คํากล่าวรายงาน
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิรชิ ัยกุล ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาตร์การแพทย์
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 ห้องประชุมแมจิค 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพฯ
*************************************************
เรียนท่านประธาน ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
กระผม ในนามของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือ สวรส. และหน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดงานประชุม
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในหัวข้อ “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” ใน
ครั้งนี้
การประชุมครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สวรส.เห็นสมควรที่จะให้มีการ
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “พัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” เพื่อให้มี
การทบทวนความก้าวหน้าของการวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค และโอกาสของการ
วิจัยเพื่อการถ่ายทอด (Translational research) ที่นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาสําคัญต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องสมองและระบบประสาทอย่างครบวงจร ตลอดจนสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สําคัญของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สวรส. ในฐานะที่เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสําคัญต่อระบบสุขภาพไปจนถึงประเด็นการนํางานวิจัยมา
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง และก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมาก
ที่สุด ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “พัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัย
เกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” เพื่อให้เกิดโอกาสการพัฒนาการวิจัยนี้ในประเทศไทยและในนานาอารยะ
ประเทศ ตลอดจนสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศไทยเพื่อไปนําสู่สุขภาพที่สมดุลยั่งยืน
ในการจัด ประชุมสัมมนาวิช าการครั้ง นี้ก็ได้ รับความร่วมมื อ เป็น อย่ า งดีจากหน่ว ยงานต่า งๆ ได้ แก่
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สภาวิจัยแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์
รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC)
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล และ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย เป็นต้น ซึ่งสละเวลาให้กับการประชุมสัมมนา
วิชาการนี้ และขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ รวมทั้ง
ขอบคุณคณะทํางานและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่เล็งเห็นประโยชน์และมาประชุมสัมมนาร่วมกันในครั้งนี้ จึง
ขอให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม”
และบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจัยมุ่งเป้าในยุคเปลี่ยนผ่านและปฏิรูปประเทศไทย” แก่ผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบวิจัยในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์มากที่สุด

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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ประวัติและผลงาน วิทยากร
(1) ชื่อ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิรชิ ัยกุล
(2) คุณวุฒิ
- ศาสตราจารย์ สาขาศัลยศาสตร์
- แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี ๒๕๒๖
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การแพทย์คลินิก) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๓๐
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ศัลยศาสตร์ทั่วไป) ปี ๒๕๓๑
- ศัลยศาสตร์ภาวะวิกฤติ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด สหรัฐอเมริกา (พ.ศ.๒๕๓๙
๒๕๔๒)

(3) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
- นม.ป. รุ่นที่ ๑
- พ.ต.ส. รุ่นที่ ๑
- ปปร. รุ่นที่ ๑๐
- วปอ. ๒๕๕๔
(4) ตําแหน่งบริหาร
- ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแพทย์ แพทยสภา
อดีต
- ประธานเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน (สกอ.)
- คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๕๐-๒๕๕๓)
ปัจจุบัน - ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน)
- นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน)
- เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสส.) (พ.ศ.๒๕๔๙-ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน)
- อนุกรรมาธิการติดตามและพัฒนาระบบวิจัยแห่งชาติ วุฒสภา ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม ของวุฒิสภา (๒๕๕๔)
- อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน ก.พ.
- คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) สํานักงาน ก.พ.

(5) รางวัล






Young Investigation Awards ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Surgical Specialty Awards ๑๙๙๙. American Society of Critical Care Medicine.
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๕๓
เอกสารวิจัยดีเด่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๔
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