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สวัสดีค่ะสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่าน เช้าฤดูฝนแล้ว น้าท่วมในหลายจังหวัดในภาคอีสาน ก็ขอ
เอาใจช่วยพี่น้องที่กาลังประสบภัยให้มีกาลังใจเข้มแข็ง อดทนต่อสู้ภัยธรรมชาตินี้ ไม่นานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะ สาหรับ
NEWSLETTERS ฉบับนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารในแวดวงสรีรวิทยามากมายเช่นเคย อาทิ ข่าวความคืบหน้าการจัด
ประชุ ม วิ ช าการสรี ร วิ ท ยาสมาคมแห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 47 ประจ าปี 2562
ซึ่ ง ทางคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “Research Innovation & Precision Medicine : Challenging
Role for Physiologists” เนื้อหาการประชุมอัดแน่นน่าสนใจมาก และล่าสุดมีข่าวดีมาแจ้งแก่สมาชิกเกี่ยวกับการ
ประชุมนี้ ส่วนจะเป็นเรื่องอะไร สมาชิกต้องเข้าไปอ่านในเล่มค่ะ และเนื่องในโอกาสที่ปีนี้ครบรอบ 96 ปี สรีรวิทยาใน
ประเทศไทย ทางสรีรสมาคมต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสรีรวิทยาออกสู่สายตาประชาชนให้กว้างขวางขึ้น จึง
ขอให้สมาชิกจากสถาบันต่าง ๆ จัดทา Infographic โดยมีข้อกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะขอความร่วมมือจากท่าน
สมาชิก ให้ช่วยจัดทา infographic เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับสรีรวิทยาสมาคมและความรู้ทางสรีรวิทยาไปสู่ประชาชนให้
มากขึ้น บทความวิชาการที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง Cell-based biosensors: Recent trends, challenges
and future perspectives ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนามาใช้ประยุกต์ในงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปการจัดอบรม
สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 37 ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น
เจ้าภาพ ในหัวข้อเรื่อง "คุณภาพชีวิตดี ชีวีมี สุข" ซึ่งข่าวว่าผู้เข้าอบรมมีคุณภาพชีวิตดีและชีวีมีสุขจริงๆ เรามีภาพ
บรรยากาศในงานมาฝากให้ชมกันค่ะ ต่อด้วยการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจาปี พ.ศ.
2563 โดยเจ้าภาพคือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้หัวข้อ “มะเร็ง: รู้เท่าทัน ป้องกัน อยู่
อย่างสุขภาพดี” ขณะนี้เจ้าภาพได้แจ้ง First Announcement มาให้ทาง NEWSLETTERS สมาชิกสามารถเข้าไปดู
รายละเอียดในเล่มได้ค่ะ คอลัมภ์เปิดงาน-เปิดใจ กลับมาอีกครั้งโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งจะ
มาเล่างานที่ท่านทา ประสบการณ์และแง่คิดดี ๆ ทีท่ าให้ท่านประสบความสาเร็จ ส่วนจะเป็นท่านใดต้องติดตามอ่านใน
ฉบับค่ะ นอกจากนั้นยังมีข่าวสรุปและภาพบรรยากาศการแข่งขัน The 17th IMSPQ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนักศึกษา
แพทย์ของไทยก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยได้อีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลหลายรางวัลกลับมา ส่วนรายละเอียดจะ
เป็นอย่างไรต้องติดตามในเล่มค่ะ สรุปและภาพบรรยากาศการแข่งขัน CMU-IMC 2019 ณ. คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้หัวข้อเกี่ยวกับสรีรวิทยา นอกจากนั้นยังมี ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสรีรวิทยา
และสมาชิกสรีรวิทยา ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ซึ่งปีนี้สมาชิกของเราได้รับการเชิดชูเกียรติหลายท่านค่ะ ข่าวสารการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาให้สมาชิกติดตามกันด้วย สมาชิกสามารถติดตามข่าวสาร
ต่างๆ ของสมาคมทาง Website www.pst.or.th ทางกองบรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกทุกท่าน
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รู้สึกว่าเราใกล้กันและทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกัน หากท่าน
ใดมีข้อมูลข่าวสารใด ๆ สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิม ขอขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ตามที่ได้เสนอข่าวการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม
ครั้งที่ 47 ประจาปี 2562 โดยเจ้าภาพคือ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ภายใต้ หั ว ข้ อ “Research
Innovation & Precision Medicine: Challenging Role for
Physiologists” ซึ่ งจะจัด ในระหว่า งวัน ที่ 19-21 ธัน วาคม พ.ศ.
2562 ณ. โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูร
แสงศิริสุวรรณ ประธานการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้ออก Final
Announcement โดยหั วข้อในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้ว ย
ปาฐกถาและการบรรยายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ตลอดจนแผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ที่มุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เนื่ องจากนโยบายดั งกล่ าวนั บเป็ นความท้ าทายและ
โอกาสของนั ก สรี ร วิ ท ยา คณาจารย์ และนั ก วิ จั ย ในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวอย่างของเนื้อหาของการบรรยายในครั้งนี้
ได้แก่ บทบาทของนักสรีรวิทยากับการพัฒนาผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม
การวิจัยทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบแม่นยาและจาเพาะต่อบุคคล เพื่อค้นหาแนวทางการรักษาแบบใหม่ที่ให้
ประสิทธิผลสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือในการรักษาฟื้นฟู โดยวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้จะ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ ศาสตราจารย์ นพ.มานพ พิทักษ์ภากร และ ศาสตราจารย์ นพ.
บุญส่ ง องค์พิพัฒ นกุล จากคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร จาก
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร .นพ.ฉั ต รชั ย เหมื อ นประสาท จากคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปะวิทยาทร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภก. ปิติจันทร์วรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Professor Alan Verkman, University
of California San Francisco, Professor Tianxin Yang, University of Utah เป็นต้น นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ยังมี
กิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยต่างสถาบันในรูปแบบ Panel Discussion: Research Networking ที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท เพื่อเป็นเวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อันจะ
นาไปสู่การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย เพื่อการพัฒนาและสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการตอบโจทย์
ของยุทธศาสตร์ชาติ
และเป็นประจาทุกปีที่การประชุมวิชาการจะมีการนาเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบวาจาและแบบแผ่นภาพโดยนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ และพิเศษสาหรับปีนี้มีการเพิ่มรางวัลการนาเสนองานวิจัยโดยนักศึกษาเป็น
10 รางวัล โดยเป็นรางวัลการนาเสนอผลงานในรูปแบบวาจา 6 รางวัล และรางวัลการนาเสนอผลงานในรูปแบบแผ่นภาพ 4
รางวัล โดยรายละเอีย ดการประชุมรวมทั้งข้อกาหนดและเกณฑ์การพิจารณารางวัล การนาเสนอผลงานวิจัยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.physiomeeting2019.net

ทั้งนี้เจ้าภาพได้ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อและการพิจารณาบทคัดย่อดังนี้
กาหนดการส่งบทคัดย่อภายใน 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2562
คณะผู้จัดงานได้กาหนดให้มี งานพิธีมทุ ติ าจิต ครูสรีรวิทยาอาวุโส และงานเลีย้ งต้อนรับในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ Garden Pavilion ของโรงแรม เดอะ สุโกศล
สาหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถจองที่พัก ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (ห้องพัก
ราคาพิเศษมีจานวนจากัด) พักคู่ 2,600 บาทต่อคืน พักเดี่ยว 2,400 บาทต่อคืน (ราคาที่พักรวมอาหารเช้าแล้ว)
อัตราค่าลงทะเบียน (ลงทะเบียนได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)
สถานะผู้สมัคร
สมาชิกสรีรวิทยาสมาคม
บุคคลทั่วไป
นิสิต–นักศึกษา

ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (บาท)
3,500
4,000
2,500

หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (บาท)
4,000
4,500
3,000

สาหรับท่านที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-2015610 หรือ email: pstmeeting2019@gmail.com
สามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดการประชุมวิชาการได้ที่ www.physiomeeting2019.net
หรือ Webpage: http://physiology.sc.mahidol.ac.th, Facebook: www.facebook.com/MUSCphysiology

การจัดทา infographic ในโอกาสครบรอบ 96 ปี สรีรวิทยาในประเทศไทย
ในโอกาสที่สรีรวิทยาในประเทศไทยจะมีอายุครบ 8 รอบหรือ
96 ปี ในปี 2562 นี้ ทางสรีรวิทยาสมาคมจึงมีแนวคิดในการจัดทา
infographic เกี่ยวกับความรู้ทางสรีรวิทยาไปสู่ประชาชนทั่วไป โดย
เผยแพร่ผ่านทาง LINE, Facebook, social media, website สมาคม
และ website ของสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ทางสรีรสมาคมขอความร่วมมือ
ไปยังสมาชิกจากสถาบันต่างๆช่ว ยในการเสนอรูปแบบ และเนื้อหา
เพื่ อ น าเสนอลงใน infographic คล้ า ยกั บ ที่ ห ลายๆท่ า นได้ เ ห็ น จาก
infographic ของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้ทางสมาคมได้ส่ง template
และตั ว อย่ า ง รวมทั้ ง ข้ อ ก าหนดต่ า งๆในการจั ด ท า infographic นี้
ให้แก่สมาชิกได้รับทราบแล้ว โดยจะขอสรุปรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้
1) เป็นความรู้สุขภาพสาหรับประชาชน โดยมีส่ว นที่แสดง
ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาประกอบบ้าง ซึ่งอาจจะใช้ผลงานวิจัยของ
สถาบันก็ได้ แต่ควรจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และ
เข้าใจได้ไม่ยากมากจนเกินไป

2) กรอบ ขอให้ใช้กรอบเหมือนกันตามตัวอย่าง โดย
- มุมซ้ายบน มีตราสรีรวิทยาสมาคม (ขอให้ใช้ตราและสีเดียวกัน ตามตัวอย่าง)
- มุมขวาบน สามารถใส่ตราของสถาบัน แต่ขอให้ขนาดไม่ใหญ่กว่าตราสมาคม
- ข้อความด้านบน คือ “96 ปี สรีรวิทยาในประเทศไทย”
- มุมซ้ายล่าง เป็น QR code ของ website ส.ส.ท. และมีข้อความ สรีรวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย และ www.pst.or.th
- มุมขวาล่าง สามารถออกแบบได้ตามต้องการ ตามตัวอย่างจะเป็น QR code
ของสถาบัน และชื่อกับ website สามารถเปลี่ยนสีได้ หากสีที่ใช้บดบังข้อความ
แต่ขอให้คงลาย pattern เดิม
- ด้านล่างสุดของพื้นที่ infographic เป็นคาขวัญของแคมเปญครั้งนี้ คือ
“รู้สรีรวิทยา รู้รักษาสุขภาพ” ขอให้คงไว้ตามตัวอย่าง
3) การดาเนินการ
- แจ้งหัวข้อและส่ง infographic มายังกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาก่อนที่
อีเมลล์ pst.secretary@gmail.com
- หากไม่มีผู้วาดภาพ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยินดีรับทาให้ได้ โดยสมาชิกสามารถส่ง content/idea มาให้
ที่อีเมลล์ pst.secretary@gmail.com เมื่อกรรมการไม่คัดค้าน จะให้ผู้วาดภาพติดต่อกับสมาชิกโดยตรง เพื่อให้ได้
ผลงานตรงใจคนคิด โดยจะไม่มีการระบุ ชื่อศิริราชหรือมหิดลใน infographic แต่อาจมีชื่อหน่วยงานของผู้วาดเล็ก ๆ
ปรากฏอยู่ (“METC”)
- สถาบันที่ต้องการวาดภาพเอง ขอให้แจ้ง concept มาที่อีเมลล์ pst.secretary@gmail.com (โดย ส.ส.ท. จะช่วย
พิจารณา ไม่ให้ concept ซ้าซ้อน) แล้วจะส่ง file ต้นแบบของกรอบที่เป็น Adobe Illustrator (.ai) ให้ ทางสมาคมหวัง
ว่าจะได้รับความคิดเห็น เนื้อหา ในการจัดทา Infographic นี้ จากสมาชิกมาก มาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป็นช่องทางในการ
นาเสนอข่าวสารความรู้ทางสรีรวิทยาสู่ประชาชน หากสมาชิกมีข้อแนะนาหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถเสนอแนะหรือ
สอบถามมาได้ที่ อีเมลล์ pst.secretary@gmail.com

CELL-BASED BIOSENSORS
NEWSLETTER ฉบั บ นี้ ไ ด้ น าสาระน่ า รู้ ทางวิ ช าการมาเสนอสมาชิก ได้ รั บ ทราบ
ความก้าวหน้าของโลกสมัยใหม่หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่ายุคดิจิตอล โดยได้รับความ
อนุเคราะห์บทความจาก อาจารย์ ดร. วรพจน์ อุณอนันต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ ว ชิร พยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช อาจารย์ จะมาให้ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง “BIOSENSORS” ซึ่ ง ก าลั ง เป็ น ที่ ส นใจโดยเฉพาะในวงการแพทย์ แ ละ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มาติดตามกันเลยว่าอาจารย์มีความรู้อะไรที่จะมาบอกกล่าวแก่ท่าน
สมาชิก
ในระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านงาน งานวิจัยทางด้าน biosensors ได้รับการผลักดันเป็นอย่างมาก ทาให้คาว่า
“biosensors” เป็นคาที่คุ้นเคยในแวดวงสมาคมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
point-of-care testing (POCT) และ bench-to-bedside testing ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการทางานของ
biosensors ได้มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง นอกจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว biosensors สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับงานและการศึกษาได้หลายมิติ เช่น การตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิก การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านอาหาร และการสารวจทางด้านภูมิศาสตร์ เป็นต้น ประกอบกับความยืดหยุ่นด้านการ

ออกแบบทาให้สามารถนา biosensor ไปใช้กับงานได้อย่าง
หลากหลาย โดยการทางานของอุปกรณ์การวัดสัญญาณทาง
ชีวภาพ (biosensing) แต่ละชนิดนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกชนิด
สารชีวภาพ (bioreceptor) ที่ทาหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณ
ของสารหรือโมเลกุลเป้าหมายที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ โดย
ชนิดของ bioreceptor ที่เลือกใช้ใน biosensor จะสามารถ
วัดค่าตัวแปรของสัญญาณทางชีวภาพออกมา ได้แก่ เวลาใน
การตอบสนอง (response time) ความไวในการตอบสนอง
(sensitivity) และความจาเพาะ (specificity) โดยทั่วไป สาร
ชีวโมเลกุลพื้น ฐาน เช่น เอนไซม์ แอนติบอดี และ ดีเอนเอ
เป็น ต้น มั กจะถู กน ามาใช้เ ป็ น bioreceptor ในการวั ด
สัญญาณทางชีวภาพ (biosensing) เนื่องจากสารชีวโมเลกุล
เหล่านั้นมีความจาเพาะสูง (high specificity) ต่อโมเลกุล
เป้าหมาย (target molecule) ด้วยคุณสมบัตินี้เอง ทาให้
เซลล์ที่มีชีวิต (living cells) ที่ประกอบไปด้วยกลไกของสาร
ชีวโมเลกุลที่หลากหลาย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจใน
การถูกเลือกใช้เป็น molecular bioreceptors

Living cells มีการแสดงออกของโมเลกุลตัวรับ
(receptors) หลายชนิด ซึ่งโมเลกุลตัวรับเหล่านี้จะมีปริมาณ
สั ดส่ ว นที่แตกต่างกัน ออกไปขึ้น อยู่ กับ ชนิ ดของเซลล์ ด้ว ย
สภาวะดังกล่าว ทาให้การวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลเชิงปริมาณ
ต่อตัวกระตุ้นที่จาเพาะ (specific stimuli) ในสภาวะที่
กาหนดภายในเซลล์นั้นไม่สามารถทาได้ แต่สามารถนามาใช้
เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณของสารที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ที่ มี
มากกว่ า 1 ชนิ ด ได้ ประกอบกั บ การใช้ แ รงงานน้ อ ยและ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ม่ สู ง ท า ใ ห้ มี ก า ร น า เ ซ ล ล์ ม า ใ ช้ เ ป็ น
bioreceptors ในช่ว งแรก ๆ โดยเอนไซม์แ ละสารชี ว
โมเลกุลอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับใช้เป็น biosensing ยังคงอยู่
ในสภาวะแวดล้อมเดิมของเซลล์นั้น ดังนั้น การวิเคราะห์จึง

แสดงผลออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมและมีความจาเพาะ
กับสารโมเลกุลที่ถูกวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า การใช้เซลล์ทา
ให้การออกแบบกลยุทธ์การทางานของ biosensors นั้น
ง่ายขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่มีการใช้ molecule-based
biosensors ซึ่งเป็นการออกแบบกลยุทธ์การทางานของ
biosensors มี ค วามจ ากั ด นอกจากนี้ cell-based
biosensors ยังมีความสามารถในการช่วยวิเคราะห์และ
การติดตามผลของ drug-ligand interactions หรือผล
ของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และการศึกษาความ
เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในทาง
กายภาพมากขึ้น ด้วยการเลือกใช้สารตั้งต้นที่เหมาะสม
ในปั จ จุ บั น จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะใช้ cell-based
biosensors
ส าหรั บ การศึ ก ษาและติ ด ตามการ
เกิดปฏิกิริยาใน living cells ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อม
ดั้งเดิมจริง ๆ
ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารน าเซลล์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น
แบคทีเรีย ยีส ต์ เชื้อรา สาหร่าย รวมทั้งเซลล์สิ่ งมีชีวิต
ชั้นสูงอื่น ๆ เช่น ปลา หนู และเซลล์มนุษย์ มาใช้สาหรับ
ผลิต biosensors โดยเซลล์จุลินทรีย์ (bacteria, fungi,
yeast และ algae) ได้ถูกนาไปใช้ใน biosensors อย่าง
แพร่หลายสาหรับการตรวจสอบคุณภาพและความเป็น
พิษของน้า ในทางกลับกันเซลล์สิ่งมีชีวิตชั้นสูง ได้ถูกนาไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาหน้าที่การทางานขั้นพื้นฐานของ
cells
และ พยาธิ ส ภาพของโรคต่ า ง ๆ (disease
pathogenesis) นอกจากนี้ living cells ใน biosensors
ถู ก น าไปใช้ ท างานร่ ว มกั บ external transducers
เพื่อให้ได้สัญญาณที่อ่านค่าได้และได้ผลการวิเคราะห์ ที่
สามารถวัดได้

การเลื อ กกลไกการส่ ง สั ญ ญาณ (transduction
mechanisms) นั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของการทางานและ
ชนิดของเซลล์ที่ใช้สาหรับ biosensing วิธีการส่งสัญญาณ
ที่นิยมใช้ทั่วไป คือ การแปลงสัญญาณเป็นค่าทางเคมีไฟฟ้า
(electrochemical readout) และ การเปลี่ยนแปลงที่
สามารถมองเห็นด้วยตา (optical readout) ทั้งสองวิธีนี้
ส่วนใหญ่จะถูกนามาใช้ใน microbial biosensors ในทาง
ตรงกันข้าม สาหรับ higher eukaryotic cells จะใช้
เทคนิ ค การส่ ง สั ญ ญาณขั้ น สู ง ตั ว อย่ า งเช่ น electrical
cell-substrate impedance sensing (ECIS) และ light
addressable potentiometric sensor (LAPS) ซึ่งเป็น
วิ ธี ที่ นิ ย มใช้ ใ นการส่ ง สั ญ ญาณหรื อ ใช้ ใ นการตรวจวั ด
อย่างไรก็ตามวิธี fluorescent imaging และวิธีเคมีไฟฟ้า
แบบ amperometry ซึ่งเป็นวิธีแบบธรรมดาทั่วไป ยังคง
ถูกนามาใช้สาหรับการพัฒนา biosensors บางชนิด
บนความแตกต่างของสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์
cell-based biosensors เป็นอีกสาขาหนึ่งที่กาลังได้รับ
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับความก้าวหน้า
ด้าน synthetic biology ที่มีความสามารถในการจัดการ
กับระบบวงจรพันธุกรรม และอาศัยพื้นฐานของ Boolean
logic ทาให้สามารถนาเซลล์ของแบคทีเรียมาใช้ในการ
ตรวจสอบเชิ ง ปริ ม าณของสารที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ที่
หลากหลาย อีกทั้งการศึกษาการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียใน
ระดั บนาโนเมตร หรื อ แม้ก ระทั่ ง การวิ เคราะห์ แ ละการ
ติดตามผลออนไลน์ในความละเอียดระดับเซลล์เดียว

ด้ ว ยกรอบแนวคิ ด ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่
สามารถทาให้เกิดขึ้นจริง เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน
ศาสตร์ต่าง ๆ คือ microfluidics, lithography และวัสดุ
ศาสตร์ (material sciences) ดังนั้น เพียงแค่การใช้
ขั้ ว ไฟฟ้ า (electrode)
ที่ ติ ด กั บ เซลล์ ที่ ถู ก ตรึ ง ไว้
(immobilized cells) หรือ cells-based biosensors
ทาให้เกิดการพัฒนาที่จะนาไปสู่ระบบ bioelectronic ซึ่ง
ไม่ เ พี ย งแค่ ก ารตรวจวั ด ความจ าเพาะกั บ สารที่ จ ะถู ก
วิเคราะห์อย่างเดียว แต่ยังสามารถบ่งบอกถึงข้อมูลและ
ความสาคัญต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่การทางานในทาง
สรีรวิทยามากขึ้น แม้กระทั่งข้อมูลความละเอียดในระดับ
เพียงแค่เซลล์เดียว อย่างไรก็ตาม มีความพยายามที่จะทา
ให้เกิด standard protocol ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล สาหรับการใช้งานและการตรวจสอบ โดยเฉพาะใน
เซลล์แต่ละชนิดหรือในกลุ่มของการประยุกต์ใช้งานในแต่
ละประเภท ดังนั้น ความพยายามที่จะทาการปลดล๊ อค
ศักยภาพอีกมากมายของ cell-based biosensor อาจจะ
มี ค วามส าคั ญ ในการก าหนดวิ ถี ท างในเรื่ อ งการตรวจ
วินิจฉัยดูแลทางสุขภาพและระบบตรวจสอบทางสรีรวิทยา
ต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง :
1. Cell-based biosensors: Recent trends, challenges
and future perspectives
2. Gupta N., Renugopalakrishnan V., Liepmann D.,
Paulmurugan R., Malhotra BD.
3. Biosensors and Bioelectronics. 2019 Sep 15, 141:
111435. Review.

สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพการจัดอบรมสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 37 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลากหลายสาขา
ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้รับคาชื่นชมและความประทับใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมในเรื่องความรู้ที่ได้รับ การบริการ
และการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง แม้จะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยในเรื่องสถานที่จอดรถ การอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ How to maintain
Homeostasis (Vision Statement) และ Sexual well-being, Healthy brain and และ Exercise and Stress
management for well-being, Economic and Well-Being และ Skin homeostasis นอกจากนั้นยังมี อภิปรายหมู่
(symposium) 2 เรื่อง และ 2 Workshop ได้แก่ Mind-Body-Heart Alignment : Productive & Positive Aging และ
Exercise and Stress Management for Well-being สังเกตุได้จากภาพบรรยากาศในงานผู้เข้าอบรมสนุกสนานกับการทา
กิจกรรม 2 Workshop มาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์ ในนามตัวแทนของคณะกรรมการจากสาขา
สรีรวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบรายได้จากการจัดอบรมครั้งนี้ให้
สรีรวิทยาสมาคมฯ เป็นจานวนเงินทั้งหมด 10,000 บาท ทางจุลสารมีภาพประทับใจในงานอบรมมาให้สมาชิกได้ชมกัน

ประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38
“มะเร็ง: รู้เท่ าทัน ป้องกัน อยู่อย่ างสุ ขภาพดี”
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับไม้ต่อจากสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจาปี 2563
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มะเร็ง: รู้เท่าทัน ป้องกัน อยู่อย่างสุขภาพดี” ซึ่งทางเจ้าภาพมีกาหนดการในเบื้องต้นว่าจะจัดในวันที่ 7–
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ. หอประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีเนื้อหาหลัก ๆ เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องมะเร็งแบบครบวงจร รวมทั้งความรู้การ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ซึ่งกาลังเป็นประเด็นร้อนว่าจะใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้แค่ไหน สาหรับหัวข้อการประชุมใน
เบื้องต้นที่เจ้าภาพกาหนดมีดังนี้
• สถานการณ์มะเร็งในประเทศไทย
• การเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ในมะเร็ง
• งานวิจัยด้านมะเร็งโดยใช้สมุนไพร
• การป้องกันมะเร็ง
• ต้านมะเร็งด้วยสารอาหาร
• การรักษามะเร็งแบบผสมผสาน
• สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชา
• การใช้กัญชาทางการแพทย์
• แนวโน้มการรักษามะเร็งแบบใหม่
• การรักษามะเร็งปอดด้วยภูมิคุ้มกันบาบัด
ข่าวสารความคืบหน้าการจัดประชุมจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบใน NEWSLETTER ฉบับต่อไป
หรือท่านสามารถติดตามได้ที่ Webpage: http://med.swu.ac.th/physiol/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02 260 1533  physiolswu@gmail.com

กลั บ มาอี ก ครั้ ง กั บ คอลั ม ภ์ เปิ ด งาน-เปิ ด ใจ ที่ จ ะเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การทางานมาเล่างานที่ท่านทาทั้งด้านวิจัย วิชาการ รวมทั้งแง่คิด คติ
ในการทางานที่ทาให้ท่านประสบความสาเร็จ สาหรับ NEWSLETTER ฉบับนี้ได้รับเกียรติ
จากท่า น ศาสตราจารย์ ดร. ฉวี ว รรณ จั่ น สกุล อาจารย์ ส าขาเวชกรรมไทย คณะ
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์มีประสบการณ์การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับ การออกกาลังกาย สมุนไพร และอาหาร มาดูกันว่าอาจารย์ทางานวิจัยอะไรบ้าง
และอาจารย์มีวิธีการทางานและคติอย่างไรจึงทาให้ประสบความสาเร็จ
งานวิจัย ที่ได้ทามาตลอดชีวิตของการทางานเป็นข้าราชการอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มต้น
หลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Monash University ที่ประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยแบ่งออกเป็น 2
แบบ คือ ศึกษาผลของการออกกาลังกายต่อการทางานของหลอดเลือด และผลของสมุนไพร/อาหารต่อการทางานของ
หัวใจและหลอดเลือดในหนูแรท

งานวิจัยเกี่ยวกับการออกกาลังกายต่อการทางานของหลอด
เลือด
หลังจากเรียนจบระดับปริญญาเอกกลับมาทางานที่ภาควิชา
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิม
ก่อนที่จะไปเรียนต่อที่ภาควิชาชีววิทยา พบว่าในขณะนั้นไม่มี
เครื่องมือทางสรีรวิทยาที่จะสามารถนามาใช้ทางานวิจัยได้
ต้องยืมเครื่อง polygraph จากภาคสรีรวิทยามาใช้ อาศัย
ความรู้ระดับกลไกที่ทาให้มีการหลั่ง nitric oxide จากหลอด
เลือดจากงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ทาให้ได้ความคิดที่ว่า
การออกกาลังกายมีผลทาให้เพิ่มการไหลของเลือด ทาให้เพิ่ม
shear stress ที่ endothelial cell ของผนังหลอดเลือด
ดังนั้นการออกกาลังกายน่าจะกระตุ้นการหลั่ง nitric oxide
จากผนังหลอดเลือด จึงได้ทางานวิจัยเรื่องผลของการออก
ก า ลั ง ก า ย ต่ อ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ห ล อ ด เ ลื อ ด แ ต่ ที่
มหาวิทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไม่มี treadmill ส าหรั บ
สัตว์ทดลอง การว่ายน้าก็เป็นวิธีการออกกาลังกายอย่างหนึ่ง
การทดลองเรื่ องแรกจึ งเป็ นเรื่อง ผลของการว่ายน้าต่อการ
ทางานของหลอดเลือด ผลการทดลองพบว่าการว่ายน้าทาให้
เพิ่มการหลั่ง nitric oxide จากผนังหลอดเลือดได้จริง ด้วย
ความเป็นคนชอบความท้าทาย อยากลองว่างานที่เป็นของคน
ไทย ทางานที่เมืองไทย ที่ภาควิชาชีววิทยา และก็ทางานคน
เดียว มีชื่อเดียว British J Pharmacol ซึ่งเป็น Journal ที่มี
คุณภาพสูงมาก ๆ จะยอมให้ฉันตีพิมพ์ไหม (ถ้าถูก reject ก็
ไม่เป็นไร) ผลก็คือได้รั บการตอบรั บให้ตีพิมพ์ (British J
Pharmacol (1995; 115, 587-594) เป็นความสุขที่สุดใน
ชี วิ ต อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ต่ อ มาได้ ท าการศึ ก ษาในหลอดเลื อ ด
mesenteric artery ก็สามารถตีพิมพ์ได้อีก 1 เรื่องใน
British J Pharmacol (1999; 127, 1559-1566) ปัจจุบันได้
มีการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า nitric oxide นอกจาก
จะมีผ ลทาให้ หลอดเลื อดคลายตัว แล้ ว ยังมีฤทธิ์เป็ น antioxidant, anti-platelet aggregation และยับยั้งการ
เกาะติดของเม็ดเลือดที่ผนังหลอดเลือดด้วย

งานวิจยั ผลสมุนไพรต่อการทางานของหัวใจและหลอดเลือด
ด้วยความจากัดทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในการวิจัยที่
ทันสมัย จึงต้องเปลี่ยนแนววิจัยจากการออกกาลังกายมาเป็น
การศึกษาผลของสารจากสมุนไพรต่อการทางานของหัวใจ
และหลอดเลือดที่สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานทางสรีรวิทยา
ร่ ว มกั บ เทคนิ ค ทางเภสั ช วิ ท ยาโดยใช้ blocker
หรื อ
inhibitor ชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการศึกษากลไกใน
การแสดงฤทธิ์ของสารต่อหัวใจและหลอดเลือดได้

การศึกษาผลของสมุนไพรต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้
ทาการศึกษาในเชิงประจักษ์ เพื่อพิสูจน์สรรพคุณบ่งชี้ของ
สมุนไพรในตารายาแผนไทย identify สารออกฤทธิ์ และ
ศึกษากลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อหัวใจและหลอด
เลือด ได้ทางานวิจัยกับสมุนไพรไทยหลายชนิด โดยเริ่มต้น
ศึกษาผลและกลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจาก
สมุนไพรเดี่ยวต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเพื่อให้เป็นที่
ประจักษ์ว่าในสารสกัดหยาบของสมุนไพรชนิดนั้นมีสารออก
ฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจริง เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การขอความร่วมมือกับนักเคมีในการแยกสารออกฤทธิ์จาก
สารสกัดให้ บริสุ ทธิ์ในปริมาณมากพอส าหรับนามาศึกษา
กลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารด้วย แต่เนื่องจากความสนใจ
ข อ ง นั ก เ ค มี จ ะ เ น้ น ที่ ก า ร ค้ น พ บ ส า ร ใ ห ม่ ( New
compound) และไม่เน้นการแยกสารบริสุทธิ์ให้ได้ปริมาณ
มากพอสาหรับนามาศึกษากลไกในการแสดงฤทธิ์ ดิฉันจึง
ศึกษาวิธีการและแยกสารออกฤทธิ์จากสารสกัดหยาบให้
บริสุทธิ์ด้วยตัวเองและสามารถดาเนินการทดลองได้ที่ห้อง
วิจัยทางเคมีที่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ยกเว้น
สารประเภทที่มี polarity สูง การแยกสารขั้นสุดท้ายให้
บริสุทธิ์จริง ๆ จาเป็นต้องแยกด้วย preparative HPLC
งานส่ ว นนี้ จ ะน าไปท าการศึ ก ษาต่ อ ในต่ า งประเทศที่
University of Geneva, Switzerland และที่ University
of British Columbia, Canada ส่วนการศึกษาโครงสร้าง
ทางเคมีของสารบริสุทธิ์ได้รับความอนุเคราะห์จากนักเคมี
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ นั บ ถึ ง ปั จ จุ บั น ได้ ศึ ก ษาสมุ น ไพร
ทั้งหมด 10 ชนิด ในจานวนดังกล่าวมีสมุนไพรเพียง 4 ชนิด
ได้ แ ก่ ลู ก คั ด เค้ า ล าต้ น บอระเพ็ ด ใบมะยม และเหง้ า
กระชายดาที่สามารถแยกสารออกฤทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ปริมาณ
มากพอจนสามารถศึกษาผลและกลไกในการแสดงฤทธิ์ของ
สารบริสุทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ และในจานวน
นี้มีส มุนไพรเพียง 1 ชนิดคือ สารจากเหง้ากระชายดา ที่
สามารถพิ สู จ น์ ฤ ทธิ์ ต่ อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ดใน
สัตว์ทดลองโดยพบว่าการกินสารสกัด หรือสารบริสุทธิ์จาก
เหง้ากระชายดาของหนูแรทเพศผู้วัยกลางชีวิตซึ่งเป็นหนูที่มี
endothelium dysfunction เป็นระยะเวลานาน 6
สัปดาห์ สามารถทาให้เพิ่ม eNOS และ CSE protein
expression ที่ผนังหลอดเลือดส่งผลให้เพิ่มการหลั่ง nitric
oxide และ H2S จากผนังหลอดเลือด และลดการสะสมไขมัน
ที่เซลล์ตับ และที่อวัยวะภายใน ขณะนี้ได้รับทุนวิจัยจาก

TCELS เพื่อพัฒนาสารสกัดจากเหง้ากระชายดาเป็นตารับที่มีความสามารถในการละลายน้าที่ดีเพื่อใช้เป็นอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด

กว่า 20 ปี ที่ได้ศกึ ษาผลของสมุนไพรต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดเลือด ทาให้ทราบว่าเป็นการยากเหลือเกินที่
จะได้ Novel compound จากสมุนไพร การดูแลสุขภาพให้มีคุณภาพที่ดีโดยเฉพาะในผู้สูงวัย อาหารเป็นปัจจัยสาคัญ
ปัจจัยหนึ่ง จึงได้หันมาสนใจศึกษาผลของการกินน้ามัน และกะทิต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้หนูแรทวัยกลาง
ชีวิตเป็น model ในการศึกษา ได้ศึกษาผลของการกินน้ามันหมู น้ามันปาล์ม น้ามันมะพร้าว กะทิ และโปรตีนจากกะทิ
สด ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กองทุนรวมการแพทย์แผนไทย และ สกว. พบว่า
การกินน้ามันหมู และน้ามันปาล์ม ในขนาด 1 มล/กก น้าหนักตัว เทียบได้กับปริมาณที่ใช้ทาข้าวผัด 1 จาน ไม่มีผลต่อ
การทางานของหลอดเลือด แต่ถ้ากินเพิ่มเป็น 3 เท่า คือเท่ากับน้ามันที่ใช้ทาข้าวผัด 1 จาน ผัดผัก 1 จาน และทอดไข่
เจียว 1 ฟอง จะเป็นผลเสียต่อร่างกาย ส่วนการกินกะทิสด เป็นผลดีต่อหลอดเลือด สารออกฤทธิ์อยู่ทั้งในส่วนของน้ามัน
มะพร้าว และโปรตีนในกะทิ ขณะนี้ได้รับทุนวิจัย สกว. ต่อยอด เพื่อทางานร่วมกับโรงงานสกัดน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
เพื่อสกัดเอาโปรตีนซึ่งเป็นสิ่งเหลือใช้ของโรงงาน มาศึกษาดูว่าโปรตีนดังกล่าวจากโรงงานฯ ยังคงมีฤทธิ์ที่ดีต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือดในหนูวัยกลางชีวิตหรือไม่

ความอยากรู้ ขยัน มุ่งมั่น คิดบวก และมีใจรักในการทางานวิจัย ปั ญหาและอุปสรรคจะ
เป็ นสิ่งประเทืองปั ญญา และความสาเร็จไม่ไกลเกินเอือ้ ม

นศพ. ไทยคว้ารางวัลในการแข่งขัน 17th IMSPQ 2019

ปิดฉากไปแล้วสาหรับการแข่งขัน 17th Inter-Medical School
Physiology Quiz 2019 (17th IMSPQ) ที่จัด ณ Universitas Indonesia
กรุง Jakarta, Indonesia ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
ปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 100 ทีม มีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมแข่งขันกว่า
400 คน จาก 23 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน
มาเลเซี ย มองโกเลี ย รั ส เซี ย เนปาล สิ ง คโปร์ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ไต้ ห วั น ศรี ลั ง กา ฟิ ลิ ปิ น ส์ สเปน กั ม พู ช า อี ยิ ป ต์ โรมาเนี ย เวี ย ดนาม
มองโกเลีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และ ไทย สาหรับทีมจากประเทศไทยที่เข้า
แข่งมี 11 ทีม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เ ก ล้ า จุ ฬ า ภ ร ณ์ ร า ช วิ ท ย า ลั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ร า ธิ ว า ส แ ล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแข่งขันมีรอบ written และ oral exam เหมือนเดิม โดยกติกาคือ รอบแรกสอบ written test แบบ
true/false คัดเหลือ 48 ทีมเพื่อเข้ารอบที่สองคือ oral examination ทีมไทยที่เข้ารอบ written test มี 5 ทีม คือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จาก 48 ทีมที่ผ่านมาเข้ารอบสอบ oral examination คัดเหลือ 16 ทีมเพื่อ
เข้ารอบ quarter final จากนั้นคัดเหลือ 6 ทีมเข้ารอบ semifinal และ 3 ทีมสุดท้ายเข้า final round ผลการแข่งขัน
ในรอบสุดท้าย (final round) คือ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ National University of Singapore รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ Anhui
University (China) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล ก็ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาของไทยที่คว้ารางวัลทั้งในรอบ written และ oral exam

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

แพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล

สาหรับ Refresh course ปีนี้ได้เชิญ Prof. Dee U. Silverthorn จาก Dell Medical School, University
of Texas-Austin ซึง่ Prof. Silverthorn ได้มาบรรยาย 2 หัวข้อ คือ Isosmotic is not always isotonic: teaching
osmolarity, tonicity, and IV fluid therapy และ Crossing Membranes: Epithelia, transporters, and
teaching problem-solving ทั้ง 2 เรื่องมี file สามารถให้ส มาชิกที่สนใจขอมาได้ทางจุล สารที่ e-mail :
tmw706@gmail.com การบรรยายของ Prof. Silverthorn ได้รับการชื่นชมมาก โดยเฉพาะเรื่อง tonicity และ
osmolarity ซึ่งท่านได้ให้ความเห็นว่า ใน textbook ต่างๆ นั้น ส่วนมากเขียนไม่ถูกต้องและสันสน สาหรับในปีหน้า
การแข่งขัน 18th Inter-Medical School Physiology Quiz 2020 จะจัดที่ใดสมาชิกสามารถติดตามได้ฉบับหน้า

ตามที่ได้เสนอข่าวการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
Chiang Mai University International Medical
Challenge (CMU-IMC) ด าเนิ น การโดย สโมสรนั ก ศึ ก ษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิชาการในสาขาต่างๆ ระหว่างนักศึกษาแพทย์จากสถาบัน ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และนักศึกษาแพทย์จาก
ต่างประเทศในทวีปเอเชีย สาหรับในปีนี้เป็นการแข่งขันตอบปัญหาในสาขาวิชาสรีรวิทยา ภายใต้หัวข้อ Basic to Clinical
Physiology จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทีม
จากคณะแพทย์ ส ถาบั น ต่ า งๆ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ทั้ ง สิ้ น 38 ที ม จากไทย คื อ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนต่างประเทศ
ได้แก่ จีน บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม บางประเทศหรือบางมหาวิทยาลัยจะส่งมากกว่า 1 ทีม ได้
กติการการแข่งขันจะคล้ายกับ IMSPQ คือ มี 2 รอบหลัก ได้แก่ First Round เป็นการแข่งขันในรูปแบบ MCQ (Multiple
choices question) เพื่อคัดเหลือ 16 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันรอบต่อไป และ Stage Round แบ่งเป็น 3 รอบ คือ
Semi-Final Round , Revival Round และ Final Round สาหรับผลการแข่งขันมีดังนี้
จาก First Round (MCQ Round) มี 16 ทีมทีผ่านเข้ามา เข้าแข่งขันรอบ Semi-final round โดยแบ่งเป็นการ
แข่งขันเป็น 2 สาย คือ pool A และ pool B โดย 2 ทีมที่ชนะใน pool A คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ฟิลิปปินส์
ส่วนทีมที่ชนะใน pool B คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบ Revival Round มี 8 ทีมเข้าแข่งเพื่อคัดเข้า Final round ต่อไป ทีมที่เข้ารอบได้ คือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รอบ Final round มี 5 ทีม จากผู้ชนะในรอบ Semi-final round และ Revival Round ผลการแข่งขันคือ
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจาก ฟิลิปปินส์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ในปี นี้ เ จ้ า ภาพได้ เ ชิ ญ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พญ. ดร. วั ฒ นา วั ฒ นาภา หั ว หน้า ภาควิ ช าสรีร วิ ท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับ Vascular Physiology สาหรับ
ในปีหน้า CMU-IMC 2020 จะเป็นการแข่งขันในหัวข้อ Basic to Clinical Biochemistry สามารถติดตามรายละเอียด
การแข่งขันในข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ และรางวัลปูชนียบุคคล เนื่องในโอกาสครบรอบ
50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายนามสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยหลาย
ท่านทั้งที่มีชีวิตอยู่และท่านที่ถึงแก่กรรมแล้ว ดังมีรายนามดังนี้
"รางวัลบุคลากรต้นแบบ" มี 2 ท่าน จาก 50 บุคลากรต้นแบบ
รองศาสตราจารย์ บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล [สมาชิกเลขที่ 128]
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ [สมาชิกเลขที่ 314]
"รางวัลปูชนียบุคคล" มี 5 ท่าน จาก 131 ปูชนียบุคคล
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี [สมาชิกกิตติมศักดิ]์
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เรือโท นพ.อวย เกตุสิงห์ [สมาชิกเลขที่ 1]
ศาสตราจารย์ นพ.ดิถี จึงเจริญ [สมาชิกเลขที่ 2]
รองศาสตราจารย์ ภกญ.ปราณี ใจอาจ [สมาชิกเลขที่ 13]
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ผลประมูล [สมาชิกเลขที่ 61]
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา
นายกสรี ร วิท ยาสมาคมแห่ ง ประเทศไทยที่ ได้ รั บ รางวัล ศิ ริ ร าชเชิ ด ชูเ กีย รติ
ประจาปี 2561 จากคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยิ น ดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุ จิ น ดา มาลั ย วิ จิ ต รนนท์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับอนุมัติทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจาปี 2562

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา วีระชยาภรณ์ ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ ที่
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะ
นักเรียนเก่าที่ประสบความสาเร็จในการทางานหรือในวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2558

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
ขอต้ อ นรั บ สมาชิ ก ใหม่ หมายเลขสมาชิ ก
ล าดั บ ที่ 419 ดร.ปาหนั น สุ น ทรศารทู ล
นั ก วิ จั ย (สายวิ ช าการ) ภาควิ ช าสรี ร วิ ท ยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิก
ล าดั บ ที่ 421 อ. ดร.พร้ อ มสุ ข ชุ ต าภา
สถาบันการแพทย์จักรี นฤบดินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิก
ลาดับที่ 418 อ. นพ.วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์
ภาควิ ช าสรี ร วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอต้ อ นรั บ สมาชิ ก ใหม่ หมายเลขสมาชิ ก
ล าดั บ ที่ 420 อาจารย์ พรพรรณ โพธิ์ ไ กร
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

ขอต้ อ นรับ สมาชิก ใหม่ หมายเลขสมาชิ ก
ล าดับที่ 423 ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.
กาญจนา จิตติพร ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจ
แ ล ะ ท ร ว ง อ ก ค ณ ะ ส ห เ ว ช ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิก
ลาดับที่ 425 อ. นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอต้อนรับ สมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิ ก
ลาดับที่ 422 อ. ดร.ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย
สถาบั นการแพทย์ จั กรี นฤบดิน ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิ ก
ล าดั บ ที่ 424 อ. ดร.ฐิ ติ วั ฒ น์ สั ง ขวร
สถาบัน การแพทย์ จักรี นฤบดินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลข
สมาชิกลาดับที่ 426 Dr. Kenjiro Muta
สถาบันการแพทย์จักรี นฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครอาจารย์ สาขาสรีรวิทยา
สาขาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครตาแหน่งอาจารย์ สาขาสรีรวิทยา 1 ตาแหน่ง

คุณสมบัติผสู้ มัคร มีคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
1. สาเร็จการศึกษาหรือผ่านการสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อย ในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสรีรวิทยาหรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรที่มีการทาวิทยานิพนธ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์การสอนทางด้านสรีรวิทยา
2. สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาและมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 2.75 และในรายวิชาสรีรวิทยาและวิชาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่า B
ผู้สนใจส่ง CV และเอกสารอื่นๆ เช่น transcript แสดงผลการเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นมา และผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ ส่งเอกสารการสมัครมาที่
email: keatdamrong@nmu.ac.th ภายใน 15 พฤศจิกายน 2562
แจ้งผู้มสี ทิ ธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 18 พฤศจิกายน 2562
นัดสัมภาษณ์ 27-28 พฤศจิกายน 2562

Symposium: Inter-Organ Communication in
Physiology and Disease
15 Mar 2020 - 18 Mar 2020
Heidelberg, Germany
https://www.embo-embl-symposia.org

The 26th International Conference on Human Metabolic
Health- Diabetes, Obesity & Endocrinology with
a theme, “Collaborative Strategies to Fight Human
Metabolic Disorder” April 27-28, 2020 Helsinki, Finland
https://humanmetabolism.healthconferences.org/

GEMC 2020 - Global
Endocrinology & Metabolism
Conference
20 - 21 Apr 2020
Houston, Texas, United States
https://gemc2020.org

Europhysiology 2020.
11 September 2020 - 13
September 2020ESTREL
Congress Center Berlin,
onnenallee 225,Berlin 12057,
Germany
www.europhysiology2020.de

39th IUPS Congress : Marvels of Life Integration and Translation
CNCC, Beijing, China, August 20-24,2021
http://www.iups2021.com/

