา
443	 พญ.	สิริปราง	 จ่างจิต
444	 พญ.	นภาศรี	 ชัยสินอนันต์กุล
445	 พญ.	ปรียา	 จาโกต้า
446	 นพ.	ทองแดง	 ฝูงใหญ่
447	 นพ.	เอกรัชช์	 นเรศเสนีย์
448	 นพ.	ยงชัย	 นิละนนท์
449	 นพ.	โชติพัฒน์	 ด่านชัยวิจิตร
450	 นพ.	รุ่งโรจน์	 พิทยศิริ
451	 พญ.	สุธิดา	 บุญยะไวโรจน์
452	 พญ.	ปริยสุทธิ์	 อินทสุวรรณ
453	 พญ.	ศศิวิมล	 โฆษชุณหนันท์
454	 นพ.	ศุภรัศม์	 วังทองค�า
455	 นพ.	คณิตพงษ์			 ปราบพาล
456	 พญ.	นวลสกล		 เทพรักษ์
457	 พญ.	กนกรัตน์			 สุวรรณละออง
458	 นพ.	ณัฐพันธุ์				 ศรีด�า		
459	 นพ.	พิชัย			 โรจนพิทยากร
460	 นพ.	พงศ์ภัทร์		 วรสายัณห์
461	 นพ.	ปริณ		 จิตศานติกุล
462	 นพ.	วัฒนชัย				 โชตินัยวัตรกุล
463	 นพ.	จีรศักดิ์	 กาญจนาพงศ์กุล
464	 นพ.	ศิวฤทธิ์	 รัศมีจันทร์
465	 พญ.	ผกามาศ	 พสกภักดี
466	 นพ.	กฤดา	 ณ	สงขลา
467	 นพ.	เชาวนะ	 เอนกวนนท์
468	 นพ.	ธนบูรณ์	 วรกิจธ�ารงค์ชัย

469	 นพ.	ดวงพล	 ศรีมณี
470	 นพ.	มณฑล	 ว่องวันดี
471	 นพ.	เหมริน	 พิพัฒน์ผจง
472	 นพ.	ชนรัฐ	 เสถียร
473	 พญ.	อภิญญ์เพ็ญ	 สาระยา
474	 พญ.	กาญจนา	 ปิยะตานนท์
475	 พญ.	ชลธิชา	 ประสาทสกุลชัย
476	 พญ.	ทวีรักษ์	 นิธิยานนทกิจ
477	 พญ.	พิรดา	 วิทูรพณิชย์
478	 นพ.	ชัชชัย	 เอกวิทยาเวชนุกูล
479	 นพ.	นฤพัชร				 สวนประเสริฐ
480	 นพ.	ภัทราวุธ				 ซุ่นทรัพย์
481	 นพ.	กฤษดา			 เกียรติคุณรัตน์
482	 พญ.	อรุณี		 ประจัญธรรม
483	 พญ.	สุทธิรา				 โพธิศรี
484	 พญ.	ปณิตตา		 ภมรบุตร
485	 นพ.	ปรัชญา			 ศรีวานิชภูมิ
486	 นพ.	ชัชวาล				 รัตนบรรณกิจ
487	 นพ.	ไชยยันต์				 ประสานเสียง
488	 พญ.	จิราพร				 สุจจานันท์
489	 พญ.	ปิยะวรรณ			 เชี่ยวธนะกุล
490	 พญ.	อารดา			 วงศ์เมฆ
491	 พญ.	พิมพ์วิมล		 จันทร์แสง
492	 นพ.	อิทธิกร		 แซ่เล้า
493	 พญ.	ลักษนันท์		 ชีวะเกรียงไกร
494	 พญ.	ณิรัชดา	 ทรัพย์อนันต์
495	 พญ.	พจนา	 เชาว์ปัญญานนท์
496	 พญ.	ณัฐนิช	 ลิมปิสุข
497	 พญ.	อังคณา	 นัดสาสาร
498	 นพ.	ยอด	 ปิ่นโรจน์

499	 นพ.	สราวุธ	 สุขสุผิว
500	 พญ.	สุภารัตน์	 วินิจปรีชากุล
501	 พญ.	มณีรัตน์	 ตรีคันธา
502	 พญ.	อรอนงค์	 จิตรกฤษฎากุล
503	 นพ.	ธารินี	 คัทรี
504	 พญ.	ปวีณา	 นราทอง
505	 พญ.	พัทธมน	 ปัญญาแก้ว
506	 นพ.	โชติวุฒิ	 ตันศิริสิทธิกุล
507	 นพ.	นิมิตต์	 สุคนธมาน
508	 นพ.	พิมาน	 สีทอง
509	 นพ.	ยุทธนา	 ศรีวิจิตร
510	 พญ.	ดวงนภา	 รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
511	 นพ.	วรา		 แจ้งยอดสุข
512	 นพ.	ศรัทธาวุธ	 วงษ์เวียงจันทร์
513	 พญ.	กรรณิการ์	 คงบุญเกียรติ
514	 พญ.	พัชราพร	 วรรณกิตติ
515	 พญ.	รุ่งทิพย์	 ชัยธีรกิจ
516	 พญ.	บราลี	 เจริญสุข
517	 พญ.	ฐาปนี	 สมบูรณ์	
518	 นพ.	ฐานุตร์		 	ถมังรักษ์สัตว์
519	 นพ.	สิทธิ	 เพชรรัชตะชาติ	
520	 พญ.	พรรณปพร		 โคนพันธ์
521	 นพ.	อุเทน	 บุญอรณะ
522	 พญ.	ภาณี			 สุธัมนาถพงษ์
523	 นพ.	ทินกร			 ยาดี
524	 นพ.	กิตติพศ			 ทัศนบรรยง
525	 พญ.	พนิตตา	 เหมือนชู
526	 พญ.	นวลกมล	 จารุชวลิต
527	 พญ.	กฤติกา			 ศิริธานันทน์
528	 พญ.	พันธนิตย์		 	ไตรธเนศ
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529	 นพ.	สิทธิ์		 สาธรสุเมธี
530	 นพ.	ชัยภัทร			 ชุณหรัศมิ์
531	 พญ.	สิริญชา		 ปิติปัญญากุล
532	 นพ.	วสันต์		 อัครธนวัฒน์	
533	 นพ.	เจษฎา			 ศรีกุลศศิธร	
534	 พท.หญิง	พรฑิตา	ชัยอ�านวย			
535	 นพ.	พรพงศ์				 จิตต์ประทุม
536	 นพ.	ภัทรเกียรติ			อมรวิวัฒนกุล
537	 นพ.	จักรพงศ์				 หล่อสุวรรณศิริ
538	 นพ.	พลสันต์			 เรืองคณะ
539	 นพ.	อัครเชฎฐ์		 	พินิจบรรเจิดกุล	
540	 นพ.	ธนวินท์			 เรืองวิทยาวงศ์
541	 พญ.	ศันสนีย์			 แสงวนิช	
542	 พญ.	นัยนจันทร์	 คงประโยชน์
543	 นพ.	ชาญวิทย์			 อนุเคราะห์วิทยา
544	 พญ.	เบญญาดา			 ชินธัญโชติ
545	 นพ.	ชยุตม์			 เกษมศุข
546	 พญ.	ณัฐวรรณ		 วิถีรุ่งโรจน์	
547	 นพ.	ศักดิ์สิทธิ์			 กฤตลักษณ์กุล
548	 พญ.	จิราพร			 จิตประไพกุลศาล
549	 นพ.	สราวุธ		 กิจเจริญ
550	 นพ.	พชร				 ลี้มิ่งสวัสดิ์
551	 นพ.	ชาญวิทย์			 ชัยสุริยะพันธ์
552	 นพ.	ธวัชชัย			 ทรัพย์ประพฤทธิ์
553	 นพ.	พรพจน์			 ประภาอนันตชัย	
554	 นพ.	รัชยุทธ		 ธนปิยชัยกุล
555	 นพ.	ไพบูลย์			 คงเสรีภาพ
556	 พญ.	ฤทัยทิพย์		 พวงเกษม
557	 พญ.	จันจิรา			 สาธุกิจชัย	
558	 พญ.	ทับทิม			 จงสู่วิวัฒน์วงศ์

559	 นพ.	จักรกฤษ			 อมรวิทย์
560	 พญ.	จิรดา			 ศรีเงิน
561	 พญ.	พีรยา			 ภิรมย์รื่น	
562	 พญ.	ธนัฏฐา			 ศรีสวัสดิ์วรากุล
563	 นพ.	กิตติคุณ		 หนูบ้านเกาะ
564	 นพ.	วัชระ		 วิรัตยาภรณ์
565	 นพ.	ณราดล		 โตวณะบุตร
566	 พญ.	ปณัชยา			 น้อยวงศ์
567	 นพ.	ปิยะณัฐ		 วงศ์วรรณ	
568	 พญ.	เนตรนภา		 หอมมณี
569	 พญ.	ทิพย์ลดา		 บุญชัย
570	 นพ.	อธิวัฒน์			 สุนทรพันธ์
571	 นพ.	ณัฐวุฒิ			 เกษทอง
572	 นพ.	ศิริพรรษ		 โอเจริญ
573	 พญ.	ธกานต์				 หวังธ�ารง
574	 นพ.	ณัฐพล			 เรียบเลิศหิรัญ
575	 นพ.	ดิษนัย			 ทัศนพูนชัย
576	 พญ.	ณัฏฐิญา			 ศิริธรรม
577	 พญ.	ณัฐกานต์			 ศรีประทักษ์
578	 นพ.	ธิติ			 ชินะจิตพันธุ์
579	 พญ.	กมลรัตน์			 พลไวย์
580	 นพ.	นรงฤทธิ์			 เกษมทรัพย์
581	 นพ.	อาเหม็ด			 ราชิด
582	 พญ.	ญาดา		 ศรีธ�ารงสวัสดิ์
583	 พญ.	ณัฐธิดา		 สุรัสวดี
584	 พญ.	ขนิษฐา			 สุวรรณศรีนนท์
585	 นพ.	อดิศักดิ์			 กิตติสาเรศ
586	 นพ.	เณริน			 เหนือเมฆิน
587	 พญ.	จรรยาพร				 กาญจนเสถียร
588	 นพ.	จุมพล				 อานามนารถ

589	 นพ.	ธีรวัจน์			 โกมลพฤตินนท์
590	 นพ.	ชลภิวัฒน์	 ตรีพงษ์
591	 นพ.	ชาคริต	 สุทธิเสวันต์
592	 พญ.	นิลยา	 รัตนมงคลศักดิ์
593	 พญ.	รัญชนา	 เดชอัศวนง
594	 นพ.	อรรถสิทธิ์	 นวะอภิศักดิ์
595	 นพ.	ธีรพล	 ทองคุ้ม
596	 นพ.	ธน	 ธีระวรวงศ์
597	 พญ.	อัจฉราวัลย์	 ทองหยวก
598	 พญ.	สนธยา	 จองวรรณศิริ
599	 พญ.	รัชนิบูลย์	 ปาริชาติกานนท์
600	 นพ.	สุรพล	 สุขสาคร
601	 นพ.	ศักดิ์สิทธิ์			 ศักดิ์สูง
602	 พญ.	สสิธร	 ศิริโท
603	 พญ.	ธนินจิตรา	 พูลเพชรพันธุ์
604	 พญ.	พรรณวลัย	 ผดุงวณิชย์กุล
605	 พญ.	นภาศรี	 ชัยกิตติรัตนา
606	 พญ.	วรวรรณ	 จิรธรรมภิญโญ
607	 นพ.	ชัยวิวัฒน์	 ตุงคะเสรีรักษ์
608	 นพ.	สุวันชัย	 เจริญวิกกัย
609	 นพ.	วีระพันธ์	 มูลหมัน
610	 นพ.	บัญชา	 เสียมหาญ
611	 พญ.	ฤดีรัตน์	 วัฒนวงศ์
612	 นพ.	ณรงฤทธิ์	 เกษมทรัพย์
613	 พญ.	ดวงพร	 บริสุทธิ์บัวทิพย์
614	 พญ.	ศิริเพ็ญ	 วัชระทิพากร
615	 นพ.	สุรเชษฐ	 เอี่ยมธนะสินชัย
616	 พญ.	ชไมพร	 เตชะก�าพุ
617	 นพ.	จิตรลดา	 สมาจาร
618	 นพ.	จตุพนธ์	 ก้อนสัมฤทธิ์
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619	 พญ.	ดารารัตน์	 สุขษาสุณี
620	 นพ.	ณัฐพล	 อุฬารศิลป์
621	 พญ.	อาทิตา	 ชูหล�า
622	 พญ.	พิมพ์พร	 พรหมค�าตัน
623	 นพ.	กานต์	 ศักดิ์ศรชัย
624	 นพ.	วัฒนกิจ	 จันทรธนะสุทธิ์
625	 พญ.	เพลินพิศ	 อรรจนโรจน์
626	 พญ.	ชิดชนก	 ลีพิบูลย์สวัสดิ์
627	 พญ.	ปัทมาภรณ์	 จันต๊ะคะรักษ์
628	 พญ.	วรรณพร	 เอี่ยมวรวุฒิกุล
629	 นพ.	อนุรักษ์	 ค�าทอง
630	 นพ.	พัฒน์	 ก่อรัตนคุณ
631	 พญ.	ภันทิลา	 ตันติฤทธิศักดิ์
632	 พญ.	ดวงพร	 บริสุทธิ์บัวทิพย์
633	 พญ.	นิยุตตา	 ทักษิญ
634	 พญ.	ศิริเพ็ญ	 วัชระทิพากร
635	 นพ.	สุรเชษฐ	 เอี่ยมธนะสินชัย
636	 นพ.	ทรงชัย	 กิตติพานประยูร
637	 พญ.	จิตรลดา	 สมาจาร
638	 นพ.	จตุพนธ์	 ก้อนสัมฤทธิ์
639	 นพ.	ณัฐพล	 อุฬารศิลป์
640	 พญ.	อาทิตา	 ชูหล�า
641	 พญ.	พิมพ์พร	 พรหมค�าตัน
642	 นพ.	กานต์	 ศักดิ์ศรชัย
643	 นพ.	วัฒนกิจ	 จันทรธนะสุทธิ์
644	 พญ.	สิริอนงค์	 สิทธิพงษ์
645	 นพ.	อภินันท์	 อวัยวานนท์
646	 นพ.	ปรีดี	 กาญจนาพงศ์กุล
647	 พญ.	นฤชร	 กิจไพศาลรัตนา
648	 พญ.	มนัสวรรณ์	 สันทนานุการ

649	 พญ.	ชวนนท์	 พิมลศรี
650	 พญ.	สุปิยา	 พื้นแสน
651	 พญ.	ยุวดี	 พิทักษ์ปฐพี
652	 นพ.	ชัยศักดิ์	 ด�าริการเลิศ
653	 พญ.	พิมพ์วไล	 จุฬาพิมพ์พันธุ์
654	 พญ.	ธนิตา	 แสงเปี่ยมสุข
655	 นพ.	กีรติกร	 ว่องไววาณิชย์
656	 นพ.	ประวีณ	 โลห์เลขา
657	 พญ.	จักษณี	 วรนุชกุล
658	 พญ.	ปัทมา	 โกมุทบุตร
659	 พญ.	จุฑาณัฐ	 ยศราวาส
660	 นพ.	ภูชิต	 สุขพัลลภรัตน์
661	 พญ.	ยุวดี	 ทองเชื่อม
662	 พญ.	ศุภกร	 ปานวัฒน์วาณิช
663	 นพ.	อัศวิน	 ชมจิตต์
664	 นพ.	อภิสิทธิ์	 ทองงาม
665	 พญ.	จินดาภา	 ศรีขจร
666	 นพ.	วิกรม		 วรัญญูวงศ์
667	 นพ.	โฆษิต	 ตั้งธ�ารงธนวัฒน์
668	 นพ.	ณัฐพล	 รัตนธรรมสกุล
669	 พญ.	ศนิ	 ทวิวัฒน์
670	 พญ.	ธารารัก	 ชูวานิชวงศ์
671	 พญ.	ทิตญา			 ประเสริฐปั้น
672	 นพ.	สุรัตน์	 ทัศณศร
673	 พญ.	มินตรา	 ตั้งรุ่งเรืองกิจ
674	 พญ.	ฮุดา	 โต๊ะมางี
675	 พญ.	นิศา	 วรสูต
676	 พญ.	ดวงเดือน	 แพทย์ศาสตร์
677	 พญ.	ภรณ์ทิพย์	 โกลิยวงศ์สกุล
678	 นพ.	วัชระ		 รัตนชัยสิทธิ์

679	 นพ.	พชร				 วีระรัตน์ตระกูล
680	 นพ.	วิญญู	 คู่วิมล
681	 พญ.	รวมหทัย	 มหาวินิจฉัยมนตรี
682	 พญ.	จุฑามาศ	 สุตาธิกานนท์
683	 พญ.	ฐิติกุล	 แร่ทอง
684	 นพ.	ภีมณพัชญ์	 ธนชาญวิศิษฐ์
685	 พญ.	จุฑามาศ	 สุวรรณกนกนาค
686	 นพ.	วิศิษฎ์	 ลีลาศวัฒนกิจ
687	 นพ.	วิชาญ	 ค�าภู่
688	 พญ.	สวิตตา	 ศรีจินดา
689	 พญ.	พิมลพรรณ	 วิเสสสาระกูล
690	 พญ.	ขวัญใจ	 ค�าหุ่ง
691	 พญ.	ธัญลักษณ์	 อมรพจน์นิมมาน
692	 พญ.	อินทิพร	 เมธาสิทธิ์
693	 นพ.	จิรายุทธ	 ชูสิทธิ์
694	 นพ.	ปองขวัญ	 วิสุทธิชาติธาดา
695	 นพ.	ธรรศปวีณ	 วสิเวช
696	 นพ.	ธีรภาพ	 กิจจาวิจิตร
697	 นพ.	ปิยะพงษ์	 พาพิทักษ์
698	 พญ.	วลัยพรรณ	 วัชรชินวงศ์
699	 พญ.	ลิสา	 กองเงิน
700	 นพ.	สหรัฐ	 อังศุมาศ
701	 พญ.	ลลิตพรรณ	 สุดประเสริฐ
702	 นพ.	ปิยะศักดิ์			 น่วมนา
703	 นพ.	พบสุข	 ตันสุหัช
704	 พญ.	ศุภร	 ตราวณิชกุล
705	 นพ.	ผดุงธรรม	 เที่ยงบูรณธรรม
706	 นพ.	สราวุธ			 ครองสัตย์
707	 นพ.	อนุวรรตน์	 บุญส่ง
708	 พญ.	รจนันต์		 ห่วงสายทอง

รายนามสมาชิกสามัญ
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709	 พญ.	อุมาฤดี	 โต๊ะหมาด
710	 พญ.	นฤมล	 เตียรถ์วิจิตร
711	 นพ.	ก้าวหน้า		 สุขสุชะโน
712	 พญ.	ภัทรพร		 อภิพัฒนะมนตรี
713	 นพ.	เพิ่มพูน	 วรรณกิตติ
714	 พญ.	อาตีนา			 เอชเอ
715	 นพ.	กฤติมา	 อัศววีระเดช
716	 นพ.	อรรคพล	 พินิจจินดาทรัพย์
717	 พญ.	ศุภร		 ตราวณิชกุล
718	 พญ.	พัชราภา	 ทัศนวรปัญญา
719	 นพ.	เสกข์	 แทนประเสริฐสุข
720	 พญ.	ทิพย์มาศ	 พบสุข
721	 พญ.	สราลี	 จินดามัง
722	 นพ.	ณัฐพงศ์	 กนกกวินวงศ์
723	 พญ.	รับพร	 ทักษิณวราจาร
724	 พญ.	อาภากร	 ซึงถาวร
725	 นพ.	เจริญรัตน์		 ชัยเจริญธนพร	
726	 พญ.	ทยานันท์	 ศรีศุภโอฬาร
727	 พญ.	ชิตาภา	 กาวีต๊ะ
728	 นพ.	บัณฑิต	 ศิริเลิศ
729	 นพ.	เนตรน้อย	 ชาลี
730	 นพ.	คมน์สิทธิ์	 เดชะรินทร์
731	 นพ.	ชัยวัฒน์	 กลิ่นหอมอ่อน
732	 พญ.	นภาพร	 พูลสิน
733	 พญ.		รับขวัญ		 ภัทรานนท์อุทัย
734	 นพ.	วิทูร	 มิตรานันท์
735	 พญ.	ชุติรัตน์	 ประมุขสรรค์
736	 นพ.	อาทิตย์	 โพธิก�าจร
737	 พญ.	ดารารัตน์	 สุขษาสุณี
738	 นพ.	ปิยนุช	 รักชื่อ

739	 พญ.	อาภากร	 เมืองแดง
740	 พญ.	สลิษา	 ประดิษฐบาทุกา
741	 นพ.	ชญาศักดิ์	 วันทนียวงค์
742	 นพ.	กิตติ	 เทียนขาว
743	 พญ.	ปัทมา	 โกมุทบุตร
744	 พญ.	ศุภารัตน์	 ชัยสุรจินดา
745	 นพ.	ณัฐกานต์	 บูรณะกุล
746	 นพ.	ธนทัศน์	 บุญมงคล
747	 นพ.	บริวัตร		 คูณะรังสี	
748	 นพ.	ณภัทร		 นภาพงศ์สุริยา	
749	 นพ.	จักรภพ		 จิตพิมลมาศ	
750	 พญ.	นิศา		 วรสูต	
751	 พญ.	กานต์ชนก	 เปาริก
752	 นพ.	ณษฐพจน์		 น�าผล
753	 นพ.	รัฐภาส		 วรชาติ
754	 พญ.	ตรีสุดา			 ล�าไย
755	 นพ.	ธนพล			 ทรงธรรมวัฒน์
756	 นพ.	อนุตร			 ชุมมงคล		
757	 พญ.	รับวาสน์			 มั่นจิต
758	 พญ.	วนันวัชญ์			 ด่านวรพงศ์		
759	 พญ.	พรสวรรค์		 เมฆาสิงหรักษ์		
760	 นพ.	ปัณณทัต		 สุนทราภา		
761	 พญ.	ชาลินี			 พ่วงพูน
762	 พญ.	สุทธิ์ฤดี		 ปิยะรัตนพิพัฒน์
763	 พญ.	ณัชชา		 อินทรก�าแหง
764	 พญ.	รสิตาภรณ์		 ระสิตานนท์
765	 พญ.	รัญจนา		 ธนานุวัฒน์ศักดิ์
766	 พญ.	ทิพภากร		 เมืองงาม
767	 นพ.	วิญญู			 คู่วิมล	
768	 พญ.	วรงค์พร		 เผื่อนปฐม

769	 นพ.	พีรสิทธิ์		 ตรีสุทธาชีพ
770	 พญ.	รตณัฐ			 เหมินทร์
771	 พญ.	จุฑาภรณ์		 จั่นวงศ์แก้ว
772	 นพ.	ณัฐพจน์			 ดัดพันธ์	
773	 พญ.	กชกร			 ดวงจิโน
774	 พญ.	กุลนิษฐ์		 คุ้มชนะ
775	 พญ.	นัฐกานท์		 มโนยานะ
776	 พญ.	ณิชนันทน์		 เอกพิทักษ์ด�ารง
777	 พญ.	ดวงกมล			 สิงห์วิชา
778	 พญ.	ชลวิภา			 ศริยุทธิ์วัฒนา
779	 นพ.	พร้อมพันธุ์			ตั้งสกุล		
780	 พญ.	ศศิวิมล		 วีระเมธีกุล	
781	 พญ.	สิริณัฐ			 พึ่งเจริญ
782	 พญ.	พิชชา		 เสถียรวงศ์นุษา
783	 นพ.	เอกวิทย์			 เจริญวานิช
784	 นพ.	พิเชฐ	 เติมสารทรัพย์
785	 พญ.	ธนนันทน์	 ธรรมมงคลชัย
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 รายชื่อสมาชิกวิสามัญ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

001	 พญ.	พรฑิตา	 ชัยอ�านวย
002	 นพ.	วิรัตน์	 เตชะอาภรณ์กุล
003	 พญ.	กัลยา	 สุดกรยุทธ์
004	 นพ.	อุดม	 วงศาสุลักษณ์
005	 ดร.	 วิมลวรรณ		 เหียงแก้ว
006	 นพ.	สิทธิ์	 สาธรสุเมธี
007	 พญ.	เนติรัตน์	 กิตติญาณปัญญา
008	 นพ.	พิศาล			 ตั้งเกษมุกดา
009	 พญ.	ชมพูนุช			 เลิศธนธรรม
010	 พญ.	ทรายแก้ว			ลัภนะก่อเกียรติ
011	 พญ.	พิมพ์กมล			 เสียงวัฒนะ
012	 นพ.	วีรวัฒน์		 แสงภัทราชัย
013	 นพ.	ณัทธร			 เบญจาทิกุล
014	 นพ.	วรเดช	 กาญจนสุวรรณ
015	 นพ.	ชัยชนะ	 สินธุวงษ์
016	 พญ.	สุพพตา	 เมธารักษ์ชีพ
017	 นพ.	วิวัมน์ชัย	 ศักดี
018	 พญ.	กชกร	 พงศ์พิศาล
019	 พญ.	พิมลพรรณ	 เลี่ยนเครือ
020	 นพ.	เจษฎา	 เขียวขจี
021	 นพ.	ณัฐพิสิษฐ์	 นวรัตน์ธารา
022	 นพ.	อภิศักดิ์	 เหมนิลรัตน์	
023	 พญ.	ณิชนันท์		 เฮ้งศิริ
024	 นพ.	ชัชพล		 พันธุ์แพ	
025	 พญ.	ครองกมล	 พงษ์ลิขิตมงคล
026	 พญ.	ดวงกมล	 ศิริอาชวะวัฒน์

027	 นพ.	อรรถวิทย์	 เจริญศรี
028	 นพ.	เสฎฐพงศ์	 ชูนาชัย
029	 พญ.	หทัยชนก	 เลิศวรายุทธ์
030	 นพ.	อภิวุฒิ	 เกิดดอนแฝก
031	 พญ.	อรนุช	 เชื้อภักดี
032	 นพ.	ภรัณย์พงศ์	 เตมียะประดิษฐ์
033	 นพ.	ภูษณุ	 ธนาพรสังสุทธิ์
034	 พญ.	ธาวินี	 ชีวไมตรีวงศ์
035	 พญ.	ปาจรีย์	 หยกอัมพร
036	 นพ.	พันธวัช			 รัตนจิรันดร
037	 นพ.	ภรัญวิทย์			 อนันต์ดิลกฤทธิ์
038	 พญ.	รัชศิริ			 เจริญสืบสกุล
039	 พญ.	วรรษมน			 ถิระศุภะ
040	 นพ.	วัชเรสร	 พันธ์พัฒนากุล
041	 นพ.	ธนาคาร	 ศรีพนม
042	 นพ.	อภิลักษณ์	 เวศานนทเวช
043	 พญ.	อรอนงค์	 อุดมศิริธ�ารง
044	 นพ.	กิตติธัช	 บุญเจริญ
045	 นพ.	ดนุวัศ			 อัจฉราวรรณ
046	 นพ.	กฤษณะ			 ปานสัมฤทธิ์
047	 นพ.	วุฒิพงศ์			 วิไลวรางกูร
048	 พญ.	สุมลทิพย์			 ลีลาไว
049	 นพ.	พฤฒิ			 คูณลินทิพย์
050	 นพ.	พิพัฒน์							พัฒนพิพธไพศาล			
051	 นพ.	วรุตม์			 ชมพูจันทร์	
052	 นพ.	ปิติ		 สินสูงสุด

053	 พญ.	ภัทราภรณ์		เวียงหก
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เจ้าหน้าที่สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

นางสาวปราณี ธูปพุดซา  
เลขานุการ

นางสาวฐติพิรรณ อณุหะจริงัรกัษ์  
เลขานุการ

ระยะเวลาการท�างาน 
	 	 ระยะเวลาประมาณ	18	ปี

ประสบการณ์ท�างานและความรู้สึกที่มีต่อการท�างานกับสมาคม 
	 	 ดิฉันเริ่มปฏิบัติงานวันแรกคือวันที่	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	 2544	ซึ่ง
ก็ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์มากมาย	ทั้ง	การจัดประชุมวิชาการ	
ระบบการสมัครเรียน	ระบบการสมัครสอบ	และการจัดการสอบแพทย์
ประจ�าบ้าน	และได้เห็นการเจรญิเตบิโตของสมาคมประสาทวทิยาอย่าง
ต่อเนื่องและไปในทิศทางท่ีดีขึ้นเรื่อยๆซ่ึงดิฉันเองก็ได้รับโอกาสเรียนรู้
และยงัได้รบัความไว้วางใจและโอกาสมากมายจากการท�างานทีน่ีท่�าให้
มหีน้าทีก่ารงานทีด่ขีึน้รวมทัง้เพือ่นร่วมงานกม็คีวามเป็นมติรจรงิใจและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

คติประจ�าใจ
	 	 อดทน	อ่อนน้อม	ถ่อมตน

ระยะเวลาการท�างาน
	 	 ระยะเวลาประมาณ	11	ปี

ประสบการณ์ท�างานและความรู้สึกที่มีต่อการท�างานกับสมาคม 
	 	 ตลอด	11	ปีทีผ่่านมาได้มปีระสบการณ์จากการท�างานท่ีสมาคม
หลายอย่าง	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านวิจัย	ด้านวิชาการ	และอื่น	ๆ	อีก
มากมาย	 ในครั้งแรกที่เข้ามาท�างานก็ได้เจอกับการจัดประชุมวิชาการ
กลางปี	 และประชุมระดับนานาชาติ	 19th  World Congress of 
Neurology		(WCN	2009)	ซึ่งตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เจอกับงาน
ประชุมระดับนี้	 และหลังจากนั้นได้มีโอกาสท�างานด้านฝ่ายวิจัย	 และ
ด้านวิชาการต่าง	ๆ 		ในช่วง	5-6	ปี	ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมวิชาการ
สัญจรไปทั่วประเทศ	 ซ่ึงเป็นโอกาสดีที่ดิฉันได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานอื่น	ๆ	แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการงานท�างาน	ที่ส�าคัญ
คอืได้มเีพือ่นใหม่	ๆ 	จากทีส่มาคมได้ไปจัดสญัจร	สดุท้ายนี	้ดฉัินขอบคณุ
สมาคมฯ	ที่ดูแลเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน

คติประจ�าใจ
	 	 ท�าปัจจุบันให้ดีที่สุด
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ภาพการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ของเจ้าหน้าที่
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