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สวัสดีค่ะสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่าน
ย่างเข้าปี 2018 แล้ว ทางสมาคมขออวยพรให้ทุกท่าน
มี ความสุ ข สุ ขภาพแข็ งแรง โดยเฉพาะสมาชิ ก สว.
ทั้งหลาย คงต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้น เพราะอากาศที่
แปรปรวน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว เล่นเอาหลายคนป่วย
ไปตาม ๆ กัน พร้อมกันนี้ทาง NEWSLETTERS ก็ขอส่ง
การ์ดอวยพรงาม ๆ มาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้ง โดย
มีภาพสถานที่สาหรับการจัดประชุมวิชาการประจาปี
2018 ที่เขาใหญ่มาให้ชมด้วย หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะ
ไปเข้าร่วมประชุมกันเช่นเคยค่ะ
NEWSLETTER ฉบับนี้มีข่าวมากจริง ๆ ค่ะ ทั้งคอลัมน์ใหม่ บทความวิชาการและบทสนทนาทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยเล่มนี้ได้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ 2 ท่าน ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรคงต้องเข้าไปชมกันค่ะ นอกจากนั้นจะมีข่าวสรุป
การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 46 ประจาปี
2561 โดยเจ้ า ภาพคื อ คณะแพทยศาสตร์ว ชิ รพยาบาล และคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิด ลเป็ น เจ้ า ภาพ ในหัว ข้อเรื่อ ง
“RESEARCH AND EDUCATIONAL INNOVATION IN PHYSIOLOGY” ข่าวความคืบหน้าการจัดอบรมสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่
36ประจาปี พ.ศ. 2561 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อเรื่อง "SMART EXERCISE SMART LIFE
ฉลาด……ออกกาลังกาย สบายชีว"ี ความคืบหน้าการจัดประชุม FAOPS 2019 ที่ญี่ปุ่นซึ่งจะจัดในปีหน้า ข่าวการแข่งขัน The 16th Intermedical Physiology Quiz ที่มาเลเซีย ข่าวสารในแวดวงสรีรวิทยาและสมาชิก สรีรวิทยา ข่าวการจากไปอย่างสงบของอดีตนายก
สรีรวิทยาสมาคม และข่าวน่ายินดีของสมาชิก ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ซึ่งในเดือนนี้มีข่าวน่ายินดีที่สมาชิกของเราได้รับรางวัลจาก สกว.
ส่วนจะเป็นผู้ใดลองเข้าไปชมกันค่ะ และขณะนี้ทางสรีรวิทยาสมาคมได้ปรับปรุง Website ใหม่ www.pst.or.th ซึ่งทางสมาชิกสามารถ
ติ ด ตามข่า วสารต่ า ง ๆ ได้ และข่า วสารการประชุ ม วิ ช าการต่ า งๆทั้ ง นอกและในประเทศ มาให้ส มาชิ กติ ด ตามกัน ด้ ว ย ทางกอง
บรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกทุกท่านเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รู้สึกว่าเราใกล้กันและ
ทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกัน หากท่านใดมีข้อมูลข่าวสารใด ๆ สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิมขอขอบคุณทุกท่านแล้ว
เจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
จดหมายข่าวจะตีพิมพ์เผยแพร่ขา่ วสารต่างๆ ให้ สมาชิกรับทราบปี ละ 3 ฉบับ โดย สรี รวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยซึง่
คณะกรรมการดาเนินงานประกอบด้ วย บรรณาธิการ : รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน
คณะแพทศาสตร์ วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช E-mail : tmw706@gmail.com
รศ.ดร. ธมลวรรณ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร. อรพรรณ วนขจรไกร หมวดวิชาสรี รวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. อรพรรณ
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 1473 โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 1417 E-mail : w_oraphan@hotmail.com
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จุฬาฯจัดอบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ประจาปี 2561
“Smart Exercise Smart Life
ฉลาด…ออกกาลังกาย สบายชีวี”
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมจะจัดอบรมสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 36 ประจาปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้ อ คือ
"Smart Exercise Smart Life ฉลาด……ออกกาลังกาย
สบายชีวิ" โดยจัดวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ. อาคาร
แพทยพัฒ น์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย
หัวข้ อการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ “Daily activity, alternative
exercise and sexercise” “Run for your health, run for
yourself” “Nutrition & exercise, supplement and doping”
“Neuropsychological benefit of exercise” “Gym exercise”
“Smart workout for woman” “Sport guru” และ “Exercise
in various population: children, elderly and metabolic
disease” มีวิทยากรซึ่งเกือบทังหมดเป็
้
นแพทย์ที่เชี่ยวชาญใน
เรื่ อง exercise อาทิ ผศ. ดร.นายแพทย์ภาสกร วัธนธาดา
แพทย์ห ญิ ง ฑิม ภ์ พ ร วิทู ร พงศ์ นายแพทย์ เ สกข์ แทน
ประเสริฐสุข รศ. ดร.แพทย์หญิงอรอนงค์ กุละพัฒน์ รศ.
ดร.ดรุณวรรณ สุขสม รศ.นายแพทย์ สมพงษ์ สุวรรณวลัย
กร และ รศ.นายแพทย์ สมพล สงวนรังศิรกิ ุล เป็ นต้น และที่
พิเศษคือมีศลิ ปิ นทีเชีย่ วชาญด้าน exercise คือ คุณ ศรัณย์
รัชต์ วิสทุ ธิธาดา (ลิเดีย) มาร่วมเป็ นวิทยากรด้วย
ขณะนี้ program การอบรม และรายละเอียดการลงลงทะเบียนและแบบฟอร์ มลงทะเบียนเข้ าร่ วมการอบรมฯ สมาชิก
สามารถเข้ าไปดูได้ ที่ website http://physiology.md.chula.ac.th ค่าลงทะเบียนการอบรมฯ แสดงในตารางด้านล่าง
สาหรับเรื่องทีพ่ กั ในอัตราพิเศษบริเวณใกล้กบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และค่าเครดิตของสภาวิชาชีพจะแจ้งให้ทราบ
เป็ นระยะ
สถานะผูส้ มัคร

สมาชิ กสรีรสมาคม
ไม่ใช่สมาชิ กสรีรสมาคม
นิ สิต–นักศึกษา
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สาขาสรี ร วิ ท ยา ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ้ื น ฐาน คณะ แพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสรีรวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46 ประจาปี 2561 ภายใต้หวั ข้อ
การประชุม: “Research and Educational Innovation in Physiology” วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ
โรงแรม โรแมนติ ก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. ปากช่ อง จ. นครราชสีมา ขณะนี้กาลังเร่งทากาหนดการกระประชุมให้
สมบูรณ์ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์น้ีจะประกาศรายละเอียดและมีหนังสือเชิญประชุมไปยังสมาชิกและสถาบัน
ต่าง ๆ กาหนดการคร่าว ๆ จะมี ปาฐกถาพิเศษ 2 เรือ่ ง โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ าให้ความรู้ เช่น การสร้างนวัตกรรม
จากงานวิ จยั สรีรวิ ทยา (Innovative production from Physiological Research) การเรียนการสอนและการ
วัดผลทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Outcome based Education: Teaching and Evaluation Method in
Preclinical Sciences) และ การสร้างแบบจาลองทีใ่ ช้ในการสอนสรีรวิทยา (Simulation of Muscle Contraction)
เป็ นต้น รวมทัง้ มี symposium ทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการวิจยั เช่น Innovation
in Cancer Therapy, Innovation and Technology for Medical Applications โดยวิ ทยากรเป็ นผู้เชี่ ยวชาญ
จากหลายสถาบัน ทัง้ คณะแพทยศาสตร์วชิ รพยาบาล มหาวิ ทยาลัยนวมิ นทราธิ ราช คณะเภสัชศาสตร์ และ
คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย และจาก สถาบันวิ จยั
แสงซิ นโครตรอน (องค์การมหาชน) แห่งประเทศไทย และเป็ นประจาทุกปี ท่จี ะมีรางวัลการนาเสนองานวิ จยั
ของนั กศึ กษาทัง้ แบบปากเปล่าและแผ่นภาพ จานวน 8 รางวัล โดยการสนับสนุ นเงิ นรางวัลจากกองทุน
FAOPS 2015 เสร็จงานประชุมแล้วสมาชิกสามารถเทีย่ วชมความงามของสถานทีเ่ ทีย่ วหลายแห่ง เช่น shopping ที่
Palio ที่ มีฉายาว่ าอิ ตาลี เมือ งไทย หรือ ที่ Primo Posto อยากชมธรรมชาติ ไปที่ ไร่มณี ศ ร ที่ มีดอกทุ่ ง
ทานตะวันสุดลูกตา หรือจะไปเขาใหญ่ไวเนอรี่ ชิ มเหล้าไวน์ หรือจะไปเล่นน้าที่ Scenical World ความคืบหน้า
การจัดประชุมจะนาเสนอให้ทุกท่านทราบในเร็ว ๆ นี้
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ปิ ดฉากไปแล้วสาหรับการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 45 ประจาปี 2560
ภายใต้หวั ข้อการประชุม: “Implications in Health and Disease” โดยจัดระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ในฐานะเจ้าภาพการประชุม ได้สรุปการประชุมให้ทาง
สมาคมรับทราบ และส่งภาพบรรยากาศอบอุ่นในการประชุมลงใน website การประชุม ทุกท่านคงจะเข้าไป
download แล้ว ทาง NEWSLETTER ขอสรุปภาพรวมการประชุมให้สมาชิกทุกท่านทราบดังนี้ค่ะ จานวน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 201 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันต่าง ๆ กิจกรรมการ
ประชุมประกอบด้วย
ปาฐกถา 2 เรือ่ ง คือ
• ปาฐกถา อวย เกตุสงิ ห์ โดย Professor Prasit Watanapa เรื่อง Translating Basic Science into Clinical
Practice
• ปาฐกถา ดิถี จงเจริญ โดย Professor Suthipan Jitpimolmard เรื่อง Impact of Research on the
Development of the Country
บรรยายพิ เศษ 4 เรือ่ ง คือ
บรรยายพิเศษ 1 โดย Professor Gary Sweeney เรื่อง Heart Failure: Understanding Pathophysiology and
Therapeutic Opportunities.
บรรยายพิเศษ 2 โดย Professor Cheng Hwee Ming เรือ่ ง How My Students Taught Me Physiology
บรรยายพิเศษ 3 โดย Professor Takafumi Ishida เรือ่ ง Semen and Primate Society
บรรยายพิเศษ 4 โดย Associate Professor Silvia Arribas เรื่อง Sexual Dimorphism in Fetal Programming
of Cardiovascular Diseases. Are Females Really Protected?
Vol. 17 No. 1, Jan2018
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Symposium 4 เรือ่ ง คือ
Symposium 1 เรือ่ ง Novel Risk Factors for Cardiovascular Disease
Symposium 2 เรือ่ ง Substrate Utilization and its Implications in Health and Sports
Symposium 3 เรือ่ ง Two Hundred Seventy Minutes of Life
Symposium 4 เรือ่ ง Alternative Medicine in Epilepsy
การนาเสนอผลงานวิ ชาการทัง้ แบบด้วยวาจาและแบบแผ่นภาพ ได้แก่
ผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต จานวน 7 เรือ่ ง
ผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับมหาบัณฑิต จานวน 7 เรือ่ ง
ผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิต (Poster Presentation) จานวน 17 เรือ่ ง
ผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพโดย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจยั จานวน 18 เรือ่ ง
นักศึกษาที่ได้รบั รางวัลการนาเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งในปี น้ีเพิม่ เป็ น 8 รางวัล โดยการสนับสนุ นเงินรางวัล
จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้แก่
รางวัลผลงานวิ ชาการที่ นาเสนอด้วยวาจา
“รางวัล ดิ ถี จึ งเจริ ญ” ระดับดุษฎี บณ
ั ฑิ ต รางวัล “ชนะเลิศ ” คือ นางสาว เกศสรินทร์ ร่วมยอด จาก ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
“รางวัล อวย เกตุสิงห์” ระดับมหาบัณฑิ ต รางวัล “ชนะเลิศ” คือ นางสาว จาลองลักษณ์ ศรีโคว จาก ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“รางวัล ประสพ รัตนากร” ระดับดุษฎี บณ
ั ฑิ ต รางวัล “รองชนะเลิศ” คือ นางสาวสมฤดี เรียบร้อย จาก ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“รางวัลจากกองทุน FAOPS 2015” ระดับมหาบัณฑิ ต รางวัล “รองชนะเลิศ” คือ นางสาววณิชยา มินตา จาก
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลผลงานวิ ชาการที่ นาเสนอแบบแผ่นภาพ
ระดับดุษฎี บณ
ั ฑิ ต รางวัล “ชนะเลิศ คือ นางสาวกาญจนา สุขศรี จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิร ิ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับ ดุษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต รางวัล “ชนะเลิศ ” คือ นายอัค รชัย ทับ สกุ ล จาก ภาควิช าสรีร วิท ยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับมหาบัณ ฑิ ต รางวัล “ชนะเลิศ ” คือ นายภูรวิ ฒ
ั น์ เขียวค ารพ จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัล Award of Excellence โดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนาเสนอ
ผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพ ระดับมหาบัณฑิต รางวัล “รองชนะเลิศ” คือ นางสาวสุรนี า เปาะซา จาก ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันแรกช่วงค่ามีพธิ แี สดงมุทติ าจิต “ครูสรีรวิทยาอาวุโส” โดยมีการต้อนรับด้วยพิธบี ายศรีส่ขู วัญตามประเพณี
อีสาน เพื่อความเป็ นศิรมิ งคลแก่ “ครูนักสรีรวิทยาอาวุโส” จานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (กิตติคุ ณ)
ดร.ภญ.ราตรี สุดทรวง ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.พญ.บังอร ชมเดช ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ไพบูลย์
บูรณรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ ์กุล
รองศาสตราจารย์ วัชรัตน์ หลิมรัตน์ ศาสตราจารย์
(พิเศษ) ทพ.ดร.จีรศักดิ ์ นพคุณ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุ รกั ษ์ รองศาสตราจารย์ นพ.ประสงค์ ศิร ิ
วิรยิ ะกุล และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชยั ชูปรีชา บรรยากาศเป็ นไปด้วยความอบอุ่นชื่นมื่น
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วันสุดท้ายเจ้าภาพได้พาเทีย่ วภายในเมืองขอนแก่น เช่น ศาลหลักเมืองขอนแก่น วัดพระธาตุขอนแก่น วัดหนอง
แวง เป็ นต้น ทางผูจ้ ดั การประชุมได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุ นสมาคมฯ ผ่านประธานฯ เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท
ซึง่ ได้มอบให้แก่เหรัญญิกเพื่อดาเนินการต่อไป พร้อมกับได้ถ่ายรูปพิธรี บั มอบ สาหรับเจ้าภาพครัง้ ต่อไปคือ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ก ารแพทย์พ้ืนฐาน คณะแพทยศาสตร์ว ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับภาควิชา
สรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะจัดที่เขาใหญ่ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 19-21
ธันวาคม 2561 เรียนเชิญสมาชิกเตรียมตัวไปสัมผัสไอหนาวและพบกันอีกครัง้ ในงานประชุมวิชาการครัง้ หน้าค่ะ
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กลไกการเกิดโรคอุจจาระร่วง
จากเชื้ออหิวาห์สายพันธุใ์ หม่
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคอุจจาระร่วง ถือเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญของประเทศกาลังพัฒนา ในแต่ละปี ม ี
ผูป้ ่ วยหลายแสนคนเสียชีวติ จากโรคนี้ และมีแนวโน้มจานวนผูป้ ่ วยเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ จากภาวะโลกร้อนและอุทกภัย อหิวาตกโรคถือเป็ นโรคอุจจาระร่วงทีม่ อี าการรุนแรงและก่อการระบาดสูง
เกิดจากเชือ้ Vibrio cholera การระบาดของอหิวาตกโรคทีผ่ ่านมาเกิดจากเชือ้ สายพันธุ์ Classical หรือ El Tor แต่
ทว่าการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่า เชื้ออหิวาห์สายพันธุ์ท่กี าลังก่อการระบาดในประเทศไทย คือสายพันธุ์ El
Tor variant ซึง่ มีพน้ื ฐานทางพันธุกรรมเป็ นสายพันธุ์ El Tor แต่มกี ารถ่ายโอนยีน cholera toxin จากสายพันธุ์
classical ทาให้ก่อโรคได้รุนแรงมากขึน้ (1) การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของโรคอุจจาระในหนู เม้าส์พบว่า เชือ้ สาย
พันธุ์ classical ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงผ่านการกระตุ้นการคัดหลังคลอไรด์
่
ในลาไส้ผ่านโปรตีน cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator (CFTR) โดยไม่มกี ารอักเสบและการทาลาย tight junction (2) แต่เชือ้
สายพันธุ์ El Tor variant เหนี่ยวนาอาการท้องร่วงด้วยกลไกที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ อันเป็ นผลมาจาก
ความสามารถในการสร้าง cholera toxin ได้เพิม่ ขึน้ 2-3 เท่า ซึง่ มีผลทาลาย tight junction แล้วเหนี่ยวนาให้เกิด
การอักเสบผ่ านการกระตุ้นโปรตีนตัว รับของระบบภูมคิ ุ้มกันคือ toll-like receptor 4 ทาให้เ กิดการสร้า ง
prostaglandin E4 (PGE4) ซึง่ มีผลกระตุ้นการคัดหลังคลอไรด์
่
ผ่านโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ทงั ้ สองชนิดใน
เซลล์ลาไส้ คือ CFTR และ calcium-activated chloride channel (CaCC) นอกจากนี้ PGE4 ยังมีผลทาลาย tight
junction อีกด้วย (3) จึงทาให้สามารถสรุปได้ว่า เชือ้ สายพันธุ์ El Tor variant ทีก่ าลังระบาดก่อโรคได้รุนแรงมาก
ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับสายพันธุด์ งั ้ เดิม เนื่องจากมีการเหนี่ยวนาการคัดหลังคลอไรด์
่
ผ่านโปรตีนช่องทางผ่านคลอ
ไรด์ทงั ้ สองชนิด คือ CFTR และ CaCC ทาให้เกิดโรคอุจจาระร่วงชนิด secretory diarrhea ร่วมกับการทาลาย
tight junction ส่งผลให้เกิดโรคอุจจาระร่วงด้วยกลไก leak-flux mechanism อีกด้วย ดังนัน้ การพัฒนาวิธกี าร
รักษาโรคอุจจาระร่วงทีเ่ กิดจากเชือ้ อหิวาห์ทก่ี าลังระบาดนี้ตอ้ งมุง่ เป้ าไปทีก่ ารยับยัง้ โปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ทงั ้
สองชนิดคือ CFTR และ CaCC และการยับยัง้ การอักเสบและการฟื้ นฟู tight junction ของลาไส้ โดยผู้วจิ ยั ได้
ค้นพบยาและสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลายชนิดที่มศี กั ยภาพในการรักษาโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อสาย
พันธุ์ใหม่น้ี เช่น chitosan oligosaccharide ที่เตรียมจากเปลือกกุ้งสามารถลดการอักเสบ ยับยัง้ โปรตีน CFTR
และเร่งการฟื้ นฟูของ tight junction ในลาไส้มนุ ษย์ได้ผ่านการกระตุ้นโปรตีนตัวรับแคลเซียม (calcium-sensing
receptor) และโปรตีน AMP-activated protein kinase (AMPK) (4) สาร piperine จากพริกไทยดาและยา
diclofenac สามารถยับยัง้ การคัดหลังคลอไรด์
่
ผ่าน CFTR และ CaCC ได้ (5,6) และล่าสุดพบว่ายา flefenamic
acid ซึง่ เป็ นยาในกลุ่ม NSAID สามารถออกฤทธิ ์ยับยัง้ การอักเสบและเร่งการฟื้ นฟูของ tight junction เซลล์ลาไส้
ผ่านการกระตุ้นโปรตีน AMPK (7) และสามารถยับยัง้ การคัดหลังคลอไรด์
่
ผ่านทัง้ CFTR และ CaCC ได้อกี ด้วย
(8) ขณะนี้ผวู้ จิ ยั กาลังดาเนินการวิจยั ต่อยอดเพื่อนาผลงานวิจยั ดังกล่าวไปสู่การใช้ประโยชน์ในการรักษาผูป้ ่ วยโรค
อุจจาระร่วงต่อไป
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การปฏิบัตติ ัวเมื่อต้ องอยู่กับกรดไหลย้ อน.....
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ถาม: โรคกรดไหลย้อนคืออะไร
ตอบ: โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease หรือ GERD) เป็ นอาการทีเ่ กิดขึน้ เพราะกรด
ในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึน้ มาบริเวณหลอดอาหารส่วนปลาย มีผลทาให้หลอดอาหารอักเสบได้ โดยมี
พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค ดังนี้

ถาม: อาการทีพ่ บมีอะไรบ้าง
ตอบ: - ปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก หรือร้อนเหมือนไฟลนหัวใจ (heartburn)
- เจ็บคอเรือ้ รัง แสบปาก แสบลิน้ เสียงแหบ โดยเฉพาะช่วงเช้า เนื่องจากเวลาหลับกรดจะไหลย้อนมากกว่า
เวลาอื่นๆ บางคนกรดไหลย้อนสูง ทาให้กล่องเสียงหรือคอหอยอักเสบ ไอเรือ้ รัง
- รูส้ กึ คล้ายมีกอ้ นจุกอยูใ่ นคอ
ความสาคัญ: ถ้าไม่รกั ษาและปล่อยทิ้ งไว้นานๆ อาจทาให้เยื่อบุหลอดอาหารอักเสบ เป็ นแผลในหลอด
อาหาร มีเลือดออก หลอดอาหารตีบ จนกลืนอาหารลาบาก เสี่ยงต่อการเป็ นเยื่อบุหลอดอาหารผิดปกติ ชนิ ด
Barrett’s esophagus และ เพิ่ มการเป็ นมะเร็งหลอดอาหารได้
ถาม: การตรวจทีช่ ่วยวิ นิจฉัยโรคกรดไหลย้อนมีอะไรบ้าง
ตอบ: 1. การส่องกล้องทางเดิ นอาหารส่วนต้ น (Esophagogastroduodenoscopy, EGD)
สามารถบอกได้ว่าผูป้ ่ วยมีหลอดอาหารอักเสบจากโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ บอกได้ว่าผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อนจากโรค
กรดไหลย้อนหรือไม่ และช่วยวินิจฉัยหรือแยกโรคอื่นทีอ่ าจทาให้ผปู้ ่ วยมีอาการคล้ายโรคกรดไหลย้อนได้

2. การตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร และ impedance ตลอด 24 ชัวโมง
่
(24 hr. pH Monitoring)
สามารถบอกว่าผูป้ ่ วยมีกรดไหลย้อนขึน้ มาในหลอดอาหารเป็ นจานวนครัง้ และนานมากกว่าปกติหรือไม่ การเกิดกรด
ไหลย้อนสัมพันธ์กบั การเกิดอาการของผู้ป่วยหรือไม่ การให้ยารักษาผูป้ ่ วยกรดไหลย้อนสามารถควบคุมการเกิดกรด
ไหลย้อนได้เพียงพอหรือไม่
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3. การตรวจการเคลือ่ นไหวของหลอดอาหาร (Esophageal Manometry)
ช่วยในการประเมินความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารและหูรดู หลอดอาหารส่วนล่างก่อนการผ่าตัด ช่วย
วินิจฉัยในผูป้ ่ วยโรคผิวหนังแข็งระยะเริม่ แรกทีม่ าด้วยการอาการของกรดไหลย้อนได้ หรือช่วยวินิจฉัยโรคหลอดอาหาร
เคลื่อนไหวผิดปกติ ทีม่ อี าการคล้ายกรดไหลย้อน

ถาม: ควรปฏิ บตั ิ ตวั อย่างไรถ้าเป็ นโรคนี้
ตอบ: ในเบือ้ งต้นวิธที ง่ี า่ ยทีส่ ุดคือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดาเนินชีวติ
“เรามาปรับพฤติ กรรมการรับประทานอาหารเพื่อให้ห่างไกลโรคกรดไหลย้อนกันดีกว่า”
1. อาหารทีม่ ไี ขมันสูง พบว่าการรับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง เสีย่ งในการเกิดอาการของโรคกรดไหลย้อน อาหาร
ไขมันสูงเสีย่ งจากความอ้วน อาหารไขมันสูงทาให้กระเพาะอาหารจะบีบตัวช้าลงด้วย
2. ผลไม้หรือน้ าผลไม้จาพวกส้ม มะนาว ผูป้ ่ วยโรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนหน้าอกมากขึน้ เมือ่ รับประทานน้ า
ผลไม้จาพวกส้ม มะนาว น้าองุน่ จะทาให้เกิดอาการแสบร้อนหน้าอกเพราะมีความเป็ นกรดสูง
3. เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าร์บอเนต การดื่มเครือ่ งดื่มทีม่ คี าร์บอเนต น้าอัดลม โซดา จะทาให้เกิดอาการแสบร้อนหน้าอกได้
มากกว่าน้าเปล่า พบว่าเครือ่ งดื่มทีม่ คี าร์บอเนตทาให้แรงบีบตัวของหูรดู หลอดอาหารลดลงได้
4. กาแฟและเครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าเฟอีน พบว่าผูป้ ่ วยกรดไหลย้อนทีม่ หี ลอดอาหารไวต่อกรด เมือ่ กระตุน้ โดยการให้กาแฟ
สัมผัสกับหลอดอาหาร สามารถกระตุน้ ให้เกิดอาการแสบร้อนหน้าอกได้ และคาเฟอีนเองก็กระตุน้ กระเพาะอาหารเพิม่
การหลังกรดได้
่
5. ช็อกโกแลต เชื่อว่าการรับประทานช็อกโกแลตอาจทาให้เกิดอาการกรดไหลย้อนมากขึน้ โดยน่าจะเกิดจากการที่
ช็อกโกแลตทาให้หรู ดู หลอดอาหารส่วนล่างคลายตัว ในผูป้ ่ วยโรคกรดไหลย้อนพบว่าเมือ่ ช็อกโกแลตสัมผัสกับลาไส้เล็ก
ส่วนต้น สามารถกระตุน้ ให้เกิดกรดไหลย้อนได้มากขึน้
6. อาหารเผ็ดหรือพริก มีการศึกษาพบว่าในคนปกติการรับประทานพริกไม่ทาให้เกิดอาการแสบร้อนหน้าอก แต่ใน
ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารทางานของทางเดินอาหารผิดปกติ เช่น ผูป้ ่ วยลาไส้แปรปรวน พบแนวโน้มว่าพริกสามารถทาให้เกิด
อาการแสบร้อนหน้าอกได้ ซึง่ ปั จจุบนั ยังเชื่ออีกว่า พริกหรือสารทีม่ สี ่วนประกอบของ Capsaicin ทาให้เกิดอาการแสบ
ร้อนหน้าอกได้ในผูป้ ่ วยกรดไหลย้อน
7. ปริมาณอาหารทีร่ บั ประทาน การรับประทานอาหารมือ้ ใหญ่หรือรับประทานอาหารปริมาณมากๆ เชื่อว่าทาให้กรด
ไหลย้อนได้มากขึน้ เนื่องจากพบว่าการขยายตัวของกระเพาะอาหารส่วนต้นมีความสัมพันธ์กบั การคลายตัวของหูรดู
หลอดอาหารส่วนล่างทีบ่ ่อยขึน้
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8. การนอนหลังรับประทานอาหาร พบว่าการนอนหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ จะทาให้เกิดกรดไหลย้อนมาก
ขึน้ โดยเฉพาะถ้าล้มตัวลงนอนราบภายใน 2 ชัวโมงหลั
่
งอาหาร เพราะในขณะนอนราบหลอดอาหารจะอยู่ต่ ากรด
ไหลย้อนง่าย ดังนัน้ โดยทัวไปจึ
่ งแนะนาให้รบั ประทานอาหารเสร็จแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 2-3 ชัวโมงจึ
่
งค่อยล้มตัว
ลงนอน หรืออยูใ่ นท่าหัวสูง

พฤติ กรรมการสูบบุหรี่
ผูท้ ่สี ูบบุหรีจ่ ะมีอตั ราการมีอาการของโรคกรดไหลย้อนมากกว่าผู้ทไ่ี ม่สูบบุหรี่ พบว่าการสูบบุหรีส่ ามารถทาให้แรงบีบ
ตัวของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างลดลง ทาให้มคี วามถี่ของการเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้น และยังทาให้กรดค้างอยู่ใน
หลอดอาหารนานขึน้ จากการทีม่ นี ้ าลายน้อยลง และนิโคตินเองก็กระตุน้ เพิม่ การหลังกรดจากกระเพาะอาหารด้
่
วย
พฤติ กรรมการดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มแอลกอฮอล์ทาให้เกิดกรดไหลย้อนได้มากขึน้ เพราะการลดแรงบีบตัวของหูรดู หลอดอาหารส่วนล่างขณะพัก หู
รูดของหลอดอาหารส่วนล่างคลายตัวบ่อยขึน้ การบีบตัวของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารช้าลง การหลังกรดใน
่
กระเพาะอาหารมากขึน้
การมีน้าหนักตัวมากเกิ นไป
ความอ้วนสัมพันธ์กบั การมีอาการของโรคกรดไหลย้อนมากขึน้ พบว่าการมีดชั นีมวลกาย (BMI=น้ าหนัก/ส่วนสูงเมตร
ยกกาลังสอง) มากกว่า 25 ทาให้มโี อกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้นถึงสองเท่าครึ่ง ถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับคนที่ม ี
น้าหนักตัวน้อยกว่า
ถาม: การรักษาโดยการใช้ยาต่ างๆ มีหรือไม่
ตอบ: มียาหลายกลุ่ม เช่น ยาลดกรด (antacids) ยากลุ่ม H2 receptor antagonists เช่น ยา cimetidine,
ranitidine ยากลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) เช่น ยา omeprazole, lansoperazole, pantoprazole,
esomeprazole, rabeprazole
โดยยาทีไ่ ด้ผลดีทส่ี ุดในปั จจุบนั คือ ยาลดกรดในกลุ่ม PPI นาน 6-8 สัปดาห์ ในรายที่เป็ นมากอาจต้องใช้
ยาเป็ นระยะเวลานานหลายเดือนหรือ เป็ นปี อาจมีการปรับการรับประทานยาตามเวลาตามอาการที่ม ี ในรายที่
รับประทานยาแล้วอาการไม่ดขี น้ึ ควรพบแพทย์เฉพาะทาง
ส่วนการผ่าตัด แพทย์จะพิจารณาทาการรักษาด้วยการผ่าตัด ผูกหูรูดกระเพาะอาหาร หรือการผ่าตัดผ่าน
กล้องทีเ่ รียกว่า transoral incisionless fundoplication เฉพาะในผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรง หรือให้การรักษาโดยการใช้
ยาอย่างเต็มทีแ่ ล้วไม่ดขี น้ึ ซึง่ มีผปู้ ่ วยเช่นนี้ไม่มากนัก
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ตามที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการประชุม The 9th FAOPS
Congress 2019 ซึง่ จะจัดที่ Kobe, Japan ในระหว่างวันที่
March 28-31, 2019 ในชื่อหัวข้อว่า PHYSIOLOGY OF
LIFE FUNCTION AND MECHANISM โดยจะมี Plenary
Lectures จาก 2 Nobel prize มาร่วมบรรยาย ได้แก่ Prof.
Linda B. Buck (Nobel Prize Laureate) บรรยายเรื่อง
“Olfactory system” Prof. Yoshinori Ohsumi (Nobel
Prize
Laureate) บรรยายเรื่อ ง "Mechanisms for
Autophagy" และ Prof. David Julius บรรยายเรื่อ ง
"Molecular mechanisms of nociception and
thermosensation through TRP channels" นอกจากนัน้
จะมี Special Lectures และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ TEACHING WORKSHOP, TRAINING COURSE และ ORAL
and POSTER PRESENTATIONS รวมทัง้ SYMPOSIUM หัวข้อต่าง ๆ ซึง่ ขณะนี้คณะกรรมการจัดงานได้มบี นั ทึก
ไปยังสรีรวิทยาสมาคมของประเทศต่าง ๆ เชิญชวนส่งหัวข้อ symposium เข้ามาเพิม่ เติม โดยหัวข้อ symposium
ทีเ่ สนอมาต้องไม่ซ้ากับหัวข้อ symposium ทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาการรับ symposium โดย
พิจารณาจากคุณภาพความน่ าสนใจของหัวข้อที่ส่งมาและ speaker ทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นที่รจู้ กั ทัง้ นี้ผสู้ นใจสามารถเข้า
ไปดูรายละเอียดการนาเสนอ symposium ได้ท่ี http://www.nips.ac.jp/faops2019/CallSymposia.html สาหรับ
หัวข้อ symposium ทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว ได้แก่
 Advances in understanding cerebellar LTD and motor learning: A celebration of Masao Ito
 Molecular mechanisms of aging
 Thermal biology: A new world of life science
 Inter-tissue communications underlying metabolic and feeding control
 Cutting-edge research topics on skeletal muscle plasticity in health and diseases
 Teaching physiology; International perspectives
 Primate researches in Asian regions (tentative)
 Frontiers in pain physiology - from detection to the survival behavior
 Toward understanding the neural basis of memory
Dead line สาหรับการส่งหัวข้อ symposium คือ April 2018 และจะตัดสินภายในไม่เกิน August 2018 สมาชิกท่าน
ใดมีค วามสนใจสามารถติดตามข่าวสารต่ าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม สามารถติดตามได้ทาง congress website
http://www.nips.ac.jp/FAOPS2019/ หรือติดต่อเลขาการจัดประชุม Prof. Noriyuki Koibuchi (Gunma University)
Secretary Office: Japan Convention Service, Inc. E-mail: faops2019@convention.co.jp
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หลังจากจบ 15th Inter-Medical School
Physiology Quiz ณ University of Malaya กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย ในปี ท่แี ล้ว ปี น้ีข่าว
การแข่งขัน 16th Inter-Medical School Physiology
Quiz (16th IMSPQ) จะเริม่ เปิ ดฉากการแข่งขันในวันที่
15-16 August 2018 ณ University of Malaya กรุง
กัว ลาลัม เปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภาพโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาให้เห็นกันแล้ว และพร้อมเปิ ดการลงทะเบียนแล้ว เช่นกัน ค่าลงทะเบียนคือ 70 USD (รวม
อาหารและที่พกั สาหรับนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ) ปิ ดการรับลงทะเบียนวันที่ 31 March 2018 สาหรับกฎกติกา
เหมือนเดิม คือส่งได้ทมี ละ 3-5 คน สาหรับ refresh course ในปี น้ี ทางผูจ้ ดั ได้ผเู้ ชีย่ วชาญทางสรีรวิทยา 2 ท่าน คือ
Prof. David Eisner, Professor of Cardiac Physiology, University of Manchester, President of The
Physiological Society (UK) และ Prof. Susan Wray, Professor of Cellular and Molecular Physiology,
University of Liverpool, Editor-in Chief of Physiology Report (UK) ขณะนี้มบี างประเทศได้ส่งนักศึกษาสมัครเข้า
แข่งขันแล้ว ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
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อาลัยแด่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงปราณี ใจอาจ
ต้ น ปี 2561 วงการสรี ร วิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทยได้ สู ญ เสี ย บุ ค ลากร
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี ุณูปการอย่างยิง่ ต่อวงการสรีรวิทยา ท่านคือ รองศาสตราจารย์
เภสัชกรหญิ ง ปราณี ใจอาจ ท่านได้ถงึ แก่กรรม เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561
ขณะเข้ารับการรักษาอยู่ท่โี รงพยาบาลรามาธิบดีมาได้ระยะเวลาหนึ่ง รวมอายุได้
78 ปี สมัยเมือ่ ท่านยังปฏิบตั งิ านอยูน่ นั ้ ท่านมีผลงานมากมาย อาทิ ดารงตาแหน่ ง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2530-2534) ดารงตาแหน่งนายก
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 2 สมัย (2535-2537, 2543-2545) เป็ นวิทยากรให้หน่ วยงานภายนอกและ
ภายใน เป็ นคณะทางานและคณะกรรมการต่ างๆ ทัง้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ คณะทางานจัดทา
พจนานุ ก รมศัพ ท์เ ภสัชศาสตร์ ในคณะอนุ ก รรมการติด ตามผลการจัดทาหนังสือ ศัพท์เ ภสัชศาสตร์ และจัดท า
พจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม เป็ นต้น ท่านได้รบั การคัดเลือกเป็ น ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี 2547 ประเภทวิชาการ/วิจยั ทางสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาชิกทุก
ท่านขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวของท่านมา ณ.โอกาสนี้
สาหรับกาหนดการจัดพิธศี พมีดงั นี้
วันที่ 25 มกราคม 2561 พิธเี คลื่อนศพไปยังวัดเสมียนนารี เพื่อทาพิธรี บั พระราชทานน้าหลวง
อาบศพ และรับพระราชทานพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม
วันที่ 25-27 มกราคม 2561 จะมีพธิ พี ระราชทานพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม โดยสานัก
พระราชวังเป็ นเจ้าภาพ
วันที่ 26-29 มกราคม 2561 จะมีพธิ สี วดพระอภิธรรม ซึง่ วันที่ 29 มกราคม สรีรวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทยและภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเจ้าภาพ
29 มกราคม 2561 พิธบี รรจุศพและเคลื่อนย้ายไปเก็บทีว่ ดั เทวสุนทร เพื่อรอร้บพระราชทาน
เพลิงศพ คาดว่าจะเป็ นภายในเดือนมีนาคมนี้
ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล
จากภาควิชาสรีรวิทยา และศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของ
หัว ใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม่ ที่ได้รบั รางวัล 2018
TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Health
Sciences จากงานวิจยั “ภาวะอ้วนร่วมกับการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน
ส่ ง ผลเร่ง การสูญ เสีย การเรียนรู้จดจ าในเพศหญิง ” ในงาน“นัก วิจยั รุ่น
ใหม่… พบ…เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.” ครัง้ ที่ 17 วันที่ 10-12 มกราคม 2561
ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท อ.ชะอา จ.เพชรบุร ี
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สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้จดั งาน “นักวิจยั รุ่นใหม่… พบ…เมธีวจิ ยั อาวุโส สกว.” ครัง้ ที่ 17
วันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท อ.ชะอา จ.เพชรบุร ี ซึ่งมีสมาชิกสรีรวิทยา
ได้ร บั ประกาศเกีย รติคุ ณ เป็ น ศาสตราจารย์ว ิจ ยั ดีเ ด่ น ปี 2560 2 ท่ า น จาก 4 ท่ า น ได้แ ก่ สาขาสรีร วิท ยา คือ
ศาสตราจารย์.ดร. นพ.นรัตถพล เจริ ญ พันธุ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิด ล และ สาขาประสาท
วิทยาศาสตร์ คือ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สิ ริพร ฉัตรทิ พากร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทัง้ 2 ท่านเข้าได้เข้ารับมอบของทีร่ ะลึกจากพลอากาศเอก ดร. ประจิน จันตอง
่
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุตธิ รรม ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกบั ทัง้ 2 ท่าน ด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. อัญญานีย์ บุโรดม อาจารย์จากสถาน
วิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็ น รองศาสตราจารย์

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่หมายเลข 407 ดร.อรชร บุญลา อาจารย์สาขาวิชา
กายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่หมายเลข 408 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรฏั ฐิญา ไตรสมบูรณ์
อาจารย์จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่หมายเลข 409 ดร. น.สพ. เกริกเกียรติ จินดา
อาจารย์จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่หมายเลข 410 อ.ดร. ธิชานนท์ พรหมศรีสุข อาจารย์สาขาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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International Conference Adaptations and
Nutrition in Sports (ICANS) 2018,
Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand.
www. conference.kku.ac.th/icans

The 34th International Annual Meeting in
Pharmaceutical Sciences and 2nd CU FPhS-RIKEN CDB
Symposium (IAMPS34 and 2nd CU FPhS-RIKEN CDB)
“Advances in Cellular and Molecular Biology” ในวันที่ 8-9
มี น าคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมโรงแรมอโนมาแกรนด์
กรุงเทพมหานคร ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประชุมวิ ชาการดังกล่าวได้ที่
http://www.pharm.chula.ac.th/AM2018/
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7th European Workshop on Lipid Mediators,
Sep 12 – 14, 2018 • Brussels, Belgium.
http://workshop-lipid.eu/

Aging and Metabolism. Oct 21- 23, 2018 •
Sitges, Spain.
Http://www.cell-symposia.com/aging-andmetabolism-2018

The 10th APCCN 2017. Asia Pacific
Conference on Clinical Nutrition
26 Nov 2017 - 29 Nov 2017,
Adelaide, Australia http://apccn2017.com/
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