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Why does my emergency department (ED) older patients fall?
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บก แถลง

สวัสดีค่ะ สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่าน และขอสวัส ดีปีใหม่ 2563 ค่ ะ ขณะนี้ข่าวที่ได้รบั
ความสนใจอย่างมากมี 2 เรือ่ ง คือ ไวรัสโคโรน่ า และ PM 2.5 ประชาชนกาลังหวาดวิตกกับไวรัสโคโรน่ าอย่าง
มากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไปตามๆกัน บางท่านไม่ออกไปนอกบ้านเลยทีเดียว ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะ สว. ทัง้ หลายนะค่ะ ส่วน PM 2.5 หลายจุดในกรุงเทพและปริมณฑลเต็มไปด้วยฝุ่ นละอองและ PM
2.5 จนทาให้สภาพอากาศดูขมุกขมัวมาก สาเหตุกเ็ หมือนเดิมคือ การปล่อยอากาศเสียจากรถ การก่อสร้าง และ
ปั จจัยอื่น ๆ ส่วนต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือเรื่องไฟป่ าก็ต้องระวังเช่นกัน ขอให้สมาชิก โดยเฉพาะท่านทีม่ ี
บุตรหลานและท่าน สว. ทัง้ หลาย ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ เป็ นห่วงค่ะ สาหรับ NEWSLETTERS ฉบับนี้ยงั คงอัด
แน่ นไปด้วยข่าวสารในแวดวงสรีรวิทยามากมายเช่นเคย อาทิ สรุปการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 47 ประจาปี 2562 ซึง่ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเจ้าภาพ ภายใต้หวั ข้อ
“Research Innovation & Precision Medicine : Challenging Role for Physiologists” ซึง่ ได้รบั เสียงชื่น
ชมจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมอย่างมาก ทัง้ เนื้อหาสาระและวิทยากรชัน้ แนวหน้ามาให้ความรู้ เรามีภาพบรรยากาศมา
ฝากด้วยค่ะ ส่วนทางศิรริ าชเจ้าภาพทีร่ บั ไม้ต่อการจัดประชุมครัง้ หน้ากาลังจัดโปรแกรมอยู่คงจะได้แจ้งสมาชิกให้
ทราบในเร็ว ๆ นี้ค่ะ ส่วนการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 38 ประจาปี พ.ศ. 2563 โดย
เจ้าภาพคือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้หวั ข้อ “มะเร็ง : รู้เท่ าทัน การป้ องกัน
และอยู่อย่ างสุขภาพดี ” ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ ขณะนี้เจ้าภาพได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ
เพิม่ เติมมาให้ทาง NEWSLETTERS แล้ว สมาชิกสามารถเข้าไปดูในเล่มได้ค่ะ บทความวิ ชาการ 2 เรื่อง ที่
น่าสนใจเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ โดยได้รบั เกียรติจากท่านผูท้ รงคุณวุฒมิ าให้ความรูด้ ี ๆ แก่สมาชิกค่ะ และเรื่องทีก่ าลัง
กล่าวถึงไปทัวโลกขณะนี
่
้ นัน่ คือ ไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ 2019 คอลัมน์ เปิ ดงาน-เปิ ดใจ กลับมาอีกครัง้
โดยได้รบั เกียรติจากอาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒทิ ่านหนึ่งทีไ่ ด้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งเป็ นศาสตราจารย์
ป้ ายแดงล่าสุด จะมาเล่างานที่ท่านทา ประสบการณ์และแง่คดิ ดี ๆ ที่ทาให้ท่านประสบความสาเร็จ ส่วนจะเป็ น
ท่านใดต้องติดตามอ่านในฉบับค่ะ การจัดทา infographic เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี สรีรวิทยาในประเทศ
ไทยก็มสี มาชิกช่วยส่งเข้ามาจนปั จจุบนั เรามี 4 ชุดแล้ว แต่ทางสรีรวิทยาสมาคมยังคงขอความร่วมมือจากท่าน
สมาชิก ให้ช่ ว ยจัด ท า infographic เพิ่ม เข้า มาอีก จะได้ช่ ว ยกัน เผยแพร่ ข้อ มูล ทางสรีร วิท ยาออกสู่ ส ายตา
ประชาชนให้กว้างขวางขึน้ นอกจากนัน้ ยังมีข่าวความคืบหน้าการแข่งขัน The 18th IMSPQ โดยจะกลับมาจัดที่
ประเทศ Malaysia ตามเดิม ขณะนี้เจ้าภาพได้เผยแพร่ Poster ประชาสัมพันธ์ออกมาแล้ว นอกจากนัน้ ยังมี
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสรีรวิ ทยาและสมาชิ กสรีรวิ ทยา ที่ได้รบั การเชิดชูเกียรติ ซึ่งปี น้ีเป็ นที่
น่ายินดีทส่ี มาชิกของเราได้รบั การเชิดชูเกียรติหลายท่านค่ะ ข่าวสารการประชุมวิ ชาการต่ าง ๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ มาให้สมาชิกติดตามกันด้วย สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมทาง Website
: www.pst.or.th ทางกองบรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกทุกท่านเพื่อเป็ นการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รสู้ กึ ว่าเราใกล้กนั และทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกัน หากท่านใดมีขอ้ มูล
ข่าวสารใด ๆ สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิม ขอขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ปิ ดฉากไปแล้วอย่างสวยงามสาหรับการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมครัง้ ที่ 47 ประจาปี 2562 ภายใต้
หัวข้อ “Research Innovation & Precision Medicine : Challenging Role for Physiologists” ซึง่ จัดใน
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ. โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยเจ้าภาพคือ ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑรู แสงศิรสิ ุวรรณ ประธานการจัดประชุมวิชาการ
ครัง้ นี้ ยิม้ แย้มรับกับความสาเร็จและเสียงชื่นชม ปี น้ีมผี ู้สนใจเข้าร่วมประชุมมากถึง 185 ท่าน แบ่งเป็ นสมาชิก
สรีรวิทยาสมาคม 65 ท่าน บุคคลทัวไป
่ 33 ท่าน นิสติ /นักศึกษา จานวน 76 ท่าน และอาจารย์สรีรวิทยาอาวุโส 11
ท่าน นอกจากนัน้ ยังมีนักวิจยั สาขา Neuroscience ที่เข้าประชุมเฉพาะช่วงบ่ายของวันที่ 20 ธันวาคม จานวน 15
ท่าน ในงานมีหลากหลายกิจกรรมวิชาการทัง้ ปาฐกถาพิเ ศษ การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม โดยมีหวั ข้อน่ าสนใจ
หลากหลาย อาทิ บทบาทของนักสรีรวิทยากับการพัฒนาผลงานวิจยั สู่นวัตกรรม การวิจยั ทางสรีรวิทยาทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการแพทย์แ บบแม่นยาและจาเพาะต่ อบุคคล เพื่อค้นหาแนวทางการรักษาแบบใหม่ท่ใี ห้ประสิทธิผลสูง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือในการรักษาฟื้ นฟู โดยวิทยากรทีม่ าบรรยายให้ความรูเ้ ป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้การประชุมครัง้ นี้ยงั มีกจิ กรรมเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจยั ระหว่างนักวิจยั ต่าง
สถาบันในรูปแบบ Panel Discussion : Research Networking แบ่งเป็ น 2 ห้อง ตามหัวข้อคือ Neuroscience
และ Metabolic เพื่อเป็ นเวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน อันจะนาไปสู่การสร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายการวิจยั เพื่อการพัฒนาและสร้างงานวิจยั และนวัตกรรมใหม่ ๆ สาหรับผลการประเมินการจัดประชุมจาก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้คะแนนรวมเฉลีย่ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พร้อมกับคาชมจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมมากมาย
เช่น จัดงานประชุมได้ดมี าก ประทับใจ ได้ประโยชน์มากทัง้ ความรูแ้ ง่คดิ งานวิจยั และความร่วมมือ มีเรื่องน่ าสนใจ
และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ส่วนข้อเสนอแนะ อาทิ อยากให้มโี ต๊ะวางหนังสือหรือกระดาษสาหรับจด
บันทึกขณะฟั งการบรรยาย อยากให้เปิ ดให้มชี ่วง Q&A มากขึน้ เป็ นต้น

ในการประชุมมีการนาเสนอผลงานวิจยั โดยนิสติ จากสถาบันต่าง ๆ จานวน 43 เรือ่ ง แบ่งเป็ นการนาเสนอ
ผลงานวิจยั ด้วยวาจาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 13 เรือ่ ง ระดับมหาบัณฑิต 7 เรือ่ ง และการนาเสนอผลงานวิจยั ด้วยแผ่น
ภาพระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต 15 เรือ่ ง และระดับมหาบัณฑิต 8 เรือ่ ง ซึง่ ในปี น้มี กี ารเพิม่ รางวัลการนาเสนอผลงานวิจยั รวม
ทัง้ สิน้ 11 รางวัล สาหรับนิสติ ทีไ่ ด้รบั รางวัลการนาเสนอผลงานวิจยั มีดงั นี้
1. รางวัล ดิถี จึงเจริญ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาหรับนิสติ นักศึกษา
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ในการนาเสนอด้วยวาจา “ชนะเลิศ” ได้แก่ คุณณภัสสรณ์ ไสยสิทธิ ์ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. รางวัล ประสพ รัตนากร จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ประสพ รัตนากร สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ใน
การนาเสนอด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” ได้แก่ คุณอามีนา เบญจมานะ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต ในการนาเสนอด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” ได้แก่ คุณสุขภาพร ภูมสิ ุทธิกุล จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
4. รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต ในการนาเสนอด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” ได้แก่ คุณชโยดม มณีโชติ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. รางวัล อวย เกตุสงิ ห์ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาหรับนิสติ นักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต ในการนาเสนอด้วยวาจา “ชนะเลิศ” ได้แก่ คุณสิรอิ ร อักษรทอง จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
6. รางวัล ประสพ รัตนากร จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ประสพ รัตนากร สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ใน
การนาเสนอด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” ได้แก่ คุณ Brenda Siringoringo จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.

รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ในการนาเสนอด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” ได้แก่ คุณนาอีมะฮ์ หะยีอาซา จาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
8. รางวัล ประสพ รัตนากร จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ประสพ รัตนากร สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
ในการนาเสนอด้วยแผ่นภาพ “ชนะเลิศ” ได้แก่ คุณวิทยา แป้ นวงษา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
9. รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิต ในการนาเสนอด้วยแผ่นภาพ“รองชนะเลิศ” ได้แก่ คุณสุชาดา แก้วอินทร์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
10. รางวัล ประสพ รัตนากร จากมูลนิธศิ าสตราจารย์ประสพ รัตนากร สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ในการนาเสนอด้วยแผ่นภาพ “ชนะเลิศ” ได้แก่ คุณมินตรา แก้วกิตติคุณ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาหรับนิสติ นักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ในการนาเสนอด้วยแผ่นภาพ “รองชนะเลิศ” ได้แก่ คุณอานันต์ยา บัวประทุม จาก มหาวิทยาลัย
นเรศวร
และเป็ นประจาทุกปี ท่จี ะต้องมีพธิ มี ุทติ าจิตครูสรีรวิทยาอาวุโส ซึ่งท่านมีคุณูปการแก่วงการสรีรวิทยามาอย่าง
ยาวนาน สาหรับในการประชุมวิชาการครัง้ นี้ม ี อาจารย์ท่เี ข้าพิธมี ุทติ าจิต จานวน 11 ท่าน คือ ศาสตราจารย์กติ ติ
คุณ ดร. ราตรี สุดทรวง, ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร. แพทย์หญิงบังอร ชมเดช, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุมพล
ผลประมูล, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุพตั รา โล่ห์สริ วิ ฒ
ั น์ (อาจารย์ไม่ได้อยู่ร่วมงาน เนื่องจากติดภารกิจ ),
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภาวิณี ปิ ยะจตุรวัฒน์ , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นทีทพิ ย์ กฤษณามระ, รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญวิทย์ โคธีรานุ รกั ษ์, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ชูชพี ประพุทธ์พทิ ยา, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บวั รอง ลิว่ เฉลิมวงศ์ และ รองศาตราจารย์ ดร. ศิรพิ นั ธุ์
หิรญ
ั ญะชาติธาดา

สาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 48 ในเย็นวันที่ 19 ธันวาคม 2562 มีเรื่องทีน่ ่ าสนใจหลายเรื่องที่
ได้มกี ารหารือและขอความเห็นชอบในทีป่ ระชุม ทีส่ าคัญได้แก่ การเพิม่ กรรมการสรีรวิทยาสมาคมอีก 2 ท่าน จาก
เดิม 9 ท่าน เป็ น 11 ท่าน โดย 2 ท่านทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรพิ นั ธุ์ หิรญ
ั ญะ
ชาติธ าดา จากมหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ และ ผู้ ช่ ว ย ศาสตราจารย์ ดร. โสภาพรรณ เอกรัต นวงศ์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนัน้ ที่ประชุมได้มกี ารหารือเรื่องการทบทวนข้อบังคับของสมาคม ซึ่งนาเสนอ
โดยคณะกรรมการบริห ารสรีรวิทยาสมาคมชุดปั จจุบนั โดยได้จดั ทาตารางเปรียบเทียบสรุปประเด็นต่ าง ๆ ที่
คณะกรรมการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งบางข้อที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการฯ เสนอมา
บางข้อยังให้คงไว้

สาหรับ เจ้า ภาพการจัด ประชุ มวิชาการสรีร วิท ยาสมาคมครัง้ ที่ 48 ปี 2563 คือ ภาควิช าสรีร วิท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการประชุมวิชาการครัง้ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. สรชัย
ศรีสุ มะ หัวหน้ าภาควิชา ได้มารับมอบธงการเป็ นเจ้าภาพครัง้ ต่อไป ในงานเลี้ยงพิธ ีปิดการประชุม และได้มกี าร
กาหนดวันจัดประชุมเบือ้ งต้น คือ วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤศจิกายน ถึง เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563 ส่วนสถานทีแ่ ละ
theme ของการประชุมจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบในโอกาสต่อไป

ความคืบหน้ า ประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 38
“มะเร็ง: รู้เท่าทัน การป้ องกัน และอยู่อย่างสุขภาพดี”
จากการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 48 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทีผ่ ่านมา ซึง่ คณะกรรมการบริหาร
สรีรวิทยาสมาคมได้ช้แี จงเหตุผลของการเปลี่ยนชื่อ จาก การอบรมสรีรวิ ทยา-พยาธิ สรีรวิ ทยา มาเป็ น การ
ประชุมวิ ชาการสรีรวิ ทยา-พยาธิ สรีรวิ ทยา แล้วนัน้ ดังนัน้ นับจากปี น้ีเป็ นต้นไป การอบรมสรีรวิทยา-พยาธิ
สรีรวิทยา ทีเ่ คยจัดมาหลายปี ตดิ ต่อกันจะถูกเปลีย่ นชื่อเป็ น การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา แทน
สาหรับสถาบันเจ้าภาพที่เริม่ ประเดิมชื่อใหม่น้ี คือ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ ที่ 38 ประจาปี 2563 ภายใต้หวั ข้อ
เรื่อง “มะเร็ง : รู้เท่ าทัน การป้ องกัน และอยู่อย่างสุขภาพดี (Cancer : Knowledge, prevention and
healthy living)” โดยจะจัดในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ. อาคารวิจยั และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิโ รฒ เนื้ อ หาหลัก ๆ ของการประชุ ม จะเกี่ย วกับ ความรู้ใ นเรื่อ งมะเร็ง แบบครบวงจร อาทิ
สถานการณ์มะเร็งในประเทศไทย การเปลีย่ นแปลงระดับเซลล์ในมะเร็ง

งานวิจยั ด้านมะเร็งโดยใช้สมุนไพร การป้ องกันมะเร็ง
ต้ า นมะเร็ ง ด้ ว ยสารอาหาร การรั ก ษามะเร็ ง แบบ
ผสมผสาน สิง่ ทีค่ วรรูเ้ กี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาและการ
ใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ เป็ นต้น ซึง่ ทาง NEWSLETTER
ฉบับทีผ่ ่านมา ได้นาเสนอรายละเอียดเบือ้ งต้นของการจัด
ประชุมไปบ้างแล้ว สาหรับความคืบหน้าเพิม่ เติมของการ
จัดประชุม ทัง้ เนื้อหาและรายนามวิทยากรเบื้องต้น ดัง
แสดงในตาราง

หัวข้อ
Cancer situation in Thailand
- Cellular alterations in cancer
- Cancer research with medicinal plants
- Cancer prevention
- Fighting cancer with nutraceuticals
- Integrated cancer therapy and precision medicine
New therapeutic opportunities for cancer
Essential knowledge of cannabinoids
Medicinal use of cannabis

วิ ทยากร
รองศาสตราจารย์ นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์
นายกสมาคมมะเร็งแห่งประเทศไทย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. รุง้ ตะวันสุภาพผล
พท.นพ. ธรณัส กระต่ายทอง
อ. นพ. ภานุณฎั ฐ์ ม่วงน้อย
อ.ดร. ภก. อนันต์ชยั อัศวเมฆิน
ร.อ. นพ. สมชาย ธนะสิทธิชยั

ทางเจ้าภาพแจ้งอัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครัง้ นี้ แสดงในตารางด้านล่าง
สถานภาพผูส้ มัครเข้าร่วมประชุม
สมาชิ กสรีรวิ ทยาสมาคม
บุคคลทัวไป
่
นิ สิต/นักศึกษา

ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563
2,000 บาท
2,500 บาท
1,500 บาท

หลังวันที่ 31 มีนาคม 2563
2,500 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท

ข่าวสารความคืบหน้าการจัดประชุม ทางสมาคมจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบในโอกาสต่อไป
หรือท่านสามารถติดตามได้ท่ี Webpage : https://sites.google.com/view/pathophysiolmed/home
หรือสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ท่ี  02 260 1533  pathophysio.38th@gmail.com

NEWSLETTER ได้นาสาระน่ ารูท้ างวิชาการมาเสนอสมาชิกได้รบั ทราบอย่างต่อเนื่อง
โดยฉบับนี้จะเป็ นเรือ่ งเกี่ยวกับผูส้ งู อายุ ซึง่ หลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชีย เช่น ญีป่ ่ นุ เกาหลี รวมทัง้ ประเทศไทย เข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุแบบเต็ม
รูปแบบแล้ว และปั ญหาหนึ่งทีม่ าคู่กบั ผูส้ ูงอายุคอื “การล้ม หรือ Fall” ซึง่ การล้มเป็ น
สาเหตุสาคัญทีน่ าไปสู่ปัญหาสุขภาพและการเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุในทีส่ ุด สาหรับ
NEWSLETTER ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจากอาจารย์แพทย์ท่คี ลุกคลีและทาวิจยั กับ
ผู้สูงอายุมาอย่างต่ อเนื่อง ท่าน คือ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ พญ. จิ ราภรณ์ ศรีอ่ อน อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจารย์จะมาให้ความรูเ้ กี่ยวกับสถานการณ์การ
ล้ ม ในผู้ สู ง อายุ ในหัว ข้ อ เรื่อ ง “Why does my emergency department (ED) older patients fall?” เป็ นภาค
ภาษาอังกฤษ
previous visual acuity test within 1 year; specific coWhy is this important?
morbidities such as dementia, Parkinson’s disease,
Falls are the most common injury affecting about stroke, diabetes, prior hip fracture, melena,
28-35% of people aged 65 and over. Fall-related death depression, loss of consciousness or alteration of
rates account for 40% of all injury deaths worldwide; mental status before or after the fall; activities of
the rate varys depending on the country.1 The elderly daily living (ADLs); alcohol consumption; vitamin D
emergency department (ED) fall patients account for and/or calcium supplementation; polypharmacy (5
17% of all-cause elderly ED presentation.2 One study or more medications); cardiovascular drug use;
showed a half of older patients experience adverse psychoactive and/or sedative drug use; antievents (recurrent falls, ED revisits, subsequent diabetic (non-insulin) drug use; anti-coagulant drug
hospitalizations and death) within 6 months of use; and anti-epileptic drug use. Key physical
presenting to the ED after a fall.3
examination assessment includes: vital signs ; sign
Guideline recommendations
of apparent trauma; cognition; and specific
In 2014, the consensus-based Geriatric Emergency examination of gait, balance, foot problems,
Department Guidelines (GEDG) were purposed orthostatic hypotension and muscle strength
(https://www.acep.org/globalassets/uploads/uploaded(proximal muscle). Key laboratory assessment
files/acep/clinical-and-practice-management/
includes, depending on physical examination and
4
resources/geriatrics/geri_ed_guidelines_final.pdf). The any investigation of alternative diagnoses by
goal of the evaluation for elderly patients who present physicians such as by performing computer
to ED after a fall should include : 1. diagnosis and tomography (CT) of brain for traumatic brain injury,
treatment of traumatic injuries; 2. finding out and ECG for patients in whom syncope cannot be
managing the causes or predisposing factors of the excluded. Finally, key safety assessment before
fall; and 3. preventing complications of falling and discharge includes the timed up and go test and a
future falls. The GEDG is comprised of four key physical therapy (PT) evaluation before discharge
assessments: key history assessment of elderly ED fall from ED.
patients which includes prior falls; location of fall;

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 0.160.68)] 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 telephonebased, patient-centered intervention study in
Australia, the RESPOND study8, evaluated homebased 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 fallrelated injuries.
Future focus
Future interventions that focus more on EPs,
nurse recognition of ED fall prevention, patientbased interventions along with interventions for
high-risk patients, such as dementia, cognitive
impairment, may also be beneficial.
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กลับมาอีกครัง้ กับ คอลัมน์ เปิ ดงาน-เปิ ดใจ เพื่อเชิญท่านสมาชิกทีป่ ระสบความสาเร็จใน
หน้าทีก่ ารทางาน มาเล่างานทีท่ ่านทา ทัง้ ด้านวิจยั วิชาการ รวมทัง้ แง่คดิ คติ ในการทางานที่
ท าให้ท่ า นประสบความส าเร็จ ส าหรับ NEWSLETTER
ฉบับ นี้ ไ ด้ร ับ เกีย รติจ ากท่ า น
ศาสตราจารย์ป้า ยแดงล่ า สุ ด ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ฉั ต รชัย เหมื อ นประสาท
อาจารย์จ ากสถาบัน การแพทย์จ กั รี น ฤบดิน ทร์ คณะแพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิบ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มาดูกนั ว่าอาจารย์ทางานวิจยั อะไรบ้าง และอาจารย์มวี ธิ กี ารทางานและคติ
อย่างไรจึงทาให้ประสบความสาเร็จ
กระผมได้เริม่ ต้นเส้นทางสายวิชาการนี้ท่ภี าควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัง้ แต่การ
เรียนปริญญาเอก จนสาเร็จการศึกษาเป็ นอาจารย์และเติบโตในเส้นทางสายวิชาการมาตามลาดับ บทบาททางวิชาการ
ที่ส าคัญ และภูมใิ จคือ การได้ส อนนัก ศึก ษาแพทย์รามาธิบดีรุ่นน้ อง ได้พฒ
ั นากรณีต ัว อย่างผู้ป่วยเพื่อ ส่ งเสริมการ
เชื่อมโยงความรู้ทางพรีคลินิกสู่คลินิก ได้เป็ นประธานรายวิชาสรีรวิทยาในหลักสูตรแพทย์ เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาใน
โครงการต้ น กล้า รามาธิบ ดีแ ละโครงการมหิด ลวิท ยาจารย์ (Ph.D.-M.D.) และมีส่ ว นในการสร้า งบุ ค ลากรระดับ
บัณฑิตศึกษาทีม่ คี ุณภาพสูงทางวิชาการและการวิจยั โอกาสต่าง ๆ ทีผ่ มได้รบั นี้ลว้ นเป็ นแรงผลักดันและสิง่ ทีห่ ล่อเลีย้ ง
ให้ผมมีกาลังใจและความพยายามทีจ่ ะทางานทางวิชาการให้มคี ุณภาพและมีผลกระทบต่อแวดวงวิชาการมากขึน้

งานวิ จยั ถือเป็ น passion ทีส่ าคัญของผมทีท่ าให้ผมมีความสุขในการเดินทางบนเส้นทางสายวิชาการนี้ โดยเริม่
ตัง้ แต่ทช่ี ่วงทีผ่ มเรียนปริญญาเอกภายใต้โครงการ Ph.D.-M.D. แล้วผมมีโอกาสไปปฏิบตั งิ านวิจยั ด้านการคิดค้นยา
กับ Prof. Alan Verkman ที่ University of California San Francisco ซึง่ ผมได้ประสบการณ์ทม่ี ปี ระโยชน์ในการ
ดาเนินการวิจยั แนว Translational Research และเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะเป็ นอาจารย์แพทย์นักวิจยั ทีค่ ดิ ค้นเป้ าหมาย
และโมเลกุลยาใหม่ ๆ เพื่อการรักษาโรคที่ไม่มวี ธิ กี ารรักษาหรือยาทีใ่ ช้มขี อ้ จากัด โดยปั ญหาสาธารณสุขที่ผมสนใจ
คือ การหาเป้ าหมายสาหรับการรักษาโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุ อันได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคลาไส้
อักเสบ โรคถุงน้ าในไต และโรคปอดอุดกลัน้ เรื้อรัง เป็ นต้น โดยผลงานที ผ่ มภูมิใจคื อ ผลงานวิ จยั เกีย่ วกับโรค
อุจจาระร่วงเพือ่ หาเป้ าหมายและสารตัง้ ต้ นในการพัฒนายาที ม่ ีประสิ ทธิ ภาพ มากกว่าการรักษาวิธเี ดิม ซึง่ คือ
การบรรเทาอาการขาดน้าด้วยน้าเกลือแร่ ORS โดยทางกลุ่มวิจยั ของกระผมได้พฒ
ั นาโมเดลของหนูเมาส์ทเ่ี หนี่ยวนา
ให้เ กิดอาการอุจจาระร่วงด้วยเชื้ออหิว าห์ส าเร็จเป็ นครัง้ แรก และใช้โมเดลสัตว์ทดลองที่พฒ
ั นาขึ้นนี้ศึกษาพยาธิ
สรีรวิทยาการเกิดอาการอุจจาระร่วงในเชือ้ อหิวาห์สายพันธุใ์ หม่ทก่ี าลังระบาดและก่อโรครุนแรงมากกว่าเดิมในผูป้ ่ วย
ผลงานวิจยั ของเราพบว่าเชื้อ สายพันธุ์ใ หม่น้ีก่ อ โรคด้ว ยกลไกที่แตกต่ างไปจากสายพันธุ์เ ดิมอันมีส าเหตุ มาจาก
ปริมาณสารพิษ cholera toxin ที่มากขึน้ กล่าวคือ ปริมาณสารพิษ cholera toxin ที่สร้างโดยสายพันธุ์ในอดีต
เหนี่ยวนาให้มกี ารเพิม่ ของปริมาณ cAMP ในเซลล์ลาไส้ ซึ่งทาให้เกิดการคัดหลังคลอไรด์
่
ในลาไส้ผ่านโปรตีนช่อง
ทางผ่าน Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) และเกิดการหลังน
่ ้าตามมา

ในขณะทีป่ ริมาณสารพิษ cholera toxin ทีส่ ร้างเพิม่ ขึน้ หลายเท่าตัวโดยเชือ้ สายพันธุใ์ หม่น้ี เหนี่ยวนาให้เกิดการรัว่
ของช่องว่างระหว่างเซลล์ลาไส้ เกิดการอักเสบและการสร้าง prostaglandins ซึง่ เหนี่ยวนาให้มกี ารคัดหลังคลอไรด์
่
ผ่านโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์หลัก 2 ชนิดในเซลล์ลาไส้ อันได้แก่ CFTR และ calcium-activated chloride
channels (CaCC) ทาให้สามารถอธิบายได้ว่า อาการอุจจาระร่วงทีร่ ุนแรงมากขึน้ จากเชือ้ สายพันธุใ์ หม่เกิดจากการ
คัดหลังคลอไรด์
่
ท่มี ากกว่า และการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้ออหิ วาห์สายพันธุ์ใหม่ท่กี าลัง
ระบาดในปั จจุบนั ควรมุ่งเน้นไปทีก่ ารคิดค้นและพัฒนาสารทีอ่ อกฤทธิ ์ยับยัง้ โปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ทงั ้ สองชนิด
ในเซลล์เยื่อบุลาไส้ เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพที่สามารถยับยัง้ โปรตีนโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ทงั ้ สอง
ชนิดในเซลล์เยื่อบุลาไส้ จึงได้ร่วมมือกับนักเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนักชีวเคมี เช่น ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต
สุขสาราญ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิตย์ สุขสาราญ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐ พิชญางกูร และ ศาสตราจารย์ ดร.
วัชรินทร์ รุกขะไชยสิรกิ ุล จนนาไปสู่สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลายชนิดทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาเป็ นสารตัง้ ต้น
ในการพัฒนายารักษาโรคอุจจาระร่วง เช่น chalcone, tannin, xanthone, chitosan oligosaccharide, zearalenone
และ piperine เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ได้พบว่ามียาทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั หลายชนิดมีฤทธิ ์ในการยับยัง้ การคัดหลังคลอไรด์
่
ในเซลล์ลาไส้และมีศกั ยภาพในการรักษาโรคอุจจาระร่วง เช่น ยา diclofenac และ flufenamic acid เป็ นต้น
งานวิ จยั ที่ กาลังดาเนิ นอยู่ในปั จจุบนั สาหรับโรคอุจจาระร่วง คือ การศึกษาพยาธิสรีรวิทยาและศักยภาพในการ
เป็ นยารักษาโรคอุจจาระร่วงของสารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพที่ค้นพบมาโดยใช้โมเดลเซลล์ต้นกาเนิดที่แยกจากลาไส้
มนุ ษ ย์ และการพัฒนาสารออกฤทธิท์ างชีว ภาพที่ค้น พบร่ ว มกับบริษัท อาหารสัต ว์ คือ บริษัท Vet Products
Research and Innovation จากัด เพื่อพัฒนาเป็ นวัตถุเติมในอาหารสุกรเพื่อป้ องกันโรคอุจจาระร่วงและเสริมสร้าง
สุขภาวะของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของสุกร นอกจากนี้ยงั ได้ขยาย
ขอบเขตของการวิจยั คิดค้นพัฒนายาในการหาเป้ าหมายและสารตัง้ ต้นที่มศี กั ยภาพในการพัฒนาเป็ นยาสาหรับโรค
อื่น อันได้แก่ โรคหอบหืด และภาวะไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายนักเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เช่น ศาสตราจารย์ ดร.สมเดช กนกเมธากุล ศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขะไชยสิรกิ ุล รองศาสตราจารย์ ดร. สุรตั น์
ละภูเขียว และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินทร ชวศิร ิ เป็ นต้น ซึง่ ได้รบั ทุน Chair Professor จากสานักงานทรัพย์สนิ
ส่ว นพระมหากษัต ริย์แ ละทุนพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.)
ปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่ อความสาเร็จ สาหรับผมคิดว่ามี 4 อย่าง คือ 1) ตัวของเราเองที ต่ ้ องพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอให้ทนั ต่อองค์ความรูแ้ ละเทคโลยีใหม่ ๆ มีความอดทนมุ่งมัน่ พัฒนาทีมที่มคี วามเชี่ยวชาญหลากหลาย และมี
ทักษะในการบริหารจัดการทีด่ ี 2) สิ ง่ แวดล้อมที ส่ ่งเสริ ม อันได้แก่ mentor ผมโชคดีทม่ี ี mentor ทีส่ นับสนุ นและให้
คาแนะนาไปสู่ความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาสตราจารย์ ดร. วรนุ ช ฉัตรสุทธิพงษ์ และคณาจารย์ท่ภี าควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยงั ต้องอาศัยระบบการสนับสนุ นการวิจยั ทีด่ จี ากทัง้ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่ วยงานให้ทุนวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ สกสว. (สกว.ในอดีต) ทีส่ นับสนุ นการ
วิจยั อย่างต่อเนื่อง. 3) นักศึกษาบัณฑิ ต ถือว่าเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินการวิจยั และเสนอไอเดียใหม่ในการวิจยั
ถ้าเราตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างคน นักศึกษาบัณฑิตจะเป็ นแรงผลักดันให้เรามีกาลังใจในการฟั นฝ่ าปั ญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ และยกระดับคุณภาพของผลงานวิจยั ให้นักศึกษาจบภายในเวลาทีก่ าหนดและได้งานทีอ่ ยากทา
4) Connection ทัง้ ภายในและต่ างประเทศ รวมถึงภาคเอกชนด้ว ย จะช่ว ยส่ งเสริมให้เ ราสามารถประสบ
ความสาเร็จใจการขอทุนใหญ่ ๆ และสามารถสร้างผลงานวิจยั ที่มคี ุณภาพและมีผลกระทบเชิงองค์ความรู้และทาง
เศรษฐกิจ

ไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่2019(novel coronavirus 2019, 2019-nCoV)
(คัดลอกจาก บทความ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1410)

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) ทีก่ ่อโรคปอด
อักเสบ (pneumonia) ในเมืองอู่ฮนั ่ (Wuhan) มณฑลหูเป่ ย (Hubei) ประเทศจีน เริม่ จากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019
จนถึงปั จจุบนั ในช่วงแรกคาดว่าเป็ นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน เมื่อมีข่าวการระบาดนี้ ทัวโลกก็
่
เฝ้ าระวังอย่างใกล้ชดิ
เพราะมีประสบการณ์มาจากโรคทางเดินหายใจร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรน่ า ได้แก่ โรคซาร์ (severe acute
respiratory syndrome, SARS) ทีร่ ะบาดในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003 ซึง่ มีสาเหตุจากไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ SARS-CoV
ที่เป็ นไวรัสโคโรน่ าข้ามสปี ชีส์จากค้างคาวผ่ าน civet cat
(ชะมด) มาติดเชื้อในคน โดยเริม่ ระบาดจากประเทศจีนและ
กระจายไปทัวโลก
่
มีผู้ตดิ เชื้อกว่าแปดพันคน อัตราการตาย
ร้อยละ 10 และเพิม่ เป็ นร้อยละ 50 ในผูส้ ูงอายุ และต่อมาใน
ปี ค.ศ. 2012-2014 ก็มกี ารระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์
ใหม่ ชื่อ Middle East respiratory syndrome coronavirus
(MERS-CoV) ทีเ่ ป็ นไวรัสโคโรน่าข้ามสปี ชสี จ์ ากค้างคาวผ่าน
อูฐมาติดเชื้อในคน เริม่ จากผู้ป่วยในประเทศซาอุดอิ าราเบีย
มีผตู้ ดิ เชือ้ รวม 1,733 คน อัตราการตายร้อยละ 36
รูปอนุภาคไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 (2019-nCoV)
จากกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน courtesy: IVDC, China CDC

การแพร่ ระบาดของไวรัส โคโรน่ าสายพันธุ์ใ หม่ 2019 (novel
coronavirus 2019, 2019-nCoV) ที่ก่ อ โรคปอดอัก เสบ
(pneumonia) ในเมืองอู่ฮนั ่ (Wuhan) มณฑลหูเป่ ย (Hubei)
ประเทศจีน เริ่ม จากช่ ว งปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึง ปั จ จุบ ัน
ในช่วงแรกคาดว่าเป็ นการติดเชือ้ จากสัตว์ส่คู น เมือ่ มีขา่ วการ
จาก J.S.M. Peiris, in Medical Microbiology (Eighteenth ระบาดนี้ ทัว่ โลกก็เ ฝ้ า ระวัง อย่ า งใกล้ช ิด เพราะมี ป ระสบการณ์
Edition), 2012
มาจากโรคทางเดินหายใจร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรน่ า ได้แก่
โรคซาร์ (severe acute respiratory syndrome, SARS) ทีร่ ะบาด
ในช่วงปี ค.ศ. 2002-2003 ซึ่งมีสาเหตุจากไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ SARS-CoV ที่เป็ นไวรัสโคโรน่ าข้ามสปี ชสี จ์ าก
ค้างคาวผ่าน civet cat (ชะมด) มาติดเชือ้ ในคน โดยเริม่ ระบาดจากประเทศจีนและกระจายไปทัวโลก
่
มีผตู้ ดิ เชือ้ กว่า
แปดพันคน อัตราการตายร้อยละ 10 และเพิม่ เป็ นร้อยละ 50 ในผูส้ ูงอายุ และต่อมาในปี ค.ศ. 2012-2014 ก็มกี าร
ระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ ชื่อ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ทีเ่ ป็ น
ไวรัสโคโรน่ าข้ามสปี ชสี จ์ ากค้างคาวผ่านอูฐมาติดเชือ้ ในคน เริม่ จากผูป้ ่ วยในประเทศซาอุดอิ าราเบีย มีผตู้ ดิ เชือ้ รวม
1,733 คน อัตราการตายร้อยละ 36

ไวรัสโคโรน่ าเป็ นไวรัสทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดทีม่ สี ารพันธุกรรมเป็ น อาร์เอ็นเอ และมีเปลือกหุม้ ด้านนอกที่
ประกอบด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป็ นปุ่มๆ (spikes) ยื่นออกไปจากอนุ ภาคไวรัส ทาให้เมื่อดูดว้ ย
กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน จะเห็นเป็ นเหมือนมงกุฎ (ภาษาลาติน corona แปลว่า crown หรือ มงกุฎ) ล้อมรอบ
จึงเป็ นที่มาของชื่อเชื้อ ไวรัสในกลุ่มนี้ท่มี สี มาชิกหลากหลาย ติดเชื้อก่อโรคได้ทงั ้ ในคน และสัตว์หลายชนิด เช่น
สัตว์ปีก สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม (ม้า วัว แมว สุนัข ค้างคาว กระต่าย หนู อูฐ และสัตว์ป่าอื่นๆ) และสัตว์เลือ้ ยคลาน
เช่น งู ดังนัน้ ไวรัสโคโรน่ าสายพันธุท์ ก่ี ่อโรคในสัตว์ทงั ้ ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร อาจแพร่มาสู่คน
และก่ อ โรคในคนได้ (zoonotic infection) ไวรัส โคโรน่ า ถู ก แบ่ งเป็ น 4 ยีนัส คือ Alphacoronavirus,
Betacoronavirus, Gammacoronavirus และ Deltacoronavirus โดยไวรัสโคโรน่ าที่ก่อโรคในคนที่ทาให้มอี าการ
ของระบบทางเดินหายใจที่ไม่รุนแรง และมักมีการติดเชื้อแบบไม่มอี าการจัดอยู่ในยีนัส Alphacoronavirus ส่วน
ไวรัสโคโรน่ าที่ก่อโรครุนแรงในคนและข้ามสปี ชสี ์มาจากสัตว์ เช่น SARS-CoV และ MERS-CoV จัดอยู่ใน
ยีนัส Betacoronavirus ไวรัสโคโรน่ ามีสารพันธุกรรมเป็ นอาร์เอ็นเอจึงมีโอกาสกลายพันธุ์สูง และสามารถก่อการ
ติดเชือ้ ข้ามสปี ชสี ไ์ ด้มากขึน้ ในสถานทีท่ น่ี าสัตว์เหล่านี้มาอยูร่ วมกันอย่างหนาแน่ น ดังเช่นในตลาดค้าสัตว์เพื่อเป็ น
อาหาร ทีเ่ ป็ นแหล่งแพร่เชือ้ SARS-CoV จาก civet cat สู่คน

สถานการ์ณการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า
สายพันธุใ์ หม่ 2019 หรือ 2019-nCoV จากประเทศ
จีนนับจากทีม่ กี ารรายงานครัง้ แรกเมื่อ 31 ธันวาคม
2019 นัน้ พบผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบทีไ่ ม่รู้สาเหตุใน
เมืองอู่ฮนเพิ
ั ่ ม่ ขึ้นเป็ นลาดับ ต่อมาได้ม ีการรายงาน
เป็ นทางการเมื่อ 3 มกราคม 2020 ว่าโรคปอด
อักเสบทีร่ ะบาดที่อู่ฮนมี
ั ่ สาเหตุจากไวรัสโคโรน่ าสาย
พันธุใ์ หม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019nCoV) และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ทาง
ประเทศจีนได้ทาการสืบสวนหาแหล่ งแพร่เชื้อของ
การระบาดในครัง้ นี้ ท่เี มือ งอู่ฮ นั ่ จากผู้ติด เชื้อ กลุ่ ม
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelแรกที่เป็ นคนงานและลูกค้าของตลาดขายส่งอาหาร
coronavirus-2019/situation-reports
ทะเลฮัวนาน
่
(Huanan Seafood Wholesale
Market) โดยทีต่ ลาดสดนี้นอกจากขายอาหารทะเลแล้วยังขายเนื้อสัตว์ และสัตว์ทใ่ี ช้ทาอาหารทีย่ งั มีชวี ติ เช่น เป็ ด ไก่
ลา แกะ หมู อูฐ สุนัขจิง้ จอก งู แบดเจอร์ หนู อ้น เฮดจ์ฮอก แต่ตรวจไม่พบเชือ้ 2019-nCoV ในตัวอย่างตรวจจาก
สิง่ แวดล้อมและอาหารทะเลทีไ่ ด้จากตลาดขายส่งอาหารทะเลฮัวนาน
่
อย่างไรก็ดี มีผปู้ ่ วยทีไ่ ม่ได้ไปทีต่ ลาดแห่งนี้เลย
รายงานผลการตรวจหาลาดับเบสของสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอส่วนเปลือก (glycoprotein spikes) ของเชือ้ 2019nCoV (MN908947) ที่ได้จากผู้ป่วยพบว่าอยู่ในยีนัส Betacoronavirus ซึ่งเป็ นยีนัสเดียวกับ SARS-CoV และ
MERS-CoV เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับสารพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาจากคนและสัตว์ต่างๆ จานวน 271 สายพันธุ์
พบว่าเชือ้ 2019-nCoV เป็ นไวรัสทีเ่ กิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างไวรัสโคโรน่ าของค้างคาวกับไวรัสโคโรน่ า
ของงูเห่า (Chinese cobra, Naja Atra) จึงทาให้ไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ 2019 นี้แพร่เชือ้ ข้ามสปี ชสี จ์ ากงูเห่ามายัง
คนได้ โดยเริม่ แรกจากคนงานและลูกค้าในตลาดเริม่ ติดเชื้อก่อนและต่อมาเชื้อมีการกลายพันธุ์มากขึน้ จึงสามารถ
ติดต่อจากคนสู่คน

รายงานถึงวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2020 มีผตู้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ 2019 ในประเทศจีนจานวน
571 ราย เสียชีวติ 18 ราย โดย 17 รายอยู่ในเมืองอู่ฮนั ่ และอีก 1 ราย เสียชีวติ นอกเมืองอู่ฮนที
ั ่ ม่ ณฑลเหอเป่ ย์
(Hebei) ส่วนใหญ่ผเู้ สียชีวติ เป็ นผูส้ ูงอายุ มีรายงานการพบผูต้ ดิ เชือ้ 2019-nCoV นอกประเทศจีนจานวน 10 ราย
คือจากประเทศไทย ญีป่ ่ นุ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า และล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา โดยทัง้ หมดมีประวัตกิ าร
เดินทางจากเมืองอู่ฮนั ่ และในประเทศจีนเองก็มกี ารรายงานผูต้ ดิ เชื้อ 2019-nCoV ที่เมืองอื่นนอกจากอู่ฮนแล้
ั่ ว
เช่น กวางตุ้ง ปั กกิง่ เซีย่ งไฮ้ เป็ นต้น จากการประชุมขององค์การอนามัยโลกที่ เมื่อ 23 มกราคม ค.ศ. 2020 ได้
แถลงว่าตอนนี้จะยังไม่ประกาศ Global health emergencies โดยให้มกี ารป้ องกันระมัดระวังอย่างพิเศษในพืน้ ที่
การระบาดของประเทศจีน ซึง่ ทางประเทศจีนได้ประกาศปิ ด (lockdown) เมืองอู่ฮนั ่ ควบคุมการเดินทางจากเมือง
นี้ และได้ขยายมาปิ ดเมืองหวงกาง (Huanggang) ทีอ่ ยู่ตดิ กับอู่ฮนห่
ั ่ างออกมาทางตะวันออก 30 ไมล์) และจะไม่ม ี
การฉลองเทศกาลตรุษจีนในทีส่ าธารณะของกรุงปั กกิง่
การป้ องกันการติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยงการ
เดินทางไปยังเมืองอู่ฮนั ่ หากไปประเทศจีนมาในช่วงสองสัปดาห์ท่ผี ่านมา แล้วมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ
หายใจเหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลทันทีพร้อมทัง้ แจ้งประวัตกิ ารเดินทางด้วย หลีกเลี่ยงการอยู่ใน
สถานทีแ่ ออัด ในทีช่ ุมชนควรสวมหน้ากากอนามัย ให้อยู่ห่างจากผูม้ อี าการของทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หมัน่
ล้างมือด้วยสบู่และให้น้ าไหลผ่านอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก
ปาก โดยไม่จาเป็ น
สามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุใ์ หม่ 2019 (2019-nCoV) ได้ท่ี website ของ
องค์การอนามัยโลก (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)
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.

สรีรวิทยาสมาคม เผยแพร่ infographic เพิม่
NEWSLETTER ฉบับที่แล้ว ได้นาเสนอการ
จัด ท า infographic โดยสรีร วิ ท ยาสมาคมเนื่ อ งใน
โอกาสที่สรีรวิทยาในประเทศไทยมีอายุครบ 8 รอบ
หรือ 96 ปี ในปี 2562 ที่ผ่านมาโดยเป็ น infographic
ที่เ กี่ยวกับ ความรู้ทางสรีรวิทยาไปสู่ประชาชนทัวไป
่
เผยแพร่ผ่ าน social media ต่ าง ๆ เช่น LINE,
Facebook, website สมาคม และ website ของ
สถาบัน ต่ า ง ๆ เป็ นที่น่ า ยิน ดีว่ า มีส ถาบัน ที่เ ริ่ม ส่ ง
infographic เ ข้ า ม า เ พิ่ ม เ ติ ม จ น ปั จ จุ บั น เ ร า มี
infographic แล้ว 4 ชุ ด ออกเผยแพร่ใ น website
สรีรวิทยาสมาคมและ social media ต่าง ๆ

ชุดที่ 1 “สรีรวิ ทยาสาคัญอย่างไร (Importance of Physiology)”
ชุดที่ 2 “อะไรเอ่ย? มอง... แต่ไม่เห็น (Look But You Don't See)”
ชุดที่ 3 "Diet วิ ธีไหน? ใช่ตวั เรา"
ชุดที่ 4 “คุมอาหาร 3 สไตล์ให้ได้ห่นุ สวย”
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ท า ง ส ม า ค ม ยั ง ค ง ต้ อ ง ก า ร
infographic จากท่านสมาชิกอย่างต่อเนื่อ ง โดยท่าน
สามารถดูร ายละเอีย ดการจัด ท า template และ
ตัว อย่ า ง รวมทัง้ ข้ อ ก าหนดต่ า ง ๆ ในการจัด ท า
infographic ได้ทาง website สมาคม หรือสมาชิก
สามารถส่ ง content/idea
มาให้ ท่ี อี เ มล์
pst.secretary@gmail.com เพื่อให้ทางสมาคมช่วย
ให้คาแนะนา และ/หรือจัดทา infographic ให้ทางสมาคมหวังว่าจะได้รบั ความคิดเห็น
เนื้อหา ในการจัดทา infographic นี้ จากสมาชิกมาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป็ นช่องทาง
ในการนาเสนอข่าวสารความรูท้ างสรีรวิทยาสู่ประชาชน หากสมาชิกมีขอ้ แนะนาหรือมี
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 ล์
pst.secretary@gmail.com

หลังจากจบการแข่งขันตอบปั ญหาสรีรวิทยา “17th IMSPQ”
ณ Universitas Indonesia กรุง Jakarta, Indonesia ในระหว่าง
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การแข่งขัน 18th InterMedical School Physiology Quiz 2020 (18th IMSPQ 2020)
ในปี น้ีกไ็ ด้ถูกกาหนดให้ยอ้ นกลับมาจัดที่ University of Malaya,
Kuala Lumpur, Malaysia ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 Prof.
Cheng Hwee Ming ได้เปิ ด Poster ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
แล้ว กติก าต่ า ง ๆ ก็ย ัง คงเหมือ นเดิม และเช่ น เคยมี Refresh
course ซึ่งปี น้ีได้เชิญ Prof. Robert G. Carroll จาก East
Carolina University, USA. Prof. Robert มีประสบการณ์
เชี่ย วชาญทัง้ ด้า นวิช าการ วิจ ยั และด้า นการศึก ษา เคยด ารง
ตาแหน่ งสาคัญ ๆ อาทิ 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) ท่านเคยได้รบั รางวัลสาคัญ 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 ScholarTeacher Award from East Carolina University in 2007. Prof. Robert แต่งหนังสือหลายเรื่อง เช่น Elsevier's
Integrated Physiology, Problem-Based Physiology, Teaching Physiology in the Developing World: Models
for Quality Learning ด้านวิจยั ท่านสนใจด้าน Cardiovascular Physiology และ Role and Value of the Basic
Sciences in Medical Education ในการแข่งขัน The 18th IMSPQ ครัง้ นี้ท่านคงจะได้รบั เชิญมาบรรยายเกี่ยวกับ
Medical Education

สาหรับข้อมูลความคืบหน้าเพิม่ เติมเกี่ยวกับการแข่งขัน The 18th IMSPQ ทาง NEWSLETTER จะได้นาเสนอ
ในฉบับหน้า หรือสมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้จาก Prof. Cheng Hwee Ming
ทาง imspq@tsfpmalaysia.com และ chenghm@ummc.edu.my

ข่าวสารแวดวงสรีรวิทยา
ขอแสดงความยิน ดี (ย้อ นหลัง ) แด่ ศาสตราจารย์ พญ. จุไ รพร สมบุ ญ วงค์ ภาควิช า
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รบั โปรดเกล้าให้ดารงต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยให้ดารงตาแหน่ งตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม
2558 เป็ นต้นไป
ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท สถาบัน
การแพทย์จกั รีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รบั โปรดเกล้าให้ดารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ประกาศเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน
2562 โดยให้ดารงตาแหน่งตัง้ แต่วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป

ขอแสดงความยินดี สมาชิกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ 3 ท่าน จากภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสมุ ะ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. นราวุฒิ ภาคาพรต

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. โสภาพรรณ เอกรัต นวงศ์ หัว หน้ าสาขา
สรีรวิทยา สถานพรีคลินิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ ที่ได้
ด ารงต าแหน่ ง หัว หน้ า ภาควิช า และ อ.ดร.นพ. สมพล เทพชุ ม ที่ไ ด้ด ารง
ตาแหน่ งรองหัว หน้ าภาควิชา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยิน ดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. จิน ตนาภรณ์ วัฒ นธร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รบั ประกาศ
เกียรติคุณนักวิจยั โครงการเพิม่ มูลค่าหอยหอยเป๋ าฮือ้ ในรูปแบบสุขภาพ ในงาน
ประชุมวิชาการ สกว. 2562 มอบให้ไ ว้ ณ วันที่ 9 ตุ ลาคม 2562 ณ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็น เตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบริการวิชาการ ประจาปี
2563 เรือ่ งการพัฒนาทักษะการกู้ชพี ขัน้ พืน้ ฐาน นาทีมโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ.โชติ วีระวงษ์ และได้รบั เกียรติ
จาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พญ. จรินรัตน์ สิรริ ฐั วรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในวันจันทร์ท่ี 23 ธันวาคม 2562 ณ
ห้องประชุม 3A Convention ชัน้ 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์

แก้ไขข่ าว ตามที่ได้เสนอข่าวการแข่งขันตอบปั ญ หาทางวิชาการ Chiang
Mai University International Medical Challenge (CMU-IMC) ซึง่ จัดในวันที่
12-15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และทาง NEWSLETTER ฉบับที่แล้ว ได้เสนอข่าวคลาดเคลื่อ นเกี่ยวกับผลการ
แข่งขันของสถาบันทีไ่ ด้รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จึงขอแก้ไขข่าวผลการแข่งขัน
ตามที่ไ ด้ร ับ แจ้ง จากทางผู้ จ ัด การแข่ ง ขัน โดย รองชนะเลิศ อัน ดับ 1 ได้แ ก่
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ส่ ว นรองชนะเลิศ อัน ดับ 2 ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทาง NEWSLETTER ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ. โอกาสนี้

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 427 อ. ดร. นพ. นิธิ อัศวภาณุมาศ สถาบัน
การแพทย์จกั รีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอต้ อ นรับ สมาชิก ใหม่ หมายเลขสมาชิก ล าดับ ที่ 428 อ. ดร. นพ.อดิศ ร
รัต นโยธา ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ ศิ ร ิ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 429 อ.พญ.ทักษอร กิตติภสั สร ภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 430 อ.นพ. ณัฐภัทร ศิรอิ งั กุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ หมายเลขสมาชิกลาดับที่ 431 อ. นพ.สิรวิชญ์ ศรีวชิ ยั อินทร์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมวิชาการ

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

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-andmolecular-bioengineering-conference

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/

