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 สวสัดีค่ะ สมาชิกสรรีวิทยาสมาคมทุกท่าน และขอสวสัดปีีใหม่ 2563 ค่ะ ขณะนี้ข่าวที่ได้รบั
ความสนใจอยา่งมากม ี2 เรือ่ง คอื  ไวรสัโคโรน่า และ PM 2.5  ประชาชนก าลงัหวาดวติกกบัไวรสัโคโรน่าอย่าง
มากจนกินไม่ได้นอนไม่หลบัไปตามๆกนั บางท่านไม่ออกไปนอกบ้านเลยทเีดยีว ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะ สว. ทัง้หลายนะค่ะ ส่วน PM 2.5  หลายจุดในกรุงเทพและปรมิณฑลเตม็ไปดว้ยฝุ่ นละอองและ PM 
2.5 จนท าใหส้ภาพอากาศดขูมุกขมวัมาก สาเหตุกเ็หมอืนเดมิคอื การปล่อยอากาศเสยีจากรถ การก่อสรา้ง และ
ปัจจยัอื่น ๆ ส่วนต่างจงัหวดัโดยเฉพาะภาคเหนือเรื่องไฟป่ากต็้องระวงัเช่นกนั ขอใหส้มาชกิ โดยเฉพาะท่านทีม่ ี
บุตรหลานและท่าน สว. ทัง้หลาย ดูแลสุขภาพดว้ยนะคะ เป็นห่วงค่ะ ส าหรบั NEWSLETTERS ฉบบันี้ยงัคงอดั
แน่นไปดว้ยข่าวสารในแวดวงสรรีวทิยามากมายเช่นเคย อาท ิสรุปการจดัประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที ่47 ประจ าปี 2562 ซึง่ทางคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นเจา้ภาพ ภายใต้หวัขอ้ 
“Research Innovation & Precision Medicine : Challenging Role for Physiologists” ซึง่ไดร้บัเสยีงชื่น
ชมจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างมาก ทัง้เน้ือหาสาระและวทิยากรชัน้แนวหน้ามาใหค้วามรู ้เรามภีาพบรรยากาศมา
ฝากดว้ยค่ะ ส่วนทางศริริาชเจา้ภาพทีร่บัไมต่้อการจดัประชุมครัง้หน้าก าลงัจดัโปรแกรมอยู่คงจะไดแ้จง้สมาชกิให้
ทราบในเรว็ ๆ นี้ค่ะ ส่วนการจดัประชุมวชิาการสรรีวทิยา-พยาธสิรรีวทิยา ครัง้ที่ 38 ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย
เจา้ภาพคอื คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ภายใต้หวัขอ้ “มะเรง็ : รู้เท่าทนั การป้องกนั 
และอยู่อย่างสุขภาพดี” ซึ่งจะจดัในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2563 นี้ ขณะนี้เจ้าภาพได้แจง้รายละเอียดต่าง ๆ 
เพิม่เตมิมาใหท้าง NEWSLETTERS แลว้ สมาชกิสามารถเขา้ไปดูในเล่มไดค้่ะ บทความวิชาการ 2 เรื่อง ที่
น่าสนใจเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุโดยไดร้บัเกยีรตจิากท่านผูท้รงคุณวุฒมิาใหค้วามรูด้ ีๆ แก่สมาชกิค่ะ และเรื่องทีก่ าลงั
กล่าวถงึไปทัว่โลกขณะนี้ นัน่คอื  ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019    คอลมัน์เปิดงาน-เปิดใจ กลบัมาอกีครัง้
โดยไดร้บัเกยีรตจิากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒทิ่านหน่ึงทีไ่ดร้บัโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นศาสตราจารย์
ป้ายแดงล่าสุด จะมาเล่างานที่ท่านท า ประสบการณ์และแง่คดิด ีๆ ที่ท าใหท้่านประสบความส าเรจ็ ส่วนจะเป็น
ท่านใดต้องตดิตามอ่านในฉบบัค่ะ การจดัท า infographic เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี สรรีวทิยาในประเทศ
ไทยกม็สีมาชกิช่วยส่งเขา้มาจนปัจจุบนัเราม ี4 ชุดแลว้ แต่ทางสรรีวทิยาสมาคมยงัคงขอความร่วมมอืจากท่าน
สมาชิก ให้ช่วยจัดท า infographic เพิ่มเข้ามาอีกจะได้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลทางสรีรวิทยาออกสู่สายตา
ประชาชนใหก้วา้งขวางขึน้ นอกจากนัน้ยงัมขี่าวความคบืหน้าการแข่งขนั The 18th IMSPQ โดยจะกลบัมาจดัที่
ประเทศ Malaysia ตามเดมิ ขณะนี้เจา้ภาพได้เผยแพร่ Poster ประชาสมัพนัธ์ออกมาแล้ว นอกจากนัน้ยงัม ี
ข่าวสารความเคล่ือนไหวในแวดวงสรีรวิทยาและสมาชิกสรีรวิทยา ที่ได้รบัการเชดิชูเกยีรต ิซึ่งปีนี้เป็นที่
น่ายนิดทีีส่มาชกิของเราไดร้บัการเชดิชเูกยีรตหิลายท่านค่ะ ข่าวสารการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ มาใหส้มาชกิตดิตามกนัดว้ย สมาชกิสามารถตดิตามข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมทาง Website 
: www.pst.or.th ทางกองบรรณาธกิารยงัคงต้องการข้อมูลข่าวสารจากสมาชกิทุกท่านเพื่อเป็นการกระชบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิให้รูส้กึว่าเราใกล้กนัและทราบขอ้มูลข่าวสารของกนัและกนั หากท่านใดมขีอ้มูล
ขา่วสารใด ๆ สามารถส่งมายงักองบรรณาธกิารเช่นเดมิ ขอขอบคุณทุกท่านแลว้เจอกนัใหม่ฉบบัหน้าค่ะ 
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          ปิดฉากไปแลว้อยา่งสวยงามส าหรบัการจดัประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมครัง้ที ่47 ประจ าปี 2562 ภายใต้
หวัขอ้ “Research Innovation & Precision Medicine : Challenging Role for Physiologists” ซึง่จดัใน
ระหว่างวนัที่ 19-21 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ณ. โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยเจา้ภาพคอื ภาควชิาสรรีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล รองศาสตราจารย ์ดร . วฑิรู แสงศริสิุวรรณ ประธานการจดัประชุมวชิาการ
ครัง้นี้ ยิม้แย้มรบักบัความส าเรจ็และเสยีงชื่นชม ปีนี้มผีู้สนใจเข้าร่วมประชุมมากถึง 185 ท่าน แบ่งเป็นสมาชกิ
สรรีวทิยาสมาคม 65 ท่าน บุคคลทัว่ไป 33 ท่าน นิสติ/นักศกึษา จ านวน 76 ท่าน และอาจารยส์รรีวทิยาอาวุโส 11 
ท่าน นอกจากนัน้ยงัมนีักวจิยัสาขา Neuroscience ที่เขา้ประชุมเฉพาะช่วงบ่ายของวนัที่ 20 ธนัวาคม จ านวน 15 
ท่าน ในงานมหีลากหลายกิจกรรมวิชาการทัง้ ปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม โดยมหีวัข้อน่าสนใจ
หลากหลาย อาท ิบทบาทของนักสรรีวทิยากบัการพฒันาผลงานวจิยัสู่นวตักรรม การวจิยัทางสรรีวทิยาทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการแพทย์แบบแม่นย าและจ าเพาะต่อบุคคล เพื่อค้นหาแนวทางการรกัษาแบบใหม่ที่ให้ประสิทธิผลสูง การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีรา้งอุปกรณ์ช่วยเหลอืในการรกัษาฟ้ืนฟู โดยวทิยากรทีม่าบรรยายใหค้วามรูเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้การประชุมครัง้นี้ยงัมกีจิกรรมเพื่อสรา้งเครอืข่ายการวจิยัระหว่างนักวจิยัต่าง
สถาบนัในรปูแบบ Panel Discussion : Research Networking แบ่งเป็น 2 หอ้ง ตามหวัขอ้คอื Neuroscience 
และ Metabolic เพื่อเป็นเวทสี าหรบัการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การสรา้งความร่วมมอืและ
เครอืข่ายการวจิยั เพื่อการพฒันาและสรา้งงานวจิยัและนวตักรรมใหม่ ๆ ส าหรบัผลการประเมนิการจดัประชุมจาก
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ 4.56 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน พรอ้มกบัค าชมจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมากมาย 
เช่น จดังานประชุมได้ดมีาก ประทบัใจ ได้ประโยชน์มากทัง้ความรูแ้ง่คดิงานวจิยัและความร่วมมอื มเีรื่องน่าสนใจ
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ส่วนขอ้เสนอแนะ อาท ิอยากให้มโีต๊ะวางหนังสอืหรอืกระดาษส าหรบัจด
บนัทกึขณะฟังการบรรยาย อยากใหเ้ปิดใหม้ชี่วง Q&A มากขึน้ เป็นตน้ 



          ในการประชุมมกีารน าเสนอผลงานวจิยัโดยนิสติจากสถาบนัต่าง ๆ จ านวน 43 เรือ่ง แบ่งเป็นการน าเสนอ
ผลงานวจิยัดว้ยวาจาระดบัดุษฎบีณัฑติ 13 เรือ่ง ระดบัมหาบณัฑติ 7 เรือ่ง และการน าเสนอผลงานวจิยัดว้ยแผ่น
ภาพระดบัดุษฎบีณัฑติ 15 เรือ่ง และระดบัมหาบณัฑติ 8 เรือ่ง ซึง่ในปีนี้มกีารเพิม่รางวลัการน าเสนอผลงานวจิยัรวม
ทัง้สิน้ 11 รางวลั ส าหรบันิสติทีไ่ดร้บัรางวลัการน าเสนอผลงานวจิยัมดีงันี้ 
1. รางวลั ดถิ ีจงึเจรญิ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรบันิสตินกัศกึษา

ระดบัดุษฎบีณัฑติ ในการน าเสนอดว้ยวาจา “ชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณณภสัสรณ์ ไสยสทิธิ ์จาก 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2. รางวลั ประสพ รตันากร จากมลูนิธศิาสตราจารยป์ระสพ รตันากร ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ ใน
การน าเสนอดว้ยวาจา “รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณอามนีา เบญจมานะ จาก มหาวทิยาลยัมหดิล 

3. รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎี
บณัฑติ ในการน าเสนอดว้ยวาจา “รองชนะเลศิ”  ไดแ้ก่ คุณสุขภาพร ภมูสิุทธกุิล จาก มหาวทิยาลยัมหดิล 

4. รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎี
บณัฑติ ในการน าเสนอดว้ยวาจา “รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณชโยดม มณโีชต ิจาก มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

5. รางวลั อวย เกตุสงิห ์จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรบันิสตินกัศกึษา
ระดบัมหาบณัฑติ ในการน าเสนอดว้ยวาจา “ชนะเลศิ”  ไดแ้ก่ คุณสริอิร อกัษรทอง จาก มหาวทิยาลยัมหดิล 

6. รางวลั ประสพ รตันากร จากมลูนิธศิาสตราจารยป์ระสพ รตันากร ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ ใน
การน าเสนอดว้ยวาจา “รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณ Brenda Siringoringo จาก มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
 



7. รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบั
มหาบณัฑติ ในการน าเสนอดว้ยวาจา “รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณนาอมีะฮ ์หะยอีาซา จาก จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

8. รางวลั ประสพ รตันากร จากมลูนิธศิาสตราจารยป์ระสพ รตันากร ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ 
ในการน าเสนอดว้ยแผ่นภาพ “ชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณวทิยา แป้นวงษา จาก มหาวทิยาลยัมหดิล 

9. รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎี
บณัฑติ ในการน าเสนอดว้ยแผ่นภาพ“รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณสุชาดา แกว้อนิทร ์จาก มหาวทิยาลยัมหดิล 

10. รางวลั ประสพ รตันากร จากมลูนิธศิาสตราจารยป์ระสพ รตันากร ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ 
ในการน าเสนอดว้ยแผ่นภาพ “ชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณมนิตรา แกว้กติตคิุณ จาก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

11. รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ส าหรบันิสตินกัศกึษาระดบั
มหาบณัฑติ ในการน าเสนอดว้ยแผ่นภาพ “รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ คุณอานนัตย์า บวัประทุม จาก มหาวทิยาลยั
นเรศวร 

     และเป็นประจ าทุกปีที่จะต้องมพีธิมีุทติาจติครูสรรีวทิยาอาวุโส ซึ่งท่านมคีุณูปการแก่วงการสรรีวทิยามาอย่าง
ยาวนาน ส าหรบัในการประชุมวชิาการครัง้นี้ม ีอาจารยท์ี่เขา้พธิมีุทติาจติ จ านวน 11 ท่าน คอื ศาสตราจารยก์ติติ
คุณ ดร. ราตร ีสุดทรวง, ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. แพทยห์ญงิบงัอร ชมเดช, ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. ชุมพล 
ผลประมูล, รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิสุพตัรา โล่ห์สริวิฒัน์ (อาจารย์ไม่ได้อยู่ร่วมงาน เนื่องจากติดภารกจิ), 
ศาสตราจารยเ์กียรตคิุณ ดร. ภาวณิี ปิยะจตุรวฒัน์, ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร. นททีพิย์ กฤษณามระ, รอง
ศาสตราจารย ์นายแพทย์ประสงค์ ศริวิริยิะกุล, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวทิย์ โคธรีานุรกัษ์, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. ชชูพี ประพุทธพ์ทิยา, ผูช้่วยศาสตราจารยบ์วัรอง ลิว่เฉลมิวงศ์ และ รองศาตราจารย ์ดร. ศริพินัธุ ์
หริญัญะชาตธิาดา 



     ส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีครัง้ที ่48 ในเยน็วนัที ่19 ธนัวาคม 2562 มเีรื่องทีน่่าสนใจหลายเรื่องที่
ไดม้กีารหารอืและขอความเหน็ชอบในทีป่ระชุม ทีส่ าคญัไดแ้ก่ การเพิม่กรรมการสรรีวทิยาสมาคมอกี 2 ท่าน จาก
เดมิ 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน โดย 2 ท่านทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่ คอื รองศาสตราจารย ์ดร. ศริพินัธุ ์หริญัญะ
ชาติธาดา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ์ จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์นอกจากนัน้ที่ประชุมได้มกีารหารอืเรื่องการทบทวนขอ้บงัคบัของสมาคม ซึ่งน าเสนอ
โดยคณะกรรมการบรหิารสรรีวิทยาสมาคมชุดปัจจุบนั โดยได้จดัท าตารางเปรยีบเทียบสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการเสนอให้แก้ไขขอ้บงัคบั ซึ่งบางขอ้ที่ประชุมเหน็ชอบให้ปรบัเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการฯ เสนอมา 
บางขอ้ยงัใหค้งไว ้

     ส าหรบัเจ้าภาพการจดัประชุมวิชาการสรรีวิทยาสมาคมครัง้ที่ 48 ปี 2563 คือ ภาควิชาสรรีวิทยา คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล โดยในการประชุมวชิาการครัง้นี้ รองศาสตราจารย ์ดร . นพ. สรชยั 
ศรสีุมะ หวัหน้าภาควชิา ได้มารบัมอบธงการเป็นเจ้าภาพครัง้ต่อไป ในงานเลี้ยงพธิีปิดการประชุม และได้มกีาร
ก าหนดวนัจดัประชุมเบือ้งต้น คอื วนัพฤหสับดทีี่ 12 พฤศจกิายน ถงึ เสาร ์14 พฤศจกิายน 2563 ส่วนสถานทีแ่ละ 
theme ของการประชุมจะประชาสมัพนัธใ์หส้มาชกิรบัทราบในโอกาสต่อไป 

ความคืบหน้า ประชมุวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ท่ี 38 
“มะเรง็: รู้เท่าทนั การป้องกนั และอยู่อย่างสขุภาพดี”  

     จากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีครัง้ที ่48 ในวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 ทีผ่่านมา ซึง่คณะกรรมการบรหิาร
สรรีวทิยาสมาคมไดช้ี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนชื่อ จาก การอบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา มาเป็น การ
ประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา แล้วนัน้ ดงันัน้นับจากปีน้ีเป็นต้นไป การอบรมสรรีวทิยา-พยาธิ
สรรีวทิยา ทีเ่คยจดัมาหลายปีตดิต่อกนัจะถูกเปลีย่นชื่อเป็น การประชุมวชิาการสรรีวทิยา-พยาธสิรรีวทิยา แทน 
ส าหรบัสถาบนัเจา้ภาพที่เริม่ประเดมิชื่อใหม่นี้ คอื ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ เป็นเจ้าภาพจดัประชุมวชิาการสรรีวทิยา-พยาธสิรรีวทิยา ครัง้ที่ 38 ประจ าปี 2563 ภายใต้หวัข้อ
เรื่อง “มะเรง็ : รู้เท่าทนั การป้องกนั และอยู่อย่างสุขภาพดี (Cancer : Knowledge, prevention and 
healthy living)” โดยจะจดัในวนัที ่7-8 พฤษภาคม 2563 ณ. อาคารวจิยัและการศกึษาต่อเนื่อง มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ เนื้อหาหลัก ๆ ของการประชุมจะเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องมะเร็งแบบครบวงจร อาท ิ
สถานการณ์มะเรง็ในประเทศไทย การเปลีย่นแปลงระดบัเซลลใ์นมะเรง็ 



     งานวจิยัดา้นมะเรง็โดยใชส้มุนไพร การป้องกนัมะเรง็ 
ต้านมะเร็งด้วยสารอาหาร การรักษามะเร็งแบบ
ผสมผสาน สิง่ทีค่วรรูเ้กี่ยวกบัสารสกดัจากกญัชาและการ
ใชก้ญัชาทางการแพทย ์เป็นต้น ซึง่ทาง NEWSLETTER 
ฉบบัทีผ่่านมา ไดน้ าเสนอรายละเอยีดเบือ้งต้นของการจดั
ประชุมไปบา้งแลว้ ส าหรบัความคบืหน้าเพิม่เตมิของการ
จดัประชุม ทัง้เนื้อหาและรายนามวิทยากรเบื้องต้น ดงั
แสดงในตาราง 

หวัข้อ วิทยากร 

Cancer situation in Thailand 
รองศาสตราจารย ์นพ. เอกภพ สริะชยันนัท ์ 
นายกสมาคมมะเรง็แหง่ประเทศไทย 

- Cellular alterations in cancer 
- Cancer research with medicinal plants ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ภญ. รุง้ตะวนัสภุาพผล 

- Cancer prevention 
- Fighting cancer with nutraceuticals 
- Integrated cancer therapy and precision medicine 

พท.นพ. ธรณสั กระต่ายทอง 

New therapeutic opportunities for cancer อ. นพ. ภานุณฎัฐ ์ม่วงน้อย 
Essential knowledge of cannabinoids อ.ดร. ภก. อนนัตช์ยั อศัวเมฆนิ 
Medicinal use of cannabis ร.อ. นพ. สมชาย ธนะสทิธชิยั 

ทางเจา้ภาพแจง้อตัราค่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมครัง้นี้ แสดงในตารางดา้นล่าง 

สถานภาพผูส้มคัรเข้ารว่มประชมุ ภายใน วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หลงัวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

สมาชิกสรีรวิทยาสมาคม 2,000 บาท 2,500 บาท 
บุคคลทัว่ไป 2,500 บาท 3,000 บาท 
นิสิต/นักศึกษา 1,500 บาท 2,000 บาท 

ขา่วสารความคบืหน้าการจดัประชุม ทางสมาคมจะแจง้ใหส้มาชกิไดท้ราบในโอกาสต่อไป 
หรอืท่านสามารถตดิตามไดท้ี ่Webpage : https://sites.google.com/view/pathophysiolmed/home 

หรอืสอบถามขอ้มลูและดูรายละเอยีดการลงทะเบยีนไดท้ี ่ 02 260 1533  pathophysio.38th@gmail.com 



       NEWSLETTER ไดน้ าสาระน่ารูท้างวชิาการมาเสนอสมาชกิไดร้บัทราบอย่างต่อเนื่อง 
  โดยฉบบัน้ีจะเป็นเรือ่งเกี่ยวกบัผูส้งูอาย ุซึง่หลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศใน 
  แถบเอเชยี เช่น ญีปุ่่ น เกาหล ีรวมทัง้ประเทศไทย เขา้สู่สงัคมผูส้งูอายแุบบเตม็ 
  รปูแบบแลว้ และปัญหาหนึ่งทีม่าคู่กบัผูสู้งอายุคอื “การล้ม หรือ Fall” ซึง่การลม้เป็น
  สาเหตุส าคญัทีน่ าไปสู่ปัญหาสุขภาพและการเสยีชวีติของผูส้งูอายใุนทีสุ่ด ส าหรบั 
  NEWSLETTER ฉบบันี้ ได้รบัเกียรติจากอาจารย์แพทย์ที่คลุกคลีและท าวจิยักับ
ผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง ท่าน คอื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. จิราภรณ์     ศรีอ่อน อาจารย์ภาควชิาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช อาจารยจ์ะมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสถานการณ์การ
ล้มในผู้สูงอายุ ในหัวข้อเรื่อง “Why does my emergency department (ED) older patients fall?” เป็นภาค
ภาษาองักฤษ 

Why is this important? 
       Falls are the most common injury affecting about 
28-35% of people aged 65 and over. Fall-related death 
rates account for 40% of all injury deaths worldwide; 
the rate varys depending on the country.1 The elderly 
emergency department (ED) fall patients account for 
17% of all-cause elderly ED presentation.2 One study 
showed a half of older patients experience adverse 
events (recurrent falls, ED revisits, subsequent 
hospitalizations and death) within 6 months of 
presenting to the ED after a fall.3 
Guideline recommendations 
     In 2014, the consensus-based Geriatric Emergency 
Department Guidelines (GEDG) were purposed 
(https://www.acep.org/globalassets/uploads/uploaded-
files/acep/clinical-and-practice-management/ 
resources/geriatrics/geri_ed_guidelines_final.pdf).4 The 
goal of the evaluation for elderly patients who present 
to ED after a fall should include : 1. diagnosis and 
treatment of traumatic injuries; 2. finding out and 
managing the causes or predisposing factors of the 
fall; and 3. preventing complications of falling and 
future falls. The GEDG is comprised of four key 
assessments: key history assessment of elderly ED fall 
patients which includes prior falls; location of fall;  

previous visual acuity test within 1 year; specific co-
morbidities such as dementia, Parkinson’s disease, 
stroke, diabetes, prior hip fracture, melena, 
depression, loss of consciousness or alteration of 
mental status before or after the fall; activities of 
daily living (ADLs); alcohol consumption; vitamin D 
and/or calcium supplementation; polypharmacy (5 
or more medications); cardiovascular drug use; 
psychoactive and/or sedative drug use; anti-
diabetic (non-insulin) drug use; anti-coagulant drug 
use; and anti-epileptic drug use. Key physical 
examination assessment includes: vital signs ; sign 
of apparent trauma; cognition; and specific 
examination of gait, balance, foot problems, 
orthostatic hypotension and muscle strength 
(proximal muscle). Key laboratory assessment 
includes, depending on physical examination and 
any investigation of alternative diagnoses by 
physicians such as by performing computer 
tomography (CT) of brain for traumatic brain injury, 
ECG for patients in whom syncope cannot be 
excluded. Finally, key safety assessment before 
discharge includes the timed up and go test and a 
physical therapy (PT) evaluation before discharge 
from ED. 
 



Emergency department intervention 
       There are numbers of randomize control trials 
(RCTs) that have evaluated the effectiveness of 
multi-factorial falls prevention programs in older 
patients who presented to the ED with falls. The 
prevention of falls in the elderly trial (PROFET)6 an 
RCT of 397 patients in UK found a reduction of fall 
risk [odds ratio 0.39 (95% CI 0.23-0.66)] and 
reduced the risk of recurrent falls [0.33(95%CI 0.16-
0.68)] after performing multi-factorial interventions 
with 12 months follow up. One UK study which 
focused on elderly patients who presented to the 
ED with recurrent falls and excluded patients with 
cognitive impairment showed a reduction of fall risk 
among the multi-factorial intervention group [relative 
risk 0.64 (95% CI 0.46-0.90)].7 One telephone-
based, patient-centered intervention study in 
Australia, the RESPOND study8, evaluated home-
based risk assessment, included 6 months 
telephone-based education, coaching, goal setting, 
and support for evidence-based risk factor 
management; and linkages to existing services 
found a reduction in falls per person year in the 
intervention group [incidence rate ratio 0.65 (95%CI 
0.43-0.99)] but not reduction in the rate of fall-
related injuries.  

Future focus 
      Future interventions that focus more on EPs, 
nurse recognition of ED fall prevention, patient-
based interventions along with interventions for 
high-risk patients, such as dementia, cognitive 
impairment, may also be beneficial. 
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      กลบัมาอกีครัง้กบั คอลมัน์ เปิดงาน-เปิดใจ เพื่อเชญิท่านสมาชกิทีป่ระสบความส าเรจ็ใน
หน้าทีก่ารท างาน มาเล่างานทีท่่านท า ทัง้ดา้นวจิยั วชิาการ รวมทัง้แง่คดิ คต ิในการท างานที่
ท าให้ท่านประสบความส าเร็จ ส าหรับ NEWSLETTER ฉบับนี้ได้ร ับเกียรติจากท่าน
ศาสตราจารย์ป้ายแดงล่าสุด ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ฉัตรชัย เหมือนประสาท 
อาจารย์จากสถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล มาดกูนัว่าอาจารยท์ างานวจิยัอะไรบา้ง และอาจารยม์วีธิกีารท างานและคติ
อยา่งไรจงึท าใหป้ระสบความส าเรจ็ 

 

      กระผมได้เริม่ต้นเส้นทางสายวชิาการนี้ที่ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ตัง้แต่การ
เรยีนปรญิญาเอก จนส าเรจ็การศกึษาเป็นอาจารยแ์ละเตบิโตในเสน้ทางสายวชิาการมาตามล าดบั บทบาททางวชิาการ
ที่ส าคญัและภูมใิจคือ การได้สอนนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นน้อง ได้พฒันากรณีตัวอย่างผู้ป่วยเพื่อส่งเสรมิการ
เชื่อมโยงความรู้ทางพรคีลนิิกสู่คลนิิก ได้เป็นประธานรายวชิาสรรีวทิยาในหลกัสูตรแพทย์ เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาใน
โครงการต้นกล้ารามาธิบดีและโครงการมหิดลวิทยาจารย์ (Ph.D.-M.D.) และมีส่วนในการสร้างบุคลากรระดับ
บณัฑติศกึษาทีม่คีุณภาพสงูทางวชิาการและการวจิยั โอกาสต่าง ๆ ทีผ่มไดร้บันี้ลว้นเป็นแรงผลกัดนัและสิง่ทีห่ล่อเลีย้ง
ใหผ้มมกี าลงัใจและความพยายามทีจ่ะท างานทางวชิาการใหม้คีุณภาพและมผีลกระทบต่อแวดวงวชิาการมากขึน้ 

     งานวิจยัถอืเป็น passion ทีส่ าคญัของผมทีท่ าใหผ้มมคีวามสุขในการเดนิทางบนเส้นทางสายวชิาการนี้ โดยเริม่
ตัง้แต่ทีช่่วงทีผ่มเรยีนปรญิญาเอกภายใต้โครงการ Ph.D.-M.D. แลว้ผมมโีอกาสไปปฏบิตังิานวจิยัดา้นการคดิคน้ยา
กบั Prof. Alan Verkman ที ่University of California San Francisco ซึง่ผมไดป้ระสบการณ์ทีม่ปีระโยชน์ในการ
ด าเนินการวจิยัแนว Translational Research และเกดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะเป็นอาจารยแ์พทยน์ักวจิยัทีค่ดิคน้เป้าหมาย
และโมเลกุลยาใหม่ ๆ เพื่อการรกัษาโรคที่ไม่มวีธิกีารรกัษาหรอืยาทีใ่ชม้ขีอ้จ ากดั โดยปัญหาสาธารณสุขที่ผมสนใจ
คอื การหาเป้าหมายส าหรบัการรกัษาโรคทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองเซลลเ์ยื่อบุ อนัไดแ้ก่ โรคอุจจาระร่วง โรคล าไส้
อกัเสบ โรคถุงน ้าในไต และโรคปอดอุดกลัน้เรื้อรงั เป็นต้น โดยผลงานทีผ่มภมิูใจคือ ผลงานวิจยัเกีย่วกบัโรค
อจุจาระร่วงเพือ่หาเป้าหมายและสารตัง้ต้นในการพฒันายาทีมี่ประสิทธิภาพ มากกว่าการรกัษาวธิเีดมิ ซึง่คอื 
การบรรเทาอาการขาดน ้าดว้ยน ้าเกลอืแร ่ORS โดยทางกลุ่มวจิยัของกระผมไดพ้ฒันาโมเดลของหนูเมาสท์ีเ่หนี่ยวน า
ให้เกิดอาการอุจจาระร่วงด้วยเชื้ออหิวาห์ส าเร็จเป็นครัง้แรก และใช้โมเดลสตัว์ทดลองที่พฒันาขึ้นนี้ศึกษาพยาธิ
สรรีวทิยาการเกดิอาการอุจจาระรว่งในเชือ้อหวิาหส์ายพนัธุใ์หม่ทีก่ าลงัระบาดและก่อโรครุนแรงมากกว่าเดมิในผูป่้วย 
ผลงานวิจยัของเราพบว่าเชื้อสายพนัธุ์ใหม่นี้ก่อโรคด้วยกลไกที่แตกต่างไปจากสายพนัธุ์เดิมอนัมสีาเหตุมาจาก
ปรมิาณสารพษิ cholera toxin ที่มากขึน้ กล่าวคอื ปรมิาณสารพษิ cholera toxin ที่สร้างโดยสายพนัธุ์ในอดตี
เหนี่ยวน าใหม้กีารเพิม่ของปรมิาณ cAMP ในเซลล์ล าไส ้ซึ่งท าให้เกดิการคดัหลัง่คลอไรดใ์นล าไสผ้่านโปรตนีช่อง
ทางผ่าน Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) และเกดิการหลัง่น ้าตามมา  



ในขณะทีป่รมิาณสารพษิ cholera toxin ทีส่รา้งเพิม่ขึน้หลายเท่าตวัโดยเชือ้สายพนัธุใ์หม่นี้ เหนี่ยวน าใหเ้กดิการรัว่
ของช่องว่างระหว่างเซลล์ล าไส ้เกดิการอกัเสบและการสรา้ง prostaglandins ซึง่เหนี่ยวน าใหม้กีารคดัหลัง่คลอไรด์
ผ่านโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์หลกั 2 ชนิดในเซลล์ล าไส้ อนัได้แก่ CFTR และ calcium-activated chloride 
channels (CaCC) ท าใหส้ามารถอธบิายไดว้่า อาการอุจจาระร่วงทีรุ่นแรงมากขึน้จากเชือ้สายพนัธุใ์หม่เกดิจากการ
คดัหลัง่คลอไรด์ที่มากกว่า และการพฒันายาเพื่อรกัษาโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้ออหิวาห์สายพนัธุ์ใหม่ที่ก าลงั
ระบาดในปัจจุบนั ควรมุ่งเน้นไปทีก่ารคดิคน้และพฒันาสารทีอ่อกฤทธิย์บัยัง้โปรตนีช่องทางผ่านคลอไรดท์ัง้สองชนิด
ในเซลล์เยื่อบุล าไส้ เพื่อค้นหาสารออกฤทธิท์างชวีภาพที่สามารถยบัยัง้โปรตนีโปรตนีช่องทางผ่านคลอไรด์ทัง้สอง
ชนิดในเซลล์เยื่อบุล าไส้ จงึได้ร่วมมอืกบันักเคมผีลติภณัฑธ์รรมชาตแิละนักชวีเคม ีเช่น ศาสตราจารย ์ดร . อภชิาต 
สุขส าราญ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนิตย ์สุขส าราญ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. รฐั พชิญางกูร และ ศาสตราจารย ์ดร. 
วชัรนิทร ์รุกขะไชยสริกุิล จนน าไปสู่สารจากผลติภณัฑธ์รรมชาตหิลายชนิดทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาเป็นสารตัง้ต้น
ในการพฒันายารกัษาโรคอุจจาระร่วง เช่น chalcone, tannin, xanthone, chitosan oligosaccharide, zearalenone 
และ piperine เป็นต้น นอกจากน้ียงัไดพ้บว่ามยีาทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนัหลายชนิดมฤีทธิใ์นการยบัยัง้การคดัหลัง่คลอไรด์
ในเซลลล์ าไสแ้ละมศีกัยภาพในการรกัษาโรคอุจจาระรว่ง เช่น ยา diclofenac และ flufenamic acid เป็นตน้ 

งานวิจยัท่ีก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจุบนั ส าหรบัโรคอุจจาระร่วง คอื การศกึษาพยาธสิรรีวทิยาและศกัยภาพในการ
เป็นยารกัษาโรคอุจจาระร่วงของสารออกฤทธิท์างชวีภาพที่ค้นพบมาโดยใช้โมเดลเซลล์ต้นก าเนิดที่แยกจากล าไส้
มนุษย์ และการพฒันาสารออกฤทธิท์างชีวภาพที่ค้นพบร่วมกับบรษิัทอาหารสตัว์ คือ บรษิัท Vet Products 
Research and Innovation จ ากดั เพื่อพฒันาเป็นวตัถุเตมิในอาหารสุกรเพื่อป้องกนัโรคอุจจาระร่วงและเสรมิสรา้ง  
สุขภาวะของระบบทางเดนิอาหาร ซึ่งถอืเป็นปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการเจรญิเติบโตของสุกร นอกจากน้ียงัได้ขยาย
ขอบเขตของการวจิยัคดิค้นพฒันายาในการหาเป้าหมายและสารตัง้ต้นที่มศีกัยภาพในการพฒันาเป็นยาส าหรบัโรค
อื่น อนัไดแ้ก่ โรคหอบหดื และภาวะไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน โดยไดร้่วมมอืกบัเครอืข่ายนักเคมผีลติภณัฑธ์รรมชาต ิ
เช่น ศาสตราจารย ์ดร.สมเดช กนกเมธากุล ศาสตราจารย ์ดร. วชัรนิทร ์รกุขะไชยสริกุิล รองศาสตราจารย ์ดร. สุรตัน์ 
ละภเูขยีว และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วรนิทร ชวศริ ิเป็นต้น ซึง่ไดร้บัทุน Chair Professor จากส านักงานทรพัยส์นิ
ส่วนพระมหากษัตรยิ์และทุนพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม (สกสว.) 

ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ ส าหรบัผมคดิว่าม ี4 อย่าง คือ 1) ตวัของเราเองทีต้่องพฒันาตวัเองอยู่
เสมอให้ทนัต่อองค์ความรูแ้ละเทคโลยใีหม่ ๆ มคีวามอดทนมุ่งมัน่ พฒันาทมีที่มคีวามเชี่ยวชาญหลากหลาย และมี
ทกัษะในการบรหิารจดัการทีด่ ี2) สิง่แวดล้อมทีส่่งเสริม อนัไดแ้ก่ mentor ผมโชคดทีีม่ ีmentor ทีส่นับสนุนและให้
ค าแนะน าไปสู่ความส าเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสตราจารย์ ดร . วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ และคณาจารย์ที่ภาควชิา
สรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล นอกจากนี้ยงัต้องอาศยัระบบการสนับสนุนการวจิยัทีด่จีากทัง้คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และหน่วยงานใหทุ้นวจิยัโดยเฉพาะอย่างยิง่ สกสว. (สกว.ในอดตี) ทีส่นับสนุนการ
วจิยัอย่างต่อเนื่อง. 3) นักศึกษาบณัฑิต ถอืว่าเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินการวจิยัและเสนอไอเดยีใหม่ในการวจิยั 
ถา้เราตระหนกัถงึความส าคญัในการสรา้งคน นักศกึษาบณัฑติจะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้รามกี าลงัใจในการฟันฝ่าปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ และยกระดบัคุณภาพของผลงานวจิยั ใหน้ักศกึษาจบภายในเวลาทีก่ าหนดและไดง้านทีอ่ยากท า  
4) Connection ทัง้ภายในและต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนด้วย จะช่วยส่งเสรมิให้เราสามารถประสบ
ความส าเรจ็ใจการขอทุนใหญ่ ๆ และสามารถสรา้งผลงานวจิยัที่มคีุณภาพและมผีลกระทบเชงิองค์ความรู้และทาง
เศรษฐกจิ 



รปูอนุภาคไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2019 (2019-nCoV) 
จากกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน courtesy: IVDC, China CDC 

ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่2019(novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) 

 (คดัลอกจาก บทความ ภาควชิาจุลชวีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410) 

        การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) ทีก่่อโรคปอด
อกัเสบ (pneumonia)  ในเมอืงอู่ฮ ัน่ (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจนี เริม่จากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 
จนถงึปัจจุบนั ในช่วงแรกคาดว่าเป็นการตดิเชื้อจากสตัว์สู่คน เมื่อมขี่าวการระบาดนี้ ทัว่โลกกเ็ฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ 
เพราะมปีระสบการณ์มาจากโรคทางเดนิหายใจร้ายแรงที่เกิดจากไวรสัโคโรน่า ได้แก่ โรคซาร์ (severe acute 
respiratory syndrome, SARS) ทีร่ะบาดในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003 ซึง่มสีาเหตุจากไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ ์SARS-CoV 
ที่เป็นไวรสัโคโรน่าข้ามสปีชีส์จากค้างคาวผ่าน civet cat 
(ชะมด) มาติดเชื้อในคน โดยเริม่ระบาดจากประเทศจนีและ
กระจายไปทัว่โลก มผีู้ตดิเชื้อกว่าแปดพนัคน อตัราการตาย
รอ้ยละ 10 และเพิม่เป็นรอ้ยละ 50 ในผูสู้งอายุ  และต่อมาใน
ปีค.ศ. 2012-2014 กม็กีารระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์
ใหม่ ชื่อ Middle East respiratory syndrome coronavirus 
(MERS-CoV) ทีเ่ป็นไวรสัโคโรน่าขา้มสปีชสีจ์ากคา้งคาวผ่าน
อูฐมาตดิเชื้อในคน เริม่จากผู้ป่วยในประเทศซาอุดอิาราเบยี 
มผีูต้ดิเชือ้รวม 1,733 คน อตัราการตายรอ้ยละ 36 

จาก J.S.M. Peiris, in Medical Microbiology (Eighteenth 
Edition), 2012 

   การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (novel 
   coronavirus 2019, 2019-nCoV) ที่ก่อโรคปอดอักเสบ 
   (pneumonia)  ในเมอืงอู่ฮ ัน่ (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) 
   ประเทศจีน เริ่มจากช่วงปลายปี ค .ศ. 2019 จนถึงปัจจุบัน 
   ในช่วงแรกคาดว่าเป็นการตดิเชือ้จากสตัวส์ู่คน เมือ่มขีา่วการ 
   ระบาดนี้  ทัว่โลกก็เฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิด เพราะมีประสบการณ์
   มาจากโรคทางเดนิหายใจร้ายแรงที่เกิดจากไวรสัโคโรน่า ได้แก่ 
   โรคซาร ์(severe acute respiratory syndrome, SARS) ทีร่ะบาด
ในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งมสีาเหตุจากไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ ์SARS-CoV ที่เป็นไวรสัโคโรน่าขา้มสปีชสีจ์าก
คา้งคาวผ่าน civet cat (ชะมด) มาตดิเชือ้ในคน โดยเริม่ระบาดจากประเทศจนีและกระจายไปทัว่โลก มผีูต้ดิเชือ้กว่า
แปดพนัคน อตัราการตายรอ้ยละ 10 และเพิม่เป็นรอ้ยละ 50 ในผูสู้งอายุ  และต่อมาในปีค.ศ. 2012-2014 กม็กีาร
ระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ ชื่อ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ทีเ่ป็น
ไวรสัโคโรน่าขา้มสปีชสีจ์ากค้างคาวผ่านอูฐมาตดิเชือ้ในคน เริม่จากผูป่้วยในประเทศซาอุดอิาราเบยี มผีูต้ดิเชือ้รวม 
1,733 คน อตัราการตายรอ้ยละ 36 

https://www.sciencedirect.com/book/9780702040894
https://www.sciencedirect.com/book/9780702040894


           ไวรสัโคโรน่าเป็นไวรสัทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดทีม่สีารพนัธุกรรมเป็นอารเ์อน็เอ และมเีปลอืกหุม้ดา้นนอกที่
ประกอบดว้ยโปรตนีคลุมดว้ยกลุ่มคารโ์บไฮเดรทเป็นปุ่ มๆ (spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรสั ท าใหเ้มื่อดูดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอน จะเหน็เป็นเหมอืนมงกุฎ (ภาษาลาตนิ corona แปลว่า crown หรอื มงกุฎ) ลอ้มรอบ 
จงึเป็นที่มาของชื่อเชื้อไวรสัในกลุ่มนี้ที่มสีมาชกิหลากหลาย ตดิเชื้อก่อโรคได้ทัง้ในคน และสตัว์หลายชนิด เช่น 
สตัวปี์ก สตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม (มา้ ววั แมว สุนัข ค้างคาว กระต่าย หนู อูฐ และสตัวป่์าอื่นๆ) และสตัวเ์ลือ้ยคลาน 
เช่น ง ู ดงันัน้ ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุท์ีก่่อโรคในสตัวท์ัง้ระบบทางเดนิหายใจและทางเดนิอาหาร อาจแพร่มาสู่คน
และก่อโรคในคนได้ (zoonotic infection) ไวรสัโคโรน่าถูกแบ่งเป็น 4 ยีนัสคือ Alphacoronavirus, 
Betacoronavirus, Gammacoronavirus และ Deltacoronavirus โดยไวรสัโคโรน่าที่ก่อโรคในคนที่ท าใหม้อีาการ
ของระบบทางเดนิหายใจที่ไม่รุนแรง และมกัมกีารตดิเชื้อแบบไม่มอีาการจดัอยู่ในยนีัส Alphacoronavirus ส่วน
ไวรสัโคโรน่าที่ก่อโรครุนแรงในคนและขา้มสปีชสี์มาจากสตัว์ เช่น SARS-CoV และ MERS-CoV จดัอยู่ใน
ยนีัส Betacoronavirus ไวรสัโคโรน่ามสีารพนัธุกรรมเป็นอารเ์อน็เอจงึมโีอกาสกลายพนัธุ์สูง และสามารถก่อการ
ตดิเชือ้ขา้มสปีชสีไ์ดม้ากขึน้ในสถานทีท่ีน่ าสตัวเ์หล่านี้มาอยูร่วมกนัอย่างหนาแน่น ดงัเช่นในตลาดคา้สตัวเ์พื่อเป็น
อาหาร ทีเ่ป็นแหล่งแพรเ่ชือ้ SARS-CoV จาก civet cat สู่คน 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/situation-reports 

       สถานการ์ณการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า
สายพนัธุใ์หม่ 2019 หรอื 2019-nCoV จากประเทศ
จนีนับจากทีม่กีารรายงานครัง้แรกเมื่อ 31 ธนัวาคม 
2019 นัน้ พบผูป่้วยโรคปอดอกัเสบทีไ่ม่รู้สาเหตุใน
เมอืงอู่ฮ ัน่เพิม่ขึ้นเป็นล าดบั ต่อมาได้มีการรายงาน
เป็นทางการเมื่อ 3 มกราคม 2020 ว่าโรคปอด
อกัเสบทีร่ะบาดที่อู่ฮ ัน่มสีาเหตุจากไวรสัโคโรน่าสาย
พนัธุใ์หม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-
nCoV) และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้  ทาง
ประเทศจนีได้ท าการสืบสวนหาแหล่งแพร่เชื้อของ
การระบาดในครัง้นี้ที่เมืองอู่ฮ ัน่ จากผู้ติดเชื้อกลุ่ม
แรกที่เป็นคนงานและลูกค้าของตลาดขายส่งอาหาร
ทะเลฮัว่นาน (Huanan Seafood Wholesale 
Market)            โดยทีต่ลาดสดนี้นอกจากขายอาหารทะเลแลว้ยงัขายเนื้อสตัว ์และสตัวท์ีใ่ชท้ าอาหารทีย่งัมชีวีติ เช่น เป็ด ไก่ 
ลา แกะ หมู อูฐ สุนัขจิง้จอก งู แบดเจอร์ หนูอ้น เฮดจฮ์อก แต่ตรวจไม่พบเชือ้ 2019-nCoV ในตวัอย่างตรวจจาก
สิง่แวดลอ้มและอาหารทะเลทีไ่ดจ้ากตลาดขายส่งอาหารทะเลฮัว่นาน อย่างไรกด็ ีมผีูป่้วยทีไ่ม่ไดไ้ปทีต่ลาดแห่งนี้เลย 
รายงานผลการตรวจหาล าดบัเบสของสารพนัธุกรรมอารเ์อ็นเอส่วนเปลอืก (glycoprotein spikes) ของเชือ้ 2019-
nCoV (MN908947) ที่ได้จากผู้ป่วยพบว่าอยู่ในยนีัส Betacoronavirus ซึ่งเป็นยนีัสเดยีวกบั SARS-CoV และ 
MERS-CoV เมื่อน าไปเปรยีบเทยีบกบัสารพนัธุกรรมของไวรสัโคโรนาจากคนและสตัวต่์างๆ จ านวน 271 สายพนัธุ ์
พบว่าเชือ้ 2019-nCoV เป็นไวรสัทีเ่กดิจากการผสมสารพนัธุกรรมระหว่างไวรสัโคโรน่าของคา้งคาวกบัไวรสัโคโรน่า
ของงเูห่า (Chinese cobra, Naja Atra) จงึท าใหไ้วรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 นี้แพร่เชือ้ขา้มสปีชสีจ์ากงเูห่ามายงั
คนได้ โดยเริม่แรกจากคนงานและลูกค้าในตลาดเริม่ตดิเชื้อก่อนและต่อมาเชื้อมกีารกลายพนัธุ์มากขึน้จงึสามารถ
ตดิต่อจากคนสู่คน 



       รายงานถงึวนัที ่24 มกราคม ค.ศ. 2020 มผีูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 ในประเทศจนีจ านวน 
571 ราย เสยีชวีติ 18 ราย โดย 17 รายอยู่ในเมอืงอู่ฮ ัน่ และอกี 1 ราย เสยีชวีตินอกเมอืงอู่ฮ ัน่ทีม่ณฑลเหอเป่ย ์
(Hebei)  ส่วนใหญ่ผูเ้สยีชวีติเป็นผูสู้งอายุ มรีายงานการพบผูต้ดิเชือ้ 2019-nCoV นอกประเทศจนีจ านวน 10 ราย 
คอืจากประเทศไทย ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ไตห้วนั ฮ่องกง มาเก๊า และล่าสุดจากสหรฐัอเมรกิา โดยทัง้หมดมปีระวตักิาร
เดนิทางจากเมอืงอู่ฮ ัน่ และในประเทศจนีเองก็มกีารรายงานผูต้ดิเชื้อ 2019-nCoV ที่เมอืงอื่นนอกจากอู่ฮัน่แล้ว 
เช่น กวางตุ้ง ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้เป็นต้น จากการประชุมขององคก์ารอนามยัโลกที ่เมื่อ 23 มกราคม ค.ศ. 2020 ได้
แถลงว่าตอนนี้จะยงัไม่ประกาศ Global health emergencies โดยใหม้กีารป้องกนัระมดัระวงัอย่างพเิศษในพืน้ที่
การระบาดของประเทศจนี ซึง่ทางประเทศจนีไดป้ระกาศปิด (lockdown) เมอืงอู่ฮัน่ ควบคุมการเดนิทางจากเมอืง
นี้ และไดข้ยายมาปิดเมอืงหวงกาง (Huanggang) ทีอ่ยู่ตดิกบัอู่ฮ ัน่ห่างออกมาทางตะวนัออก 30 ไมล)์ และจะไม่มี
การฉลองเทศกาลตรษุจนีในทีส่าธารณะของกรงุปักกิง่ 
       การป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ประกอบด้วย การหลกีเลี่ยงการ
เดนิทางไปยงัเมอืงอู่ฮ ัน่ หากไปประเทศจนีมาในช่วงสองสปัดาห์ที่ผ่านมา แล้วมอีาการไข้ ไอ มนี ้ามูก เจบ็คอ 
หายใจเหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาลทนัทพีรอ้มทัง้แจง้ประวตักิารเดนิทางดว้ย หลกีเลี่ยงการอยู่ใน
สถานทีแ่ออดั ในทีชุ่มชนควรสวมหน้ากากอนามยั ใหอ้ยู่ห่างจากผูม้อีาการของทางเดนิหายใจ เช่น ไอ จาม หมัน่
ลา้งมอืดว้ยสบู่และให้น ้าไหลผ่านอย่างน้อย 20 วนิาท ีหรอืใชแ้อลกอฮอล์เจลล้างมอื ไม่น ามอืมาสมัผสัตา จมูก 
ปาก โดยไมจ่ าเป็น 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 cited on 23 January 2020 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov cited on 23 January 2020 
Ji W, Wang W, Zhao X, Zai J, Li X. Homologous recombination within the spike glycoprotein 
of the newly identified coronavirus may boost cross-species transmission fromsnake to 
human J Med Virol 2020; https://doi.org/10.1002/jmv.25682. 

สามารถตดิตามสถานการณ์การระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2019 (2019-nCoV) ไดท้ี ่website ของ
องคก์ารอนามยัโลก (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019) 

สรีรวทิยาสมาคม เผยแพร่ infographic เพิม่ 
       NEWSLETTER ฉบบัที่แล้ว ได้น าเสนอการ
จัดท า infographic โดยสรีรวิทยาสมาคมเนื่ องใน
โอกาสที่สรรีวทิยาในประเทศไทยมอีายุครบ 8 รอบ
หรอื 96 ปี ในปี 2562 ที่ผ่านมาโดยเป็น infographic 
ที่เกี่ยวกับความรู้ทางสรรีวิทยาไปสู่ประชาชนทัว่ไป 
เผยแพร่ผ่าน social media ต่าง ๆ เช่น LINE, 
Facebook, website สมาคม และ website ของ
สถาบันต่าง ๆ เป็นที่น่ายินดีว่ามีสถาบันที่เริ่มส่ง 
infographic เ ข้ า ม า เ พิ่ ม เ ติ ม จ น ปั จ จุ บั น เ ร า ม ี
infographic แล้ว 4 ชุด ออกเผยแพร่ใน website 
สรรีวทิยาสมาคมและ social media ต่าง ๆ  
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ชุดท่ี 1 “สรีรวิทยาส าคญัอย่างไร (Importance of Physiology)” 
ชุดท่ี 2 “อะไรเอ่ย? มอง... แต่ไม่เหน็ (Look But You Don't See)” 
ชุดท่ี 3 "Diet วิธีไหน? ใช่ตวัเรา"  
ชุดท่ี 4 “คมุอาหาร 3 สไตลใ์ห้ได้หุ่นสวย” 

      อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  ท า ง ส ม า ค มยั ง ค ง ต้ อ ง ก า ร 
infographic จากท่านสมาชกิอย่างต่อเนื่อง โดยท่าน
สามารถดูรายละเอียดการจดัท า template และ
ตัวอย่าง รวมทัง้ข้อก าหนดต่าง ๆ ในการจัดท า 
infographic ได้ทาง website สมาคม หรอืสมาชิก
สามารถส่ ง  content/idea มาให้ที่ อี เ มล ์
pst.secretary@gmail.com เพื่อใหท้างสมาคมช่วย 

ให้ค าแนะน า และ/หรอืจดัท า infographic ให้ทางสมาคมหวงัว่าจะได้รบัความคดิเห็น 
เนื้อหา ในการจดัท า infographic นี้ จากสมาชกิมาร่วมดว้ยช่วยกนั เพื่อเป็นช่องทาง
ในการน าเสนอข่าวสารความรูท้างสรรีวทิยาสู่ประชาชน หากสมาชกิมขีอ้แนะน าหรอืมี
ข้ อ ส ง สั ย ป ร ะ ก า ร ใ ด ส า ม า ร ถ เ ส น อ แ น ะ ห รื อ ส อ บ ถ า ม ม า ไ ด้ ที่  อี เ ม ล ์
pst.secretary@gmail.com 

       หลงัจากจบการแข่งขนัตอบปัญหาสรรีวทิยา “17th IMSPQ” 
ณ Universitas Indonesia กรุง Jakarta, Indonesia ในระหว่าง
วนัที่ 21-22 สงิหาคม 2562 ที่ผ่านมา การแข่งขนั 18th Inter-
Medical School Physiology Quiz 2020 (18th IMSPQ 2020) 
ในปีนี้กไ็ดถู้กก าหนดใหย้อ้นกลบัมาจดัที ่University of Malaya, 
Kuala Lumpur, Malaysia ในวนัที ่26-27 สงิหาคม 2563 Prof. 
Cheng Hwee Ming ไดเ้ปิด Poster ประชาสมัพนัธก์ารแข่งขนั
แล้ว กติกาต่าง ๆ ก็ยังคงเหมือนเดิม และเช่นเคยมี Refresh 
course ซึ่งปีนี้ได้เชญิ Prof. Robert G. Carroll จาก East 
Carolina University, USA. Prof. Robert มปีระสบการณ์
เชี่ยวชาญทัง้ด้านวิชาการ วิจยั และด้านการศึกษา เคยด ารง
ต าแหน่งส าคญั ๆ อาท ิchair the Education Committee for the 
American Physiological Society, member of the Education 
Committee of the International Union of Physiological 
Sciences, Secretary for the International Association of 
Medical Science Educators, USMLE Step I Physiology Test 



Material Development Committee of the National Board of Medical Examiners  และ Editor of the journal 
Advances in Physiology Education (2008-2010) ท่านเคยได้รบัรางวลัส าคญั ๆ เช่น Arthur C. Guyton 
Physiology Educator of the Year from the American Physiological Society in 2004, the Outstanding 
Alumni Award from the University of Medicine and Dentistry of New Jersey in 2005, and the Scholar-
Teacher Award from East Carolina University in 2007.  Prof. Robert แต่งหนังสอืหลายเรื่อง เช่น Elsevier's 
Integrated Physiology, Problem-Based Physiology, Teaching Physiology in the Developing World: Models 
for Quality Learning ดา้นวจิยัท่านสนใจดา้น Cardiovascular Physiology และ Role and Value of the Basic 
Sciences in Medical Education ในการแข่งขนั The 18th IMSPQ ครัง้นี้ท่านคงจะไดร้บัเชญิมาบรรยายเกี่ยวกบั 
Medical Education 

     ส าหรบัขอ้มลูความคบืหน้าเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการแข่งขนั The 18th IMSPQ ทาง NEWSLETTER จะไดน้ าเสนอ
ในฉบบัหน้า หรอืสมาชกิสามารถตดิตามรายละเอยีดและสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก Prof. Cheng Hwee Ming 
ทาง imspq@tsfpmalaysia.com และ chenghm@ummc.edu.my  

ข่าวสารแวดวงสรีรวิทยา 

       ขอแสดงความยนิดี (ย้อนหลัง) แด่ ศาสตราจารย์ พญ. จุไรพร สมบุญวงค์ ภาควิชา
สรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที่ได้รบัโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย ์ประกาศเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 โดยใหด้ ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที ่5 สงิหาคม 
2558 เป็นตน้ไป 

       ขอแสดงความยนิด ีแด่ ศาสตราจารย ์ดร. นพ. ฉัตรชยั เหมอืนประสาท สถาบนั
การแพทยจ์กัรนีฤบดนิทรค์ณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
ที่ได้รบัโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ประกาศเมื่อวนัที่ 22 พฤศจกิายน 
2562 โดยใหด้ ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที ่22 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป 

   

ขอแสดงความยนิด ีสมาชกิทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์3 ท่าน จากภาควชิาสรรีวทิยา 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล  

   

รองศาสตราจารย ์ดร.พญ. วฒันา วฒันาภา      รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. สรชยั ศรสีมุะ      รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. นราวฒิุ ภาคาพรต 

mailto:chenghm@ummc.edu.my


      ขอแสดงความยนิด ีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร . โสภาพรรณ เอกรตันวงศ์ หวัหน้าสาขา
สรรีวทิยา สถานพรคีลนิิค คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ให้
ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์

       ขอแสดงความยนิดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชยั ศรสีุมะ ที่ได้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา และ อ .ดร.นพ. สมพล เทพชุม ที่ได้ด ารง
ต าแหน่งรองหวัหน้าภาควิชา ภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

       ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร . จินตนาภรณ์ วัฒนธร 
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ที่ได้รบัประกาศ
เกยีรตคิุณนกัวจิยั โครงการเพิม่มลูค่าหอยหอยเป๋าฮือ้ในรปูแบบสุขภาพ ในงาน
ประชุมวิชาการ สกว. 2562 มอบให้ไว้ ณ วนัที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 
กรงุเทพฯ 

       ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จดัโครงการบรกิารวชิาการ ประจ าปี 
2563 เรือ่งการพฒันาทกัษะการกู้ชพีขัน้พืน้ฐาน น าทมีโดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์นพ.โชต ิวรีะวงษ์ และไดร้บัเกยีรติ
จาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์พญ. จรนิรตัน์ สริริฐัวรรณ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร  ในวนัจนัทรท์ี ่23 ธนัวาคม 2562 ณ 
หอ้งประชุม 3A Convention ชัน้ 3 อาคารคณะแพทยศาสตร ์องครกัษ์ 

       แก้ไขข่าว ตามที่ได้เสนอข่าวการแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการ Chiang 
Mai University International Medical Challenge (CMU-IMC) ซึง่จดัในวนัที ่
12-15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
และทาง NEWSLETTER ฉบบัที่แล้วได้เสนอข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบัผลการ
แขง่ขนัของสถาบนัทีไ่ดร้องชนะเลศิอนัดบั 1 และ 2 จงึขอแกไ้ขขา่วผลการแข่งขนั
ตามที่ได้ร ับแจ้งจากทางผู้จ ัดการแข่งขัน โดย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ทาง NEWSLETTER ขออภยัในความผดิพลาดมา ณ. โอกาสนี้ 



     ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่427 อ. ดร. นพ. นิธ ิอศัวภาณุมาศ สถาบนั
การแพทยจ์กัรนีฤบดนิทรค์ณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

       ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกล าดับที่ 428 อ. ดร. นพ.อดิศร 
รัตนโยธา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

      ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่429  อ.พญ.ทกัษอร กติตภิสัสร ภาควชิา
สรรีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

      ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่430 อ.นพ. ณฐัภทัร ศริอิงักุล 
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

     ขอตอ้นรบัสมาชกิใหม ่หมายเลขสมาชกิล าดบัที ่431 อ. นพ.สริวชิญ ์ศรวีชิยัอนิทร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ประชมุวิชาการ 

 

 

 

 



  
 

October 21-24, 2020 
Stowers Institute, Kansas City, MO, USA 

  

https://conferencemonkey.org/conference/genetics-and-genomics-1417594 

Europhysiology 2020. 
11 - 13 September 2020 

ESTREL Congress Center 

Berlin, onnenallee 225,Berlin 

12057, Germany 
www.europhysiology2020.de 

ICSBMB 2020: International 
Conference on Systems Biology and 

Molecular Bioengineering 
October 29-30, 2020, LA, USA  

https://waset.org/systems-biology-and-

molecular-bioengineering-conference 

2nd  International Conference on Neurology & Neuroscience (ICNN 2020) : 
Emerging Challenges and Advances in Neurology and Neuroscience. 

 June 08 -10, 2020.  Barcelona, Spain. 
http://frontiersmeetings.com/conferences/neurology  

ICP 2020: International Conference on 
Physiology. November 11-12, 2020 in 
Rome, Italy 
https://waset.org/physiology-conference 

39th IUPS Congress : Marvels of Life - 

Integration and Translation 

CNCC, Beijing, China, August 20-24,2021  

http://www.iups2021.com/ 

http://www.iups2021.com/
http://www.iups2021.com/
http://www.iups2021.com/

