สัมภาษณ ศาสตราจารย นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา
ประวัติความเปนมาของประสาทวิทยาของประเทศไทยเขามาตั้งแตเมื่อไร จนกระทั่งถึงการกอตั้งของสมาคม
ประสาทวิทยาที่มีการรวมตัวของนักวิชาการกอตั้งขึ้นมาจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนอนุสรณครบรอบ ๕๐ ปของสมาคม
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ ตอนนั้นผมยังอยูตางประเทศ เมื่อผมกลับมา พ.ศ.๒๕๐๕ เกิดสมาคมมาแลว ๒ ป ตอนนั้น
ทานอาจารยจิตต ตูจินดา เปนนายกสมาคมประสาทวิทยาฯ เกิดขึ้นมาก็เพราะวา จังหวะการพัฒนาของประเทศมาถึง
จุดที่เห็นชัดวาเรื่องของโรคทางระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง และเสนประสาท เปนโรคที่มีความสําคัญยิ่งขึ้น
จําเปนที่จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น มีการดําเนินงานทั้งที่ศิริราช ที่จุฬาฯ แลวมีการพัฒนา
เปนพิเศษขึ้นมา คือ การเกิดโรงพยาบาลประสาทพญาไท ทานอาจารยประสพ รัตนากร ความจริงทานเปนจิตแพทย
แตทานสนใจเรื่องของความสัมพันธของจิตกับสมอง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่เรียกวา โรคประสาท เหตุผล ณ จุดนั้น
เพราะวาสังคมมีความเชื่อ คานิยมที่ไมคอยดีกับทางดานจิตเวชศาสตร แตวามีคนจํานวนหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่เรียกวา
Psychoneurosis หรือ Neurosis ไมใชโรคจิต แตวาเปนชองวางอยู ทานอาจารยประสพ จึงมาตั้งโรงพยาบาลประสาท
ขึ้น เพื่อจะใหสังคมเขาใจเรื่องของ Psychoneurosis แลวจึงเชื่อมโยงมาสูระบบประสาททางกาย มีการมาคิดรวมกันที่
จะพัฒนาเรื่องนี้โดยที่ทานอาจารยอุดม โปษะกฤษณะ และอาจารยจิตต ตูจินดา ที่ศิริราช ตอนนั้นมีอาจารยบุญเลี้ยง
ตามไท ที่จุฬาฯ รวมประชุมปรึกษาหารือกัน แลวจัดการประชุมเปนประจําเดือนขึ้น หมุนเวียนตามโรงพยาบาลตาง
ๆ สวนใหญอยูที่โรงพยาบาลประสาทพญาไท เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับคนไขที่เปนปญหาเรื่องทางสมอง จะรวมทุก
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับทางโรคของสมอง ไขสันหลังเขามาอยูดวยกัน เมื่อผมกลับมา นายแพทยศิระมาหลังผม
เล็กนอย นายแพทยรุงธรรม ลัดพลี มาเปดขึ้น ๓ แหง ที่ศิริราช จุฬาฯ และรามาธิบดี ตอนนั้นมีทานอาจารยวิชัย ที่ศิริ
ราช ทานอาจารยจตุรพร ที่จุฬาฯ แลว อาจารยที่ศิริราชทาง Neurology เปนรุนถัดมาจากทานอาจารยผูใหญทั้ง ๓ ทาน
ทานเหลานี้ศึกษาที่ตางประเทศเหมือนกัน พรอมถึงจังหวะที่พวกเราหลาย ๆ คนกลับมาจากตางประเทศ ทานอาจารย
สมบัติ ที่มาจากศิริราช ที่ดูแลวเปนรุนแรกสุด นี่คือทานผูใหญทั้งหลาย แลวรุนตอมาอีกคนหนึ่งคือ นายแพทยทอง
จันทร หงสลดารมภ มาชวยกันในการที่จะจัดการประชุมและพิจารณาดานตาง ๆ อาจารยนายแพทยประสพ รัตนากร
ไดใชเงินทุนที่มีตั้งเปนมูลนิธิวิจัยประสาทขึ้นที่โรงพยาบาลประสาท คือ ทุกฝายเขาไปรวมกัน แลวเชิญแพทย
ผูเชี่ยวชาญทางดานประสาทจากตางประเทศเขามาจํานวนหนึ่งหลายคน เพื่อจะมาชวยพัฒนาเรื่องนี้ในประเทศไทย
จนเรารับเปนเจาภาพการประชุมของ Asian Oceanian Congress of Neurology และ Asian and Austrariacian
Congress แลว Society and Indo Society of Neurological Surgery ๒ สมาคมนั้นเกิดขึ้นในเอเชียแลวจัดประชุม ณ ที่
ตาง ๆ หลายแหง ในที่สุดเราประสาทวิทยากับประสาทศัลยศาสตรทํางานใกลชิดในตอนแรก และอยูดวยกันใน
สมาคมประสาททั้งหมดเลย เรารับเปนเจาภาพในการจัด ประชุ มเปนการประชุ มครั้งเดียวที่ Neurology กับ
Neurosurgery มาประชุมพรอมกัน และหลังจากนั้นไมสามารถประชุมพรอม ๆ กันไดอีกเลยในเอเชีย ทั้ง ๒ สมาคม
แยกประชุม ตอนนั้นในการประชุมในประเทศไทยเปนการประชุมรวม ๒ สมาคม Asian and Oceanian Society of
Neurologist กับ Asian and Austrariacian Society of Neurological Surgeon ๒ สมาคมประชุมดวยกันทําใหเกิดความ
เปนปกแผนยิ่งขึ้น มองดูวามีกิจกรรมหลาย ๆ อยางตอนนั้นเพื่อพัฒนา ตอนนั้นมีการใหการฝกอบรม สรางวิชาการ

ดานนี้เพิ่มมากขึ้น มีคนเขาไปฝกอบรม เริ่มฝกอบรมเปนการภายใน จนมาถึงในราว ๆ ป พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๒ มี
ปญหาเรื่องของแพทยไทยที่จบเดินทางไปตางประเทศจํานวนมาก สวนหนึ่งไปฝกอบรมวิชาเฉพาะทาง รวมทั้ง
Neurology, Neurosurgery และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อจะแกปญหาดังกลาว จึงเกิดขอกําหนดใหผูที่จบปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทยตองทํางานรับใชประเทศอีก ๓ ป และคูกันกับการเกิดโครงการฝกอบรมแพทย
เฉพาะทางในประเทศไทย เชน ฝกอบรมทาง Neurology, Neurosurgery ในตอนนั้น แตความจริงแลวจะมีการเรียน
การสอนมากอน แลวเกิดการฝกอบรมขึ้นตามมา คือ ตนกําเนิดของ Neurology ในประเทศไทย คํากลาวนาคิดของ
แพทยคนหนึ่งที่เราเชิญมาคือ เซอร นอรมอน ดอด ซึ่งเปนอาจารยของทานอาจารยศิระ เซอร นอรมอน ดอด มี
ความคิดอีกดานหนึ่ง เคยบรรยายเรื่อง พัฒนาการของวิชาการในโลก จะพัฒนาตามศาสตรตาง ๆ มีอายุรศาสตร
ศัลยศาสตรมาเกิดทีหลัง ตอมาอายุรศาสตรกับศัลยศาสตรเขามาใกลชิดกันยิ่งขึ้น และตอมาแยกตามอวัยวะเปน ENT.
เปนสูติกับนรีเวชเขาไปรวมกัน เปนตน เซอร นอรมอน ดอด มีความคิดวาเรื่องโรคของระบบประสาท สมอง ไขสัน
หลัง และเสนประสาท ควรจะอยูดวยกัน แตแยกกันตามวิธีการรักษา และเรียกวา Medical Neurology กับ Surgical
Neurology ไมใช Neurology กับ Neurosurgery ตอนคิดตอนโนนเปน Medical Surgical Neurology ที่สัมพันธกัน
อยางใกลชิด ถามาดูทีหลังจะเห็นวาทําไมนายกสมาคมประสาทจึงเปน Neurosurgeon สลับกับ Neurologist เหตุผล
เนื่องจากวิธีคิดตอนประชุมการแกปญหาเห็น ชัดว ามีคนไขคนหนึ่ง ดว ยสภาพของเขาเองการรักษาอาจจะเป น
Neurologist การรักษาอาจจะเปน Neurosurgeon แตวาตัวปญหาเปนปญหาเดียวกัน คิดอยูดวยกัน แนนอน
Neurologist, Neuro-Anesthesis เขามาประกอบกันรวมทั้ง Rehabilitation Medicine หรือ Rehabilitative Neurology
เขามา ฉะนั้นทุกอยางจะเขามาประกอบโดยโรคระบบประสาทเปนตัวแกน นั้นคือสภาพแตเดิม ตอมาแตละสาขาวิชา
แตกขยายออกไป เมื่อแตละสาขาวิชามีความจําเพาะของตัวเองขยายออกไปทําใหจําเปนที่จะตองออกไปทําเปนเรื่อง
เฉพาะแตละเรื่อง เนื่องจากศาสตรมันลงไปลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จําเปนตองลงเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ในทางประสาท
ศัลยศาสตรเห็นชัด มันแยกเปนทางประสาทศัลยศาสตรกุมารเฉพาะแยกออกไป ประสาทศัลยศาสตรของเสนเลือด
ของสมองแยกออกไป สวนหนึ่งเพราะตองการความรูเปนพิเศษลงลึก สวนหนึ่งนี่ตองการฝมือในการปฏิบัติ ในทาง
ดานประสาทวิทยายังแยกไปเปนประสาทวิทยาของโรค ของสาเหตุตาง ๆ ของโรคระบบประสาท เชน สาเหตุที่มา
จากกําเนิด สาเหตุที่มาจากการเสื่อมของระบบประสาท สาเหตุที่มาจากเนื้องอก สาเหตุที่มาจากโรคของหลอดเลือด
กลายเปนสวนตาง ๆ ที่นี่เมื่อสวนตาง ๆ นี้ เกิดขึ้นตอมาเปนเหตุใหเกิดความจําเปนที่จะตองแยกสาขาวิชา แลวผูที่อยู
ในสาขานั้นมาปรึกษาหารือกันแลวสรางความเจริญตอไป เพราะฉะนั้นในเรื่องของ Neuromuscular Disease, Stroke,
Functional Disease เชน การเคลื่อนไหวผิดปกติ โรคที่ทางประสาทศัลยศาสตรจะแยกเรื่อง Functional Neurosurgery
ออกไป ประสาทศัลยศาสตรระยะหนึ่งจะมีเรื่องบาดเจ็บอยูมาก แลวมีเรื่องเนื้องอก แตวามีการขยายงานของประสาท
ศัลยศาสตรเขาไปสูสภาพที่ไมใชการแกปญหา คือ ไมใชมีเนื้องอกแลวแก ไมใชมีบาดเจ็บแลวแก แตเปนการไปแก
ตรง Function ของสมอง สวนนี้ไดแกการผาตัดในโรค Epilepsy ในโรค Parkinson's Disease ในโรค Pain Surgery
ขึ้นมา กลายเปนอีกกลุมหนึ่งของการผาตัดซึ่งอาศัยการเขาใจ Function และ Structure ของสมองสวนนี้ยิ่งปรากฏ
ชัดเจนวาแตละสวนไปสัมพันธใกลชิดกับ Neurologist ในดานนั้น ๆ เหมือนกับวา Neurologist ที่สนใจ Stroke
อาจจะใกลชิดกับ Neurosurgeon ที่ทําเรื่อง Stroke มากกวา Neurologist ที่สนใจเรื่องอื่น เชน Neuromuscular สมมติ
วาอยางนั้น จึงเกิดเปน matrix ทั้งหมดมีความจําเปนเกิดขึ้น เมื่อเกิดความจําเปนอยางนี้มีกลุมยอย ๆ ตาง ๆ เกิดขึ้น
๒

ตามความจําเปนและความเหมาะสมของพัฒนาการ แตวาเมื่อเวลาผานไป ๆ มีสิ่งจําเปนอีกดานหนึ่งเกิดขึ้น คือ ความ
เปนเอกภาพของทั้งหมด เพราะวาเมื่อลงลึกแลวปญหาไมไดตอบเฉพาะทางลึก จะออกทางกวางดวย ปญหาทางกวาง
เขามา แนวคิดของ นอรมอน ดอด เรื่อง Neurology กับ Neurosurgery เปน Surgical Neurology กับ Medical
Neurology จะเขามา เห็นความจําเปนตรงนั้นเปนระยะ ๆ ขณะเดียวกันแยกออกไปเปนสวนตาง ๆ Neurology ได
พัฒนาไปอยางมากเนื่องจาก Neurosurgery เขามานี่เปนสวนหนึ่ง ตอมานี่ Neurology ไดเปลี่ยนสภาพ ถามองระยะ
ยาว เมื่อกอน Neurology ทําแต Diagnosis เปนหลัก การรักษานี่มีอยูนอย การรักษามาที่ Neurosurgery มาก แตวา
ระยะหลังนี่ Neurology กลายเปนโรครักษาไดขึ้นมาอยางมากมายในสวนตาง ๆ ทําใหสาขา Neurology ตองขยายใน
ตัวมันเอง เกือบจะทุกโรค Neurology เปนโรคที่ปองกันได รักษาไดขึ้นมาเลย ขณะนี้มาถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งคอนขางชัด
วาทางดานโรคของสมองกําลังเปนสวนนําของการแพทยอยูพอสมควร เพราะวาดานที่พัฒนาใน ณ โลกตอนนี้ เราพูด
ถึงเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลาย เชน Biotechnology, Nanotechnology แตอีกดานหนึ่งที่กําลังเปนสิ่งที่บุกเบิกใหม เรียกวา
Cognitive Science คือ ศาสตรของการคิด ศาสตรของการทํางานของสมอง ฉะนั้นศาสตรอันนี้จะทําใหทางดานโรค
ระบบประสาท หรือวาปญหาทางระบบประสาททางการแพทย จะขยายตัวอยางกวางขวางมาก นําไปสูเรื่องการรักษา
หลาย ๆ อยาง การปองกันหลาย ๆ อยาง แมแตปญหาผูสูงอายุที่กําลังมากขึ้น ทําใหความคิดเปลี่ยนไปหมด เรื่องของ
Alzheimer เรื่องของ Dementia ในรูปตาง ๆ เมื่อกอนนี้เปนสภาพจํายอม ตอนนี้กลายเปนสภาพรักษาได วินิจฉัยได
ขึ้นมา ฉะนั้นจึงขยายตัวอยางมากมาย สิ่งที่ยังไมเขามาใน Neurology แตอยูที่วิชาพื้นฐานคือ เรื่องของการพัฒนา
สมองโดยตรง ตอนนี้ความสามารถในการที่จะเขาไปเรงการพัฒนาของสมองกําลังเขามาเปนศาสตรอีกศาสตรหนึ่ง
แลว อาจจะเขามาเปนเครื่องมือของประสาทวิทยาดวยซ้ํา เพราะวาสมองเปลี่ยนสภาพแตเดิมที่คิดวาสมองคงที่ งอก
ไมได แตปรากฏวาสมองเปนอวัยวะที่มีความคลองตัวที่ปรับตัวเองไดดวย คนที่เปนโรคและขาดสมองบางสวนไป
การใหการฝกอบรมหัดเปนพิเศษ สามารถเอาหนาที่บางอยางกลับออกมาได เปลี่ยนสภาพของโรคระบบประสาท
ออกไปอยางเต็มที่เลย
อาจารยมีความเห็นอยางไงเกี่ยวกับเรื่องที่เดี๋ยวนี้มีชมรมตาง ๆ ที่คอย ๆ แตกตัวขึ้นมาเปนสมาคมเล็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
โรคระบบประสาทขึ้น
ความเปนเอกลักษณของแตละแหง เปนสวนหนึ่งที่หลายแหง จะตองลงไปลึกมากยิ่งขึ้น เพราะวาศาสตรมัน
ลึก นอกจากความลึกของศาสตรแลว เนื่องจากวาทางแพทยศาสตรเปนเรื่องการบริการใหการรักษาคนไข จะมีอีก
สวนหนึ่งที่เปนปญหาที่มิใชองคความรูเทานั้น แตเปนมาจากประสบการณ เปนมาจากที่เรียกวา Tacit Knowledge
ความรูฝงลึก และในนั้นซอนอยู คือ เรื่องของฝมือ มีหลายอยางเปนฝมือ เมื่อเปนอยางนี้ก็มีความจําเปนที่ตองจําเพาะ
เจาะจงเกิดขึ้น ยกตัวอยางสมมติวา เราเห็นโรคนั้น เรารักษาโรคนั้นใชวิธีการรักษานาน ๆ ครั้ง เดือนละครั้ง ปละครั้ง
กับอีกคนหนึ่งซึ่งทําโรคนั้นอยูเปนประจําวัน วันหนึ่งหลาย ๆ คนนี่ คนที่ทําอยูเปนประจําเรื่องเฉพาะเรื่องนี่ ยอม
นาจะสามารถทําไดดีกวา คือ สภาพ ฉะนั้นความเปนเอกลักษณของแตละสวน เปนสิ่งจําเปนแลวไมมีทางเลี่ยง แต
ขณะเดียวกัน แตละสวนมีความสัมพันธกับสวนอื่นอยูเสมอเลย ฉะนั้นความสัมพันธกับสวนอื่น ถาแตละคนลงไปลึก
เกินไป แลวตัดสัมพันธกับสวนอื่น จะเจริญไปไดลําบาก แลวรวมกันแกปญหาไดไมเต็มที่ ฉะนั้น การรวมกันของ
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ศาสตรตาง ๆ นาจะเปนสิ่งสําคัญ สิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดเดี๋ยวนี้ คือ ในสายประสาทวิทยาที่แตกเปนสาขาตาง ๆ จําเปน
อยางยิ่งที่ตองยังอยูดวยกัน เพื่อที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในบางดานจะมีคําตอบหลายอยางที่มันขามระหวางกัน
อยางหนึ่งไปอีกอยางหนึ่ง ดานที่ลงลึกอยางหนึ่งไปอีกอยางหนึ่ง แตวาอีกดานหนึ่งอยากจะฝากไว ณ จุดนี้ คือ การตั้ง
ตนของประสาทวิทยาในประเทศไทย รวมประสาทวิทยา กับประสาทศัลยศาสตร และประสาทอื่น ๆ ไวดวยกัน
ขณะนี้นี่การแกปญหาหลาย ๆ แหงในโลก จะเปนการแกปญหาในหลาย ๆ ศาสตรรวมกัน ยกตัวอยางเพื่อใหเห็นชัด
ขึ้น ถาเราจะดูคนไขที่เปนโรคหัวใจคนหนึ่ง จะตองมีทั้งแพทยทางอายุรศาสตร และแพทยทางศัลยศาสตรเขาไปอยู
ดวยกัน นอกจากนั้นแลวยังอาจตองมีแพทยดานอื่น ๆ รังสีแพทย วิสัญญีแพทย เขาไปอยูดวย จึงจะทําการตัดสินใจ
รักษาที่เหมาะสม ตัวอยางอีกตัวอยางหนึ่งซึ่งเห็นชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ เรื่องการรักษามะเร็ง มะเร็งชนิดหนึ่ง ๆ ใชวา
จะตอบคําตอบโดยแพทยสาขาหนึ่ง ที่แลวมามักเปนศัลยแพทย รังสีแพทย รักษา แตปจจุบันนี้นี่ทุก ๆ แหงจะบอกวา
จะตองมีที่เรียกวา ทูเมอรบอรด หรือวาคณะกรรมการพิจารณาที่ทุก ๆ ฝายมารวมพิจารณาตัดสินเรื่องคนไขคนเดียว
นอกจากนั้นแลว ตอนนี้ปรากฏชัดวา พยาธิแพทยเขามามีบทบาทที่สําคัญอยางมาก เดี๋ยวนี้ในการรักษามะเร็งจะมี
เภสัชกรเขามา เพราะวายามีความลึกซึ้งมากขึ้นอยางมากมาย มีทางการพยาบาลเขามา เรื่องของการดูแลทางดานจิตใจ
ดูแลทางดานสังคมเขามามีบทบาทอยางมากเลย เพราะฉะนั้น การรวมกัน และสามารถขามระหวางศาสตร คงจะ
กลาวไดเลยโดยที่หวังวาคงจะไมมีใครโกรธที่จะพูดอยางนี้คือ ประสาทวิทยากับประสาทศัลยศาสตร แยกหางจากกัน
นานเกิ น ไปแล ว แต ล ะแห ง ควรจะต อ งมี ค วามร ว มมื อ กั น โดยเคารพความเฉพาะเจาะจงของแต ล ะส ว น แต
ขณะเดียวกันควรจะตองมีพิจารณาดวยกัน คนไขคนหนึ่งเปนโรคเลือดออกในสมอง ถาบังเอิญไปรักษาทางดาน
ประสาทวิทยาก็รักษาอยางหนึ่ง ทางประสาทศัลยศาสตรก็รักษาอยางหนึ่ง แตวาถาเขามาแลวทั้ง ๒ คนมาอยูดวยกัน
พิจารณากันวาการรักษาอยางไรดีที่สุด จะเปนการรักษาที่ดีกวาสําหรับคนไข เพราะฉะนั้นนาจะมาพิจารณาดวยกัน
แลว เรื่องเนื้องอกในสมองก็ทํานองเดียวกัน เนื้องอกในสมองเราผาตัดไปแลว แลวตองไปรักษาทางรังสี ไปรักษา
ดวยสารเคมี จะตองมาปรึกษาหารือกัน เลยไปกวานั้นคนเหลานั้นจะตองไปดูแลระยะยาว จําเปนตองมีคนอื่นเขามา
ชวยดวย ทางเวชศาสตรฟนฟูเปนสวนหนึ่งเลยของระบบการรักษาที่จะตองทําใหครบวงจร สวนนี้เปนสิ่งที่ชัดเจน
มากเลย ถามองในภาพใหญ ฉะนั้นตรงนี้เปนพัฒนาการที่เกิดขึ้น ดังนั้นการเกิดแยกเปนสาขายอยมีความดีในตัวของ
มันเอง มีเอกลักษณ ในขณะเดียวกันอยาลืมเอกภาพ
อาจารยในวาระครบรอบ ๕๐ ปของสมาคม ฯ อาจารยอยากจะฝากอะไรใหกับรุนถัด ๆ ไปวาควรจะยังไง
อีกสวนหนึ่งคือ ศาสตรกวางขวางมากยิ่งขึ้น แลวศาสตรออกไปทางประยุกตมาก เราจําเปนตองลงไปสราง
ความสามารถ สรางความเปนพิเศษในเชิงประยุกต แตวาประยุกตไปไดถึงเทาไร มันจะลงไปสูพื้นฐาน เรายังไมได
ให ค วามสนใจกั บ พื้ น ฐานเพี ย งพอในประเทศไทย แม แ ต ใ นการฝ ก อบรมแพทย ท างประสาทวิ ท ยา ประสาท
ศัลยศาสตร เรายังไมใหเวลาในการที่จะไปลงเรื่องของวิชาพื้นฐาน เชน ทางกายวิภาคศาสตร ศัลยวิทยา พยาธิวิทยา
ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการฝกอบรม มิฉะนั้นคนเหลานั้นเจริญตอไปไดคอนขางจะลําบาก ฉะนั้นพัฒนาการทางดาน
ศาสตรพื้นฐานเปนสิ่งที่จําเปนแลวที่ตองมีเกิดขึ้นในประเทศไทย จําเปนตองขยายกระบวนการนั้น ๆ ถาเราจะเจริญ
ไปในระยะยาวตองใหความสําคัญ อาจจะจําเปนที่จะตองแบงเวลาบางสวนลงไปเรื่องของการดูแลเรื่องวิชาพื้นฐาน
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อีกดานหนึ่งซึ่งเปนพัฒนาการแลวไทยกําลังกาวไป แตวาไมทันการณยังไมเร็วพอ คือ เรื่องของการปรับจากสภาพ
ของการเอาความรูจากตางประเทศเขามาใช จําเปนอยางยิ่งที่เราเอาความรูจากตางประเทศมาใช และเราคอนขางจะ
ภาคภูมิใจที่เราทําคอนขางทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ขณะเดียวกันการสรางความรูใหมของเราเอง คือ การ
วิจัย เรายังเนนนอยเกินไป ถาเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ เชน สิงคโปร หรือแมแต ฮองกง ไตหวัน และตอนนี้
ประเทศจีน เดิมญี่ปุนที่ทําเรื่องของการวิจัยมาก ของเรายังลงไปในวิจัยไมทันกับเขา จําเปนอยางยิ่งตองเรงตรงนี้
ทั้งหมดเหลานี้นําไปสูอีกเรื่องหนึ่งที่ซอนอยูคือ จํานวนบุคลากรที่ตองมี ขณะนี้มีแพทยทาง Neurologist อยู คือ
ประสาทวิทยา อาจจะแค ๒๐๐-๓๐๐ คน แพทยทางประสาทศัลยศาสตร นอยกวาเล็กนอย แตจํานวนแลวทั้งโดยรวม
เพื่อรองรับประชากรไทยทั้งสิ้น ๖๐ กวาลานคนไมคอยจะพอ สวนนี้มันเปนสวนหนึ่งของการที่แพทยของไทย
ทั้งหมดไมพอ แตวาถาจะใหศาสตรตรงนี้เจริญ แลวแขงขันกันได แลวสามารถจะยืนหยัดรักษาศักดิ์ศรีของวิชาของ
เราให ไ ด เราจํ า เป น ต อ งมาคิ ด เรื่ อ งนี้ แล ว พั ฒ นาเรื่อ งนี้ เพื่อ จะให จํา นวนคนเพิ่ ม มากขึ้น แยกสาขาออกไปให
กวางขวางยิ่งขึ้น หลายสาขาที่ควรจะเกิด ยังไมเกิดในประเทศไทย ฉะนั้นตรงนี้เปนสิ่งที่คงตองฝากสมาคม และ
วิทยาลัย ทั้งประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร ในการที่จะพิจารณาวา แทนที่จะดูปญหาเฉพาะหนานี่ ใหมองภาพ
กวาง แลวหาทางที่จะพัฒนาประเทศตอไปอยางไร ทําใหนึกถึงจริง ๆ ทานที่เปนตนกําเนิดของประสาทวิทยา ทาน
อาจารยอุดม โปษะกฤษณะ ทานอาจารยจิตต ตูจินดา อาจารยบุญเลี้ยง ตามไท อาจารยประสพ รัตนากร อีกหลาย ๆ
ทานที่อยูตอนนั้น ทานคิดอยางหนักเลย ในการวางแผนที่มาถึงสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันที่เรากําลังประสบอยู เวลามัน
เปลี่ยนไป เรื่องตาง ๆ เปลี่ยนไป วิชาการเปลี่ยนไป จําเปนอยางยิ่งที่คนรุนใหมจะตองมาคิดกัน วาจะตองทํากันตอไป
อยางไรสําหรับประโยชนของประเทศโดยสวนรวม ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่จะตองฝากกรรมการและชาวประสาท
วิทยารุนหลัง ๆ นี่ไปคิดกันตอ
-----------------------------------------------------------
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