คํากล่าวรายงาน
โดย ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
ประธานกรรมการ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจยั แห่งชาติ
ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดโดย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจยั เกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม”
(Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour)
วันที่ 21 – 23 กรกฏาคม 2557
ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
*************************************************

เรียนท่านประธาน ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ
ในนามของสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดงาน
ประชุม ผมขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้
เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในหัวข้อ
“การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of
Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) ซึ่งจัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฏาคม 2557 ที่ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอน
เวนชั่น
สมองและระบบประสาทของมนุษย์เป็นระบบอวัยวะที่มีความสําคัญมากที่สุดในการดํารงชีวิต
มีความเกี่ยวของกับจิตใจ และ พฤติกรรม ส่งผลให้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บ และปัญหาอื่นๆที่สําคัญ อาทิเช่น ปัญหาพฤติกรรมการเสพย์ติด
บุหรี่ สุรา แอลกอฮอลล์ ยาเสพย์ติดชนิดต่างๆที่เป็นปัญหาสําคัญในวาระระดับชาติ ความผิดปกติ
หรือความล่าช้าในพัฒนาการของสมองทําให้เด็กไทยจํานวนมากมีปัญหาในการศึกษา ไม่สามารถ
พัฒนาสติ-เชาวน์ปัญญา ความรูค้ วามสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ สมองและระบบประสาทยัง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาความเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายที่
เกี่ยวข้องกับความเครียดตามมา อาทิเช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือด
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สมอง อาการนอนไม่หลับ หงุดหงิด วิตกกังวล อาการเซ็ง ซึมเศร้า ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม
ภูมิต้านทานบกพร่อง ที่เป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสูก่ ลุ่มโรค และอาการโรคต่างๆที่ไม่ตดิ ต่อโดยเชื้อโรค
(Non-Communicable Diseases: NCDs) นอกจากนี้ปัญหาโรคที่เกิดจากการชราภาพ และความ
เสื่อมของสมองและระบบประสาท อาทิเช่น โรคสมองและความจําเสื่อมเสื่อม และ โรคอัลไซเมอร์
โรคพาร์กินสัน และความบกพร่องในการเคลื่อนไหว อาการหลงลืม เพ้อคลั่ง และซึมเศร้าในคนชรา
จะเป็นปัญหาสําคัญในอนาคตอันใกล้จากการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นของประชากรผู้สงู อายุ มีขอ้ มูล
ความรู้มากมายจากความก้าวหน้าในการวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์
ที่จะนําไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในการตรวจวินจิ ฉัยปัญหา การรักษาบําบัด การฟื้นฟูสภาพ โรคจิต โรคระบบประสาทและ
ปัญหาพฤติกรรม ตั้งแต่ในระยะต้นๆ “Early diagnosis and early intervention” อันจะนําไปสู่
การรักษาบําบัดที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นโรคเรื้อรังยาวนาน จนเข้าระยะสุดท้ายของโรค
(End-stage of diseases) ที่ไม่มีทางรักษาบําบัด ทําให้ลดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ ทําให้ประชาชน
คนไทยมีสุขภาพ และคุณภาพที่ชวี ติ ดีขึ้น มีความสุขมากขึน้
การประชุมครั้งนี้ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และ สวรส. ได้มอบให้ รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี กรรมการสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาจารย์พิเศษประจําศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา ทําหน้าที่เป็นประธานผู้จัดการประชุมสัมมนา ทํางานร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
และทีมงานจาก สวรส. มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันหลายแห่ง และหน่วยงานต่างๆของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญดังต่อไปนีค้ ือ
๑. เพื่อให้มีการทบทวนสถานะภาพ และความก้าวหน้าของการวิจัยที่เกี่ยวกับสมองและ
ระบบประสาท จิตใจ และพฤติกรรมในประเทศไทย และในนานาอารยะประเทศ
๒. เพื่อให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของการวิจัยด้านนี้ใน
ประเทศไทย
๓. เพื่อให้มีการระดมความคิดเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจยั มุ่งเป้าเกี่ยวกับสมองและระบบ
ประสาท จิตใจ และพฤติกรรม และโอกาสของการวิจัยเพื่อการถ่ายทอด (Translational
research) ที่นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สมองและระบบประสาทอย่างครบวงจร ตลอดจนสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สําคัญ
ของประเทศ พัฒนาเทคโนโลยี วิธีการตรวจ รักษา และฟืน้ ฟูสถรรถภาพผู้ป่วยโรคสมองจิตใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล้
๔. เพื่อให้มีการพัฒนาเครือข่าย และวิธีการสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าเกี่ยวกับสมองและระบบ
ประสาท จิตใจ และพฤติกรรม
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้
อนุมัติให้บุคคลากรเข้าร่วมทํางานเตรียมการประชุม ท่านผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญให้
มาบรรยายวิชาการ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนประมาณ 200 ท่านที่
ได้สละเวลาอันมีค่าให้กับการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
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วิจัยแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ รวมทั้งขอบคุณคณะทํางาน และผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทุกท่ านที่มาประชุมสั มมนาร่ วมกั น ผมขอขอบคุณหน่ วยงานต่ างๆที่ ไ ด้ มาร่ ว มแสดงนิ ทรรศการ
วิชาการ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการงานวิจัย และได้ให้การสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการในครั้ง
นี้อย่างดียิ่ง ขอให้การดําเนินงานประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
ประธานกรรมการ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจยั แห่งชาติ
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