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What is Neuroscience?
Neuroscience is one of the most important and
rapidly developing multidisciplinary fields of scientific
researches and clinical investigations.
investigations (Society for
Neuroscience: www.sfn.org)
Neuroscience represents the entire range of scientific research

Volume 1,400 ml.
1014 cells (100,000,000,000,000)
1017 synapses (100,000,000,000,000,000)

สมองมีบทบาทสําคัญที่สุดในการรั บรู้ ประสบการณ์ เรี ยนรู้ เก็บความ
ทรงจํา คิดค้ นหาเหตุผล ตัดสินใจ และแก้ ปัญหาต่ างๆในชีวิต

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” (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.

What is learning or cognition?

กระบวนการเรียนรู้---คิ
-คิด (Learning or Cognition
Cognition))
In science, cognition is a group of mental processes that includes:
attention,
memory,
producing and understanding language,
learning,
reasoning,
problem solving,
p
g,
and decision making.
In psychology and cognitive science and cognitive neuroscience, "cognition"
usually refers to an information processing view of an individual's psychological
functions. It is also used in a branch of social psychology called social cognition to
attribution, and groups dynamics. In cognitive psychology and
explain attitudes
attitudes,, attribution,
cognitive engineering, cognition is typically assumed to be information processing
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 (thoughts
thoughts), 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
machines (e.g. computers).
Cognitive science consists of
multiple research disciplines,
including psychology, artificial
intelligence, philosophy,
neuroscience, linguistics,
anthropology, sociology, and
education.

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
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The Frontal Lobes Executive
Functions
“Executive Functions”











*Self“everything”




Governing emotions
Judgment
Planning
Organization
Problem Solving
Impulse Inhibition
Abstraction
Analysis/synthesis
Self-awareness*
Self-concept*
Identity and Personality
and
Spirituality

What can neuroscience do for our
country (Thailand)?
การวิจัยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาทําให้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า สมองและระบบประสาทยัง
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาต่างๆ ที่มีความสําคัญทางด้านการแพทย์และสุขภาพของ
ประชาชน อาทิเช่น
(1) สมองเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการเสพย์ติด (Addiction Behaviour) บุหรี่ สุรา แอ
ลกอฮอลล์ ยาเสพย์ติดชนิดต่างๆ ที่เป็นปัญหาสําคัญในวาระระดับชาติ (National Priority)
มีการค้นพบบริเวณของสมองและกลไกระบบประสาทของการเสพย์ติด ทําให้การป้องกัน และ
บําบัดการเสพย์ติด มีหลักการและประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ความผิดปกติในพัฒนาการของโครงสร้าง และสารเคมีที่ทําหน้าที่สื่อสารในระบบประสาททําให้เกิดปัญหา
พัฒนาการล่าช้า ผิดปกติ จนเกิดอาการสมาธิสั้นและอยู่ไม่นิ่ง (Attention deficit/Hyperactivity: AD/HD)
อาการออทิสซึม (Autistic Spectrum Disorders: ASDs) ความบกพร่องผิดปกติในการเรียนรู้ (Learning
Disorders: LD) การรับรู้ ประมวณข้อมูล การรู-้ คิดและความเข้าใจ การพูด การอ่าน การเขียน การคํานวณ
(Perceptual, Sensory Processing and Cognitive Disorders, Aphasia, Dyslexia, Agraphia,
Acalculia) ซึ่งทําให้เด็กไทยจํานวนมากมีปญ
ั หาในการศึกษา และไม่สามารถพัฒนาสติ-เชาวน์ปญ
ั ญา ความรู้
ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ

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 20 years 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,
2.
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 socialsocial-context
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.

ระบบประสาทสมองใน
เด็กสมาธิส้ ั น ซุ กซน ไม่
อยู่นิ่ง และมีพฤติกรรมที่
ไม่ เหมาะสมกับ
กาละเทศะ
มีความผิดปกติของ
สารเคมีสื่อประสาท

โดปามี
โด
ปามีน
(Dopamine)

เด็กสมาธิส้ั น ซน พฤติกรรมไม่ เหมาะสมกับกาลเทศะ

ในสมองส่
ใน
สมองส่ วนหน้ า

(Attention Deficit/Hyperactivity: AD/HD)
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(3) สมองเกี่ยวข้องปัญหาความเครียดทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ทําให้เกิด
ปัญหาสุขภาพมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเครียด อาทิเช่น ความดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง อาการนอนไม่หลับ หงุดหงิด วิตกกังวล อาการ
เซ็ง ซึมเศร้า (Depression) ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม (Metabolic
Syndromes) ภูมิต้านทานบกพร่อง ที่เป็นปัจจัยสําคัญนําไปสู่กลุ่มโรคและอาการโรค
ต่างๆที่ไม่ติดต่อโดยเชื้อโรค (Non-Communicable Diseases: NCDs)
(4)ปัญหาโรคที่เกิดจากการชราภาพ (Aging) ความเสื่อมของสมองและระบบประสาท
(Neurodegenerative disorders) อาทิเช่น โรคสมองและความจําเสื่อมเสื่อม และ
โรคอัลไซเมอร์ (Senile Dementia, Amnesia and Alzheimer’s disease) โรคพาร์
กินสัน และความบกพร่องในการเคลื่อนไหว (Parkinson’s disease and Movement
Disorders) อาการหลงลืม เพ้อคลั่ง และซึมเศร้าในคนชรา (Senile Delirium and
Depression) จะเป็นปัญหาสําคัญในอนาคตอันใกล้จากการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของ
ประชากรผู้สูงอายุ

สมองควบคุม
การรั บรู้
ความจํา
อารมณ์
ความรู้ สกึ นึก
คิด พฤติกรรม
และการทํางาน
ของร่ างกาย

ความเครียด และวิตกกังวลอย่ างรุนแรง ยาวนานเรื้อรัง บั่นทอน
ทอนกาทํ
กาทํางาน
งานของ
ของ
สมอง ความจํา และอารมณ์ ที่ไม่ เป็ นสุ ข

ความเครียด และวิตกกังวลอย่ างเรื้อรัง
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Psycho-Neuro-Endocrinology (PNE)

Psycho-Neuro-Immunology (PNI)

Conflicts, Aggression and Violence

New links to stress:
stress:
-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 Brain

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
ten--year
project, consisting of a thirtymonth 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
billion,, is
European-led with a strong
element of international
cooperation.

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
https://www.humanbrainproject.eu/
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
p
with a strong
g 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 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 it
challenge,
means to be human,
develop new treatments
for brain diseases, and
build revolutionary new
Information and
Communications
Technologies (ICT).

What is Neuroscience?
Development and History of
Neuroscience in Thailand
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Foundation
Hospital:

H.M. King Rama V

of

the

First

modern

1886:
1886:
Siriraj
Hospital
was
established by H.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 Siriraj Kakuta
Bhandu, His Majesty's beloved son,
died from dysentery. The hospital, a
wooden
structure
with
accommodation for just 44 patients,
patients
was completed and opened to the
public in 1888.
1888 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.

King Rama V

King Rama VI

Chulalongkorn University in 1918

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

Father of Medicine
and Public Health in
Thailand

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

In 1916,
1916 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 1918,
1918 the Royal Medical College
was amalgamated with
Chulalongkorn University and
became the Faculty of Medicine and
Siriraj Hospital,
Hospital the premedical part
of the course being taught at
Chulalongkorn University.

Faculty of Medicine at Siriraj

In 1890 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
School',
School that is the 'school for medical
practitioners', and was given the title
of 'Royal Medical College' in 1901
1901.
The first class of 9 students
graduated in 1893
1893. The course of
instruction was 3 years until 1903,
1903
and this was gradually extended to 6
years by 1915.
1915

Father of the
Present H.M. King
of Thailand

John D. Rockefeller,
Founder of the
Rockefeller
Foundation

H.R.H. Prince
Mahidol Songkla,
M D Dr
M.D.,
Dr. P
P.H.,
H
Founder of modern
medicine 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

Through the generosity of His Royal
Highness Prince Mahidol Songkla (His
Majesty the present King's father) and
the assistance of the Rockefeller
Foundation, a period of reorganization
Foundation
began in 1923 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,
mathematics,
psychology physics,
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.

Prince Mahidol Songkla statue at Siriraj
Hospital Medical School, Mahidol
University
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Neuroscience in Thailand

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

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

Songkhla University. Then, in 1969,
1969 the University of Medical Sciences was
awarded the new name of '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'. This medical
school is completely separate from that of the Faculty of Medicine Siriraj
Hospital.

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

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

First Compound
Microscope

Thai neuro-anatomists were
fortunate to have studied with
the late Prof. Dr. Elizabeth
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. Sud
Sangvichien, M.D.,
Sangvichien
Dr. Med. taught
neuroanatomy and
histology to medical
students at Siriraj

Old Anatomy Building and the Congdon
Anatomical Museum

การศึก ษาด้า นประสาทวิท ยา เริ่ม มาตัง้ แต่
คณะแพทยศาสตร์ศิร ิราชพยาบาล แห่ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อ 50 ปี ก่อน โดย ศ. นพ
นพ.. สุด แสง
วิเชียร ได้นําความรูเ้ รื่องประสาทกายวิภาคศาสตร์มา
บรรยาย ทําให้เกิดความสนใจในการทํางานของสมอง
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยประสานกับ
ศ . นพ.
นพ . อวย เกตุุ ส ิ ง ห์ ซึ่ ง บรรยายเรื่ อ งประสาท
สรีร วิท ยา เป็ น ที่น่ า สนใจ เกี่ย วกับ กลไกของระบบ
ประสาทกับ อวัย วะภายในร่ า งกายและด้า นอารมณ์
ส่วนในทางด้านคลินิกมี ศ. นพ.
นพ. จิตต์ ตูจ้ นิ ดา เป็ น
ผู้บรรยายเกี่ยวกับโรคของสมอง และระบบประสาท
ต่ อ มาทางศัล ยกรรมได้ศึก ษาเกี่ย วกับ เนื้ อ งอกของ
นพ.. บรรจง กร
สมองจนได้ ม ีก ารผ่ า ตัด สมองโดย นพ
ลักษณ์

Neuroanatomical teaching specimen in Congdon
Anatomical Museum at Department of Anatomy,
Siriraj Medical School
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P f Dr.
Prof.
D Udom
Ud
Poshakrisana,, M.D., Dr.
Poshakrisana
Med., Dr.Med.Dent..,
Dr.Med.Dent..,
Facharzt für Chirurgie
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. Bhuket Vachanonda, 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. Chusak
Vejbaesya,, M.D., Ph.D.
Vejbaesya
Neurophysiologist studied
visual pathways and their
responses in the thalamus at
University of Edinburgh,
Scotland, later became
director of the Biomedical
Instrumentation Center.

เมื่ อ ได้ ม ี ก ารจั ด ตัง้ คณะแพทยศาสตร์ ที่
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ขึ้น ได้ม ีก ารเริ่ม
งานทางด้านประสาทกายวิภาคศาสตร์ และ
การสอนทางประสาทวิทยา โดย ศ. นพ.
นพ. บุญ
เลี้ยง ตามไท กับคณะ และ ศ. นพ
นพ.. จรัส
สุวรรณเวลา กลบจากสหรฐอเมรกา
ไดเปน
สวรรณเวลา
กลับจากสหรัฐอเมริกา ได้
เป็ น
กําลังสําคัญทางด้านศัลยกรรมประสาท
และ ศ . นพ.
นพ . อรรถสิท ธิ ์ เวชชาชีว ะ ทางด้ า น
ประสาทวิทยา ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี

ใน พ.ศ. 2499 ศ. นพ.
นพ. ประสพ รัตนากร ได้ก่อตัง้
โรงพยาบาลประสาทพญาไท เพื่อเป็ นโรงพยาบาล
ทางระบบประสาท หรือประสาทวิทยา โดยเฉพาะจึง
มีการร่วมใจกันในการช่วยงานทัง้ ด้านคลีนิ ค และ
ด้านวิชาการ จนเป็ นศูนย์รวมของคณะผูท้ ํางานด้าน
ประสาทวิทยา และศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาล
ป
ประสาท
พญาไท
ไ ไได้้ร บพระมหากรุ
ั
ณ าธิิคุ ณ จาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานทุน จัดสร้าง ตึก
วิ จ ั ย ประสาท ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาในทางประสาท
วิท ยาศาสตร์ โดยกว้า งขวาง รวมไปถึง ประสาท
พยาธิวทิ ยา ประสาทชีวเคมี ประสาทสรีรวิทยาและ
การติดเชือ้ ของระบบประสาท

พ.ศ. 2503 แพทย์ทางประสาทวิทยาได้จดั ตัง้ สมาคมซึง่ ในตอนแรก เรียกว่า "สมาคม
ประสาทแพทย์แห่งประเทศไทย"
ประเทศไทย" โดยมีผเู้ ริม่ การคือ ศ. นพ. จิตต์ ตูจ้ นิ ดา, ศ. นพ. บุญเลีย้ ง
ตามไท, ศ. นพ. ประสพ รัตนากร เป็ นกรรมการผูก้ ่อตัง้ และได้รบั อนุ ญาตเมือ่ 8
กุมภาพันธ์ 2503 มีสาํ นักงาน ณ โรงพยาบาลประสาทพญาไท และกรรมการผูเ้ ริม่ งานก็ม ี
ศ. นพ. สมบัติ สุคนธพันธ์, ศ. นพ. จรัส สุวรรณเวลา ศ. นพ. วิชยั บํารุงผล, ศ. นพ. ทอง
จันทร์ หงส์ลดารมย์, ศ. นพ. รุ่งธรรม ลัดพลี, นพ. หทัย
ชิตานนท์ เป็ นต้น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. บํารุงและส่งเสริมการแพทย์ทางโรคประสาท ในประเทศไทย ตลอดจน
การศึกษาป้องกัน การวิจยั และรักษาโรคประสาทให้กา้ วหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์
2. เผยแพร่ และโฆษณาความรูใ้ นวิชาการแพทย์ทางโรคประสาท และการป้องกันตนเอง
จากโรคนี้แก่ประชาชน 3. ร่วมมือโดยใกล้ชดิ กับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคม
สาขาการแพทย์ อื่น ๆ แห่งประเทศไทย 4. ให้การอบรมศึกษาแก่แพทย์ทส่ี นใจทางโรค
ประสาท 5. ร่วมมือ และแลกเปลีย่ นความรูก้ บั สมาคมแพทย์โรคประสาทในต่างประเทศ
และหน่ วยงานองค์การอนามัยของนานาชาติทางด้านโรคประสาท6.ไม่เกีย่ วกับการเมือง
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Professor Dr. Stang Mongkolsuk
Founding Dean,
Faculty of Medical Science,
Mahidol University

คณาจารย์ผปู ้ ระสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้

Premed ปี หนึ่งและปี สองที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยแพทยศาสตร์

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.

Professor Dr. Ward W. Moore, Physiology and
Professor Dr. Albert S. Kuperman,
Pharmacology
Dr. Gordon J. Leitch
with 3rd Year Preclinic

Nittaya and Naiphinich in Physiology Lab

11

18/07/57

To establish sustainable development,
Professor Dr. Stang Mongkolsuk,
Dean of Faculty of Science, sent
many Thai medical scholars on
Rockefeller Foundation 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 Neurobiology

Cerebellum

Cerebellum

Neural circuit of
cerebellar cortex

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

Santiag Ramon y
Cajal 1906

1963

12
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MAHIDOL UNIVERSITY
Wisdom 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
Development Project, Mahidol University;
Academic Staff member of the Research Center for
Neuroscience, Institute of Molecular Bioscience,
Mahidol University, Salaya, Nakornpathom, 73170
73170,,
Thailand,

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

Roongtam had the opportunities to learn Stereotaxic and
electrophysiological
l t h i l i l techniques
t h i
and
d published
bli h d some classic
l
i
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
J Neurophysiol. 1960 July; 23:
23:448448-52.),
52
and on Galvanic skin reactions of chronic spinal cats (Am
Am J
Phys Med. 1962 Feb; 41:
41:1515-22.).
22

Professor Udom introduced Roongtam to Professor Dr. Paul
C. Bucy,
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.
Woolsey at the University of Wisconsin in Madison, Wisconsin.

Returning to work with Professor Bucy at North
Western University in Chicago, Roongtam completed
his clinical work and received his American Board of
Neurological Surgery in 1963
1963.. He also published two
important classical works with Professor Bucy (Bucy
(Bucy
PC, and Ladpli R: Recoverable paraplegia. JAMA.
185
185::685 691
691;; 1963 and Bucy PC, Ladpli R, Ehrlich
A D
A.
Destruction
t
ti
off th
the pyramidal
id l ttractt iin the
th
monkey: The effects of bilateral section of the
cerebral peduncles. J. Neurosurgery 25
25,, 1-23
23,,
1966
1966).
). Before returning to Thailand, Roongtam had
further training in pediatric neurosurgery at the
Children Memorial Hospital in Chicago and in
neuropathology at the Montefiorre Hospital and
Columbia University in New York.

13
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In 1965, Dr. Roongtam Ladpli, a young Thai
neurosurgeon, had an opportunity to meet with the
world famous neuro-anatomist Professor Dr. Alf
Brodal from the University of Oslo in Norway during
a conference in London.

Roongtam was appointed as
lecturer and a neurosurgeon in the
Department of Surgery at the
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
in 1964 and he taught medical
students and residents in surgery
and neurosurgery. With his clinical
proficiency he also received a
Fellowship in American college of
Surgeon (FACS) in 1967.
1967.

Very fortunately Roongtam had an
opportunity to meet with the world
famous neuroneuro-anatomist Professor Dr. Alf
Brodal from the University of Oslo in
Norway during a conference in London.
Professor Brodal invited Roongtam to do
a Postdoctoral research in Norway with Professor Dr. Med Alf Brodal
the support of 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 of cats.

Professor Brodal invited Roongtam to do a
Postdoctoral research in Norway with the support of
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
formation projections from the vestibular nuclei in the cat. Brain Res. 8,
6565-96
96,, 1968.
1968.

Anatomical Institute,
University of Oslo, Norway

He published a much referred classical paper with Alf
Brodal (Ladpli, R., Brodal, A.: Experimental studies of
commissural and reticular formation projections from
the vestibular nuclei in the cat. Brain Res. 8, 6565-96
96,,
1968.).
1968
.).
Together with Professors Alf Brodal, Fred Walberg
and Eric Rinvik, Roongtam initiated a longlong-term
collaboration between the University of Oslo and
Mahidol University with the support of NORAD.

14
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In 1975 Roongtam
introduced Naiphinich
Kotchabhakdi to
Professor Dr. Fred
Walberg from University
of Oslo, Norway and
Naiphinich 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 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

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

Professor
Dr.
P f
D Med.
M d
Fred Walberg,
Director,
Anatomical
Institute, Faculty of
Medicine,
University of Oslo

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

Anatomical
Institute 1976
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Laboratory of Neurobiology,
Faculty of Science,
Mahidol University 1978

Professors Natth Bhamarapravati, Fred Walberg, and Eric Rinvik
Salaya Campus site

1982

Oslo--LNB Collaboration
Oslo

19761976-1988

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

Wipawan Irena Grofova NK
Oslo 1980

Ole Petter
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In 1978,
1978, with supports from IBRO,
NORAD and WHO, the first
International Workshop on Basic
Neuroscience was organized at
Mahidol University in Bangkok with
65 participants from local and 35
participants from all over Asia,
Africa and Latin America.

Mahidol University Faculty Members who
received NORAD Fellowship to Norway
Fellows
1. Roongtam Ladpli
2. Naiphinich Kotchabhakdi
& Nittaya Kotchabhakdi
3 Amara Siddhichai
3.
4. Reon Somana
5. Wanna Chindadoungratn
6. Chittin Chindadoungratn
7. Wipawan Thangnipon
8. Piyarat Govitrapong
9. Kanoknart Yingchareon

Norwegian Mentors
Alf Bordal
Fred Walberg, Eric Rinvic
and Alf Brodal
Eric Rinvik
Fred Walberg
Eric Rinvik
Holger Ursin (Bergen)
Jon Storm-Mathisen
Jon Storm-Mathisen
Eric Rinvik

IBRO –NORAD Workshop February 12,
12, 1978

BNS 1978

Mahidol University
Salaya

Salaya 1978

LNB Salaya
1982

Anatomical
Institute 1976

17
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ศูนย์วจิ ยั ชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม
Leica Confocal Microscope
Oslo 2000

สถาบันวิจยั ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Salaya Community
NICFD

IMB

NBBC
Neuro-Behavioural
NeuroBiology Center, and
International Graduate
Program in
Neuroscience,
Institute of Molecular
Biosciences, Mahidol
University, Salaya,
Nakornpathom 73170
Thailand

Mission

Salaya campus
http://neuroscience.mahidol.ac.th

The Neuro
Neuro--Behavioural Biology Center

Teaching

Research
Teaching and Learning

Academic Service

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
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Research

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.

19
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On October 30,
30, 1984 Mahidol
University established the NeuroNeuroBehavioural
Biology
Center
(NBBC) at the Salaya Campus,
and
International
Graduate
Program in Neuroscience (M.Sc.
in 1987 and Ph.D. in 1988).
1988). By
2008,, 90 students ((60
2008
60 M.Sc.’s, and
30 Ph.D.’s) have graduated from
the Neuroscience program at
NBBC
NBBC.

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 1996,
1996 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).

Roogtam Ladpli, FAONS Founding
President with David Ottoson,
IBRO SecretarySecretary-General

45th Anniversary of the research
collaboration between Mahidol University
and the University of Oslo in the field of
brain research (Neuroscience)
Roongtam, NK, David, Olga

1965 - 2010

Background of Collaboration

The collaboration between Mahidol University and
University of Oslo started in 1965 in the field of
“Brain Research”
Research” (or ““Neuroscience
Neuroscience”)
”) and has
progressively extended for the last 45 years ((1965
1965 to
2010)) involving with 4 generations of collaborators
2010
between the two universities.
6th January 2010
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The First Generation with Professor Dr. Roongtam Ladpli
and Professor Dr. Alf Brodal (1960
1960’s
’s)
The 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 (1970
1970’s
’s and 1980’s
1980’s)
The Third Generation with Dr. Wipawan Thangnipon, Dr.
Piyarat Govitrapong, Dr. Kanoknart Yingchareon and
Professor Dr. Jon Storm-Mathisen and Eric Rinvik (1990
1990’s
’s)
The 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 AmiryMoghaddam, (2000’s)

Embryonic brains for
harvesting of neural
stem cells

Neural Stem Cell Project

Plating of neural stem cells
for culture

Incubating of
neural stem cell
plates
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Stereotaxic Injection of neural stem celss into
the brain of experimental animals

22
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START

Objective

Cell-based therapySpinal Cord Injury

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

Neural Cell
Lineage

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

LIF

Neural Stem Cell

bFGF

Differentiate
(+ growth factors)

Progenitor Cell
Glioblast

?

Neuroblast

time

Oligodendrocytes

Inhibitory
Neuron
(GABAergic)

Projection
Neuron

markedly
recovered

Oligo

Astrocytes

(Glutamatergic)

injured

*Treatment may not work for the chronically paralyzed

Animal model for
Parkinson’s disease

Animal with spinal cord injury
Stem cell transplant
p
in spinal
p
cord
7 days after the injury
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Animal models
for memory
functions

Parkinson’s patient before and 10 months after autologous
neural transplant into the head of caudate nucleus 1998
Neurosurgeons: Professor Dr. Sira Bunyaratvej, and
Dr. Veerasak Theeraphancharoen

Animal model for Alzheimer’s disease

Behavior Test: Morris’s Water Swimming Maze

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

Measuring individual ion channel opening

Day 1 D2

Day 3

D7

D12

Day 13

D17

Visible PF

Hidden PF

Transfer

Visual acuity
Procedural aspect
Swim deficits?

Hippocampal-dependent
spatial learning

Behavioral flexibility

Note: 4 trials a day are generally run
Recall can be tested at different time point
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Mahidol University
1 July 2010

Institute of Molecular Biosciences
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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
disorders, abnormal aggression and violence,
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”,

Siriraj and Ramathibodi
Radiology and Nuclear
Medicine, Neurology,
Neurosurgery, Psychiatry,
& Stem Cells
Medical
Technology
Faculty of
Science:
Physics,
Chemistry,
Computer
Science

NRCT,
NSTDA

Vanderbilt U.
Wayne State U.
U. Pennsylvania
U of Oslo, U of Bergen

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”

Molecular Bioscience
Stem Cell, Biomedical
Instrumentation
MOPH
Prasart
Neurological
Institute

Private Hospitals

Biomedical Imaging Facilities:
Harvard--MGHHarvard
MGH-MIT

5. Development of Brian-Machine Interface Technology
and understanding of “Neural Coding and Processing
Systems”

Engineering: Biomedical
Engineering

Mahidol University
Neuroscience, Salaya
Neural Stem Cell and
Biomedical Imaging
Research Network

Collaborators:

The future of Neuroscience:

-1.5T, 3T and 7T F
F--MRIs & Spectroscopy
-PET, Cyclotron, Radionuclide Lab.
-Multi
Multi--photon CONFOCAL Microscopy
-Multimodality Molecular Imaging
-High speed Server & Mass data storage

สมองสามระบบ หรือสามระดับ
(Triune Brain) ในมนุษย์?

We have only just begun !

สมองของมนุ ษ ย์ เ ราประกอบด้ ว ยสมองสามระบบ ที่มี
วิ วั ฒ นาการ และพั ฒ นาการมารวมกั น มี น ายแพทย์
(Dr.
นักวิชาการคนหนึ่ งชื่อ นายแพทย์ พอล แมคลีน
Paul MacLean) ได้ศึกษา สมองสามระบบ ที่ เขาเรี ยกว่า
Triune Brain นนกคอ
นัน่ ก็คือ สมองของมนุ
สมองของมนษย์
ษยเรานน
เรานั้น
เหมือนมีสามระบบ หรื อสามส่ วนประกอบกันทั้งในด้าน
วิวฒั นาการ (Phylogenic Evolution) และในด้านการ
เจริ ญเติบโต พัฒนาการตามวัย (Ontogenic Evolution)
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Paul MacLean
M.D.

Paul MacLean’s
Triune Brain
The Reptilian Brain : Core brainstem
The Paleomammalian Brain : the limbic system
The Neomammalian Brain : neocortex and neocerebellum

สมองส่ วนที่สอง คือ สมองสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมยุคโบราณ
(Paleomammalian Brain หรือ Limbic System) เป็ นสมอง
ส่ วนที่มนุษย์เราได้รับมรดกตกทอดมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคโบราณ สมองส่ วนนี้จะ
เริ่ มสร้างและเจริ ญเติบโตเมื่อทารกอยูใ่ นครรภ์มารดาได้ราว ๆ หกเดือน Limbic
Systemจะมีลกั ษณะคล้ายวงแหวนที่หุม้ รอบๆสมองส่ วนแรกซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแกน
เอาไว้ หน้าที่ของสมองส่ วนนี้ก็คือ ทําให้ ทารกเกิดความจําเกีย่ วกับเหตุการณ์ และสถานที่
(Episodic or Spatiotemporal Memory) โดยเฉพาะความจําที่
เกี่ยวกับใบหน้าแม่ จํากลิ่นแม่ได้ ทําให้ มนุษย์ ร้ ูจักตัวเอง (“Self”) และพัฒนาให้ มี
ความรู้สึก(Feeling)และการแสดงออกทางอารมณ์ ต่าง ๆ มันจะเป็ นตัวที่ทาํ ให้ทารก
ร้องไห้โยเยเรี ยกร้องความสนใจ แสดงอารมณ์ความรู ้สึกเวลา ดีใจ-เสี ยใจ ชอบ-ไม่ชอบ
พอใจ-ไม่พอใจ สมองส่ วนที่สองนี้ทาํ ให้มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งจก
กิ้งก่า เต่า ซึ่ งมีเพียงแค่สัญชาติญาณแต่ปราศจากความรู ้สึก และอารมณ์ อย่างไรก็ตามตอน
ที่ทารกคลอดออกมาสมองส่ วนนี้เพิ่งสร้างเสร็ จไปเพียง 50 % เท่านั้น มันจะเจริ ญเติบโต
ต่อไปโดยเฉพาะในช่วงสี่ ขวบปี แรกของชีวิต

สมองส่ วนที่สาม คือ สมองของสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมยุคใหม่ และเปลือกหุ้มสมอง
ใหม่ (Neo-Mammalianหรือ Neo-Cortex Brain) คือ สมองที่พบ
ได้เฉพาะในสัตว์ช้ นั สูงที่มีเปลือกหุม้ สมองใหญ่เท่านั้น เช่น มนุษย์ ปลาโลมาและ
สัตว์ประเภทวานร ลิง (Primates)เป็ นต้น สมองส่ วนที่สามนี้จะมีลกั ษณะ
คล้ายเปลือกหุม้ สมอง หุม้ สมองส่ วนที่หนึ่งและส่ วนที่สองเอาไว้ ตอนที่ทารก
คลอดออกมาใหม่ ๆ สมองส่ วนนี้ยงั ไม่พฒั นามากเลย มันจะเริ่ มก่อร่ างสร้างตัว
และเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วมากในช่วงสามปี แรกของชีวติ จนกระทัง่ เมื่อเด็ก
อายุได้หกขวบจึงเจริ ญเติบโตราว 80 % ตอนเก้าขวบจะเติบโตราว 90 % และจะ
เจริ ญเติบโตเรื่ อยต่อไปกระทัง่ อายุ 25 ปี สมองส่ วนที่สามจะได้รับอิทธิพลจาก
พันธุกรรมน้อยมาก แทบจะเรี ยกได้วา่ พันธุกรรมควบคุมมัน 10-20 % เท่านั้น
เพราะมันมาเจริ ญเติบโตหลังคลอด พัฒนาการของสมองส่ วนนีจ้ ึงได้ รับอิทธิพล
มาจากสิ่ งแวดล้อมเป็ นส่ วนใหญ่ และต้ องการการกระตุ้นจากสิ่ งแวดล้อมให้
สามารถพัฒนาได้ เต็มที่ตามศักยภาพที่มีมากับตัวของเด็ก

สมองส่ วนแรก คือ สมองของสั ตว์ เลือ้ ยคลาน (Reptilian Brain)
เป็ นสมองที่มนุษย์เราได้รับมรดกตกทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลานยุคดึกดําบรรพ์ อยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของพันธุกรรม 90 – 95 % และเจริ ญเติบโตในระหว่างที่อยูใ่ นครรภ์มารดาเป็ น
ส่ วนใหญ่ เมื่อเกิดมาแล้วสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อสมองส่ วนนี้นอ้ ยมาก มันจะถูกปัจจัยทาง
พันธุกรรมกําหนดมาเลยว่าเป็ นสมองคน หรื อสมองสัตว์และมีโครงสร้างและการทํางาน
อย่างไร สมองส่ วนนี้ควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างในร่ างกายโดยอัตโนมัติ และ
พฤติกรรมที่เป็ นสัญชาติญาณของสิ่ งมีชีวิตที่มีมาโดยกําเนิดโดยการกําหนดของพันธุกรรม
ได้มรดกโดยตรงมาจากพ่อแม่ พ่อแม่เป็ นอย่างไรลูกจะได้มรดกตกทอดมาเป็ นอย่างนั้นเลย
Reptilian Brain มลกษณะเปนแกนอยู
มีลกั ษณะเป็ นแกนอย่ตอนในสุ
อนในสดของสมองเป็
ดของสมองเปนสวนของกานสมองและ
นส่ วนของก้านสมองและ
สมองตอนกลาง สมองส่ วนที่หนึ่งนีเ้ ป็ นสมองส่ วนที่ทําให้ มนุษย์ มีสัญชาติญาณของการอยู่
รอด การกิน การขับถ่ าย การสื บพันธ์ เริ่ มสร้างขึ้นตั้งแต่ขณะที่ทารกอยูใ่ นครรภ์มารดา ใน
วันที่คลอดนั้นสมองส่ วนนี้สามารถทํางานได้ราว 99 % และเติบโตสมบูรณ์พร้อมทํางาน
เต็มที่ในช่วงขวบปี แรก ถ้าสมองส่ วนแรกนี้ไม่สามารถทํางานได้ดีทารกก็ไม่อาจมีชีวิตอยู่
รอดได้ เพราะมันไปควบคุมการเต้ นของหัวใจ การหายใจ ระบบขับถ่ าย การกินการอยู่ การ
ตื่น การนอนหลับทุกอย่ างหมดเลย ในช่ วงสองขวบปี แรก พ่ อแม่ และผู้เลีย้ งดูเด็กจะสอน
เด็กให้ สามารถควบคุมร่ างกาย ควบคุมการกินอยู่ ควบคุมการขับถ่ าย และสร้ างนิสัยต่ างๆที่
เหมาะสมกับการอยู่รอดในสั งคม

สมองส่ วนทีส่ องจะได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมประมาณ 50 % ส่วน
อีก 50 % ที่เหลือนั้นพัฒนาตามสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และการ
เรี ยนรู ้โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่แรกเกิด ขวบปี แรกจนถึงปฐมวัย (0 – 8 ปี )
สมองส่ วนนี้สาํ คัญมากตรงที่ เป็ นตัวกําหนด พืน้ อารมณ์
(Temperament) ควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ให้เหมาะกับ
เหตุการณ์ และสถานการณ์ ซึ่งเป็็ นรากฐานของบุคลิกภาพของปัจเจกคน
(Individual Personality)ที่ทาํ ให้เราทุกคนแตกต่างกัน การที่
เด็กจะเติบโตเป็ นคนที่ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence) มีมนุษยสัมพันธ์ดีหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การเลี้ยงดูในช่วง
ปฐมวัย และการพัฒนาของสมองส่ วนนี้เป็ นสําคัญ

สมองส่ วนทีส่ าม มีความยืดหยุ่นค่อนข้ างมาก มีบทบาทเปรียบได้กบั หน้ าต่ าง

ของโอกาส (Windows of opportunities)ที่จะส่ งเสริ มให้เด็กฉลาด
โดยการกระตุน้ การรับรู้ และกิจกรรมต่างๆจากประสบการณ์การเรี ยนรู้ต่างๆ การ
ได้รับอาหารที่มีครบทุกหมู่อาหารในปริ มาณที่เหมาะสม และคุณภาพที่ดีจาํ เป็ น
มากต่อการเจริ ญเติบโตของสมองส่ วนนี้ การสัมผัสและการกระตุน้ ประสาท
สัมผัสต่างๆอย่างเหมาะสมเป็ นความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะทําให้สมองส่ วนนี้พฒั นา
ก้าวหน้า และสามารถเรี ยนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่ทาํ ให้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น
เรื่ องการเลี้ยงดเด็
เรองการเลยงดู
เดกในชวงสามขวบปแรกจงเปนเรองสาคญมาก
กในช่วงสามขวบปี แรกจึงเป็ นเรื่ องสําคัญมาก เพราะในช่
เพราะในชวงน
วงนี้
สมองส่ วนนี้จะเจริ ญเติบโตจากที่ไม่มีอะไรมากเลย คือ ประมาณ 25% ของผูใ้ หญ่
ตอนแรกเกิด จนกระทัง่ เติบโตได้ถึง 80 % ตอนอายุ 3 ขวบปี แรก สมองส่ วนนีท้ ํา
ให้ เด็กสามารถเรียนรู้ สร้ างโลกทัศน์ ของการรับรู้ และความเข้ าใจเกีย่ วกับจักรวาล
รอบตัว มีทักษะต่ างๆในการเคลือ่ นไหว เรียนรู้ ภาษาที่ใช้ ในการสื่ อสาร ทั้งภาษา
พูด ภาษาเขียน การคํานวณ การคิดหาเหตุผล คณิตศาสตร์ และตรรกวิทยา
(Logic thinking) รวมทั้งการเรียนรู้ วชิ าการต่ างๆ และจินตนาการทาง
ศิลปะ
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ช่วงอายุของการพัฒนาสมอง
สามระบบ หรือสามระดับ
(Triune Brain) ในมนุ
ในมนษย์
ษย?
ย?

Neocortex

Limbic brain

สมองส่วนไหนคือ “นายของ
สมอง (CEO of the brain)” และ
ิ ต (Mind)
“จจต
(Mind)”” ในมนุ
ในมนษย์
ษย?
ย?

Reptilian brain

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,

Prefrontal
Cortex

Robbins & Weiskrantz,
Robbins,
Weiskrantz 1998; Stuss & Knight
Knight, 2002).
2002)

• Behavioural and neuropsychological studies originally
linked executive functions to the frontal lobes, in
particular, the prepre-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 &
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Prefrontal
cortex

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

19th century case
revealing the
dependence of
personality on prefrontal cortex.
Left: Phineas Gage with the
3-foot long tamping iron
that was driven through his
head by
y an explosion.
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 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

Executive Functions and Early
Childhood

• Increase in drug addictions, ADHD,
ASD, Bipolar and major depression,
conduct disorder, and schizophrenia
are 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

• 46% of kindergarten teachers, in a survey by
Robert Pianta and others from UVA,
reported that at least half of the children in
their classrooms have problems following
directions.
directions
• Head Start teachers, in another study,
reported that more than a quarter of their
students exhibited serious self-control-related
negative behaviors.

Academy of Sciences)

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 ส่ วนทีส่ ํ าคัญทีส่ ุ ด ในด้ านการพัฒนาสมอง คือ สมอง
ส่ วนหน้ า (Frontal lobe) ที่อยูด่ า้ นหลังหน้าผากของมนุษย์ หรื อ

ปรีฟรอนตัล
Prefrontal

สมองส่ วนปรีฟรอนตัล (Prefrontal Cortex) เป็ นสมองส่ วนที่อยูใ่ น
สมองส่ วนที่สาม สาเหตุที่ทาํ ให้สมองส่ วนนี้มีความสําคัญมาก เพราะมันมีหน้าที่
ความสําคัญเปรี ยบได้กบั เป็ น “นายของสมอง” (Chief Executive
Officer หรือCEO ของสมองทั้งหมด) เพราะเป็ นสมองส่ วนที่เกิดทีหลังสุ ด
ในช่วงสองขวบปี แรกเพิ่งเริ่ มสร้างเท่านั้นเอง ทําหน้าที่เชื่อมโยงกับสมองที่ที่สร้างก่อนมา
ทั้งหมด สมองส่ วนนี้จะได้รับเส้นประสาทมาจากสมองส่ วนต่างๆ เมื่อเจริ ญเติบโตเต็มที่
ในช่วงที่ยา่ งเข้าสู่ วยั รุ่ น จะเป็ นส่ วนที่ควบคุมร่ างกายและจิตใจทั้งหมด ทําให้เราเหมือนมี
จิตใจเป็ นหนึ่งเดียว มีเจ้านายคนเดียวสั่งงาน สังเกตดูจะเห็นว่าช่วงวัยเด็กเล็ก เด็ก ๆ จะวิ่ง
เล่นตามประสา สะเปะสะปะไปตามสิ่ งเร้า สิ่ งกระตุน้ เหมือนไม่มีการควบคุมการสั่งงาน
แต่พอเราโตขึ้นชีวิตเริ่ มมีการวางแผน สมองส่ วนนีน้ ี่เองที่จะคอยควบคุมกําหนดให้ มนุษย์ มี
การวางแผนงานล่ วงหน้ า มีความรับผิดชอบ มีสมาธิ

ภาพสมองคนแสดง สมองสามระบบ (Triune brain
brain)) สมองระบบแรก Reptilian brain ควบคุมสมดุล
ของการมีชีวติ และการอยู่รอด (Homeostasis and survival)
survival) อยู่ในบริเวณก้านของสมอง และสมอง
ส่วนลึกที่อยู่ใจกลางภายในของสมอง ระบบที่สอง ส่วนของสมองลิ
นของสมองลิมบิค (Limbic brain structures)
structures) หุม้
ห่อสมองระบบแรกที่อยู่ภายใน ซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนาการของอารมณ์ ความสัมพันธ์และสังคมกับ
คนอื่นๆ และกับจิตใจกับความประพฤติของตัวเราเอง ระบบที่สาม นี โโอคอร์
อคอร์เท็
เท็กซ์ (Neocortex) เป็ น
ส่วนเปลือกที่หมุ ้ ห่อภายนอกของสมองใหญ่ ทัง้ Cerebrum and cerebellum ควบคุมการรับรู ้ การ
เรียนรู ้ และทักษะความชํานาญ และความเฉลียวฉลาด รวมทัง้ บริเวณ ปรีฟรอนตัล (Prefrontal
Prefrontal)) ที่เป็ น
นายหรือ CEO ของสมอง
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ทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไอโอวานําโดยประสาทแพทย์ ช่ ือ ดร.
อันโตนิโอ ดามาสซิโอ (Dr. Antonio Damassio) และภรรยา ดร.ฮันนา ดา
มาสซิโอ (Dr. Hanna Damassio) ได้ ทําการวิจัยติดตามเด็กเล็กที่เมื่ออายุ
ประมาณขวบหรื อขวบครึ่ งเคยได้ รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ เช่น หกล้ มไปข้ างหน้ า
แล้ วศีรษะส่วนหน้ าผากฟาดพื ้น ทําให้ สมองบริ เวณนั ้นเกิดอาการชํา้ ทีมงานวิจัย
ติดตามเด็กกลุม่ นี ้ไปจนกระทัง่ วัยรุ่ นแล้ วพบว่า เด็กกลุม่ นี ้จะมีอาการทางประสาท
ที่จิตแพทย์เรี ยกว่า สมองส่ วนหน้ าพิการ (Frontal lobe syndrome) คือ เด็กที่
สมองส่วนหน้ าทํางานไม่สมบูรณ์ ทําให้ ประสบปั ญหาเรื่ องการเรี ยน และพฤติกรรม
แม้้ ว่าบางคนจะมีีไอคิว (IQ) สูงก็็ตาม เนืื่องจากมีีสมาธิิสัน้ (Attention Deficit
หรื อ AD)) ไม่ สามารถควบคุ มตัวเองให้ สงบนิ่ ง ที่จะทําอะไรนิ่ งๆ อยู่กับที่
นาน ๆ ได้ พอ ไม่ มีการวางแผนที่ดี ขาดความรั บผิดชอบ และมีปัญหาใน
การเรี ยน และการเข้ าสมาคมกับคนอื่นๆ เด็กวัยรุ่ นที่มาจากครอบครั วที่ดี
แต่ ตัว เด็ก กลั บ มี พ ฤติก รรมไม่ เ หมาะสม และเป็ นอั น ธพาลชอบต่ อต้ า น
กฎระเบี ย บต่ า งๆ ต่ อ ต้ า นสั ง คม และบางครั ้ง ชอบใช้ ค วามก้ า วร้ าวและ
พฤติกรรมรุ นแรง นั ้น เมื่อศึกษาลึกลงไป จะพบว่ามีสาเหตุเกี่ยวกับความพิการ
ของสมองส่วนนี ้เข้ ามาเกี่ยวข้ องได้ เสมอ ดังนั ้น จึงควรดูแลป้องกันระมัดระวังไม่ให้
ศีรษะส่วนนี ้ของเด็กทารกได้ รับบาดเจ็บ

Control

AD/HDcom

เด็กสมาธิส้ ั น ซน พฤติกรรมไม่ เหมาะสมกับกาลเทศะ
(Attention Deficit/Hyperactivity: AD/HD)

AD/HDin

STIM - CPT

AD/HD Children
&
EEG

EEG Recording

SCAN - EEG

CPT - The Stimuli

Press
Pressaabutton
button
11 different pictures
400 total pictures

Nogo
Condition
Go Condition

4 X 4.5 cm
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Eyes-opened condition (relative power; uV2)
Subject 1

Eyes-closed condition (relative power; uV2)

Subject 2

Topographical
Brain Mapping
in
Go Condition

ERP
during
CPT Task
In
AD/HD
&
Healthy
Children

Topographical
pp g
Brain Mapping
In
Nogo Condition

แผนทีก่ ารทํางานของสมอง

(Fallgatter et al, 2004)
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Functional brain mapping

Research 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
standardized
t d di d sufficiently
ffi i tl ffor clinical
li i l use.

Discovery of EEG
by Hans Berger
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.

Alpha rhythms

8 channels EEG Polygraph at
Ramathibodi Hospital in 1974

The EEG and Polysomnography
lab at Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital,
Mahidol University
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
computer Interface
(BCI)
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Moving
wheel--chair
wheel
by Brain
Brain-Computer
Interface
(BCI)

Brain Computer
Interface (BCI)
for controlling of
wheel-chair for
disable people
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Alpha band activation is
projected on to a 3D brain
model, here showing
increased bilateral
prefrontal activation.
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Computerized
Tomography (CT) or
Computerized Axial
Tomography (CAT)
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3T MRI
Our future project
Human
Neuroimaging

Diffusion Tensor Imaging (DTI): uses MRI
Make use of the anisotropic diffusion of water molecules in the
white matter of brain

. Free diffusion

Isotropic
diffusion

. Restricted diffusion

Anisotropic diffusion

Nerve Fiber

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

MRI -DTI
(Diffusion Tensor
Imaging)
Capture better
visualizations of
brain connectivity.
One or two clicks
reveal full 3D fiberviews.
30-direction, 128 matrix DTI EPI
showing fiber-tracks fused with 3D
MPRAGE, 3D colored FA and motor
cortex fMRI data

Up to 256 diffusion
directions

43

18/07/57

DTI: Direction Encoded Color Map

Longitudinal Association WM

Cortico-spinal Tract

Arcuate Fasciculus

Occipitofrontal & Uniculate F
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Corpus Callosum

Tractography of Uncinate fasciculus

Tractography of Uncinate fasciculus
Dorsal fibers

Ventral
fibers

DTI Fiber Tracking: Uncinate Fasciulus

Temporal
Temporal
fibers
fibers

DTI Fiber Tracking: Left Arcuate fasciculus

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

left

Socially
deprived

right

Healthy child

Socially deprived child
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Functional MRI (f-MRI)

Advanced fMRI: post-processing

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

MR spectroscopy
• MR spectroscopy provides a
measure of “brain chemistry”
• The most common nuclei that
are used are 1H (proton), 23Na
and 31P
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• Other Compounds
normally present (if
you look closely!)
NAAG, Aspartate
Taurine, ScylloInositol
• Betaine,
Ethanolamine
• Purine Nucleotides
• Histidine
• Glucose
(Glycogen?)
• Compounds observed
using “Spectral Editing”
• GABA
• Ascorbic acid
• Glutathione
• ‘Macromolecules’
•
•

MRI--Spectroscopy
MRI

• Compounds which may be
detectable under
abnormal/pathological
conditions

-Hydroxy-butyrate,
acetone
•
Phenylalanine (PKU)
•
Galactitol, Ribitol, Arabitol
•
Succinate, pyruvate
•
Alanine
•
Glycine
•
Valine, leucine, isoleucine
•
Threonine?
Exogenous Compounds
•
Propan-1,2-diol
•
Mannitol
•
Ethanol
•
MSM methylsulfonylmethane
•

•

Information Content of Proton Brain Spectra
Compounds detectable (at either
long or short echo times):

Normal

NAA

• N-Acetyl Aspartate (NAA):
Axons, neurons, dendrites

Cho
Cr

• Creatine + Phosphocreatine
((Cr):
) Energy
gy metabolites
• Cholines (Cho):

Ischemic Brain

Glial cells, demyelination

Lac

• Lactate (Lac):
Anaerobic glycolysis, ischemia
PPM 4.0

3.0

2.0

1.0

Compounds detectable at short echo times (< ~
~35
35 ms)
• Myo-inositol (mI) - glial cells, demyelination, osmolyte (?)
• Glutamate + Glutamine (Glx)
• Lipids

In vivo neurochemical
spectrum of the putamen
of a healthy young
volunteer

NAA

TE = 35 msec
Cho
Cr
mI

“Glx”
Lipids

PPM

4.0

3.0

2.0

1.0
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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: PET

Louis Sokoloff:
Sokoloff: 2-Deoxy 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
may separately measure glucose metabolism,
oxygen consumption, and regional cerebral blood
flow (rCBF
(rCBF).
). Each of these techniques allows one to
make 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 Invar
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Positron Emission Tomography: PET Scan

A complete body PET / CT Fusion image

Wayne State University, Detroit,
MI

PET Lab

WholeWholebody PET
scan
using 18FFDG

Harry Chugani,
Chugani, MD

Pitti Sinsoongsud,
Sinsoongsud, PhD
PhD--MD student

Brain metabolism: FluoroFluoro-deoxy
deoxy--glucose
(FDG)
REM SLEEP

Image of a typical positron emission tomography (PET)
facility
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MATURATIONAL CHANGES OF GLUCOSE
CONSUMPTION

FDG

newborn

3 months old

8 months old

Functional
PET

Positron Emission Tomography: PET Scan
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Intelligence and Happiness

Intelligent and Happy?

Unintelligent and
Unhappy? Stress!!!

PET/CT-System with 16-slice CT; the ceiling mounted
device is an injection pump for CT contrast agent
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Micropet scanner

A Brain PET / MRI Fusion image
image

Normal Brain

สมองคนปกติ

AWAKE

NON--REM
NON
SLEEP

Brain of Alzheimer’s Patient

คนไข้โรคอัลไซเมอร์

REM SLEEP

SEROTONI
N
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Paworn Nuntagij, PhD - MD students, presented a poster at the 37th Annual
Meeting of Society for Neuroscience (SFN) in San Diego, CA, USA,
November 2007

54

18/07/57

Hypometabolism in the parietal
cortex in Alzheimer’s disease
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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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PET images of dopamine
function

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

Normal Subject

Parkinson’s patient
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ปัจจัยในการพัฒนา และส่งเสริ มสุขภาพสมอง
โภชนาการ
สิ่ งแวดล้ อม
พันธุกรรม

ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนดการเติบโต พัฒนาการ
และส่งเสริมการทํางานของสมอง
1. Genetic Endowment (พันธุกรรม)
รรม)

สมอง

พั
พฒนาการดานโครงสราง
ฒนาการด้ านโครงสร้ าง
พัฒนาการด้ านการทํางาน
พัฒนาการด้ านสารเคมี

2. Nutrition (โภชนาการ)
โภชนาการ)
3. Environment (สงแวดลอม)
สิง่ แวดล้อม)
สงแวดลอม
ม)
3.1

สิง่ แวดล้อมด้าน กายภาพ สารเคมี และชีวภาพ

3.2 สิง่ แวดล้อมด้านจิตวิทยา การรับรู ้ ความรูส้ กึ และอารมณ์
3.3

พัฒนาการด้ านพฤติกรรม

สิง่ แวดล้อม และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และวัฒนธรรม
3.4 การเลี้ยงดู บทบาทของมารดา บิดา
3.5 การเรียนรู ้ และประสบการณ์
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EC: Enriched condition
SC: Social rearing
IC: Impoverished condition

A. เซลประสาทที่ได้ รับสารอาหารสมบูรณ์
และการกระตุ้นส่ งเสริม
A. Purkinje cell from
normal, well nourished
and reared in enriched
environment

B. เซลประสาทที่ขาดสารอาหาร

และขาดการกระตุ้นส่ งเสริม
Purkinje cell from
malnourished and
reared in impoverished
environment

อาหารส่ งเสริมพัฒนาการของสมองและสติ-ปัญญา
1. “อาหารกาย” คือ การกินสารอาหาร (โภชนาการ) ซึ่งเป็ นทั้ง
โครงสร้ าง และ พลังงาน ในการทํางานของสมอง
2. ประสบการณ์ คือ การได้ รับประสาทสั มผัสและประสบการณ์
จากผู้คนและสิ่ งแวดล้ อม ที่จําเป็ นต่ อพัฒนาการของสมอง
3.3 “อาหารใจ” คอ
คือ สภาพแวดล้
สภาพแวดลอม
อม สถานการณ์
สถานการณททาใหอารมณ
ที่ทําให้ อารมณ์
แจ่ มใส เบิกบาน มีความรู้ สึกดี ต่ อตัวเองและปลอดภัย
4. “อาหารปัญญา” คือ ข้ อมูล วิธีการคิดและทําอย่ างสร้ างสรรค์
5. “อาหารธรรม” คือ แบบอย่ างการดํารงชีวติ ที่ดี มีคุณธรรม

สุ ขภาพกาย-จิต ความเป็ นอยู่ทดี่ ี คุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความสุ ข
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Meditation and not Medication

ลดความเครี ยด วิตกกังวล โดยการพัฒนาจิตใจ ทําสมาธิ
(Meditation
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ข้ อมูลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เกีย่ วกับกลไกสมอง และ
ประโยชน์
ป โ ์ ทเี่ กิดิ จากการฝึฝึ กจิติ ทําํ สมาธิิ

Brain Alpha
Synchrony
and
coherence
between the
two cerebral
hemisphere

Before
meditation

During
meditation

64

18/07/57

EEG tracings
g recorded during
gp
practice
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 gammaband 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 selfinduce high apmlitude gamma synchrony during
mental practice". Proceedings of the National
Academy of Sciences USA 101: 16369–16373
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Fish is brain food?

Antioxidant foods.

การนอนหลับอย่างดี และเพียงพอ
กับการออกกํ
ร
าลง
ลังกายมีมคววามสํ
มสาคัญ
ต่อ ความจํา และการเรียนรู้
Sleep is essential for brain development and learning

การนอนหลับมีความสําคัญมากต่อการพัฒนาสมอง และการเรียนรู ้

Physical Exercise

การออกกําลังกายทีเ่ หมาะสม และเพียงพอ เป็ นสิ่ งทีจ่ ําเป็ น และ
ส่ งเสริมการพัฒนาสมอง และการเรียนรู้
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ผลของการฝึ กจนชํานาญต่ อการทํางานของสมอง

PET Scan ในขณะฝึ กซ้ อมดนตรี
เริ่มหัดใหม่

ซ้ อมดีดจริง 5วันหลังเริ่ม

นึกถึงการดีด
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Ref. Trehub, U Toronto- Baby & pleasant vs dissonant music; PascualLeone, Lab Mag Brain Stim;Schlaug, Beth Israel Medical Center, BostonCorpus collosum thickening in piano players

“TRUE
TRUE SUCCESS IS NOT IN JUST LEARNING,
BE SMART, WRITING SUCCESSFUL GRANT
PROPOSAL, GET THE NEEDED GRANT AND
BUDGET TO DO YOUR EXCELLENT WORK IN
RESEARCH, PUBLISH HIGH IMPACT FACTOR
PAPERS, PATENT YOUR INTELLECTUAL
PROPERTIES, SALE YOUR IDEAS AND
PRODUCTS, RECEIVING YOUR PRESTIGIOUS
AWRDS, BUT DON’T FORGET TO APPLY WHAT
YOU LEARN, KNOW AND WHAT YOU HAVE TO
SOLVE OUR NATIONAL PROBLEMS AND HELP
MANKIND”

Thank you for
your attention
and participation
With all best wishes,
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