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     ขอต้อนรบัสมาชกิสรรีวทิยาสมาคมทุกท่าน และสวสัดปีีใหม่ 2562 ค่ะ 
ตอนนี้ในกรุงเทพฯ ไม่มอีะไรฮติไปกว่า PM 2.5 เพราะ อากาศแปรปรวน
ร่วมกบัการปล่อยอากาศเสยีจากรถ การก่อสรา้ง และปัจจยัอื่น ๆ จงึท าให้
คนกรุงผวา PM 2.5 จนตอ้งหาหน้ากาก N95 มาสวมใส่ สถานการณ์ท าท่า
จะแย่ลงไปเรื่อยๆ หลายจุดในกรุงเทพและปรมิณฑลเตม็ไปดว้ยฝุ่ นละออง
และ PM 2.5 จนท าใหส้ภาพอากาศดูขมุกขมวัมาก ค่า PM 2.5 กเ็กนิ
มาตรฐานเขา้สู่สสีม้เพิม่ขึน้เรื่อยๆ บางแห่งกเ็ป็นสแีดงแลว้ ขอให้สมาชกิ 
โดยเฉพาะท่านทีม่บีุตรหลานและท่าน สว. ทัง้หลาย ดูแลสุขภาพดว้ยนะคะ 
เป็นห่วงค่ะ 

   Newsletter ฉบบันี้ยงัคงอดัแน่นไปด้วยข่าวสารในแวดวงสรีรวิทยา
                     มากมายเช่นเคย อาท ิโฉมหน้า คณะกรรมการสรีรวิทยาสมาคมแห่ง
                        ประเทศไทย ชุดใหม่ และสาสน์จากนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ถึงสมาชิก 
สรุปการประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่46 ประจ าปี 2561 ในหวัขอ้เรื่อง “Research and Educational 
Innovation in Medical Sciences” ซึง่ปิดฉากลงไปแลว้อย่างชื่นมื่นบวกกบัความหวัน่ไหวของผูท้ีเ่ดนิทางไปกบัรถบสั เพราะ
แบตเตอรีร่ถบสัเกดิอาการหลบัยาวไปหน่อยค่ะ ต่อดว้ยขา่วความคบืหน้าการจดัประชมุวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
ครัง้ที ่47 ประจ าปี 2562 ซึง่ทางคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นเจา้ภาพ ภายใต้หวัขอ้ “Research Innovation & 
Precision Medicine : Challenging Role for Physiologists” แค่ชื่อเรื่องกช็วนไปร่วมงานแลว้ค่ะ บทความวชิาการทีน่่าสนใจ 
จากผูท้รงคุณวุฒ ิเกีย่วกบัการใชแ้สงซนิโครตรอนกบังานวจิยัทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หวัขอ้ “งานวจิยัการแพทยก์า้วไกลโดย
ใชแ้สงซนิโครตรอน” และ “ PM 2.5 ภยัใกล้ตวั” ซึง่เนื้อหาน่าสนใจมาก ส่วนรายละเอยีดจะเป็นอย่างไรคงต้องเขา้ไปอ่านกนัค่ะ 
ความคืบหน้าการจัดอบรมสรีรวิทยา -พยาธิสรีรวิทยา ครั ้งที่  37 ประจ า ปี  พ .ศ .  2562 โดยคณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ในหวัขอ้เรื่อง "คณุภาพชีวิตดี ชีวีมีสุข " ข่าวสารการจดัประชุม FAOPS 2019  ณ 
ประเทศญี่ปุ่ น ซึง่จะจดัขึน้ในเดอืน มนีาคมนี้ การแข่งขนั The 17th Inter-medical School Physiology Quiz ซึง่ยา้ยสถานที่
จากประเทศมาเลเซยีไปยงัอนิโดนิเซยี นอกจากนัน้ยงัม ีข่าวสารความเคล่ือนไหวในแวดวงสรีรวิทยาและสมาชิกสรีรวิทยา 
ที่ได้รบัการเชิดชูเกียรติ ข่าวสารการประชุมวิชาการต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มาให้สมาชกิติดตามกนัด้วย 
สมาชกิสามารถตดิตามขา่วสารต่างๆ ของสมาคมทาง Website www.pst.or.th ทางกองบรรณาธกิารยงัคงตอ้งการขอ้มลูขา่วสาร
จากสมาชกิทุกท่านเพื่อเป็นการกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิใหรู้ส้กึว่าเราใกลก้นัและทราบขอ้มูลข่าวสารของกนัและกนั 
หากท่านใดมขีอ้มลูขา่วสารใด ๆ สามารถสง่มายงักองบรรณาธกิารเช่นเดมิ ขอขอบคุณทุกท่านแลว้เจอกนัใหม่ฉบบัหน้าค่ะ 

กองบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ ์สาขาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช (บรรณาธกิาร), อ.ดร.อรพรรณ วนขจรไกร หมวดวชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ (กรรมการ) และกรรมการ
จากภาควชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช ประกอบดว้ย อ.เกยีรตดิ ารงค์ จนัทร์พพิฒัน์กุล, 
ผศ.ดร.อนงคน์าฏ เกษร, อ.ดร.สุธชิา กฤตยารกัษ์สกุล, อ.ดร.วรพจน์ อุณอนนัต์, อ.ยิง่รกั บุญด า, อ.อภญิญา ชวีะพนัธ ์

บก.แถลง 

http://www.pst.or.th/


คณะกรรมการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยชุดใหม่  
วาระ 2561-2563 

 

        จากทีไ่ดเ้สนอขา่วการสรรหานายกสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยท่านใหม่ วาระ พ.ศ. 2561-2563 แทน รอง
ศาสตราจารย ์ ดร.ยพุา คู่คงวริยิพนัธุ ์ นายกสมาคมฯ ทีห่มดวาระลง คณะกรรมการสรรหานายกสรรีวทิยาสมาคม อนั
ประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์พญ.สุพตัรา โล่หส์ริวิฒัน์ (ประธาน) และกรรมการ 2 ท่าน คอื ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.ภญ.รุง้ตะวนั สุภาพผล และ รองศาสตราจารย ์ ดร.วฑิรู แสงศริสิุวรรณ โดยส่งขา่วสารเพื่อขอใหส้มาชกิสรรีวทิยา
สมาคมเสนอชื่อผูท้ีเ่หน็สมควรด ารงต าแหน่งนายกสมาคมฯ มผีูไ้ดร้บัการเสนอชื่อรวม 11 ท่าน และจากการตดิต่อผู้
ไดร้บัการเสนอชื่อทุกท่านผ่านทางอเีมล์ มผีูต้อบรบั 3 ท่าน ดงันี้ รองศาสตราจารย ์ ดร.นพ.ชยัเลศิ พชิติพรชยั, 
ศาสตราจารย ์พญ.ดวงพร วรีะวฒักานนท ์และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พญ.วฒันา วฒันาภา คณะกรรมการไดน้ าผล
การสรรหานี้เขา้สู่ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีครัง้ที่ 47 ณ โรงแรม โรแมนตกิ รสีอรท์ แอนดส์ปา ในการประชุม
วชิาการสรรีวทิยาสมาคมครัง้ที่ 46 เพื่อใหส้มาชกิไดล้งคะแนนเสยีงเลอืกต่อไป ซึง่ในทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี รอง
ศาสตราจารย ์ดร.นพ.ชยัเลศิ พชิติพรชยั และ ศาสตราจารย ์พญ.ดวงพร วรีะวฒักานนท ์ไดข้อถอนตวั จงึเหลอืเพยีง 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร.พญ.วฒันา วฒันาภา เพยีงท่านเดยีว และทีป่ระชุมไดม้มีตใิหก้ารรบัรอง ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.พญ.วฒันา วฒันาภา เป็นนายกสรรีวทิยาสมาคม วาระ พ.ศ. 2561-2563 ในทีป่ระชุมยงัไดม้กีารเสนอชื่อกรรมการ
อกี 8 ท่าน พรอ้มทัง้เสนอทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารสมาคม 4 ท่าน ดงันัน้ คณะกรรมการสรรีวทิยาสมาคมจงึมี
รายนามดงันี้ 

  

  

  

  

  

  

  

คณะกรรมการบริหารสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ (ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563) 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พญ.วฒันา        วฒันาภา              นายกสมาคม 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พญ.เรวกิา        ไชยโกมนิทร ์         เลขาธกิาร 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภญ.รุง้ตะวนั      สภุาพผล              เหรญัญกิ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.วฑิรู              แสงศริสิวุรรณ        นายทะเบยีน 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ธมลวรรณ           สว่นอรุณสวสัดิ ์       กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์นพ.เทดิไทย             ทองอุ่น                 กรรมการ 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นพ.ภาสกร        วธันธาดา              กรรมการ 
8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์            ลงักาพนิธ ์             กรรมการ 
9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สภุาพร             พนัธุธ์รีานุรกัษ์        กรรมการ     



 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
 รองศาสตราจารย ์พญ.สุพตัรา โล่สริวิฒัน์ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.ยพุา คู่คงวริยิพนัธุ ์
 รองศาสตราจารย ์นพ.ประสงค ์ ศริวิริยิะกุล 
 ศาสตราจารย ์พญ.ดวงพร วรีะวฒักานนท ์

         ได้มสีมาชกิเสนอในที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบนัมสีถาบนัอุดมศึกษาที่จดัการเรยีนการสอนและการวิจยัทาง
สรรีวทิยามากขึน้ ประกอบกบัสมาชกิของสมาคมฯ มจี านวนเพิม่จากเดมิมาก จงึเสนอให้เพิม่จ านวนคณะกรรมการที่มา
จากสถาบนัต่างๆ อกี โดยเพิม่จาก 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ จงึมจี านวนเพิม่ขึน้จาก 9 
ท่าน เป็น 11 ท่าน สมาชกิในที่ประชุมใหค้วามเหน็ชอบ และให้ด าเนินการแก้ไขขอ้บงัคบัของสมาคมฯ หมวดที่ 5 ขอ้ 14 
ต่อไป 

สาสน์จากนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

เรยีน สมาชกิสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ทุกท่าน 

            ก่อนอื่นดฉิันและคณะกรรมการบรหิารชุดใหม่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ที่ท่าน
  สมาชกิได้ไว้วางใจให้เขา้มาด าเนินงานของสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
วาระ พ.ศ. 2561-2563 ช่วงระยะเวลา 2 ปีนี้ ดฉิันมคีวามตัง้ใจจะปฏบิตัหิน้าที่อย่างเต็มก าลงัความสามารถ โดย
นอกเหนือจากจะสานต่อสิง่ทีท่่านนายกฯ คนก่อน คอื รองศาสตราจารย ์ดร.ยุพา คู่คงวริยิพนัธุ ์ไดร้เิริม่ไว ้เช่น การ
พฒันา website ของสมาคมฯ การเชดิชเูกยีรตนิกัสรรีวทิยาอาวุโสผูม้คีุณูปการต่อสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
แลว้ ยงัตัง้ใจจะจดักจิกรรม เน่ืองในโอกาสที ่พ.ศ. 2562 เป็นปีทีค่รบ 96 ปี สรรีวทิยาในประเทศไทย เพื่อเพิม่การ
รบัรู ้“สรรีวทิยา” ในสงัคมไทย นอกจากนี้จะส่งเสรมิการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัในหมู่มวลสมาชกิ เช่น การเพิม่โอกาส
สรา้งเครอืข่ายวจิยั ความช่วยเหลอืด้านวชิาการ และวารสารของสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Journal of 
Physiological and Biomedical Sciences, www.j-pbs.org) เป็นต้น ทา้ยนี้ ดฉิันยนิดทีีจ่ะรบัฟังและตอบสนองท่าน
สมาชิกทุกท่าน โดยท่านสามารถเสนอความคิดเห็น สอบถามหรือติดต่อกับทางสมาคมได้ทุกเมื่อผ่านทาง 
pst.secretary@gmail.com 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พญ. วฒันา วฒันาภา 



สรปุการจดัประชมุวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 46 ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 

          ปิดฉากไปเรยีบรอ้ยแลว้ส าหรบั การประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่46 ประจ าปี 
2561 ภายใต้หวัขอ้ “Research and Educational Innovation in Medical Sciences” ระหว่างวนัที่ 19-21 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ณ. โรงแรม โรแมนตคิ รสีอรท์ แอนด์ สปา อ. ปากช่อง จ. นครราชสมีา เจา้ภาพคอื สาขา
สรรีวทิยา ภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
และ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมี
วตัถุประสงค์ คอื 1). เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวชิาการและวจิยัใหม่ ๆ ทางด้านวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
โดยเฉพาะสาขาสรรีวทิยา 2). เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิความร่วมมอืทางด้านวชิาการและวจิยัระหว่าง
นกัวชิาการจากสถาบนัต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การสรา้งเครอืข่ายการวจิยัระหว่างสถาบนัในการผลติงานวชิาการวจิยั
และนวตักรรมใหม่ๆ และ 3). เป็นเวทสี าหรบันิสติ นักศกึษาจากสถาบนัต่าง ๆ ในการน าเสนองานวจิยัแบบปาก
เปล่า และแบบแผ่นภาพ โดยในการประชุมครัง้นี้มผีู้เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 152 คน แบ่งเป็น สมาชกิสรรีวทิยา
สมาคม 51 คน, บุคคลทัว่ไป 26 คน, นักศกึษา 55 คน, วทิยากร 11 คน และอาจารยส์รรีวทิยาอาวุโส 8 คน 
เนื้อหาการประชุม ประกอบดว้ย 

 ปาฐกถา อวย เกตุสงิห ์: Innovative Products from Physiological Research 
 ปาฐกถา ดถิ ีจงึเจรญิ : Based Education: An Education Framework to Ensure Performance-

Based Accountability Regime of Higher Education Institution in High Quality-Effectiveness of 
Teaching and Learning System 

 Symposium 1 : Innovation and Technology for Medical Applications 
 Better Quality of Life with Test Kits for Food and Cosmetics Safety 
 Innovation in TB and MDR-TB Test Kits 

 Symposium 2 : Innovation in Cancer Therapy 
 Cancer Stem Cell : A Key Controller of Cancer Aggressiveness 
 Exosomes: A Cancer Theranostics Potential 
 Anti PD-1 and Check Point Inhibitor for Treatment Cancer 

 บรรยายพเิศษ 1 : An Overview of Synchrotron Radiation and Medical Applications 
 บรรยายพเิศษ 2 : Introducing Mutant Mice From Jackson Lab 
 บรรยายพเิศษ 3 : ส.ส.ท. อดตี ปัจจบุนั และอนาคต 



 Lunch symposium 1 : Medical Coenzyme Q10 
 Lunch symposium 2 : Advancing Life Science Research with Merck Innovation 
 การน าเสนอ Computer Simulation of Muscle Contraction 
 การน าเสนอผลงานวจิยัแบบปากเปล่า โดยนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑติ จ านวน 15 เรือ่ง 
 การน าเสนอผลงานวจิยัแบบแผ่นภาพโดยนกัศกึษาระดบัวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาบณัฑติ ดุษฎบีณัฑติ 

และอาจารย ์จ านวน 35 เรือ่ง 

 



 

     นิสิต/นักศึกษาท่ีได้รบัรางวลัการน าเสนอผลงานวิชาการ 
     รางวลั ดถิ ีจงึเจรญิ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ ในการน าเสนองานวจิยัแบบปากเปล่า “ชนะเลศิ”  
 ไดแ้ก่  นางสาว ศรณัยา กจิด ารงธรรม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
     รางวลั ประสพ รตันากร จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ ในการน าเสนองานวจิยัแบบปากเปล่า “รองชนะเลศิ” 
 ไดแ้ก่   นาย ทวชียั แซ่แต ้คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     รางวลั อวย เกตุสงิห ์จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ ในการน าเสนองานวจิยัแบบปากเปล่า “ชนะเลศิ”  
 ไดแ้ก่   นาย กฤษฎา กางบุญเรอืง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล  

     รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ  
     ในการน าเสนองานวจิยัแบบปากเปล่า “รองชนะเลศิ”  
 ไดแ้ก่ นาย ฟาฏสิ โอกฤษ คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 ส าหรบันิสตินกัศกึษา ในการน าเสนองานวจิยัดว้ยแผ่นภาพ “ชนะเลศิ”  
 ไดแ้ก่ นาย วรีภทัร ข าอ ่า คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
     รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยส าหรบันิสตินกัศกึษาในการน าเสนอ 
     งานวจิยัดว้ยแผ่นภาพ “รองชนะเลศิ”  
 ไดแ้ก่ นาย เขตชนิ เจยีรวฒันกุล คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
     รางวลั จากคณะผูจ้ดัการประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคม ครัง้ที ่46 ส าหรบันิสตินกัศกึษาในการน าเสนองานวจิยั 
     ดว้ยแผ่นภาพ “ยอดเยีย่ม” ม ี2 รางวลั ไดแ้ก่ 
 นาย เกยีรตศิกัดิ ์ชยัพรม คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 นาย วธิวนิทร ์วรกจิจานนท ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 



 

     ส าหรบัในปีนี้พิเศษกว่าทุกครัง้ที่ผ่านมา คือ  พิธีเชิดชูเกียรติครูนักสรีรวิทยาอาวุโสท่ีมีคุณูปการต่อ
สรีรวิทยาสมาคม จ านวน 3 ท่าน คอื ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล, ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.
พญ.บงัอร ชมเดช และ ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ภก.ดร.ราตร ีสุดทรวง โดยนายกสรรีวทิยาสมาคม ได้มอบโล่เชดิชู
เกยีรต ิครนูักสรรีวทิยาอาวุโสทัง้ 3 ท่าน จากนัน้ มพีธิมีุทติาจติครสูรรีวทิยาอาวุโส 8 ท่าน ไดแ้ก่ 1). ศาสตราจารย์
เกยีรตคิุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล  2). ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.พญ.บงัอร ชมเดช  3). ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ภก.
ดร.ราตร ีสุดทรวง 4). รองศาสตราจารย.์ดร.ประคอง ตงัประพฤทธิกุ์ล 5). ศาสตราจารยก์ติตคิุณ นสพ.ดร.ณรงคศ์กัดิ ์
ชยับุตร 6). รองศาสตราจารย ์พญ.สุพตัรา โล่สริวิฒัน์ 7). รองศาสตราจารย ์นพ.ชาญวทิย ์โคธรีานุรกัษ์ และ 8). รอง
ศาสตราจารย ์นพ.ประสงค์ ศริวิริยิะกุล และส าหรบัผลการประเมนิการจดัประชุมในครัง้นี้นัน้ จากผู้เขา้ร่วมประชุม
โดยเฉลีย่ไดค้ะแนน 4.5 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ซึง่เจา้ภาพไดม้อบเงนิรายไดจ้ากการประชุมวชิาการครัง้นี้จ านวน 
10,000 บาท ใหแ้ก่สรรีวทิยาสมาคม นอกจานี้ สมาชกิสามารถ Download slide และรปูบรรยากาศการประชุมครัง้นี้
ได้ทาง website การประชุมถึงเดอืนกุมภาพนัธ์ 2562 นี้ ส าหรบัเจา้ภาพการจดัประชุมวชิาการ ครัง้ที่ 47 คอื 
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล หวัขอ้การประชุม  Research Innovation & Precision 
Medicine: Challenging Role for Physiologists ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนน ศรอียุธยา กรุงเทพฯ ในระหว่าง
วนัที ่19-21 ธนัวาคม 2562 รายละเอยีดไดน้ าเสนอในคอลมัน์ถดัไป 



 

ธรรมศาสตรพ์ร้อมแล้วกบัการจดัอบรม 
“คณุภาพชีวิตดี ชีวีมีสขุ”(Good Quality of Life and Well-being) 

          สถานวิทยาศาสตร์พ รีคลินิ ก  คณะ
แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในฐานะ
เจ้าภาพจัดการจัดอบรมสรีรวิทยา -พยาธิ
สรรีวทิยา ครัง้ที่ 37 ประจ าปี 2562 พรอ้มเต็มที่
แล้วส าหรบัการจดั อบรมฯ ในหวัข้อ "คุณภาพ
ชีวิตดี ชีวีมีสุข (Good Quality of Life and 
Well-being)"  ซึ่งก าหนดจดังานในวนัที่ 23-24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ หอ้งสโมสร ชัน้ 4 
อ า ค า ร คุ ณ า ก ร  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงัสิต) เนื้อหา
การอบรมไดป้รบัจนสมบูรณ์แลว้ ประกอบดว้ย 
2 Plenary lecture: How to maintain 
Homeostasis (Vision Statement) โดย รศ.
นพ.กมัมาล กุมาร ปาวา และ Sexual well-
being โดย ผศ.นพ.พนัธุศ์กัดิ ์ศุกระฤกษ์ 

2 Lecture : Healthy brain and Dementia โดย ผศ.ดร.นพ.ธรรมนาถ เจรญิบุญ และ Exercise and Stress 
management for well-being โดย ผศ.ดร.อมรพนัธ ์อจัจมิาพร และ อ.ดร.ชลชยั อานามารถ 
 Symposium 1 : Integrative cancer, Nutrition, Mindfulness for Well-being โดยทมี
แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจากโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์
 Symposium 2 : Novel innovations for the better-being of stroke sufferers โดยคณะ
วทิยากรพเิศษจากคณะแพทยศาสตร ์และ คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 นอกจากนัน้ มกีารบรรยายใหค้วามรูจ้ากภาคเอกชน 2 องค์กร ในเรื่อง Economic and Well-
Being โดยวทิยากรจาก บมจ.กรุงเทพประกนัชวีติ และ Skin homeostasis โดยวทิยากรจาก บรษิทั แพน ราช
เทว ีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้ม ี2 Workshop ให้ผู้เขา้อบรมได้ยดืเส้นยดืสาย ได้แก่ Mind-Body-Heart 
Alignment : Productive & Positive Aging และ Exercise and Stress Management for Well-being ผูเ้ขา้
อบรมสามารถขอคะแนน CME ได ้14.25 credit 
 ท่านที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และการลงทะเบียนได้ทาง : line : 
@37thpathophysio, https://37thpathophysiolo.medtu.tv/ อตัราค่าลงทะเบยีนตามตาราง โดยโอนเงนิผ่าน 
ธนาคาร ทหารไทย สาขา ธรรมศาสตร์-รงัสิต บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ีรศ.ดร.อญัญานีย์ บุโรดม/ผศ.ดร. 
นภสันนัท ์เดอืนศกัดิ/์อ.ดร.อมัรตัน์ ศรสีวสัดิ ์เลขท่ีบญัชี 050-2-63583-2 



 

สถานภาพ  ก่อน 31 มีนาคม 2562 (บาท) หลงั 31 มีนาคม 2562 (บาท) 

สมาชิก ส.ส.ท. 2,000 2,500 

บุคคลทัว่ไป 2,500 3,000 

นักศึกษา 1,500 2,000 

คณะวิทยม์หิดล เตรียมจดัประชมุวิชาการ 
สรีรวิทยาสมาคม ครัง้ท่ี 47 ประจ าปี 2562 

        หลงัจบการประชุมสรรีวิทยาสมาคมครัง้ที่ 46 ณ เขา
ใหญ่ เมื่อเดือนธนัวาคมที่ผ่านมา ภาควิชาสรรีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ก็รบัช่วงต่อทนัทีกับการ
ประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมครัง้ที่ 47 ภายใต้หวัขอ้การ
ประชุม “Research Innovation & Precision Medicine: 
Challenging Role for Physiologists” ซึง่จะจดัในระหว่าง
วนัที ่19-21 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยจะจดั 2 แห่ง คอื วนัที ่
19-20 ธันวาคม พ .ศ .  2562 ณ .  โรงแรม เดอะ สุ โกศล 
กรุงเทพฯ และในวนัที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จดั ณ ห้อง
ประชุมอาคารสตางคฯ์ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
วทิยาเขตพญาไท รศ.ดร วฑิรู แสงศริสิุวรรณ ประธานการจดั
ประชุมวชิาการครัง้นี้ ได้ออกก าหนดการและ Poster First 
Announcement โดยหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจต่างๆ 
ประกอบดว้ย 2 ปาฐกถา คอื 

 Future role of physiologists in precision 
medicine โดย  
 

 Bioeconomy and Precision Medicine โดย 

Symposium ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ 
Symposium 1: New territories for physiological research 
Microbiome: physiological responses and precision medicine (ศ.บุญส่ง องคพ์พิฒันกุล) 
Single cell analysis: New tool in precision medicine (ผศ.ดร.วโรดม เจรญิสวรรค)์ 
Symposium 2 : Basic research towards research innovation from physiologists’ view 
                      รศ.ดร.นพ.ฉตัรชยั   เหมอืนประสาท      มหาวทิยาลยัมหดิล 
                      รศ.ดร.นพ.เกรกิวชิ  ศลิปวทิยาธร         มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
                      รศ.ดร.ภก.ปิต ิ        จนัทรว์รโชต ิ        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดร.กญัญวมิว ์กรีตกิร กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ศ.นพ.มานพ พทิกัษ์ภากร คณะแพทยศาสตรร์ามาธบิด ี



 

Invited Lecture ไดแ้ก่ 
        Invited Lecture 1: Targeting epithelial transport to treat diseases of the lung, kidney, intestine and  
                eye (Professor Alan Verkman, University of California San Francisco) 
        Invited Lecture 2:  (Pro) renin receptor as a novel target for management of metabolic and       
                cardiovascular diseases (Professor Tianxin Yang, University of Utah) 
         Invited Lecture 3: Brain-Computer Interfacing Technologies for Prevention, Treatment,    
                 Rehabilitation and Assistive Technologies (รศ.ดร.ยศชนนั วงศส์วสัดิ)์ 
Lunch symposium 1: How important is precision medicine in current cancer treatment? 
           (พญ.ธญัญนนัท ์เรอืงเวทยว์ฒันา) 
Lunch symposium 2: Precision (personalized) nutrition: Functional food 
           (รศ.ดร.เอมอร อุดมเกศมาล)ี 

 และทีพ่เิศษ คอื เจา้ภาพไดจ้ดั Panel Discussion: Research exchange & networking เป็น
ช่วงทีม่กีารรวมกลุ่มนกัวจิยั คณาจารย ์จากสถาบนัต่างๆ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อเป็นเวทสี าหรบัการแสดงความ
คดิเหน็ร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมอืและเครอืข่ายการวจิยั เพื่อการพฒันาและสร้างงานวจิยัและ
นวตักรรมใหม่ๆ  ในการตอบโจทยข์องยทุธศาสตรช์าต ิ
 จะเหน็ว่าการประชุมวชิาการครัง้นี้อดัแน่นไปดว้ยความรูว้ชิาการต่าง ๆ มากมาย แต่ยงัไม่ลมืทีจ่ะ
สรา้งนกัวจิยัรุน่ใหม่ๆ  โดย จะมเีวทสี าหรบัการน าเสนอผลงานวจิยัแบบปากเปล่า และแบบแผ่นภาพ โดยนักศกึษา
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               การวจิยัเกี่ยวกบัแสงซนิโครตรอนและการใชป้ระโยชน์จากแสงซนิโครตรอน การให้บรกิารแสงซนิโครต
รอนและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง และการส่งเสรมิการถ่ายทอดและการเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีสงซนิโครตรอน ทัง้หมดนี้ลว้น
เป็นพนัธกจิหลกัของสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในการ
ขบัเคลื่อนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศใหก้้าวไปขา้งหน้า โดยสถาบนัมเีป้าหมายในการพฒันาศกัยภาพ
เครือ่งก าเนิดแสงซนิโครตรอน หรอื “เครือ่งก าเนิดแสงสยาม” เพื่อสามารถด าเนินการไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ โดยมี
ความพรอ้มการใหบ้รกิารเทคนิคแสงซนิโครตรอน 10 ระบบล าเลยีงแสง และ 13 สถานีทดลอง ซึง่ครอบคลุมเทคนิค
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เทคนิคการกระเจงิรงัสเีอกซ ์เทคนิคการดดูกลนืรงัสเีอกซ ์เทคนิคการปลดปล่อยอเิลก็ตรอน และเทคนิค
การเรอืงรงัสเีอกซ ์ฯลฯ นอกจากนี้ สถาบนัฯ ใหบ้รกิารดา้นอื่น ๆ เช่น บรกิารวจิยั บรกิารใหค้ าปรกึษา บรกิารเทคนิค
และวศิวกรรม และบรกิารเครื่องมอืวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน โดยเน้นการใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ (Total Solution) เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต การคิดค้น และพฒันาผลติภณัฑ์แก่กลุ่มงานวิจยัต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา และ
เครือ่งส าอาง ยางและพอลเิมอร ์โลหะ วสัดุและวสัดุก่อสรา้ง อญัมณี อเิลก็ทรอนิกส ์การผลติชิน้ส่วนจุลภาค และดา้น
การแพทย ์เพื่อสนับสนุนงานวจิยัและพฒันาใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน น าไปสู่การสรา้งสรรค์นวตักรรม และ
สรา้งมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศ  

รปูที ่1 ข้อเข่าเสื่อม 

          ส าหรบัการด าเนินงานภารกจิวจิยัด้านการแพทย ์สถาบนัฯ มุ่ง
เป้างานวจิยัที่สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาและการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศในอนาคต โดยในขณะที่ประชากรโลกก าลงัอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ส ังคมผู้สูงอายุ สถาบันฯ มีงานวิจยัในการใช้แสง
ซนิโครตรอนเพื่อศึกษากลไกและสาเหตุการเกิดโรคในผู้สูงอายุ อาท ิ
การศึกษาวิเคราะห์หาสัดส่วนปริมาณธาตุที่ส าคัญในเส้นผมและ
องค์ประกอบของธาตุเพื่อบ่งชี้ภาวะโรคสมองเสื่อม นักวจิยัพบว่าเส้น
ผมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมสีดัส่วนของธาตุแคลเซยีม คลอรนี และ
ฟอสฟอรสัในปรมิาณที่สูงกว่าคนปกต ิโดยธาตุดงักล่าวมผีลต่อระบบ
เผาผลาญของรา่งกาย รวมทัง้การท างานของระบบประสาทมนุษย ์ 

          นอกจากนี้ ยงัพบว่าเส้นผมของผู้มภีาวะสมองเสื่อมที่
สมัพนัธ์กบัโรคอลัไซเมอร์และโรคพาร์กินสนัจะมอีงค์ประกอบ
ของซลัเฟตอยูใ่นระดบัทีส่งูกว่าผูม้ภีาวะสมองเสื่อมจากเสน้เลอืด
ในสมองตีบอีกด้วย [1] นอกจากนี้ แสงซินโครตรอนยงัมสี่วน
ช่วยในงานวิจยัโรคข้อเข่าเสื่อม (รูปที่ 1)  โดยนักวิจยัใช้แสง
ซินโครตรอนติดตามการเปลี่ยนแปลงของธาตุแคลเซียมใน
กระดูกเข่าของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม พบว่าธาตุแคลเซียมมี
โครงสรา้งเปลีย่นแปลงไปเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นผลกึเพิม่ขึน้ตาม
อายขุองผูป่้วยทีม่ากขึน้ [2] 
         นอกจากนี้นกัวจิยัยงัพบการเปลีย่นแปลงสดัส่วนโครงสรา้งของโปรตนีในบรเิวณกระดูกอ่อนอย่างชดัเจน 
รวมถงึมกีารย่อยสลายของโครงสรา้งโปรตนีคอลลาเจนสูงขึน้และมกีารเสื่อมของโครงสรา้งแคลเซยีมในกระดูก
ใต้ผวิข้อเมื่ออายุมากขึ้น [3] จากผลการ ศึกษาดงักล่าวขา้งต้น จงึเป็นขอ้มูลที่จะช่วยให้สามารถพสิูจน์ทราบ
สาเหตุของการเกดิโรคขอ้เข่าเสื่อมในผูส้งูอายอุนัจะน ามาซึง่วธิกีารรกัษาใหม ่ๆ ไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้  

รปูที ่2 ดกัแก้ไหมนางลาย (ซ้าย) และดกัแด้ไหมอีร่ี (ขวา) 



 

    

     ยิง่ไปกว่านัน้ นักวจิยัของสถาบนัฯ ได้ศกึษาเหด็แครงและ
เหด็ฟาง (รปูที ่3) โดยพบว่าเหด็แครงและเหด็ฟางมสีารเลก็ตนิ
ทีม่ฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ราทีเ่ป็นสาเหตุใหอ้าหาร
เน่าเสียและแบคทีเรยีที่เป็นเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ อีกทัง้
สามารถยบัยัง้การเพิ่มจ านวนเซลล์มะเร็งเยื่อบุช่องปากและ
เซลล์มะเรง็ปากมดลูกโดยไม่ท าอนัตรายต่อเซลลป์กต ิและเมื่อ
ศึกษาคุณสมบัติของสารเล็กตินที่ถูกสกัดจากเห็ดดังกล่าว 
พบว่าเป็นสารที่มสีภาพเป็นโมเลกุลโปรตีนขนาดเล็ก และมี
ความคงทนต่อสภาวะเป็นกรด-ด่าง จงึมแีนวโน้มที่จะดูดซมึสู่
ร่างกายและน าไปใช้ประโยชน์ได้ด ีอีกทัง้สารเล็กตินที่สกดัได้
จากเหด็ทัง้สองชนิดจะไม่เสื่อมสภาพจนท าใหสู้ญเสยีคุณค่าทาง
อาหารผ่านการปรุงอาหารใช้ความร้อนไม่เกิน 60 องศา
เซลเซยีส [4] 

รปูที ่3 เห็ดแครง (บน) เห็ดฟาง (ลา่ง)  

          ทมีนกัวจิยัของสถาบนัฯ ยงัไดร้ว่มศกึษาวจิยัเหด็เยือ่ไผ่จากแปลงวจิยัในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้วและนครราชสมีา (รูปที ่4) โดยจากการศกึษาองคป์ระกอบและ
สารส าคญัของเห็ดเยื่อไผ่ ณ ห้องปฏบิตัิการแสงสยาม พบว่าเห็ดเยื่อไผ่ชนิดนี้มี
โปรตีนสูงกว่าเห็ดชนิดอื่น ๆ จึงเหมาะกับการน ามาบริโภคเป็นแหล่งโปรตีนที่
ทดแทนเน้ือสตัว ์อกีทัง้ยงัพบว่าสามารถผลติสารออกฤทธิท์างชวีภาพทีส่ าคญัและมี
ประโยชน์ อาท ิสารต้านอนุมลูอสิระ สารต้านการอกัเสบ สารออกฤทธิผ์ลดัเซลลผ์วิ 
สารออกฤทธิก์ระตุน้และส่งเสรมิการสรา้งภมูคิุม้กนั ฯลฯ [5] 
     จากผลงานวจิยัดา้นการแพทยโ์ดยใชแ้สงซนิโครตรอนทีผ่่านมาดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ 
นกัวจิยัของสถาบนัฯ ยงัคงมุง่มัน่ด าเนินงานวจิยัและพฒันา รวมถงึการสรา้ง
นวตักรรมทางการแพทย ์ใหป้ระสบความส าเรจ็ มัน่คง ยัง่ยนื พรอ้มเป็นส่วนหนึ่งใน
การส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนชาวไทยใหส้มบรูณ์แขง็แรงเพื่อเป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาประเทศชาตสิบืไป [6] 

รปูที ่4 เห็ดเยื่อไผ่ 
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          สถาบนัฯ ยงัได้ด าเนินการวจิยัเพื่อค้นคว้าและทดสอบสารออกฤทธิท์างชีวภาพที่สกดัได้จากสตัว์ พืช
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เบือ้งตน้ทีส่ าคญัทีจ่ะน าไปสู่การวจิยัในขัน้ตอนต่อไป เพื่อใชใ้นการรกัษาโรคมะเรง็เตา้นมในอนาคต [3] 
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PM 2.5  ภยัอันตรายใกล้ตวั !!! 
          การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และการพฒันาของ 
ชุมชนเมอืงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ รวมทัง้การเพิม่จ านวนยานพาหนะบนทอ้งถนน  
ก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศมากขึน้ โดยมลพษิทางอากาศนัน้ รวมทัง้มลพษิของก๊าซ 
และฝุ่ นละออง (particulate matter) ฝุ่ นละอองทีม่อียู ่ในบรรยากาศรอบๆ ตวัเรา 
มขีนาดเลก็มองดว้ยตาเปล่าไมเ่หน็ ไปจนถงึฝุ่ นทรายขนาดใหญ่ทีส่ามารถมองเหน็ 
ไดด้ว้ยตาเปล่า (500 ไมครอน) [1] โดยฝุ่ นละอองเหล่านี้สามารถก่อใหเ้กดิโรคในผูท้ีสู่ดดมเขา้ไป การก่อโรคของ
ฝุ่ นละอองนัน้ ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบของฝุ่ นละออง ซึง่อาจมสีภาพเป็นของแขง็หรอืของเหลวทีแ่ขวนลอยอยู่ใน
อากาศ แหล่งก าเนิด ความสามารถในการละลาย และความสามารถ ในการสรา้งสารอนุมลูอสิระ  
 
          ในปัจจุบนัฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดเลก็กว่า 2.5 ไมครอน หรอื PM 2.5 ก าลงัเป็นปัญหาทีส่ าคญัในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยการเพิม่ระดบัของฝุ่ น PM 2.5 ในอากาศ มาจาก
การคมนาคมขนส่ง การผลติไฟฟ้า การผลติของภาคอุตสาหกรรม กจิกรรมจากแหล่งทีอ่ยู่อาศยัและธุรกจิการคา้ 
และการเผาในทีโ่ล่ง โดยฝุ่ นเหล่านี้อาจเกดิจากแหล่งก าเนิดโดยตรง หรอืเกดิจากการรวมตวัของก๊าซและมลพษิ
อื่นๆในบรรยากาศ โดยเฉพาะปฏกิริยิาเคมขีอง ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NO2)  

           ฝุ่ น PM 2.5 เป็นฝุ่ นละอองทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลางขนาดเลก็ โดยคดิเป็น 1 ใน 25 ส่วนของเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางของเสน้ผมมนุษย ์มพีืน้ทีผ่วิขนาดใหญ่ ท าใหส้ามารถดกัจบัสารพษิต่างๆ ดงันัน้ฝุ่ น PM 2.5 จะท า
หน้าที่เป็นพาหนะน าสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมยีม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเรง็
จ านวนมาก ซึง่ในปี พ.ศ. 2556 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้ าหนดอย่างเป็นทางการใหฝุ้่ น PM 2.5 จดัอยู่
ในกลุ่มที ่1 ของสารก่อมะเรง็ โดยปกตฝิุ่ นขนาดใหญ่ จะตกลงสู่พืน้ตามแรงดงึดูดของโลก แต่ฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ (ซึง่มขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางน้อยกว่า 10 ไมครอน) จะสามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศไดน้าน เนื่องจากมี
ความเรว็ในการตกตวัต ่า โดยเฉพาะ ฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดเลก็กว่า 0.5 ไมครอน สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศ
ไดน้านเป็นปี [1]  



 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพ วนัที ่28 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 AQI 80 
(ปานกลาง)  

      โดยปกตฝิุ่ นละอองทีม่ขีนาดใหญ่จะถูกดกัจบั
ด้วยขนจมูก และบางส่วนจะถูกขบัออกมาพร้อม
เสมหะ แต่ฝุ่ น PM 2.5 ซึง่มขีนาดเพยีงครึง่หนึ่ง
ของขนาดเมด็เลอืดแดง (5 ไมครอน) นัน้ สามารถ
ผ่านขนจมูกและแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดนิ
หายใจ ถุงลมในปอด และก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ส่วนต่างๆของร่างกายโดยผ่านการแลกเปลี่ยน
ก๊าซในปอด งานวจิยัทีต่พีมิพใ์นปี ค.ศ.1996 เรื่อง 
“Harvard six cities study”  แสดงให้เหน็ว่า 
ฝุ่ น 

         ส าหรบัประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปนัน้ พบว่าฝุ่ น PM 2.5 ท าใหอ้ายุเฉลีย่ของประชากรลดลง 8.6 เดอืน ซึง่
การเพิ่มขึ้นของฝุ่ นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจ ท าให้
สมรรถภาพการท างานของปอดลดลง เพิ่มความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ง
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวจะชดัเจนมากขึน้ในกลุ่มผูสู้งอายุ หญงิตัง้ครรภ์ ทารกและเดก็ และผูป่้วยที่มปีระวตัเิคยเป็น
โรคหวัใจและหลอดเลอืด [4] นอกจากนี้การสมัผสัฝุ่ น PM 2.5 เป็นระยะเวลานาน เพิม่โอกาสการเกดิโรคหวัใจและ
หลอดเลอืด และมะเรง็ปอด ซึ่งความเสีย่งน้ีจะเพิม่ขึน้ในกลุ่มประชากรทีเ่ป็นโรคปอดเรือ้รงั การที่พืน้ที่ผวิของฝุ่ น 
PM 2.5 เตม็ไปดว้ยสารพษิอื่นๆ เช่น สงักะส ีเหลก็ ดบีุก แมก็นีเซยีม และโลหะทรานซซินั นัน้ โลหะเหล่านี้เมื่อเขา้
สู่ร่างกายนอกจากจะเหนี่ยวน าให้เกดิการสรา้งสารอนุมลูอสิระเพิม่ขึน้ในปอดแลว้ ยงัท าให้เกดิ oxidative stress 
ส่งผลใหเ้กดิการท าลาย DNA ยบัยัง้กระบวนการ DNA repair และส่งเสรมิใหเ้กดิการเพิม่จ านวนของ DNA ทีถู่ก
ท าลาย น าไปสู่การเกดิมะเรง็ นอกจากนี้การเพิม่การสงัเคราะห์สารอนุมูลอสิระ และการลดลงของสารต้านอนุมูล
อสิระ ส่งผลให้เกดิการเสยีสภาพของเยื่อหุม้เซลล ์การเพิม่ขึน้ของความเขม้ขน้ของแคลเซยีมไอออนภายในเซลล ์
น าไปสู่การบาดเจบ็ของเซลลแ์ละการตายของเซลลใ์นทีสุ่ด  

          การป้องกนัอนัตรายจากฝุ่ น PM 2.5 ต่อระบบทางเดนิหายใจ สามารถท าได้
โดยหลีกเลี่ยงการท า กิจกรรมในที่โล่งแจ้ง อยู่ภายในตัวอาคารโดยปิดประตูและ
หน้าต่าง หากจ าเป็นต้องออกนอกตวัอาคาร ใหส้วมหน้ากากอนามยัทีส่ามารถป้องกนั
ฝุ่ น PM 2.5 ได ้เช่น หน้ากากอนามยัชนิด N95 ซึง่เป็นหน้ากากทีส่ามารถป้องกนัฝุ่ น
ละอองและเชื้อโรคที่มขีนาดเลก็ 0.3 ไมครอนได้ ส าหรบัการใช้หน้ากากอนามยันัน้ 
ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทุกวนัไม่ควรใช้ของเดมิซ ้า และลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ก่อน
ใส่หน้ากาก [5] และอย่าใส่นานเกินไปเพราะอาจท าให้ขาดอากาศและหมดสติได้ 

เอกสารอ้างอิง 
1. กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (www.pcd.go.th/info_serv/air_dust.htm) 
2. Schwartz J, Dockery DW, Neas LM. Is daily mortality associated specially with fine particles? J Air Waste Manag Assoc. 1996; 46:927-39. 
3. Xing YF, Xu YH, Shi MH, Lian YX. The impact of PM2.5 on the human respiratory system. J Thorac Dis. 2016;8(1):E69-E74. 
4. Apte JS, Brauer M, Cohen AJ, Ezzati M, Pope C. Ambient PM2.5 reduces global and regional life expectancy. Enrion. Sci. Technol. Lett.  
   2018; 5:546-51. 
5. www.honestdocs.co/pm2-5-environment-nano-pollutants 

     PM 2.5 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหเ้กดิการเสยีชวีติทีไ่ม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุ  [2] นอกจากนี้ฝุ่ น PM 2.5 ยงัมี
ความสมัพนัธก์บัอตัราการเสยีชวีติโดยเฉพาะในผูสู้งอายุ ซึง่ฝุ่ น PM 2.5 เป็นสาเหตุก่อใหเ้กดิโรค ไดแ้ก่ โรคปอด
อุดกัน้เรือ้รงั โรคหลอดเลอืดในสมอง โรคหวัใจขาดเลอืด โรงมะเรง็ปอด และโรคตดิเชื้อเฉียบพลนัระบบหายใจ
ส่วนล่าง [3]  



 

 
          ใกลเ้ขา้มาแลว้กบัการประชุม The 9th 
FAOPS Congress 2019 (FAOPS 2019) 
ซึ่งจะจัดที่   Kobe Convention Center,    
Japan ในระหว่าง March 28-31, 2019  ใน
ชื่อหวัขอ้ว่า   PHILOSOPHY OF LIFE  :  
FUNCTION AND MECHANISMS 

          การประชุมจะมี Plenary Lectures  จาก  2 Nobel prize การบรรยายพิเศษจาก   Hossein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Esteky   นอกจากนัน้ยงัมกีจิกรรมอื่นๆ  อาท ิ TEACHING WORKSHOP, TRAINING COURSE  และ   ORAL 
and POSTER PRESENTATIONS รวมทัง้  SYMPOSIUM  หวัขอ้ต่าง ๆ  
             Education workshop จดัที่ Kobe international Conference Center, March 27-28, 2019. Theme: 
“Blossoming the Future of Active Learners” ส่วนรายละเอยีดก าหนดการต่าง ๆ ทางกรรมการจะแจง้ใหท้ราบอกี
ครัง้เรว็ ๆ นี้  
                Training course ทีจ่ดัส าหรบันกัสรรีวทิยารุ่นเยาวเ์พื่อใหไ้ดค้วามรูด้า้นเทคนิคใหม่ ๆ ในงานวจิยั จะจดัหลงั
งานประชุม FAOPS 2019 ระหว่างวนัที ่1-5 April, 2019 ที ่National Institute for Physiological Sciences (NIPS) 
Okazaki, Japan.  NIPS เป็นสถาบนัวจิยัและการศกึษาร่วมระหว่างมหาวทิยาลยัต่างๆ เพื่อท าการศกึษาและวจิยั
เกี่ยวกบักลไกการท างานของร่างกายมนุษย ์เปิดโอกาสให้นักวจิยัหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาโท -เอก 
หรอื postdoctoral fellows ทีม่คีวามสนใจเขา้รว่มงานได ้โดยปีนี้ก าหนด Course แบ่งเป็น 

Course 1 : Patch-Clamp and Thermal Imaging (Tominaga lab) 
Course 2 : In vitro/vivo approaches for evaluating cardiovascular functions (Nishida lab) 
Course 3 : Patch-clamp recording from neurons in acute brain slices (Yoshimura lab) 
Course 4 : Biochemical analysis of in vivo protein complexes (Fukata lab) 
Course 5 : Immunofluorescence staining of frozen tissue sections (Furuse lab) 

          ศาสตราจารย ์ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ซึง่เป็น member council of FAOPS ได้แจง้ประชาสมัพนัธ ์
โครงการ Invitation to NIPS: NIPS Internship 2019 เปิดรบัสมคัรผูท้ีส่นใจศกึษาดูงาน ณ สถาบนั NIPS  เป็น
ระยะเวลาประมาณ 2 สปัดาห ์ระหว่างเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 2563 เปิดรบัสมคัรตัง้แต่วนัที ่15 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561- 31มกราคม พ.ศ. 2562 สามารถดรูายละเอยีดและสมคัรไดท้ีเ่วบ็ไซต ์
 https://www.nips.ac.jp/eng/graduate/internship.html สมาชิกท่านใดมคีวามสนใจสามารถติดตามข่าวสาร
ต่างๆ เกีย่วกบัการประชุม  FAOPS 2019,  Education workshop และ Training course สามารถตดิตามไดท้าง  

ขณะน้ีทางเจา้ภาพแจง้ปิดการลงทะเบยีน เหลอื
เพียงแบบ Late registration ซึ่งต้องช าระ
ค่าลงทะเบยีนเพิม่ขึน้ เจา้ภาพเตรยีมพรอ้มเตม็ที่
แล้วกับการประชุมวิชาการครัง้นี้  รวมทั ้ง
ก าหนดการต่าง ๆ กเ็สรจ็สมบรูณ์แลว้ 

FAOPS2019 web page : https://www.nips.ac.jp/FAOPS2019/  Facebook : http://facebook.com/faops2019/ 
Twitter : http://twitter.com/FAOPS2019_KOBE/ 

THE 9TH FAOPS CONGRESS 2019,  
KOBE JAPAN 
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การแข่งขนั 17th IMSPQ 2019  
          หลงัจากจบการแข่งขนัตอบปัญหาสรรีวิทยา “16th  
IMSPQ” ณ University of Malaya กรุงกวัลาลมัเปอร ์
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวนัที่ 15-16 สงิหาคม 2561 การ
แข่งขนั 17th  Inter-Medical School Physiology Quiz 2019 
(17th IMSPQ) ในปีนี้ก าหนดจดัที่ Universitas Indonesia 
กรุง Jakarta, Indonesia ในวนัที่ 21-22 สงิหาคม 2562 
ขณะนี้ไดเ้ปิดการลงทะเบยีนจนถงึ 31 March 2019 กตกิา
ต่างๆกย็งัคงเหมอืนเดมิ ขณะนี้ Second announcement ได้
ออกมาแลว้ และเช่นเคยม ี Refresh course ซึ่งปีนี้ไดเ้ชญิ 
Prof. Dee U. Silverthorn จาก Dell Medical School, 
University of Texas-Austin. Prof. Silverthorn สอน
สรรีวทิยามานานกว่า 30 ปี เคยได้รบัรางวลัเกี่ยวกบัด้าน
การศกึษา (teaching awards and honors) หลายรางวลั 
อาท ิ University of Texas Regents’ Outstanding 
Teaching Award และ the American Physiological 
Society's Arthur C. Guyton Physiology Educator of the 
Year แต่งหนังสอื Human Physiology : An Integrated 
Approach 8th edition ท่านเป็น member of the American 
Physiological Society และเป็น past-president of                                                         the Human Anatomy & Physiology Society  Prof. Silverthorn 
เชี่ยวชาญทางด้านการศกึษามาก ได้พฒันาหลกัสูตรและสรา้ง curriculum materials ที่กระตุ้นความสนใจของ
นักศกึษาใหส้ามารถในท า problem solving ในการเรยีนสรรีวทิยา เธอสนใจในการใช้สื่อเทคโนโลยใีนการเรยีนการ
สอนและการประเมนิผลการศกึษาทัง้ในหอ้งเรยีนและการศกึษาดว้ยตนเอง 

   สรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสยีใจต่อการจากไปของ Prof. 
Masao Ito ซึง่ท่านถงึแก่กรรมดว้ยโรคชราเมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2561 รวมอายุ 90 ปี Prof. Masao Ito เป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นประสาทวทิยาเกี่ยวกบักลไก cerebellar motor learning และเป็น director of the Riken 
Brain Science Institute ทีญ่ี่ปุ่ น ท่านจบการศกึษาแพทยศาสตร ์จาก University of Tokyo ในปี 1953 และจบ
การศกึษาปรญิญาเอกในปี 1959  ท่านได้รบัรางวลัเกยีรตยิศมากมาย อาท ิ Gruber Prize in Neuroscience  
2006 รางวลั Japan Prize 1996 เป็นต้น เป็น research fellow ที ่ Australian National University (1959-1962) 
ท่านไดร้บัเลอืกใหด้ ารงต าแหน่ง Foreign Member of the Royal Society ในปี 1992 ก่อตัง้ The Human Frontier 
Science Program (HFSP) ซึง่เป็น international program of research ใหทุ้นงานวจิยั  

ข่าวสารแวดวงสรีรวิทยา 



 

ขอแสดงความยนิด ีแด่ ศาสตราจารย ์ดร. นพ. นรตัถพล เจริญพนัธุ ์ผูอ้ านวยการสถาบนัชวีวทิยา
ศาสตรโ์มเลกุล ทีไ่ดร้บัรางวลัมหดิล สาขาการประดษิฐแ์ละนวตักรรม ประจ าปี 2561 จาก
มหาวทิยาลยัมหดิล 

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงนาฎค์ เกษร อาจารย์สาขาสรีรวิทยา 
ภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช  
ทีไ่ดด้ ารงต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์

ขอแสดงความยนิด ีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อมัพร จาริยะพงศ์สกลุ ทีไ่ดด้ ารงต าแหน่ง
หวัหน้าภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ตัง้แต่วนัที่ 1 
ธนัวาคม 2561  

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่414 อ.ดร.นพ. สทุธิพงษ์ สวสัด์ิวิโรจวงศ ์สงักดั
สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่415 อ.ดร. รชันีพร กงซุย  สงักดั สาขาวชิา
สรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่416 อ. ยิง่รกั บุญด า สงักดั สาขาสรรีวทิยา ภาควชิา
วทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

 
 
 
 
26th European Congress on Obesity 2019. 28 Apr 2019 - 01 May 2019 • Glasgow, United 

Kingdom. Event website: http://www.eco2019.org/ 
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ICESEP 2019 : 21st  International Conference on Exercise Science and Exercise 

Physiology, . Boston USA April 24 - 25, 2019 

https://waset.org/conference/2019/04/boston/ICESEP 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

12th  Annual Conference on Stem Cell and Regenerative Medicine. June 13-14, 2019 

Helsinki, Finland. Theme: New Trends and Technologies in Stem Cell Research 

https://stemcell-regenerative.conferenceseries.com/ 
  

 

    The 10th IBRO World Congress of Neuroscience. September 

   21-25 ,  Daegu. Korea http://www.ibro2019.org/ 
  

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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