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ศาสตราจารย นายแพทยประสพ รัตนากร
ดําเนินการโดย นายแพทยสมชาย โตวณะบุตร
อุปนายกสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย
---------------------------------------------ถาม: ประวัติความเปนมาของประสาทวิทยาของประเทศไทยเขามาตั้งแตเมื่อไร จนกระทั่งถึงการกอตั้งของสมาคม
ประสาทวิทยาที่มีการรวมตัวของนักวิชาการกอตั้งขึ้นมาจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนอนุสรณครบรอบ ๕๐ ปของสมาคม
ตอบ: ตอนที่ผมเรียนจบแพทยรุน พ.ศ.๒๔๘๖ ไปรับราชการตนป พ.ศ.๒๔๘๗ ตอนนั้นเปนสมัยสงคราม มีแพทยที่
เขารับราชการเพียง ๖ คน อยูที่ศิริราชชวยการสอน และวิจัย ๔ คน สวนอีก ๒ คนนั้น สําหรับหนวยงานทางดาน
การแพทยที่ไมมีแพทยอยู เชน กรมชลประทาน เขามีเครือขายทั่วประเทศมีกองแพทยแตไมมีแพทยจึงมีเพื่อนผมไป
อยูคนหนึ่ง สวนทางที่ขาดแพทยมาก อีกแหงหนึ่งคือ โรงพยาบาลโรคจิต (หรือคลองสาน) ผมจึงมาทางคลองสาน
ไดรับมอบหมายใหดูแลการรักษาคนไขประเภทตาง ๆ มีเรือนหลังหนึ่ง ๒ ชั้น เรียกวา “เรือนเผื่อน” ซึ่งมีแตผูชวย
พยาบาล พยาบาลยั ง ไม มี และพยาบาลคนแรกคื อ คุ ณ จั น ทน ป รุ ง (จารุ จิ น ดา) รั ต นากร แล ว ได ไ ปเรี ย นต อ ที่
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ทางพยาบาลจิตเวชเปนคนแรก กลับมาสอนพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศ
ผมไดดูแลเรื่องการรักษาทั้งหมด อยางเชน คนไขจิตเภทใชอินซูลินช็อค แลวก็แกช็อคภายหลังโดยกลูโคส
สวนคนไขซึมเศรามาก ๆ ใชช็อคไฟฟา สวนคนไขที่มากที่สุดที่ผมรวบรวมไดใน ๓ ป คือ ๒,๐๐๐ คน มีซิฟลิส
ซิฟลิสขึ้นสมอง ที่ใชคํายอ ๆ วา GPI (General Paresis of the Insane) Insane คือ เสียจริต วิธีการรักษาคือวา ใหนอน
ในอางน้ํา แลวที่วามีผาใบ คือ ผาใบคลุมตัวไว แลวมีเหมือนกระโจมเรือติดหลอดไฟเยอะเลยเพื่อใหความรอนนั้นฆา
เชื้อซิฟลิส ซึ่งยังคงมีอยูในสมองเพราะระยะฟกตัวถึง ๑๕ ป แตตอมานั้นปรากฏวา เปนเรื่องทรมานสําหรับคนไข
มากเพราะความรอนสูง จึงไดมีการคนควาระหวางประเทศโดยใชฉีดเลือดของคนไขที่เปนมาเลเรีย ฉีดมาเลเรียเขาไป
ในคนไขซิฟลิสขึ้นสมองใหมีไขขึ้น และควบคุมไขโดยใชยาควินิน อันนี้ก็เปนผลดี และผูที่คนคิดเปนแพทยชาว
ออสเตรีย จากกรุงเวียนนา คือ ดร.วากเนอร ยาวเร็กก ไดพัฒนาไปจนถึงไดรับรางวัลโนเบลในสาขาวิทยาศาสตร
การแพทย
นอกจากนี้ผมก็ตองดูแลคนไขอีกกลุมหนึ่งที่มีความพิการทางสมองไมวาจากอะไรก็อยูในลูกกรงเหล็กนั่น
แหละ นอนคลุกกันอยูอยางนั้น แยกบาง รวมบาง ขังเดี่ยวโดยมากเปนลมชัก เพราะลมชักบางทีไปทํารายคนอื่นเขา
เขา แลวก็เปนพวกซิฟลิสขึ้นสมอง เกี่ยวกับสมอง มีเนื้องอกในสมอง พวกภยันตรายในสมองอีกอยางที่เวลาถูกรถชน
รถอะไรตอมิอะไร และพฤติกรรมก็แปรปรวนไปเปนกาวราว เปนที่นาสมเพช และนาสลดใจ ก็เกิดความคิดขึ้นมาวา
“เราควรจะแยกเรื่องประสาทวิทยาออกมาเปนอีกโรงพยาบาลหนึ่ง” ตอนแรกก็ตั้งชื่อนี้แหละ โรงพยาบาล
ประสาทวิทยา แตผูใหญหลายคนอยากใหมีความโยงใยกันอยู ขอใหใชคําวาโรงพยาบาลประสาท และผมคิดกวาง

ออกไปวาควรจะมีทุกภูมิภาค จึงเรียกวา “โรงพยาบาลประสาทพญาไท ในกรุงเทพฯ” แหงที่ ๒ คือโรงพยาบาล
ประสาทสงขลา แหงที่ ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดพากเพียรพยายามแตระหวางนั้น ก็มีผูใจบุญที่ผมชวย
ดูแลทาน โดยเฉพาะคุณหญิงโชฎึกราชเศรษฐี ทานก็บริจาคสรางเปนตึก ๒ ชั้น เรียกวา “เรือนพวงทอง” หนาตึกปลูก
ตนพวงทอง คือที่โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา คนไขคลั่งมาก ๆ อยูเรือนเฟองฟา ปลูกตนเฟองฟา คนไขคดี คือ
นิติเวชกรรม นิติจิตเวช ก็รสสุคนธ คนไขที่เรียกวาอาการดีแลว เปนหองพิเศษเรือนไม เรือนพยับหมอก
ที่พญาไทนี้ไดพยายามเริ่มตนจากศูนย ที่ก็ไมมี เงินก็ไมมี คนก็ไมมี แตวาในชีวิตผมไดพยายามติดตอหรือวา
ไดชวยงานทางดานผูหลักผูใหญมามาก โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น คือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ผมชวยทาน
ผู ห ญิ ง ละเอี ย ด พิ บู ล สงคราม อยู เ รื่ อ งการอบรมนั ก สั ง คมสงเคราะห ท า นกรุ ณ ามาขอที่ ใ ห แบ ง จากกรม
ประชาสงเคราะหซึ่งแตกอนเปนบานเด็กออน ๕ ไร แตความจริงเปนที่ของสํานักงานทรัพยสินฯ ทั้งนั้น และเปนทีท่ งุ
พญาไท เต็มไปดวยแองน้ํา ตองถมขึ้นมาเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรอยางต่ํา ขนาดบานพยาบาลตองมีสะพานไมไตไป
เพราะถมไมทัน
แลวก็ขอเงินสลากกินแบงจากจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต มาลานหนึ่ง สรางได ๕ หลัง คือ คนไขนอก รวมทั้ง
อํานวยการ หองยา เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน อยูที่นั่นหมด แลวหลังที่ ๒ เรือนคนไข ๓๐ เตียงชั้นเดียว
ตอมาก็ตอเปน ๒ ชั้น เอาฝายสารบรรณ อํานวยการ กับหองสมุดมาอยูดวย เปนหองประชุมใหญ ตอมาอันที่ ๓ ที่ตอง
มีคือบานผูอํานวยการ เพราะตองอยูตลอดเวลา แพทยก็ไมมี ไดแพทยหญิงสุวพักตร อาวุโสอยูตางจังหวัด อยากจะเขา
กรุงเทพฯ เลยรับเขามาที่นี่ แพทยหญิงนันทนิตย เขามาจากกรมการแพทย แลวจากศิริราชก็นายแพทยอาคม แต
ปรากฏวาทุกคนนั้นมีคลินิก พอมาอยูกรุงเทพฯ ตองมีคลินิก อยูมาวันหนึ่งเดิน ๆ ดูมีคนไขฉุกเฉินขึ้นมา ตามหา
แพทยไมเจอเลยอยูคลินิก จึงทําเปนขอตกลงสุภาพบุรุษ ขอใหอาทิตยหนึ่งอยู ๑ วันก็แลวกัน เลือกเอาเอง หรือจับ
สลากเอาก็ได เพราะฉะนั้นก็ตองปดคลินิกของตัวเองในวันนั้น สวนผมที่เหลืออีก ๔ วันผมอยูใหเองหมด ผมได
เสียสละขนาดลูกยังเล็ก ๆ กลับมาจากเมืองนอกใหม ๆ และมีรายไดดีมากจากคลินิกสวนตัว ยอมปดคลินิก ๓ ป
เพราะฉะนั้นทํางานทุกอยางตองเสียสละ ถึงจะสําเร็จได
เริ่มดวยศูนยก็ทําได และขอขยายที่ไปทางหอพักบุตรขาราชการมหาดไทย ที่คณะศิลปาชีพอยูเดี๋ยวนี้ออกไป
อีก ขอขยายไปทางพระราม ๖ อีก รัฐมนตรีสาธารณสุขไมกลาขอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ฯ พล.อ.อ.
ทวี จุลละทรัพย บอกผม ไปขอเองเถอะภายในที่ประชุมนั่นแหละ ผมก็ไป ผมก็เลาใหทานฟง ทานบอกวาทําไมขอ
นอยจริง เอาไปอีกหนอยซิ จึงไดกวางมามากมายเปนตับเลยนี่ ตึกเวชศาสตรฟนฟู แพทยหญิงสุวพักตร ตึกวิจัยจักษุ
ประสาท นายแพทยอุทัย รัตนิน มาชวย แลวตอนหลังมีคนอื่น ๆ มาชวย แพทยหญิงอรามศรี แลวก็ตึกเด็ก ตึกกุมาร
ประสาทวิทยา อยางนี้ไลมาเรื่อย ๆ แลวที่ “มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ” สรางใหคือ ตึก ๗ ชั้น เรียกวา
ตึก “อาคารพระราชทานวิจัยประสาท”
อันนี้เดี๋ยวจะยาวไป ขอสั้นมาก็คือวา ที่หนาตึกแสงจันทรนะ จําไดนะที่คุณหญิงโชฎึก ประทานเงินมาให
และมีวงเวียนอยูในแผนกชาย และผมขอใหศิลปากรมาทํารูปปูน เพราะตรงนั้นเปนน้ําพุ พยาบาลกําลังพยุงเด็กหญิง
ชาย ๒ คน นั่นแหละหมดไป ๘,๐๐๐ บาท โดยอาจารยเกษม ปงศรีวงศ ซึ่งเปนนักเรียนเกาเพนซิลเวเนีย รุนเดียวกับ
๒

ผม และเปนผูผลิตยารายใหญของประเทศไทย คือ เจาของ บี. แอล. ฮั้ว แลวภรรยาทานเปนเจาของรานทอง นั่นแหละ
เปนเพื่อนที่รักกัน แลวเขาก็หากันใหญวาคนโนนมาสราง คนนี้มาสราง ก็เดากันไป ก็โดยไมรูความจริง ตอนนั้นมี
เศษไมเหลือจากรื้อตึก ผมจึงไปสรางเปนสโมสร หองสมุดใหคนไขอานในวันธรรมดา คนไขที่รูเรื่อง หรือเจาหนาที่
ก็ได เจาหนาที่ คนไขมาคลุกคลีกันก็สรางความสัมพันธเปนการรักษาอยางหนึ่งอยูใตตนแสงจันทร
ตอมาผมเชิญบรรดาผูที่ทํางานทางประสาทวิทยาจากทุกโรงพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ มาประชุมครึ่งวัน วันเสาร
เรียกวา “ชมรมประสาทวิทยา” นี่เปนจุดเริ่มตนของประสาทวิทยาในประเทศไทย สถาบันประสาทวิทยายังไมเกิด
พอ พ.ศ.๒๔๙๘ ผมก็เริ่มมากอสรางใชเวลา ๒ ป กอสรางที่นี่ และเปดในวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๐ โดย จอมพล
ป. กับทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม เปดเสร็จขอคนมาชวย ตัวผมเองยายจากโรงพยาบาลโรคจิตเลย กลุมชมรม
หยุดไปชั่วขณะ เสร็จแลวพอเปดเสร็จ เรามีหองประชุมแลวนี่ เราไดเชิญมาประชุม มีกอกําเนิดอีก ๒ อันนอกจาก
สมาคมประสาทวิทยา คือ “สมาคมจิตวิทยา” ก็เกิดที่นี่ เกิดหลังสมาคมประสาทวิทยา แลวก็ชมรมผูอํานวยการ
สวนกลาง ซึ่งตอนหลังเปนสมาคมมี ๔๔ แหง ในกรุงเทพฯ และรอบ ๆ ประชุมกันเดือนละครั้ง สะดวกในการสง
คนไข และทําความเขาใจซึ่งกันและกัน และมีอะไรก็ชวยเหลือกัน และก็อยางอายุรศาสตรเขตรอน นายแพทยจําลอง
หะริณสุต สวนกุหลาบ พ.ศ.๒๔๘๐ รุนเดียวกันกับผม สรางที่หลังผม เขาไมมีครัว ตองใหคนมาเอาอาหารจากโรง
ครัวของเราไปใหเขา เปนการชวยกัน คณะสาธารณสุขศาสตร นายแพทยกําธร สุวรรณกิจ เชนเดียวกัน เพราะเขต
รอน กับสาธารณสุขศาสตรอยูใกลกัน
ตอมานั้น พอปที่ ๒ มีหลายคนมาชวยทั้งจากตางประเทศดวย ไทยดวย ผมไดตั้งประเด็นขึ้นมาริเริ่มใหมี
สมาคมเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ และ พ.ศ.๒๕๐๓ ก็จดทะเบียน คือ ตองผานขั้นตอนตามกฎหมายมาก การเปนสมาคมและ
มูลนิธิ ที่นี่ก็เมื่อเปนสมาคมแลว ตองมีนายกสมาคม ก็จึงเรียงกันตามลําดับอาวุโส นายแพทยจิตต แลวก็นายแพทย
บุญเลี้ยง แลวก็ผมเองเปนคนที่ ๓
ถาม: อาจารยเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหสมาคมมาถึงทุกวันนี้ ๕๐ ปพอดี อาจารยมีความเห็นอยางไงเกี่ยวกับเรื่องที่เดี๋ยวนี้
มีชมรมตาง ๆ ที่คอย ๆ แตกตัวขึ้นมาเปนสมาคมเล็ก ๆ เกี่ยวกับเรื่องโรคระบบประสาทขึ้น มีผลอยางไรกับสมาคม
ประสาทวิทยา
ตอบ: มีผลมากคือวาตามหลักสากล ตองมีองคกรใหญสําหรับแทนชาติ อยางเชนวา World Federation of Neurology
(WFN) ประเทศไทยใครแทนตองเปนสมาคม สมาคมประสาทวิทยาเปรียบเสมือน World Federation สมาคมจึงเปน
member ของ World Federation หลักสากลจะเปนอยางนั้น หรือวา Congress ก็ตาม ก็เปนอยางนั้น แตวาการที่เราจะ
จั ด ประชุ มยอ ย ๆ เพื่อใหซาบซึ้ ง กัน ขึ้น นั้ น จะเป นระบบของสถาบัน วิ จัย ชั้น สู ง บางแห งก็ ทํา เป น ราชวิ ทยาลั ย
อยางเชน จิตแพทย เลยเสมือน ๒ มาตรฐาน ความเห็นผม เพราะฉะนั้นชมรมมาก ๆ นี่ เราควรมาจัดระบบเสียใหม
เหมือนกับตีตารางแยกออกมาวาควรจะมีอะไรบาง แลวเรียกชื่อวาอะไรใหเปนสากล แลวเวลาติดตอกับตางประเทศ
มาที่สมาคม สมาคมจึงสงไปใหกลุมนั้น
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ถาม: อาจารยในวาระครบรอบ ๕๐ ป ของสมาคม ฯ อาจารยอยากจะฝากอะไรใหกับรุนถัด ๆ ไปวาควรจะพัฒนา
ประการใด
ตอบ: อยากฝากคือวา ฝากเปนสากลเพราะผมมีสวนติดตอกับเรื่องตางประเทศมาก อยางเชนวา ที่เราไดรับการ
ประกอบมาตรฐานของสถาบันประสาทวิทยา ตองใชคําวาประสาทเพราะมันอยูในภาษาอังกฤษทั่วโลก Prasat
Neurological Institute มีภาษิตสากลอันหนึ่งวา Patience คือ ความอดทน พากเพียร วิริยะ อุตสาหะ ไมทอถอย เปน
ความขมขื่น Patience is bitter, but its fruits are sweet คือ แตผลลัพธสุดทายจะเปนความสุข หวานชื่น สําหรับใน
สวนรวม หรือมนุษยชาติ เพราะฉะนั้น ถึงบอกวามีคํา World famous last words อยูหลายคํา คําหนึ่งก็ของ ฟลอเรนซ
ไนติงเกล ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่บอกวา เขาไปชวยทหารที่บาดเจ็บในสนามรบ เขารวบรวมพรรคพวกไป ยังไมมี
กาชาด จนกอกําเนิดสภากาชาดสากลขึ้นที่เจนีวา ไดพูดวา “I am a little woman what I can do is very little, but if we
all join hands together, what a voluminous output society would gain.” ดิฉันเปนผูหญิงตัวเล็ก ๆ คนเดียว ทําอะไรก็
ทําไดเพียงเล็กนอย แตถาพวกเราทุกคน รวมใจ รวมมือกัน ประสานกันแลว ก็ชวยกันทํา ทางสังคมจะไดรับผลลัพธ
อยางมหาศาล หรือมนุษยโลกจะไดรับผลลัพธอยางใหญหลวง
เพราะฉะนั้น ถาเปนความรูสึกของผมก็คือวา งาย ๆ
“จงมีความสุขจากการทํางาน และถาอยากเปนสุข จงทํางาน”
ผมถึงทํางานจนตอนนี้อายุ ๙๐ แลวนี่ ทั้ง ๆ ที่ปวย เดี๋ยวฟอกไต เดี๋ยวทําตา เดี๋ยวทําฟน เดี๋ยวอะไร รอยแปด
ทํา ก็ ทํ า ไป แต ง านก็ ทํ า ไป ฝากไว อี ก อย า งว า “คนเราตอ งหวั ง ไว บ า งวา ความผิ ด หวั ง มั น จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ใดก็ ไ ด
เพราะฉะนั้นอยาทอใจกับความผิดหวัง” ไมตองทอ หมอเองก็พอรู ก็ผมอยูสรางโรงพยาบาลมา แตทําไมถูกขับไล
และผูกอกวนทั้งหมดเปนมะเร็งตายหมด กรรมสนองกรรม ทําดียอมไดดี ทําดียอมมีกรรมดี อีกอันหนึ่งก็คือวา
“ทําบุญอยารูราง สรางกุศลอยารูโรย”
ทําไปเถิดอยาหยุด
ขอใหกําลังใจแกคณะกรรมการทุกคน สมาชิกทุกคน และผูที่ดําเนินงานทุกคนใหมีความเจริญสุข
“สุขกายเจริญวัย สุขใจเจริญสุข”
ตลอดไป
------------------------------------------------------------
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