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กองบรรณาธิการข่าว 

  สวัสดคี่ะ สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่าน ช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวน บางวันร้อนมาก 
  บางวันฝนตก บางแห่งก็ท่วม ขอให้สมาชิกดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ NEWSLETTER ฉบับนี้มี
หลากหลายข่าวเช่นเคย เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิททยาลัยมหิดลจัด
อบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาครั้งที่ 34 เรื่อง สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย (Ageing: Physiology and Care) ซึ่งประสบ
ความส าเร็จอย่างสูง มีผู้เข้าร่วมอบรมเกือบ 300 คน NEWSLETTER ฉบับนี้มีสรุปและภาพประทับใจในการอบรมมาให้สมาชิก
ได้ชม สมาชิกสามารถ download file การอบรมโดยดูรายละเอียดในเล่มค่ะ และข่าวดีการขยายเวลาการลงทะเบียนประชุม
วิชาการครั้งที่ 44 ไปถึง 31 ตุลาคม ซึ่งทราบว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพก าลังเตรียมงาน
ต้อนรับผู้เข้าอบรมอย่างเข้มข้น  NEWSLETTER มีข่าวความคืบหน้ามาฝากสมาชิกกันค่ะ และเพิ่งปิดฉากไปไม่นานกับ
ความส าเร็จของเด็กไทยที่ไปค้ารางวัลส าหรับการแข่งขัน The 14th IMSPQ ที่อินโดนิเซีย และ มอ. ยกเลิกการเป็นเจ้าภาพใน
การแข่งขัน The 15th IMSPQ  สมาชิกสามารถเข้าชมภาพและติดตามรายละเอียดในเล่ม NEWSLETTER ได้ รวมทั้งยังมีข่าวดี
มาให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการจัดตั้ง “กองทุน FAOPS 2105” รายละเอียดอ่านได้ในเล่ม และที่ขาดไม่ได้คอลัมน์ “เปิดงาน-
เปิดใจ” ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานและ
งานวิจัยจนประสบความส าเร็จได้รับรางวัลต่าง ๆ  มากมาย ท่านจะมาเล่าเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในการท างาน และเคล็ดลับที่
ท าให้ท่านประสบความส าเร็จ  ส่วนจะเป็นใครต้องเข้าไปดูในฉบับค่ะ  และการสรรหานายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
คนใหม่แทน ศาสตราจารย์. พญ. ดวงพร  วีระวัฒกานนท์ ที่ก าลังจะหมดวาระในปีนี้  NEWSLETTER ฉบับนี้ยังมีความคืบหน้า
ข่าวการจัดประชุม IUPS 2017 ที่ประเทศบราซิล และข่าวความส าเร็จของสมาชิกที่ได้รับการเชิดชูเกียรติด้านต่าง ๆ มาเล่าสู่
กันฟัง และแนะน าผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสรีรวิทยาสมาคม รวมทั้งมีข่าวสารการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งนอกและใน
ประเทศมาให้สมาชิกติดตามกันด้วย  ทางกองบรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกทุกท่านเพื่อเป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รู้สึกว่าเราใกล้กันและทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกัน   หากท่านใดมีข้อมูลข่าวสารใด ๆ 
สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิมขอขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ  
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ข่าวดี !! เชียงใหม่ขยายเวลาการลงทะเบียน 
และการส่งผลงานวิจัยของนักศึกษา 

     เนื่องจากการประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 44 โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่ ว ม กั บ ส รี ร วิ ท ย า ส ม าคม  ภ าย ใ ต้ หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง  INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY : FROM MITOCHONDRIA TO MAN ในวันที่ 22-24 
ธันวาคม 2559 ณ. ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส 
จังหวัดเชียงใหม่ นั้น  ทางเจ้าภาพได้รับทราบว่ามีสมาชิกหลายท่านก าลัง
รอการอนุมัติงบประมาณการขอเข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน เนื่องจาก
การประชุมวิชาการนี้จะจัดในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเป็นช่วงปีงบประมาณ 
2560 ดังนั้นสมาชิกจึงต้องรอการอนุมัติหลังเดือนกันยายนนี้ ทาง
เจ้าภาพจึงได้ขยายเวลาการลงทะเบียนและการส่งผลงานวิจัยจากวันที่ 
30 กันยายน เป็น 31 ตุลาคม 2559   ทางเจ้าภาพจัดเตรียมเนื้อหา
ก าหนดการประชุมและเผยแพร่ทาง www.pstc2016cmu.org สมาชิก
สามารถเข้าไปดูได้ การประชุมจะเชิญวิทยากรมีชื่อเสียงมาบรรยาย 
โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่จะได้ทราบแนวทางในการท าวิจัยอย่างไรให้
ประสบความส าเร็จ จาก นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศไทย 4 ท่าน 

ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์  ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)  
ดร. นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 
 

ในการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักสรีรวิทยาหน้าใหม่ในการพัฒนางานวิจัย นอกจากนั้น
ยังมีเนื้อหาวิชาการที่น่าสนใจอีกมาก อาทิ “Update on DPP-4 inhibitor and cardiovascular outcome” , 
“Metabolic syndrome: Impact on the cardiovascular system”, “Impact of metabolic syndrome on 
cognitive function” , “Effects of metabolic syndrome on calcium and bone metabolism” , “Roles 
of exercise on metabolic syndrome” , “Potential nephroprotective effects of SGLT2 inhibitor”  
 

คือ ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2544 สาขาเคมีวิเคราะห์  ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2545  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ 
กสิณฤกษ์  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่ง ประจ าปี พ.ศ.2551 สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา และ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. 
นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ าปี พ.ศ.2555 สาขาสรีรวิทยาทางไฟฟ้าของหัวใจ ทุกท่านจะมาให้
แง่คิดมุมมอง 
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ในการประชุมจะมีรางวัลการน าเสนองานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  ทั้งแบบน าเสนอโดยวาจาและ
แบบโปสเตอร์ โดยความอนุเคราะห์รางวัลจากสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ นพ. ประสงค์  ศิริวิริยะ
กุล และทางเจ้าภาพการจัดประชุม นอกจากนี้ มีรางวัล popular vote ด้วย งานวิจัยของนักศึกษาสามารถลงเป็น 
Proceedings ใน J Physiol and Biomed Sci ในปีนี้ ซึ่งนักศึกษาจะขอจบการศึกษาได้ทันเวลา รวมทั้งยังมีงานแสดง
มุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส และเดินเที่ยวงานกาดหมั้วคัวแลง  ค่าลงทะเบียน ส าหรับสมาชิกสรีรวิทยาสมาคม 3,000 บาท 
ส าหรับบุคคลทั่วไป 3,500 บาท ส่วนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่และผู้ติดตาม 2,500 บาท และผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 15 ปี 
1,000 บาท ราคาค่าลงทะเบียนจะเพ่ิมขึ้นอีก 500 บาทถ้าลงทะเบียนหลังจาก 15 ตุลาคม 2559 ส าหรับห้องพักที่โรงแรมดิ
เอ็มเพรส ห้องพักคู่ 1,800 บาท/คืน รวมอาหารเช้า ส่วนนักศึกษาสามารถพักได้ที่ สวนดอกพาร์ค ห้องพักเดี่ยว 1,200 
บาท/คืน ห้องพักคู่ 1,300 บาท/คืน มีอาหารเช้า ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.pstc2016cmu.org ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ . 053-
935362-4 โทรสาร 053-935365  E-mail: cmu.physiology@gmail.com ส าหรับผู้เดินทางจากสนามบินเชียงใหม่เข้า
สู่โรงแรมที่จัดประชุมสามารถใช้บริการสาธารณะ อัตราค่าบริการประมาณ 160 บาท   

กองทุน FAOPS 2015 
จากการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FAOPS 2015 ที่ผ่านมานั้น  
ศาสตราจารย์. พญ. ดวงพร   วีระวัฒกานนท์ นายกสรีรวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย ได้แจ้งที่ประชุมกรรมการบริหารแห่งประเทศไทยว่า 
การจัดประชุมครั้งนี้มีรายได้เป็นจ านวนเงิน 3,044,000 บาท (สาม
ล้านสี่หมื่นสี่พันบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจึงมีมติเห็นชอบ
ให้น ารายได้จากการจัดประชุม ตั้งเป็น “กองทุน FAOPS 2015” 
โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเงินดอกผลจากกองทุน FAOPS 2015 เป็นเงินรางวัลในการประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมวิชาการประจ าปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ดังนี ้
 “รางวัล ดิถี  จึงเจริญ จากกองทุน FAOPS2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” ส าหรับนิสิต 
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ในการน าเสนอด้วยวาจา “ชนะเลิศ” รางวัลละ 4,000 บาท  
 “รางวัล อวย  เกตุสิงห์ จากกองทุน FAOPS2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” ส าหรับนิสิต 
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในการน าเสนอด้วยวาจา “ชนะเลิศ” รางวัลละ 4,000 บาท 
 “รางวัล ประสพ  รัตนากร จากกองทุน FAOPS2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” ส าหรับ
นิสิต นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ในการน าเสนอด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” รางวัลละ 3,000 บาท 
 “รางวัล จากกองทุน FAOPS2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” ส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตในการน าเสนอด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” รางวัลละ 3,000 บาท 
   “รางวัล จากกองทุน FAOPS2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” ส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต หรือระดับมหาบัณฑิตในการน าเสนอด้วยแผ่นภาพ “ชนะเลิศ” รางวัลละ 2,000 บาท 
 “รางวัลจากกองทุน FAOPS2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” ส าหรับนิสิต นักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต หรือระดับมหาบัณฑิตในการน าเสนอด้วยแผ่นภาพ “รองชนะเลิศ” รางวัลละ 2,000 บาท   
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ทั้งนี้การใช้ดอกผลจากกองทุน FAOPS 2015 เพื่อเป็นเงินรางวัลในการประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จะเริ่มใช้ในการประชุมวิชาการประจ าปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 
 ในภาพ ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล  ผลประมูล ประธานจัดการประชุม FAOPS 2015  รองศาสตราจารย์. นพ. 
ประสงค์  ศิริวิริยะกุล ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้ และ ศาสตราจารย์. ดร. สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์  เลขานุการ 
FAOPS 2015 เป็นผู้แทนมอบเงินรายได้จาการจัดประชุมนานาชาติ FAOPS 2015 ให้แก่สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดย
มี ศาสตราจารย์. พญ. ดวงพร   วีระวัฒกานนท์ นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. 
เป็นผู้รับมอบ 

     ปิดฉากไปอย่างสวยงามส าหรับการอบรม สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา
ครั้งที่ 34 ในหัวข้อ 

  เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 
ณ. ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย
ความร่วมมือของภาควิชาสรีรวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ
วิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  โดยมี ศาสตราจารย์ พญ. ดวงพร 
วีระวัฒกานนท์  นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้เปิดการ
อบรม มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 290 คน ซึ่งมีหลากหลายกลุ่ม
อาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด นักสรีรวิทยา 
นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จุดประสงค์ของการอบรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ส่งเสริมการดูแลประชากรกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและทุพพลภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุเนื้อหาการอบรมโดยวิทยากร
จากภายในคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล และจากภายนอกคณะ 

ศิริราชประสบความส าเร็จอย่างสูงในการจดัอบรม 
AGING : PHYSIOLOGY AND CARE 
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ครอบคลุมหัวข้อ Cellular senescence, Cognitive impairment in the elderly, Gait, Falls and Fracture, Aging pump 

and pipes: Hypertension in the elderly, Endocrinology of aging, Gastrointestinal and urinary tract in the 

elderly, Active aging: Physiology applied, Immunosenescence and inflamm-aging,  Infection and vaccination 

และ Fighting against aging : Current perspectives การประเมินผลการอบรมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.22 จาก 5 คะแนน) 

ผู้เข้าอบรมให้ความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องเนื้อหาที่ทันสมัย น่าสนใจและวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ได้ดี  

                         Powerpoint handout ขอ งผู้ บ ร รยาย ในกา รอบรมครั้ ง นี้ ส ามา รถ  download ไ ด้ จ า ก 

http://www.ps.si.mahidolac.th/pst34/ 
 

เปิดงาน-เปิดใจ 
 สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน คอลัมภ์เปิดงาน-เปิดใจ
ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สรีรวิทยาท่านหนึ่ง 
ซึ่ งประสบความส า เร็จอย่ างสู ง ในการท างาน
โดยเฉพาะงานวิจัย ท่านมีผลงานวิจัยมากมาย ท่าน
คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพา  คู่คงวิริยพันธุ์   
       รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา คู่คงวริิยพันธุ ์เป็นอาจารย์ประจ า ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึง
ปัจจุบัน นอกจากงานสอนนักศกึษาแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา คู่คงวริิยพันธุ์ 
ยังมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติจ านวนมากกว่า ๗๐ เรื่อง 
จากผลงานดังกล่าวท าให้ได้รบัรางวัลเชิดชูเกียรติทั้งจากคณะแพทยศาสตรแ์ละ               จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ่งที่น าความภาคภูมิใจ
ยิ่งให้แก่อาจารย์คือการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๘ และ
นักศึกษาบัณฑิตทุกคนที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เป็นจ านวนกว่า ๑๐๐ รางวัล นอกจากนี้อาจารย์ยังเคยด ารงต าแหน่งบริหารหลาย
ต าแหน่ง ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะแพทยศาสตร์ กรรมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ กรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองประธาน
กรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 
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การท างานวิจัย 
     งานวิจัยของอาจารย์เริ่มตั้งแต่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย อาจารย์ได้น า
ความรู้และเทคนิคการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยที่ภาควิชา ลักษณะงานวิจัยจะเน้นระบบหัวใจร่วม
หลอดเลือด ทั้งในรูปแบบ in vitro และ in vivo models โดยท างานวิจัยแบบสหสาขาวิชา เชื่อมโยงงานวิจัยทางปรี
คลินิกให้เข้ากับงานวิจัยทางคลินิก (Bridging Bench and Bedside) เพื่อเอื้อต่อการน าผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ส าหรับงานวิจัยที่ด าเนินการ ได้แก่ 
การศึกษาฤทธ์ิและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสารพฤกษเคมี สารสกัดจากพืชสมุนไพร ผักพื้นบ้าน โปรตีนน้ ามัน
ร าข้าวและโปรตีนไฮโดรไลเสทร าข้าวเพื่อปรับพลศาสตร์ของเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นหลอดเลือด เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานและปรับรูปแบบโครงสร้างผนังหลอดเลือด ร่วมกับการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน โดยศึกษาในสัตว์ทดลองที่
เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะผิดปกติต่างๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อการเกิดโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด เช่น ความดันเลือดสูง 
เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เมตาบอลิกซินโดรม และภาวะอื่นๆที่ส่งผลให้หัวใจและหลอดเลือดท างานล้มเหลว ได้แก่ 
ภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะเลือดจางอย่างรุนแรง ภาวะเหล็กเกิน และภาวะพิษจากสารโลหะหนัก
แคดเมียมและตะกั่ว เป็นต้น ผลงานวิจัยในสัตว์ทดลองบางสภาวะได้น ามาศึกษาเพิ่มเติมในคนเพื่อตรวจวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ทางชีวภาพและการแสดงออกของจีนส าคัญๆที่เกี่ยวข้องกับโรค พร้อมทั้งตรวจวัดการท างานของเซลล์ผนังหลอดเลือด
แบบ non-invasive ได้แก่ การวัด arterial pulse propagation, pulse wave velocity, flow mediated dilatation 
และ forearm blood flow เป็นต้น 
 เคล็ดลับความส าเร็จในการท างาน 
     ส าหรับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่รักงานวิจัย ปัจจุบันสถาบัน/หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการวิจัยอย่างมาก จึง
มีโอกาสที่จะได้รับทุนวิจัยสูงมาก เพียงแต่ที่มาของปัญหางานวิจัยนั้นจะต้องมีความชัดเจน ตรงประเด็น เกิดประโยชน์และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จากประสบการณ์การวิจัย อยากแนะน าน้องๆนักสรีรวิทยาทั้งหลายว่าในระยะ
เริ่มแรกต้องขยัน หมั่นเพียร แสวงหาความรู้ใหม่อย่างสม่ าเสมอ หาหัวข้องานวิจัยที่เราสนใจให้พบ และลงมือท าวิจัยด้วย
ตนเองเพื่อให้เกิดทักษะการวิจัย โดยยึดหลักว่า “ยิ่งอ่าน-ยิ่งเข้าใจ ยิ่งท า-ยิ่งรู้”  พร้อมทั้งแสวงหาประสบการณ์การวิจัย
ในต่างประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศ และเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ควรเน้น
หัวข้อการวิจัยในระบบใดระบบหนึ่งเป็นเฉพาะ ไม่จับงานวิจัยไปหลากหลายระบบ เมื่อมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งแล้ว
ให้ฝึกหัดเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาบัณฑิตโดยเริ่มจากระดับปริญญาโทก่อน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างนักวิจัยที่
ดี ร่วมแก้ปัญหาและร่วมสร้างผลงานไปกับเขา พึงระลึกเสมอว่า “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
และประเทศชาตินั้น เป็นหน้าที่ส าคัญของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่พึงกระท ายิ่ง” และความส าเร็จของลูกศิษย์ เป็นรางวัล
ชีวิตที่น าความภาคภูมิใจให้กับอาจารย์….สุดท้ายนี้ขอให้น้องๆประสบความส าเร็จดังที่มุ่งหวังและและเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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 นักศึกษาแพทย์ศิริราชคว้ารองชนะเลิศ  
The 14th Inter-medical School Physiology Quiz          

    ปิดฉากไปแล้วส าหรับการแข่งขัน The 14th Inter-Medical School 
Physiology Quiz (IMSPQ 2016) ที่ Grha Sabha Pramana, Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 
2559 โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 81 ทีม จากประเทศต่าง ๆ 23 ประเทศ คือ 
Australia (1 ทีม),  Bangladesh (1 ทีม),  Bosnia-Herzegovina (1 ทีม),  
Cambodia (1 ทีม),  China (10 ทีม),  Egypt (1 ทีม),  HongKong (1 ทีม),  
India (7 ทีม),  Indonesia (18 ทีม),  Iran (1 ทีม),  Japan (5 ทีม),  Laos (1 
ทีม),  Malaysia (9 ทีม),  Mongolia (1 ทีม),  Myanmar (2 ทีม),  Nepal (1 
ทีม),  Singapore (2 ทีม),  Srilanka (4 ทีม),  Sudan (1 ทีม),  Taiwan (2 
ทีม),  The Philippines (2 ทีม), Veitnam (1 ทีม)  และทีมจากประเทศไทยมี
ทั้งหมด 8 ทีม ได้แก่ วิทยาลัย นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
มหาวิทยาลัยสุรนารี และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โดยวันแรกเป็นการ
แข่งขันรอบคัดเลือกด้วยข้อสอบข้อเขียน และจะคัดทีมที่มีคะแนนสอบข้อเขียน
สูงสุด เพียง 40 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหาแบบปากเปล่าในรอบต่อไป  โดย
ทางคณะผู้จัดการแข่งขันจะไม่บอกอันดับของการแข่งขันและจะประกาศผลใน
คืนวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งมีงานการแสดง cultural night   ในงานมีการ
แสดงของนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ   เป็นการแสดงที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจ าชาติทีมละประมาณ 10-20 นาท ี
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ทีมจากประเทศไทยที่ผ่านข้อเขียนเข้าไปในการสอบแบบปากเปล่า 4 ทีม คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ส าหรับการตอบปัญหาปาก
เปล่าในวันที่ 2  แต่ละทีมจะมีนิสิตแพทย์ 3 คนเข้าแข่ง  ใน first round ของการสอบแบบปากเปล่าออกเป็น 8 รอบ   
รอบละ 5 ทีม  เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะ 8 ทีม   และทีมที่มีคะแนนสูงสุดรองลงมาอีก 4 ทีม   เข้าแข่งขันในรอบ second 
round รวม 12 ทีม   ซึ่งจะคัดเลือกทีมผู้ชนะ 3 ทีม  และทีมที่มีคะแนนสูงสุดรองลงมาอีก 3 ทีม   เข้าแข่งขันในรอบ 
semifinal รวม 6 ทีม 
เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 ทีมส าหรับรอบ final   ผลการแข่งขันในรอบ final ดังนี้  
 ทีมชนะเลิศ คือ Universitos Godjah Modo (UGM), Indonesia 
 ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล (SIMU), Thailand 
 ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ De La Salle University Health Sciences Institute (DLSU), The Philippines 
 

สงขลายกเลิกการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน The 15th IMSPQ (IMSPQ 2017) 

     ตามที่ได้เสนอข่าวมาก่อนหน้านี้ว่า ในการแข่งขันปีหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน The 15th 
Inter-Medical School Physiology Quiz (IMSPQ 2017) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น ทาง Prof. Cheng Hwee Ming 
ประธานการจัดแข่งขัน ได้แจ้งข่าวล่าสุดว่า เนื่องจากทาง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
แจ้งว่าติดขัดปัญหาบางประการในการเป็นเจ้าภาพ IMSPQ 2017 ในปีหน้า ดังนั้นการแข่งขัน IMSPQ 2017 จะกลับไปที่ KUALA 
LUMPUR ประเทศมาเลเซีย เช่นเดิม ความคืบหน้า NEWSLETTER จะน ามาเสนอต่อไป 
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ใกล้ปิดลงทะเบียน EARLY 
BIRTH “THE 38TH IUPS 
CONGRESS (IUPS 2017)”  

     ใกล้เข้ามาแล้วส าหรับการประชุมวิชาการ 
IUPS  2017 ที่จะจัดในวันที่ 1 August 
2017 - 5 August 2017 ณ. RIOCENTRO 
Exhibition & Convention Centre, Av. 
Salvador Allende, Barra Da Tijuca กรุง 
Rio de Janeiro ประเทศบราซิล โดย theme 
ของการประชุมคือ “RHYTHMS OF LIFE” 
ขณะนี้ใกล้การปิดลงทะเบียนแบบ Early birth : August 22 to November 1 , 2016   
ค่าลงทะเบียนแบ่งเป็นหลายแบบตามสถานภาพ คณะกรรมการพิจารณา symposium ไดป้ระชุม 
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อคัดเลือก symposium ที่จะได้น าเสนอในการประชุม IUPS ครั้งนี้ และจะประกาศ 
symposium ที่ได้รับเลือกเป็นทางการในเดือน November, 2016 ส่วน Scientific program จะประกาศในเร็วนี้ และ
ทางเจ้าภาพได้รับข่าวร้ายว่า PROFESSOR ROGER TSIEN,  NOBEL LAUREATE หนึ่งใน PLENARY SPEAKER ของ
การประชุมได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีเจ้าภาพมีการ
เตรียมทั้งในส่วนของ Plenary Lectures และ Keynote Lectures โดยเชิญวิยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้
มากมาย ขอน าตัวอย่างเพิ่มเติมทั้ง Plenary Lectures และ Keynote Lectures จาก NEWSLETTER ฉบับที่แล้ว มาให้
สมาชิกทราบ ข่าวความคืบหน้าต่างๆ สามารถดูได้ที ่http://iups2017.com/ 

PLENARY LECTURES 

Ups and downs of calcium in the heart (ANNUAL REVIEW PRIZE LECTURE)  
 โดย DAVID EISNER , UK 

Resistance to antibiotics, the microbiome and environmental issues, 
thoughts about the future. 
 โดย ADA YONATH, ISRAEL  

Neural dynamics of cognitive memory system in the primate: where 
global network meets local circuit.  

 โดย YASUSHI MIYASHITA, JAPAN 

http://iups2017.com/
http://iups2017.com/
http://iups2017.com/


Vol. 15 No. 3  Sep 2016 10
 

KEYNOTE LECTURES 

Neural Control of the Circulation During Exercise: Where the Brain Meets the 
Heart.  โดย ANTONIO C. L. NÓBREGA, BRAZIL 

Role of the Water Channel AQP4 in Glial Cells Homeostasis in Physiology and 
Disease. 

 โดย CLAUDIA CAPURRO, ARGENTINA 
 

HODGKIN-HUXLEY-KATZ PRIZE LECTURE – Breathing: From rhythm to emotion. 
โดย JACK  FELDMAN, USA 

IP3 Receptor / Calcium Signaling: Its Role in Physiology and Pathophysiology 
 โดย KATSUHIKO MIKOSHIBA, JAPAN 

Myometrial Physiology – The Rhythms of Contraction and Life. 
โดย SUSAN WRAY, UK 

Stress and brain-gut interactions: role of corticotropin releasing factor. 
 โดย YVETTE TACHÉ, USA 

 

สรรหานายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยคนใหม่ 
     ด้วย ศาสตราจารย์ พญ. ดวงพร  วีระวัฒกานนท์ นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหาร
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ชุดปัจจุบัน ก าลังจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 น้ี 
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายก ส.ส.ท. วาระต่อไป ดังมีรายนามต่อไปน้ี 
 ศาสตราจารย์ พญ. ดวงพร  วีระวัฒกานนท ์  ประธาน 
 ศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ภาวิณ ี ปิยะจตุรวัฒน ์  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. รุ้งตะวัน  สุภาพผล  กรรมการ 
 ดร. มาเรียม  อยู่สุขสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการจะมีการสอบถามให้สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรด ารงต าแหน่งนายกสรีรวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทยคนใหม่  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านช่วยเสนอชื่อบุคคลที่ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสม
จะด ารงต าแหน่งดังกล่าว เพื่อคณะกรรมการจะได้ทาบทามท่าน น าเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในงานประชุม
วิชาการที่เชียงใหม่ เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมลงความเห็น เพื่อจะได้คณะกรรมการที่จะสานงานของสมาคมต่อไป 
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ศูนย์วจิยัไพรเมทแห่งชาตจุิฬาฯ จัดสัมมนาพเิศษ  
     สืบเนื่องจากข่าวการค้นพบลิงแสมในประเทศไทยว่าสามารถใช้หินเป็น
เครื่องมือในการหาอาหารได้  เดือนมิถุนายน 2559 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ 
และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ  จึงขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจ เข้าฟังสัมมนาพิเศษเรื่อง “Discovery of macaque 
stone-tool use in Thailand” โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตร
นนท์ และ  "การศึกษาโดยใช้เทคนิค  fMRI และ intracranial 
recordings ว่าสมองของมนุษย์มีการท างานอย่างไรเมื่อมีการใช้เครื่องมือ" 
โดย Prof. Guy Orban จาก University of Parma ประเทศอิตาลี ใน
วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง 217 ตึกเคมี 2 คณะ
วิทยาศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและส ารองที่นั่ง (ฟรี ) ได้ที่ 
ศาสตราจารย์ ดร.สจุินดา มาลัยวิจิตรนนท ์email: Suchinda.m@chula.ac.th  

คณะแพทย์ จุฬาฯ  จัดประชุมวิชาการ  The 19th TSM Annual Meeting 

     สมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทยร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปี 
ครั้งที่ 19 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00-
12.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 10 อาคารแพทย์พัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ มีหลายหัวข้อที่น่ าสนใจจากวิทยากรต่างประเทศ อาทิ 
PERP/p53/apoptosis applied to cancer biology  โดย Prof. 
Luminita Paraoan (UK) และหัวข้ออื่นๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากประเทศไทย เช่น  Anticancer properties of pectic-like 
oilgosaccharides from Hevea  rubber latex serum,  
Roles of C-reactive protein in coronary microcirculation, 
BioElectronics device and system  การประชุมยังมีการน าเสนอ
งานวิจัยแบบโปสเตอร์ด้วย ผู้ร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ ยังสามารถเก็บ
สะสมคะแนนได้ 4.25 CREDIT  ผู้สนใจติดต่อส ารองที่นั่งได้ที่  คุณ
อภิรดี  บุตรละคร  สมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย    ภาควิชาสรีรวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร โทร. 
(02) 252-7854,  (02)  256-4267  ต่อ  2905 , 2032  โทรสาร. (02) 
252-7854 E-mail : abudlakon@yahoo.com  

mailto:Suchinda.m@chula.ac.th %E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0
mailto:Suchinda.m@chula.ac.th %E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0
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ข่าวสารแวดวงสรีรวิทยา 
ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพา  คู่คงวิริยพันธุ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใน
ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทาง
การแพทย์ กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สัณหภาส สุดวิไล อาจารย์ประจ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
 

ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วสันต์ อุทัยเฉลิม ที่ได้รับรางวัล Lifetime 
Achievement Award ในงาน C3-Complex Cardiovascular Catheter Therapeutics 2016 ที่ 
Hilton Bonnet Creek ,Orlando มลรัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา 
 

ขอแสดงความยินดี แก่ คณาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับ
โล่และรางวัลจาก  ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์  นริันตรัตน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  ในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 31 ปี วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดังนี้ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งตะวัน สุภาพผล ได้รับโล่ห์และเกียรติบัตรรางวัลนักประดิษฐ์/นวัตกรรม 
(ดีเด่น) ประจ าปี 2559 จาผลงาน "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ ามันร าข้าว (gamma-oryzano 18,000 
ppm)"  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในโอกาสได้รับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น (พรคีลินิก) ประจ าปี 2559   

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรวีรรณ ทองสะอาด เข้ารับโล่ประกาศเกยีรติคุณ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณูปการ
ต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ อุทิศตนให้แก่องค์กรมานานถึง 20 ปี 
 

ดร. ปิยะนุช ปัทมสถาน เข้ารับโล่ประกาศเกยีรติคณุ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณูปการต่อคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ อุทิศตนให้แก่องค์กรมานานถึง 10 ปี  
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สรีรวิทยาสมาคมขอต้อนรับสมาชิกใหม่  
ดังมีรายนามดังนี ้

สมาชิกหมายเลข 386 นพ. นคร มธุดาวงศ์ 
อาจารย์ประจ า สถานพลีคลินิก สาขา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

สมาชิกหมายเลข 387 น.ส. กาญจนา สุขศรี  
 

สมาชิกหมายเลข 388 อาจารย์ ศิริพร 
วงค์สายญาติ อาจารย์ประจ า คณะ
กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

สมาชิกหมายเลข 389  
น.ส. กนกวรรณ สามล  
 

สมาชิกหมายเลข 390 นพ. สุทัศน์ ภัทรวรธรรม 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
โรงพยาบาลกลาง 
 

สมาชิกหมายเลข 391 ดร. กิตติพันธ์ุ อรุณพลังสันติ  
อาจารยป์ระจ า ภาควิชากายภาพบ าบัด คณะ
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
 

สมาชิกหมายเลข 392 นส. นวยิา ฮุยเป้า 
อาจารย์ประจ า ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

สมาชิกหมายเลข 393 ดร. ฐาปน ีเริงฤทธ์ิ 
อาจารย์ประจ า ภาควิชาสรีรวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

สมาชิกหมายเลข 394  
ดร. พิศเรศ คุ่ยตว่น อาจารย์ประจ า ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

สมาชิกหมายเลข 395 นส. จุฬาลักษณ์ ทองเอม 
นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศริริาช  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สมาชิกหมายเลข 396 ดร. วีระพล แสงอาทิตย์ 

อาจารย์ประจ า ภาควิชาสรีรวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ อาจารย์ประจ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 1 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

ภาควิชาสรีรวิทยา ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ สาขาสรีรวิทยาวุฒิปรญิญาเอก ออกไปถึง 30 
กันยายน 2559 รายละเอียดดูได้ในเว็บไซด์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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New trends in evolutionary biology: biological, philosophical 

and social science perspectives 
The Royal Society, London, 6-9 Carlton House Terrace, London, SW1Y 5AG 

November 07-09, 2016  https://royalsociety.org/events/2016/11/evolutionary-biology/ 

 
Rio de Janeiro, Brazil, August 01-05, 2017 

http://iups2017.com/    "Rhythms of Life" 
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