สัมภาษณ ศาสตราจารย นายแพทยอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประวัติความเปนมาของประสาทวิทยาของประเทศไทยเขามาตั้งแตเมื่อไร จนกระทั่งถึงการกอตั้งของสมาคม
ประสาทวิทยาที่มีการรวมตัวของนักวิชาการกอตั้งขึ้นมาจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนอนุสรณครบรอบ 50 ปของสมาคม
รูสึกยินดีที่อาจารยสมชายสนใจ จะรวบรวมประวัติความเปนมาของสมาคมประสาท พูดงาย ๆ ปนี้ครบ 50
ปที่นาสนใจมาก เปนปที่ผมจบแพทยมาจากอังกฤษครบ 50 ปเชนกัน และผมเพิ่งกลับจากอังกฤษ ไปงานฉลองรุนกัน
เมืองไทยนับวาเริ่มสาขาประสาทวิทยาคอนขางเร็วมาก ถาเราดูยอนหลังไป วงการสหพันธประสาทวิทยาโลกก็เพิ่งมี
ขึ้นเพียง 2 – 3 ป กอนที่เราจะมีสมาคมประสาท ฯ ถาจําไมผิดป 1957 โชคดีที่มีอาจารยรุนผูใหญ โดยเฉพาะที่ศิริราช
มีบุคคล 2 ทานที่ผมคิดวามีความสําคัญมาก ก็คือทาน ศาสตราจารย นายแพทยจิตต ตูจินดา ซึ่งสําเร็จจากเยอรมัน
แลวก็ ศาสตราจารย นายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ซึ่งสําเร็จจากเยอรมันเหมือนกัน เปนประสาทศัลยแพทยที่มี
ชื่อเสียงมาก อีกทานหนึ่งที่ควรเอยถึงก็คือ ศาสตราจารย นายแพทยบุญเลี้ยง ตามไท ที่อยูจุฬาฯ ทานจบศิริราช และ
ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา ตอมารุนหลัง ๆ เชน ผมนี่เขาไปสนใจทางประสาทวิทยา ที่แรกตองการเปนอายุรแพทย แต
เขาบอกที่เมืองไทยนี่การเลือกสาขาเฉพาะเกิดขึ้นเร็ว เร็วกวาที่อังกฤษที่ผมจบ แลวทํางานที่จุฬาฯ ตอนนั้นนี่ก็ไดรับ
การชักจูงจากอาจารย นายแพทยทองจันทร หงสลดารมภ ซึ่งทานก็สําเร็จแพทยที่จุฬาฯ แลวไปศึกษาตอทางดาน
ประสาทวิทยาที่เยอรมันเหมือนกัน ผมก็ชอบมากและผมไดไปศึกษาตอที่อังกฤษ มีบุคคลอีกทานหนึ่งที่เราตองยก
ยองและใหเกียรติเพราะวา อยางนอยมีความพยายามอยางมากที่จะผลักดันใหประสาทวิทยานี่เปนสาขาที่ยอมรับก็คือ
ศาสตราจารย นายแพทยประสพ รัตนากร ซึ่งตอนนั้นยายจากโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา มาตั้งสถาบันประสาท
วิทยา หรือโรงพยาบาลประสาท พญาไท ทานทั้งหลายเหลานี้ทํางานเขากันดีมาก แลวก็มีแพทยอาวุโสรุนกลางซึ่ง
ชวยเปนกําลังสําคัญที่ศิริราชคือ ศาสตราจารย นายแพทยสมบัติ สุคนธพันธ ที่จุฬาฯ ก็แนนอน ศาสตราจารย หมอ
ทองจันทร หงสลดารมภ ที่กรมการแพทยมี อาจารย นายแพทยหทัย ชิตานนท กับสวนที่อื่นที่เริ่มมีสนใจประปราย
สวนใหญก็มาจาก จิตแพทยอยาง อาจารย นายแพทยสุพจน ขวัญมิตร ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ตอมาก็มี อาจารย
แพทยหญิงวันดี บุญยทรรศนีย มาชวย ซึ่งทานก็ไปฝกอบรมตอที่สถาบันประสาทที่ลอนดอน ที่โรงพยาบาลประสาท
ตอนนั้นก็มี นายแพทยอาคม สรสุชาติ เปนผูชวยของอาจารยประสพ ที่มีบทบาทสําคัญ ที่สําคัญที่ควรจะนึกถึงอีกคน
ก็มี เชน นายแพทยธรรมนูญ กะลัมพะเหติ แพทยหญิงอรามศรี วสุวัต และแพทยหญิงรัตนาวลี กะลัมพะเหติ ไป
ทําทางประสาท พยาธิวิทยา พรอม ๆ กันนั้นมีคนไปฝกอบรมมาเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญตอนนั้นก็อยูที่ศิริราช ตอมา
อยูวชิระที่ควรเอยชื่อถึงก็คือ นายแพทยรัศมี วรรณนิสสร เปนประโยชนมาก ถาเราสังเกตดูและคิดวาอะไรเปน
จุดเดนของสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย คือนอกจากบังเอิญเรามีบุคคลที่ทํางานรวมกันไดเปนอยางดี อยาง
ที่ผมพูดถึงแลว ก็คือเรามีการติดตอกับตางประเทศหรือ วิเทศสัมพันธเรานี่ดีเลิศ เพราะวาทุกคนชวยกัน ทุกคนไดไป
ฝกอบรมมา สิ่งที่สําคัญมากก็คือวา เราสามารถจะเชิญชาวตางประเทศมา ยกตัวอยางโดยเฉพาะอาจารยประสพ
รัตนากร ไดความชวยเหลือจากทางดานยุโรป เชน ศาสตราจารยซิก วาลด เรฟซั่ม อดีตประธานสหพันธประสาท
วิทยาโลก ซึ่งมาจากนอรเวย นายแพทยดักกลาส แมคอัลไพน ซึ่งมีชื่อเสียงมาก ทางดาน Multiple Sclerosis ก็มาจาก
อังกฤษ ทานนี้เปนคนที่แนะนํา และนําผมกลับไปที่อังกฤษ เพื่อไปฝกอบรมตอที่สถาบันประสาทที่ Queen Square

ที่ลอนดอน ฉะนั้นจะเห็นวางานเดนของสมาคมประสาทตลอดมาคือ การติดตอกับตางประเทศ การที่ทําใหชาว
ตางประเทศรูจักไทย เรานี่เปนประเทศที่ล้ําหนาที่สุด อยาวาแตในเอเชียอาคเนย หรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เลย
ในเอเชียตอนนั้นก็มี ญี่ปุน ซึ่งก็เพิ่งเริ่ม โดยชาวญี่ปุนเองก็ไปสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียแนนอน และก็มีเมืองไทย ใน
เอเชียที่เริ่มพอ ๆ กันตอนนั้น ประเทศที่ใหญมากคือ อินเดีย ฉะนั้นจะเห็นวาถาเราเรียงลําดับตอนนั้น ประเทศที่ล้ํา
หนากวาเพื่อนเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในอาเซียนคือ ประเทศไทย อยางสิงคโปรนี่ยังหลังเรามาก
มาเลเซียยิ่งหนัก ดูไดอยางนี้การจัด Asian Oceanian Congress ของ Asian Oceanian Association of Neurology หรือ
สมาคมประสาทวิทยาเอเชีย และโพนทะเล 1) ญี่ปุน 2) ออสเตรเลีย เนื่องจากประชากรมาก ประชากรแพทยทาง
ประสาทวิทยา 3) อินเดีย และ 4) ประเทศไทย ประเทศไทยเปนประเทศที่จัดประชุมกอน และตลอดมา ความสัมพันธ
ของเราดีมาก ๆ จึงนําไปสูการที่ประเทศไทยสามารถไดเปนเจาภาพจัดการประชุมของสหพันธประสาทวิทยาโลกขึ้น
World Congress ในครั้งที่ 19 ในการทํางานที่ประเทศไทย ผมไดรับการสนับสนุนจากผูหลักผูใหญ นอกจากอาจารย
นายแพทยบุญเลี้ยง อาจารยนายแพทยทองจันทร แลว อาจารยที่ศิริราชก็จะเอ็นดูผมจริง ๆ ผมก็อายุหางอยางนอย 8 ป
อยางอาจารย นายแพทยสมบัติ และอาจารย นายแพทยอุดมโดยเฉพาะเลยทานสนับสนุนผมมาก อาจารย นายแพทย
จิตต ก็เผอิญเปนญาติกัน อาจารย นายแพทยสุพจน ทานก็ดีกับผม อาจารย นายแพทยอุดม นี่รูจักเพราะทานไปที่
อังกฤษ แลวผมดูแลทาน ผมทํางานอยูที่สถาบันประสาทที่ Queen Square ฉะนั้นจะเห็นวาการติดตอกับตางประเทศ
เราไมวาที่อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกาก็ดีตลอด ผมพยายามมากในเรื่องวิเทศสัมพันธ ขณะนี้ผมเปนประสาทแพทย
อาวุโสคนเดียวในโลกที่ไมเคยขาดการไปประชุม World Congress 11 ครั้งติดตอกันเปนเวลา 40 ป คือ ตั้งแตครั้งที่ 9
ป 1969 ที่นิวยอรกโดยไปเสนอผลงานแลวก็ ปถัดมาก็ประชุมที่บาเซโลนาก็เปน plenary guess speaker ตั้งแตครั้งที่ 9
– 19 ที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อเดือนที่แลวนี่ผมไมเคยขาดเลย ทําใหเรารูจักเพื่อน แลวก็รุนนองของเรานี่ก็ไปติดตอไดอยาง
สะดวกสบาย แตวามาตรฐานของเรานี่ดีทางดานคลินิก การดูแลผูปวยนี่เราไมเปนรองใคร และพิสูจนใหเห็นแลวจาก
การที่คุณและเพื่อน ๆ จากการแขงขัน Tournament of the Minds ในอดีต ปนี้เราเปนเจาภาพเราก็ไมแขงโดยมารยาท
แตเราทําไดดี ครั้งแรกที่เริ่มที่ลอนดอนผมจําไดทีมของเราไดที่ 2 แสดงใหเห็นวาเรานี่อยูในชั้นที่ใคร ๆ ก็รูจักเดี๋ยวนี้
เราอาจจะดอยลงบางก็เรื่องของงานทางดานประสาทวิทยาศาสตร เหตุผลก็เพราะวาการจัดระบบในบานเราทางดาน
วิจัย ทางดานมหาวิทยาลัยยังไมดีเทาที่ควรแตวา เราใหความสําคัญกับการฝกอบรมแพทยทั่วไปใหรูประสาทวิทยาซึ่ง
อันนี้ทําไดดีมาก แมกระทั่งในกระทรวงสาธารณสุขนี่ สาขาของเราถือวาดีพอสมควรเชื่อถือได สําหรับประชาชนที่
เปนคนไข ไมจําเปนตองไปประเทศอื่น และก็แนนอนเลยทําใหเพื่อนที่ทํางานรวมกับเราคือประสาทศัลยแพทยเขาก็
อยูในมาตรฐานเดียวกับเรา และก็อยูในสมาคมเดียวกับเรามาตลอด เพิ่งแยกออกไปที่หลัง ตามที่ควรจะเปน เหมือน
ในวิวัฒนาการทั่ว ๆ ไป ฉะนั้นผมวาพวกเราทุกคนควรจะภาคภูมิใจ และสิ่งที่ผมดีใจมากคือผมเห็นแพทยรุนนอง
อย าง ศาสตราจารย นายแพทยนิ พ นธ และคณะรวมทั้ งคุ ณ ทํ า ได ดี ก็ มีค วามสามั ค คี กัน ทํา เพื่ อ ประเทศ ทํ า เพื่ อ
ประชาชน ก็คงจะไมมีปญหาอะไร
ขอบคุณครับอาจารย อาจารยคิดวาตอนจุดเริ่มตนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถึงไดรวมตัวเปนสมาคม ฯ

2

ผมคิดวามันเปนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่วามันจะตองมีความเฉพาะทาง ควรทําอะไรลึกซึ้ง แคบแตทําใหดีเลิศมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ในสัตว จากเปนสัตวเซลลเดียว ก็เปนสัตวหลายเซลล จนกระทั่งเปนสัตวมีอวัยวะ การแพทยนี่ก็แบบ
เดียวกัน และผมวาเราทําไดดี ถูกจังหวะดวย คุณคิดดูซิขณะนี้ ถึงแมวาเราจะมีวิทยาศาสตรการแพทย ทางประสาท
วิทยาของเราอาจจะไดรับการสนับสนุน นอย เพราะฉะนั้นแตถาเทียบกับสิงคโปร ซึ่งสิงคโปรเขาอาจกาวหนา
ทางดานเทคนิค แตในแงของการยอมรับทางดานคลินิกนี่ผมคิดวา ถาถามนานาประเทศ ทุกคนจะยอมรับประเทศ
ไทยมากกวา เรื่องนี้ก็เปนความพยายามของสิงคโปรมากอยากจะใหศูนยกลางไปอยูที่นั่น แตวาเนื่องจากประเทศเขา
เล็ก เริ่มที่หลังเราอีก เพราะฉะนั้นผมวา ผมวาเราควรจะภูมิใจ
อาจารยมีความเห็นอยางไงเกี่ยวกับเรื่องที่เดี๋ยวนี้มีชมรมตาง ๆ ที่คอย ๆ แตกตัวขึ้นมาเปนสมาคมเล็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
โรคระบบประสาทขึ้น
ผมคิดวามันเปนสิ่งที่ดี ตราบใดก็ตามที่ทุกคนยังรวมกันอยู เหมือนเปนดาวนพเคราะหตาง ๆ แตรวมในจักรวาล
เดียวกันภายใตรมเงาของสมาคมประสาท ฯ อันนี้จะเปนแนวโนมในอนาคต เพราะแมกระทั่งประสาทแพทยยังจะ
เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค เขาจะสนใจโรคพารคินสัน เขาจะจับโรคลมชัก หรือสมองเสื่อม อะไรแบบนี้ แตวาเขาจะ
ไปไมรอดถาเขาไมไดไปรวมอยูในภายใตรมของสมาคมประสาทวิทยา
หมายความวาอาจารยอยากใหสมาคมตาง ๆ ที่แยกตัวออกไป ยังเกาะตัวอยูกับสมาคมแมไว
จําเปนครับ ควรจะเปนอยางนั้นมาก ใน 40 – 50 ปนี้ ผมคิดวาสมาคมประสาทยังทําไดดีอยางสบาย ปญหาแบบ
เดียวกันนี้มีบางที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย ที่จะใหสมาคมตาง ๆ ยังมีปฏิสัมพันธกันที่ตองอาศัยการ
จัดการที่ตองล้ํายุคกวานี้ แตของเรานี่สบาย
อาจารยในวาระครบรอบ 50 ปของสมาคม ฯ อาจารยอยากจะฝากอะไรใหกับรุนถัด ๆ ไปวาควรจะยังไง
ผมอยากฝากอยางนี้ครับ ถาคุณฝกอบรมครบ 3 ป 4 ป 5 ป แลวแต เวลากลับมาแลวคุณตองอุทิศเวลาใหกับสมาคม
ประสาทวิทยา สมมติผมเปนผูเชี่ยวชาญโรคหนึ่งโรคใด ผมก็ยังควรที่จะเขามามีสวนรวม เราจะอยูคนเดียวไมได เรา
อาจจะมีพันธะกับประเทศเพื่อนบานนิดหนอย ที่อาจจะยังไมพัฒนาเทาที่ควร แตวาสิ่งที่จําเปนมาก ๆ คือ การที่เรา
จะตองติดตอกับสหรัฐอเมริกา หรือยุโรปอยูตลอดเวลา อาจจะตองเขาไปรวมดวยอยูเสมอ ผมคิดนะวาจุดเดนอยูที่
การสามารถจะคงความมีวิเทศสัมพันธ คุณวาจริงไหม คุณคิดดู คุณสามารถไปแขงขันการจัดประชุมมาบานเรา ทําไม
คนอยากจะมา นอกจากคนชอบประเทศ ชอบคนไทย พวกเราหลายคนไปตางประเทศมา บุญเกาของเรามี ใชไหม เรา
ไปแขงขัน ตอไปนี้พวกเราจะไปแขงขันนําการจัดประชุมมาที่ประเทศเราไดยากมาก โชคดีที่เขาแบงโซน ถาไมแบง
โซน ตอไปคงจะยากเหลือเกินที่ประเทศในเอเชีย หรือประเทศเล็ก ๆ จะชนะอยางเราชนะ และไดเปนเจาภาพจัดการ
ประชุม WCN
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ผมทราบกลเม็ดที่เราไปใชในการแขงขันการนําเสนอตัวเปนผูจัดการประชุมครั้งนี้ ถูกประเทศอื่นเลียนแบบหมดแลว
ที่ยกตัวอยางงาย ๆ ตอนที่เราไปแขงที่อังกฤษนะครับ ชวงนั้นนี่ยุโรปแตกเปนเสี่ยง ๆ เขาสงกันมาตั้ง 4 ประเทศ
คะแนนแขงกันเองครับ คะแนนเอเชียเลยดูจะดี แตหลังจากที่เราแขงขันมาไดนี่ ตอนนี้นี่นะฮะอยางที่ ที่จะจัดครั้ง
หนาที่เชค ยุโรปนี่รวมตัวเปนหนึ่งแลวแขงกันเองกอน แลวเสนอเปนหนึ่ง นั่นหมายความวาตอไปนี้ถาเอเชียไปแขง
คงไมงาย
เขารวมตัวกันขนาดที่วา นี่เลือกประธานและรองสหพันธประสาทวิทยาโลกแลวใชไหม เห็นวารองประธานฯ ชนะ
กัน 3 คะแนน 34 กับ 31 William Carroll ไมไดรับเลือกเปนรองประธาน ผมก็ยังเสียดายเขา สวน Hachinski ผมบอก
เขามานานแลววา เขาจะเปนประธาน เขาเคยอยากสนับสนุนผมมาก อยากใหผมเปนเมื่อ 10 ปมาแลว แตผมทําไมได
เพราะวาชวงนั้นเวลาเปน 4 ป ผมทิ้งประเทศไทยไมไดเลย แลวงานของผมเปนงานบริหารในคณะในมหาวิทยาลัยมา
ตลอด ซึ่งสําคัญมาก อีกทั้งครอบครัวดวย
Hachinski เขาก็ดูแลโลกที่สามดีโดยเฉพาะ อินโดนีเซียตรงนี่คอนขางดี ก็ดูวาในประเทศที่ยังดอยพัฒนานาจะได
โอกาส ไมงั้นก็คงจะไมไดประเทศโมรอคโค ผมคิดถึงวาประเทศโมรอคโคยังไมพรอมเรื่องหลายอยาง ประเทศโม
รอคโคนี่ใชเทคนิคนิดหนอย แลกกับ South America ผมคิดวาชิลีใชไหม จะลงแขงขันที่ South America ตอไป รูสึก
จะเปนชิลี สูไมได เขาเทใหหมดเลย ก็เลยงงวาจะจัดไดไง
ตองทําอยางนี้ตอไป เพราะวาสําคัญ ถามีเวลา จะไปเที่ยวหรือไปประชุมอะไร แวะเยี่ยมคนรูจักสักหนอย สง ส.ค.ส.
ฯลฯ จริง ๆ อะไรที่วาเดนของสมาคมเมื่อเทียบกับที่อื่น เปนการติดตอกับตางประเทศใชไหม เรามีความสัมพันธที่ดี
และลูกศิษยตอนนี้ดี บอกอาจารยไดเลยวาในกรรมการรุนใหมตั้งใจวา จะหาทุนใหเด็กไปเรียนสาขาประสาทวิทยาที่
ประเทศไทยขาดแคลน แตวาไมตองมีพันธะกับเรามาก แคขอใหกลับมาใชทุนในเมืองไทย แลวก็มีสวนรวมกับ
สมาคมฯ ผมตองการแคนั้น ถาจะทําใหไดอยางนี้ไดเรื่อย ๆ ก็จะไมมีสาขาไหนขาดในประเทศไทย จะมีชมรมอยาง
อื่นมีไดนะ ชมรมการพยาบาลก็ดี เปนสิ่งที่ดี ชวยการดูแลก็ได แลวผลสุดทายแลว คุณไปไมรอดนะ ถาคุณไมเปน
สมาชิกสมาคมประสาท คุณไปดูซิ ซึ่งมันก็ คืออะไร พื้นฐานของอายุรศาสตรพื้นฐานของระบบประสาทอยูใชไหม
ครับ
แตยุคนี้อาจารยสบายใจไดครับวา ยุคนี้เปนยุคที่เรากอเนื้อสรางตัวใหม ผมแจงอาจารยทราบลวงหนาเลยวาสมาคมฯ
จะมีการพัฒนาปรับปรุงใหมหมด ในครบรอบ 50 ปนะครับ ผมใหสถาปนิกมาเขียนแบบ และออกแบบหองประชุม
ใหม และก็ในยุคกอนนั้น สมาคม ชมรม ตางคนตางอยู ตอนนี้ใหรวมเขามาใหม แลวผมแบงหองจัดปายใหใหมหมด
เขาใจวาอยูในที่ดีกวาอันเกา เปนที่นาสนใจ แพทยรุนผมมี 92 คน มี 3 – 4 คน เปน Neurologist อีกคนเปน
Neurosonologist สวนใหญไมมีใครไปอยูทาง academic
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