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บก.
ก่ อ นอื่น ต้อ งกล่ า วขอโทษสมาชิก ทุ ก ท่ า นเป็ น
อย่างสูงทีอ่ อก NEWSLETTER ฉบับนี้ล่าช้ามาก เนื่องจากภารกิจทีย่ ุ่ง
เหยิงของทาง บก. ทีช่ ่วงนี้งานยุ่งสุดๆเลยค่ะ แต่กพ็ ยายามแกะให้ออก
มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ อย่างไรก็ตามทาง บก. ก็ขอกล่าวสวัสดีสมาชิก
ทุกท่านนะคะ สําหรับ NEWSLETTER ฉบับนี้ก็ยงั คงอัดแน่ นด้วย
เนื้ อ หาสาระมากมายเช่ น เดิม โดยเฉพาะความคืบ หน้ า การประชุ ม
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 ร์
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น เป็ น เจ้ า ภาพ ซึ่ ง เป็ น การจัด ประชุ ม ระดับ
นานาชาติ มีกําหนดการ topic และรายละเอียดการประชุมมาให้สมาชิก
ได้ทราบค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว ทางสมาคมหวังว่าท่านสมาชิกจะเข้าร่วม
กิจ กรรมกัน มากๆ เพื่อ เป็ น เวทีสํา หรับ การพบปะแลกเปลี่ย นความรู้
ระหว่างสมาชิก ข่าวสารการจัดประชุม The 8th Asian Congress for
Microcirculation ทีท่ างสมาคมหลอดเลือดจุลภาคเป็ นเจ้าภาพ รวมทัง้
มีสรุปบรรยากาศการอบรมสรีร-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 29 ทีท่ างคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็ นเจ้าภาพ นอกจากนัน้ ก็มขี า่ ว
ความคืบหน้าการประชุม The 7th Congress of The Federation of
Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS) 2011 ที่
ประเทศไต้หวัน ซึง่ จะมีทุน Young Investigator Award จากกรรมการ
FAOPS เช่นเคย รวมทัง้ ความคืบหน้าการเตรียมการของประเทศไทย
ในการเป็ นเจ้าภาพต่อจากไต้หวัน นอกจากนี้รายละเอียดการสรุปผล
การเข้าแข่งขัน Physiology Quiz ทีป่ ระเทศมาเลเซีย และข่าวสมาชิกที่
จากพวกเราไป รวมทัง้ ข่าวน่ายินดีของสมาชิกทีไ่ ด้ตําแหน่งทางวิชาการ
ก็สามารถติดตามได้ในฉบับ นอกจากนัน้ ก็มขี ่าวการประชุมต่างๆ ทัง้
นอกและในประเทศทีจ่ ะเป็ นประโยชน์แก่สมาชิก ทางกองบรรณาธิการ
ยังคงหวังจะได้รบั ข้อมูลข่าวสารของสมาชิกและขององค์กรของสมาชิก
ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางสมาคมที่จ ะช่ ว ยประชาสัม พัน ธ์ส่ง ข้อ มูล
ข่าวสารกระจายไปสูส่ มาชิกทุกคน แล้วเจอกันฉบับหน้าค่ะ
รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ ์
บรรณาธิการ

Inter-Medical School Physiology Quiz
ประเทศมาเลเซีย ครัง้ ที่ 8 และ 9
ผศ. ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา เลขาธิการสรีรสมาคม ได้
รายงานการแข่ง ขัน ตอบป ญั หาสรีร วิท ยาระหว่า งโรงเรีย นแพทย์
(Inter-Medical School Physiology Quiz, IMSPQ) ครัง้ ที่ 8 จัดโดย
University of Malaya ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รัฐ Selangor ประเทศ
มาเลเซีย เมือ่ วันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2553 มีทมี เข้าแข่งขัน 41
ทีม จากประเทศต่างๆรวม 16 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ศรีลงั กา อินเดีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
ญี่ปุ่น กัมพูชา ออสเตรเลีย ซาอุดอิ าระเบีย โรมาเนีย และ สิงคโปร์
ประเทศไทยมี 5 สถาบันส่งแข่งขัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ และคณะแพทยศาสตร์ ศิริร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการแข่งขัน ทีมจากประเทศไทยทีผ่ า่ นการสอบข้อเขียน
คือ อันดับที่ 2 และ 4 เป็ นนักศึกษาแพทย์จากจุฬาฯ อันดับที่ 3 และ
5 เป็ นนักศึกษาแพทย์จากศิรริ าช ส่วนอันดับ 1 เป็ นนักศึกษาแพทย์
ของ University of Malaya ส่วนในรอบการแข่งขันตอบปากเปล่า
บนเวทีนัน้ นักศึกษาแพทย์จากศิรริ าชผ่านเข้าไปถึงรอบที่ 4 และ
มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒผ่ า นเข้า ไปถึง รอบที่ 2 ผลการ
แข่งขันทีมทีช่ นะเลิศคือ University of Malaya (Malaysia) และรอง
ชนะเลิศ ได้แก่ University of Colombo (Sri Lanka) สําหรับการ
แข่งขัน IMSPQ ครัง้ ที่ 9 ได้กําหนดการเร็วกว่าทุกปี คือวันที่ 22-23
กรกฎาคม 2554 ที่ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย เช่น เดิม สถาบัน ใดสนใจส่ง นั ก ศึก ษาเข้า แข่ง
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี Prof Dr. Cheng Hwee Ming, Email : hmingcheng@gmail.com หรือ imspq.physiology.um
@gmail.com
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The 3rd Announcement from FAOPS 2011,Taiwan
Young Investigator Award
The 7th Congress of The Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS) 2011 ซึง่ จะ
จัดทีป่ ระเทศไต้หวันในช่วง September 11-14, 2011 ได้ออก 3rd announcement มาแล้ว สมาชิกสามารถเข้าไปดูได้ 2
แห่งคือ http://conf.neku.edu.tw/faops/or หรือ http://faops.org.my/site/index.php จะมี scientific program และ
รายละเอียดต่างๆ ของ content การประชุมทีค่ อ่ นข้างลงตัวเกือบหมดแล้ว ได้แก่ Plenary lecture 4 เรือ่ ง Special lecture
15 เรือ่ ง Symposium 14 เรือ่ ง และ satellite symposium 3 เรือ่ ง นอกจากนัน้ ยังมีการนําเสนอ Oral and Poster
presentation ทัง้ นี้สมาชิกหรือผูส้ นใจสามารถส่งผลงานวิจยั เพือ่ นําเสนอได้ถงึ April 30, 2011 และมี Young Investigator
Awards ทีจ่ ะให้แก่นกั ศึกษาและนักวิจยั รุน่ เยาว์ทม่ี อี ายุไม่เกิน 45 ปี นับถึง September 1, 2011 โดยส่งผลงานทาง
website http://conf.neku.edu.tw/faops/or ประกาศผลผูไ้ ด้ทุน June 15, 2011 ผูไ้ ด้รบั ทุนจะได้รบั USD 500 และได้รบั
ยกเว้นค่าลงทะเบียน
สําหรับความคืบหน้าของไทยในการเป็ นเจ้าภาพครัง้ ต่อไปในปี 2015 ศ.ดร.ชุมพล ผลประมูล ในฐานะประธานจัด
งาน ได้มกี ารเชิญคณาจารย์จากสถาบันต่างๆมาประชุมเพือ่ เตรียมงาน 2 ครัง้ และได้เชิญ organizer จากบางบริษทั มา
นําเสนอ ทีป่ ระชุมได้มกี ารนําเสนอพันธมิตรทีจ่ ะจัดงานร่วมกับทางสมาคม เพือ่ ทําให้ได้จาํ นวนผูเ้ ข้าประชุมมากขึน้ เช่น
สมาคมหลอดเลือดจุลภาค สมาคมกายวิภาคศาสตร์ ชมรมอุปกรณ์การแพทย์ เป็ นต้น ส่วนสถานทีท่ จ่ี ะจัดงาน ค่อนข้างเป็ น
ทีแ่ น่ชดั ว่าจะจัดที่ พัทยา ความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมจะได้นําเสนอให้สมาชิกทราบต่อไป
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ความผิดปกติของระบบประสาท อัตโนวัตทิ เ่ี กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยโรคต่างๆ เช่น โรคหลอด
เลือดสมองเฉียบพลัน โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจวาย เป็ นโรคสําคัญอันดับต้นๆ ทีม่ ี
อัตราการตายและพิการสูง ดังนัน้ การตรวจการทํางานของระบบประสาทอัตโนวัตไิ ด้ถูกต้อง
แม่นยําจะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาและเฝ้าระวังในผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อ
ภาวะหัวใจเสียจังหวะได้ แต่การประเมินระบบประสาทอัตโนวัตขิ องผูป้ ว่ ยทีแ่ ม่นยําและเป็ น
ประโยชน์นนั ้
จําเป็ นต้องสามารถวัดค่าความดันเลือดได้แบบต่อเนื่องและไม่รกุ ลํ้า (noninvasive) เพือ่ ใช้คาํ นวณความแปรปรวนของอัตราหัวใจเต้น (heart rate variation, HRV)
และความดันเลือด และทีส่ าํ คัญคือความไวของ baroreflex (baroreflex sensitivity, BRS)
การวัดคลืน่ ความดันแบบทีใ่ ช้กนั อยูเ่ ดิมนัน้ (pulse plethysmography; oximetry) เป็ นการ
บันทึกรูปร่างของคลืน่ ความดันเลือดเท่านัน้
ไม่สามารถบอกค่าความดันเลือดได้แม่นยํา
ดังนัน้ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ร่วมกับบริษทั Finapres
Medical Systems ประเทศเนเธอร์แลนด์ และบริษทั Alab Enterprise จํากัด จึงจัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง CONTINUOUS NON-INVASIVE HAEMODYNAMIC MONITORING
เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ. ห้องปฏิบตั กิ ารชัน้ 3 อาคารอดุลยเดชวิกรม คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุง่ หวังให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั
ความรูแ้ ละประสบการณ์ ในการใช้เครือ่ งมือวัดสัญญาณความดันเลือดแบบต่อเนื่องและไม่รุก
ลํ้า ซึง่ สามารถวัดค่าความดันเลือดทีป่ ลายนิ้วแล้วเทียบกลับเป็ นค่าทีแ่ ขนได้อย่างแม่นยํา
เป็ นมาตรฐาน (state-of-the-art) สามารถนําไปประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจยั ต่อไป มีผเู้ ข้ารับการอบรมรวม 38 คน แพทย์ พยาบาล อาจารย์ นักศึกษา
นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รบั ความรูแ้ ละมีความพึงพอใจอย่าง
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เชียงใหมจด
ั อบรม “Harmony of Life”
ประสบความสําเร็จอยางสูง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ เป็ น
สถาบันทางการแพทย์ท่มี ุ่งเน้ นความเป็ นเลิศด้านวิชาการและ
สร้างสรรค์งานวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ในด้านต่างๆทีจ่ ะ
เป็ นประโยชน์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย มุ่งเน้ นการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตแบบองค์รวม ซึ่งมีการผสมผสานธรรมชาติ
บําบัด ตลอดจนการส่งเสริมการป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สุขภาพควบคู่ไปกับการรักษา ด้วยเหตุน้ีทางภาควิชาสรีรวิทยา
แ ล ะ ภ า ค วิ ช า เ ว ช ศ า ส ต ร์ ฟื้ น ฟู ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศ
ไทย จึงได้จดั การประชุมอบรมพยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 29 เรื่อง
Harmony of Life ในวันที่ 22–23 ธันวาคม 2553 ณ ห้อง
ประชุม ชัน้ 15 อาคารเฉลิมพระบารมี และห้องประชุม ชัน้ 15
อาคารสุ จิณ โณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่
เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน โดยรวมศาสตร์
ด้านต่างๆ เช่น โภชนาการ นวดบําบัด ดนตรี และออกกําลังกาย
มีผู้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรมรวมกว่ า 300 คน ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
บุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ ได้รบั การสนับสนุ นและความ
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 ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูท้ รงคุณวุฒขิ ององค์กรภายนอก และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน การอบรมมีทงั ้ ภาค
บรรยายและภาคปฏิบตั กิ าร โดยมุ่งหวังให้ผเู้ ข้าร่วมการอบรมมี
ความเข้าใจและเกิดทักษะในการเตรียมอาหารทีม่ คี ุณภาพ การ
ใช้สุคนธบําบัดและดนตรีเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ตลอดจนการ
ประเมินสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายเพื่อเลือกวิธกี าร
ออกกําลังกายทีส่ อดคล้องกับสภาพตนเองเพือ่ ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ
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โดยใช้การสื่อสารที่มุ่งเน้ นให้ประชาชนทัวไปเข้
่
าถึงและนํ าสิง่ ที่
ได้รบั ไปปฏิบตั ิ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว รวมทัง้
บุ ค คลอัน เป็ น ที่ร ัก หากสมาชิก ท่ า นใดต้ อ งการคํ า แนะนํ า
เพิม่ เติมสามารถติดต่อ 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 ร์
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
การปรับเปลีย
่ น Journal of Physiological

and Biomedical Sciences (JPBS)
สืบเนื่ องจาก ศ.ดร.นพ.นิ พนธ์ ฉัตรทิพากร บรรณาธิการ
JPBS ได้แจ้งมาทางสรีรสมาคมว่ามีภารกิจค่อนข้างมาก จึงขอ
ถอนตัว จากการเป็ น บรรณาธิก าร JPBS
ที่ป ระชุ ม
กรรมการบริหารสรีร-สมาคมจึงมีมติขอให้ ผศ. ดร. พญ.วัฒนา
วัฒนาภา เลขาธิการสรีรสมาคม รับเป็ นบรรณาธิการ JPBS
อีกตําแหน่ งซึ่ง ผศ. ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา ได้ตอบรับแล้ว
และจะมีก ารปรับเปลี่ย นการบริห ารจัด การบางส่ว นเพื่อ ให้ม ี
ความเหมาะสมและคล่ อ งตัว มากขึ้น และมีก ารดํ า เนิ น การ
ปรับแก้ไขข้อมูลใน website ของ JPBS บางส่วนให้เป็ น
ป จั จุ บ ัน ขณะนี้ กํ า ลัง ดํา เนิ น การขอให้ว ารสารเข้า ไปอยู่ใ น
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) ซึง่ จะทําให้
สามารถใช้บทความประกอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ปริ ญ ญาโทได้ สํ า หรั บ บทความขณะนี้ ม ี 7 เรื่ อ งจาก
ต่างประเทศทัง้ หมดซึ่งกําลังอยู่ร ะหว่างการส่งให้ผู้พ ิจารณา
บทความอยู่ หากสมาชิกท่านใดจะส่งบทความสามารถ online
submit ไปได้ท่ี http://www.j-pbs.org
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The 8th Asian Congress for Microcirculation
สมาคมหลอดเลือดจุลภาคแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ จุฬาและสรีรวิทยาสมาคม จะจัดการประชุมวิชาการ
The 8th Asian Congress for Microcirculation (ACM 2011) ในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ที่ Bangkok Convention Center, Centara Grand,
Bangkok โดย Theme คือ “Microvascular Biology and Bioengineering towards regenerative Medicine” ทางสรีรสมาคมได้สง่ หัวข้อ
symposium 1 เรื่องคือ Novel Approaches in Endothelial Research โดย รศ. ดร.ยุพา คู่คงวิรยิ พันธุ์ จะอภิปรายเรื่อง “Non-Invasive
Assessment of Endothelial Function: From basic science to clinical application และ ผศ. ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา จะอภิปรายเรือ่ ง
“Endothelial Ion Channels: Roles and therapeutic implication” และอาจจะมีวทิ ยากรอื่นร่วมอภิปรายด้วย ค่าลงทะเบียน early regular
register USD 400 นักศึกษา USD 200 ขอเชิญสมาชิกทีส่ นใจส่งผลงานวิจยั นําเสนอ โดย deadline abstract submission คือ June 30, 2011
ซึง่ จะมีรางวัลสําหรับการนําเสนองานวิจยั และรางวัล Young Investigator Awards ด้วย สําหรับ deadline for Young Investigator Awards คือ
May 30, 2011 สมาชิกที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี รศ.ดร. สุทธิลกั ษณ์ ปทุมราช โทร 02-256-4267 ต่อ 21032 หรือ
www.acm2011.com

Extend deadline abstract submission:
The 40th ANNUAL MEETING OF THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY OF
ตามทีเ่ คยเสนอข่าว ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันเจ้าภาพร่วมกับสรีรสมาคม จัดประชุม
วิชาการครัง้ ที่ 40 ในหัวข้อ “Integrative Physiology, Medicine, Food and Technology: Building a Healthy Future” ซึง่ เป็ นการประชุมระดับ
นานาชาติ โดยจะจัดทีโ่ รงแรม Pullman จ.ขอนแก่น ในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 สมาชิกหลายท่านคงได้รบั ข่าวสารการจัดประชุมแล้ว การ
ประชุมครัง้ นี้จะมีเนื้อหาวิชาการทัง้ ภาคบรรยายและภาคปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย keynote lecture 3 เรือ่ ง ได้แก่ 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 นอกจากนัน้ มี symposium 6 เรือ่ ง คือ 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 ได้แก่ Aromatherapy and food elements; Thai massage; Mind-body exercise: Yoga, Ruesidadton, Chi Kung;
Music therapy; Tools to enhance research and teaching; Noninvasive brain stimulation นอกจากนี้ยงั มี Oral and Poster presentation เช่น
เคย และมีรางวัลด้วย deadline abstract submission (ทาง http://physio-conf2011.net/) และ proceeding (ทาง http://www.j-pbs.org/) นัน้ เลื่อน
ออกไปเป็ น 23 มีนาคม 2554 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า คือ 31 มีนาคม 2554 ค่าลงทะเบียนสําหรับสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2,700 บาทส่วนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีไ่ ม่ได้เป็ นสมาชิกสรีรวิทยาสมาคม 3,000 บาท นักศึกษาไทย 1,500

บาท สําหรับทีพ่ กั สมาชิกจะสามารถพักได้ทโ่ี รงแรม Pullman และ โรงแรมโฆษะ หากสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมติดต่อที่ Associate Professor Paradee Auvichayapat, E-mail: aparad@kku.ac.th หรือ info@physio-conf2011.net โทร 6643-363263 Fax : 66-43-348394 หรือดูรายละเอียดของการประชุมเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ http://www.physio-conf2011.net

ขาวสารจากสมาชิก
1. สรีรสมาคม ขอแสดงความยินดีกบั อาจารย์ 3 ท่าน ทีไ่ ด้รบั ตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร. สุจนิ ดา มาลัยวิจติ รนนท์ จากภาควิชาชีววิทยา
คณะวิท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ได้ ร ับ แต่ ง ตัง้ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ อีก 2 ท่ า นมาจากคณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ผศ.ดร.นพ.รัตถพล เจริญพันธุ์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ และ น.สพ. ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
2. รศ.ดร. ศิรพิ นั ธุ์ หิรญ
ั ญะชาติธาดา ดํารงตําแหน่ งหัวหน้ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัง้ แต่ 11
ธันวาคม 2553
3. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒปิ ริญญาเอก 1 อัตรา ทดแทนตําแหน่ ง รศ.วีระนุ ช
นิลนนท์ ทีล่ าออกจากราชการ สอบถามรายละเอียดได้จากสํานักงานเลขานุ การ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074288026 หรือ 074-288027 หรือทาง www.sc.psu.ac.th
4. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กําลังอยู่ในช่วงปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก สาขา สรีรวิทยา
โดยมี ศ.ดร.นพ. นิพ นธ์ ฉัตรทิพากร ประธานบริห ารศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมสาขา Cardiac Electrophysiology คณะแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ และ ศ.ดร.ภญ. ภาวิณี ปิ ย ะจตุ ร วัฒ น์ หัวหน้ า ภาควิช าสรีร วิท ยา คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิด ล เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นการปรับปรุงหลักสูตร
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อาลัยแด ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร. นพ.ชูศก
ั ดิ์ เวชแพศย
สรีรสมาคมต้องขอกราบไว้อาลัยต่อการจากไปของบูรพาจารย์สรีรวิทยาอีกท่านหนึ่ง ศ. เกียรติคุณ
ดร. นพ.ชูศกั ดิ ์ เวชแพศย์ ทีไ่ ด้ถงึ แก่กรรม เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2554 ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช อายุรวม 78 ปี
พิธสี วดพระอภิธรรมเมือ่ วันที่ 18-22 ม.ค. 2554 ทีศ่ าลาจุรนิ ทร์ ลํ่าซํา วัดธาตุทอง และมีพธิ พี ระราชทาน
เพลิงศพในวันอาทิตย์ท่ี 23 มกราคม 2554 ณ วัดธาตุทอง ศ. เกียรติคุณ ดร. นพ.ชูศกั ดิ ์ เวชแพศย์
ท่านเป็ นอาจารย์สอนทีภ่ าควิชาสรีรวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเคย
ดํารงตําแหน่งนายกสรีรวิทยาสมาคม สร้างคุณูปการแด่วงการสรีรวิทยาไว้มากมาย และท่านยังเป็ นผูร้ ว่ ม
ก่อตัง้ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอุปกรณ์ชวี การแพทย์ สถาบันชีวศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทัง้
ยังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทีป่ รึกษาสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย เป็ นผูม้ สี ว่ นอย่างมากในการ
บุกเบิกพัฒนาและขยายงานด้านอุปกรณ์ชวี การแพทย์ในสถาบันต่างๆ
เช่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลต่างๆ
ซึง่ งานด้านนี้มคี วามสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ช่วยลดการนําเข้าอุปกรณ์การแพทย์จาก
ต่างประเทศซึง่ มีราคาแพงมาก อีกทัง้ ช่วยเพิม่ บุคลากรให้เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชํานาญในด้านอุปกรณ์การแพทย์
เพือ่ การซ่อมและการ
่
เช่น
บํารุงรักษาซึง่ มีไม่มากนักสําหรับประเทศไทย ท่านได้เขียนหนังสือไว้มากมายทัง้ ใช้ประกอบการสอนและให้ความรูแ้ ก่บุคคลทัวไป
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย สรีรวิทยาของมนุ ษย์ อุปกรณ์การแพทย์ทใ่ี ช้ในการรักษาโรค วิชาเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ทาง
กายภาพบําบัดและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู วิชาอุปกรณ์การแพทย์สาํ หรับหอผูป้ ว่ ยหนัก วิชาเครือ่ งเอ็กซเรย์ เป็ นต้น

ขาวสารประชุมวิชาการ
 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

การเขียนจดหมาย
สมาชิกท่านใด!!.. สนใจส่งข่า วสารเพือ่ มาลงในจดหมายข่าว

กรุณา attach file ส่งมาที่ e-mail address: tmw706@gmail.com หรือส่ง diskette ทีม่ ี file ดังกล่าวมาที่
รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ ์ หมวดวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี 12000
ข่าวสารจากสถาบันต่างๆ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิก จึงขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน
โปรดส่งข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ จะขอบคุณยิง่
รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ ์
บรรณาธิการ
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