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บูรณาการและสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	7	(ขอนแก่น)	2.	เป็นการสานต่อแนวคิดการแก้ปัญหา

สุขภาพของประชาชนชาวอีสานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการให้

บริการการรักษาที่ได้มาตราฐานเดียวกันและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 3.	ผู้เข้าร่วมประชุมสูงถึง	 670	ท่าน	จาก

ทุกๆ	จังหวัดในภาคอีสานที่สำาคัญคือ	ความเป็นสหสาขาวิชาชีพ	และ	4.	การได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก	สปสช.	

เขต	 7	 ในด้านการสร้างเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง	จึงได้มีการมอบโล่และเกียรติบัตรต่อโรงพยาบาลที่ร่วม

แรงร่วมใจในการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ
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คำากล่าวรายงาน

การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2554  ครั้งที่ 13 

เรื่อง Building Up Healthcare Network in North-East Thailand for 

Neruological Patients

วันที่ 14 - 16 กันยายน 2554
ณ  ห้องประชุมมอดินแดงและห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 

อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย  รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรียน   	ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

	 		 กระผมในนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาต	ิครั้งที	่ 13	 เรื่อง	 รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็น

อย่างยิ่งที่ได้รับความกรุณาจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		

ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมในวันนี้		

	 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ	 ประจำาปี	 พ.ศ.2554	ครั้งที่	 13	 เรื่อง	Building	Up	Healthcare	

Network	in	North-East	Thailand	for	Neurological	Patients	ครั้งนี้		สมาคมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร่วมกับ	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	7	(ขอนแก่น)	งานบริการพยาบาล	

โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 	 กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง	 	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบ

บูรณาการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยด้านโรค

ทางดา้นประสาทวทิยา	และความรูท้างดา้นประสาทวทิยาศาสตร์		เพือ่นำาไปสูก่ารเพิม่คณุคา่งานวจิยั		ซึง่การสรา้ง

เครือข่ายการวิจัยมีความสำาคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาขององค์กร		ชุมชนสังคม	และประเทศชาติในการ

แกไ้ขปญัหาจำาเปน็ตอ้งแกไ้ขทีต่น้เหตทุีม่กัเกดิจากหลายสาเหตุ		ทำาใหต้อ้งอาศยัความรูจ้ากหลายสาขาวชิาเพราะ

มผีลกระทบซึง่กนัและกนั	การวจิยัสหสาขาวชิาเปน็การวจิยั		เชงิบรูณาการระหวา่งสาขาวชิาทัง้ในกลุม่และระหวา่ง

กลุ่มสหสาขาวิชา	 ซึ่งเป็นการรวมแนวคิดและวิธีการของศาสตร์แต่ละสาขาวิชาที่เป็นสมรรถนะเฉพาะเป็นการ 

บูรณาการองค์ความรู้	 ซึ่งจะนำาไปสู่ความสำาเร็จอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น	นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่ม



โอกาสการเรียนรู้ซึ่งกัน	และกัน	การส่งเสริมการทำางานเป็นทีม	และการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านสุขภาพ	สิ่งเหล่า

นี้ล้วนเป็นการเสริมสร้างงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น	 อันจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณค่าและสามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น	

	 ดว้ยเหตผุลขา้งตน้	สมาคมประสาทวทิยาศาสตร	์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื		รว่มกบั	สำานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	เขต	7	(ขอนแก่น)		งานบริการพยาบาล	โรงพยาบาลศรีนครินทร์		กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง		

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื		กลุม่วจิยัโรคลมชกัแบบบรูณาการ	มหาวทิยาลยั	ขอนแกน่		จงึไดด้ำาเนนิการจดัประชมุ

วิชาการครั้งนี้ขึ้น	ซึ่งการจัดประชุมวิชาการ	ประจำาปี	2554	ครั้งที่	13	เรื่อง	Building	Up	Healthcare	Network	

in	North-East	Thailand	for	Neurological	Patients	มีรูปแบบการประชุมประกอบด้วย	การบรรยาย	และ

การนำาเสนอผลงานวิจัย			จัดขึ้นระหว่างวันที่	14-16	กันยายน	2554	ณ		ห้องประชุมมอดินแดง	และห้องประชุม

มิตรภาพ	ชั้น	3	อาคารเรียนรวม	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดยมีวัตถุประสงค์	

	 1.	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย	ด้านสุขภาพ	

	 2.	 มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ											

	 3.	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์	และ

ด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 ใชร้ะยะเวลาการจดัประชมุทัง้หมด	3	วนั	ตัง้แตว่นัที	่14-16	กนัยายน	2554	โดยวทิยากรจากภายนอก	ไดแ้ก	่

คณะแพทยศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั		คณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้	คณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 	 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	คณาจารย์จาก	 

คณะแพทยศาสตร์	 	คณะเภสัชศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	 	คณะทันตแพทยศาสตร์	 	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

และผู้เข้าร่วมประชุมจากสหสาขาวิชาชีพแพทย์	พยาบาล	เภสัชกรและทีมสุขภาพ	จำานวน		670		คน	

	 ในโอกาสนี้	ในนามคณะกรรมการจัดการประชุม	จึงขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง	และ

เพือ่เปน็เกยีรตแิกท่า่นวทิยากร	และผูม้เีกยีรตทิีเ่ขา้รว่มประชมุทกุทา่น	กระผมขอเรยีนเชญิทา่นรองอธกิารบดฝีา่ย

วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยขอนแก่น		กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการ

ประชุม	ขอเรียนเชิญ	ครับ	



คำากล่าวเปิดงาน

การประชุมวิชาการ ประจำาปี 2554  ครั้งที่ 13 

เรื่อง Building Up Healthcare Network in North-East Thailand for 

Neruological Patients

วันที่ 14 - 16 กันยายน 2554
ณ  ห้องประชุมมอดินแดงและห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 

อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย   ศ.นพ.สุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านประธานคณะกรรมการจัดประชุม  ท่านวิทยากร  ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

 

	 กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก	ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดการประชุม		เรื่อง		Building	Up	Health-

care	Network	in	North-East	Thailand	for	Neurological	Patients		ซึ่งสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์	ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 ร่วมกับ	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ เขต	 7	 (ขอนแก่น)	 งานบริการพยาบาล	

โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 	 กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง	 	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 	 กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบ

บูรณาการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ร่วมกันจัดขึ้นในวันนี้	

	 กระผมขอแสดงความชืน่ชมยนิดแีละขอขอบพระคณุตอ่ทา่นทัง้หลาย		ไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญัของการสรา้ง

ความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยวจิยั		โรคทางดา้นประสาทวทิยา	และความรูท้างดา้นประสาทวทิยาศาสตร์	เพือ่นำาไปสู่

การเพิม่คณุคา่งานวจิยั	และมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัคณุคา่งานวจิยัและนวตักรรมในระบบสขุภาพ	ทำาใหเ้กดิการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์	และด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

อันจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณค่าและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น	

	 ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร	และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน	และคณะกรรมการจัดการประชุม	 ไว้	

ณ	โอกาสนี้	 	กระผมขออำานวยพรให้ท่านจงประสบความสุขสวัสดิมงคล	และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุก

ประการ		ขอเปิดการประชุมวิชาการ	ประจำาปี	2554		ครั้งที่	13	บัดนี้


