เครือข่าย
สรีรวิ ทยาสมาคม
(PHYSIOLOGICAL
SCIENCES NETWORK)

ISSN 1513-2188

E-mail : tmw706@gmail.com

กล่าวสวัสดีสมาชิกสรีรวิทยาทุกท่าน NEWSLETTER ฉบับต้อนรับเปิดเทอม ก็ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระมากมายเช่นเดิม
สมาชิกหลายท่านคงมีความสุขอิ่มเอมกับความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการประจาปีครั้งที่ 41 โดยคณะแพทยศาสตร์ศริ ิราช
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นอกจากนั้นก็มขี า่ วการประชุมต่างๆ ทั้งนอกและในประเทศที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกอีกเรื่องที่จะแจ้งแก่
สมาชิกคือ เนื่องจาก รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ บรรณาธิการท่านเดิมมีภารกิจค่อนข้างมาก ประกอบกับคณะทางานหลาย
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รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ (บรรณาธิการ)

“ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ และขอสัญญาว่า
จะธารงสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา
เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นสืบไป”
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงพร ทองงาม
นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
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รวบรวมภาพบรรยากาศจากในงานประชุมวิชาการประจาปีสรีรวิทยาสมาคม ครัง้ ที่ 41 ณ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อการประชุม เรื่อง “Obesity : Size Dose Matter”

มศว. จัดโครงการอบรมสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา แก่ครูโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผศ.ดร.พรรณี หนูซื่อตรง ประธานจัดโครงการ
อบรมสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น” เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7 อาคารกายวิภาค
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นครูโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
บริการวิชาการให้ครูมัธยมได้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาในระบบสืบพันธุ์ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
วิธีปอ้ งกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อันจะเป็นผลดีในการเพิ่มพูนประสบการณ์ของครูมัธยม สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน และการให้คาแนะนากับนักเรียนในการปฎิบัตติ ัวทีเ่ หมาะสมและการป้องกันโรคที่ติดต่อได้ ทางเพศสัมพันธ์ ช่วยสร้างความ
เข้าใจในเรือ่ งเพศที่ถกู ต้องทาให้เกิดความมัน่ ใจในการแสดงออกทางเพศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป มีวิทยากรหลายท่าน เช่น อ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์ อ.นพ.กุศล เตชะพิเชฐวนิช และ อ.นพ.สมโภช ภูมิ
พิเชฐ จากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และ ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา ไตรสมบูรณ์ และ อ.ดร.ปิยะนุช ปัทมสถาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวนกว่า 70
คน เป็นครูโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจในระดับดีมาก กล่าวได้ว่าการจัดการ
อบรมครั้งนี้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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ประวัติโดยย่อ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้กอ่ กาเนิด
มาจาก “ชมรมสรีรวิทยา” โดยการริเริม่ จาก กลุ่มนักสรีรวิทยา
หลายสถาบันโดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิถี จึงเจริญ เป็น
แกนนาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2515 และได้ตั้งชมรมสรีรวิทยาขึ้นตั้งแต่
พ.ศ. 2516 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อ 22 ตุลาคม
2522 และเปลี่ยนชื่อ “ชมรมสรีรวิทยา” มาเป็น “สรีรวิทยา
สมาคม" ในปี พ.ศ. 2523 โดยมีรายชื่อผู้เริ่มการดังนี้
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิถี จึงเจริญ
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชูศักดิ์ เวชแพศย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์
4. ศาสตราจารย์ เฉลา ลิมปินันท์
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทิพย์ พรรธนะแพทย์
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย หรือ
ใช้ชื่อย่อว่า ส.ส.ท. จนถึงปัจจุบัน
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หลังจากทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ผ่านมาได้หมดวาระลงในเดือนพฤษภาคม 2555 ตามกฎข้อบังคับของสมาคม ดังนั้น
ที่ประชุมกรรมการบริหารสมาคมได้มกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหานายกสมาคมคนใหม่ ประกอบด้วย รศ. พญ. สุพัตรา โล่ห์
สิริวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่านคือ รศ. ดร. ยุพา คูค่ งวิริยพันธ์ และ ผศ. ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล ซึ่งผล
การสอบถามสมาชิกและผู้ที่ได้ถกู เสนอชื่อมาเพื่อสอบถามความสมัครใจในการเข้ารับตาแหน่ง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเมื่อ
นาเข้าสู่การพิจารณาและรับรองในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ทาให้พวกเราได้นายกสมาคมคนใหม่ คือ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร ทองงาม นอกจากนี้ได้มกี ารเสนอชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆชุดใหม่ด้วย
อันมีรายนามดังต่อไปนี้
1. ศ. ดร. ชุมพล ผลประมูล
ที่ปรึกษา
2. รศ. นพ. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล
ที่ปรึกษา
3. รศ. พญ. สุพัตรา โล่สิริวัฒน์
ที่ปรึกษา
4. รศ. พญ. ดวงพร ทองงาม
นายกสมาคม
5. ผศ. ดร. แพทย์หญิงวัฒนา วัฒนาภา นายทะเบียน
6. ผศ. ดร.ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล
เหรัญญิก
7. ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
กรรมการ
8. รศ. ดร.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์
กรรมการ
9. รศ. ดร. ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ กรรมการ
10. ศ. ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
กรรมการ
รูปหมู่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เรียงจากซ้ายไปขวาคือ ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
11. ผศ. ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์
กรรมการ
12. ดร. มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์
เลขาธิการ ผศ.ดร.นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ ผศ.ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล ผศ.ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภา

รศ.พญ. สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ รศ.ดร. ดวงพร ทองงาม ศ.ดร. ชุมพล ผลประมูล
ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ และ ดร. มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์
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ขอแสดงความยินดีกับ รศ. พญ. ดวงพร ทองงาม
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยคนที่ 12
ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจาปี 2554 จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ภนารี บุษราคัมตระกูล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์”
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วชิราวดี มาลากุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี พ.ศ.
2554 ซึ่งได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 5 มีนาคม 2555
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ได้รับเกียรติยกย่องเป็นอาจารย์สอนดีเด่น ติดต่อกัน 2 สมัย ( 6 ปี, 2548-2553) ได้รับมอบโล่
เกียรติยศจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2555

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพการประชุม
วิชาการประจาปีครั้งที่ 42 ประจาปี พ.ศ. 2555 โดยทีมเจ้าภาพ
ได้รับมอบธงของสมาคมฯ ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 41 ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับนายวีระพล แสงอาทิตย์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
สรีรวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล
An excellent oral presentation award ในการประชุมวิชาการ The 1st
ASEAN Three Graduate Research Congress 2012 ณ The Empress
Hotel Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2555
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