
  
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 

วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2563  

ณ หองประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ตึกอํานวยการ ช้ัน 3 สถาบันประสาทวิยา 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมธุรการ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2  เลขาธิการรายงานกิจกรรมสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เหรัญญิกเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี 4   สมาชิกเสนอผู้สอบบัญชีอนุญาตประจาํปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5  อ่ืนๆ  
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ระเบียบวาระที่ 1  แจงเลื่อนการประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมวิชาการประจําป  2563 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ไดมีผูติดเชื้อโรคไวรัส

จํานวนที่เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  ซึ่งการแพรระบาดในประเทศไทยของ COVID-19 ขณะนี้อยูระดับ 2 และเพื่อปองกัน ควบคุมไมใหมี

การแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสดังกลาว  สมาคมฯ ไดเล็งเห็นถึงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูเขารวมประชุม จึงขอ

เลื่อนการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 และการประชุมวิชาการประจําป ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2563  ออกไปในชวงปลายป 

2563 ดังนั้นจึงขอเสนอผลการดําเนินการและงบการเงินของสมาคมประสาทวิทยาฯ ประจําป 2562 ใหสมาชิกสมาคมฯ ได

พิจารณา และสงความเห็นกลับมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563 หากไมมีขอคัดคานหรือขัดของถือวารับรองรายงานการประชุม

คร้ังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  การดําเนินกิจกรรมสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 

       การดําเนินงานป 2563  เนื่องจากกรรมการบริหารฯ มีวาระ 2 ป กิจกรรมการบางอยางอาจจะเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกัน

ทั้ง 2 ป ซึ่งจะไดกลาวไวในรายงานในคร้ังนี้ดวย 

1. กิจกรรมการประชุมวิชาการ 

1.1 ประชุมวิชาการประจําเดือน พ.ศ. 2562-2563 

กําหนดการประชุมวิชาการประจําเดือน พ.ศ. 2562-2563  เพื่อประสาทแพทยและอายุรแพทยไดประสบการณ เรียนรู

โดยตรงจากผูปวย  แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นจากแพทยผูเชี่ยวชาญ ความกาวหนาใหมๆ รวมทั้งมีการบรรยาย

ความรูดานบูรณาการ และ Neuroscience โดยมีการประชุมวิชาการประจําเดือน  จํานวน 5 คร้ัง ประกอบดวย Case 

discussion, Neurology Lecture และNeuroscience Lecture ซึ่งมีหัวขอยอยดังนี้  

คร้ังที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 

08.30-10.30 Interhospital Conference (รพ.ศิริราช, รพ.สงขลานครินทร) 

10.45-11.30   Basic neuroimmunology for neurologists 

13.00-14.00   How to practice life-longed learning in neurology 

14.00-15.00 How to use epidemiological knowledge in clinical neurology 
 

คร้ังที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2562 

08.30-10.30 Interhospital Conference (รพ.พระมงกุฎเกลา, รพ.ธรรมศาสตร, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช) 

10.45-11.30  Recent advances in acute stroke treatment and update in guidelines 

13.00-14.00  Update in stroke imaging techniques and endovascular treatment 

14.00-15.00  Update in treatment of subarachnoid hemorrhage and intracerebral hemorrhage 
   

คร้ังที่ 3 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

08.30-10.30 Interhospital Conference (สถาบนัประสาทวทิยา, รพ.ราชวิถี) 

10.45-11.30   Evidence based review of cannabinoid uses in neurological diseases  

 13.00-15.00   Neuropharmacology: new drugs and new targets for neurological diseases 
  

คร้ังที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 2563 

08.30-10.30 Interhospital Conference (รพ.รามาธิบดี, รพ.ศรีนครินทร ขอนแกน, รพ.วชิรพยาบาล) 

10.45-11.30   Common and must know neurogenetic diseases in Thailand 

13.00-14.00  Basic genetic knowledge for neurologists 
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14.00-15.00 New treatment for hereditary neurological condition: basic mechanisms and clinical 

evidence 
  

คร้ังที่ 5 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 

08.30-10.30 Interhospital Conference (รพ.จุฬาลงกรณ, รพ.มหาราชนครเชียงใหม) 

10.45-11.30 International classification of Headache Disorders and their basic pathophysiologic 

mechanism   

13.00-14.00  Communication skills for neurologists 

15.00-16.00 Palliative care for neurological patients  
 

 1.2  การประชุมวิชาการประจําป 2562 คร้ังที่ 59 

    ประชุมวิชาการประจําป 2562 คร้ังที่ 59 วันที่ 6-8 มีนาคม 2562  หัวเร่ือง “Autoimmune Neurology” ณ หอง

ประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  มีจํานวนผูเขารวมประชุม 250 คน 
 

      1.3  การประชุมวิชาการกลางป 2562 

ประชุมวิชาการกลางป 2562 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 หัวเร่ือง “Clinical Practice Guidelines and Practical 

Points in Neurology” ณ หองประชุมชฎาทอง โรงแรม ฎ รีสอรท บาย เดอะ ซี หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  มี

ผูเขารวมประชุม จํานวน 214 คน  
 

      1.4  การอบรม Refresher Course ประจําป 2562 

              การอบรม Refresher Course ประจําป 2562 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา มีผูเขารวมประชุม จํานวน 80 คน 
 

      1.5  การประชุมวิชาการสัญจร ป 2562  

เพื่อเผยแพรความรู และเพิ่มพูนทักษะการดูแลผูปวยทางระบบประสาท สูภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศไดดําเนินการจัด

ประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง โดยสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย มูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแหงประเทศไทย รวมกับ

สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแหงประเทศไทย ไดดําเนินการจัดกิจกรรมวิชาการสัญจรดังนี้ 
 

สัญจรคร้ังที่ 1 จัดรวมกับ โรงพยาบาลตรัง 

Theme: “Neurology made it easy” วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 

ณ หองประชุมพุทธรักษา ชั้น5 อาคารอุบตัิเหต ุโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลตรัง  จังหวัดตรัง 
 

สัญจรคร้ังที่ 2 จัดรวมกับ โรงพยาบาลสุราษฎรธานี  

Theme: “Neurology for non-neurologists” วันที่ 21 สิงหาคม 2562   

ณ หองประชุมวิภาวดี ชั้น 4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

สัญจรคร้ังที่ 3 จัดรวมกับ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร     

Theme: “Neurology for non-neurologists” วันที่ 4 ตุลาคม 2562 

ณ หองประชุม CC2 - 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลยันเรศวร  จังหวัดพษิณุโลก 
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สัญจรคร้ังที่ 4 จัดรวมกับ โรงพยาบาลนครพนม   

Theme: “Neurology for non-neurologists” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

  ณ หองประชุมศรีโคตรบูรณ ชัน้ 5 ตึกผูปวยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม 
 

สัญจรคร้ังที่ 4 จัดรวมกับ โรงพยาบาลแพร 

Theme: “Neurology for non-neurologists” วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

  ณ หองประชุมเพชรโกศัย ชั้น 3 ตึกศูนยแพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก โรงพยาบาลแพร จังหวัดแพร 
 

1.6 การอบรมการใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทยในโรคระบบประสาท  

     การอบรมการใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทยในโรคระบบประสาท วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุม 

Crystal Ballroom โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ ไดมีการจัดสอบการอบรมดังกลาว มีผูเขาสอบ จํานวน 119 คน 

สอบผาน 113 คน และยังไดมีการความคิดเห็นตอการนํากัญชามาใชประกอบการรักษาในโรคระบบประสาท สําหรับ

บุคลากรทางการแพทย และสําหรับประชาชน 
 

1.7 การประชุมวิชาการประจําป 2563 คร้ังที่ 60 

 ประชุมวิชาการประจําป 2563 คร้ังที่ 60 วันที่ 4-6  มีนาคม 2563 ไดถูกเลื่อนไป เนื่องจากสถานการณระบาดของ

ไวรัส COVID-19 คาดวาจะจัดรวมกับการประชุมกลางปในชวงเดือนตุลาคม 2563  

 

2   กิจกรรมการการดําเนินงานชมรมภายใตสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย  

   2.1 ชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ 

2.1.1  ประชุมวิชาการประจําป 2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีหัวเร่ือง “Annual Meeting of the Thai 

Headache Study Forum” ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

เพื่อใหความรูแกแพทยเวชปฏิบัติในเร่ืองของการวนิิจฉัยอาการปวดศีรษะ เภสัชวิทยาการรักษาอาการปวดศีรษะ กลไก

การเกิดปวดศีรษะไมเกรน การรักษาและปองกันอาการปวดศีรษะไมเกรน และอาการปวดศีรษะแบบปฐมภูมิอ่ืน ๆ 
 

     2.2 ชมรมโรคพารกินสันไทย 

2.2.1 กิจกรรมพารกินสันสัญจรเพื่อประชาชน   

 คร้ังที่ 1  วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลคายสุรนารี จ.นครราชสีมา 

คร้ังที่ 2  วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน จ.ขอนแกน 

คร้ังที่ 3  วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง 
 

2.2.2 กิจกรรมประชุมวิชาการ  

1. ประชุมวชิาการ 8th Conference of  Parkinson’s Disease and Movement Disorders  

วันที่  24 - 25 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ  

2. ประชุมวชิาการ Intensive movement disorders course for the clinical practitioner 

คร้ังที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน 

คร้ังที่ 2   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ณ คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม จ.เชียงใหม 
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2.2.3 กิจกรรมการมอบทุนสนับสนุนผลงานวจิัย 

ทุนสนับสนุนงานวิจัย 5,000 บาท จํานวน  2  เร่ือง  

เร่ืองที่ 1 การศึกษาลักษะของอาการมือสั่นในผูปวยโรคพารกินสันที่มีอาการมือสั่นเปนอาการเดน โดยใชเคร่ืองวัด

อาการสั่น และเปรียบเทียบอาการมือสั่นระหวางทาพัก ทายกแขนตานแรงโนมถวงของโลก และขณะที่มี

การเคลื่อนไหวมือ เทียบกับอาการสั่นขณะผูปวยกําลังเดิน ในผูปวยโรคพารกินสันที่มีอาการมือสั่นเปน

อาการเดน 

 ผูวิจัย : นพ.ณัฐพจน  ดัดพนัธ คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

เร่ืองที่ 2  ผลการกําจัดเชื้อเฮลโิคแบคเตอรไพโลไร ตออาการของผูปวยพารกินสันที่มีการตอบสนองตอยาไม

สม่ําเสมอ 

 ผูวิจัย : รองศาสตราจารยนายแพทยประวีณ โลหเลขา  คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 

2.2.4 กิจกรรมอ่ืน ๆ  

1) การออกคําแถลงการณเก่ียวกับการใชกัญชา 

2) ใหความเห็นทางวิชาการแนวทางการรักษาโรคพารกินสันดวยวิธีการใชยาลีโวโดปาเจลแบบตอเนื่องทางลําใสเล็ก 

3) สงคณะกรรมการรวมจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติในการตรวจสมองทางเวชศาสตรนิวเคลียร (Nuclear Neurology 

imaging guideline) สําหรับประเทศไทย ในสวนของแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการตรวจผูปวยการเคลื่อนไหว

ผิดปกติ (parkinsonism) จํานวน 2 ทาน ไดแก  นพ.ประวีณ โลหเลขา  และพญ.อรอนงค โพธิ์แกววรางกูล 
 

 2.3 ชมรม MS  

 2.3.1  ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยและภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ไดมีผูติดเชื้อโรค

ไวรัสจํานวนที่เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ  ซึ่งการแพรระบาดในประเทศไทยของ COVID-19 ขณะนี้อยูระดับ 2 และเพื่อปองกัน 

ควบคุมไมใหมีการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสดังกลาว ชมรมจึงขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการประจําป 2563 

วันที่ 3  มีนาคม 2563 ออกไปกอน 
 

     2.4 ชมรมโรคเสนประสาทรวมกลามเน้ือ และเวชศาสตรไฟฟาวินิฉัย 

2.4.1  The 2nd THAI-NEMS pre-congress teaching course - Electrodiagnosis and neuromuscular 

ultrasound วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562  ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

สถาบันประสาทวิทยา 
  
2.4.2  ประชุมวิชาการประจําป 2562 คร้ังที่ 6 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบนัประสาทวทิยา 
 

2.5 มูลนิธิเพ่ือโรคระบบประสาทแหงประเทศไทย 

2.5.1 เพื่อเผยแพรความรู และเพิ่มพูนทักษะการดูแลผูปวยทางระบบประสาท สูภูมิภาคตางๆ  ซึ่งไดดําเนินการรวมจัด

ประชุมสัญจรกับสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย สมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทย สมาคมโรคสมองเสื่อมแหง

ประเทศไทย จํานวน 5 คร้ัง ตามที่ไดกลาวในหัวขอประชุมวิชาการ 
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3.ความรวมมือกับองคกร  สถาบัน สมาคมวิชาชีพอ่ืนๆ        

3.1 สมาคมประสาทวิทยาฯ ไดรวมมอบตําราประสาทวิทยาใหแกราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ เพื่อกิจกรรมแขงขัน 

Medicine Tournament ในการประชุมวิชาการประจําป 2562 ระหวางวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ ศูนยประชุม 

PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

3.2 สมาคมประสาทวิทยาฯ ไดเสนอชื่อ แพทยหญงิพาสิริ  สิทธินามสุวรรณ รวมเปนคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย มีโครงการในการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติในสาขาตาง ๆ และเพื่อใหสมาคม

และชมรมวิชาชีพตาง ๆ จดัทําแนวทางเวชปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ในวาระ พ.ศ.2561-2563 
 

3.3 การใหความเห็นดานจริยธรรม รวมกับคณะอนกุรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย  สงผูแทนของสมาคมประสาทวิทยาฯ เพื่อใหความเห็นทางดานวิชาการแก

อนุกรรมการจริยธรรมชุดตางๆ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ โดยมีจํานวนที่ไดรับการรองขอกับทางราชวิทยาลัยอายุร

แพทยฯ ป พ.ศ. 2562  จํานวน  10 กรณ ี
 

3.4 การใหความเห็นทางวิชาการ ตามราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ไดขอความเห็นใหกับกรมบัญชีกลางเพื่อ

ใชเปนขอมูลในการเบิกจายคายา กรณีการใชยา Botulinum A toxin โดยมีจํานวนที่ใหความเห็นกับทางราชวิทยาลัย

อายุรแพทยฯ ป พ.ศ. 2562  จํานวน  11 กรณี 
 

3.5 สมาคมประสาทวิทยาฯ ไดสงเสนอชื่อรวมเปนอนุกรรมการใหคะแนนผลงานวิจัยของแพทยประจําบานอายุรศาสตร

และแพทยประจําบานตอยอด ในการประชุมวิชาการประชุมป 2562 ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ระหวาง

วันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ ศูนยประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟบีช รีสอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

3.6 สมาคมประสาทวิทยาฯ ไดเสนอหัวขอกิจกรรมทางวิชาการและวิทยากร ในการประชุมวิชาการประชุมป 2562 คร้ังที่ 

35  ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ  ระหวางวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ ศูนยประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รี

สอรท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

3.7 สงผูแทนเขารวมประชุมวิชาการ Lesson Learned from Postgraduate WFME assessment ในวันที่ 11 ตุลาคม 

2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ หองประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักคณาจารย ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อทําความเขาใจหลักเกณฑการรับรองสถาบันฝกอบรมแพทยประจําบานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

3.8 สมาคมประสาทวิทยาฯ สงตัวแทนรวมเปนอนุกรรมการผูตรวจประเมิน WFME รับรองคุณภาพสถาบันฝกอบรม 

สาขาอายุรศาสตร ในสถาบันฝกอบรมตางๆ ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ กําหนดใหผูแทนจากสมาคมประสาทวิทยาฯ 

รวมเปนกรรมการสถาบันละ 1 คน  
 

3.9 สมาคมประสาทวิทยาฯ รวมสงหัวขอหนงัสือ  Inpatient Medicine Consolation คณะอนุกรรมการฯ ราชวิทยาลัย

อายุรแพทยฯ  ไดพิจารณาไดรับคัดเลือกดังนี้ 
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หัวเร่ือง ผูนิพนธ สังกัด 

Generalized weakness in the ICU ดร.นพ.จรุงไทย  เดชเทวพร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

Acute myelitis     นพ.เมธา  อภวัิฒนากุล สถาบันประสาทวิทยา 

Acute confusional  state นพ.ชัชวาล  รัตนบรรณกิจ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

Neurological evaluation in post 

cardiac arrest patients    
รศ.นพ.สมบัติ  มุงทวีพงษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Perioperative stroke   พญ.อรอุมา  ชุติเนตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.10 ราชวิทยาลัยอายุรแพทยฯ ไดขอความเห็นแนวทางการรักษาและใหยาละลายลิ่มเลือดสําหรับโรคหลอดเลือดสมอง

ตีบฉับพลัน ภายนอกโรงพยาบาล และที่หองฉุกเฉิน ป พ.ศ.2562 โดยสมาคมประสาทวิทยาฯ ไดให แพทยหญิงอรอุมา 

ชุติเนตร เปนผูใหความเก่ียวกับรางแนวทางเวชปฏิบัติดังกลาว 
 

4.  ฝายวิจัย 

4.1  จัดสรรทุนวิจัยในป พ.ศ.2562 มีวงเงินสนับสนนุรวมทุกประเภทโครงการ ทั้งหมด 2,000,000 บาทตอป โดยใหทุน

สนับสนนุเปน 3 ประเภทดงันี ้ (ในป 2562 ยังไมมีผูสมัครขอรับทุนวิจัยในปนี)้ 

1). ทุนแพทยประจําบาน สาขาประสาทวิทยา (NSTT Fellowship Grant)  

2). ทุนสนับสนุนการเดินทางนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติของแพทยประจําบาน สาขาประสาทวิทยา 

(NSTT Travel Grant) 

3). ทุนพัฒนาการวิจัยโรคทางระบบประสาทวิทยา (Research Grant) 
 

หลักเกณฑการจัดสรรทุนวิจัย 

1). ทุนแพทยประจําบาน สาขาประสาทวิทยา (NSTT Fellowship Grant)  

วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนแพทยประจาํบาน สาขาประสาทวิทยา ไดมีเงินทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยที่เปนสวนหนึ่ง

ของการสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาประสาทวทิยา และเปนจุดเร่ิมตนใหแพทยประจําบานทีอ่าจจะยังไมเคยมีประสบการณในการ

ทําวิจัยหรือการขอทุนวิจัยไดเร่ิมมีความสนใจที่จะริเร่ิมทํางานวิจัยกับอาจารยที่ปรึกษาในแตละสถาบัน และเปนการสงเสริม

ภาพลักษณอันดีของสมาคมประสาทวิทยาฯ ในการวมดูแลและสนับสนุนงานวิจัยของแพทยประจําบาน 

วงเงินทุนวิจัย และระยะเวลาการดําเนินงาน  การจัดสรรใหกับแพทยประจําบานชั้นปที่ 2 รายละ 5,000 บาท ตอ 2 ป

การศึกษา (งบประมาณไมเกิน 250,000 บาท) ซึ่งในปจจุบันมีแพทยประจําบาน สาขาประสาทวิทยา เขารับการอบรม

จํานวนกวา 50 ราย  โดยทุนจะมอบใหเมื่อแพทยประจําบานชั้นปที่ 2 ยื่นสงเอกสารหัวของานวิจัยและเอกสารจริยธรรม

การวิจัยที่ไดรับการรับรองจากสถาบันตนสังกัดมายังสมาคมประสาทวิทยาฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
 

2). ทุนสนับสนุนการเดินทางนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติของแพทยประจําบาน สาขาประสาทวิทยา 

(NSTT Travel Grant) 

วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนแพทยประจาํบาน สาขาประสาทวิทยา ในการนําเสนอผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิจัย

เพื่อวุฒิบัตรสาขาประสาทวทิยา ในการนําเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ โดยการสนับสนุนแพทยประจําบานจะ

กําหนดไมเกิน 1 คร้ัง ในระยะเวลาการเรียนจํานวน 2 ป และหากแพทยที่จบการศึกษาตองการนําผลงานที่เปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาในการนําเสนอผลงานวิจัยเพือ่ขอรับการสนับสนุน จะสามารถกระทําไดหากวันที่จัดงานประชุมถูกจัดข้ึนภายใน 1 

ป ภายหลังจากที่แพทยประจําบานเรียนจบในปการศึกษานั้น (กําหนดวันจบการศึกษา คือวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกป 

วงเงินทุนวิจัย และระยะเวลาการดําเนินงาน  วงเงินทุนวิจัยที่จัดสรรไมเกิน 250,000 บาทตอป โดยแบงใหเปนการ

สนับสนุนการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรรายละ 10,000 บาท และการสนับสนุนการนําเสนอผลงานดวยวาจา รายละ 
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20,000 บาท แพทยประจําบาน 1 ทาน จะสามารถขอทุนไดไมเกิน 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการเรียน 2 ป หากแพทยประจํา

บานไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอผลงานมากกวา 1 รายการ สมาคมประสาทวิทยาฯ จะใหการสนับสนุนงบประมาณที่มาก

ที่สุดเพียงยอดเดียว 
 

 

3). ทุนพัฒนาการวิจัยโรคทางระบบประสาทวิทยา (Research Grant) 

วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนประสาทแพทยที่ปฏิบัติงานอยูภายในประเทศไทย ในการทําวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาองค

ความรูดานโรคประสาทวิทยา และเพื่อสนับสนุนประสาทแพทยมีอายุนอยกวา 45 ป ที่เร่ิมมีประสบการณในการทําวิจัย 

และกําลังปฏิบัติงานอยูภายในประเทศไทย ในการทํางานวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรูใหมทางสาขาประสาทวิทยา 

วงเงินทนุวิจัย และระยะเวลาการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงานไมเกินรายละ 2 ป โดยเปนการจัดสรรทุนวิจัย

ระบบประสาททุนละ 200,000 บาทไมเกินละ 3 ทุนตอป (งบประมาณรวม 600,000 บาท หากในงบประมาณนั้นมีแพทยที่

ขอเขามามากกวาจํานวนที่กําหนดให คณะกรรมการสามารถลงมติแบงทุนใหกับผูขอไดตามสมควร (โดยที่มียอดวงเงินทุน

วิจัยที่ทางสมาคมประสาทวิทยาฯ สนับสนุนรวมไมเกิน 600,000 บาทตอไป และแพทยผูขอจะไดไมเกิน 200,000 บาทตอ

ราย) 
 

4.2  การนําเสนองานวิจัยงานวิจัยดีเดน ในการประชุมวิชาการประจําป 2562 คณะกรรมการไดพิจารณาตัดสินผูไดรับ

รางวัลดังนี้ 

อันดับที่ 1 รางวัลจํานวน 30,000 บาท   

ไดแก    นายแพทยณษฐพจน  นําผล  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

หัวเร่ือง Phramongkutklao Odor Identification Kit: Normative values in Healthy volunteers 
  

อันดับที่ 2 รางวัลจํานวน 20,000 บาท   

ไดแก   นายแพทยปณณทัต  สนุทราภา  โรงพยาบาลศิริราช 

หัวเร่ือง The short-term effect of combined facial exercise with botulinum toxin injection in clinical 

practice in Thai patients with hemifacial spasm: A randomized controlled pilot crossover study 
 

อันดับที่ 3 รางวัลจํานวน 10,000 บาท   

ไดแก  แพทยหญงิวนันวัชญ  ดานวรพงศ  โรงพยาบาลศิริราช 

หัวเร่ือง A reliability and validity study of a simple assessment tool for early detection of perioperative 

stroke 
 

รางวัลชมเชย 5,000 บาท  

1. แพทยหญงิกานตชนก  เปาริก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

หัวเร่ือง Phramongkutklao odor identification kit as a diagnostic tool for patients with Parkinson’s and 

Alzheimer’s disease 
 

2. แพทยหญงิรับวาสน  มั่นจิต  โรงพยาบาลศิริราช 

หัวเร่ือง The Association between Perception of Cognitive Decline and Mild Cognitive Impairment in non-

Demented Patients with Parkinson's Disease 
 

3. แพทยหญงิธัญลักษณ  อมรพจนนิมมาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

หัวเร่ือง Predictors of clinical outcomes among patients with brain abscess in Thailand 
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4. นายแพทยณัฐพจน  ดัดพันธ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

หัวเร่ือง The Study of Characteristics of Tremor During Walking and Compare with Tremor Characteristics 

During the Resting Position Among Class I Tremor Dominant Parkinson’s Disease Patients by Using 3-Axis 

Gyroscope 
 

5. แพทยหญงิรตณัฐ  เหมินทร  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

หัวเร่ือง Prevalence of supine and nocturnal hypertension, associated factors and sleep position effect to 

blood pressure in Parkinson's disease patients 
 

6. แพทยหญงิวรงคพร  เผื่อนปฐม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

หัวเร่ือง Diagnostic performance of the new FAAS stroke screening tool in patients who presented to the 

emergency room with neurological symptoms in Thailand: A multi-center study 
 

5. การดําเนินงานของคณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยาฯ 

5.1 การดําเนินการจัดสอบแพทยประจําบาน สาขาประสาทวทิยา ประจําปการศึกษา 2562 

          กําหนดการสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาประสาทวทิยา  

 วันจันทรที่ 8 กรกฎาคม 2562  สอบขอเขียน 

 สถานทีส่อบ:  หองประชุมใหญ  ชั้น 7อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบนัประสาทวิทยา   

      08:30-11.00 น.         สอบ MCQ จํานวน 70 ขอ 

                 11.00- 12.00 น. สอบ MEQ จํานวน 2 ขอ 

   12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

      13:00-16:00 น. สอบ Essay จํานวน 6 ขอ 

 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 สอบ OSCE 

      สถานทีส่อบ:  หองประชุม ศ.ประสพ  รัตนากร  ตึกอํานวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวทิยา  

      09.00-12.00 น.   สอบ OSCE 

   วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม  2562 สอบรายยาว  (Long case) 

   สถานทีส่อบ เวลา 09:00-12:00 น.    

1) โรงพยาบาลศิริราช  (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  สงผูปวยสมทบ)    

2) สถาบนัประสาทวทิยา   (โรงพยาบาลรามาธิบดี  สงผูปวยสมทบ) 

3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   (โรงพยาบาลราชวิถี สงผูปวยสมทบ) 

         วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562  สอบ Short case, Oral 

    สถานทีส่อบ ประชุมใหญ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา 

    08.30-12.00 น.   รายสั้น 

           13.00-14.00 น.  การสอบ Oral 

               15.00-เปนตนไป  ประกาศผลสอบ 
 

5.2 รายชื่อผูสมัครสอบแพทยประจําบาน สาขาประสาทวิทยา ปการศึกษา 2562 มีผูสมัครสอบจํานวน 43 คน ซึ่งสอบ

ผานวุฒิบัตร จํานวน 41 คน สอบผานอนุมัติฯ จํานวน 2 คน รวมผูสอบผานทั้งหมด 43 คน  และไดเปลี่ยนสถานะภาพจาก

สมาชิกวิสามัญเปนสมาชิกสามัญ ตามละเอียดดังนี้ 
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ลําดับ แผน ชื่อ - สกุล สถาบนั 

1 แผน ก นพ. บริวัตร  คูณะรังส ี โรงพยาบาลรามาธบิด ี 

2 แผน ก นพ. ณภัทร  นภาพงศสุริยา  โรงพยาบาลรามาธบิด ี 

3 แผน ก นพ. จักรภพ  จิตพิมลมาศ  โรงพยาบาลรามาธบิด ี 

4 แผน ก พญ. นิศา  วรสูต  โรงพยาบาลรามาธบิด ี 

5 แผน ก พญ. กานตชนก เปาริก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

6 แผน ก นพ. ณษฐพจน  นําผล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

7 แผน ก นพ. รัฐภาส  วรชาต ิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

8 แผน ก พญ. ตรีสุดา   ลําไย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

9 แผน ก นพ. ธนพล   ทรงธรรมวัฒน โรงพยาบาลศิริราช 

10 แผน ก นพ. อนุตร   ชุมมงคล   โรงพยาบาลศิริราช 

11 แผน ก พญ. รับวาสน   มั่นจิต โรงพยาบาลศิริราช 

12 แผน ก พญ. วนันวชัญ   ดานวรพงศ   โรงพยาบาลศิริราช 

13 แผน ก พญ. พรสวรรค  เมฆาสิงหรักษ   โรงพยาบาลศิริราช 

14 แผน ก นพ. ปณณทัต  สุนทราภา   โรงพยาบาลศิริราช 

15 แผน ก พญ. ชาลนิ ี  พวงพูน สถาบนัประสาทวทิยา 

16 แผน ก พญ. สุทธิ์ฤด ี ปยะรัตนพพิัฒน สถาบนัประสาทวทิยา 

17 แผน ก พญ. ณัชชา  อินทรกําแหง สถาบนัประสาทวทิยา 

18 แผน ก พญ. รสิตาภรณ  ระสิตานนท สถาบนัประสาทวทิยา 

19 แผน ก พญ. รัญจนา  ธนานุวัฒนศักดิ์ สถาบนัประสาทวทิยา 

20 แผน ก พญ. ทิพภากร  เมืองงาม สถาบนัประสาทวทิยา 

21 แผน ก นพ. วิญู   คูวิมล  โรงพยาบาลราชวิถี 

22 แผน ก นพ. วิศิษฎ ลีลาศวฒันกิจ โรงพยาบาลราชวิถี 

23 แผน ก พญ. ณัฐวรีย กาญจนอุทัย โรงพยาบาลราชวิถี 

24 แผน ก พญ. วรงคพร  เผื่อนปฐม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

25 แผน ก นพ. พีรสิทธิ ์ ตรีสุทธาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

26 แผน ก พญ. รตณัฐ   เหมินทร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

27 แผน ก พญ. จุฑาภรณ  จั่นวงศแกว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

28 แผน ก นพ. ณัฐพจน   ดัดพันธ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

29 แผน ก พญ. กชกร   ดวงจิโน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

30 แผน ก พญ. กุลนิษฐ  คุมชนะ โรงพยาบาลมหาราชเชยีงใหม 

31 แผน ก นพ. วิชาญ   คําภู โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม 

32 แผน ก พญ. นัฐกานท  มโนยานะ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม 

33 แผน ก พญ. ธัญลักษณ  อมรพจนนิมมาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

34 แผน ข. พญ. ณิชนนัทน  เอกพิทักษดํารง โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

35 แผน ก พญ. ดวงกมล   สิงหวิชา โรงพยาบาลวชิระ 
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36 แผน ก พญ. ชลวิภา   ศริยุทธิ์วัฒนา โรงพยาบาลวชิระ 

37 แผน ก นพ. พรอมพันธุ   ตั้งสกุล   โรงพยาบาลศรีนครินทร  

38 แผน ข. พญ. ศศิวิมล วีระเมธีกุล โรงพยาบาลศรีนครินทร 

39 แผน ก พญ. สิริณัฐ   พ่ึงเจริญ โรงพยาบาลธรรมศาสตร 

40 แผน ก พญ. พิชชา เสถียรวงศนุษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร 

41 แผน ก นพ. เอกวิทย   เจริญวานิช โรงพยาบาลธรรมศาสตร 
 

  

 

 

 

 
 

 5.3 คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาประสาทวิทยา   การแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพื่อแสดง  

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อชวยในการสอบความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา (วาระ พ.ศ.2561-2563) มีรายนามตอไปนี้ 

1) นายแพทยไพโรจน   บุญคงชื่น  ประธานคณะอนุกรรมการ 

2) แพทยหญิงกนกวรรณ  บุญญพิสิฏฐ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

3) แพทยหญิงนาราพร ประยูรวิวัฒน  อนุกรรมการ 

4) นายแพทยสุพจน   ตุลยาเดชานนท  อนุกรรมการ 

5) แพทยหญิงวรพรรณ เสนาณรงค  อนุกรรมการ 

6) แพทยหญิงนิจศรี   ชาญณรงค  อนุกรรมการ 

7) แพทยหญิงทัศนีย   ตันติฤทธิศักดิ์  อนุกรรมการ 

8) นายแพทยจรุงไทย   เดชเทวพร  อนุกรรมการ 

9) นายแพทยรุงโรจน   พิทยศิริ   อนุกรรมการ 

10) นายแพทยกองเกียรติ  กูณฑกันทรากร  อนุกรรมการ 

11) นายแพทยสมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม  อนุกรรมการ 

12) นายแพทยเจษฎา อุดมมงคล  อนุกรรมการ 

13) นายแพทยพรชัย   สถิรปญญา  อนุกรรมการ 

14) นายแพทยสุรัตน   ตันประเวช  อนุกรรมการ 

15) นายแพทยเมธา   อภิวัฒนากุล  อนุกรรมการ 

16) นายแพทยดํารงวิทย  สุขะจินตนากาญจน อนุกรรมการ 

17) นายแพทยธีรธร  พูลเกษ   อนุกรรมการ 

18) นายแพทยสุวัฒน   ศรีสุวรรณานุกร  อนุกรรมการ 

19) แพทยหญิงอรอุมา ชุติเนตร   อนุกรรมการ 

20) แพทยหญิงพาสิริ   สิทธินามสุวรรณ  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

สอบผานหนังสืออนุมัติบัตร (อว.)  จํานวน 2 คน 

ลําดับ แผน ชื่อ - สกุล 

1 แผน ค นพ. พิเชฐ เติมสารทรัพย 

2 แผน ค พญ. ธนนนัท ธรรมมงคลชัย 
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คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อชวยในการสอบฯ สาขาประสาทวิทยา 

1) แพทยหญงิจิตถนอม  สุวรรณเตมีย  อนุกรรมการสมทบ 

2) แพทยหญงิรวิพรรณ   วิทูรพณชิย  อนุกรรมการสมทบ 

3) นายแพทยกัมมันต  พันธุมจินดา  อนุกรรมการสมทบ 

4) แพทยหญงิศิวาพร  จันทรกระจาง  อนุกรรมการสมทบ 

5) นายแพทยสมชาย   โตวณะบุตร  อนุกรรมการสมทบ 

6) นายแพทยสมบัติ    มุงทวีพงษา  อนุกรรมการสมทบ 

7) นายแพทยสมศักดิ์  ลัพธิกุลธรรม  อนุกรรมการสมทบ 

8) แพทยหญิงสัญสณีย   พงษภักดี   อนุกรรมการสมทบ 

10) นายแพทยสามารถ   นิธินันทน  อนุกรรมการสมทบ 

11) นายแพทยสุชาติ    หาญไชยพบิูลยกุล  อนุกรรมการสมทบ 

12) นายแพทยสุทธิพนัธ   จิตพิมลมาศ  อนุกรรมการสมทบ 
 

     หนาที่  ดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

1.วางเปาหมายหลักสูตร และวิธีการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขานั้น ๆ ตามหลักเกณฑที่แพทยสภากําหนด 

2.พจิารณาการขอเปดฝกอบรม รับรองโรงพยาบาล หรือสถาบันที่ใชฝกอบรมสาขานั้น ๆ ตามหลักเกณฑ ที่แพทยสภา

รับรอง 

3.ประเมินคุณภาพและศักยภาพของโรงพยาบาล หรือสถาบันที่ใชฝกอบรมตามเกณฑที่แพทยสภากําหนด เพื่อเสนอให

แพทยสภารับรอง หรือยกเลิกการรับรอง 

4.ประเมินคุณสมบัติผูที่ยื่นคําขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ เพื่อเปนผูมีสิทธิสอบ 

5.ดําเนินการสอบ 

6.ติดตามผลทําขอเสนอแนะ และดําเนินการแกไขปญหาในการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางสาขานั้น ๆ 

7.รับรองหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้นในสาขานั้น ๆ 

8.หนาที่อ่ืน ๆที่แพทยสภามอบหมาย 
 

     5.4 เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ WFME คณะกรรมการฝกอบรมและสอบฯ 

สาขาประสาทวิทยา ไดดําเนินการวางแผนงานปรับปรุงหลักสูตร/แผนการฝกอบรมแพทยประจําบาน ตามกรอบ

มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธแพทยศาสตรโลก (WFME) โดยหลักสูตรผานการรับรองจากราชวิทยาอายุรแพทย

ฯ และแพทยสภาแลว หลักสูตรกลางของสาขาประสาทวิทยา จะสามารถสงใหสาขานําเปนตนแบบสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรของสถาบันฝกอบรมได ตามประกาศแพทยสภาหลักสูตรกลางควรไดรับรองกอนเดือนมิถุนายน 2562 และจะ

ดําเนินประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันฝกอบรม ภายในเดือนมิถุนายน 2563 
 

5.5 โครงการอบรมระยะสั้นประสาทพยาธิวทิยานารู (All You Need to Know in Neuropathology) วันที่ 22-23 

มีนาคม 2562 ณ หองประชุมสถิตมานการ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   จัดโครงการ

อบรมโดย ภาควิชาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซึ่งเปนวชิาประสาทพยาธวิิทยาที่แพทยประจาํบาน

สาขาประสาทวิทยา จาํเปนตองรูเปนพื้นฐานในการดูแลรักษาผูปวยโรคระบบประสาท และพัฒนาตอยอดเพื่อการเรียน

เฉพาะทาง และเพื่อใหครบตามหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชาํนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวทิยา โดยสมาคมประสาทวิทยาฯ ไดใหการสนบัสนนุคาลงทะเบียนใหแพทย

ประจําบานปที่ 3 สาขาประสาทวิทยาทัง้หมด 
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6. วารสารสมาคมประสาทวิยาแหงประเทศไทย 

คณะบรรณาธิการวารสารสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย ไดจัดพิมพวารสารสําหรับป 2562 วารสารออกทุก 3 

เดือน จํานวน 4 ฉบับ แตละฉบับจัดพิมพจํานวน 1,000 เลม และเพื่อเปนการเผยแพรความรูดานประสาทวิทยาสูวงการ 

แพทยและสาธารณสุข จึงไดจัดสงใหแกสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาฯ โรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด 

หัวหนาสาขาประสาทวิทยา หองสมุด ทุกสถาบันที่มีการเปดฝกอบรม พรอมทั้งนําเผยแพรบน www.neurothai.org ฉบับ 

1 มกราคม – มีนาคม 2562 ไดพิมพเผยแพรสําหรับผูเขาประชุมวิชาการในคร้ังนี้ดวย 

 กําหนดจัดพิมพวารสารสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 

  ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2562 

  ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 

  ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 

  ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 
 

7. ฝายทะเบียน   

ฝายทะเบียนไดดําเนินการรณรงคหาสมาชิกใหมในตลอดระยะเวลาของการบริหาร จึงทําใหไดสมาชิกใหมเปนจํานวนมาก  

สรุปสมาคมประสาทวิทยาฯ มี สมาชิกสามัญ  785 คน, สมาชิกวิสามัญ  53 คน ,สมาชิกกิตติมศักดิ์  16 คน, และสมาชิก

สมาคมประสาทวิทยาฯที่เปนสมาชิก World Federation of Neurology (WFN) จํานวน 335 คน 
 

8. ฝายสารสนเทศ 

การจัดทํา Neurological score บนเว็บไซต   ไดเร่ิมใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และจะยังพัฒนาใหมี score ตางๆ เพิ่ม

มากข้ึน พรอมลิงคอีเมลที่อัพเดทระบบสมบูรณแลวสามารถเขาเยี่ยมชมไดที่ www.neurothai.org และเฟสบุคสมาคม 

https://www.facebook.com/neurothai.thailand/ 
 

9. กิจกรรมการบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 

คณะกรรมการฝายเลขาธิการ และปฏิคม ไดดําเนินการตางๆ ดังตอไปน้ี 

9.1 การบรรยายพิเศษปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ “The 16th Athasit 

Oration”  โดย Professor William Carroll, M.D. เปนวิทยากรบรรยายหัวเร่ือง “The Burden of Neurological 

Disease including Multiple Sclerosis with reference to South East Asia” ในวันศุกรที่ 8 มีนาคม 2562 การ

ประชุมวิชาการประจําป 2562 คร้ังที่ 59 

 

9.2 การบรรยายพิเศษปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารยนายแพทยประสพ  รัตนากร “The 15 th Professor Prasop 

Ratanakorn Honorary Lecture ” โดย พลตรีหญิง ศ.คลินิก พญ.จิตถนอม สุวรรณเตมีย  เปนวิทยากรบรรยาย

หัวเร่ือง “Eye as a window to the brain - from eye to neurodegenerative diseases” ในวันเสารที่ 19 ตุลาคม 

2562 การประชุมวิชาการกลางป 2561 สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 
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