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ก่อนอื่นต้องกล่าวขอโทษสมาชิกทุกท่านเป็น
อย่างสงูทีอ่อก NEWSLETTER ฉบบัน้ีล่าชา้มาก เน่ืองจากภารกจิทียุ่่ง
เหยงิของทาง บก. ทีช่่วงน้ีงานยุ่งสุดๆเลยค่ะ  แต่กพ็ยายามแกะใหอ้อก
มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้อย่างไรกต็ามทาง บก. กข็อกล่าวสวสัดสีมาชกิ
ทุกท่านนะคะ  สําหรบั NEWSLETTER ฉบบัน้ีก็ยงัคงอดัแน่นด้วย
เน้ือหาสาระมากมายเช่นเดิม  โดยเฉพาะความคืบหน้าการประชุม
วิ ช า ก า ร ป ร ะ จํ า ปี ค รั ้ ง ที่  4 0   ที่ ท า ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ซึ่งเป็นการจัดประชุมระดับ
นานาชาต ิมกีําหนดการ topic และรายละเอยีดการประชุมมาใหส้มาชกิ
ไดท้ราบค่อนขา้งสมบรูณ์แลว้  ทางสมาคมหวงัว่าท่านสมาชกิจะเขา้รว่ม
กิจกรรมกันมากๆ เพื่อเป็นเวทีสําหรบัการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้
ระหวา่งสมาชกิ  ขา่วสารการจดัประชุม The 8th Asian Congress for 
Microcirculation ทีท่างสมาคมหลอดเลอืดจุลภาคเป็นเจา้ภาพ   รวมทัง้
มสีรุปบรรยากาศการอบรมสรรี-พยาธสิรรีวทิยา ครัง้ที ่29  ทีท่างคณะ
แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่ป็นเจา้ภาพ   นอกจากนัน้กม็ขีา่ว
ความคบืหน้าการประชุม  The 7th Congress of The Federation of 
Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS) 2011  ที่
ประเทศไตห้วนั ซึง่จะมทีุน Young Investigator Award จากกรรมการ 
FAOPS เช่นเคย  รวมทัง้ความคบืหน้าการเตรยีมการของประเทศไทย
ในการเป็นเจ้าภาพต่อจากไต้หวนั  นอกจากน้ีรายละเอียดการสรุปผล
การเขา้แขง่ขนั Physiology Quiz ทีป่ระเทศมาเลเซยี  และขา่วสมาชกิที่
จากพวกเราไป  รวมทัง้ขา่วน่ายนิดขีองสมาชกิทีไ่ดต้ําแหน่งทางวชิาการ
ก็สามารถติดตามได้ในฉบบั นอกจากนัน้ก็มขี่าวการประชุมต่างๆ ทัง้
นอกและในประเทศทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่สมาชกิ ทางกองบรรณาธกิาร
ยงัคงหวงัจะไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของสมาชกิและขององค์กรของสมาชกิ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางสมาคมที่จะช่วยประชาสมัพนัธ์ส่งข้อมูล
ขา่วสารกระจายไปสูส่มาชกิทุกคน แลว้เจอกนัฉบบัหน้าคะ่ 

                                              รศ.ดร.ธมลวรรณ สว่นอรณุสวสัดิ ์
  บรรณาธกิาร     
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      ผศ. ดร. พญ.วฒันา วฒันาภา เลขาธกิารสรรีสมาคม ได้
รายงานการแข่งขนัตอบปญัหาสรีรวิทยาระหว่างโรงเรียนแพทย ์
(Inter-Medical School Physiology Quiz, IMSPQ) ครัง้ที ่8 จดัโดย 
University of Malaya ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์รฐั Selangor ประเทศ
มาเลเซยี  เมือ่วนัที ่24-25 กนัยายน พ.ศ. 2553  มทีมีเขา้แขง่ขนั 41 
ทมี จากประเทศต่างๆรวม 16 ประเทศ ไดแ้ก่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 
ไทย สาธารณรฐัประชาชนจนี ไต้หวนั ศรลีงักา อินเดยี ฟิลปิปินส ์ 
ญี่ปุ่น กมัพูชา ออสเตรเลยี ซาอุดอิาระเบยี โรมาเนีย และ สงิคโปร ์
ประเทศไทยม ี5 สถาบนัส่งแขง่ขนั ไดแ้ก่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุ รนารี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
 ผลการแขง่ขนั ทมีจากประเทศไทยทีผ่า่นการสอบขอ้เขยีน
คอื อนัดบัที ่2 และ 4 เป็นนักศกึษาแพทยจ์ากจุฬาฯ อนัดบัที ่3 และ 
5 เป็นนกัศกึษาแพทยจ์ากศริริาช  สว่นอนัดบั 1 เป็นนักศกึษาแพทย์
ของ University of Malaya   สว่นในรอบการแขง่ขนัตอบปากเปล่า
บนเวทนีัน้  นักศกึษาแพทยจ์ากศริริาชผ่านเขา้ไปถงึรอบที ่4   และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านเข้าไปถึงรอบที่ 2   ผลการ
แขง่ขนัทมีทีช่นะเลศิคอื University of Malaya (Malaysia) และรอง
ชนะเลศิ ไดแ้ก่ University of Colombo (Sri Lanka)  สาํหรบัการ
แขง่ขนั IMSPQ ครัง้ที ่9 ไดก้ําหนดการเรว็กวา่ทุกปี คอืวนัที ่22-23 
กรกฎาคม 2554 ที ่University of Malaya กรุงกวัลาลมัเปอร ์
ประเทศมาเลเซีย  เช่นเดิม สถาบันใดสนใจส่งนักศึกษาเข้าแข่ง
สามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่Prof Dr. Cheng Hwee Ming, E-
mail : hmingcheng@gmail.com หรอื imspq.physiology.um 
@gmail.com 

Inter-Medical School Physiology Quiz 
ประเทศมาเลเซยี ครัง้ที่ 8 และ 9 
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The 7th Congress of The Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS) 2011 ซึง่จะ

จดัทีป่ระเทศไตห้วนัในชว่ง  September 11-14, 2011 ไดอ้อก  3rd announcement มาแลว้  สมาชกิสามารถเขา้ไปดไูด ้2  
แหง่คอื  http://conf.neku.edu.tw/faops/or หรอื  http://faops.org.my/site/index.php  จะม ี scientific program และ
รายละเอยีดต่างๆ ของ content การประชุมทีค่อ่นขา้งลงตวัเกอืบหมดแลว้ ไดแ้ก่  Plenary lecture 4 เรือ่ง Special lecture  
15 เรือ่ง  Symposium  14 เรือ่ง และ satellite symposium  3   เรือ่ง  นอกจากนัน้ยงัมกีารนําเสนอ Oral and Poster 
presentation  ทัง้น้ีสมาชกิหรอืผูส้นใจสามารถสง่ผลงานวจิยัเพือ่นําเสนอไดถ้งึ April 30, 2011 และม ี Young Investigator 
Awards  ทีจ่ะใหแ้ก่นกัศกึษาและนกัวจิยัรุน่เยาวท์ีม่อีายไุมเ่กนิ 45 ปี นบัถงึ September 1, 2011  โดยสง่ผลงานทาง 
website http://conf.neku.edu.tw/faops/or ประกาศผลผูไ้ดทุ้น June 15, 2011 ผูไ้ดร้บัทุนจะไดร้บั USD 500  และไดร้บั
ยกเวน้คา่ลงทะเบยีน 

สาํหรบัความคบืหน้าของไทยในการเป็นเจา้ภาพครัง้ต่อไปในปี 2015  ศ.ดร.ชุมพล ผลประมลู ในฐานะประธานจดั
งาน ไดม้กีารเชญิคณาจารยจ์ากสถาบนัต่างๆมาประชุมเพือ่เตรยีมงาน 2 ครัง้ และไดเ้ชญิ organizer จากบางบรษิทัมา
นําเสนอ  ทีป่ระชุมไดม้กีารนําเสนอพนัธมติรทีจ่ะจดังานรว่มกบัทางสมาคม เพือ่ทาํใหไ้ดจ้าํนวนผูเ้ขา้ประชุมมากขึน้ เชน่ 
สมาคมหลอดเลอืดจุลภาค สมาคมกายวภิาคศาสตร ์ชมรมอุปกรณ์การแพทย ์ เป็นตน้ สว่นสถานทีท่ีจ่ะจดังาน คอ่นขา้งเป็น
ทีแ่น่ชดัวา่จะจดัที ่พทัยา ความคบืหน้าการเตรยีมการจดัประชุมจะไดนํ้าเสนอใหส้มาชกิทราบต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

The 3rd Announcement from FAOPS 2011,Taiwan 
Young Investigator Award  

          ความผดิปกตขิองระบบประสาท อตัโนวตัทิีเ่กดิขึน้ในผูป้ว่ยโรคต่างๆ เชน่ โรคหลอด
เลอืดสมองเฉียบพลนั โรคหวัใจขาดเลอืดและโรคหวัใจวาย เป็นโรคสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ทีม่ ี
อตัราการตายและพกิารสงู ดงันัน้การตรวจการทาํงานของระบบประสาทอตัโนวตัไิดถู้กตอ้ง
แมน่ยาํจะชว่ยใหแ้พทยส์ามารถวางแผนการรกัษาและเฝ้าระวงัในผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อ
ภาวะหวัใจเสยีจงัหวะได ้  แต่การประเมนิระบบประสาทอตัโนวตัขิองผูป้ว่ยทีแ่มน่ยาํและเป็น
ประโยชน์นัน้  จาํเป็นตอ้งสามารถวดัคา่ความดนัเลอืดไดแ้บบต่อเน่ืองและไมร่กุลํ้า (non-
invasive)  เพือ่ใชค้าํนวณความแปรปรวนของอตัราหวัใจเตน้ (heart rate variation, HRV) 
และความดนัเลอืด  และทีส่าํคญัคอืความไวของ baroreflex (baroreflex sensitivity, BRS)   
การวดัคลืน่ความดนัแบบทีใ่ชก้นัอยูเ่ดมินัน้ (pulse plethysmography; oximetry)  เป็นการ
บนัทกึรปูรา่งของคลืน่ความดนัเลอืดเทา่นัน้   ไมส่ามารถบอกคา่ความดนัเลอืดไดแ้มน่ยาํ  
ดงันัน้ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล รว่มกบับรษิทั Finapres 
Medical Systems ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และบรษิทั Alab Enterprise จาํกดั  จงึจดัอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรือ่ง CONTINUOUS NON-INVASIVE HAEMODYNAMIC MONITORING  
เมือ่วนัที ่ 16 พฤศจกิายน 2553  ณ. หอ้งปฏบิตักิารชัน้ 3 อาคารอดุลยเดชวกิรม  คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหดิล  โดยมุง่หวงัใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บั
ความรูแ้ละประสบการณ์ ในการใชเ้ครือ่งมอืวดัสญัญาณความดนัเลอืดแบบต่อเน่ืองและไมรุ่ก
ลํ้า ซึง่สามารถวดัคา่ความดนัเลอืดทีป่ลายน้ิวแลว้เทยีบกลบัเป็นคา่ทีแ่ขนไดอ้ยา่งแมน่ยาํ  
เป็นมาตรฐาน (state-of-the-art) สามารถนําไปประยุกตใ์นการพฒันาการเรยีนการสอนและ
การวจิยัต่อไป มผีูเ้ขา้รบัการอบรมรวม 38 คน แพทย ์ พยาบาล อาจารย ์ นกัศกึษา  
นกัวทิยาศาสตร ์และเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ ผูเ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรูแ้ละมคีวามพงึพอใจอยา่ง
ยิง่ 

ศริริาชจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร
CONTINUOUS NON-INVASIVE 

HAEMODYNAMIC MONITORING
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การปรบัเปลีย่น Journal of Physiological 
and Biomedical Sciences (JPBS) 

 

    สบืเน่ืองจาก ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร บรรณาธิการ 
JPBS ไดแ้จง้มาทางสรรีสมาคมวา่มภีารกจิค่อนขา้งมาก จงึขอ
ถอนตัวจากการเป็นบรรณาธิการ JPBS ที่ประชุม
กรรมการบรหิารสรรี-สมาคมจงึมมีตขิอให ้ผศ. ดร. พญ.วฒันา  
วฒันาภา  เลขาธกิารสรรีสมาคม รบัเป็นบรรณาธกิาร JPBS 
อกีตําแหน่งซึ่ง ผศ. ดร. พญ.วฒันา  วฒันาภา ไดต้อบรบัแลว้ 
และจะมกีารปรบัเปลี่ยนการบริหารจดัการบางส่วนเพื่อให้มี
ความเหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น และมีการดําเนินการ
ปรบัแก้ไขขอ้มูลใน website ของ JPBS บางส่วนใหเ้ป็น
ปจัจุบัน  ขณะน้ีกําลังดําเนินการขอให้วารสารเข้าไปอยู่ใน
ฐานขอ้มลู Thai-Journal Citation Index (TCI) ซึง่จะทําให้
สามารถใชบ้ทความประกอบการสาํเรจ็การศกึษาของนักศกึษา
ปริญญาโทได้   สําหรับบทความขณะน้ีมี 7  เรื่ องจาก
ต่างประเทศทัง้หมดซึ่งกําลงัอยู่ระหว่างการส่งให้ผู้พิจารณา
บทความอยู่ หากสมาชกิท่านใดจะส่งบทความสามารถ online 
submit ไปไดท้ี ่http://www.j-pbs.org 

        
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

สถาบนัทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นความเป็นเลศิด้านวชิาการและ
สรา้งสรรคง์านวจิยั เพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้หม่ในดา้นต่างๆทีจ่ะ
เป็นประโยชน์ในการดูแลรกัษาผู้ป่วย มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจติแบบองค์รวม ซึ่งมกีารผสมผสานธรรมชาติ
บําบดั ตลอดจนการส่งเสรมิการป้องกนัโรคและการสร้างเสรมิ
สุขภาพควบคู่ไปกบัการรกัษา ดว้ยเหตุน้ีทางภาควชิาสรรีวทิยา
แ ล ะ ภ า ค วิ ช า เ ว ช ศ า ส ต ร์ ฟ้ื น ฟู  คณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ร่วมกบัสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทย จงึได้จดัการประชุมอบรมพยาธสิรรีวทิยา ครัง้ที่ 29 เรื่อง 
Harmony of Life  ในวนัที ่ 22–23 ธนัวาคม 2553  ณ หอ้ง
ประชุม ชัน้ 15 อาคารเฉลมิพระบารม ีและหอ้งประชุม ชัน้ 15 
อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน โดยรวมศาสตร์
ดา้นต่างๆ เชน่ โภชนาการ นวดบาํบดั ดนตร ีและออกกาํลงักาย   
มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมกว่า 300 คน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรทางการแพทยแ์ละแพทย ์ไดร้บัการสนับสนุนและความ
ร่ ว ม มื อ จ า ก บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ผูท้รงคุณวุฒขิององค์กรภายนอก และ
สถาบนัการศกึษาต่างๆ รวมถงึภาคเอกชน  การอบรมมทีัง้ภาค
บรรยายและภาคปฏบิตักิาร โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมมี
ความเขา้ใจและเกดิทกัษะในการเตรยีมอาหารทีม่คีุณภาพ การ
ใช้สุคนธบําบดัและดนตรเีพื่อเสรมิสร้างสุขภาพ ตลอดจนการ
ประเมนิสุขภาพและความแขง็แรงของร่างกายเพื่อเลอืกวธิกีาร
ออกกาํลงักายทีส่อดคลอ้งกบัสภาพตนเองเพือ่ผลลพัธท์ีต่อ้งการ  

เชยีงใหมจดัอบรม “Harmony of Life”  
ประสบความสําเรจ็อยางสงู 

 

โดยใช้การสื่อสารที่มุ่งเน้นใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้ถึงและนําสิง่ที่
ได้รบัไปปฏบิตัิ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครวั รวมทัง้
บุคคลอันเป็นที่ร ัก   หากสมาชิกท่านใดต้องการคําแนะนํา
เพิม่เติมสามารถติดต่อ ผศ. ดร. นพ. อภิเศรษฐ  ปลื้มสําราญ 
หั ว ห น้ า ภ า ค วิ ช า ส รี ร วิ ท ย า  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  โ ท ร  0 5 3 -9 4 5 3 6 4  Email: 
apleumsa@mail.med.cmu.ac.th 
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สมาคมหลอดเลอืดจลุภาคแหง่ประเทศไทยรว่มกบัภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทย ์จุฬาและสรรีวทิยาสมาคม จะจดัการประชุมวชิาการ 
The 8th Asian Congress for Microcirculation (ACM 2011)  ในวนัที ่26-28 ตุลาคม 2554 ที ่Bangkok Convention Center, Centara Grand, 
Bangkok โดย Theme คอื “Microvascular Biology and Bioengineering towards regenerative Medicine”  ทางสรรีสมาคมไดส้ง่หวัขอ้ 
symposium 1 เรื่องคอื Novel Approaches in Endothelial Research โดย รศ. ดร.ยุพา คู่คงวริยิพนัธุ ์จะอภปิรายเรื่อง “Non-Invasive 
Assessment of Endothelial Function: From basic science to clinical application และ ผศ. ดร. พญ.วฒันา วฒันาภา  จะอภปิรายเรือ่ง 
“Endothelial Ion Channels: Roles and therapeutic implication” และอาจจะมวีทิยากรอื่นรว่มอภปิรายดว้ย  ค่าลงทะเบยีน early regular 
register USD 400 นกัศกึษา USD 200 ขอเชญิสมาชกิทีส่นใจสง่ผลงานวจิยันําเสนอ โดย deadline abstract submission คอื June 30, 2011 
ซึง่จะมรีางวลัสาํหรบัการนําเสนองานวจิยัและรางวลั Young Investigator Awards ดว้ย สาํหรบั deadline for Young Investigator Awards คอื 
May 30, 2011    สมาชกิที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอยีดได้ที่ รศ.ดร. สุทธลิกัษณ์ ปทุมราช โทร 02-256-4267 ต่อ 21032 หรอื 
www.acm2011.com 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

The 8th Asian Congress for Microcirculation 

 
1. สรรีสมาคม ขอแสดงความยนิดกีบัอาจารย ์3 ท่าน ทีไ่ดร้บัตําแหน่งทางวชิาการ ไดแ้ก่ รศ.ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์  จากภาควชิาชวีวทิยา 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร ับแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์   อีก 2 ท่านมาจากคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล คอื ผศ.ดร.นพ.รตัถพล เจรญิพนัธุ ์ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง รองศาสตราจารย ์และ น.สพ. ดร. เทพมนสั บุปผาอนิทร ์
ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 

2. รศ.ดร. ศิรพินัธุ์ หริญัญะชาติธาดา  ดํารงตําแหน่งหวัหน้าภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ตัง้แต่ 11 
ธนัวาคม 2553 

3. ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์รบัสมคัรอาจารย์ วุฒปิรญิญาเอก 1 อตัรา ทดแทนตําแหน่ง รศ.วรีะนุช   
นิลนนท์ ทีล่าออกจากราชการ สอบถามรายละเอยีดไดจ้ากสํานักงานเลขานุการ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ โทร 074-
288026 หรอื 074-288027 หรอืทาง www.sc.psu.ac.th 

4. ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์กําลงัอยู่ในช่วงปรบัปรุงหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทและเอก สาขา สรรีวทิยา 
โดยม ีศ.ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทพิากร ประธานบรหิารศูนย์วจิยัและฝึกอบรมสาขา Cardiac Electrophysiology คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.ภญ. ภาวิณี  ปิยะจตุรวฒัน์ หวัหน้าภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ผูท้รงคุณวฒุใินการปรบัปรงุหลกัสตูร 

 

ขาวสารจากสมาชกิ

Extend deadline abstract submission:  
The 40th ANNUAL MEETING OF THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF

ตามทีเ่คยเสนอขา่ว ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในฐานะสถาบนัเจา้ภาพรว่มกบัสรรีสมาคม  จดัประชุม
วชิาการครัง้ที ่40 ในหวัขอ้  “Integrative Physiology, Medicine, Food and Technology: Building a Healthy Future”  ซึง่เป็นการประชุมระดบั
นานาชาต ิ โดยจะจดัทีโ่รงแรม Pullman จ.ขอนแก่น ในวนัที ่2-4 พฤษภาคม 2554  สมาชกิหลายท่านคงไดร้บัข่าวสารการจดัประชุมแลว้ การ
ประชุมครัง้น้ีจะมเีน้ือหาวชิาการทัง้ภาคบรรยายและภาคปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย keynote lecture 3 เรือ่ง ไดแ้ก่ Cardiovascular biomechanics: 
Fromphysical theory through engineering practice, to patient diagnosis โดย Prof Stephen E. Greenwald, Impact of functional foods on 
neural regulation and neurovascular protection โดย Prof Hiromu Kawasaki  และ Complementary and alternative care: Bridging bench 
and bedside โดย Prof Je Kan Adler-Collins นอกจากนัน้ม ีsymposium 6 เรือ่ง คอื Inflammation, stress, immunity, diabetes and metabolic 
disease; Functional foods and natural products for health promotion and disease prevention; Exercise, lifestyle modification,nutrition and 
meditation. และ 6 workshops ไดแ้ก่ Aromatherapy and food elements; Thai massage; Mind-body exercise: Yoga, Ruesidadton, Chi Kung; 
Music therapy; Tools to enhance research and teaching; Noninvasive brain stimulation  นอกจากน้ียงัม ีOral and Poster presentation เช่น
เคย และมรีางวลัดว้ย  deadline abstract submission (ทาง http://physio-conf2011.net/) และ proceeding (ทาง http://www.j-pbs.org/) นัน้เลื่อน
ออกไปเป็น 23 มนีาคม 2554  วนัสุดทา้ยของการลงทะเบยีนล่วงหน้า คอื 31 มนีาคม 2554   ค่าลงทะเบยีนสาํหรบัสมาชกิสรรีวทิยาสมาคมและ
บุคลากรมหาวทิยาลยัขอนแก่น 2,700 บาทส่วนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมาชกิสรรีวทิยาสมาคม 3,000 บาท  นักศกึษาไทย  1,500 
บาท  สําหรบัทีพ่กัสมาชกิจะสามารถพกัไดท้ีโ่รงแรม Pullman และ โรงแรมโฆษะ หากสมาชกิท่านใดต้องการสอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิตดิต่อที ่Associate Professor Paradee Auvichayapat, E-mail: aparad@kku.ac.th หรอื info@physio-conf2011.net โทร 66-
43-363263 Fax : 66-43-348394 หรอืดรูายละเอยีดของการประชุมเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์http://www.physio-conf2011.net 
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ขาวสารประชมุวชิาการ 
 4th Asia Pacific Regional Meeting of ISSX “Bridging drug research to regulatory 

approval.” April 22-25, 2011, Taina, Taiwan 

 The 7th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (APCCN 2111) "Clinical Nutrition: 
From Theory to Clinical Practice" June 5-9, 2011, Bangkok, Thailand.  

 PAIN, 2011. June 10-12, 2011, Huntington Beach, California, USA  

 The 8th IBRO World Congress of Neuroscience. July 14-19, 2011 Florence, Italy 

 The 8th Asian Congress for Microcirculation (ACM 2011), October 26-28, 2011, Bangkok Convention Center, 
Centara Grand, Bangkok Thailand 

 The 7th FAOPS congress. 11-14 September 2011, Taipei, Taiwan  

 

 

  

สมาชกิทา่นใด!!.. สนใจสง่ขา่วสารเพือ่มาลงในจดหมายขา่ว 
กรุณา attach file สง่มาที ่e-mail address: tmw706@gmail.com หรอืสง่ diskette ทีม่ ีfile ดงักลา่วมาที ่

รศ.ดร.ธมลวรรณ สว่นอรุณสวสัดิ ์หมวดวชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ เมอืงเอก ปทุมธานี 12000 
ขา่วสารจากสถาบนัต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชกิ จงึขอเชญิคณาจารยท์ุกทา่น 

โปรดสง่ขอ้มลูขา่วสารมาเผยแพร ่จะขอบคณุยิง่ 

         รศ.ดร.ธมลวรรณ สว่นอรุณสวสัดิ ์
                                  บรรณาธกิาร 

การเขยีนจดหมาย


        สรรีสมาคมตอ้งขอกราบไวอ้าลยัต่อการจากไปของบรูพาจารยส์รรีวทิยาอกีทา่นหน่ึง ศ. เกยีรตคิุณ  
 ดร. นพ.ชศูกัดิ ์เวชแพศย ์ทีไ่ดถ้งึแก่กรรม เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2554 ทีโ่รงพยาบาลศริริาช อายรุวม 78 ปี   
  พธิสีวดพระอภธิรรมเมือ่วนัที ่18-22 ม.ค. 2554 ทีศ่าลาจุรนิทร ์ลํ่าซาํ  วดัธาตุทอง  และมพีธิพีระราชทาน 
  เพลงิศพในวนัอาทติยท์ี ่23 มกราคม 2554 ณ วดัธาตุทอง   ศ. เกยีรตคิุณ  ดร. นพ.ชศูกัดิ ์เวชแพศย ์
  ทา่นเป็นอาจารยส์อนทีภ่าควชิาสรรีวทิยาคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ทา่นเคย 
  ดาํรงตาํแหน่งนายกสรรีวทิยาสมาคม สรา้งคุณูปการแดว่งการสรรีวทิยาไวม้ากมาย และทา่นยงัเป็นผูร้ว่ม 
  ก่อตัง้ศนูยว์จิยัและพฒันาอุปกรณ์ชวีการแพทย ์สถาบนัชวีศาสตรโ์มเลกุล มหาวทิยาลยัมหดิล   อกีทัง้ 
  ยงัดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการทีป่รกึษาสมาคมอุปกรณ์การแพทยไ์ทย  เป็นผูม้สีว่นอยา่งมากในการ 
  บุกเบกิพฒันาและขยายงานดา้นอุปกรณ์ชวีการแพทยใ์นสถาบนัต่างๆ เชน่ มหาวทิยาลยัมหดิล 

มหาวทิยาลยัรงัสติ และโรงพยาบาลต่างๆ   ซึง่งานดา้นน้ีมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ ชว่ยลดการนําเขา้อุปกรณ์การแพทยจ์าก
ต่างประเทศซึง่มรีาคาแพงมาก อกีทัง้ชว่ยเพิม่บุคลากรใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญในดา้นอุปกรณ์การแพทย ์  เพือ่การซ่อมและการ
บาํรุงรกัษาซึง่มไีมม่ากนกัสาํหรบัประเทศไทย ทา่นไดเ้ขยีนหนงัสอืไวม้ากมายทัง้ใชป้ระกอบการสอนและใหค้วามรูแ้ก่บุคคลทัว่ไป เชน่ 
สรรีวทิยาของการออกกาํลงักาย สรรีวทิยาของมนุษย ์ อุปกรณ์การแพทยท์ีใ่ชใ้นการรกัษาโรค วชิาเครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกสท์าง
กายภาพบาํบดัและเวชศาสตรฟ้ื์นฟู  วชิาอุปกรณ์การแพทยส์าํหรบัหอผูป้ว่ยหนกั วชิาเครือ่งเอก็ซเรย ์เป็นตน้ 

อาลยัแด ศาสตราจารย เกยีรติคุณ ดร. นพ.ชูศกัดิ ์เวชแพศย


