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เมือ่ คุณหมอบอกว่าฉันเป็ น...ไขมัน
พอกตับ…….!!!
เปิดงาน-เปิดใจ

สวัสดีค่ะ สมาชิกสรีร วิทยาสมาคมทุกท่ าน ตอนนี้ ข่าวที่ได้ร บั ความสนใจครองแชมป์ และไม่เคยตก
อันดับมานานกว่า 5 เดือนแล้วคือ COVID-19 หรือโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั ่วโลกมีผู้ตดิ เชื้อไปแล้ว
มากกว่า 5 ล้านคน และเสียชีวติ มากกว่า 3 แสนคน เป็ นโรคทีต่ ดิ ต่อง่ายเหลือเกินจนทาให้ผู้คนต้องเก็บตัวอยู่
แต่ในบ้าน ไม่สุงสิงกับใครคล้ายจะหยิง่ นะคะ แต่จาเป็ นค่ะ เป็ นห่วงมากก็ท่าน สว. และท่านที่มโี รคประจาตัว
คงต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้ดนี ะคะ และผลจากเจ้า COVID-19 นี้จงึ ทาให้การจัดงานวิชาการต่าง ๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือล้มเลิกไป จุลสารมีรายละเอียดความคืบหน้า การจัด
ประชุมวิ ชาการสรีรวิ ทยาสมาคมครังที
้ ่ 48 และ การประชุมวิ ชาการสรีรวิ ทยา-พยาธิ สรีรวิ ทยา ครัง้ ที่
38 ประจาปี พ.ศ. 2563 มารายงานค่ะ ทางกองบรรณาธิการไม่ละความพยายามที่จะสรรหาความรู้ท าง
วิชาการที่น่ าสนใจมาเสนอแก่สมาชิก โดยครัง้ นี้ ได้เชิญ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านเขียน บทความวิ ชาการ
เป็ นเรื่องทีน่ ่าสนใจเกีย่ วกับสุขภาพและกาลังเป็ นประเด็นร้อนในขณะนี้ ส่วนจะเป็ นเรื่อ งอะไร สมาชิกคงต้อง
ติดตามในเล่มนะคะ คอลัมน์ เปิ ดงาน-เปิ ดใจ กลับมาอีกครัง้ โดยได้รบั เกียรติจากอาจารย์ผู้ท รงคุณวุฒทิ ่าน
หนึ่งเป็ นระดับศาสตราจารย์ทย่ี งั สวยใสมาก ท่านจะมาเล่างานที่ท่านทา ประสบการณ์และแง่คิ ดดี ๆ ที่ทาให้
ท่านประสบความส าเร็จ ส่วนจะเป็ น ท่านใดต้องติดตามอ่านในฉบับค่ะ นอกจากนัน้ ยัง มี ข่ าวสารความ
เคลื่อนไหวในแวดวงสรีรวิ ทยาและสมาชิ กสรีรวิ ทยา ทีไ่ ด้รบั การเชิดชูเกียรติหรือได้รบั การเลื่อนตาแหน่ ง
ทางวิชาการ ซึ่งปี น้ีเป็ นที่น่ายิน ดีท่สี มาชิกของเราได้รบั การเชิดชูเกียรติหลายท่านค่ ะ ข่าวสารการประชุม
วิ ช าการต่ าง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ มาเสนอให้สมาชิกได้ติดตามกันด้วย สมาชิกสามารถ
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมทาง Website : www.pst.or.th ทางกองบรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูล
ข่าวสารจากสมาชิกทุกท่านเพื่อเป็ น การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รู้สกึ ว่าเราใกล้กนั และทราบ
ข้อมูลข่าวสารของกัน และกัน หากท่านใดมีขอ้ มูลข่าวสารใด ๆ สามารถส่ง มายังกองบรรณาธิการเช่ น เดิม
ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าค่ะ แล้วอย่าลืมคาขวัญ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ” นะคะ แล้วเจอกันใหม่ฉบับ
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ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ขณะนี้ไม่มขี ่าวใดที่ทาให้คนทัง้ โลกสนใจได้ยาวนานกว่า 5 เดือนเท่ากับเรื่อง โรคติ ด เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือ โรคโควิ ด 19 (COVID-19) เพราะเป็ นโรคระบาดทีส่ ่งผลกระทบต่อทัง้ เศรษฐกิจ สังคม ความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศต่างๆ อย่างรุนแรง ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราก็เช่นกัน แม้ประเทศไทยจะได้รบั คาชื่นชม
จากทัง้ องค์การอนามัยโลกและจากนานาชาติทส่ี ามารถควบคุมโรคได้ดี แต่ตราบใดทีย่ งั ไม่มวี คั ซีนสาหรับโรคนี้เราก็
ยังวางใจไม่ได้ ดังนัน้ จุลสารฉบับนี้จงึ ได้เชิญท่านผูท้ รงคุณวุฒทิ ท่ี ุกท่านรูจ้ กั ดี เพราะท่านเป็ นผูใ้ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื่อง และคอยเตือนคนไทยเสมอว่าการ์ดต้องไม่ตก เพื่อให้ไทยรอดจากวิกฤติ
ครัง้ นี้ ท่านผูท้ รงคุณวุฒทิ ก่ี ล่าวถึง คือ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านจะมาเล่าเรื่อง “การคาดการณ์สถานการณ์โรคโควิ ด 19 ของประเทศไทยและ
ของโลก” เพื่อให้สมาชิกได้รบั ทราบว่าอนาคตของโรคติดเชือ้ นี้จะดาเนินต่อไปอย่างไร เราจะได้พอมี องค์ความรู้เพื่อ
เตรียมพร้อมในการรับมือ มาดูกนั ค่ะว่าท่านคาดการณ์สถานการณ์โรคโควิด 19 นี้อย่างไร
นับจากการเริม่ เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โลกได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่ า ไวรัส รวม 3 ครัง้ แล้ว ใน
ครัง้ แรก เชื้อโคโรน่ าไวรัสที่เรียกว่า SARS-CoV ก่อให้เกิดกลุ่มอาการ Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS) โดยพบครัง้ แรกที่มณฑลกวางตุ้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และ
องค์การอนามัยโลกประกาศควบคุม เชื้อ ไวรัส นี้ ไ ด้ใ นวัน ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมเวลาการแพร่ ร ะบาด
ประมาณ 7 เดือน มีผปู้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสนี้ 8,096 คนจาก 26 ประเทศและเสียชีวติ รวม 774 คน มีอตั ราการเสียชีวติ
ร้อยละ 9.56)1 เกือบ 10 ปี ต่อมา เชื้อโคโรน่ าไวรัสที่เรียกว่า MERS-CoV ได้ก่อให้เกิดกลุ่มอาการ Middle East
Respiratory Syndrome (MERS) โดยมีรายงานผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็ นทางการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ที่
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย การแพร่ระบาดส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับ (Arabian Peninsula)
นับจนถึงปัจจุบนั (มกราคม พ.ศ.2563) มีผปู้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสนี้ประมาณ 2,500 คน มีอตั ราการเสียชีวติ ระหว่างร้อย
ละ 30-40 การระบาดครัง้ ใหญ่เกิดในปี พ.ศ. 2558 ทีส่ าธารณรัฐเกาหลีและปี พ.ศ. 2561 ที่ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
ยังไม่มวี คั ซีนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการป้ องกันไวรัสนี้2
โคโรน่าไวรัสกลับมาอีกครัง้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึง่ ต่อมาได้รบั การตัง้ ชื่อว่า COVID 19 (ไวรัสโค
วิด 19) จนถึงวันและเวลาทีเ่ ขียนบทความนี้ (วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลาในประเทศไทย 10.00 น.) ทั ่ว
โลกมีผปู้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัสโควิด 19 รวมทัง้ สิ้น 4,180,305 คน เสียชีวติ แล้ว 283,860 คน (ตารางที่ 1) จานวนผู้ป่วย
สะสมในประเทศไทยคือ 3,015 คน โดยมีผเู้ สียชีวติ แล้ว 56 คน (อัตราการเสียชีวติ 1.86 )
ปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์โรคโควิ ด 19
นับจากการเริม่ แพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 จนถึงปั จจุบนั สถานการณ์ท่แี ตกต่างกันระหว่างประเทศในซีกโลก
ตะวันตกและประเทศในซีกโลกตะวันออกมีแนวโน้มเห็นชัดเจนมากขึน้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปั จจัยที่สาคัญที่น่าจะ
เป็ นสาเหตุ คือ
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คน ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมโดยรวม และวินัย น่ าจะเป็ นปั จจั ยที่
สาคัญ ที่สุดที่ทาให้ความรุ นแรงของสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของเชื้อโควิด 19 ในแต่ละประเทศแตกต่างกัน
ชาวตะวัน ตกมักรักความเป็ น อิส ระ ไม่ ช อบให้ผู้ใ ดมาละเมิด สิท ธิของตน จึง มักไม่เข้มงวดกับข้อ แน ะน า หรือ
แม้กระทั ่งกฎระเบียบทีร่ ฐั บาลประกาศเพื่อควบคุมการระบาดของเชือ้ ในขณะทีช่ าวตะวันออกมีแนวโน้มปฏิบตั ติ าม
ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากรัฐบาลหรือนักวิชาการ (ทีอ่ ธิบายและชีแ้ จงด้วยเหตุผล) ดังนัน้ การกาหนดให้
อยูบ่ า้ น ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล จึงได้ผลดีกว่าเมื่อใช้ในประเทศซีกโลกตะวันออก
ตารางที่ 1: 10 ลาดับของประเทศทีม่ ผี ตู้ ดิ เชือ้ โควิค 19 สูงทีส่ ดุ และทีม่ กี ารเสียชีวติ จากเชือ้ โควิค 19 สูงทีส่ ดุ
ประเทศ(จากมากไปน้ อย)

จานวนผู้ติดเชื้อสะสม

ประเทศ(จากมากไปน้ อย)

จานวนผู้เสียชีวิต

สหรัฐอเมริกา

1,367,638

สหรัฐอเมริกา

80,787

สเปน

264,663

สหราชอาณาจักร

31,855

สหราชอาณาจักร

219,183

อิตาลี

30,560

อิตาลี

219,070

สเปน

26,621

รัสเซีย

209,688

ฝรังเศส
่

26,389

ฝรังเศส
่

176,970

บราซิล

11,123

เยอรมันนี

171,879

เบลเยีย่ ม

8,656

บราซิล

162,699

เยอรมันนี

7,569

ตุรกี

138,657

อิหร่าน

6,640

อิหร่าน

107,603

เนเธอร์แลนด์

5,440

เทคโนโลยี การนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการวินิจฉัยผู้ตดิ เชื้อ (Testing) การติดตามผู้ตดิ
เชือ้ ผูท้ เ่ี ป็ นกลุ่มเสี่ยง (Risk persons) และการระบุพ้นื ที่เสี่ยง (Risk areas) มีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการควบคุม
การแพร่ระบาดของบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี ในขณะที่บางประเทศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
เป็ นอย่างดีโดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีท่ซี บั ซ้อน เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาหรับประเทศไทยมีการนา
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเทียบกับสาธารณรัฐเกาหลีแล้วถือว่าค่อนข้างน้ อย เทคโนโลยีท่สี าคัญ
อีกประการหนึ่งคือการพัฒนาวัคซีนป้ องกันการติดเชือ้ โควิด 19 ซึง่ แม้ในปัจจุบนั จะมีความร่วมมือเร่งผลิตวัคซีนใน
หลากหลายประเทศ แต่วคั ซีนทีจ่ ะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระจายใช้ได้ท ั ่วโลก จะไม่ผ ลิตไม่สาเร็จ
ก่อนต้นปี พ.ศ. 2565
ความร่วมมือระหว่ างประเทศ บทเรียนจาก SARS และ MERS ย้าให้เห็นถึงความสาคัญของความ
ร่วมมือของทุกประเทศในการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัส แต่สาหรับไวรัสโควิด 19 ประเด็นเรื่องความ
ร่วมมือมีความซับซ้อนมากขึน้ เนื่องจากจานวนผูต้ ดิ เชือ้ มีมากและแพร่กระจายได้เร็วกว่า นาไปสู่ความขาดแคลน
ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ไวรัส แม้ในปัจจุบนั จะมีการรายงานว่าสายพันธุข์ องเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ทีร่ ะบาดอยูใ่ นประเทศทางตะวันตก
เป็ นสายพันธุท์ แ่ี ตกต่างไปจากทีร่ ะบาดในประเทศจีน แต่ยงั ไม่มหี ลักฐานที่ชดั เจนว่าการกลายพั นธุ์ของเชื้อไวรัส
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ RNA virus ทีม่ กี ารกลายพันธุม์ ากจนเป็ นปกติ) จะมีผลต่อความรุนแรงหรืออัตราการเสียชีวติ
ของผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ ต่างสายพันธุ์ 3
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สถานการณ์ของโรคโควิ ด 19 ในอนาคต
ในหลั ก การทัว่ ไปของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส ปั ญหาหรื อ
ภยัน ตรายของโรคโควิด 19 จะเบาบางหรือสิ้น สุดลงเมื่อมีการน า
วัคซีนที่มปี ระสิทธิภาพมาใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั ่วโลก แต่กว่าจะถึง
ช่วงเวลานัน้ (ช่วงต้นปี พ.ศ. 2564) คาดการณ์ว่าวิกฤตของโลกจะ
ยังคงดาเนินต่อไป โดยกลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันออกเข้า สู่ช่วง
การฟื้ น ตัวได้เร็วกว่ากลุ่มประเทศในซีกโลกตะวัน ตก ปั จ จัยเรื่อง
“คน” และ “การบริ ห ารจัด การ” น่ าจะเป็ น สาเหตุ ห ลัก อีก ทัง้
บทเรียนจากการเกิดคลื่นลูกที่สอง (Second wave) ของการแพร่
ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ที่ปรากฏในประเทศญี่ป่ ุนและประเทศ
สิงคโปร์ จะเป็ น บทเรียนให้ประเทศในซีกโลกตะวันออกต้องระวัง
ขันตอนการผ่
้
อนผันหรือการผ่อนคลาย ในขณะที่บทเรียนดังกล่าว
อาจไม่ส่ ง ผลมากนักกับ การเปิ ดประเทศของประเทศในซีก โลก
ตะวันตก เนื่ องจากปั จจัยเรื่อง “คน” (วัฒนธรรม ความคิด ความ
เชื่อ พฤติกรรมโดยรวม และวินัย ) และปั จ จัยเรื่อง “การบริ หาร
จัดการ” ทีใ่ ห้ความสาคัญอย่างมากกับปัญหาทางเศรษฐกิจ

ภาพประกอบที่ 1: รูปแบบของการเกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด 19 ภายหลังการแพร่ร ะบาด
ครังแรก
้
(Scroll.in, May 9, 2020)

สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศต่าง ๆ ในอนาคต จะ
เป็ นไปได้ 3 รูปแบบ (ภาพประกอบ 1)
รูปแบบที ่ 1 : Peaks and valleys คือรูปแบบที่เกิดจากผลของการควบคุมสถานการณ์ของการระบาดของเชื้ อโค
วิด 19 ทาให้จานวนผูต้ ดิ เชือ้ ใหม่ลดลงจนประเทศเข้าสู่สถานการณ์ผ่อนผันหรือผ่อนคลาย (Dance mode) แต่เมื่อ
จานวนผู้ตดิ เชื้อใหม่กลับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่ อง (ค่า R0 เข้าใกล้ 1) ประเทศจาต้องกลับเข้าสู่ส ถานการณ์ควบคุม
(Hammer mode) อีก จึงมีลกั ษณะคล้ายเป็ นยอดเขาและหุบเขา จานวนครัง้ ของวงล้อของการควบคุมและการผ่อน
ผันหรือการผ่อนคลายขึน้ กับการเรียนรูว้ ธิ กี ารผ่อนผันหรือผ่อนคลาย สถานการณ์การแพร่ระบาดจะค่อย ๆ หายไป
ในทีส่ ุดเมื่อคนในสังคมเกิดภูมติ า้ นทานมากเพียงพอหรือเกิดการได้รบั วัคซีนทีม่ ีประสิทธิภาพ

รูปแบบที ่ 2 : Fall peak คือรูปแบบของคลื่นลูกทีส่ องทีเ่ คยเกิดเมื่อครัง้ ไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish flu) ทีก่ ่อให้เกิด
การเสียชีวติ มากกว่าการแพร่ ร ะบาดครัง้ แรก สาเหตุ เกิดจากการผ่อนผันหรือผ่อ นคลายที่เร็วและมากเ กิน ไป
ขณะเดียวกันการตัดสินใจกลับเข้าสู่สถานการณ์การการควบคุมช้าเกินไป
รูปแบบที ่ 3 : Slow burn คือการค่อย ๆ ลดลงของการติดเชือ้ โควิด 19 ในสังคม โดยอาจมีผตู้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ บ้างเป็ น
ครัง้ คราว แต่จานวนจะไม่มาก และประเทศไม่จาเป็ นต้องปรับเข้าสู่สถานการณ์
สาหรับประเทศไทย คาดการณ์ว่ารูปแบบที่จะพบ น่ าจะเป็ นรูปแบบที่ 1 เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ท่ไี ด้รบั
การยืนยันว่าติดเชือ้ โควิด 19 จานวนไม่มาก (3,015 คนในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) ดังนัน้ จานวนคนไทยที่
มีภูมิคุ้มกัน ของเชื้อนี้ใ นสังคมจะยังคงน้อย จึง มีโ อกาสที่จะมีผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อมีการผ่อนผัน หรือการผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ ลง อย่างไรก็ตามการมีผตู้ ดิ เชือ้ ใหม่หากเพิม่ ไม่มากและเพิม่ ขึน้ ช้า จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายมาก
นัก แต่หากเพิม่ มากและเพิม่ เร็วจนเกินศักยภาพของระบบการดูแลสุขภาพ อาจนาไปสู่สถานการณ์ว ิกฤตรอบใหม่
ทัง้ นี้ผทู้ ม่ี สี ่วนสาคัญทีท่ าให้มกี ารเพิม่ มากหรือเพิม่ เร็วคือคนไทยทัง้ ประเทศ ทัง้ ผู้ประกอบการและผู้เข้ารับบริการ
และการตัดสิน ใจที่ร วดเร็วและเด็ดขาดของผู้ม ีอานาจในการตัดสิน ใจ จะมีผ ลต่อความรวดเร็วในการควบ คุ ม
สถานการณ์

Vol.19 No.2 May 2020 page 6

สาธารณรัฐเกาหลีจดั การกับวิกฤตโควิด 19 ได้ดี เพราะได้เรียนรู้บทเรียนจากการแพร่ระบาดของ MERS
ในปี พ.ศ. 2558 หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า โลก รวมทัง้ ประเทศไทย จะมีการถอดบทเรียนของประสบการณ์การจัดการ
กับวิกฤตโควิด 19 ครัง้ นี้ เพื่อลดความเสียหายในอนาคตหากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสอีก
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จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย

สาเหตุของโรคไขมันพอกตับ
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
จากการดื่มเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ (alcoholic fatty
liver disease) ความรุ น แรงของโรคจะขึ้น กับ ประเภท
ปริมาณ และระยะเวลาทีด่ ่มื แอลกอฮอล์
ไม่ได้เกิ ดจากการดื่มเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) โดยมีผลจากโรค
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การใช้ พ ลัง งานของร่ า งกาย เช่ น โ รค
อ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ
กลไกการเกิ ดโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิ ดจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์
กลไกการเกิดโรคยังไม่ เป็ นที่เข้าใจอย่างแน่ ช ดั
แต่มกี ารนาเสนอสมมติฐาน “two-hit hypothesis” เริม่
จาก first hit พบว่ามีปริมาณของ free fatty acids
(FFA) เพิม่ ขึน้ ร่วมกับมีภาวะ insulin resistance การมี
ภาวะ insulin resistance ทาให้เกิดความผิดปกติของ
การเคลื่อนย้าย free fatty acid ทาให้มปี ริมาณ free
fatty acid ในตับสูงขึน้ มีการสร้าง triglyceride เพิม่ ขึน้
เกิดการสะสมของ triglyceride ในตับ นอกจากนี้

free fatty acid ทีไ่ ปรวมกันอยูใ่ นตับเป็ นจานวนมาก ยัง
ท าให้ เ กิด ภาวะ dysregulated hepatic lipid
metabolism ซึ่งจะยับยัง้ β-oxidation ของ free fatty
acid ทาให้ตบั ย่อยสลายไขมันออกจากเซลล์ไม่ได้ เกิด
ภาวะ fatty liver ตามมา ซึ่งผลจากการไม่สมดุลทาให้ม ี
การสะสมของ triglyceride เกิดเป็ น steatosis โดยจะ
พบเม็ดไขมันมากกว่า 5% เป็ นเม็ดไขมันทัง้ ขนาดใหญ่
( macrovesicular) แ ล ะ ไ ข มั น ข น า ด เ ล็ ก
(microcrovesicular) ในการเกิด second hit จะพบการ
อักเสบเพิม่ ขึน้ โดยการอักเสบเกิดจากการเพิม่ ระดับของ
oxidative stress ทาให้ proinflammatory cytokines ซึ่ง
คือ TNF alpha (TNF α), Interleukin 6 เป็ นตัวกระตุ้น
ให้ endoplasmic reticulum เสียสภาพ ปั จจุบนั ทฤษฎี
ของ multiple-hit ซึ่ง รวมทัง้ เรื่อ งพฤติก รรมการกิ น
อาหาร กรรมพัน ธุ์ การเปลี่ย นแปลงของจุ ล ชีพ ใน
ทางเดินอาหาร (dysbiosis of gut microbiota) อธิบาย
ผ่ า น ก ล ไ ก ข อ ง lipopolysaccharide ( LPS) แ ล ะ
endotoxin ส่งผลถึง innate immune response โดยการ
อั ก เ ส บ จ ะ พ บ lymphocyte, macrophage แ ล ะ
neutrophil ภายในตับ เมื่อเข้าสู่สภาวะ NASH โดยการ
อักเสบในตับและกระตุ้น stellate cells เกิด fibrosis ใน
ตับ ซึ่งนาไปสู่ภาวะตับแข็งและเพิม่ ความเสี่ ยงของการ
เป็ นมะเร็งตับตามมา
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The multiple-hit hypothesis of NASH pathogenesis and stage of disease
(Modified from https://doi.org/10.3390/nu11040872)

แบ่งระยะการดาเนินโรคไขมันพอกตับชนิดนี้ได้ เป็ น • การตรวจระดับความแข็งของตับและวัดปริมาณ
4 ระยะ คือ
ไขมั น ในตั บ ด้ ว ยเครื่ อง transient elastography
• ระยะแรก เป็ นระยะที่มไี ขมันสะสมอยู่ในเนื้อตับ มากกว่า (FibroScan®) อาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นเสียง
ปกติ
เป็ นการตรวจความยืด หยุ่ น พร้ อ มกับ ประเมิ น
• ระยะทีส่ อง เป็ นระยะทีเ่ ริม่ มีอาการอักเสบของตับ ในระยะนี้ ปริมาณไขมันทีส่ ะสมภายในเนื้อตับ
หากไม่ควบคุมดูแลให้ดีและปล่อยให้การอักเสบดาเนิ นไป • การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า MRI
เรื่อย ๆ เกินกว่า 6 เดือน จะกลายเป็ นตับอักเสบเรือ้ รัง
• การเจาะชิน้ เนื้อตับมาตรวจ (liver biopsy)
• ระยะทีส่ าม การอักเสบเรือ้ รังร่วมกับการก่อให้เกิดพังผืดใน
ตับ เซลล์ตบั จะค่อย ๆ ถูกทาลาย
•ระยะที่ส่ี เซลล์ต ับ ถู ก ท าลายร่ ว มกับ มีพ ัง ผืด จนตับ ไม่
สามารถทางานได้ตามปกติอีกต่อไป ทาให้ตบั แข็งและอาจ
กลายเป็ นมะเร็งตับได้ในทีส่ ุด
อาการและอาการแสดงของโรค
โดยทั ่วไปโรคไขมัน พอกตับไม่ท าให้เกิดอาการทาง
Normal
ร่างกาย หรือหากมีอาการก็อาจเป็ นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง
เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้เล็กน้ อย รู้สกึ ตึง บริเวณใต้ช ายโครง
ขวา โดยส่วนใหญ่มกั พบเมื่อผูป้ ่ วยเข้ารับการเจาะเลือดตรวจ
สุขภาพประจาปี หรือตรวจทางการแพทย์ด้วยเหตุผลอื่น อาจ
พบค่าการทางานตับผิดปกติ หรือมาด้วยอาการของตับ แข็งที่
ไม่ทราบสาเหตุ มักพบว่าผูป้ ่ วยมีโรคที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการ
NASH
มีไขมันพอกตับ เช่น โรคอ้วน ประมาณร้อยละ 20 ของคนที่
Liver histopathology of NASH จะพบลักษณะ steatosis
เป็ นโรคอ้วนจะมีโรคไขมันพอกตับอยู่ด้วย ไขมันในเลื อดสูง
และ lobular inflammation
หรือ เบาหวาน เป็ นต้น
การป้ องกันและการรักษา
การวิ นิจฉัยโรค
• การรักษาปัจจัยเสีย่ งเป็ นการรักษาที่สาคัญมาก
• การตรวจเลือดดูการทางานของตับ (liver function test)
หากมีน้ าหนักตัวมาก ควรลดน้ าหนักโดยให้อยู่
อาจพบระดับน้าตาลและระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติร่วม
ในระดับที่ปลอดภัย เช่ น 0.25-0.5 กิโ ลกรัม /
ด้วย
• การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง จะอาจพบว่าตับมีขนาดโต
สัป ดาห์ จนกระทัง่ น้ า หนั ก ตัว อยู่ใ นเกณฑ์ ท่ี
ขึน้ มีลกั ษณะขาวขึน้ เมื่อเทียบกับไตและม้าม
เหมาะสม
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•

หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารที่มไี ขมันสูง (high
fat) เช่น นม เนย ไอศกรีม อาหารหรือขนมทีม่ กี ะทิ
ไข่แดง ควรเพิม่ การรับประทานผักสด ผลไม้ และ
ธัญพืชด้วย
• ออกกาลังกายเป็ นประจาสม่าเสมอ หากเป็ นไปได้
ควรออกกาลังกายทัง้ แบบแอโรบิกและแบบมีแรง
ต้าน
• หลีกเลีย่ งการดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์
• หากเป็ นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหรือไขมันใน
เลือดสูง ควรควบคุมโรคให้ดีด้วยการรับประทาน
ยาประจาตามแพทย์ส ั ่ง
ยาทีใ่ ช้ในการรักษาโรคนี้ มักเป็ นยากลุ่มทีอ่ อกฤทธิ ์
กระตุ้นหรือปรับสภาพ insulin sensitivity ให้ดขี น้ึ ซึ่งมี
ย า อ ยู่ ส อ ง ก ลุ่ ม ไ ด้ แ ก่ metformin แ ล ะ
thaizolidinediones ( TZDs) ซึ่ ง เ ป็ น ตั ว ก ร ะ ตุ้ น
peroxisome proliferator-activated gamma receptors
(PPAR γ) ทาให้ insulin sensitivity ดีขน้ึ การเมแทบอ
ลิซมึ ของไขมัน และน้ าตาลดีขน้ึ จะทาให้ลดการอักเสบ
และลดการเกิดพัง ผืดที่ตบั ได้ ยากลุ่ ม อื่น ๆ เช่ น ยา
pentoxyfilline ออกฤทธิ ์เป็ น general anticytokines
และยา ursodeoxycholic acids (UDCA) เป็ นยาที่ช่วย
ปรับ bile acids ให้อ ยู่ใ นรูป ละลายน้ า ได้ มีฤ ทธิ ท์ าง
immunomoduatory และ cytoprotective มีการศึกษาว่า
สามารถท าให้ค่าการท างานของตับดีข้นึ และ insulin
sensitivity ดีขน้ึ แต่วธิ ที าการศึกษาและจานวนผู้ป่วยยัง
มีขอ้ จากัด

•

การใช้ ส มุ น ไพรหรือ อาหารเสริม บางชนิ ด มี
การศึกษา เช่น milk thistle, alpha lipoic acid
( ALA) , N- acetyl- cysteine ห รื อ ส า ร ที่ เ ป็ น
antioxidant เป็ นต้ น แต่ ผ ลการรัก ษายัง ไม่ มี
ผลสรุปเป็ นทีแ่ น่ชดั
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ศาสตราจารย์ พญ. จุไรพร สมบุญวงค์
ภาควิ ชาสรีรวิ ทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย

สาหรับจุลสารฉบับนี้คอลัมน์ เปิ ดงาน-เปิ ดใจ ได้รบั เกียรติจากท่านศาสตราจารย์ท่ยี งั สวยใสมากความสามารถ
มาพูดคุยเล่าประสบการณ์การทางาน ทัง้ ด้านวิจยั วิชาการ บริหาร รวมทัง้ แง่คดิ คติ ในการทางานที่ทาให้ท่านประสบ
ความสาเร็จ บุคคลทีก่ ล่าวถึง คือ ศาสตราจารย์ พญ. จุไรพร สมบุญวงค์ จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดูกนั ว่าอาจารย์ทางานอะไรบ้าง
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ก่อนอื่นต้องขอชมอาจารย์ก่อนว่า อาจารย์ยงั ดูสาวและสวยไม่สร่างเลยทัง้ ทีอ่ ายุปาเข้าไปเลข 5 แล้ว อาจารย์ม ี
เคล็ดลับอะไรคะ เผื่อว่ามีท่านอื่นสนใจจะนาไปใช้บา้ ง (ยกเว้นตัวบรรณาธิการเพราะสายเกินแก้แล้วค่ะ 555)
ก่อนอื่นขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กบั NEWSLETTERS ของสรีรวิทยาสมาคมนะคะ ขอบคุณ
สาหรับคาชมค่ะ แต่ท่านบรรณาธิการชมเกินไปค่ะ ที่จริงมีอาจารย์ในแวดวงสรีรวิทยาของเราที่ส าวและสวยไม่
สร่างหลายท่านเลยนะคะ อาทิเช่น...but not limited to...อ.บังอร อ.ราตรี อ.ประคอง อ.สุทธิลกั ษณ์ ค่ะ การปฏิบตั ิ
ตัวทีท่ ามาสม่าเสมอก็เป็ นเรื่องพื้นฐานทางสุขภาพ คือ ตัวเองออกกาลังกาย jogging ปั น่ จักรยาน เป็ นประจามา
เกือบ 30 ปี ดื่มน้าวันละประมาณ 2.5 ลิตร ชอบทานผลไม้ทุกชนิด เป็ นคนนอนหลับสนิท ไม่คดิ มากค่ะ

จะรบกวนอาจารย์เล่าประวัตคิ ร่าว ๆ ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทางานตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั ค่ะ
เรีย นจบแพทยศาสตรบัณ ฑิต (เกีย รตินิ ย ม) จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ปริญ ญาวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาจากสถาบันเดียวกัน จากนัน้ ได้รบั Diploma in Dermatology จากสถาบันโรค
ผิวหนัง และอนุมตั บิ ตั รแสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จาก
แพทยสภา ส าหรับ ประวัติก ารท างานนัน้ เป็ น อาจารย์ท่ภี าควิช าสรีร วิท ยา คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าล งกรณ์
มหาวิทยาลัยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2531 และได้รบั การเลื่อนตาแหน่งเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ จนกระทั ่ง
ได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2560 ค่ะ
ทราบว่าอาจารย์มคี วามสามารถหลายด้านมาก ทัง้ ด้านวิชาการ วิจยั และบริหาร จึงอยากให้อาจารย์เล่ าว่าอาจารย์
ได้ทางานสาคัญ ๆ หรือรับผิดชอบตาแหน่งทีส่ าคัญ ๆ อะไรบ้างคะ
ขณะนี้เป็ นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบนั
นอกจากนี้ ย งั มีง านบริห ารนอกมหาวิท ยาลัย คือ เป็ น รองผู้อานวยการสถาบัน รับ รองมาตรฐานการศึก ษ า
แพทยศาสตร์ (สมพ.) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2560 ถึงปั จจุบนั ซึ่ง สมพ. มีห น้าที่ใ นการดาเนินการประเมินและรับรอง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ของประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (World Federation
for Medical Education) หรือทีเ่ ราเรียกว่า เกณฑ์ WFME ค่ะ
ในอดีตเคยเป็ นผูอ้ านวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาสริรวิทยาของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2541-2554 เป็ นรองหัวหน้าภาควิชาดูแลด้านบัณฑิตศึกษา วิจยั และประกันคุณภาพเมื่อปี พ.ศ. 25452554 เป็ นกรรมการบริหารคณะประเภทผูแ้ ทนคณาจารย์ประจาเมื่อปี พ.ศ. 2550-2554 และเป็ นผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2554-2558 สาหรับงานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาสมาคม ก็คอื การเป็ นกรรมการและ
เลขานุการฝ่ ายพิธกี ารและประชาสัมพันธ์ ในการจัดประชุม FAOPS 2015 ซึง่ ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพค่ะ
ทราบว่าอาจารย์ได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ นประธานและกรรมการประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตรวจประเมินคุณภาพในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจารย์ช่วยเล่าการไปทาหน้าที่น้ีว่าเป็ น อย่างไร อะไรคือ
ปัญหา และข้อแนะนาเกีย่ วกับการประเมินคุณภาพค่ะ

หน้าที่ของกรรมการประกันคุณ ภาพ คือการ verify สิง่ ที่สถาบันรายงานใน SAR ปั จจุบนั การประเมิน
คุณภาพแบ่งเป็ นระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ซึ่งถ้าใช้เกณฑ์มาตรฐาน IQA ของ
สกอ. ก็จะเน้นเรื่องการดาเนินงานทีใ่ ช้วงจรคุณภาพ PDCA Plan-Do-Check-Act คือวางแผน ดาเนินการ ทบทวน
ตรวจสอบ แล้วปรับปรุง เป็ น loop ซึ่งจุดที่ควรพัฒนาที่พบบ่อยจากการตรวจประเมินอยู่ตรงที่การปรับปรุงการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และการใช้ขอ้ มูลจริงค่ะ นอกจากนี้ถา้ ในเชิงของ
กระบวน การประกันคุณภาพ
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ผูค้ นมักมีทศั นคติวา่ การประกันคุณภาพเป็ นภาระ เป็ นยาขม ส่วนตัวจึงชอบใช้คาว่าการพัฒนาคุณภาพมากกว่าค่ะ
คือเราประเมินคุณภาพ เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็ นคณะแพทย์ทงั ้ ประเทศ ตอนนี้แพทยสภาได้
กาหนดแล้วว่าใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประเมินระดับคณะ และใช้เกณฑ์ WFME ในระดับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตค่ะ
มาถึงบทบาทงานวิชาการและงานวิจยั ของอาจารย์บ้างนะคะ จะเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์สนใจงานวิชาการ
และ/หรืองานวิจยั ด้านใดบ้างคะ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจยั ทีท่ ามี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ค่ะ กลุ่มแรกเป็ นด้านต่อมไร้ท่อ เมแทบอลิซมึ และ
อุณหภูมริ ่างกายทีเ่ กีย่ วข้องกับสรีรวิทยาการออกกาลังกาย อีกกลุ่มหนึ่งเป็ นด้านสมุนไพรที่มผี ลต่อการหายของ
บาดแผลค่ะ

งานวิชาการและ/หรืองานวิจยั ทีอ่ าจารย์ถนัดและสนใจมากทีส่ ุดคืออะไรคะ และอะไรคือเหตุผลทีท่ าให้อาจารย์
สนใจงานนัน้ คะ
สนใจทัง้ สองกลุ่มทีก่ ล่าวมาข้างต้นค่ะ เหตุผลก็คอื ชอบเรื่อง homeostasis ความสมดุลภายในร่างกายที่จะ
ทาให้ดารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างปกติสุข กับเรื่องผิวหนังค่ะ

งานวิชาการและ/หรืองานวิจยั ทีอ่ าจารย์ภาคภูมใิ จมากทีส่ ุดคืออะไรคะ
ผลงานทีภ่ าคภูมใิ จเป็ น research paper และ chapter in book ทีต่ พี มิ พ์ในระดับนานาชาติค่ะ ผลงานวิจยั
ทีต่ พี มิ พ์ในระดับนานาชาติ เช่น ผลของการฝึกออกกาลังกายระดับปานกลางต่อการเพิม่ อินซูลนิ ในตับอ่อนและการ
แสดงออกของ Zinc transporter 8 ในหนู เบาหวาน การเฝ้ าระวัง ภาวะบาดเจ็บจากความร้อนในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาในชั ่วโมงพลศึกษาในสภาพอากาศร้อนชื้น รวมทัง้ เรื่อง บทบาทของว่านหางจระเข้และใบบัวบกต่อ
การหายของแผลชนิดต่าง ๆ ค่ะ ส่วน chapter ในหนังสือที่ไ ด้ร บั การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ได้แก่ เรื่องยา
สมุนไพรและกลไกที่ทาให้เกิดการหายของแผลที่ผวิ หนัง (Herbal Medicine and Mechanisms for Cutaneous
Wound Healing) และเรื่องการบาดเจ็บจากความร้อนซึ่งเป็ นข้อควรคานึงทางสุขภาพสาหรับการจัดพลศึกษาใน
โรงเรียน (Heat illness: Health Concerns for School Physical Education) ค่ะ
อาจารย์มวี ธิ กี ารทางานหรือแนวคิดอย่างไรทีท่ าให้ประสบความสาเร็จในการทาวิจยั คะ
1) ต้อง focus เรื่องทีส่ นใจ และทาเรื่องนัน้ ตลอดรอดฝั ง่ ไม่สะเปะสะปะ 2) ออกแบบงานวิจยั ให้ดมี คี ุณภาพ
3) มี teamwork ทีด่ ี 4) ทาเสร็จแล้วต้องตีพมิ พ์ และพยายามตีพมิ พ์ใน journal ที่มคี ุณภาพ และแน่ นอนว่าการจะ
ได้ลงตีพมิ พ์ใน journal ดี ๆ งานเราต้องมีคุณภาพ สร้าง new body of knowledge เสียก่อน การส่งไปตีพิมพ์ก็
ต้องอดทนเหมือนกัน ส่วนตัวจะใช้วธิ สี ่งไป journal ทีอ่ ยูใ่ นระดับ Q1 Q2 ก่อน แล้วไล่ลงมาเรื่อย ๆ ถึงแม้จะไม่ได้
รับ accepted แต่เราจะได้ comments จาก reviewers ซึง่ เป็ นประโยชน์มากในการนาไปปรับปรุงแก้ไขค่ะ
สาหรับอาจารย์สรีรวิทยาแล้ว การก้าวขึน้ สู่ตาแหน่ง ศาสตราจารย์ คงไม่ใช่เรื่องหมู ๆ ทีใ่ ครก็ทาได้ โดยเฉพาะเป็ น
ศาสตราจารย์ทงั ้ ทีอ่ ายุไม่มาก แสดงว่าต้องเก่งและเจ๋งจริง ๆ ใช่ไหมคะ
ไม่ จาเป็ น ต้องเก่ง หรือเจ๋ ง มากมายขนาดนัน้ หรอกค่ะ ประการแรก ขอเพียงมีศกั ยภาพในระดับห นึ่ ง
ประการทีส่ อง ตัง้ ใจทาตามข้อกาหนดของการเป็ นศาสตราจารย์ ได้แก่ ผลการประเมินการสอนเป็ นด่านแรก และ
เรื่องหลักก็คอื ผลงานวิจยั และหนังสือหรือตารา ประการที่สาม คือ มี 3 ว. คือ วางแผน วินัย วิรยิ ะ เพื่อทาตาม
ข้อกาหนดให้สาเร็จค่ะ
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อาจารย์มวี ธิ หี รือเคล็ดลับในการเตรียมการขอตาแหน่ง ศาสตราจารย์ อย่างไรคะ เผื่อว่ามีอาจารย์หลาย ๆ ท่านจะ
นาไปใช้บา้ งค่ะ
ทีจ่ ริงตัวเองไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าจะขอตาแหน่ งศาสตราจารย์ เพราะมีภาระงานค่อนข้างมาก ทัง้ งาน
ประจา งานบริหาร ทาคลินิก และดูแลครอบครัวเพราะมีลูกหลายคน ก็ทางานไปเรื่อยๆ ให้ดที ่สี ุด แต่พอมาถึงจุด
หนึ่งก็เห็นว่าเรามีศกั ยภาพพอทีจ่ ะขอตาแหน่งได้ ทัง้ ผลการประเมินการสอนและคุณภาพ/ปริมาณงานวิจยั เหลือแต่
เพียงการเขียนหนังสือหรือตารา จึงเริม่ "ว.1" คือ วางแผนการเขียนซึ่งต้องเขียนในลักษณะที่ใช้ งานวิจยั ของเรา
ประกอบ มีการวิเคราะห์สงั เคราะห์ ก็ทาการวางพล็อตเนื้อหา คือสร้างสารบัญ แบ่งเป็ นบทๆ และหัวข้อต่าง ๆ ก่อน
ค่ะ รวบรวม references ทีจ่ ะใช้ประกอบการเขียน แล้วค่อย ๆ เขียนไป อย่างทีบ่ อกว่ามีภาระมากเวลาน้ อย จึงต้อง
ใช้วธิ แี บบหยอดกระปุกออมสิน คือค่อยๆ เขียนโดยตัง้ เป้ าทีเ่ ป็ นไปได้วา่ จัดเวลาเขียนให้ได้ส ปั ดาห์ละ 1-2 หน้า เรา
เขียนสัก 2 ปี กค็ งเสร็จ ก็เลยเป็ นทีม่ าของ "ว.2" คือ วินยั ค่ะ ทาตามที่วางแผนไว้ ช่วงนัน้ งดดูหนังดูละครไปเลยค่ะ
ต้องมี "ว.3" ด้วย คือ วิรยิ ะ คือถ้าไม่มคี วามวิรยิ ะบากบั ่น ก็คงถอดใจเลิกทาไปแล้วค่ะ

อะไรคือแรงบันดาลใจ หรือปัจจัยทีท่ าให้อาจารย์รสู้ กึ สนุกกับการทางานคะ
อยากใช้คาว่า รูส้ กึ ไม่ทุกข์กบั การทางานมากกว่าค่ะ ความทุกข์ในงานน่ าจะมีสองเรื่องใหญ่ๆ ทุกข์แรกคือ
การพอกงานไว้ทาให้เราคาใจ ก็ต้องจัดคิวงานที่มอี ยู่ว่าวันไหนจะทาอะไรเพื่อให้เสร็จตามกาห นด ทุกข์ท่สี องคือ
ความหงุดหงิดขณะทางาน ดังนัน้ เวลาทาก็ทาด้วยสมาธิ ตัง้ ใจกับสิง่ ทีท่ า ไม่คดิ อะไร ไม่ใส่ อารมณ์ขดั เคืองหงุดหงิด
เราก็จะไม่ทุกข์กบั สิง่ ทีท่ า ฝึกไปฝึกมาเลยกลายเป็ นว่าทาได้ทงั ้ งานทีช่ อบและไม่ชอบ จนกระทั ่งไม่มงี านอะไรทีช่ อบ
หรือไม่ชอบ เป็ นกลางๆ ไปค่ะ
จากการทางานมาตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั สิง่ ใดทีท่ าให้อาจารย์รสู้ กึ ภาคภูมใิ จมากทีส่ ุดคะ
ถ้าพูดถึงการทางานในฐานะอาจารย์ สิง่ ที่ภูมใิ จ คือ การมีส่วนร่วมในการปั ้นดินให้เป็ นดาว ไม่ว่าจะเป็ น
นิสติ แพทย์ทม่ี ปี ัญหา หรือนิสติ postgrad ซึง่ เราช่วยกันพัฒนาจนลูกศิษย์ประสบความสาเร็จ ถ้าเป็ นผลงานด้าน
การบริหารน่าจะเป็ นการทีเ่ ป็ นแม่งานในฐานะรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬา
ฯ ได้รบั รางวัลการบริหารสู่ความเป็ นเลิศ (Thailand Quality Class) หรือ TQC ประจาปี 2561 จากสานักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเกิดจากความมุ่ง มั ่น ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร และการพัฒนาเรื่อยมาอย่าง
ต่อเนื่องของผูบ้ ริหารนับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ค่ะ
ท้ายนี้จะขอรบกวนอาจารย์ช่วยฝากแง่คดิ หรือคติดี ๆ ของอาจารย์ในการที่ทาให้อาจารย์ประสบความสาเร็จใน
การทางานค่ะ
คงจะเป็ นการสรุปสิง่ ทีพ่ ดู มาทัง้ หมดนะคะ คือ วางแผน วิ นัย วิ ริยะ มีสมาธิ ในการทางาน อดทนแบบที่
ไม่ต้องรู้สึกทน และพัฒ นาตนเอง สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้เป็ นครูส รีร วิทยา อาจารย์ทวิน ศรี
อาจารย์บงั อร อาจารย์ราตรี อาจารย์ประคอง อาจารย์ประสงค์ อาจารย์ชาญวิทย์ ที่ได้ให้ความเมตตา คาแนะนา
กาลังใจ และให้โอกาสฝึกฝนทางานซึง่ เป็ นทักษะพืน้ ฐานในการทางานค่ะ รวมทัง้ ขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ ของภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงอาจารย์ทุกท่านทีจ่ ุไรพรเคยร่วมงานด้วย ในความเป็ นกัลยาณมิตรและ
การทางานเป็ นทีมอย่างดีเสมอมาค่ะ
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ความคืบหน้ า การจัดประชุมวิ ชาการสรีรวิ ทยาสมาคมครัง้ ที่ 48
และ การประชุมวิ ชาการสรีรวิ ทยา-พยาธิ สรีรวิ ทยา ครัง้ ที่ 38
สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ซึง่ ระบาดมาตัง้ แต่ปลายปี 2562 ทีป่ ระเทศจีน และแพร่ออกสู่ประเทศ
ต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทย ทาให้การจัดกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ต้องถูกงดเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ ดังนัน้
กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ทีท่ างสรีรวิทยาสมาคมฯ จัดร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ในปี 2563 นี้ ต้องของดไว้ก่อน ได้แก่ การ
จัด ประชุ ม วิช าการสรีร วิท ยาสมาคมครัง้ ที่ 48 ปี โดย ภาควิช าสรีร วิท ยา คณะแพทยศาสตร์ศิร ิร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าภาพซึ่งได้กาหนดหัวข้อการประชุมเบื้องต้น คือ “BCG model and Physiologists
in the Disruptive Era” (เดิมคาดว่าจะจัดงานในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) และการจัดประชุ มวิชาการ
สรีร วิทยา-พยาธิสรีร วิทยา ครัง้ ที่ 38 ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “มะเร็ง : รู้เท่ าทัน การป้ องกัน และอยู่อย่างสุขภาพดี
(Cancer : Knowledge, prevention and healthy living)” โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นเจ้าภาพ (เดิมจะจัดในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 นี้) ซึ่งทัง้ 2 งานได้มกี ารกาหนดรายละเอียด
หัวข้อการการประชุมและวิทยากรไว้แล้ว แต่จาเป็ นต้องของดการจัดในปี พ.ศ. 2563 นี้ และคาดว่าจะไปจัดได้ในปี หน้า
ความคืบหน้ารายละเอียดเพิม่ เติมจะแจ้งให้ทราบใน NEWSLETTERS ฉบับหน้าค่ะ

ข่าวสารแวดวงสรีรวิทยา

ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ (เชีย่ วชาญพิเศษ)
ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรม
สาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ (CERT CENTER) และ หัวหน้าภาค
วิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกจากนักวิจยั ทั ่วประเทศให้เป็ น 1 ใน 3 ท่าน ทีเ่ ป็ นผูไ้ ด้รบั ทุนนักวิจยั แกนนา ประจาปี พ.ศ. 2562 ด้วยงบ
วิจยั 20 ล้านบาท ติดต่อกันเป็ นครัง้ ที่ 2 จาก สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) จากงานวิจยั เกี่ยวกับการป้ องกันผลกระทบจากเคมีบาบัดต่อ
หัวใจและสมอง ทุ น วิจยั นี้ จ ะให้นัก วิจ ยั แกนน าที่ม ีศกั ยภาพสูง เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ มท าวิ จยั ที่เข้มแข็ง ในด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจยั ใหม่หรือต่อยอดงานวิจยั ที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่ว นร่วมและเชื่อมโยง
ระหว่างภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคม พร้อมยกระดับการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทย โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุท ธ ยุท ธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐ มนตรี และอดีตรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทีป่ รึกษาอาวุโสผู้อานวยการ สวทช. เป็ นประธานในงานแถลงข่าว และพิธลี งนามในบันทึกข้อตกลงร่วม
ดาเนินการวิจยั และมีทมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ. ห้องปัทมชาติ ชัน้ 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชดาริ กทม.
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ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. พญ. เรวิกา ไชยโกมินทร์ อาจารย์
ภาควิช าสรีร วิท ยา คณะแพทยศาสตร์ศิร ิร าชพยาบาล มหาวิท ยาลัยมหิดล ที่ไ ด้ ร บั
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ขอแสดงความยิน ดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. พญ. ฉัน ทชา สิท ธิจ รูญ
อาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่
ได้รบั ทุนส่งเสริมบัณฑิต จาก มูลนิธอิ านันทมหิดล ประจาปี พ.ศ. 2562
ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. พญ. วัฒนา วัฒนาภา นายกสรีรวิทยาสมาคม
แห่ง ประเทศไทย มอบเกียรติบตั รเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาแพทย์ปีท่ี 3 คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายณัฐพชร พงศ์จริ ภัทร, นายดนัย สมุทรประดิษฐ์, นางสาวนภสิร ิ พุทธันบุตร
,นายนฤพล เหงกระโทก และนายพุทธพล ปิ่ นนพภัณฑ์ ทีไ่ ด้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน The 17th
Inter-medical School Physiology Quiz (IMSPQ) 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 432 อ.ดร. ภก. วสุ ศุภรัตนสิท ธิ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและมวลสมาชิกขอแสดงความเสียใจอย่างยิง่ แด่ครอบครัวและผู้ร่วมงานของ
Professor Arif Siddiqui ประธาน FAOPS Education Commission และอดีต FAOPS council member ซึง่ ได้จากไป
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 Professor Arif Siddiqui เป็ นอธิการบดีของ Barrett Hodgson University,
Pakistan ท่านมีความสนใจและเชีย่ วชาญด้าน Clinical Research, Medical Education และ Life Sciences
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ICSBMB 2020: International
Conference on Systems Biology and
Molecular Bioengineering
October 29-30, 2020, LA, USA
https://waset.org/systems-biology-andmolecular-bioengineering-conference

ICEBP 2020: Experimental Biology and
Physiology Conference, Auckland
(Dec 01-02, 2020)
https://waset.org/experimental-biology-and-physiologyconference-in-december-2020-in-auckland
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ICHSPST 2021: Health, Sports Performance
and Support Technologies Conference,
Istanbul (Mar 22-23, 2021)
(https://waset.org/health-sports-performanceand-support-technologies-conference-inmarch-2021-in-istanbul)

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