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สมองมีความสาํคญัอย่างไรในสมองมีความสาํคญัอย่างไรใน

ชีวติของมนษย์ชีวติของมนษย?์?

The Human Brain: The Human Brain: our universeour universe
Amazing Potentials in Learning and MemoryAmazing Potentials in Learning and Memory

Adult human BrainAdult human Brain

Weight 1.4 Kg

Volume 1,400 ml.

1014 cells (100,000,000,000,000)

1017 synapses (100,000,000,000,000,000)

ชวตของมนุษยชวตของมนุษย??

What is Neuroscience?What is Neuroscience?
NeuroscienceNeuroscience is one of the most important and 
rapidly developing multidisciplinary fields of scientific multidisciplinary fields of scientific 
researches and clinical investigationsresearches and clinical investigations. (Society for 
Neuroscience: www.sfn.org)
NeuroscienceNeuroscience represents the entire range of scientific research 
endeavors aimed at understanding the brain, the entire nervous 
system, neurobiological mechanisms underlying various behaviors 
in both health and diseases, and translating this knowledge to the 
treatment and prevention of nervous system and mental disorders. 

It fosters the broad interdisciplinary fields that use multiple approaches 
“Multi“Multi--omics”omics” (e.g., genetic, molecular, cellular, anatomical, 
neurophysiological, neurochemical, neuropharmacological, system, 
comparative and evolutionary, computational, and behavioral 
neuroscience) to study the nervous system of organisms ranging from 
invertebrates to humans across various stages of development, 
maturation, and aging. 

สมองมีบทบาทสาํคัญที่สุดในการรับรู้ประสบการณ์เรียนรู้สมองมีบทบาทสาํคัญที่สุดในการรับรู้ประสบการณ์เรียนรู้    เกบ็ความเกบ็ความ
ทรงจาํทรงจาํ  คิดค้นหาเหตุผลคิดค้นหาเหตุผล  ตัดสินใจตัดสินใจ  และแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต

กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้----คดิคดิ ((Learning or CognitionLearning or Cognition))
In science, cognition is a group of In science, cognition is a group of mental processesmental processes that includes: that includes: 

attention, attention, 
memory, memory, 
producing and understanding language,producing and understanding language,
learning, learning, 
reasoning, reasoning, 
problem solving, problem solving, 

What is learning or cognition?

p g,p g,
and decision making. and decision making. 

In psychology and cognitive science and cognitive neuroscience, "cognition" 
usually refers to an information processing view of an individual's psychological information processing view of an individual's psychological 
functions. functions. It is also used in a branch of social psychology called social psychology called social cognitionsocial cognition to to 
explain explain attitudesattitudes, , attributionattribution, and groups dynamics. , and groups dynamics. In cognitive psychology and 
cognitive engineering, cognition is typically assumed to be information processing cognition is typically assumed to be information processing 
in a participant’s or operator’s mind or brain.in a participant’s or operator’s mind or brain.

Cognition is a faculty for the processing of information, applying knowledge, and 
changing preferences. Cognition, or cognitive processes, can be natural or artificial, 
conscious or unconscious. the concept of cognition is closely related to abstract 
concepts such as mind, intelligence. It encompasses the mental functions, mental 
processes (thoughtsthoughts), and states of intelligent entities.

Cognitive science is the 
interdisciplinary scientific study of 
the mind and its processes. It 
examines what cognition is, what it 
does and how it works. It includes 
research on intelligence and 
behavior, especially focusing on 
how information is represented, 
processed, and transformed (in 
faculties such as perception, 
language, memory, reasoning, and 
emotion) within nervous systems 
(human or other animal) and 

Figure illustrating the fields that contributed to the birth of cognitive science, including 
linguistics, neuroscience, artificial Intelligence, philosophy, anthropology, and psychology. 
Adapted from Miller, George A (2003). "The cognitive revolution: a historical perspective". 
TRENDS in Cognitive Sciences

( )
machines (e.g. computers). 
Cognitive science consists of 
multiple research disciplines, 
including psychology, artificial 
intelligence, philosophy, 
neuroscience, linguistics, 
anthropology, sociology, and 
education.
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“Executive Functions”
 Governing emotions
 Judgment
 Planning
 Organization

The Frontal Lobes Executive The Frontal Lobes Executive 
FunctionsFunctions

 Organization
 Problem Solving
 Impulse Inhibition
 Abstraction
 Analysis/synthesis
 Self-awareness*
 Self-concept*
 Identity and Personality

and
 Spirituality

*Self-
“everything”

What can neuroscience do for our 
country (Thailand)?
การวิจัยในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาทําให้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า สมองและระบบประสาทยัง

มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาต่างๆ ท่ีมีความสําคัญทางด้านการแพทย์และสุขภาพของ
ประชาชน อาทิเช่น 
(1) สมองเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการเสพย์ติด (Addiction Behaviour) บุหรี่ สุรา แอ
ลกอฮอลล์ ยาเสพย์ติดชนิดต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาสําคัญในวาระระดับชาติ (National Priority) 
มีการค้นพบบริเวณของสมองและกลไกระบบประสาทของการเสพย์ติด ทําให้การป้องกัน และ
บําบัดการเสพย์ติด มีหลักการและประสิทธิภาพมากขึ้น 
(2) ความผิดปกติในพัฒนาการของโครงสร้าง และสารเคมทีี่ทําหน้าที่ส่ือสารในระบบประสาททําให้เกิดปญัหา
พัฒนาการล่าช้า ผิดปกติ จนเกิดอาการสมาธิส้ันและอยู่ไม่นิ่ง (Attention deficit/Hyperactivity: AD/HD) 
อาการออทิสซมึ (Autistic Spectrum Disorders: ASDs) ความบกพรอ่งผิดปกตใินการเรียนรู้ (Learning 
Disorders: LD) การรบัรู ้ประมวณข้อมูล การรู-้คิดและความเข้าใจ การพูด การอ่าน การเขียน การคํานวณ 
(Perceptual, Sensory Processing and Cognitive Disorders, Aphasia, Dyslexia, Agraphia, 
Acalculia) ซึ่งทําให้เด็กไทยจํานวนมากมปีญัหาในการศึกษา และไม่สามารถพัฒนาสติ-เชาวน์ปญัญา ความรู้
ความสามารถไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ 

INFLUENTIAL PUBLICATION | April 01, 2003 

Addiction Is a Brain Disease, and It Matters
Alan I. Leshner, Ph.D.
FOCUS 2003;1:190-193.

Scientific advances over the past Scientific advances over the past 20 20 years have shown thatyears have shown that

1. drug addiction is a chronic, relapsing disease 
that results from the prolonged effects of 
drugs on the brain. 

2 As with many other brain diseases addiction has2. As with many other brain diseases, addiction has 
embedded behavioral and social-context aspects that are 
important parts of the disorder itself. 

3. Therefore, the most effective treatment approaches will 
include biological, behavioral, and socialbiological, behavioral, and social--context context 
components.components.

4. Recognizing addiction as a chronic, relapsing brain 
disorder characterized by compulsive drug seeking 
and use can impact society’s overall health and social 
policy strategies and help diminish the health and 
social costs associated with drug abuse and addiction.

เดก็สมาธิส้ัน ซน พฤติกรรมไม่เหมาะสมกบักาลเทศะเดก็สมาธิส้ัน ซน พฤติกรรมไม่เหมาะสมกบักาลเทศะ      
(Attention Deficit/Hyperactivity: AD/HD)

ระบบประสาทสมองในระบบประสาทสมองใน
เดก็สมาธิส้ัน ซุกซน ไม่เดก็สมาธิส้ัน ซุกซน ไม่
อยู่น่ิง และมีพฤติกรรมที่อยู่น่ิง และมีพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมกบัไม่เหมาะสมกบั
กาละเทศะกาละเทศะ

มคีวามผิดปกติของมคีวามผิดปกติของ
สารเคมีส่ือประสาท  สารเคมีส่ือประสาท            
โดโดปามนี ปามนี 
(Dopamine(Dopamine))                        
ในในสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้า
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(3) สมองเก่ียวข้องปญัหาความเครียดท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ทําให้เกิด
ปัญหาสุขภาพมากมายท่ีเกี่ยวข้องกบัความเครียด อาทิเช่น ความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง อาการนอนไม่หลับ หงุดหงิด วิตกกังวล อาการ
เซ็ง ซึมเศร้า (Depression) ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม (Metabolic 
Syndromes) ภูมิต้านทานบกพร่อง ท่ีเป็นปัจจัยสําคัญนําไปสู่กลุ่มโรคและอาการโรค
ต่างๆท่ีไม่ติดต่อโดยเชื้อโรค (Non-Communicable Diseases: NCDs) 
((44))ปัญหาโรคท่ีเกิดจากการชราภาพ ปัญหาโรคท่ีเกิดจากการชราภาพ (Aging) (Aging) ความเส่ือมของสมองและระบบประสาท ความเส่ือมของสมองและระบบประสาท 
(Neurodegenerative disorders) อาทิเช่น โรคสมองและความจําเสื่อมเส่ือม และ 
โรคอัลไซเมอร์ (Senile Dementia, Amnesia and Alzheimer’s disease) โรคพาร์
กินสัน และความบกพร่องในการเคล่ือนไหว (Parkinson’s disease and Movement 
Disorders) อาการหลงลืม เพ้อคล่ัง และซึมเศร้าในคนชรา (Senile Delirium and 
Depression) จะเป็นปัญหาสําคัญในอนาคตอันใกล้จากการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรผู้สูงอายุ

สมองควบคุมสมองควบคุม
การรับรู้การรับรู้  

ความจาํความจาํ  

อารมณ์อารมณ์  

ความรู้สกึความรู้สกึ  นึกนึก
คดิคดิ  พฤตกิรรมพฤตกิรรม  

และการทาํงานและการทาํงาน
ของร่างกายของร่างกาย

ความเครียด และวติกกงัวลอย่างรุนแรง ยาวนานเร้ือรัง   ความเครียด และวติกกงัวลอย่างรุนแรง ยาวนานเร้ือรัง   บั่นบั่นทอนทอนกาทํางานกาทํางานของของ
สมอง ความจํา และอารมณ์ที่ไม่เป็นสุขสมอง ความจํา และอารมณ์ที่ไม่เป็นสุข

ความเครียด และวติกกงัวลอย่างเร้ือรังความเครียด และวติกกงัวลอย่างเร้ือรัง
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Conflicts, Aggression and ViolenceConflicts, Aggression and Violence

Psycho-Neuro-Endocrinology (PNE)                            Psycho-Neuro-Immunology (PNI)

NewNew  linkslinks  toto  stressstress::
-Type 2 Diabetes mellitus
-Metabolic syndromes
-Sleep Apnea and Sleep disorders
-Obesity
Cancer-Cancer

-Auto-immune disorders e.g. SLE
-Allergies
-Many skin disorders
-Mental health problems e.g.  
depression, aggression, violence, 
homicide and suicide etc..
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Mapping the Human BrainMapping the Human Brain

Neuroscience is Exploding!Neuroscience is Exploding!
• We’ve learned more about the brain in the 
last 10 years than in the previous 100 years!

• Over 255 brain journals now published!

• 37,000 scientists from 62 countries produce 
countless studies daily

• Have you noticed the news?
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The Human Brain Project is a ten-year project, consisting of a thirty-month ramp-up 

phase, funded under FP7, with support from a special flagship ERANET, and a ninety-month operational phase, to 
be funded under Horizon 2020. The project, which will have a total budget of over Euro 1 billion, is European-led
with a strong element of international cooperation. The goal of the project is to build a completely new
ICT infrastructure for neuroscience, and for brain-related research in medicine and computing, catalyzing
a global collaborative effort to understand the human brain and its diseases and ultimately to emulate its
computational capabilities. https://www.humanbrainproject.eu/

The Human Brain 
Project is aa tenten--year year 
projectproject, consisting of a thirty-
month ramp-up phase, funded 
under FP7, with support from a 
special flagship ERANET, and a 
ninety-month operational phase, 
to be funded under Horizon 2020. 

The project, which will 
have a total budget of a total budget of 
over Euro over Euro 1 1 billionbillion, is ,
European-led with a strong 
element of international 
cooperation. 
The goal of the project is to 
build a completely new ICT 
infrastructure for neuroscience, 
and for brain-related research in 
medicine and computing, 
catalyzing a global collaborative 
effort to understand the human 
brain and its diseases and 
ultimately to emulate its 
computational capabilities.

The Human Brain Project is a ten-year project, 
consisting of a thirty-month ramp-up phase, funded 
under FP7, with support from a special flagship 
ERANET, and a ninety-month operational phase, to be 
funded under Horizon 2020. 

The project, which will have a total budget of over 
Euro 1 billion, is European-led with a strong element of , p g
international cooperation. 

The goal of the project is to build a completely new ICT 
infrastructure for neuroscience, and for brain-related 
research in medicine and computing, catalyzing a global 
collaborative effort to understand the human brain and 
its diseases and ultimately to emulate its computational 
capabilities.

The Human Brain 
Project
Understanding the human 
brain is one of the greatest
challenges facing 21st 
century science. 

If we can rise to the 
challenge we can gain itchallenge, we can gain it 
means to be human, 
develop new treatments 
for brain diseases, and 
build revolutionary new 
Information and
Communications 
Technologies (ICT).

What is Neuroscience?What is Neuroscience?

Development and History of Development and History of 
Neuroscience in ThailandNeuroscience in Thailand
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Foundation of the First modern Foundation of the First modern 
Hospital:Hospital:

18861886:: Siriraj HospitalSiriraj Hospital was 
established by H.M. King Rama VH.M. King Rama V to 
be the first permanent modern 
hospital. While the committee was 
working on plans for the hospital, His 
Royal Highness Prince SirirajSiriraj Kakuta 
Bhandu, His Majesty's beloved son, 
died from dysentery. The hospital, a 
wooden structure with 
accommodation for just 44 patients

H.M. King Rama VH.M. King Rama V 

accommodation for just 44 patients, 
was completed and opened to the 
public in 18881888. In accordance with 
His Majesty's wishes, the hospital 
provided health care and services for 
everyone without discrimination. Free 
medical care and treatment was 
available to patients from all walks of 
life. They were able to receive 
treatment by traditional medicine, or 
by modern western medicine, 
whichever they chose.

In 19161916, King Rama VI founded the 
first university in Thailand, 
Chulalongkorn University. The Royal 
Medical School was then renamed 
the Faculty of Medicine 
Chulalongkorn University. 
In 19181918, the Royal Medical College 
was amalgamated with 
Chulalongkorn University and 
became the Faculty of Medicine and Faculty of Medicine and 
SirirajSiriraj  HospitalHospital, the premedical part King Rama V King Rama VIKing Rama VI
of the course being taught at 
Chulalongkorn University. 

Chulalongkorn University in Chulalongkorn University in 19181918 Faculty of Medicine at Siriraj  Faculty of Medicine at Siriraj  

Prince Mahidol 
Songkhla, M.D. 
cum laude 
(Harvard),      Dr. 
P.H. (Harvard)

Father of MedicineFather of Medicine 
and Public Health in 
Thailand

Father of the 
Present H.M. King 
of Thailand 

In 18901890 a medical school was 
established for the first time in the 
country because of the urgent need 
to recruit resident physicians for the 
newly-built hospital. In addition, those 
who practiced traditional medicine 
were not inclined to work and 
cooperate with others. The School 
was originally named 'Pathayakorn'Pathayakorn  
SchoolSchool', that is the 'school for medical 
practitioners', and was given the title 
of 'Royal'Royal  MedicalMedical  College'College' in 19011901. 
The first class of 9 students 
graduated in 18931893. The course of 
instruction was 3 years until 19031903, 
and this was gradually extended to 6 
years by 19151915.

Teaching of Human Gross Anatomy by 
dissection for the first time by Dr. T. 
Hayward Hays, M.D. in 1889

Through the generosity of His Royal 
Highness Prince Mahidol SongklaPrince Mahidol Songkla (His 
Majesty the present King's father) and 
the assistance of the Rockefeller Rockefeller 
FoundationFoundation, a period of reorganization 
began in 19231923 to bring the medical 
school up to international standard. 
Admission requirements were raised 
and students had to have completed 
the government secondary school. Two 
years of premedical studies included 
mathematics psychology physics

John D. Rockefeller, John D. Rockefeller, 
Founder of the Founder of the 
RockefellerRockefeller

H.R.H. Prince H.R.H. Prince 
Mahidol Songkla, Mahidol Songkla, 
M D Dr P HM D Dr P H mathematics, psychology, physics, 

chemistry, biology and English. A four 
year curriculum of 4,620 hours was 
adopted. At the same time, an ongoing 
program of construction began at Siriraj 
Hospital. New laboratories were built to 
house modern equipment and many 
old wooden structures were replaced 
by concrete buildings. The medical 
curriculum was updated periodically in 
keeping with the progress of medical 
science in the West.

Rockefeller Rockefeller 
FoundationFoundation

M.D., Dr. P.H., M.D., Dr. P.H., 
Founder of modern Founder of modern 
medicine in Thailandmedicine in Thailand

In 1923 Professor Dr. A.G. Ellis M.D., M.Sc. , Dean 
and Director of Siriraj Hospital, and the new concrete 
building at Siriraj in 1923

Prince Mahidol Songkla statue at Siriraj Prince Mahidol Songkla statue at Siriraj 
Hospital Medical School, Mahidol Hospital Medical School, Mahidol 
UniversityUniversity
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In 1943, the School was transferred to the University of Medical University of Medical 
SciencesSciences under the auspices of the Ministry of Health. In 1959, the 
University of Medical Sciences was placed under the jurisdiction of the 
Offi f th P i Mi i t d l t th Th i G t t bli h d 5Office of the Prime Minister, and later, the Thai Government established 5 
new medical schools, at Chulalongkorn Hospital, Nakorn Chiang Mai 
Hospital, Ramathibodi Hospital, Khon kaen University and Prince of 

Songkhla University. Then, in 19691969, the University of Medical Sciences was 
awarded the new name of 'Mahidol University''Mahidol University' after the name of the present 
King's father. This was done in recognition of Prince Mahidol's important 
contributions to medicine in Thailand. 

In 1969, Mahidol University established a second medical school, 
known as the 'Faculty of Medicine at Ramathibodi Hospital'.'Faculty of Medicine at Ramathibodi Hospital'. This medical 
school is completely separate from that of the Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital.

Neuroscience in ThailandNeuroscience in Thailand
developed after the Second World 
War at Siriraj Hospital, Faculty of 
Medicine when Thai doctors, who 
have studied abroad in Germany, UK 
and USA brought back their 
knowledge in Neuroanatomy, 
Neurophysiology, Neurology, 
Neurosurgery and Psychiatry to teach 
medical students and residents in 
related specialties. p

First Compound First Compound 
MicroscopeMicroscope

Prof. Dr. C.W. Stump, Prof. Dr. C.W. Stump, 
MB, ChB, M.D. (Edin.)MB, ChB, M.D. (Edin.)

Prof. Dr. E.D. Congdon, Prof. Dr. E.D. Congdon, 
Ph.D.Ph.D.

Old Anatomy Building and the Congdon Old Anatomy Building and the Congdon 
Anatomical Museum Anatomical Museum 

Thai neuro-anatomists were 
fortunate to have studied with 
the late Prof. Dr. Elizabeth Prof. Dr. Elizabeth 
Crosby, Ph.D.Crosby, Ph.D. in Ann Arbor, 
Michigan. Her support enabled 
them to conduct and published 
some classical studies using 
degenerative techniques and 
the development of excellent 
anatomical museum at Siriraj 
Medical School. 

Professor Dr. Professor Dr. SudSud
SangvichienSangvichien, M.D., M.D., 
Dr. Med.Dr. Med. taught 
neuroanatomy and 
histology to medical 
students at Siriraj

การศึกษาด้านประสาทวิทยา เริ่มมาตัง้แต่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เมื่อ 50 ปีก่อน โดย ศศ. . นพนพ. . สุด แสงสุด แสง
วเิชยีรวเิชยีร ได้นําความรูเ้รื่องประสาทกายวภิาคศาสตร์มา
บรรยาย ทําใหเ้กดิความสนใจในการทํางานของสมอง
เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยประสานกบั 
ศศ .  .  นพนพ .  . อวย  เกตุสิงห์อวย  เกตุสิงห์ ซึ่งบรรยายเรื่องประสาทุุ
สรีรวิทยา เป็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับกลไกของระบบ
ประสาทกับอวัยวะภายในร่างกายและด้านอารมณ์ 
ส่วนในทางดา้นคลนิิกม ี ศศ. . นพนพ. . จติต์ ตูจ้นิดาจติต์ ตูจ้นิดา เป็น
ผู้บรรยายเกี่ยวกบัโรคของสมอง และระบบประสาท 
ต่อมาทางศัลยกรรมได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้องอกของ
สมองจนได้มีการผ่าตัดสมองโดย นพนพ. . บรรจง กรบรรจง กร
ลกัษณ์ลกัษณ์ 

Neuroanatomical teaching specimen in Congdon Neuroanatomical teaching specimen in Congdon 
Anatomical Museum at Department of Anatomy, Anatomical Museum at Department of Anatomy, 
Siriraj Medical School Siriraj Medical School 
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P f DP f D UdUdProf. Dr. Prof. Dr. UdomUdom
PoshakrisanaPoshakrisana, M.D., Dr. , M.D., Dr. 
Med., Med., Dr.Med.DentDr.Med.Dent.., .., 
FacharztFacharzt fürfür ChirurgieChirurgie

Founder of Neurosurgery in 
Thailand, former Head of 
Surgery Department, Dean of 
Faculty of Medicine and Siriraj
Hospital; and Former Minister 
of Public Health

Prof. Dr. Prof. Dr. BhuketBhuket VVachanonda, M.D., Ph.D. 
Neuroanatomist studied at University of Michigan, Ann arbor

Vachanonda B: The major spinal efferent system of cerebellum 
and the cerebellar corticonuclear connection in Macaca mulatta. J 
Comp Neurol 1959: 112, 202-232.  

Prof. Dr. Prof. Dr. ChusakChusak
VejbaesyaVejbaesya, M.D., Ph.D. , M.D., Ph.D. 
Neurophysiologist studied 
visual pathways and their 
responses in the thalamus atresponses in the thalamus at 
University of Edinburgh, 
Scotland, later became 
director of the Biomedical 
Instrumentation Center.

ใน พ.ศ. 2499 ศศ. . นพนพ. . ประสพ รตันากรประสพ รตันากร ได้ก่อตัง้
โรงพยาบาลประสาทพญาไท เพื่อเป็นโรงพยาบาล
ทางระบบประสาท หรอืประสาทวทิยา โดยเฉพาะจงึ
มกีารร่วมใจกนัในการช่วยงานทัง้ด้านคลีนิค และ
ดา้นวชิาการ จนเป็นศูนยร์วมของคณะผูท้ํางานดา้น
ประสาทวทิยา และศลัยกรรมประสาท โรงพยาบาล
ป  ไ  ไ ้ ั ิ  ประสาท พญาไท ได้รบพระมหากรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัพระราชทานทุน จดัสร้าง ตึก
วิจ ัยประสาท  ขึ้น  เพื่ อศึกษาในทางประสาท
วิทยาศาสตร์ โดยกว้างขวาง รวมไปถึงประสาท
พยาธวิทิยา ประสาทชวีเคม ีประสาทสรรีวทิยาและ
การตดิเชือ้ของระบบประสาท

เมื่อได้มีการจัดตัง้คณะแพทยศาสตร์ ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น ได้มีการเริ่ม
งานทางดา้นประสาทกายวภิาคศาสตร ์และ
การสอนทางประสาทวทิยา โดย ศศ. . นพนพ. . บุญบุญ
เลี้ยง ตามไทเลี้ยง ตามไท กบัคณะ และ ศศ. . นพนพ. . จรสั จรสั 
สวรรณเวลาสวรรณเวลา กลบัจากสหรฐัอเมรกิา ไดเ้ป็นสุวรรณเวลาสุวรรณเวลา กลบจากสหรฐอเมรกา ไดเปน
กาํลงัสาํคญัทางดา้นศลัยกรรมประสาท

และ ศศ . . นพนพ . . อรรถสิทธิ ์เวชชาชีวะอรรถสิทธิ ์เวชชาชีวะ ทางด้าน
ประสาทวทิยา ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิดี

พ.ศ. 2503 แพทยท์างประสาทวทิยาไดจ้ดัตัง้สมาคมซึง่ในตอนแรก เรยีกวา่ ""สมาคมสมาคม
ประสาทแพทยแ์หง่ประเทศไทยประสาทแพทยแ์หง่ประเทศไทย"" โดยมผีูเ้ริม่การคอื ศ. นพ. จติต ์ตูจ้นิดา, ศ. นพ. บญุเลีย้ง 
ตามไท, ศ. นพ. ประสพ รตันากร เป็นกรรมการผูก่้อตัง้ และไดร้บัอนุญาตเมือ่ 8 
กุมภาพนัธ ์ 2503 มสีาํนักงาน ณ โรงพยาบาลประสาทพญาไท และกรรมการผูเ้ริม่งานกม็ ี
ศ. นพ. สมบตั ิสุคนธพนัธ,์ ศ. นพ. จรสั สวุรรณเวลา ศ. นพ. วชิยั บาํรุงผล, ศ. นพ. ทอง
จนัทร ์ หงสล์ดารมย,์ ศ. นพ. รุ่งธรรม ลดัพล,ี นพ. หทยั    ชติานนท ์ เป็นตน้ โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1. บาํรุงและสง่เสรมิการแพทยท์างโรคประสาท ในประเทศไทย ตลอดจน
การศกึษาป้องกนั การวจิยั และรกัษาโรคประสาทใหก้า้วหน้าไปตามหลกัวทิยาการแพทย ์
2. เผยแพร่ และโฆษณาความรูใ้นวชิาการแพทยท์างโรคประสาท และการป้องกนัตนเอง 
จากโรคน้ีแก่ประชาชน 3. ร่วมมอืโดยใกลช้ดิกบัแพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย และสมาคม
สาขาการแพทย ์ อื่น ๆ แหง่ประเทศไทย 4. ใหก้ารอบรมศกึษาแก่แพทยท์ีส่นใจทางโรค
ประสาท 5. ร่วมมอื และแลกเปลีย่นความรูก้บัสมาคมแพทยโ์รคประสาทในต่างประเทศ 
และหน่วยงานองคก์ารอนามยัของนานาชาตทิางดา้นโรคประสาท6.ไมเ่กีย่วกบัการเมอืง 
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Professor Dr. Stang Mongkolsuk
Founding Dean,
Faculty of Medical Science,
Mahidol University

Premed  ปีหน่ึงและปีสองท่ีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลยแพทยศาสตร์

คณาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้

With the support of the Rockefeller 
Foundation (RF), Mahidol University 
developed a new Faculty of Science 
and the second medical school at 
Ramathibodi Hospital. At the beginning 
of these two new faculties, RF sent 
many American professors to teach 
basic medical science. Among them 
are Professors Dr. Robert C. Holland 
in Anatomy, Dr. Gordon Leitch and Dr. 
Ward W. Moore in Physiology, and Dr. 
Albert S. Kuperman (ASK) in 
Pharmacology. 

Dr. Gordon  J. LeitchDr. Gordon  J. Leitch
with with 33rd Year Preclinicrd Year Preclinic

Nittaya and Naiphinich in Physiology LabNittaya and Naiphinich in Physiology Lab

Professor Dr. Ward W. Moore, Physiology and Professor Dr. Ward W. Moore, Physiology and 

Professor Dr. Albert S. Kuperman, Professor Dr. Albert S. Kuperman, 
PharmacologyPharmacology
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To establish sustainable development,
Professor Dr. Stang Mongkolsuk,
Dean of Faculty of Science, sent
many Thai medical scholars on
RockefellerRockefeller FoundationFoundation fellowships to
study for doctoral degrees abroad
including Naiphinich Kotchabhakdi
(NK) who studied Neuro-Behavioral
Biology at the University of Illinois in
Urbana-Champaign under Professor
Dr. C. Ladd Prosser (CLP), 1970 -
1973.

Comparative NeurobiologyComparative Neurobiology

Cerebellum

Cerebellum

Neural circuit of Neural circuit of 
cerebellar cortexcerebellar cortex

19631963

Santiag Ramon y Santiag Ramon y 
Cajal Cajal 19061906

NK returned to Mahidol University 
and developed laboratory of 
Neurobiology with generous 
support from CL Prosser and A S 

Kuperman.
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MAHIDOL UNIVERSITYMAHIDOL UNIVERSITY
Wisdom of the LandWisdom of the Land

Professor Dr. Roongtam Ladpli’s Memorial 
Lecture at 14th Thai Neuroscience Society 
Conference, 

1st February 2010

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Professor Dr. Roongtam 
Ladpli and the Development 
of Neuroscience in Thailand

Naiphinich Kotchabhakdi, Ph.D.
Director, Salaya Stem Cell Research and Director, Salaya Stem Cell Research and 
Development Project, Mahidol University;Development Project, Mahidol University;
Academic Staff member of the Research Center for Academic Staff member of the Research Center for 
Neuroscience, Institute of Molecular Bioscience, Neuroscience, Institute of Molecular Bioscience, 
Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, 7317073170, , 
Thailand,Thailand,

During his residency 
training in surgery at 
Siriraj Hospital, 
Roongtam was 
selected by H.E. 
Professor Dr. Udom Professor Dr. Udom 
PoshakritsanaPoshakritsana, the 
Founder of 
N iNeurosurgery in 
Thailand and the 
Former Dean of the 
Faculty of Medicine 
and Former Minister of 
Health, as the chief 
resident for 
neurosurgery. 

Professor Udom introduced Roongtam to Professor Dr. Paul Professor Dr. Paul 
C. BucyC. Bucy, the world famous neurosurgeon of North Western 
University in Chicago, and sent Roongtam for further training in 
USA. In 1959 Roongtam was accepted for neurosurgical training 
program and Professor Bucy sent him to do basic research work 
in the Neurophysiology Laboratory of Professor Dr. Clinton N. Professor Dr. Clinton N. 
WoolseyWoolsey at the University of Wisconsin in Madison, Wisconsin. 

Roongtam had the opportunities to learn Stereotaxic and 
l t h i l i l t h i d bli h d l ielectrophysiological techniques and published some classic 

work with Professor Woolsey on the organization of the pre- and 
post-central leg areas and the representation of the visual fields 
in the visual areas I and II of the cat’s cerebral cortex. He also 
worked and published together with Professor G. H. Wang on 
spontaneous variations of skin potentials in footpads of normal, 
striatal and spinal cats (J Neurophysiol. J Neurophysiol. 1960 1960 July; July; 2323::448448--5252.), 
and on Galvanic skin reactions of chronic spinal cats (Am J Am J 
Phys Med. Phys Med. 1962 1962 Feb; Feb; 4141::1515--2222.). 

Returning to work with Professor Bucy at North Returning to work with Professor Bucy at North 
Western University in Chicago, Roongtam completed Western University in Chicago, Roongtam completed 
his clinical work and received his American Board of his clinical work and received his American Board of 
Neurological Surgery in Neurological Surgery in 19631963. He also published two . He also published two 
important classical works with Professor Bucy (important classical works with Professor Bucy (Bucy Bucy 
PC, and Ladpli R: Recoverable paraplegia. JAMA. PC, and Ladpli R: Recoverable paraplegia. JAMA. 
185185::685 691685 691; ; 1963 1963 and Bucy PC, Ladpli R, Ehrlich and Bucy PC, Ladpli R, Ehrlich 
A D t ti f th id l t t i thA D t ti f th id l t t i thA. Destruction of the pyramidal tract in the A. Destruction of the pyramidal tract in the 
monkey: The effects of bilateral section of the monkey: The effects of bilateral section of the 
cerebral peduncles. J. Neurosurgery cerebral peduncles. J. Neurosurgery 2525, , 11--2323, , 
19661966). Before returning to Thailand, Roongtam had ). Before returning to Thailand, Roongtam had 
further training in pediatric neurosurgery at the further training in pediatric neurosurgery at the 
Children Memorial Hospital in Chicago and in Children Memorial Hospital in Chicago and in 
neuropathology at the Montefiorre Hospital and neuropathology at the Montefiorre Hospital and 
Columbia University in New York. Columbia University in New York. 
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Roongtam was appointed as Roongtam was appointed as 
lecturer and a neurosurgeon in the lecturer and a neurosurgeon in the 
Department of Surgery at the Department of Surgery at the 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital Faculty of Medicine Siriraj Hospital 
in in 1964 1964 and he taught medical and he taught medical 
students and residents in surgery students and residents in surgery 
and neurosurgery.  With his clinical and neurosurgery.  With his clinical 
proficiency he also received a proficiency he also received a 
Fellowship in American college of Fellowship in American college of 
Surgeon (FACS) in Surgeon (FACS) in 19671967. . 

In 1965, Dr. Roongtam Ladpli, a young Thai 
neurosurgeon,  had an opportunity to meet with the 
world famous neuro-anatomist Professor Dr. Alf Professor Dr. Alf 
Brodal from the University of Oslo in NorwayBrodal from the University of Oslo in Norway during 
a conference in London. 

Professor Brodal invited Roongtam to do a 
Postdoctoral research in Norway with the support of 
NORADNORAD (Norwegian Agency for InternationalNORAD NORAD (Norwegian Agency for International 
Development). Roongtam used his neurosurgical skills 
to solve difficult experimental approaches to study the 
reticular and vestibular commissural connections in the 
brainstem. He published a much referred classical 
paper in the Journal “Brain Research” with Alf Brodal 
Ladpli, R., Brodal, A.: Experimental studies of commissural and reticular Ladpli, R., Brodal, A.: Experimental studies of commissural and reticular 
formation projections from the vestibular nuclei in the cat. Brain Res. formation projections from the vestibular nuclei in the cat. Brain Res. 88, , 
6565--9696, , 19681968..

Very fortunately Roongtam had an Very fortunately Roongtam had an 
opportunity to meet with the world opportunity to meet with the world 
famous neurofamous neuro--anatomist Professor Dr. Alf anatomist Professor Dr. Alf 

Professor Dr. Med Alf BrodalProfessor Dr. Med Alf Brodal

Brodal from the University of Oslo in Brodal from the University of Oslo in 
Norway during a conference in London. Norway during a conference in London. 
Professor Brodal invited Roongtam to do Professor Brodal invited Roongtam to do 
a Postdoctoral research in Norway with a Postdoctoral research in Norway with 
the support of NORAD (Norwegian the support of NORAD (Norwegian 
Agency for International Development). Agency for International Development). 
Roongtam used his neurosurgical skills Roongtam used his neurosurgical skills 
to solve difficult experimental to solve difficult experimental 
approaches to study the reticular and approaches to study the reticular and 
vestibular commissural connections in vestibular commissural connections in 
the brainstem of cats. the brainstem of cats. 

Anatomical Institute,Anatomical Institute,
University of Oslo, NorwayUniversity of Oslo, Norway

He published a much referred classical paper with Alf He published a much referred classical paper with Alf 
Brodal (Ladpli, R., Brodal, A.: Experimental studies of Brodal (Ladpli, R., Brodal, A.: Experimental studies of 
commissural and reticular formation projections fromcommissural and reticular formation projections fromcommissural and reticular formation projections from commissural and reticular formation projections from 
the vestibular nuclei in the cat. Brain Res. the vestibular nuclei in the cat. Brain Res. 88, , 6565--9696, , 
19681968.). .). 

Together with Professors Alf Brodal, Fred Walberg Together with Professors Alf Brodal, Fred Walberg 
and Eric Rinvik, Roongtam initiated a longand Eric Rinvik, Roongtam initiated a long--term term 
collaboration between the University of Oslo and collaboration between the University of Oslo and 
Mahidol University with the support of NORAD. Mahidol University with the support of NORAD. 
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In 1975 Roongtam 
introduced Naiphinich 
Kotchabhakdi to 
Professor Dr. Fred 
Walberg from University 
of Oslo, Norway and 
Naiphinich was invited toNaiphinich was invited to 
Oslo on NORAD 
postdoctoral fellowship 
to study with Fred 
Walberg, Eric Rinvik and 
Alf Brodal in 1976. 

Professor Dr. Fred 
Walberg visited 
the Faculty of 
science, Mahidol 
University in 1975

And the Initiation 
of long-term 
collaboration 
between Mahidol 
University and the 
University of Oslo
under the 
auspices of 
NORAD

Professor Dr. Fred 
Walberg taught for 45 
years at the 
Anatomical Institute, 
Faculty of Medicine, 
University of Oslo, 
Norway.                  
He taught Gross andHe taught Gross and 
Comparative 
Anatomy, Cytology, 
Histology and 
Neuroanatomy.

With support from senior neurosurgeon, Dr. Roongtam 
Ladpli, NK met with Prof. Dr. Fred Walberg (FW) from 
U. of Oslo, Norway and went to Oslo on NORAD 
postdoctoral fellowship to study with FW, Eric Rinvik
and Prof. Alf Brodal. Returning from Oslo with generous 
support from FW and NORAD, NK established 
collaborative research program with U of Oslo, and many 
Thai graduates received postdoctoral training in Norway. 

Professor Dr. Med. Fred Walberg
24 October 1921 – 17 January 2005

P f D M dP f D M d P f D M dP f D M dProfessor Dr. Med. Professor Dr. Med. 
Alf Brodal, Former Alf Brodal, Former 
Dean of Faculty of Dean of Faculty of 
Medicine, Medicine, 
University of Oslo University of Oslo 

Professor Dr. Med. Professor Dr. Med. 
Fred Walberg, Fred Walberg, 
Director, Director, 
Anatomical Anatomical 
Institute, Faculty of Institute, Faculty of 
Medicine, Medicine, 
University of Oslo University of Oslo 

Professor Dr. Professor Dr. 
Roongtam Ladpli, Roongtam Ladpli, 
Former Chief of Former Chief of 
Neurosurgery, Neurosurgery, 
Faculty of Faculty of 
Medicine Siriraj Medicine Siriraj 
Hospital, Mahidol Hospital, Mahidol 
UniversityUniversity

Anatomical
Institute 1976
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Professors Natth Bhamarapravati, Fred Walberg, and Eric Rinvik Professors Natth Bhamarapravati, Fred Walberg, and Eric Rinvik 

Salaya Campus site  Salaya Campus site  19821982

OsloOslo--LNB CollaborationLNB Collaboration

19761976--19881988

Laboratory of Neurobiology,Laboratory of Neurobiology,
Faculty of Science,Faculty of Science,
Mahidol University Mahidol University 19781978

Returning from Oslo with generous supports for basic and Returning from Oslo with generous supports for basic and 
research equipment, chemicals and laboratory supplies research equipment, chemicals and laboratory supplies 
from Fred Walberg and NORAD, Naiphinich established from Fred Walberg and NORAD, Naiphinich established 
collaborative research program with University of Oslo and collaborative research program with University of Oslo and 
by now by now 19 19 Thai scientists received preThai scientists received pre-- and postand post--doctoral doctoral 
training in Norway. training in Norway. 

WipawanWipawan    Irena Grofova  NK        Ole PetterIrena Grofova  NK        Ole Petter
Oslo Oslo 19801980
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Mahidol University Faculty Members who Mahidol University Faculty Members who 
received NORAD Fellowship to Norwayreceived NORAD Fellowship to Norway

Fellows Norwegian Mentors

1. Roongtam Ladpli Alf Bordal

2. Naiphinich Kotchabhakdi Fred Walberg, Eric Rinvic

& Nittaya Kotchabhakdi and Alf Brodal 

3 Amara Siddhichai Eric Rinvik3. Amara Siddhichai Eric Rinvik

4. Reon Somana Fred Walberg

5. Wanna Chindadoungratn Eric Rinvik

6. Chittin Chindadoungratn Holger Ursin (Bergen)

7. Wipawan Thangnipon Jon Storm-Mathisen

8. Piyarat Govitrapong Jon Storm-Mathisen

9. Kanoknart Yingchareon Eric Rinvik

In In 19781978, with supports from IBRO, , with supports from IBRO, 
NORAD and WHO, the first NORAD and WHO, the first 
International Workshop on Basic International Workshop on Basic 
Neuroscience was organized at Neuroscience was organized at 
Mahidol University in Bangkok with Mahidol University in Bangkok with 
65 65 participants from local and participants from local and 35 35 
participants from all over Asia, participants from all over Asia, 
Africa and Latin America. Africa and Latin America. 

IBRO IBRO ––NORAD Workshop February NORAD Workshop February 1212, , 19781978

BNS BNS 19781978

Mahidol UniversityMahidol University
SalayaSalaya

Salaya Salaya 19781978

LNB SalayaLNB Salaya
19821982

Anatomical
Institute 1976
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Leica Confocal Microscope
Oslo 2000

ศูนยว์จิยัชีววทิยาระบบประสาทและพฤตกิรรมศูนยว์จิยัชีววทิยาระบบประสาทและพฤตกิรรม

สถาบนัวจิยัชีววทิยาศาสตรโ์มเลกลุสถาบนัวจิยัชีววทิยาศาสตรโ์มเลกลุ

Salaya Community

NBBCNBBC

IMBIMBNICFDNICFD

Salaya campus

NeuroNeuro--Behavioural Behavioural 
Biology Center, and Biology Center, and 
International Graduate International Graduate 
Program in Program in 
Neuroscience, Neuroscience, 
Institute of Molecular Institute of Molecular 
Biosciences, Mahidol Biosciences, Mahidol 
University, Salaya, University, Salaya, 
Nakornpathom Nakornpathom 73170 73170 
ThailandThailand http://neuroscience.mahidol.ac.thhttp://neuroscience.mahidol.ac.th

MissionMissionMissionMission

ResearchResearchResearchResearch
Teaching and LearningTeaching and LearningTeaching and LearningTeaching and Learning

The NeuroThe Neuro--Behavioural Biology CenterBehavioural Biology Center

Teaching and LearningTeaching and LearningTeaching and LearningTeaching and Learning

Academic ServiceAcademic ServiceAcademic ServiceAcademic Service

TeachingTeaching

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประสาทวทิยาศาสตร ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาประสาทวทิยาศาสตร ์((หลกัสูตรนานาชาติหลกัสูตรนานาชาติ))

ปรชัญาดุษฏบีณัฑติ สาขาประสาทวทิยาศาสตร ์ปรชัญาดุษฏบีณัฑติ สาขาประสาทวทิยาศาสตร ์((หลกัสูตรนานาชาติหลกัสูตรนานาชาติ))
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ResearchResearchResearchResearch

On October 30, 1984 with a strong encouragement from 
Roongtam to Professor Dr. Natth Bhamarapravati, the former 
President of Mahidol University, the University established the 
Neuro-Behavioural Biology Center (NBBC) in 1982 and 
developed an International Graduate Program in Neuroscience 
(M.Sc. in 1987 and Ph.D. in 1988) at the new Salaya Campus. 
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On October On October 3030, , 19841984 MahidolMahidol  
University established the NeuroUniversity established the Neuro--
Behavioural Biology Center Behavioural Biology Center 
(NBBC)(NBBC) at the Salaya Campus, 
and International Graduate International Graduate 
Program in Neuroscience (M.Sc. Program in Neuroscience (M.Sc. 
in in 1987 1987 and Ph.D. in and Ph.D. in 19881988).).  By By 
20082008, , 90 90 students (students (60 60 M.Sc.’s, and M.Sc.’s, and 
30 30 Ph.D.’s) have graduated from Ph.D.’s) have graduated from 
the Neuroscience program at the Neuroscience program at 
NBBCNBBCNBBC. NBBC. 

Thai Neuroscience Society (TNS)Thai Neuroscience Society (TNS) was established in 1985 and we 
now have more than 150 full and student members. In 1988, TNS 
organizes another IBRO workshop in Asia at Chulalongkorn University 
in Bangkok. 

In In 19961996, the Thai 
Neuroscience Society (TNS) 
organized the first Asian 
Congress of Neuroscience and 
this led to the establishment of 
the Federation of Asian and 
Oceanean Neuroscience 
Societies (FAONS).

Roongtam, NK, David, Olga Roongtam, NK, David, Olga 

Roogtam Ladpli, FAONS Founding Roogtam Ladpli, FAONS Founding 
President with David Ottoson, President with David Ottoson, 
IBRO SecretaryIBRO Secretary--GeneralGeneral

45th Anniversary of the research 
collaboration between Mahidol University 
and the University of Oslo in the field of 

brain research (Neuroscience)

1965 1965 -- 20102010

66th January th January 20102010

Background of CollaborationBackground of Collaboration

The collaboration between The collaboration between Mahidol UniversityMahidol University and and 
University of OsloUniversity of Oslo started in started in 1965 1965 in the field of in the field of 
““Brain ResearchBrain Research” (or “” (or “NeuroscienceNeuroscience”)  and has ”)  and has 
progressively extended for the last progressively extended for the last 45 45 years (years (1965 1965 to to 
20102010) involving with ) involving with 4 4 generations of collaborators generations of collaborators 
between the two universities.between the two universities.
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The First GenerationThe First Generation with Professor Dr. Roongtam Ladpli 
and Professor Dr. Alf Brodal (19601960’s’s)

The Second GenerationThe Second Generation with Dr. Naiphinich Kotchabhakdi, 
Prof. Dr. Reon Somana, Asst. Prof. Dr. Chittin and Assoc. 
Prof. Wanna Chindadoungratn and Professors Dr. Fred 
Walberg and Eric Rinvik (19701970’s and ’s and 19801980’s’s)

The Third GenerationThe Third Generation with Dr. Wipawan Thangnipon, Dr. 
Piyarat Govitrapong, Dr. Kanoknart Yingchareon andPiyarat Govitrapong, Dr. Kanoknart Yingchareon and 
Professor Dr. Jon Storm-Mathisen and Eric Rinvik (19901990’s’s)

The Fourth GenerationThe Fourth Generation with three doctoral candidates, Dr. 
Wimolrat Puwarawuttipanit from the Faculty of Nursing at 
Siriraj Hospital, Dr. Duangjai Buntap, Dr. Paworn Nuntagij, a 
PhD-MD Student from Faculty of Medicine at Siriraj Hospital 
and Professor Dr. Ole Petter Ottersen and Dr. Reidun Thorp, 
Professor Dr. Jon Storm-Mathisen, and Dr. Mahmood Amiry-
Moghaddam, (2000’s)

Neural Stem Cell ProjectNeural Stem Cell Project

Embryonic brains for Embryonic brains for 
harvesting of neural harvesting of neural 

stem cells stem cells 

Plating of neural stem cells Plating of neural stem cells 
for culturefor culture Incubating of Incubating of 

neural stem cell neural stem cell 
platesplates
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Stereotaxic Injection of neural stem celss into Stereotaxic Injection of neural stem celss into 
the brain of experimental animalsthe brain of experimental animals
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Neural Cell 
Lineage
Neural Cell 
Lineage

Neural Stem Cell

LIF

Objective

To direct neural fate of Human ES Cells by genetic manipulation for cell 
replacement therapies in the context of specific neurodegenerative 

disorders and CNS injuries.

Embryonic Stem Cell

bFGF

Progenitor Cell

Neuroblast

Inhibitory
Neuron

(GABAergic)

Projection
Neuron

(Glutamatergic)

Oligo Astrocytes

Glioblast?

Cell-based therapy-
Spinal Cord Injury

Differentiate

START

Clinical trials starting for treatment 
of spinal cord injury* in humans
(after much data gathered using rats
as an animal model)

Differentiate
(+ growth factors)

*Treatment may notmay not work for the chronically paralyzed

time

Oligodendrocytes
injuredmarkedly

recovered

Animal with spinal cord injuryAnimal with spinal cord injury

Stem cell transplant in spinal cord Stem cell transplant in spinal cord p pp p
7 7 days after the injurydays after the injury

Animal model for Animal model for 
Parkinson’s diseaseParkinson’s disease
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Parkinson’s patient before and Parkinson’s patient before and 10 10 months after autologous months after autologous 
neural transplant into the head of caudate nucleus neural transplant into the head of caudate nucleus 19981998

Neurosurgeons: Professor Dr. Sira Bunyaratvej, and Neurosurgeons: Professor Dr. Sira Bunyaratvej, and 
Dr. Veerasak TheeraphancharoenDr. Veerasak Theeraphancharoen

Animal models Animal models 
for memory for memory 
functionsfunctions

Animal model for Alzheimer’s diseaseAnimal model for Alzheimer’s disease Behavior Test: Morris’s Water Swimming MazeBehavior Test: Morris’s Water Swimming Maze  

Water maze - Hidden platform 
Hippocampal dependent spatial (Declarative memory) task

Visible PF

Visual acuity
Procedural aspect
Swim deficits?

Hidden PF

Hippocampal-dependent 
spatial learning

Transfer

Behavioral flexibility

Day 1   D2 Day 3 D7 D12 Day 13 D17

Note: 4 trials a day are generally run 
Recall can be tested at different time point

Measuring individual ion channel openingMeasuring individual ion channel opening
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1 1 July July 20102010

Mahidol UniversityMahidol University

Institute of Molecular BiosciencesInstitute of Molecular Biosciences
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The future of Neuroscience:The future of Neuroscience:
1. Provide solutions to most common neurological and 

mental health problems e.g. CVA-Stroke, Alzheimer’s 
disease, Parkinson disease, Dystonia, brain and spinal 
cord injuries, tumors, schizophrenia, depression, 
AD/HD, Autistic Spectrum Disorders (ASD) etc..

2. Provide understanding and solution to behavioural and 
conduct disorders abnormal aggression and violenceconduct disorders, abnormal aggression and violence, 
addiction and dependence on drugs, substance abuse, 
gambling and criminal behaviour

3. Improvement or enhancement of cognitive and 
learning abilities

4. Reverse engineering of neuro-informatics data base to 
create large-scale real-time computer simulation of the 
human brain in both normal and disease conditions: 
“The Human Brain Project”,“The Human Brain Project”,

The future of Neuroscience:The future of Neuroscience:
5. Development of Brian-Machine Interface Technology 

and understanding of “Neural Coding and Processing 
Systems”

6. Better understanding of higher executive brain functions 
e.g. “Theory of mind”, “Social Brain, Moral and 
Spiritual Brain”

7. Better understanding and utilization of “Mind-Body 
Medicine” i.e., Psycho-Neuro-Endocrinology (PNE) 
and Psycho-Neuro-Immunology (PNI)

8. “Information-based Medicine” from “Multi-omics 
approaches”

9.  Ultimate life with “Promotion of Healthy Brian and 
Happiness” 

Mahidol University Mahidol University 
Neuroscience, Salaya Neuroscience, Salaya 
Neural Stem Cell and Neural Stem Cell and 

Siriraj and Ramathibodi Siriraj and Ramathibodi 
Radiology and Nuclear Radiology and Nuclear 
Medicine, Neurology, Medicine, Neurology, 
Neurosurgery, Psychiatry, Neurosurgery, Psychiatry, 
& Stem Cells& Stem Cells

Medical Medical 
TechnologyTechnology

Engineering: Biomedical Engineering: Biomedical 
EngineeringEngineering

Molecular Bioscience Molecular Bioscience 
Stem Cell, Biomedical Stem Cell, Biomedical 
InstrumentationInstrumentation

MOPH        MOPH        
Prasart Prasart 
Neurological Neurological 
InstituteInstituteFaculty of Faculty of 

Science: Science: 

NRCT, NRCT, 
NSTDANSTDA

Biomedical Imaging Biomedical Imaging 
Research NetworkResearch Network

Physics, Physics, 
Chemistry, Chemistry, 
Computer Computer 
ScienceScience

Biomedical Imaging Facilities:Biomedical Imaging Facilities:
--11..55T, T, 33T and T and 77T FT F--MRIs & SpectroscopyMRIs & Spectroscopy

--PET, Cyclotron, Radionuclide Lab.PET, Cyclotron, Radionuclide Lab.

--MultiMulti--photon CONFOCAL Microscopyphoton CONFOCAL Microscopy

--Multimodality Molecular ImagingMultimodality Molecular Imaging

--High speed Server & Mass data storageHigh speed Server & Mass data storage

Collaborators:Collaborators:
HarvardHarvard--MGHMGH--MITMIT

Vanderbilt U.Vanderbilt U.

Wayne State U.Wayne State U.

U. PennsylvaniaU. Pennsylvania

U of Oslo, U of BergenU of Oslo, U of Bergen

Private HospitalsPrivate Hospitals

We have only just begun !We have only just begun !

สมองสามระบบ หรือสามระดบั สมองสามระบบ หรือสามระดบั 
(Triune Brain) (Triune Brain) ในมนุษย์ในมนุษย?์?

สมองของมนุษย์เราประกอบด้วยสมองสามระบบ ที่มี
วิวัฒนาการ  และพัฒนาการมารวมกัน  มีนายแพทย์
นกัวิชาการคนหน่ึงช่ือ นายแพทย์พอล แมคลนี (Dr. 

Paul MacLean) ไดศึ้กษา สมองสามระบบ ท่ีเขาเรียกว่า 
Triune Brain นัน่ก็คือ สมองของมนษยเ์รานั้นTriune Brain นนกคอ สมองของมนุษยเรานน
เหมือนมีสามระบบ หรือสามส่วนประกอบกนัทั้งในดา้น

วิวฒันาการ (Phylogenic Evolution) และในดา้นการ
เจริญเติบโต พฒันาการตามวยั (Ontogenic Evolution)
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Paul MacLean Paul MacLean 
M.D.M.D.

The Reptilian Brain : Core brainstem
The Paleomammalian Brain : the limbic system
The Neomammalian Brain : neocortex and neocerebellum

Paul MacLean’s
Triune Brain

สมองส่วนแรก คอื สมองของสัตว์เลือ้ยคลาน (Reptilian Brain)  
เป็นสมองท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บมรดกตกทอดมาจากสัตวเ์ล้ือยคลานยคุดึกดาํบรรพ ์ อยูภ่ายใต้
อิทธิพลของพนัธุกรรม 90 – 95 %  และเจริญเติบโตในระหวา่งท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาเป็น
ส่วนใหญ่  เม่ือเกิดมาแลว้ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อสมองส่วนน้ีนอ้ยมาก มนัจะถูกปัจจยัทาง
พนัธุกรรมกาํหนดมาเลยวา่เป็นสมองคน หรือสมองสัตวแ์ละมีโครงสร้างและการทาํงาน
อยา่งไร  สมองส่วนน้ีควบคุมการทาํงานของอวยัวะต่างในร่างกายโดยอตัโนมติั และ
พฤติกรรมท่ีเป็นสัญชาติญาณของส่ิงมีชีวิตท่ีมีมาโดยกาํเนิดโดยการกาํหนดของพนัธุกรรม 
ไดม้รดกโดยตรงมาจากพอ่แม่ พอ่แม่เป็นอยา่งไรลูกจะไดม้รดกตกทอดมาเป็นอยา่งนั้นเลย  
Reptilian Brain มีลกัษณะเป็นแกนอยต่อนในสดของสมองเป็นส่วนของกา้นสมองและReptilian Brain มลกษณะเปนแกนอยตูอนในสุดของสมองเปนสวนของกานสมองและ
สมองตอนกลาง สมองส่วนที่หน่ึงนีเ้ป็นสมองส่วนที่ทําให้มนุษย์มีสัญชาติญาณของการอยู่
รอด การกนิ การขับถ่าย การสืบพนัธ์ เร่ิมสร้างข้ึนตั้งแต่ขณะท่ีทารกอยูใ่นครรภม์ารดา ใน
วนัท่ีคลอดนั้นสมองส่วนน้ีสามารถทาํงานไดร้าว 99 % และเติบโตสมบูรณ์พร้อมทาํงาน
เตม็ท่ีในช่วงขวบปีแรก ถา้สมองส่วนแรกน้ีไม่สามารถทาํงานไดดี้ทารกก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่
รอดได ้เพราะมนัไปควบคุมการเต้นของหัวใจ การหายใจ ระบบขับถ่าย การกนิการอยู่ การ
ตื่น การนอนหลบัทุกอย่างหมดเลย ในช่วงสองขวบปีแรก พ่อแม่ และผู้เลีย้งดูเด็กจะสอน
เด็กให้สามารถควบคุมร่างกาย ควบคุมการกนิอยู่ ควบคุมการขับถ่าย และสร้างนิสัยต่างๆที่
เหมาะสมกบัการอยู่รอดในสังคม 

สมองส่วนที่สอง คอื สมองสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมยุคโบราณ
(Paleomammalian  Brain หรือ Limbic System) เป็นสมอง
ส่วนท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บมรดกตกทอดมาจากสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมยคุโบราณ สมองส่วนน้ีจะ
เร่ิมสร้างและเจริญเติบโตเม่ือทารกอยูใ่นครรภม์ารดาไดร้าว ๆ หกเดือน Limbic 
Systemจะมีลกัษณะคลา้ยวงแหวนท่ีหุม้รอบๆสมองส่วนแรกซ่ึงมีลกัษณะเป็นแกน
เอาไว ้หนา้ท่ีของสมองส่วนน้ีก็คือ ทําให้ทารกเกดิความจําเกีย่วกบัเหตุการณ์และสถานที่ 
(Episodic or Spatiotemporal Memory) โดยเฉพาะความจาํท่ี
เก่ียวกบัใบหนา้แม่ จาํกล่ินแม่ได ้ทําให้มนุษย์รู้จักตัวเอง (“Self”) และพฒันาให้มี
ความรู้สึก(Feeling)และการแสดงออกทางอารมณ์ต่าง ๆ  มนัจะเป็นตวัท่ีทาํใหท้ารก
ร้องไห้โยเยเรียกร้องความสนใจ แสดงอารมณ์ความรู้สึกเวลา ดีใจ-เสียใจ ชอบ-ไม่ชอบ 
พอใจ-ไม่พอใจ สมองส่วนท่ีสองน้ีทาํใหม้นุษยเ์ราแตกต่างจากสัตวเ์ล้ือยคลาน เช่น จ้ิงจก 
ก้ิงก่า เต่า ซ่ึงมีเพียงแค่สัญชาติญาณแต่ปราศจากความรู้สึก และอารมณ์ อยา่งไรก็ตามตอน
ท่ีทารกคลอดออกมาสมองส่วนน้ีเพ่ิงสร้างเสร็จไปเพียง 50 % เท่านั้น มนัจะเจริญเติบโต
ต่อไปโดยเฉพาะในช่วงส่ีขวบปีแรกของชีวิต

สมองส่วนทีส่องจะไดรั้บอิทธิพลจากพนัธุกรรมประมาณ 50 % ส่วน
อีก 50 % ท่ีเหลือนั้นพฒันาตามสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์และการ
เรียนรู้โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่แรกเกิด ขวบปีแรกจนถึงปฐมวยั (0 – 8 ปี)  
สมองส่วนน้ีสาํคญัมากตรงท่ี เป็นตวักาํหนด พืน้อารมณ์ 
(Temperament) ควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ใหเ้หมาะกบั

่ ็เหตุการณ์ และสถานการณ์  ซ่ึงเป็นรากฐานของบุคลกิภาพของปัจเจกคน 
(Individual Personality)ท่ีทาํใหเ้ราทุกคนแตกต่างกนั การท่ี
เดก็จะเติบโตเป็นคนท่ีฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence)  มีมนุษยสมัพนัธ์ดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัการเล้ียงดูในช่วง
ปฐมวยั และการพฒันาของสมองส่วนน้ีเป็นสาํคญั

สมองส่วนที่สาม  คอื สมองของสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมยุคใหม่ และเปลอืกหุ้มสมอง
ใหม่ (Neo-Mammalianหรือ Neo-Cortex Brain) คือ สมองท่ีพบ
ไดเ้ฉพาะในสตัวช์ั้นสูงท่ีมีเปลือกหุม้สมองใหญ่เท่านั้น เช่น มนุษย ์ปลาโลมาและ
สตัวป์ระเภทวานร ลิง (Primates)เป็นตน้ สมองส่วนท่ีสามน้ีจะมีลกัษณะ
คลา้ยเปลือกหุม้สมอง หุม้สมองส่วนท่ีหน่ึงและส่วนท่ีสองเอาไว ้ตอนท่ีทารก
คลอดออกมาใหม่ ๆ สมองส่วนน้ียงัไม่พฒันามากเลย มนัจะเร่ิมก่อร่างสร้างตวั
และเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วมากในช่วงสามปีแรกของชีวติ จนกระทัง่เม่ือเดก็
อายไุดห้กขวบจึงเจริญเติบโตราว 80 %  ตอนเกา้ขวบจะเติบโตราว 90 % และจะ
เจริญเติบโตเร่ือยต่อไปกระทัง่อาย ุ25 ปี สมองส่วนท่ีสามจะไดรั้บอิทธิพลจาก
พนัธุกรรมนอ้ยมาก แทบจะเรียกไดว้า่พนัธุกรรมควบคุมมนั 10-20 % เท่านั้น 
เพราะมนัมาเจริญเติบโตหลงัคลอด พฒันาการของสมองส่วนนีจ้ึงได้รับอทิธิพล
มาจากส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ และต้องการการกระตุ้นจากส่ิงแวดล้อมให้
สามารถพฒันาได้เต็มที่ตามศักยภาพที่มีมากบัตัวของเดก็

สมองส่วนทีส่าม มีความยดืหยุ่นค่อนข้างมาก มีบทบาทเปรียบได้กบัหน้าต่าง
ของโอกาส (Windows of opportunities)ท่ีจะส่งเสริมใหเ้ดก็ฉลาด
โดยการกระตุน้การรับรู้ และกิจกรรมต่างๆจากประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ  การ
ไดรั้บอาหารท่ีมีครบทุกหมู่อาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม และคุณภาพท่ีดีจาํเป็น
มากต่อการเจริญเติบโตของสมองส่วนน้ี  การสมัผสัและการกระตุน้ประสาท
สมัผสัต่างๆอยา่งเหมาะสมเป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะทาํใหส้มองส่วนน้ีพฒันา
กา้วหนา้ และสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีทาํใหอ้ยา่งเตม็ท่ี เพราะฉะนั้น 
เร่ืองการเล้ียงดเดก็ในช่วงสามขวบปีแรกจึงเป็นเร่ืองสาํคญัมาก เพราะในช่วงน้ีเรองการเลยงดูเดกในชวงสามขวบปแรกจงเปนเรองสาคญมาก เพราะในชวงน
สมองส่วนน้ีจะเจริญเติบโตจากท่ีไม่มีอะไรมากเลย คือ ประมาณ 25% ของผูใ้หญ่
ตอนแรกเกิด จนกระทัง่เติบโตไดถึ้ง 80 %  ตอนอาย ุ3 ขวบปีแรก สมองส่วนนีท้ํา
ให้เดก็สามารถเรียนรู้ สร้างโลกทัศน์ของการรับรู้ และความเข้าใจเกีย่วกบัจักรวาล
รอบตัว มทีักษะต่างๆในการเคลือ่นไหว  เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร ทั้งภาษา
พูด ภาษาเขียน การคํานวณ การคดิหาเหตุผล คณติศาสตร์ และตรรกวทิยา 
(Logic thinking) รวมทั้งการเรียนรู้วชิาการต่างๆ และจินตนาการทาง
ศิลปะ 
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ช่วงอายขุองการพฒันาสมองช่วงอายขุองการพฒันาสมอง
สามระบบ หรือสามระดบั สามระบบ หรือสามระดบั 
(Triune Brain) (Triune Brain) ในมนษย์ในมนษย?์?(Triune Brain) (Triune Brain) ในมนุษยในมนุษย??

NeocortexNeocortex

Reptilian brainReptilian brain

Limbic brainLimbic brain

สมองส่วนไหนคือ สมองส่วนไหนคือ ““นายของนายของ
สมอง สมอง (CEO of the brain)” (CEO of the brain)” และ และ 
““จิต จิต (Mind)(Mind)” ” ในมนษย์ในมนษย?์?จต จต (Mind)(Mind)   ในมนุษยในมนุษย??

What are Executive Functions?
• The concept of ‘executive functions’ refers to the higher 

order control processes necessary to guide behaviour in a 
constantly changing environment (Jurado & Rosselli, 2007). 

• The concept includes abilities such as planning, working 
memory, mental flexibility, response initiation, response 
inhibition, impulse control and monitoring of action (Roberts, 
Robbins & Weiskrantz 1998; Stuss & Knight 2002)Robbins, & Weiskrantz, 1998; Stuss & Knight, 2002). 

• Behavioural and neuropsychological studies originally 
linked executive functions to the frontal lobes, in 
particular, the prepre--frontal cortex frontal cortex (Baddeley & Wilson, 1988; Stuss & 
Benson, 1986). 

• However, more recent neuroimaging studies have shown 
that executive functions are associated with different 
regions of the frontal lobes, with links between frontal and 
posterior areas, as well as subcortical and thalamic 
pathways. (Monchi, Petrides, Strafella, Worsley, & Doyon, 2006; Stuss & 

Prefrontal 
Cortex
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PrefrontalPrefrontal  
cortexcortex

Case StudyCase Study
Mr. Phineas Gage
Published in 
New England
Journal of Medicine
in 1860

19th century case 
revealing the 
dependence of 
personality on pre-
frontal cortex.

Left: Phineas Gage with the 
3-foot long tamping iron 
that was driven through his 
head by an explosion.y p

Right: A computer 
reconstruction of a drawing 
of the passage of the 
tamping iron through 
Gage’s brain.
This injury resulted in severe 
personality changes that 
added to our understanding 
of the function of the frontal 
lobes. 

Why Are Executive Functions Important?
Executive Function Skills important for:
• School readiness more than are IQ or entry-level 

reading or math. (Blair, 2002, 2003, Blair and Razza, 2007, Normandeau 
and Guay, 1998)

• School Success: Working Memory and inhibitory 
control each independently predict both math andcontrol each independently predict both math and 
reading competence throughout the school years. 
(Adele Diamond, 2012)

• Job Success: Poor EF Skills lead to poor productivity 
and difficulty finding and keeping a job.

Executive Function skills are critical for cognitive, 
social and psychological development.
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Executive Functions and Mental 
Health

• Increase in drug addictions, ADHD, 
ASD, Bipolar and major depression, 
conduct disorder, and schizophrenia 
are associated with impaired executiveare associated with impaired executive 
functions. 

• Children with less self-control (more 
impulsive, less persistent, poor 
attention regulation) have worse health, 
earn less and commit more crimes as 
adults 30 years later (Terri Moffitt et all , 2011, National 
Academy of Sciences)

Executive Functions and Early 
Childhood

• 46% of kindergarten teachers, in a survey by 
Robert Pianta and others from UVA, 
reported that at least half of the children in half of the children in 
their classrooms have problems following their classrooms have problems following 
directionsdirectionsdirectionsdirections.

• Head Start teachers, in another study, 
reported that more than a quarter of their 
students exhibited serious self-control-related 
negative behaviors. 

How to and What Can Support 
Executive Functions

Research has shown that diverse activities 
can improve children’s executive functions, 
including:
• Computer games
• Aerobics, martial arts and yoga,
• Mindfulness
• Playing a musical instruments
• School curricula that support creative 

thinking and hands-on learning.

ในสมอง ส่วนทีสํ่าคญัทีสุ่ด ในด้านการพฒันาสมอง คอื สมอง
ส่วนหน้า (Frontal lobe) ท่ีอยูด่า้นหลงัหนา้ผากของมนุษย ์หรือ 
สมองส่วนปรีฟรอนตัล  (Prefrontal Cortex)  เป็นสมองส่วนท่ีอยูใ่น
สมองส่วนท่ีสาม สาเหตุท่ีทาํใหส้มองส่วนน้ีมีความสาํคญัมาก เพราะมนัมีหนา้ท่ี
ความสาํคญัเปรียบไดก้บัเป็น “นายของสมอง” (Chief Executive 
Officer หรือCEO ของสมองท้ังหมด) เพราะเป็นสมองส่วนท่ีเกิดทีหลงัสุด 
ในช่วงสองขวบปีแรกเพ่ิงเร่ิมสร้างเท่านั้นเอง ทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยงกบัสมองท่ีท่ีสร้างก่อนมา
ทั้งหมด สมองส่วนน้ีจะไดรั้บเส้นประสาทมาจากสมองส่วนต่างๆ  เม่ือเจริญเติบโตเตม็ท่ี
ในช่วงท่ียา่งเขา้สู่วยัรุ่น จะเป็นส่วนท่ีควบคุมร่างกายและจิตใจทั้งหมด ทาํใหเ้ราเหมือนมี
จิตใจเป็นหน่ึงเดียว มีเจา้นายคนเดียวสั่งงาน สังเกตดูจะเห็นวา่ช่วงวยัเดก็เลก็ เดก็ ๆ จะว่ิง
เล่นตามประสา สะเปะสะปะไปตามส่ิงเร้า ส่ิงกระตุน้ เหมือนไม่มีการควบคุมการสั่งงาน 
แต่พอเราโตข้ึนชีวิตเร่ิมมีการวางแผน สมองส่วนนีน่ี้เองที่จะคอยควบคุมกาํหนดให้มนุษย์มี
การวางแผนงานล่วงหน้า มีความรับผดิชอบ  มีสมาธิ

ปรีฟรอนตัล ปรีฟรอนตัล 
PrefrontalPrefrontal

ภาพสมองคนแสดง สมองสามระบบ ภาพสมองคนแสดง สมองสามระบบ ((TriuneTriune  brainbrain) ) สมองระบบแรก สมองระบบแรก ReptilianReptilian  brainbrain  ควบคมุสมดลุควบคมุสมดลุ

ของการมีชีวติและการอยู่รอด ของการมีชีวติและการอยู่รอด ((HomeostasisHomeostasis and and survivalsurvival) ) อยู่ในบรเิวณกา้นของสมอง และสมองอยู่ในบรเิวณกา้นของสมอง และสมอง

สว่นลกึที่อยู่ใจกลางภายในของสมอง สว่นลกึที่อยู่ใจกลางภายในของสมอง ระบบที่สอง สว่นของสมองระบบที่สอง สว่นของสมองลมิบคิลมิบคิ  ((LimbicLimbic  brainbrain  structuresstructures) ) หุม้หุม้

ห่อสมองระบบแรกที่อยู่ภายใน ซ่ึงทาํหนา้ที่เกี่ยวกบัพฒันาการของอารมณ์ ความสมัพนัธแ์ละสงัคมกบัห่อสมองระบบแรกที่อยู่ภายใน ซ่ึงทาํหนา้ที่เกี่ยวกบัพฒันาการของอารมณ์ ความสมัพนัธแ์ละสงัคมกบั

คนอื่นๆ และกบัจติใจกบัความประพฤติของตวัเราเอง  คนอื่นๆ และกบัจติใจกบัความประพฤติของตวัเราเอง  ระบบที่สาม ระบบที่สาม นีนีโอโอคอร ์คอรเ์ท็กซ ์เท็กซ ์(Neocortex)(Neocortex)  เป็นเป็น

สว่นเปลอืกที่หุม้ห่อภายนอกของสมองใหญ่ ทัง้ สว่นเปลอืกที่หุม้ห่อภายนอกของสมองใหญ่ ทัง้ CerebrumCerebrum and and cerebellumcerebellum  ควบคุมการรบัรู ้การควบคุมการรบัรู ้การ

เรยีนรู ้และทกัษะความชํานาญ และความเฉลยีวฉลาด รวมทัง้บรเิวณ เรยีนรู ้และทกัษะความชํานาญ และความเฉลยีวฉลาด รวมทัง้บรเิวณ ปรฟีรอนตลัปรฟีรอนตลั  ((PrefrontalPrefrontal) ) ที่เป็น ที่เป็น 

นายหรอื นายหรอื CEOCEO  ของสมอง ของสมอง 
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ทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไอโอวานําโดยประสาทแพทย์ช่ือ ดร.
อันโตนิโอ ดามาสซิโอ  (Dr. Antonio Damassio) และภรรยา ดร.ฮันนา ดา
มาสซิโอ (Dr. Hanna Damassio) ได้ทําการวิจัยติดตามเด็กเล็กท่ีเม่ืออายุ
ประมาณขวบหรือขวบคร่ึงเคยได้รับบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ เช่น หกล้มไปข้างหน้า 
แล้วศีรษะส่วนหน้าผากฟาดพืน้ ทําให้สมองบริเวณนัน้เกิดอาการชํา้ ทีมงานวิจัย
ติดตามเด็กกลุม่นีไ้ปจนกระทัง่วยัรุ่นแล้วพบว่า เด็กกลุม่นีจ้ะมีอาการทางประสาท 
ท่ีจิตแพทย์เรียกว่า สมองส่วนหน้าพิการ (Frontal lobe syndrome) คือ เด็กท่ี
สมองสว่นหน้าทํางานไมส่มบรูณ์ ทําให้ประสบปัญหาเร่ืองการเรียน และพฤติกรรม
้ ีไ ็ ื่ ี ิ ั ้แม้ว่าบางคนจะมีไอคิว  (IQ) สงูก็ตาม เนืองจากมีสมาธิสัน (Attention Deficit 

หรือ AD)) ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้สงบน่ิง ที่จะทําอะไรน่ิงๆ อยู่กับที่
นาน ๆ ได้พอ ไม่มีการวางแผนที่ ดี ขาดความรับผิดชอบ และมีปัญหาใน
การเรียน และการเข้าสมาคมกับคนอ่ืนๆ เด็กวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่ ดี
แต่ตัวเด็กกลับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และเป็นอันธพาลชอบต่อต้าน
กฎระเบียบต่างๆ ต่อต้านสังคม และบางครั้งชอบใช้ความก้าวร้าวและ
พฤติกรรมรุนแรง นัน้ เม่ือศึกษาลึกลงไป จะพบว่ามีสาเหตเุก่ียวกับความพิการ
ของสมองสว่นนีเ้ข้ามาเก่ียวข้องได้เสมอ ดงันัน้ จึงควรดแูลป้องกนัระมดัระวงัไม่ให้
ศีรษะสว่นนีข้องเดก็ทารกได้รับบาดเจ็บ 

เดก็สมาธิส้ัน ซน พฤติกรรมไม่เหมาะสมกบักาลเทศะเดก็สมาธิส้ัน ซน พฤติกรรมไม่เหมาะสมกบักาลเทศะ      
(Attention Deficit/Hyperactivity: AD/HD)

Control AD/HDcom AD/HDin

AD/HD Children
&&

EEG

STIM - CPT 

EEG Recording
SCAN - EEG

CPT - The Stimuli

11 different pictures

400 total pictures

4 X 4.5 cm

Press a button

Go ConditionGo Condition

Press a button

Nogo ConditionNogo Condition
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Eyes-opened condition (relative power; uV2)

Subject 1 Subject 2

Eyes-closed condition (relative power; uV2)

Topographical 
Brain Mapping

in
Go Condition

Topographical 
Brain Mappingpp g

In
Nogo Condition

ERP 
during 

CPT Task 
In 

AD/HD
& 

Healthy
Children 

(Fallgatter et al, 2004)

แผนทีก่ารทาํงานของสมอง
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Functional brain mappingFunctional brain mapping Research use of EEGResearch use of EEG
EEG, and the related study of Evoked Potentials (EP) 
and Event Related Potentails (ERPs) are used 
extensively in neuroscience, cognitive science, 
cognitive psychology, neurolinguistics and 
psychophysiological research. 

Many EEG techniques used in research are not 
t d di d ffi i tl f li i lstandardized sufficiently for clinical use.

The first human EEG recording 
obtained by Hans Berger in 1924. 
The upper tracing is EEG, and the 
lower is a 10 Hz timing signal.

Discovery of EEG 
by Hans Berger

Alpha rhythmsAlpha rhythms

The EEG and Polysomnography 
lab at Faculty of Medicine 
Ramathibodi Hospital,  
Mahidol University

In 1974

8 channels EEG Polygraph at 
Ramathibodi Hospital in 1974
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SALAYA EEG & SLEEP LABORATORY

Topographic distribution of EEG 
power during REM sleep of the 
baseline night (BSL) and of the 
night after the rTMS treatment (R3). 
Average values are normalized by 
total power, color-coded, plotted
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Abnormal Mu Wave in autistic 
children 

Spectrum of 
Mu Wave

Scientists say they can predict who will improve 
most on an unfamiliar video game by looking at their 
brain waves using an EEG.
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EEG monitoring System for 
testing if the driver is sleepy or 
will have drowsy driving or 
micro-sleep

Man wearing the B-Alert X24 Wireless EEG System to 
monitor his physiology and brain. Single-Trial ERPs are 
the neural indicators of target detection on computer 
sceen

EEG for Brain EEG for Brain 
computer Interface computer Interface 
(BCI)(BCI)
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Moving Moving 
wheelwheel--chair chair 
by Brainby Brain--
Computer Computer 
Interface Interface 
(BCI)(BCI)

Brain Computer 
Interface (BCI) 
for controlling of 
wheel-chair for 
disable people
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Alpha band activation is Alpha band activation is 
projected on to a projected on to a 33D brain D brain 
model, here showing model, here showing 
increased bilateral increased bilateral 
prefrontal activation.prefrontal activation.
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Computerized 
Tomography (CT) or 
Computerized Axial 
Tomography (CAT)   
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33T MRIT MRI

Our future project Our future project 
Human Human 
Neuroimaging Neuroimaging 

. Free diffusion Isotropic 
diffusion

Diffusion Tensor Imaging (DTI): uses MRIDiffusion Tensor Imaging (DTI): uses MRI

Make use of the anisotropic diffusion of water molecules in the 
white matter of brain

. Restricted diffusion Anisotropic diffusion

Nerve FiberNerve Fiber

Children’s Hospital of Children’s Hospital of 
Michigan, Wayne State Michigan, Wayne State 
U i it D t itU i it D t it

MRI -DTI
(Diffusion Tensor 
Imaging)

Capture better 
visualizations of 
brain connectivity.

30-direction, 128 matrix DTI EPI 
showing fiber-tracks fused with 3D 
MPRAGE, 3D colored FA and motor 
cortex fMRI data

One or two clicks 
reveal full 3D fiber-
views. 

Up to 256 diffusion 
directions
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DTI: Direction Encoded Color MapDTI: Direction Encoded Color Map

Cortico-spinal Tract

Arcuate Fasciculus

Longitudinal Association WM

Occipitofrontal & Uniculate F
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Corpus Callosum

TractographyTractography of of UncinateUncinate fasciculusfasciculus

Dorsal fibers

TractographyTractography of of UncinateUncinate fasciculusfasciculus

Ventral 
fibers Temporal 

fibers
Temporal fibers

DTI Fiber Tracking: Uncinate FasciulusDTI Fiber Tracking: Uncinate Fasciulus

Normal child vs. socially deprived child  (marked Normal child vs. socially deprived child  (marked 
difference on left side)difference on left side)

NormalNormal

SociallySocially
depriveddeprived

leftleft rightright

DTI Fiber Tracking: Left Arcuate fasciculusDTI Fiber Tracking: Left Arcuate fasciculus

Healthy childHealthy child Socially deprived childSocially deprived child
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Functional MRI (f-MRI)

128 matrix BOLD EPI showing motor cortex 
activation fused with 3D MPRAGE and 30-direction 
diffusion EPI colored FA 3D dataset

Advanced fMRI: post-processing

MR spectroscopyMR spectroscopy

•• MR spectroscopyMR spectroscopy provides a 
measure of “brain chemistry”

• The most common nuclei that 
are used are 1H (proton), 23Na 
and 31P
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MRIMRI--SpectroscopySpectroscopy

• Other Compounds 
normally present (if 
you look closely!)
• NAAG, Aspartate
• Taurine, Scyllo-

Inositol
• Betaine, 

Ethanolamine
• Purine Nucleotides
• Histidine

• Compounds which may be 
detectable under 
abnormal/pathological 
conditions
• -Hydroxy-butyrate, 

acetone
• Phenylalanine (PKU)
• Galactitol, Ribitol, Arabitol
• Succinate, pyruvate
• Alanine• Histidine 

• Glucose 
(Glycogen?)

• Compounds observed 
using “Spectral Editing”
• GABA
• Ascorbic acid
• Glutathione
• ‘Macromolecules’

• Alanine
• Glycine
• Valine, leucine, isoleucine
• Threonine?

• Exogenous Compounds
• Propan-1,2-diol
• Mannitol
• Ethanol
• MSM -

methylsulfonylmethane

Information Content of Proton Brain SpectraInformation Content of Proton Brain Spectra
Compounds detectable (at either 

long or short echo times):

• N-Acetyl Aspartate (NAA):

Axons, neurons, dendrites

• Creatine + Phosphocreatine

(Cr): Energy metabolites

NormalNormal

Cho
Cr

NAA

( ) gy

• Cholines (Cho):

Glial cells, demyelination

PPM 4.0 3.0 2.0 1.0

Lac

Ischemic BrainIschemic Brain

• Lactate (Lac):

Anaerobic glycolysis, ischemia

Compounds detectable at short echo times (< ~Compounds detectable at short echo times (< ~35 35 ms)ms)

• Myo-inositol (mI) - glial cells, demyelination, osmolyte (?)

• Glutamate + Glutamine (Glx)

• Lipids

TE = 35 msec
Cho

NAA

PPM 4.0 3.0 2.0 1.0

mI
“Glx”

Lipids

Cr

In vivo neurochemical 
spectrum of the putamen 
of a healthy young 
volunteer
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This diagnostic screening, called magnetic resonance spectroscopy (MRS), shows a certain 
gene mutation in gliomas that are considered low or intermediate in their grading. This mutated 
gene, 2-hydroxyglucarate (2HG), typically occurs in at least 80% of these types of gliomas, 
and they make enzymes that fuel cancer cells. By looking for the byproduct of this gene, 
doctors are often able to determine the grade of the tumor. This type of analysis of tumors is 
performed on a typical MRI machine.

Positron Emission Tomography: PETPositron Emission Tomography: PET Louis Louis SokoloffSokoloff: : 22--Deoxy Glucose TechniqueDeoxy Glucose Technique
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Regional brain activation with PET. 
Perhaps the most frequent use of both PET and fMRI 
is the study of metabolic and vascular changes that 
accompany changes in neural activity. With PET, one With PET, one 
may separately measure glucose metabolism, may separately measure glucose metabolism, 
oxygen consumption, and regional cerebral blood oxygen consumption, and regional cerebral blood 
flow (flow (rCBFrCBF).). Each of these techniques allows one to 
make inferences about the localization of neuralmake inferences about the localization of neural 
activity based on the assumption that neural activity is 
accompanied by a change in metabolism, in oxygen 
consumption, or in blood flow.

18-Fluoro-deoxy-glucose (FDG) David InvarDavid Invar
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Positron Emission Tomography:Positron Emission Tomography: PET ScanPET Scan

A complete body PET / CT Fusion image

WholeWhole--
body PET body PET 
scan scan 
using using 1818FF--
FDGFDG

PET LabPET LabWayne State University, Detroit, Wayne State University, Detroit, 
MIMI

PittiPitti SinsoongsudSinsoongsud, PhD, PhD--MD studentMD student
Harry Harry ChuganiChugani, MD , MD 

Image of a typical positron emission tomography (PET) 
facility

Brain metabolism:Brain metabolism: FluoroFluoro deoxydeoxy glucoseglucose
REM SLEEPREM SLEEP

Brain metabolism: Brain metabolism: FluoroFluoro--deoxydeoxy--glucose glucose 
(FDG)(FDG)
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MATURATIONAL CHANGES OF MATURATIONAL CHANGES OF GLUCOSEGLUCOSE
CONSUMPTIONCONSUMPTION

FDG

newborn 3 months old 8 months old

Functional 
PET

Positron Emission Tomography: PET Scan
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Intelligence and HappinessIntelligence and Happiness

Intelligent and Happy?Intelligent and Happy? Unintelligent and Unintelligent and 
Unhappy? Unhappy? Stress!!!Stress!!!

PET/CT-System with 16-slice CT; the ceiling mounted 
device is an injection pump for CT contrast agent
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A A BrainBrain PET / MRI Fusion imagPET / MRI Fusion imagee

Micropet scanner

AWAKE REM SLEEPREM SLEEP

NONNON--REM REM 
SLEEPSLEEP

SEROTONISEROTONI
NN

                  สมองคนปกติสมองคนปกติ                             คนไขโ้รคอลัไซเมอร์คนไขโ้รคอลัไซเมอร์
Normal Brain                 Brain of Alzheimer’s Patient
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Paworn Nuntagij, PhD Paworn Nuntagij, PhD -- MD students, presented a poster at the MD students, presented a poster at the 3737thth Annual Annual 
Meeting of Society for Neuroscience (SFN) in San Diego, CA, USA, Meeting of Society for Neuroscience (SFN) in San Diego, CA, USA, 
November November 20072007
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Hypometabolism in the parietal
cortex in Alzheimer’s disease



18/07/57

56



18/07/57

57



18/07/57

58



18/07/57

59

Pittsburgh Compound-B (PIB) is an imaging tracer 
that binds to amyloid protein and can be detected by 
a PET scanner for specific diagnosis of Alzheimer’s 
disease.

Comparison of 18F-FDG and PiB PET in Cognitive Impairment

Simplified Quantification of Pittsburgh Compound B 
Amyloid Imaging PET Studies: A Comparative 
Analysis
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In a new review of imaging studies spanning more than ten years, scientists 
find that a method of positron emission tomography (PET) safely and 
accurately detects dementia, including the most common and devastating 
form among the elderly, Alzheimer’s disease

PET images of dopamine 
function

Normal Subject Parkinson’s patient
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พนัธุกรรมพนัธุกรรม โภชนาการโภชนาการ

พฒันาการด้านโครงสร้างพฒันาการด้านโครงสร้าง
  สมองสมอง

ส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อม
ปัจจยัในการพฒันา และส่งเสริมสขุภาพสมองปัจจยัในการพฒันา และส่งเสริมสขุภาพสมอง

พฒนาการดานโครงสรางพฒนาการดานโครงสราง
พฒันาการด้านการทํางานพฒันาการด้านการทํางาน
พฒันาการด้านสารเคมีพฒันาการด้านสารเคมี

พฒันาการด้านพฤตกิรรมพฒันาการด้านพฤตกิรรม

ปจัจยัที่เป็นตวักาํหนดการเตบิโต พฒันาการปจัจยัที่เป็นตวักาํหนดการเตบิโต พฒันาการ

และสง่เสรมิการทาํงานของสมองและสง่เสรมิการทาํงานของสมอง

11. Genetic Endowment . Genetic Endowment ((พนัธุกรรมพนัธุกรรม))

22. Nutrition. Nutrition  ((โภชนาการโภชนาการ))

33 EnvironmentEnvironment ((สิง่แวดลอ้มสิง่แวดลอ้ม))33. Environment. Environment  ((สงแวดลอมสงแวดลอม))

3.1 สิง่แวดลอ้มดา้น กายภาพ สารเคมี และชีวภาพ

3.2 สิง่แวดลอ้มดา้นจติวทิยา การรบัรู ้ความรูส้กึ และอารมณ์

3.3 สิง่แวดลอ้ม และปฏสิมัพนัธท์างสงัคม และวฒันธรรม

3.4 การเลี้ยงดู บทบาทของมารดา บิดา

3.5 การเรยีนรู ้และประสบการณ์
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EC: Enriched condition

SC: Social rearing

IC: Impoverished condition

A. เซลประสาทที่ได้รับสารอาหารสมบูรณ์ 
และการกระตุ้นส่งเสริม
A. Purkinje cell from
normal, well nourished
and reared in enriched
environment

B. เซลประสาทท่ีขาดสารอาหาร
และขาดการกระตุ้นส่งเสริม 
Purkinje cell from
malnourished and 
reared in impoverished 
environment

อาหารอาหารส่งเสริมพฒันาการของสมองและสติส่งเสริมพฒันาการของสมองและสติ--ปัญญาปัญญา
1. “อาหารกาย” คอื การกนิสารอาหาร (โภชนาการ) ซ่ึงเป็นทั้ง

โครงสร้าง และ พลงังาน ในการทํางานของสมอง

2. ประสบการณ์ คอื การได้รับประสาทสัมผัสและประสบการณ์
จากผู้คนและส่ิงแวดล้อม ที่จําเป็นต่อพฒันาการของสมอง

3 “อาหารใจ” คอื สภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่ทําให้อารมณ์3.“อาหารใจ” คอ สภาพแวดลอม สถานการณททาใหอารมณ
แจ่มใส เบิกบาน มีความรู้สึกด ีต่อตัวเองและปลอดภัย

4. “อาหารปัญญา” คอื ข้อมูล วธีิการคดิและทําอย่างสร้างสรรค์

5. “อาหารธรรม” คอื แบบอย่างการดาํรงชีวติที่ด ีมคุีณธรรม

สุขภาพกาย-จิต ความเป็นอยู่ทีด่ ีคุณภาพชีวติทีด่ ีมคีวามสุข  
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Meditation and not Medication

ลดความเครียด วติกกงัวล โดยการพฒันาจิตใจ ทําสมาธิ ลดความเครียด วติกกงัวล โดยการพฒันาจิตใจ ทําสมาธิ 
(Meditation(Meditation
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ข้อมูลจากการวจิัยทางวทิยาศาสตร์ข้อมูลจากการวจิัยทางวทิยาศาสตร์
การแพทย์เกีย่วกบักลไกสมอง และการแพทย์เกีย่วกบักลไกสมอง และ

ป โ ์ ี่ ิ ฝึ ิ ํ ิป โ ์ ี่ ิ ฝึ ิ ํ ิประโยชน์ทเีกดิจากการฝึกจิตทาํสมาธิประโยชน์ทเีกดิจากการฝึกจิตทาํสมาธิ

Brain Alpha 
Synchrony 
and 
coherence 
between the 
two cerebral 
hemisphere 
Before Before 
meditationmeditation

During During 
meditationmeditation
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EEG tracings recorded during practice g g p
of the TM technique. The lines are 
moving up and down together — brain 
waves are no longer scattered but "in 
phase," indicating that neurons are 
firing in harmony within the same 
frequency of alpha2. 
Higher coherence is associated with 
more integrated and effective thinking 
and behavior, including greater 
intelligence, creativity, learning ability, 
emotional stability, ethical and moral 
reasoning, self-confidence, and 
reduced anxiety
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• In 2004 Richard J. 
Davidson et al. study in 
Long-term meditation 
practitioners, they found 
self-induce sustained 
EEG 

high-amplitude gamma-
band oscillations and 
phase-synchrony during 
meditation  

Raw electroencephalographic
Signals represent 
High-amplitude gamma activity
during meditation practice 

Journal PNAS 2004

Lutz A., Greischar L.L., Rawlings N.B., Ricard M., 
Davidson R.J. (2004). "Long-term meditators self-
induce high apmlitude gamma synchrony during 
mental practice". Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA 101: 16369–16373
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Antioxidant foods. Antioxidant foods. 

Fish is brain food?Fish is brain food?

การนอนหลบัอย่างดี และเพียงพอ การนอนหลบัอย่างดี และเพียงพอ 
กบัการออกกาํลงักายมีความสาํคญักบัการออกกาํลงักายมีความสาํคญัร ลง ม ว มส ญร ลง ม ว มส ญ
ต่อ ความจาํ และการเรียนรู้ต่อ ความจาํ และการเรียนรู้

การนอนหลบัมีความสาํคญัมากต่อการพฒันาสมอง และการเรยีนรู ้การนอนหลบัมีความสาํคญัมากต่อการพฒันาสมอง และการเรยีนรู ้

Sleep is essential for brain development and learningSleep is essential for brain development and learning

Physical Physical ExerciseExercise

การออกกาํลงักายทีเ่หมาะสม และเพยีงพอ เป็นส่ิงทีจ่ําเป็น และการออกกาํลงักายทีเ่หมาะสม และเพยีงพอ เป็นส่ิงทีจ่ําเป็น และ
ส่งเสริมการพฒันาสมอง และการเรียนรู้ส่งเสริมการพฒันาสมอง และการเรียนรู้
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เร่ิมหัดใหม่

ผลของการฝึกจนชํานาญต่อการทาํงานของสมอง
PET Scan ในขณะฝึกซ้อมดนตรี    

ซ้อมดีดจริงซ้อมดีดจริง  55วันหลังเร่ิมวันหลังเร่ิม นึกถึงการดีด

Ref. Trehub, U Toronto- Baby & pleasant vs dissonant music; Pascual-
Leone, Lab Mag Brain Stim;Schlaug, Beth Israel  Medical Center, Boston-
Corpus collosum thickening in piano players 
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“TRUE SUCCESS IS NOT IN JUST LEARNING, TRUE SUCCESS IS NOT IN JUST LEARNING, 
BE SMART, WRITING SUCCESSFUL GRANT BE SMART, WRITING SUCCESSFUL GRANT 
PROPOSAL, GET THE NEEDED GRANT AND PROPOSAL, GET THE NEEDED GRANT AND 
BUDGET TO DO YOUR EXCELLENT WORK IN BUDGET TO DO YOUR EXCELLENT WORK IN 
RESEARCH, PUBLISH HIGH IMPACT FACTOR RESEARCH, PUBLISH HIGH IMPACT FACTOR 
PAPERS, PATENT YOUR INTELLECTUAL PAPERS, PATENT YOUR INTELLECTUAL 
PROPERTIES, SALE YOUR IDEAS AND PROPERTIES, SALE YOUR IDEAS AND 
PRODUCTS, RECEIVING YOUR PRESTIGIOUS PRODUCTS, RECEIVING YOUR PRESTIGIOUS 
AWRDS, BUT DON’T FORGET TO APPLY WHAT AWRDS, BUT DON’T FORGET TO APPLY WHAT 
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SOLVE OUR NATIONAL PROBLEMS AND HELP SOLVE OUR NATIONAL PROBLEMS AND HELP 
MANKIND” MANKIND” 

Thank you for Thank you for 
your attention your attention 
and participationand participation

With all best wishes,With all best wishes,


