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ขอต้อนรับสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่าน และสวัสดีปีใหม่ 2562 ค่ะ
ตอนนี้ในกรุงเทพฯ ไม่มอี ะไรฮิตไปกว่า PM 2.5 เพราะ อากาศแปรปรวน
ร่วมกับการปล่อยอากาศเสียจากรถ การก่อสร้าง และปั จจัย อื่น ๆ จึงทาให้
คนกรุงผวา PM 2.5 จนต้องหาหน้ากาก N95 มาสวมใส่ สถานการณ์ทาท่า
จะแย่ลงไปเรื่อยๆ หลายจุดในกรุงเทพและปริมณฑลเต็มไปด้วยฝุ่ นละออง
และ PM 2.5 จนทาให้สภาพอากาศดูขมุกขมัวมาก ค่า PM 2.5 ก็เกิน
มาตรฐานเข้าสู่สสี ม้ เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ บางแห่งก็เป็ นสีแดงแล้ว ขอให้สมาชิก
โดยเฉพาะท่านทีม่ บี ุตรหลานและท่าน สว. ทัง้ หลาย ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
เป็ นห่วงค่ะ
Newsletter ฉบับนี้ยงั คงอัดแน่ นไปด้วยข่าวสารในแวดวงสรีรวิทยา
มากมายเช่นเคย อาทิ โฉมหน้า คณะกรรมการสรีรวิ ทยาสมาคมแห่ ง
ประเทศไทย ชุดใหม่ และสาส์นจากนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ถึงสมาชิ ก
สรุปการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46 ประจาปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “Research and Educational
Innovation in Medical Sciences” ซึง่ ปิ ดฉากลงไปแล้วอย่างชื่นมื่นบวกกับความหวันไหวของผู
่
ท้ เ่ี ดินทางไปกับรถบัส เพราะ
แบตเตอรีร่ ถบัสเกิดอาการหลับยาวไปหน่อยค่ะ ต่อด้วยข่าวความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 47 ประจาปี 2562 ซึง่ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเจ้าภาพ ภายใต้หวั ข้อ “Research Innovation &
Precision Medicine : Challenging Role for Physiologists” แค่ช่อื เรื่องก็ชวนไปร่วมงานแล้วค่ะ บทความวิชาการทีน่ ่าสนใจ
จากผูท้ รงคุณวุฒิ เกีย่ วกับการใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวข้อ “งานวิจยั การแพทย์กา้ วไกลโดย
ใช้แสงซินโครตรอน” และ “ PM 2.5 ภัยใกล้ตวั ” ซึง่ เนื้อหาน่ าสนใจมาก ส่วนรายละเอียดจะเป็ นอย่างไรคงต้องเข้าไปอ่านกันค่ะ
ความคื บ หน้ า การจั ด อบรมสรี ร วิ ท ยา -พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา ครั ้ง ที่ 37 ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นเจ้าภาพ ในหัวข้อเรื่อง "คุณภาพชี วิตดี ชี วีมีสุข " ข่าวสารการจัดประชุม FAOPS 2019 ณ
ประเทศญี่ป่ ุน ซึง่ จะจัดขึน้ ในเดือน มีนาคมนี้ การแข่งขัน The 17th Inter-medical School Physiology Quiz ซึง่ ย้ายสถานที่
จากประเทศมาเลเซียไปยังอินโดนิเซีย นอกจากนัน้ ยังมี ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสรีรวิ ทยาและสมาชิ กสรีรวิ ทยา
ที่ได้รบั การเชิดชูเกียรติ ข่าวสารการประชุมวิ ชาการต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มาให้สมาชิกติดตามกันด้วย
สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของสมาคมทาง Website www.pst.or.th ทางกองบรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูลข่าวสาร
จากสมาชิกทุกท่านเพื่อเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รสู้ กึ ว่าเราใกล้กนั และทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกัน
หากท่านใดมีขอ้ มูลข่าวสารใด ๆ สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิม ขอขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

กองบรรณาธิ การ : รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่ ว นอรุ ณ สวัส ดิ ์ สาขาสรีร วิท ยา ภาควิช าวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ้ืน ฐาน คณะแพทยศาสตร์ว ชิร พยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (บรรณาธิการ), อ.ดร.อรพรรณ วนขจรไกร หมวดวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (กรรมการ) และกรรมการ
จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้วย อ.เกียรติดารงค์ จันทร์พพิ ฒ
ั น์กุล,
ผศ.ดร.อนงค์นาฏ เกษร, อ.ดร.สุธชิ า กฤตยารักษ์สกุล, อ.ดร.วรพจน์ อุณอนันต์, อ.ยิง่ รัก บุญดา, อ.อภิญญา ชีวะพันธ์

คณะกรรมการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยชุดใหม่
วาระ 2561-2563
จากทีไ่ ด้เสนอข่าวการสรรหานายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยท่านใหม่ วาระ พ.ศ. 2561-2563 แทน รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยุพา คู่คงวิรยิ พันธุ์ นายกสมาคมฯ ทีห่ มดวาระลง คณะกรรมการสรรหานายกสรีรวิทยาสมาคม อัน
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ พญ.สุพตั รา โล่หส์ ริ วิ ฒ
ั น์ (ประธาน) และกรรมการ 2 ท่าน คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ภญ.รุง้ ตะวัน สุภาพผล และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑรู แสงศิรสิ ุวรรณ โดยส่งข่าวสารเพื่อขอให้สมาชิกสรีรวิทยา
สมาคมเสนอชื่อผูท้ เ่ี ห็นสมควรดารงตาแหน่งนายกสมาคมฯ มีผไู้ ด้รบั การเสนอชื่อรวม 11 ท่าน และจากการติดต่อผู้
ได้รบั การเสนอชื่อทุกท่านผ่านทางอีเมล์ มีผตู้ อบรับ 3 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชติ พรชัย,
ศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา คณะกรรมการได้นาผล
การสรรหานี้เข้าสู่ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 47 ณ โรงแรม โรแมนติก รีสอร์ท แอนด์สปา ในการประชุม
วิชาการสรีรวิทยาสมาคมครัง้ ที่ 46 เพื่อให้สมาชิกได้ลงคะแนนเสียงเลือกต่อไป ซึง่ ในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชติ พรชัย และ ศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ได้ขอถอนตัว จึงเหลือเพียง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา เพียงท่านเดียว และทีป่ ระชุมได้มมี ติให้การรับรอง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา เป็ นนายกสรีรวิทยาสมาคม วาระ พ.ศ. 2561-2563 ในทีป่ ระชุมยังได้มกี ารเสนอชื่อกรรมการ
อีก 8 ท่าน พร้อมทัง้ เสนอทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคม 4 ท่าน ดังนัน้ คณะกรรมการสรีรวิทยาสมาคมจึงมี
รายนามดังนี้

คณะกรรมการบริ หารสรีรวิ ทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ (ประจาปี พ.ศ. 2561-2563)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.วัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.เรวิกา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รุง้ ตะวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑรู
รองศาสตราจารย์ ดร.ธมลวรรณ
รองศาสตราจารย์ นพ.เทิดไทย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภาสกร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร

วัฒนาภา
ไชยโกมินทร์
สุภาพผล
แสงศิรสิ วุ รรณ
ส่วนอรุณสวัสดิ ์
ทองอุ่น
วัธนธาดา
ลังกาพินธ์
พันธุธ์ รี านุรกั ษ์

นายกสมาคม
เลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ
รองศาสตราจารย์ พญ.สุพตั รา
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา
รองศาสตราจารย์ นพ.ประสงค์
ศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร

โล่สริ วิ ฒ
ั น์
คู่คงวิรยิ พันธุ์
ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
วีระวัฒกานนท์

ได้มสี มาชิก เสนอในที่ประชุมว่า เนื่อ งจากปั จจุบนั มีส ถาบันอุ ดมศึกษาที่จดั การเรียนการสอนและการวิจยั ทาง
สรีรวิทยามากขึน้ ประกอบกับสมาชิกของสมาคมฯ มีจานวนเพิม่ จากเดิมมาก จึงเสนอให้เพิม่ จานวนคณะกรรมการที่มา
จากสถาบันต่างๆ อีก โดยเพิม่ จาก 5 ท่าน เป็ น 7 ท่าน ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงมีจานวนเพิม่ ขึน้ จาก 9
ท่าน เป็ น 11 ท่าน สมาชิกในที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และให้ดาเนินการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 5 ข้อ 14
ต่อไป

สาส์นจากนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
เรียน สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ทุกท่าน
ก่อนอื่นดิฉันและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง่ ที่ ท่าน
สมาชิกได้ไว้วางใจให้เข้ามาดาเนินงานของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ใน
วาระ พ.ศ. 2561-2563 ช่วงระยะเวลา 2 ปี น้ี ดิฉันมีความตัง้ ใจจะปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ โดย
นอกเหนือจากจะสานต่อสิง่ ทีท่ ่านนายกฯ คนก่อน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา คู่คงวิรยิ พันธุ์ ได้รเิ ริม่ ไว้ เช่น การ
พัฒนา website ของสมาคมฯ การเชิดชูเกียรตินกั สรีรวิทยาอาวุโสผูม้ คี ุณูปการต่อสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
แล้ว ยังตัง้ ใจจะจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสที่ พ.ศ. 2562 เป็ นปี ทค่ี รบ 96 ปี สรีรวิทยาในประเทศไทย เพื่อเพิม่ การ
รับรู้ “สรีรวิทยา” ในสังคมไทย นอกจากนี้จะส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่มวลสมาชิก เช่น การเพิม่ โอกาส
สร้างเครือข่ายวิจยั ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และวารสารของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (Journal of
Physiological and Biomedical Sciences, www.j-pbs.org) เป็ นต้น ท้ายนี้ ดิฉันยินดีทจ่ี ะรับฟั งและตอบสนองท่าน
สมาชิก ทุ ก ท่ า น โดยท่ า นสามารถเสนอความคิด เห็น สอบถามหรือ ติด ต่ อ กับ ทางสมาคมได้ทุ ก เมื่อ ผ่ า นทาง
pst.secretary@gmail.com
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พญ. วัฒนา วัฒนาภา

สรุปการจัดประชุมวิ ชาการสรีรวิ ทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46 ประจาปี พ.ศ. 2561

ปิ ดฉากไปเรียบร้อยแล้วสาหรับ การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46 ประจาปี
2561 ภายใต้หวั ข้อ “Research and Educational Innovation in Medical Sciences” ระหว่างวันที่ 19-21
ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ. โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา เจ้าภาพคือ สาขา
สรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ 1). เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิจยั ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยเฉพาะสาขาสรีรวิทยา 2). เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจยั ระหว่าง
นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจยั ระหว่างสถาบันในการผลิตงานวิชาการวิจยั
และนวัตกรรมใหม่ๆ และ 3). เป็ นเวทีสาหรับนิสติ นักศึกษาจากสถาบัน ต่าง ๆ ในการนาเสนองานวิจยั แบบปาก
เปล่า และแบบแผ่นภาพ โดยในการประชุมครัง้ นี้มผี ู้เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 152 คน แบ่งเป็ น สมาชิกสรีรวิทยา
สมาคม 51 คน, บุคคลทัวไป
่
26 คน, นักศึกษา 55 คน, วิทยากร 11 คน และอาจารย์สรีรวิทยาอาวุโส 8 คน
เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย
 ปาฐกถา อวย เกตุสงิ ห์ : Innovative Products from Physiological Research
 ปาฐกถา ดิถี จึงเจริญ : Based Education: An Education Framework to Ensure PerformanceBased 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
 บรรยายพิเศษ 1 : An Overview of Synchrotron Radiation and Medical Applications
 บรรยายพิเศษ 2 : Introducing Mutant Mice From Jackson Lab
 บรรยายพิเศษ 3 : ส.ส.ท. อดีต ปั จจุบนั และอนาคต







Lunch symposium 1 : Medical Coenzyme Q10
Lunch symposium 2 : Advancing Life Science Research with Merck Innovation
การนาเสนอ Computer Simulation of Muscle Contraction
การนาเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่า โดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต จานวน 15 เรือ่ ง
การนาเสนอผลงานวิจยั แบบแผ่นภาพโดยนักศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบณ
ั ฑิต
และอาจารย์ จานวน 35 เรือ่ ง

นิ สิต/นักศึกษาที่ได้รบั รางวัลการนาเสนอผลงานวิ ชาการ
รางวัล ดิถี จึงเจริญ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ในการนาเสนองานวิจยั แบบปากเปล่า “ชนะเลิศ”
ได้แก่ นางสาว ศรัณยา กิจดารงธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล ประสพ รัตนากร จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ในการนาเสนองานวิจยั แบบปากเปล่า “รองชนะเลิศ”
ได้แก่ นาย ทวีชยั แซ่แต้ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล อวย เกตุสงิ ห์ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในการนาเสนองานวิจยั แบบปากเปล่า “ชนะเลิศ”
ได้แก่ นาย กฤษฎา กางบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยสาหรับนิสติ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ในการนาเสนองานวิจยั แบบปากเปล่า “รองชนะเลิศ”
ได้แก่ นาย ฟาฏิส โอกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
สาหรับนิสติ นักศึกษา ในการนาเสนองานวิจยั ด้วยแผ่นภาพ “ชนะเลิศ”
ได้แก่ นาย วีรภัทร ขาอ่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยสาหรับนิสติ นักศึกษาในการนาเสนอ
งานวิจยั ด้วยแผ่นภาพ “รองชนะเลิศ”
ได้แก่ นาย เขตชิน เจียรวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัล จากคณะผูจ้ ดั การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครัง้ ที่ 46 สาหรับนิสติ นักศึกษาในการนาเสนองานวิจยั
ด้วยแผ่นภาพ “ยอดเยีย่ ม” มี 2 รางวัล ได้แก่
นาย เกียรติศกั ดิ ์ ชัยพรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย วิธวินทร์ วรกิจจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส าหรับ ในปี น้ี พ ิเ ศษกว่ า ทุ ก ครัง้ ที่ผ่ า นมา คือ พิ ธี เ ชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รูนั ก สรี ร วิ ท ยาอาวุโ สที่ มี คุ ณู ป การต่ อ
สรีรวิ ทยาสมาคม จานวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล, ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.
พญ.บังอร ชมเดช และ ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ภก.ดร.ราตรี สุดทรวง โดยนายกสรีรวิทยาสมาคม ได้มอบโล่เชิดชู
เกียรติ ครูนักสรีรวิทยาอาวุโสทัง้ 3 ท่าน จากนัน้ มีพธิ มี ุทติ าจิตครูสรีรวิทยาอาวุโส 8 ท่าน ได้แก่ 1). ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล 2). ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.พญ.บังอร ชมเดช 3). ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ภก.
ดร.ราตรี สุดทรวง 4). รองศาสตราจารย์.ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ ์กุล 5). ศาสตราจารย์กติ ติคุณ นสพ.ดร.ณรงค์ศกั ดิ ์
ชัยบุตร 6). รองศาสตราจารย์ พญ.สุพตั รา โล่สริ วิ ฒ
ั น์ 7). รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุ รกั ษ์ และ 8). รอง
ศาสตราจารย์ นพ.ประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล และสาหรับผลการประเมินการจัดประชุมในครัง้ นี้นัน้ จากผู้เข้าร่วมประชุม
โดยเฉลีย่ ได้คะแนน 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึง่ เจ้าภาพได้มอบเงินรายได้จากการประชุมวิชาการครัง้ นี้จานวน
10,000 บาท ให้แก่สรีรวิทยาสมาคม นอกจานี้ สมาชิกสามารถ Download slide และรูปบรรยากาศการประชุมครัง้ นี้
ได้ทาง website การประชุมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ สาหรับเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 47 คือ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อการประชุม Research Innovation & Precision
Medicine: Challenging Role for Physiologists ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนน ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ในระหว่าง
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 รายละเอียดได้นาเสนอในคอลัมน์ถดั ไป

ธรรมศาสตร์พร้อมแล้วกับการจัดอบรม
“คุณภาพชีวิตดี ชีวีมีสขุ ”(Good Quality of Life and Well-being)
สถานวิ ท ยาศาสตร์ พ รี ค ลิ นิ ก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ
เจ้ า ภาพจั ด การจั ด อบรมสรี ร วิ ท ยา -พยาธิ
สรีรวิทยา ครัง้ ที่ 37 ประจาปี 2562 พร้อมเต็มที่
แล้วสาหรับการจัด อบรมฯ ในหัวข้อ "คุณภาพ
ชี วิตดี ชี วีมีสุข (Good Quality of Life and
Well-being)" ซึ่งกาหนดจัดงานในวันที่ 23-24
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องสโมสร ชัน้ 4
อ า ค า ร คุ ณ า ก ร ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงั สิต ) เนื้อ หา
การอบรมได้ปรับจนสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย
2 Plenary lecture: How to maintain
Homeostasis (Vision Statement) โดย รศ.
นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา และ Sexual wellbeing โดย ผศ.นพ.พันธุศ์ กั ดิ ์ ศุกระฤกษ์
2 Lecture : Healthy brain and Dementia โดย ผศ.ดร.นพ.ธรรมนาถ เจริญบุญ และ Exercise and Stress
management for well-being โดย ผศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร และ อ.ดร.ชลชัย อานามารถ
Symposium 1 : Integrative cancer, Nutrition, Mindfulness for Well-being โดยทีม
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
Symposium 2 : Novel innovations for the better-being of stroke sufferers โดยคณะ
วิทยากรพิเศษจากคณะแพทยศาสตร์ และ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนัน้ มีการบรรยายให้ความรูจ้ ากภาคเอกชน 2 องค์กร ในเรื่อง Economic and WellBeing โดยวิทยากรจาก บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ และ Skin homeostasis โดยวิทยากรจาก บริษทั แพน ราช
เทวี กรุ๊ป จากัด (มหาชน) รวมทัง้ มี 2 Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้ยดื เส้นยืดสาย ได้แก่ Mind-Body-Heart
Alignment : Productive & Positive Aging และ Exercise and Stress Management for Well-being ผูเ้ ข้า
อบรมสามารถขอคะแนน CME ได้ 14.25 credit
ท่ า นที่ส นใจ สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ม เติม และการลงทะเบีย นได้ ท าง:
line
:
@37thpathophysio, https://37thpathophysiolo.medtu.tv/ อัตราค่าลงทะเบียนตามตาราง โดยโอนเงินผ่าน
ธนาคาร ทหารไทย สาขา ธรรมศาสตร์-รังสิ ต บัญชีอ อมทรัพย์ ชื่อบัญชี รศ.ดร.อัญญานีย์ บุโรดม/ผศ.ดร.
นภัสนันท์ เดือนศักดิ ์/อ.ดร.อัมรัตน์ ศรีสวัสดิ ์ เลขที่บญ
ั ชี 050-2-63583-2

สถานภาพ

ก่อน 31 มีนาคม 2562 (บาท)

หลัง 31 มีนาคม 2562 (บาท)

สมาชิ ก ส.ส.ท.

2,000

2,500

บุคคลทัวไป
่

2,500

3,000

นักศึกษา

1,500

2,000

คณะวิทย์มหิดล เตรียมจัดประชุมวิชาการ
สรีรวิทยาสมาคม ครังที
้ ่ 47 ประจาปี 2562
หลังจบการประชุมสรีรวิทยาสมาคมครัง้ ที่ 46 ณ เขา
ใหญ่ เมื่อ เดือ นธันวาคมที่ผ่ านมา ภาควิชาสรีร วิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็รบั ช่ ว งต่ อ ทัน ทีก ับการ
ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมครัง้ ที่ 47 ภายใต้หวั ข้อการ
ประชุม “Research Innovation & Precision Medicine:
Challenging Role for Physiologists” ซึง่ จะจัดในระหว่าง
วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยจะจัด 2 แห่ง คือ วันที่
19-20 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 ณ. โรงแรม เดอะ สุ โ กศล
กรุงเทพฯ และในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จัด ณ ห้อ ง
ประชุมอาคารสตางค์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตพญาไท รศ.ดร วิฑรู แสงศิรสิ ุวรรณ ประธานการจัด
ประชุมวิชาการครัง้ นี้ ได้ออกกาหนดการและ Poster First
Announcement โดยหัว ข้อ การประชุ ม ที่น่ า สนใจต่ า งๆ
ประกอบด้วย 2 ปาฐกถา คือ
 Future role of physiologists in precision
medicine โดย
ศ.นพ.มานพ พิทกั ษ์ภากร คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
 Bioeconomy and Precision Medicine โดย
ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Symposium ทีน่ ่าสนใจ ได้แก่
Symposium 1: New territories for physiological research
Microbiome: physiological responses and precision medicine (ศ.บุญส่ง องค์พพิ ฒ
ั นกุล)
Single cell analysis: New tool in precision medicine (ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์)
Symposium 2 : Basic research towards research innovation from physiologists’ view
รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.นพ.เกริกวิช ศิลปวิทยาธร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.ปิ ติ
จันทร์วรโชติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Invited Lecture ได้แก่
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.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ ์)
Lunch symposium 1: How important is precision medicine in current cancer treatment?
(พญ.ธัญญนันท์ เรืองเวทย์วฒ
ั นา)
Lunch symposium 2: Precision (personalized) nutrition: Functional food
(รศ.ดร.เอมอร อุดมเกศมาลี)
และทีพ่ เิ ศษ คือ เจ้าภาพได้จดั Panel Discussion: Research exchange & networking เป็ น
ช่วงทีม่ กี ารรวมกลุ่มนักวิจยั คณาจารย์ จากสถาบันต่างๆ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม เพื่อเป็ นเวทีสาหรับการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน อันจะนาไปสู่การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการวิจยั เพื่อการพัฒนาและสร้างงานวิจยั และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ชาติ
จะเห็นว่าการประชุมวิชาการครัง้ นี้อดั แน่ นไปด้วยความรูว้ ชิ าการต่าง ๆ มากมาย แต่ยงั ไม่ลมื ทีจ่ ะ
สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่ๆ โดย จะมีเวทีสาหรับการนาเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่า และแบบแผ่นภาพ โดยนักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต สาหรับท่านทีส่ นใจสามารถโทรสอบถามได้ท่ี 02-2015610 หรือ ดูรายละเอียด
กาหนดการประชุมวิชาการได้ท่ี
Webpage: http://physiology.sc.mahidol.ac.th, Facebook: www.facebook.com/MUSCphysiology

สมาชิกหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหรือไม่รจู้ กั แสงซินโครตรอน
ว่ า มีค วามส าคัญ เกี่ย วข้อ งกับ การแพทย์อ ย่ า งไร NEWSLETTER
ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจากนักวิจยั มากความสามารถ 3 ท่าน คือ ดร.
รุ่งเรือง พัฒนากุล ดร.ศรายุทธ ตัน้ มี และ ดร.ศิ รินาฏ ศรีจนั ทร์
จากสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มาให้ความรู้ท่ี
น่ าสนใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากแสงซินโครตรอนกับงานวิจยั
ทางการแพทย์ ส่วนจะใช้ทาประโยชน์ได้อย่างไรลองมาอ่านกันดูค่ะ

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล

ดร.ศรายุทธ ตัน้ มี

ดร.ศิรนิ าฏ ศรีจนั ทร์

การวิจยั เกี่ยวกับแสงซินโครตรอนและการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน การให้บริการแสงซินโครต
รอนและเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้อง และการส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ทัง้ หมดนี้ลว้ น
เป็ นพันธกิจหลักของสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า โดยสถาบันมีเป้ าหมายในการพัฒนาศักยภาพ
เครือ่ งกาเนิดแสงซินโครตรอน หรือ “เครือ่ งกาเนิดแสงสยาม” เพื่อสามารถดาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมี
ความพร้อมการให้บริการเทคนิคแสงซินโครตรอน 10 ระบบลาเลียงแสง และ 13 สถานีทดลอง ซึง่ ครอบคลุมเทคนิค
ต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์ เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ เทคนิคการปลดปล่อยอิเล็กตรอน และเทคนิค
การเรืองรังสีเอกซ์ ฯลฯ นอกจากนี้ สถาบันฯ ให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น บริการวิจยั บริการให้คาปรึกษา บริการเทคนิค
และวิศวกรรม และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน โดยเน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Total Solution) เพื่อ
ช่ว ยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต การคิดค้น และพัฒนาผลิต ภัณฑ์แก่กลุ่มงานวิจยั ต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา และ
เครือ่ งสาอาง ยางและพอลิเมอร์ โลหะ วัสดุและวัสดุก่อสร้าง อัญมณี อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิน้ ส่วนจุลภาค และด้าน
การแพทย์ เพื่อสนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนาให้แก่หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน นาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ

รูปที่ 1 ข้ อเข่าเสื่อม

สาหรับการดาเนินงานภารกิจวิจยั ด้านการแพทย์ สถาบันฯ มุ่ง
เป้ างานวิจยั ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศในอนาคต โดยในขณะที่ประชากรโลกกาลังอยู่ในช่วงการ
เปลี่ย นผ่ า นเข้า สู่ ส ัง คมผู้สู ง อายุ สถาบัน ฯ มีง านวิจ ยั ในการใช้แ สง
ซินโครตรอนเพื่อศึกษากลไกและสาเหตุการเกิดโรคในผู้สูงอายุ อาทิ
การศึก ษาวิเ คราะห์ ห าสัด ส่ ว นปริม าณธาตุ ท่ีส าคัญ ในเส้ น ผมและ
องค์ประกอบของธาตุเพื่อบ่งชี้ภาวะโรคสมองเสื่อม นักวิจยั พบว่าเส้น
ผมของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมีสดั ส่วนของธาตุแคลเซียม คลอรีน และ
ฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงกว่าคนปกติ โดยธาตุดงั กล่าวมีผลต่อระบบ
เผาผลาญของร่างกาย รวมทัง้ การทางานของระบบประสาทมนุษย์

นอกจากนี้ ยังพบว่าเส้นผมของผู้มภี าวะสมองเสื่อ มที่
สัมพันธ์กบั โรคอัล ไซเมอร์และโรคพาร์กินสันจะมีองค์ประกอบ
ของซัลเฟตอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าผูม้ ภี าวะสมองเสื่อมจากเส้น เลือด
ในสมองตีบอีก ด้ว ย [1] นอกจากนี้ แสงซินโครตรอนยังมีส่ ว น
ช่ว ยในงานวิจยั โรคข้อ เข่าเสื่อ ม (รูปที่ 1) โดยนักวิจยั ใช้แสง
ซิน โครตรอนติด ตามการเปลี่ย นแปลงของธาตุ แ คลเซีย มใน
กระดูก เข่า ของผู้ป่ วยโรคข้อ เข่าเสื่อ ม พบว่า ธาตุ แ คลเซีย มมี
รูปที่ 2 ดักแก้ ไหมนางลาย (ซ้ าย) และดักแด้ ไหมอีรี่ (ขวา)
โครงสร้างเปลีย่ นแปลงไปเป็ นรูปแบบที่ไม่เป็ นผลึกเพิม่ ขึน้ ตาม
อายุของผูป้ ่ วยทีม่ ากขึน้ [2]
นอกจากนี้นกั วิจยั ยังพบการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนโครงสร้างของโปรตีนในบริเวณกระดูกอ่อนอย่างชัดเจน
รวมถึงมีการย่อยสลายของโครงสร้างโปรตีน คอลลาเจนสูงขึน้ และมีการเสื่อมของโครงสร้างแคลเซียมในกระดูก
ใต้ผวิ ข้อเมื่ออายุมากขึ้น [3] จากผลการ ศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็ นข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถพิสูจน์ ทราบ
สาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในผูส้ งู อายุอนั จะนามาซึง่ วิธกี ารรักษาใหม่ ๆ ได้ในอนาคตอันใกล้น้ี

สถาบันฯ ยัง ได้ดาเนิ นการวิจยั เพื่อ ค้นคว้าและทดสอบสารออกฤทธิ ์ทางชีว ภาพที่ส กัด ได้จากสัตว์ พืช
สมุนไพร และเห็ดทีพ่ บในประเทศไทยอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาความสามารถและประสิทธิภาพของ
สารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพในการทาลายเซลล์มะเร็ง ตัวอย่างเช่น การศึกษาโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมพันธุ์ไทย
พืน้ บ้านนางลายและดักแด้ไหมอีร่ี (รูปที่ 2) ทีม่ ฤี ทธิ ์ยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม โดยนักวิจยั พบว่า
โปรตีนสกัดจากดักแด้มคี วามสามารถในการทาลายเซลล์มะเร็งเต้านมได้ดี ซึ่งการค้นพบดังกล่าวจะเป็ นข้อมูล
เบือ้ งต้นทีส่ าคัญทีจ่ ะนาไปสู่การวิจยั ในขัน้ ตอนต่อไป เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในอนาคต [3]

รูปที่ 3 เห็ดแครง (บน) เห็ดฟาง (ล่าง)

ยิง่ ไปกว่านัน้ นักวิจยั ของสถาบันฯ ได้ศกึ ษาเห็ดแครงและ
เห็ดฟาง (รูปที่ 3) โดยพบว่าเห็ดแครงและเห็ดฟางมีสารเล็ก ติน
ทีม่ ฤี ทธิ ์ในการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราทีเ่ ป็ นสาเหตุให้อาหาร
เน่ าเสียและแบคทีเ รียที่เ ป็ นเชื้อ ก่ อ โรคอาหารเป็ นพิษ อีกทัง้
สามารถยับยัง้ การเพิ่มจ านวนเซลล์ม ะเร็งเยื่อ บุ ช่อ งปากและ
เซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยไม่ทาอันตรายต่อเซลล์ปกติ และเมื่อ
ศึก ษาคุ ณ สมบัติข องสารเล็ก ติน ที่ถู ก สกัด จากเห็ด ดัง กล่ า ว
พบว่า เป็ นสารที่มสี ภาพเป็ นโมเลกุ ล โปรตีนขนาดเล็ก และมี
ความคงทนต่อสภาวะเป็ นกรด-ด่าง จึงมีแนวโน้ มที่จะดูดซึมสู่
ร่างกายและนาไปใช้ประโยชน์ได้ดี อีกทัง้ สารเล็ก ตินที่สกัดได้
จากเห็ดทัง้ สองชนิดจะไม่เสื่อมสภาพจนทาให้สูญเสียคุณค่าทาง
อาหารผ่ า นการปรุ ง อาหารใช้ ค วามร้ อ นไม่ เ กิ น 60 องศา
เซลเซียส [4]

ทีมนักวิจยั ของสถาบันฯ ยังได้รว่ มศึกษาวิจยั เห็ดเยือ่ ไผ่จากแปลงวิจยั ในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้วและนครราชสีมา (รูปที่ 4) โดยจากการศึกษาองค์ประกอบและ
สารสาคัญ ของเห็ดเยื่อ ไผ่ ณ ห้องปฏิบตั ิก ารแสงสยาม พบว่าเห็ดเยื่อไผ่ชนิดนี้ม ี
โปรตีน สูง กว่ า เห็ด ชนิ ด อื่น ๆ จึง เหมาะกับ การน ามาบริโ ภคเป็ น แหล่ ง โปรตีน ที่
ทดแทนเนื้อสัตว์ อีกทัง้ ยังพบว่าสามารถผลิตสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพทีส่ าคัญและมี
ประโยชน์ อาทิ สารต้านอนุ มลู อิสระ สารต้านการอักเสบ สารออกฤทธิ ์ผลัดเซลล์ผวิ
สารออกฤทธิ ์กระตุน้ และส่งเสริมการสร้างภูมคิ มุ้ กัน ฯลฯ [5]
จากผลงานวิจยั ด้านการแพทย์โดยใช้แสงซินโครตรอนทีผ่ ่านมาดังทีก่ ล่าวข้างต้น
นักวิจยั ของสถาบันฯ ยังคงมุง่ มันด
่ าเนินงานวิจยั และพัฒนา รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้ประสบความสาเร็จ มันคง
่ ยังยื
่ น พร้อมเป็ นส่วนหนึ่งใน
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวไทยให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็ นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติสบื ไป [6]

รูปที่ 4 เห็ดเยื่อไผ่
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PM 2.5 ภัยอันตรายใกล้ ตวั !!!
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาของ
ชุมชนเมืองทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ การเพิม่ จานวนยานพาหนะบนท้องถนน
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึน้ โดยมลพิษทางอากาศนัน้ รวมทัง้ มลพิษของก๊าซ
และฝุ่ นละออง (particulate matter) ฝุ่ นละอองทีม่ อี ยู่ ในบรรยากาศรอบๆ ตัวเรา
มีขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ไปจนถึงฝุ่ นทรายขนาดใหญ่ทส่ี ามารถมองเห็น
ได้ดว้ ยตาเปล่า (500 ไมครอน) [1] โดยฝุ่ นละอองเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดโรคในผูท้ ส่ี ูดดมเข้าไป การก่อโรคของ
ฝุ่ นละอองนัน้ ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบของฝุ่ นละออง ซึง่ อาจมีสภาพเป็ นของแข็งหรือของเหลวทีแ่ ขวนลอยอยู่ใน
อากาศ แหล่งกาเนิด ความสามารถในการละลาย และความสามารถ ในการสร้างสารอนุมลู อิสระ
ในปั จจุบนั ฝุ่ นละอองทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 กาลังเป็ นปั ญหาทีส่ าคัญในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเพิม่ ระดับของฝุ่ น PM 2.5 ในอากาศ มาจาก
การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้ า การผลิตของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมจากแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยและธุรกิจการค้า
และการเผาในทีโ่ ล่ง โดยฝุ่ นเหล่านี้อาจเกิดจากแหล่งกาเนิดโดยตรง หรือเกิดจากการรวมตัวของก๊าซและมลพิษ
อื่นๆในบรรยากาศ โดยเฉพาะปฏิกริ ยิ าเคมีของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน
(NO2)
ฝุ่ น PM 2.5 เป็ นฝุ่ นละอองทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก โดยคิดเป็ น 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเส้นผมมนุ ษย์ มีพน้ื ทีผ่ วิ ขนาดใหญ่ ทาให้สามารถดักจับสารพิษต่างๆ ดังนัน้ ฝุ่ น PM 2.5 จะทา
หน้าที่เป็ นพาหนะนาสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็ง
จานวนมาก ซึง่ ในปี พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กาหนดอย่างเป็ นทางการให้ฝนุ่ PM 2.5 จัดอยู่
ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง โดยปกติฝนุ่ ขนาดใหญ่ จะตกลงสู่พน้ื ตามแรงดึงดูดของโลก แต่ฝนุ่ ละอองขนาด
เล็ก (ซึง่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน) จะสามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมี
ความเร็วในการตกตัวต่า โดยเฉพาะ ฝุ่ นละอองทีม่ ขี นาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศ
ได้นานเป็ นปี [1]

โดยปกติฝนุ่ ละอองทีม่ ขี นาดใหญ่จะถูกดักจับ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 AQI 80
ด้วยขนจมูก และบางส่วนจะถูกขับออกมาพร้อม (ปานกลาง)
เสมหะ แต่ฝนุ่ PM 2.5 ซึง่ มีขนาดเพียงครึง่ หนึ่ง
ของขนาดเม็ดเลือดแดง (5 ไมครอน) นัน้ สามารถ
ผ่านขนจมูกและแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจ ถุงลมในปอด และก่อ ให้เ กิดอันตรายต่ อ
ส่ ว นต่ างๆของร่า งกายโดยผ่ า นการแลกเปลี่ย น
ก๊าซในปอด งานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในปี ค.ศ.1996 เรื่อง
“Harvard six cities study” แสดงให้เห็นว่า
ฝุ่ น PM 2.5 เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการเสียชีวติ ทีไ่ ม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุ [2] นอกจากนี้ฝนุ่ PM 2.5 ยังมี
ความสัมพันธ์กบั อัตราการเสียชีวติ โดยเฉพาะในผูส้ ูงอายุ ซึง่ ฝุ่ น PM 2.5 เป็ นสาเหตุก่อให้เกิดโรค ได้แก่ โรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรงมะเร็งปอด และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
ส่วนล่าง [3]
สาหรับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนัน้ พบว่าฝุ่ น PM 2.5 ทาให้อายุเฉลีย่ ของประชากรลดลง 8.6 เดือน ซึง่
การเพิ่ม ขึ้น ของฝุ่ นละอองในอากาศมีค วามสัม พัน ธ์โ ดยตรงกับ การเกิด โรคทางระบบทางเดิน หายใจ ท าให้
สมรรถภาพการท างานของปอดลดลง เพิ่ม ความเจ็บ ป่ วยและการเสีย ชีว ิต จากโรคหัว ใจและหลอดเลือ ด ซึ่ง
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะชัดเจนมากขึน้ ในกลุ่มผูส้ ูงอายุ หญิงตัง้ ครรภ์ ทารกและเด็ก และผูป้ ่ วยที่มปี ระวัตเิ คยเป็ น
โรคหัวใจและหลอดเลือด [4] นอกจากนี้การสัมผัสฝุ่ น PM 2.5 เป็ นระยะเวลานาน เพิม่ โอกาสการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด และมะเร็งปอด ซึ่งความเสีย่ งนี้จะเพิม่ ขึน้ ในกลุ่มประชากรทีเ่ ป็ นโรคปอดเรือ้ รัง การที่พน้ื ที่ผวิ ของฝุ่ น
PM 2.5 เต็มไปด้วยสารพิษอื่นๆ เช่น สังกะสี เหล็ก ดีบุก แม็กนีเซียม และโลหะทรานซิซนั นัน้ โลหะเหล่านี้เมื่อเข้า
สู่ร่างกายนอกจากจะเหนี่ยวนาให้เกิดการสร้างสารอนุ มลู อิสระเพิม่ ขึน้ ในปอดแล้ว ยังทาให้เกิด oxidative stress
ส่งผลให้เกิดการทาลาย DNA ยับยัง้ กระบวนการ DNA repair และส่งเสริมให้เกิดการเพิม่ จานวนของ DNA ทีถ่ ูก
ทาลาย นาไปสู่การเกิดมะเร็ง นอกจากนี้การเพิม่ การสังเคราะห์สารอนุ มูลอิสระ และการลดลงของสารต้านอนุ มูล
อิสระ ส่งผลให้เกิดการเสียสภาพของเยื่อหุม้ เซลล์ การเพิม่ ขึน้ ของความเข้มข้นของแคลเซียมไอออนภายในเซลล์
นาไปสู่การบาดเจ็บของเซลล์และการตายของเซลล์ในทีส่ ุด
การป้ องกันอันตรายจากฝุ่ น PM 2.5 ต่อระบบทางเดินหายใจ สามารถทาได้
โดยหลีก เลี่ย งการท า กิจกรรมในที่โ ล่ งแจ้ง อยู่ภายในตัว อาคารโดยปิ ด ประตูแ ละ
หน้าต่าง หากจาเป็ นต้องออกนอกตัวอาคาร ให้สวมหน้ากากอนามัยทีส่ ามารถป้ องกัน
ฝุ่ น PM 2.5 ได้ เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95 ซึง่ เป็ นหน้ากากทีส่ ามารถป้ องกันฝุ่ น
ละอองและเชื้อโรคที่มขี นาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้ สาหรับการใช้หน้ากากอนามัยนัน้
ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทุกวันไม่ควรใช้ของเดิมซ้า และล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ก่อน
ใส่หน้ากาก [5] และอย่าใส่นานเกิ นไปเพราะอาจทาให้ขาดอากาศและหมดสติ ได้
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ใกล้เข้ามาแล้วกับการประชุม The 9th
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ขณะนี้ทางเจ้าภาพแจ้งปิ ดการลงทะเบียน เหลือ
เพีย งแบบ Late registration ซึ่ง ต้ อ งช าระ
ค่าลงทะเบียนเพิม่ ขึน้ เจ้าภาพเตรียมพร้อมเต็มที่
แล้ ว กั บ การประชุ ม วิ ช าการครั ง้ นี้ รวมทั ้ง
กาหนดการต่าง ๆ ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว
การประชุ มจะมี Plenary Lectures จาก 2 Nobel prize การบรรยายพิเ ศษจาก Hossein
Esteky นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมอื่นๆ อาทิ TEACHING WORKSHOP, TRAINING COURSE และ ORAL
and POSTER PRESENTATIONS รวมทัง้ SYMPOSIUM หัวข้อต่าง ๆ
Education workshop จัดที่ Kobe international Conference Center, March 27-28, 2019. Theme:
“Blossoming the Future of Active Learners” ส่วนรายละเอียดกาหนดการต่าง ๆ ทางกรรมการจะแจ้งให้ทราบอีก
ครัง้ เร็ว ๆ นี้
Training course ทีจ่ ดั สาหรับนักสรีรวิทยารุ่นเยาว์เพื่อให้ได้ความรูด้ า้ นเทคนิค ใหม่ ๆ ในงานวิจยั จะจัดหลัง
งานประชุม FAOPS 2019 ระหว่างวันที่ 1-5 April, 2019 ที่ National Institute for Physiological Sciences (NIPS)
Okazaki, Japan. NIPS เป็ นสถาบันวิจยั และการศึกษาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อทาการศึกษาและวิจยั
เกี่ยวกับกลไกการทางานของร่างกายมนุ ษย์ เปิ ดโอกาสให้นักวิจยั หน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
หรือ postdoctoral fellows ทีม่ คี วามสนใจเข้าร่วมงานได้ โดยปี น้กี าหนด Course แบ่งเป็ น
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)
ศาสตราจารย์ ดร. สุจนิ ดา มาลัยวิจติ รนนท์ ซึง่ เป็ น member council of FAOPS ได้แจ้งประชาสัมพันธ์
โครงการ Invitation to NIPS: NIPS Internship 2019 เปิ ดรับสมัครผูท้ ส่ี นใจศึกษาดูงาน ณ สถาบัน NIPS เป็ น
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 2563 เปิ ดรับสมัครตัง้ แต่วนั ที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2561- 31มกราคม พ.ศ. 2562 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทเ่ี ว็บไซต์
https://www.nips.ac.jp/eng/graduate/internship.html สมาชิก ท่านใดมีค วามสนใจสามารถติดตามข่าวสาร
ต่างๆ เกีย่ วกับการประชุม FAOPS 2019, Education workshop และ Training course สามารถติดตามได้ทาง
FAOPS2019 web page : https://www.nips.ac.jp/FAOPS2019/ Facebook : http://facebook.com/faops2019/
Twitter : http://twitter.com/FAOPS2019_KOBE/

การแข่งขัน 17th IMSPQ 2019
หลังจากจบการแข่งขันตอบปั ญ หาสรีรวิทยา “16th
IMSPQ” ณ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 การ
แข่งขัน 17th Inter-Medical School Physiology Quiz 2019
(17th IMSPQ) ในปี น้ีกาหนดจัดที่ Universitas Indonesia
กรุง Jakarta, Indonesia ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562
ขณะนี้ได้เปิ ดการลงทะเบียนจนถึง 31 March 2019 กติกา
ต่างๆก็ยงั คงเหมือนเดิม ขณะนี้ Second announcement ได้
ออกมาแล้ว และเช่นเคยมี Refresh course ซึ่งปี น้ีได้เชิญ
Prof. Dee U. Silverthorn จาก Dell Medical School,
University of Texas-Austin. Prof. Silverthorn สอน
สรีรวิทยามานานกว่า 30 ปี เคยได้รบั รางวัลเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา (teaching awards and honors) หลายรางวัล
อาทิ University of Texas Regents’ Outstanding
Teaching Award และ the American Physiological
Society's Arthur C. Guyton Physiology Educator of the
Year แต่งหนังสือ Human Physiology : An Integrated
Approach 8th edition ท่านเป็ น member of the American
Physiological Society และเป็ น past-presidenttheof Human Anatomy & Physiology Society Prof. Silverthorn
เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษามาก ได้พฒ
ั นาหลักสูตรและสร้าง curriculum materials ที่กระตุ้นความสนใจของ
นักศึกษาให้สามารถในทา problem solving ในการเรียนสรีรวิทยา เธอสนใจในการใช้ส่อื เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนและการประเมินผลการศึกษาทัง้ ในห้องเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง

ข่ าวสารแวดวงสรีรวิทยา
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ Prof.
Masao Ito ซึง่ ท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รวมอายุ 90 ปี Prof. Masao Ito เป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านประสาทวิทยาเกี่ยวกับกลไก cerebellar motor learning และเป็ น director of the Riken
Brain Science Institute ทีญ
่ ่ปี ่ นุ ท่านจบการศึกษาแพทยศาสตร์ จาก University of Tokyo ในปี 1953 และจบ
การศึกษาปริญญาเอกในปี 1959 ท่านได้รบั รางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ Gruber Prize in Neuroscience
2006 รางวัล Japan Prize 1996 เป็ นต้น เป็ น research fellow ที่ Australian National University (1959-1962)
ท่านได้รบั เลือกให้ดารงตาแหน่ ง Foreign Member of the Royal Society ในปี 1992 ก่อตัง้ The Human Frontier
Science Program (HFSP) ซึง่ เป็ น international program of research ให้ทุนงานวิจยั

ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริ ญพันธุ์ ผูอ้ านวยการสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล ทีไ่ ด้รบั รางวัลมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจาปี 2561 จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยิน ดี แด่ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. อนงนาฎค์ เกษร อาจารย์ส าขาสรีร วิท ยา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ทีไ่ ด้ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จาริ ยะพงศ์สกุล ทีไ่ ด้ดารงตาแหน่ ง
หัว หน้ าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ตัง้ แต่ วนั ที่ 1
ธันวาคม 2561

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 414 อ.ดร.นพ. สุทธิ พงษ์ สวัสดิ์ วิโรจวงศ์ สังกัด
สถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 415 อ.ดร. รัชนี พร กงซุย สังกัด สาขาวิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 416 อ. ยิง่ รัก บุญดา สังกัด สาขาสรีรวิทยา ภาควิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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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/

