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        ต้อนรับสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่านในช่วงฤดูฝนค่ะ อากาศ
แปรปรวนร่วมกับโลกคงร้อนมาก เลยท าให้เกิดภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง
ในหลายประเทศ ล่าสุด คือ ฮ่องกง เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
ข่าวแว่วว่าพายุก าลังเข้าประเทศไทยอีก ก็ภาวนาว่าขอให้ไทยไม่เสียหายหนัก
เหมือนเพ่ือนบ้านเราเลยนะคะ ฝนตกหนักขึ้นเรื่อย ๆ เล่นเอาหลายคน
โดยเฉพาะท่าน สว. ป่วยไปตาม ๆ กัน ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ 

        NEWSLETTER ฉบับนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารในแวดวง
สรีรวิทยามากมายเช่นเคย อาทิ ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 
46 ประจ าปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “RESEARCH AND EDUCATIONAL 
INNOVATION IN MEDICAL SCIENCES”  ซึ่งล่าสุดเจ้าภาพได้ขยายเวลา
การลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อต่อไปอีกเดือนเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
เรื่องการของบประมาณใหม่ บทความวิชาการที่น่าสนใจ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
เกี่ยวเนื่องกับฮอร์โมนเพศกับโรคเบาหวานซึ่งจะกล่าวลงไปในระดับโมเลกุล
กันเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคงต้องเข้าไปชมกันค่ะ  

        นอกจากนั้นจะมีข่าวความส าเร็จของการอบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 36 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
เป็นเจ้าภาพ มีภาพประทับใจในงานมาให้สมาชิกได้ชมกัน และต่อด้วยข่าวความคืบหน้าการจัดอบรมสรีรวิทยา -พยาธิ
สรีรวิทยา ครั้งที่ 37 ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อเรื่อง 
"คุณภาพชวีติด ีชีวีมีสขุ " ความคืบหน้าการจัดประชุม FAOPS 2019 ที่ญ่ีปุ่นซึ่งจะจัดในต้นปีหน้า ข่าวดีของนักศึกษาแพทย์
ไทยคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน The 16th Inter-medical School Physiology Quiz ที่มาเลเซีย มีรายละเอียดผล
การแข่งขันรอบต่างๆและภาพบรรยากาศในงานมาให้ชมกันค่ะ ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสรีรวิทยาและสมาชิก
สรีรวิทยา ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ข่าวสารการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งนอกและในประเทศ มาให้สมาชิกติดตามกันด้วย  
สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมทาง Website www.pst.or.th  ทางกองบรรณาธิการยังคงต้องการ
ข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกทุกท่านเพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รู้สึกว่าเราใกล้กันและทราบข้อมูล
ข่าวสารของกันและกัน   หากท่านใดมีข้อมูลข่าวสารใด ๆ สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิมขอขอบคุณทุกท่านแล้ว
เจอกันใหม่ฉบับหน้าคะ  
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รศ.ดร. ธมลวรรณ  

ดร. อรพรรณ  

จดหมายขา่วจะตีพิมพ์เผยแพร่ขา่วสารตา่ง ๆ   ให้สมาชิกรับทราบปีละ 3 ฉบบั โดย สรีรวิทยาสมาคมแหง่ประเทศไทยซึง่
คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย บรรณาธิการ : รศ.ดร.ธมลวรรณ สว่นอรุณสวสัดิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 
คณะแพทศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช E-mail : tmw706@gmail.com 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร. อรพรรณ วนขจรไกร  หมวดวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ  
โทรศพัท์ : 0-2997-2222 ตอ่ 1473 โทรสาร : 0-2997-2222 ตอ่ 1417 E-mail : w_oraphan@hotmail.com 

http://www.pst.or.th/
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เตรียมต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการสรีรวิทยา ครัง้ท่ี 46 ประจ าปี 2561   
" " 

        เนื่องจากทางเจ้าภาพได้รับแจ้งจากหลายสถาบันว่ามี 
ปัญหาด้านการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเข้าประชุมวิชาการ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ประจ าปี 2561 
เพราะต้องรองบประมาณใหม่ ดังนั้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก  ทางเจ้าภาพจึงได้ขยายเวลาการลงทะเบียน
แบบ early bird รวมทั้ง abstract submission ออกไปเป็น 30 กันยายน 2561 และขยายเวลาการช าระค่าลงทะเบียน
แบบ early bird ออกไปได้ถึง 31 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสบายใจ แต่ถ้า
ท่านใดติดปัญหาสามารถติดต่อผู้จัดประชุมเพื่อขอขยายเวลาการช าระค่าลงทะเบียนได้ 

Registration Deadline สมาชิก สสท.  (บาท) บุคคลทัว่ไป  (บาท) นักศึกษา (บาท)   

ภายใน 30 กนัยายน 2561 3,500 4,000 2,500 จ่ายค่าลงทะเบยีนไดถ้งึ  
31 ตุลาคม 2561 

1 ตลุาคม - 18 ธนัวาคม 2561 4,000 4,500 3,000   
19 ธนัวาคม - 20 ธนัวาคม 2561 4,500 4,500 3,500   

        การประชุมวิชาการ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ภายใต้หัวข้อการประชุม : “Research and 
Educational Innovation in Medical Sciences”  วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม โรแมนติก รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าภาพ สมาชิกเข้าไป
ชมรายละเอียดใน website : http://physiomeeting2018.net/    มีการปรับเนื้อหาการประชุมให้เข้มข้นขึ้น 
ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น Innovative production from Physiological Research โดย 
ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)  An Overview of Synchrotron Radiation and 
Medical Applications โดย ดร. ศรายุทธ  ตั้นมี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) Outcome based 
Education: Teaching and Evaluation Method โดย รองศาสตราจารย ์ ดร. บัณฑิต ทิพากร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนั้นยังมี การสร้างแบบจ าลองที่ใช้ในการสอนสรีรวิทยา 
(Simulation of Muscle Contraction) รวมทั้ง symposium ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการแพทย์และ
การวิจัย อาทิ Innovation in Cancer Therapy (Cancer Stem Cell: a key controller of cancer aggressiveness; 
Exosome:  Diagnostic and Treatment  Cancer ;  Anti PD-1 and Check Point Inhibitor for Treatment 
Cancer) , Innovation and Technology for Medical Applications (Innovation in TB and MDR-TB Test Kits ; 
Quality of Life through Highly Efficient Test Kits with Mahidol Business Model) รวมทั้ง Medical Coenzyme 
Q10  และ Advancing Life Science Research with Merck Innovation โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลาย 

http://physiomeeting2018.net/  เช่น
http://physiomeeting2018.net/  เช่น
http://physiomeeting2018.net/  เช่น
http://physiomeeting2018.net/  เช่น
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สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน และพิเศษในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.ชุมพล ผลประมูล ซึ่งปีนี้ท่านจะ
มีอายุครบ 72 ปี อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนเสียสละช่วยเหลืองานสรีรวิทยาสมาคมมาอย่างยาวนาน ทางสมาคมจึง
ได้เรียนเชิญท่านมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ส.ส.ท. อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” อาจารย์จะมาเล่าและให้แง่คิดต่างๆ ที่น่าสนใจ
แก่สมาชิกรุ่นต่อไปเพ่ือช่วยกันสานงานและพัฒนาวงการสรีรวิทยาของไทยต่อไป การประชุมจะมี รางวัลการน าเสนองานวิจัย
ของนักศึกษาทั้งแบบปากเปล่าและแผ่นภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 รางวัล โดยการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุน FAOPS 
2015  สมาชิกและผู้สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน online ได้แล้วที่ http://physiomeeting2018.net/ ใน website การ
ประชุมจะมีข้อก าหนด Abstract, Poster Guidelines  ตัวอย่าง Abstract รวมทั้งแจ้งวิธีการส าหรับผู้ที่จะเผยแพร่ผลงานใน
รูป Proceeding สมาชิกสามารถ download ได้ และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถขอคะแนนหน่วยการศกึษาตอ่เนือ่ง ทางเภสัช 
(CPE) และคะแนนหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางแพทย์ (CME) ได้ 
การเดินทาง 
กรณีขับรถไปเอง ทางผู้จัดการประชุมได้ท า You 
tube แนะน าการเดินทาง อยู่ใน website ของการ
ประชุม ท่านสามารถเข้าไปดูได้ รับรองว่าสามารถขับ
ตามไดโ้ดยไม่หลงทางแน่นอน 
กรณีที่ไม่ได้เดินทางไปเอง  
มีรถบัสบริการ ไป-กลับ 500 บาท/ท่าน โดยไม่จ ากัด
จ านวนผู้เดินทาง                        รถออกจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนศรีอยุธยา วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 06.45 น. 
โดยผู้โดยสารที่เดินทางกับรถบัสคาดว่าจะมีการแวะจุดท่องเที่ยว แต่จะเป็นที่ใดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
ที่พักและสถานทีเ่ทีย่ว 
        ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจองที่พักใน โรงแรม โรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา สถานที่จัดประชุมในราคาพิเศษส าหรับ
การประชุมนี้เท่านั้น ห้อง Delux Room เตียงคู่ ราคา 1,800 บาท ส่วนเตียงเสริมราคา 800/ท่าน ส่วนห้องเดี่ยว Grand 
Delux Room ราคา 2,100 บาท ผู้สนใจสามารถ download แบบฟอร์มจองที่พักได้จาก website การประชุม ส่วนที่พัก
ใกล้เคียงส าหรับนักศึกษาในราคาถูกและสะดวกคือ จุลดิส เขาใหญ่ บัวชมพูรีสอร์ท เขาใหญ่ บ้านสวนนกรีสอร์ท เป็นต้น แต่
ต้องรีบจองแต่เนิ่นๆ เนื่องจากการประชุมอยู่ในช่วง high season ห้องพักอาจจะเต็มก่อน หลังเสร็จสิ้นการประชุมสมาชิก
สามารถเที่ยวชมความงามของสถานที่เที่ยวหลายแห่ง เช่น shopping ที่ Palio ฉายาอิตาลีเมืองไทย หรือที่ Primo Posto 
อยากชมธรรมชาติไปที่ไร่มณีศร มีดอกทุ่งทานตะวันสุดลูกตา หรือจะไปเขาใหญ่ไวเนอรี่ ชิมเหล้าไวน์ หรือจะไปเล่นน้ าที่ 
Scenical World  Hotel Name Price / night (Baht) Distance (Km) 

1. บวัชมพ ูรีสอรท์ เขาใหญ่ 1,000.- 1.0 
2. Jungle House  900.- 4.9 
3. Furtune D Plus  1,400.- 2.6 
4.  เขาใหญ่ คอลเลจ 1,235.- 2.1 
5. จลุดิศ เขาใหญ่ 950.- 1 
6. ROMA Hotel And Restaurant 1,500.- 0.450 
7. THE STAY  1,035.- 2 
8. บา้นสวนนก รีสอรท์ เริม่ตน้ 500-4,700.- 1.6 

http://physiomeeting2018.net/
http://physiomeeting2018.net/
http://physiomeeting2018.net/
http://physiomeeting2018.net/
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จุฬาฯ ประสบความส าเร็จอย่างสูง 
ในการจัดอบรมพยาธิสรีรวิทยา 

       ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย   จัดอบรมวิชาการสรีรวิทยา -
พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 36 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม  
2561 เรื่อง “Smart  exercise  Smart life (ฉลาดออกก าลังกาย  สบาย
ชีวี)” ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 2  ห้อง 230 และโถงชั้น 1  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อการตื่นตัวของสังคมในการรักษาสุขภาพด้วย
การออกก าลังกาย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาและ 
วิทยาศาสตร์ของการออกก าลังกาย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
และการวิจัย รวมถึงการน าเสนอเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการออก
ก าลังกาย และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย เพ่ือปรับใช้ในการเรียน
การสอนและงานวิจัย และเพ่ือสามารถน าความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการออกก าลังกายของนักกีฬา และปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
สุขภาพที่ดี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 178 คน จากสถาบันการกีฬา 
มหาวิทยาลัยต่างๆ และหลายกลุ่มอาชีพ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด 
นักสรีรวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป   ซึ่งแบ่งเป็นสมาชิกสรีรวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย 48 คน นิสิต นักศึกษา  47 คน บุคคลทั่วไป 83 คน มีวิทยากรจาก
ภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากภายนอกคณะฯ รวม 12 ท่าน
มาบรรยาย เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ Introduction and basic exercise, 
physical activity, and sport, Smart workout for woman,  Run for your health,  
Nutrition & exercise, supplement and doping,  Neuropsychological benefit of 

exercise,  Gym exercise,  Daily activity, alternative exercise and sexercise,  Sport guru และ Exercise in 
various population: children, elderly and metabolic disease  การประเมินผลการอบรมภาคบรรยายและความ
เหมาะสมทั่วไป อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (4.54 และ 4.41 จาก 5 คะแนน ตามล าดับ)  ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าภาพในการจัดอบรมครั้งนี้ได้มอบเงินจ านวน 20,000 บาท เพ่ือให้เป็นรายรับ
ของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยต่อไป  ทางจุลสารขอน าภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกัน 
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นักศึกษาแพทยจ์ฬุาฯ คว้ารางวลัชนะเลิศในการแข่งขนั 16th IMSPQ 2018 

        ปิดฉากลงไปแล้วส าหรับการแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยา “16th  
Inter-Medical School Physiology Quiz” ณ University of Malaya 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ปี
นี้มีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมแข่งขัน 440 คน แบ่งเป็น 103 ทีม จาก 24 
ประเทศ อาทิ Australia,  Algeria, Bangladesh,  Cambodia, China, 
Croatia, Egypt, India, Indonesia, , Japan ,Lao PDR, Malaysia, 
Mongolia, Moscow, Nepal, The Philippines, Singapore, Sri Lanka 

Taiwan, Vietnam รวมทั้งประเทศไทยที่ปีนี้มี 14 สถาบันส่งนักศึกษาแพทย์เข้าร่วม คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาส วันแรกเป็นการแข่งขันการสอบข้อเขียน โดยประกาศผล  42 ทีม ในงาน Cultural night เพ่ือเข้าแข่งขันในรอบ
สอบปากเปล่าในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผลการแข่งขันในรอบสอบข้อเขียน มีทีมจากประเทศไทยผ่านเข้ารอบ 6 ทีม ได้แก่ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดย ทีมท่ีได้คะแนนสูงสุดประเภททีม คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทีมท่ีได้ที ่ 2 ได้แก่ Fourth Military Medical 
University (China) ทีมที่ได้ที ่3 ได้แก่ Gadjah Mada University (Indonesia) ทีมที่ได้ที ่4 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ส่วนผลสอบข้อเขียน ประเภทบุคคลทีมจาก National University of Singapore ได้คะแนนสูงสุด คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ที่ 4 และที่ 8  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ที่ 5  ทีมไทยที่ผ่านรอบแรกการตอบปัญหาบนเวที
มี 2 ทีม คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  โดยทีมจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นทีม
จากประเทศไทยที่ผ่านเข้ารอบ semifinal และ final เพียงทีมเดียว และในรอบ final ทีมจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ก็ 
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สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ Fourth Military Medical University รองชนะเลิศอันดับ 2 
ได้แก ่The University of Sydney เป็นทีน่ายินดีส าหรับทีมไทยที่เคยได้รางวัลชนะเลิศมาแล้ว 2 ทีม คือ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยทีมจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถครองรางวัลชนะเลิศเป็นครั้งที่ 3  
       จากความส าเร็จของนักศึกษาแพทย์ไทยในปีนี้ คณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาสรีรวิทยาสมาคมมีความยินดี
เป็นอย่างยิ่ง และเนื่องจากการแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยาจนผ่านเข้ารอบชนะเลิศ 3 ทีม (final) และรอบรองชนะเลิศ 12 
ทีม (semifinal) นั้นมีความยากมาก ทีมท่ีสามารถเข้ารอบดังกล่าวได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางสรีรวิทยาเป็นอย่างดี สรีรวิทยา
สมาคมจึงจะมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาทุกคนในทีมท่ีสามารถเข้ารอบชนะเลิศ และรอบรองชนะเลิศ ส าหรับทีมที่ชนะเลิศได้
อันดับที่ 1 นั้นจะได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของสมาคม โดยสมาคมจะสนับสนุนค่าลงทะเบียนเป็น
ระยะเวลา  5 ปี  ส าหรับการแข่งขัน 17th  Inter-Medical School Physiology Quiz 2019 ในปีหน้าจะย้ายไปจัดที่ 
Universitas Indonisia กรุง Jakata, Indonisia ในเดือนสิงหาคม ส่วนก าหนดวันที่จะแจ้งในภายหลัง 
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ฮอร์โมนเพศชายและหญิงสามารถป้องกนัการตายของกลุ่ม 
เซลล์ตับอ่อนจากน า้ตาลระดบัสูง 

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. สุวัฒณี คุปติวุฒิ 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลับมหิดล 

        โรคเบาหวานเป็นมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะในหญิงวัยหมดประจ าเดือนและเพศชายที่มีฮอร์โมนเพศชายต่ า 
(hypogonadism)     น้ าตาลในเลือดระดับสูงท าให้เซลล์เบต้าของกลุ่มเซลล์ตับอ่อนตาย  ซึ่งกลไกการตายเกิดได้จากหลาย
กลไก  เช่น polyol pathway  glucose autooxidation และ   advanced glycation end products (AGEs)  เป็นต้น  
กลไกต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้เกิด oxidative stress ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลไกหลักในการท าให้เซลล์เบต้าของกลุ่มเซลล์ตับอ่อน
ตาย  ดังนั้นจึงมีการทดลองการให้ยา antioxidant  หลายชนิดทั้งในคนและห้องทดลองแต่ไม่สามารถป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานได้   สาเหตุของการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานไม่ได้น่าจะเกิดจากการมีกลไกอ่ืนๆที่ท าให้เซลล์เบต้าของกลุ่ม
เซลล์ตับอ่อนตาย  กลไกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ เบต้าของกลุ่มเซลล์ตับอ่อนตาย  คือ endoplasmic 
reticulum (ER) stress และ local renin angiotensin aldosterone system (RAAS)  ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐาน
ว่าฮอร์โมนเพศชายและหญิงอาจป้องกันการตายของเซลล์ เบต้าของกลุ่มเซลล์ตับอ่อนจากน้ าตาลระดับสูงโดยการลด ER 
stress และ local RAAS     
        ทางกลุ่มวิจัยท าการศึกษาจากเบต้าเซลล์ตับอ่อน ทั้งที่เป็น cell line และ mouse isolated islets เพ่ือหากลไกของ
ฮอร์โมนเพศชายและหญิงในการป้องกันการตายของเบต้าเซลล์ตับอ่อนจากภาวะน้ าตาลเป็นพิษ  งานวิจัยพบว่าฮอร์โมนเพศ
ชาย (เทสทอสเตอโรน) ลดจ านวนเซลล์เบต้าตาย และ เพิ่มจ านวนเซลล์เบต้าที่มีชีวิต ซึ่งเลี้ยงในน้ าตาลระดับสูง  แต่ไม่มีผลต่อ
เซลล์เซลล์เบต้าที่เลี้ยงในน้ าตาลระดับปกติ  ฤทธิ์ป้องกันการตายของเทสทอสโตรโรนหมดไปเมื่อมีสารยับยั้งตัวรับฮอร์โมนเพศ
ชาย  น้ าตาลรับสูงเพ่ิมภาวะเครียดของ ER และ ให้เซลล์เบต้าตาย   เทสทอสเตอโรนสามารถลดระดับตัวบ่งชี้ภาวะเครียดของ 
ER (GRP78 และ CHOP) และ ตัวรับสัญญาณภาวะเครียดของ ER (ATF6, p-PERK,  uXBP1 และ sXBP1) ทั้งในระดับ RNA 
และโปรตีนในเซลล์เบต้าที่เลี้ยงด้วยน้ าเลี้ยงที่มีน้ าตาลระดับสูง  รวมทั้งเทสทอสเตอโรนเพ่ิมการแสดงออกของโปรตีนที่ป้องการ
ตายแบบ apoptosis (Bcl-2) จากเซลล์เบต้าที่เลี้ยงด้วยน้ าตาลระดับสูง (1)      เช่นเดียวกับฮอร์โมนพศชาย    ฮอร์โมนเพศ
หญิง (เอสโตรเจน) ลดจ านวนเซลล์เบต้าตาย และ เพิ่มจ านวนเซลล์เบต้าที่มีชีวิต ซึ่งเลี้ยงในน้ าตาลระดับสูง  และ ฤทธิ์ป้องกัน
การตายของเอสโตรเจนหมดไปเมื่อมีสารยับยั้งตัวรับฮอร์โมนเพศหญิง   เอสโตรเจนลดระดับตัวบ่งชี้ภาวะเครียดของ ER และ
เพ่ิมการแสดงออกของโปรตีนที่ป้องการตายแบบ apoptosis (Bcl-2) จากเซลล์เบต้าที่เลี้ยงด้วยน้ าตาลระดับสูง (2) 

        นอกจากนี้ทางกลุ่มวิจัยพบว่าเซลล์ที่เลี้ยงด้วยน้ าตาลระดับสูงซึ่งมีการแสดงออกของ ตัวรับของ Ang II ( AT1R ) และ 
signaling down stream ของ AngII (p47phox  ) เพ่ิมขึ้นทั้งในระดับ RNA และโปรตีน  โดยเทสทอสเตอโรน มีผลลดระดับ
ตัวรับของ Ang II (AT1R) และ  signaling down stream ของ AngII  ในเซลล์เบต้าที่เลี้ยงในน้ าตาลระดับสูงได้  เทส
ทอสเตอโรน ให้ผลการทดลองเหมือนกับยาที่ยับยั้งการท างานของ AT1R (losartan) ในการ ลดการตายของเบต้าเซลล์ตับ
อ่อนที่ถูกกระตุ้นด้วยน้ าตาลระดับสูง ได้เช่นเดียวกัน (3)   ผลของ AT1R knock down สามารถป้องกันการตายในเซลล์เบต้า
ที่เลี้ยงในน้ าตาลระดับสูงได้ (3)  ดังนั้นกลไกที่ฮอร์โมนเพศชายป้องกันการตายของเซลล์เบต้าที่เลี้ยงในน้ าตาลระดับสูงคือการ
ลด AT1R pathway       เช่นเดียวกับฮอร์โมนเพศชาย  ฮอร์โมนเพศหญิงสามารถป้องกันการตายของเซลล์ เบต้าที่เลี้ยงใน
น้ าตาลระดับสูงโดยการลด AT1R และ signaling down stream ของ AngII (4)  จากผลการทดลองเห็นได้ว่าฮอร์โมนเพศ
ชายและหญิงสามารถป้องกันการตายของกลุ่มเซลล์ตับอ่อนจากน้ าตาลระดับสูง โดยการลดทั้ง ER stress และ local RAAS   
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สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ และคณะกรรมการ คือ ผศ.ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล และ ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการได้ส่งข่าวขอให้สมาชิกสมาคมเสนอผู้ที่ท่านเห็นสมควรด ารงต าแหน่ง นายกสรีรวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งจะด ารงต าแหน่งในช่วง วาระ พ .ศ. 2561-2563  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อ
ไปยัง ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รศ.พญ.สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ ทางใดทางหนึ่งต่อไปนี้  
 ไปรษณีย:์  รศ.พญ.สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา อาคารศรีสวรินทิรา ขั้น 13  โรงพยาบาลศริิราช 
เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศริิราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  
       โทรสาร: 02-411-5009     
             Email: supatra.loh@mahidol.ac.th                                                                                                     
 ก าหนดการเสนอชื่อนายกสรีรสมาคมภายใน 31 ตุลาคม 2561 หลังจากได้รายชื่อแล้ว คณะกรรมการสรร
หาฯ จะได้ทาบทามผู้มีรายชื่อที่สมัครใจจะเข้ารับการเลือกตั้งในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 คือในวันพุธที่ 19 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม โรแมนติก รสีอร์ท แอนด์ สปา อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 
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YOUNG SCIENTIST TRAVEL AWARDS    
THE 9TH FAOPS CONGRESS 2019, KOBE JAPAN 

 
 
 
 

  Prof. David Julius (USA) “Natural Products as Probes of the Pain Pathway: 
From Physiology to Atomic Structure “ 

Prof. Linda Buck (USA, Nobel Prize Laureate)   “Olfactory and Stress “ 

Prof. Yoshinori Ohsumi (Japan, Nobel Prize Laureate) “Looking Back on 30 

Years of Autophagy Research: Dynamic Equilibrium of the Cell” 

        เนื่องด้วยคณะกรรมการสรีรวิทยาสมาคมชุดปัจจุบัน จะหมดวาระในเดือนธันวาคม 2561 นี้ ซึ่งตามข้อบังคับสมาคม 
จะต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งนายกสรีรวิทยาสมาคมคนใหม่ ก่อนที่
คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะหมดวาระไม่น้อยกว่า 90 วัน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย ประธาน คือ รศ .พญ. 
สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ และคณะกรรมการ คือ ผศ.ดร.ภญ.รุ้งตะวัน สุภาพผล และ ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการได้ส่งข่าวขอให้สมาชิกสมาคมเสนอผู้ที่ท่านเห็นสมควรด ารงต าแหน่ง นายกสรีรวิทยาสมาคม
แห่งประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งจะด ารงต าแหน่งในช่วง วาระ พ .ศ. 2561-2563  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเสนอชื่อ
ไปยัง ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ รศ.พญ.สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ ทางใดทางหนึ่งต่อไปนี้  
 ไปรษณีย:์  รศ.พญ.สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา อาคารศรีสวรินทิรา ขั้น 13  โรงพยาบาลศิริราช 
เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศริิราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  
       โทรสาร: 02-411-5009     
             Email: supatra.loh@mahidol.ac.th                                                                                                     
 ก าหนดการเสนอชื่อนายกสรีรสมาคมภายใน 31 ตุลาคม 2561 หลังจากได้รายชื่อแล้ว คณะกรรมการสรร
หาฯ จะได้ทาบทามผู้มีรายชื่อที่สมัครใจจะเข้ารับการเลือกตั้งในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 คือในวันพุธที่ 19 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม โรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

         ใกล้เข้ามาแล้วกับการประชุม The 9th FAOPS Congress 2019 (FAOPS 2019) ซึ่งจะจัดที่ Kobe Convention 
Center, Japan ในระหว่าง March 28-31, 2019  ในชื่อหัวข้อว่า PHILOSOPHY OF LIFE : FUNCTION AND 
MECHANISMS   
         ขณะนี้ทางเจ้าภาพแจ้งก าหนดการต่าง ๆ มาทางสรีรสมาคมเพ่ือส่งต่อไปยังสมาชิก ซึ่งสมาชิกคงได้ทราบเป็นระยะๆ 
แล้ว โดยเฉพาะ deadline ต่าง ๆ และอัตราค่าลงทะเบียน ได้แก่ 
Young Scientist Travel Awards Deadline: October 2, 2018 
(https://www.nips.ac.jp/faops2019/travel_award.html) 
Abstract Submission Deadline (for poster presentation): October 2, 2018 
(https://www.nips.ac.jp/faops2019/registration.html) 
Deadline for early registration: October 31, 2018 (https://www.nips.ac.jp/faops2019/registration.html) 

https://www.nips.ac.jp/faops2019/travel_award.html
https://www.nips.ac.jp/faops2019/travel_award.html
https://www.nips.ac.jp/faops2019/travel_award.html
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Vol. 17 No. 1, Sep 2018                           Page10 

ข้อก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ขอ Young Scientist Travel Awards คือ 
• อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึง April 1st , 2019. 
• สถานะเป็น undergraduate/pre-doctoral student หรือ postdoctoral/research fellow ที่ไม่ใช่เพิ่งได้

เป็น หรือ Lecturers ที่ไม่ได้จบปริญญาเอกแต่ท างานด้านการสอนเป็นหลัก 
       การประชุมนอกจากจะมี Plenary Lectures จาก 2 Nobel prize มาร่วมบรรยายแล้ว ล่าสุดมีการบรรยายพิเศษเพ่ิม
จาก Hossein Esteky นอกจากนั้นมีกิจกรรมอ่ืน ๆ อาท ิTEACHING WORKSHOP, TRAINING COURSE  และ ORAL and 
POSTER PRESENTATIONS รวมทั้ง SYMPOSIUM หัวข้อต่าง ๆ  
Education workshop จัดที ่Kobe international Conference Center, March 27-28, 2019. สมาชิกท่านใดมีความ
สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม สามารถติดตามได้ทาง  
FAOPS2019 web page : https://www.nips.ac.jp/FAOPS2019/   
 Facebook : http://facebook.com/faops2019/ 
Twitter : http://twitter.com/FAOPS2019_KOBE/ 
เลขาการจัดประชุม Prof. Noriyuki Koibuchi (Gunma University) Secretary Office: Japan Convention Service, Inc.  
E-mail: faops2019@convention.co.jp  
  ธรรมศาสตรจ์ดัอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา  

ครัง้ท่ี 37 ประจ าปี 2562 

        รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรหม ย่อยสูงเนิน จากสถานวิทยาศาสตร์พ
รีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพการ
จัดอบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2562 ได้แจ้งความ
พร้อมการจัด อบรมฯ ในหัวข้อ "คุณภาพชีวิตดี ชีวีมีสุข (Good Quality of 
Life and Well-being)" โดยก าหนดการจะจัด วันที่ 23-24 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) มีการปรับเนื้อหาการอบรมเล็กน้อย 
แต่ยังคงอัดแน่นด้วยความรู้เช่นเดิม  การอบรมฯ ประกอบด้วย plenary 
lecture, symposium และ workshop ซึ่งเนื้อหาการอบรมมีความ
หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ได้แก่ การแพทย์บูรณา
การ การแพทย์ทางเลือก การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และด้าน
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านมาให้ความรู้ อาทิ 
Integrative cancer, Nutrition, Mindfulness for Well-Being โดยทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ คือ รองศาสตราจารย์ นพ .
นรินทร์ วรวุฒิ  ดร.กมล ไชยสิทธิ์ และ พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช  “Novel 
innovations for the better-being of stroke sufferers” 
โดยคณะวิทยากรพิเศษจากคณะแพทยศาสตร์ และ คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Sexual well-being  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พันธุ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ (ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์) นอกจากนั้นยังมี
การบรรยายให้ความรู้จากภาคเอกชน 2 องค์กรในเรื่อง Economic and Well-Being โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ และ 
Skin homeostasis โดยวิทยากรจากบริษัทแพนคอสเมติคส์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด รวมทั้งมี 2 Workshop ให้ผู้เข้าอบรม
ได้ยืดเส้นยืดสาย ได้แก่  Mind-Body-Heart Alignment: Productive & Positive Aging และ Exercise and Stress 
management for wellbeing รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนจะได้แจ้งในโอกาสต่อไป  

https://www.nips.ac.jp/FAOPS2019/
https://www.nips.ac.jp/FAOPS2019/
https://www.nips.ac.jp/FAOPS2019/
http://facebook.com/faops2019/
http://facebook.com/faops2019/
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http://twitter.com/FAOPS2019_KOBE/
http://twitter.com/FAOPS2019_KOBE/
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ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย ์ดร.พญ.ฉนัทชา สิทธิจรญู ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล และ นางสาววราพร ยะหะยอ เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในโอกาสได้รับรางวัล
นักประดิษฐ์/นวัตกรรม (ดีเด่น) ประจ าปี 2561 จากผลงานและผลิตภัณฑ์เรื่อง “สารสกัดกระชายด าเพ่ือการยืดอายุ
เซลล์” ซึ่งได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในการประชุมระดับนานาชาติ “The 
46th  International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในวันที่ 11-15 เมษายน 
2561  

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร . นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อ านวยการสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

คณาจารย์ของภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ได้รับโล่และเกียรติบัตรแสดงความ
ยินดีจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ในวัน
สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี วันที่ 15 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร ฉัตรศรี เดชะปัญญา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น (พรีคลินิก) ประจ าปี 2561คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Soy 
isoflavones enhance β-defensin synthesis and secretion in endometrial epithelial cells with exposure 
to TLR3 agonist polyinosinic-polycytidylic acid”   

รองศาสตราจารย์ ดร. สมฤดี สายหยุดทอง เข้ารับโล่แสดงความยินดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 
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ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกล าดับที่ 411 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร มุทิตา หิรัญสาย 
อาจารย์สาขาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกล าดับที่ 412 อ. สพ.ญ. ดร.วฒุพิร ลิ้มประสตูร    
อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกล าดับที่ 413 พญ. มณีรัตน ์ชยานุภัทรก์ุล อาจารย์
ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

วนัท่ี 5 และ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 

ค่าลงทะเบียนส าหรบัคนไทย On-line registration (ก่อน 15 ตุลาคม 2561) ราคา 2,000 บาท 

On-site registration (ตัง้แต่วันท่ี 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปราคา 2,500 บาท ) 

website: http://www.symposium.nprct.org/ 
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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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