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สาสน์จากนายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้ และขอสัญญาว่า
จะธ ารงสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ให้เป็นเลิศ
ทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยทั้งระดับพ้ืนฐานและประยุกต์ 
ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ก่อความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิก เพ่ือให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นสืบไปค่ะ                                                                               

ศาสตราจารย์ พญ. ดวงพร  วีระวัฒกานนท์ 
  นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565 

รองศาสตราจารย์ พญ. สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ รองศาสตราจารย์ นพ. ประสงค์ ศิริวิริยะกุล 

ศาสตราจารย์ ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา  

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

ดร. ปวินทร์ พงศ์กอปรสกล 
     คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ไวรสัตบัอกัเสบซี: จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตรโ์นเบล
สู่ความหวงัในการพฒันาวิธีป้องกนัและการรกัษา 

         ไวรัสตับอักเสบ ชนิด ซี (Hepatitis C Virus; HCV) เป็นไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะตับอักเสบฉับพลันและ
เรื้อรัง  HCV สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ซึ่งแม้ว่าในระยะแรกของการติดเชื้อไวรัส
ดังกล่าว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแสดงที่จ าเพาะ แต่ในระยะยาว การติดเชื้อ HCV ส่งผลให้การท างานของตับผิดปกติ 
เกิดภาวะตับแข็ง และโรคมะเร็งตับตามมา  จากข้อมูลทางสถิติขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; 
WHO) พบว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 71 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวประมาณ 4 แสน
คนต่อปี โดยในแต่ละปีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณสูงถึง 1 ล้านคน[1-2] 
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        แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนส าหรับโรคดังกล่าว แต่การวินิจฉัยและวิธีการรักษาโรคนี้ได้รับการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก 
จุดเริ่มต้นของการศึกษา HCV เริ่มมาจากงานวิจัยของศาสตราจารย์ Harvey J. Alter ศาสตราจารย์ Michael Houghton และ 
ศาสตราจารย์ Charles M. Rice (รูปที่ 1) โดยในปี พ.ศ. 2563 มูลนิธิโนเบลได้มอบรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์
ให้กับศาสตราจารย์ทั้ง 3 ท่าน เพ่ือเป็นเกียรติแก่การศึกษาวิจัยด้านไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงประวัติการ
ค้นพบไวรัสตับอักเสบ ซี โดยสังเขป 

การค้นพบไวรัสตับอักเสบสายพันธุ์ใหม่และการพิสูจน์สมมติฐานในการก่อโรคตับอักเสบจาก HCV 
        การระบุพาหะของโรคตับอักเสบชนิดใหม่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญล าดับแรกในการค้นหาวิธีป้องกันและการรักษาโรคดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการท าวิจัยในสมัยนั้น ท าให้ยากต่อการระบุชนิด ของพาหะก่อโรคอย่างเฉพาะเจาะจง แต่ด้วยความ
พยายามของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เป็นเวลานานกว่า 10 ปี ในที่สุด ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ Michael Houghton ก็สามารถระบุ
จีโนมของพาหะก่อโรคตับอักเสบชนิดใหม่ได้ส าเร็จ ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมเข้าได้กับไวรัสในตระกูล Flavivirus[6] ภายหลังจึงมี
การตั้งชื่อให้ไวรัสชนิดนี้ว่า “ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Hepatitis C Virus; HCV)” และในช่วงเวลา ใกล้เคียงกัน ได้มีความร่วมมือ
ระหว่างทีมวิจัยของศาสตราจารย์ Harvey J. Alter กับทีมวิจัยของศาสตราจารย์ Michael Houghton ในการพัฒนาชุดตรวจจับ
แอนติบอดีของไวรัส HCV ในคนไข[้7] ผลการศึกษาต่อเนื่องพบว่า การติดเชื้อ HCV มีความสัมพันธ์และเป็นสาเหตุหลักของการเกิด
ภาวะตับอักเสบภายหลังจากการถ่ายเลือด โดยงานวิจัยทั้ง 2 งานนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Science ในปี พ.ศ. 2532 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีค าถามวิจัยอีก 1 ค าถามที่ยังเป็นที่สงสัย นั่นคือการติดเชื้อ HCV เพียงอย่างเดียวสามารถน าไปสู่การเกิดภาวะ
ตับอักเสบได้หรือไม่ หรือการเกิดโรคจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยร่วมอ่ืน จึงสามารถน าไปสู่การเกิดภาวะตับอักเสบในคนไข้ ค าถามนี้
ได้รับการศึกษาต่อโดยกลุ่มวิจัยของศาสตราจารย์ Charles M. Rice ทีมนักวิจัยได้ท าการฉีดอาร์เอ็นเอที่ได้รับการถอดรหัส 
(transcribed RNA) จากโคลนของ HCV เข้าไปที่ตับของลิงชิมแปนซีโดยตรง ผลการทดลองพบว่า การติดเชื้อ HCV เพียงปัจจัย
เดียวก็เพียงพอที่จะท าให้เกิดพยาธิสภาพตับอักเสบ งานวิจัยดังกล่าวได้รับการลงวารสาร Science ในปี พ.ศ. 2540[8] ซึ่งท าให้ได้
ข้อสรุปเรื่องราวการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลทั้ง 3 ท่านนี้ว่า HCV เป็นไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะ
ตับอักเสบได้จริง 
 

จากข้อสังเกตทางคลินิกสู่การค้นพบไวรัสชนิดใหม่ 
         ย้อนไปเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ Harvey J. Alter ได้ท ารายงานเคสคนไข้ที่มีภาวะตับอักเสบ
ภายหลังจากได้รับการถ่ายเลือด จากการตรวจสอบพบว่าภาวะตับอักเสบของกลุ่มคนไข้ดังกล่าว ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบชนิด  เอ และชนิด บี ตามที่มีการค้นพบมาก่อนหน้านี้[3-4] และเมื่อทีมวิจัยของศาสตราจารย์ Harvey J. Alter ได้
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมโดยการน าพลาสมาของผู้ป่วยฉีดเข้าไปในลิงชิมแปนซี ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความใกล้เคียงกับ
มนุษย์ ก็ได้พบข้อสังเกตที่น่าสนใจ โดย 3 เดือนต่อมาลิงชิมแปนซีกลุ่มที่ได้รับพลาสมาจากผู้ป่วยมีปัญหาตับอักเสบ[5] ผลการศึกษา
ของทีมวิจัยของศาสตราจารย์ Harvey J. Alter ในช่วงปี พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2521 ได้แสดงให้เห็นถึงการค้นพบพาหะของโรคตับ
อักเสบชนิดใหม่ซึ่งยังไม่สามารถระบุชนิดของพาหะนั้นได้อย่างชัดเจน โดยโรคตับอักเสบชนิดใหม่นี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้
โดยผ่านทางการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของร่างกายมนุษย์ ข้อเท็จจริงดังกล่าวน ามาสู่การวิจัยในยุคต่อมา โดยมีโจทย์หลักคือ 
การระบุชนิดของพาหะน าโรค (ที่ไม่ใช่ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ และ ชนิด บี) ที่เป็นสาเหตุของการท าให้เกิดภาวะตับอักเสบในกลุ่ม
คนไข้หลังจากได้รับการถ่ายเลือด  

รูปที ่1 นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รบัรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ประจ าปี พ.ศ. 2563  
(อ้างอิงจาก https://www.nobelprizemedicine.org/)  
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ทิศทางในการวจิยัเพื่อพฒันาวธิกีารวนิจิฉยัโรค การปอ้งกัน และ การรกัษาการตดิเชือ้ HCV ในอนาคต 
        การศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์โนเบลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นพบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเชื้อ HCV (รูปที่ 2) ทั้ง
ในด้านลักษณะทางพันธุกรรม รวมถึงบทบาทของไวรัสชนิดนี้ต่อการท าให้เกิดโรคตับอักเสบ อันเป็นรากฐานที่ส าคัญส าหรับการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาวิธีการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการพัฒนายาต้านไวรัสชนิดนี้อย่างมากมาย
ยกตัวอย่างเช่น ยาในกลุ่ม NS3/4A protease inhibitors (Boceprevir และ Telaprevir), NS5B polymerase inhibitors 
(Sofosbuvir และ Dasabuvir) และ NS5A replication complex inhibitors (Daclatasvir และ Elbasvir) ซึ่งถูกพัฒนาเพ่ือ
น ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HCV จากการศึกษาพบว่า ยาต้านไวรัส HCV ดังกล่าว สามารถช่วยชีวิตและลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับและโรคตับแข็งของผู้ป่วย HCV ได้มากกว่า 90% ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด หากได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ส าหรับการวินิจฉัยโรค HCV ในปัจจุบันมีการน าชุดตรวจประเภท Enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) ที่มีการตอบสนองได้ไว มาใช้เพ่ือตรวจระดับของ anti-HCV antibody ในซีรั่มของคนไข้ 
อย่างไรก็ตาม การตรวจเพียงระดับของ anti-HCV antibody นั้น มีข้อด้อยตรงที่ไม่สามารถใช้ตรวจผู้ติดเชื้อในระยะเริ่มต้นได้ 
เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ระดับของ anti-HCV antibody จะสามารถตรวจพบได้ในซีรั่มของผู้ป่วยอยู่ระหว่าง 2–8 สัปดาห์
ภายหลังจากการได้รับเชื้อ ดังนั้นเทคนิค Real-time PCR ซึ่งมีความไวมากกว่าก็ถูกน ามาใช้ช่วยในการตรวจหาเชื้อเช่นกัน เทคนิค
ดังกล่าวสามารถระบุจีโนไทป์ของไวรัส HCV ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบวิธีการรักษาและเลือกใช้ยาต้านไวรัสให้เหมาะสม 
น าไปสู่การรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับด้านการป้องกันโรค ทางปฏิบัติท าได้โดยการปรับพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ระวัง
การสัมผัสเลือดของผู้อ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อและการ
ติดเชื้อ ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนส าหรับป้องกันการติดเชื้อ HCV การพัฒนาวัคซีนเพ่ือรักษาโรคนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหัวข้อวิจัยที่
ส าคัญในอนาคต ซึ่งองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ รวมกระทั่งงานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการต่อยอดความรู้และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการกับโรค HCV ใน
อนาคตสืบต่อไป[2] 

 รูปที่ 2 ข้อสรุปการค้นพบที่ส าคัญเกี่ยวกบัไวรัสตับอักเสบชนิด ซี ของนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (อ้างอิงจาก https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/press-release/) 
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     ฉบับนี้ขอเปิดใจอาจารย์สองท่านจากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ดร.นพ. ยอดยิ่ง แดงประไพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ฉันทชา สิทธิจรูญ เพ่ือเปิดงาน
ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาและพัฒนางานการเรียนการสอนด้านสรีรวิทยาให้สมาชิกทุกท่านได้
ทราบกันนะคะ ทั้งสองท่านมีแนวคิดการท างานที่น่าสนใจมากและให้สัมภาษณ์อย่างสนุกสนาน
เป็นกันเอง ต้องขอขอบพระคุณที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราทุกคนที่ได้อ่านเป็น
อย่างยิ่งนะคะ และหวังว่าสมาชิกทุกท่านจะสนุกกับบทความสัมภาษณ์ด้วยกันค่ะ   ดร.นพ. ยอดยิ่ง แดงประไพ 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

เปิดงาน-เปิดใจ 

ถาม : ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะน าตัวและรางวัลที่ได้รับเพ่ือให้สมาชิกทราบด้วยค่ะ 

ตอบ : ผม ดร.นพ. ยอดยิ่ง แดงประไพ จากภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ ผมขอขอบคุณทางวารสารฯ ที่
ให้โอกาสได้มาแบ่งปันเรื่องราวด้านแพทยศาสตรศึกษากับท่านสมาชิกนะครับ งานหลักของผม คือ การจัดประสบการณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งด้านสรีรวิทยาและทักษะวิธีการเรียนรู้ครับ เรื่องรางวัลที่อาจารย์ถาม ถือเป็นเกียรติที่ได้รับและเป็นความ
ภูมิใจครับ ผมเคยได้รับทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ระดับชั้นปรีคลินิก ประจ าปีการศึกษา 2557 เป็นรางวัลด้าน
การศึกษา ของฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาที่ศิริราช  และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก จากสภาอาจารย์ศิริราช 
ประจ าปี 2560 ครับ ทั้งสองรางวัลมีกระบวนการเสนอชื่อจากคณาจารย์ ส่วนทุนเจ้าพระยาฯ จะมีการเปิดโอกาสให้ นักศึกษา
แพทย์ (นศพ.) และแพทย์ประจ าบ้าน เสนอชื่อด้วยครับ จากนั้นจะผ่านกระบวนการตัดสินจากคณะกรรมการเพ่ือมอบรางวัลแก่ผู้
ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อนเพ่ือให้มีความหลากหลายในกลุ่มอาจารย์ที่ได้รับ recognition ในแต่ละปีครับ 

ถาม : เรียนถามว่าอาจารย์ได้ท างานด้านการศึกษาอย่างไรจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายคะ 

ตอบ : ขอบคุณครับ รู้สึกเขินเลยครับ (หัวเราะ) ผมคิดว่าเนื่องจากอาจารย์ที่ท างานด้านแพทยศาสตรศึกษาเป็นหลักมีไม่เยอะ เมื่อ
ผมมาท างานด้านนี้เลยมีคนรู้จักมากขึ้นครับ ผมเองเป็นคนชอบสอน ตั้งแต่สมัยที่เป็น นศพ. ตอนไปเรียนปริญญาเอกที่ University 
of Arizona  ก็ได้เข้าคอร์สฝึกสอนด้วย ซึ่งท้าทายมาก เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสอน แต่ผมก็รู้สึกสนุกมากครับ พอกลับมา
ที่ศิริราชผมต้องตัดสินใจว่าจะโฟกัสกับงานด้านไหน จึงตัดสินใจว่าจะมาทางด้านแพทยศาสตรศึกษาครับ ผมต้องขอบคุณทางต้น
สังกัด คือ ภาควิชาสรีรวิทยาที่ศิริราชเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนมาตลอด โดยเฉพาะท่านหัวหน้าภาคฯ ตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ พญ. 
สพุรพิมพ์ เจียสกุล รองศาสตราจารย์ พญ. สุพัตรา โล่สิริวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา และรองศาสตราจารย์ 
ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ ครับ 
        ผมอยากมีส่วนช่วยปรับการเรียนการสอนให้ นศพ. รู้สึกสนุกกับการเรียนและท้าทายที่จะพัฒนาตนเอง เลยอาสาเข้าไป
ดูแลรายวิชาของคณะฯ ชื่อ การประยุกต์ความรู้ปรีคลินิก (Applied preclinical knowledge หรือ APK) กับท่านรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา (รองศาสตราจารย์ นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ) ผมได้เชิญอาจารย์ปรีคลินิกอีกหลายท่านมา
ช่วยกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ นศพ. ชั้นปีที่ 2 ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนานครับ ต้องเน้นว่าผมมีเพ่ือน
ร่วมงานที่มีความสามารถในการสอนที่หลากหลายด้วยครับ ต่อมาได้รับโอกาสมาช่วยงานเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อน
ปริญญาในช่วงที่มีการปรับหลักสูตร พบ. ของศริิราช ท าให้ผมได้พูดคุยและรู้จักกับอาจารย์ทั้งในและนอกคณะฯ ครับ อย่างไร
ก็ตามขณะนี้ผมได้ขอพักจากการเป็นผู้ช่วยคณบดีฯ แต่ก็ยังได้รับโอกาสให้ช่วยงานในศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพของศิริราช หรือ ศูนย์ SHEE ครับ ได้เป็นวิทยากรด้านแพทยศาสตรศึกษา ท าให้ได้พบอาจารย์หลาย ๆ 
ท่านครับ ได้พูดคุยเก่ียวกับเรื่องการเรียนการสอนอยู่เสมอครับ 
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ถาม : ในการสอนรายวิชา APK  นักศึกษาชอบไหมคะ ที่ได้น าวิชาพ้ืนฐาน เช่น สรีรวิทยาไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก 

ตอบ :  แม้ว่าโจทย์จะท้าทาย คือ ค่อนข้างยากหน่อยส าหรับ นศพ. ชั้นปีที่ 2 แต่จากความเห็นของนักศึกษา ส่วนใหญ่ก็ชอบ
และสนุกกับบรรยากาศการเรียนครับ ผมรู้สึกว่าถ้า นศพ. รู้ว่าเรียนไปท าไม น าไปใช้อย่างไร โดยเฉพาะถ้าสามารถน าไปช่วย
คนไข้ไดจ้ริง ๆ จะช่วยกระตุ้นให้ นศพ. มีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้น ผมเชื่อว่า นศพ. ที่มีความสามารถระดับที่เข้ามาเรียน
ในโรงเรียนแพทย์ทุกที่นั้น ถ้าเขาเห็นเป้าหมายของการเรียนและสัมผัสได้ว่าครูเชื่อมั่นในศักยภาพของศิษย์ นศพ. จะใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ครับ 

ถาม : จากการที่อาจารย์ได้สอน นศพ. ศิริราชในแต่ละรุ่นหลายร้อยคน (หลักสูตรศิริราช 290 คน และ รพ.ราชบุรี กระทรวง
สาธารณสุข 30 คน รวม 320 คน)  มาเป็นเวลา 9 ปี อาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงของ นศพ. อย่างไรบ้างคะ 

ตอบ : ผมเห็นว่า นศพ. เปลี่ยนแปลงรวดเร็วพอควรครับ ในหลายๆ ด้าน ทั้งมุมมอง และ วิธีการเรียนรู้ครับ ที่ชัดเจนเลย 
เช่น ช่วงที่ผมกลับมาสอนปีแรก ๆ นศพ. ที่จดบันทึกผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีประมาณ 40-60 เปอร์เซนต์ แต่ปัจจุบันนี้ 
เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ จดบันทึกบน tablet ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนหลาย ๆ อย่าง คือ อาจารย์ส่วนใหญ่เป็น digital 
immigrant คุ้นเคยกับการเรียนผ่านกระดาษ ต้องค้นข้อมูลในห้องสมุด ส่วนนักศึกษาปัจจุบันเป็น digital native ที่ไม่เคยอยู่
ในโลกที่ไม่มี internet ท าให้ผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับผมในการเรียนนั้นอาจไม่ดีที่สุดส าหรับ นศพ. หลังจากนั้นเมื่อผมจะ
ลองปรับการเรียนการสอนด้วยวิธีใหม่ ๆ จึงมักจะถามความเห็นจาก นศพ. เสมอครับ อีกประเด็นที่ผมมักได้ยินอาจารย์หลาย
ท่านเล่าให้ฟัง คือ เรื่องการแสดงความเคารพหรือความนอบน้อมของนักศึกษา ในสมัยก่อน การเป็น “อาจารย์” อาจเป็น
ต้นทุนที่เพียงพอให้นักศึกษาแสดงความเคารพ แต่ส าหรับยุคนี้ ต้นทุนนั้นอาจไม่มากเท่ากับสิ่งที่อาจารย์ท าเพ่ือช่วยให้
นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของเขา ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในปัจจุบันควรเป็น guide by the side 
มากกว่า sage on the stage เป็นความท้าทายระหว่างผู้คนที่เติบโตมาคนละยุคกันครับ 

 ถาม : ปัจจุบันอาจารย์สนใจเรื่องใดในด้านแพทยศาสตรศึกษาคะ  

ตอบ : นอกจากสามประเด็นหลักของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ คือ การก าหนด learning outcome การประเมินผลการ
เรียนรู้ และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ประเด็นที่ผมสนใจในช่วงหลังนี้ คือ well-being ของทั้งนักศึกษาและอาจารย์
เลยครับ ส าหรับผู้เรียน well-being ส่งผลต่อการเรียนมาก ความเครียดที่เหมาะสมที่ก าลังเป็น productive stress ไม่ถึง
ระดับ distress ในแต่ละคนก็ต่างกัน เราจะดูแลนักศึกษาแต่ละคนอย่างเหมาะสมได้อย่างไร ส าหรับอาจารย์ในปัจจุบันก็มี
ความเครียดหลายอย่างนะครับ อย่างน้อยก็ในภาระหน้าที่ของอาจารย์ ทั้งงานสอน งานวิจัย งานบริหาร โรงเรียนแพทย์จะมี
วิธีดูแลอาจารย์ที่เหมาะสมกับแต่ละท่านอย่างไร ตอนนี้การศึกษาของต่างประเทศก็มีรายงานเกี่ยวกับทั้งสองประเด็นมากขึ้น
ด้วยครับ 

ถาม : อาจารย์แบ่งเวลาในการท างานอย่างไร หรือเปิดช่องทางใดให้เด็กมาปรึกษาหรือเข้าหาอย่างไรคะ 

ตอบ : เรื่องแบ่งเวลาผมยอมรับเลยครับว่าต้องพัฒนาตัวเองครับ (หัวเราะ) ผมยังเป็น deadline-driven อยู่เยอะครับ ก าลัง
พยายามให้ตัวเอง organized มากข้ึนครับ เรื่องการติดต่อกับนักศึกษา ผมชอบระบบ office hour ที่จะมีการระบุเวลาของ
อาจารย์ส าหรับให้ค าปรึกษาครับ ร่วมกับโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ social media เท่าไรครับ เลยมักจะก าหนดให้นักศึกษามา
ปรึกษาที่ภาควิชาเป็นเวลาครับ โดยอาจนัดหลังจากคาบที่ผมสอน อาจนัดผ่าน email หรือผ่านข้อความทาง social media ถ้า
ช่วงนั้นเข้าไปอ่านนะครับ (หัวเราะ) โดยผมจะเน้นการรับฟังครับ แต่ก่อนผมก็ไม่ใช่คนที่ “ฟัง” เท่าไรนะครับ แต่พอ
ประสบการณ์ท างานมากขึ้นก็พอจะสอนให้เราเริ่มฟังมากกว่าที่จะพูดออกมาก่อนครับ ผมคิดว่า นศพ. ที่มาปรึกษาต้องการการ
รับฟังนะครับ จะพบว่า หลาย ๆ ปัญหา นศพ. พอรู้อยู่แล้วว่าต้องท าอย่างไร เรารับฟัง สะท้อนความคิด ค่อยๆ เสนอแนะ และให้
เวลา ผมมองว่าจะช่วยให้ นศพ. รู้สึกวางใจ เมื่อได้เล่า มีคนรับฟัง อย่างน้อยก็จะช่วยให้สบายใจขึ้นครับ 
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ถาม : ผลงานทางด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์ได้มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์บ้างหรือไม่คะ 

ตอบ : มีบ้างครับ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอน การพัฒนา empathy และ well-being ของ นศพ.  หัวข้อหลัง
ก าลังรอความเห็นกลับมาจากวารสารครับ หัวข้อวิจัยที่ผมมีส่วนร่วมศึกษาจะค่อนข้างหลากหลาย โดยทั้งหมดจะเป็น
การศึกษาในศริิราชนะครับ เป็นงานที่ผมท าการศึกษาร่วมกับ นศพ. ที่สนใจงานด้านแพทยศาสตรศึกษาครับ ส าหรับงานวิจัย
ด้านการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ผมมีส่วนร่วม จะเป็นส่วนของการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผมได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เป็นปีที่สองแล้วครับ ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยของนักศึกษาใน
หลักสูตรประมาณ 7-8 โครงการครับ  

ถาม : คิดว่าการท างานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาจะมีความก้าวหน้าในทางวิชาชีพหรือไม่ อย่างไรคะ 

ตอบ : ประเด็นนี้ผมคิดว่าค่อนข้างโชคดีที่ได้อยู่ในที่ท างานที่เห็นความส าคัญของแพทยศาสตรศึกษาครับ ในระดับคณะฯ ที ่  
ศิริราชมีการให้ทุนวิจัยด้านการศึกษาที่แยกออกมาจากทุนวิจัยด้านอ่ืนๆ เลยครับ ในระดับมหาวิทยาลัย ที่มหิดลก็สามารถให้
อาจารย์ใช้ผลงานวิจัยด้านการศึกษาในกระบวนการของต าแหน่งวิชาการได้ รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการด้าน แพทยศาสตร
ศึกษาด้วยครับ ซึ่งผมเองก็ได้ด าเนินการเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการด้วยผลงานทางด้านแพทยศาสตรศึกษาเช่นกัน นอกจากเป็น
ข้อปฏิบัติของอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว ผมยังได้รับค าแนะน าจากอาจารย์อาวุโสที่เคารพว่า การขอต าแหน่งวิชาการด้านนี้จะ
ช่วยปูทางให้อาจารย์รุ่นน้อง ที่มี passion ด้านการศึกษาได้เห็น career path ของเส้นทางด้านแพทยศาสตรศึกษาด้วยครับ  

ถาม : สุดท้ายอาจารย์อยากพัฒนาด้านไหนต่อไปคะ 

ตอบ : ผมขอแบ่งเป็นสองประเด็นนะครับ เริ่มจากการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอครับ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการตนเองและ
ความรู้ต่างๆ ครับ ปัจจุบันนี้ความรู้ต่างๆ พัฒนาไปเร็วมาก ถ้าเราหยุด update ก็อาจจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงครับ อีกเรื่อง
คือผมอยากมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาในศิริราช ทั้งในส่วนของผู้เรียนและผู้สอนให้มากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่อง well-being 
เป็นความตั้งใจดั้งเดิมที่อยากให้มีการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้คู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้ผู้สอนได้ท างาน
ต่างๆ ได้ตามเป้าหมายโดยรักษาสุขภาพใจไว้ด้วยครับ ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายอย่างยิ่งเลยครับ ผมขอขอบคุณทาง
วารสารที่ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวนะครับ  
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รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ฉันทชา สิทธิจรูญ 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

ถาม : อยากทราบจุดเริ่มต้นในการท างานวิจัยและตีพิมพ์ทางด้านสรีรวิทยาและแพทยศาสตรศึกษาด้วยค่ะ  

ตอบ : งานวิจัยทางสรีรวิทยา เริ่มต้นมาจากขณะเขียนวิทยานิพนธ์ ตอนเป็น นศ. ปริญญาเอก ที่ Monash University ประเทศ 
Australia ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร ในขณะนั้น ท าให้พบว่ายังมีค าถามอีกมากมายที่ยังไม่มีข้อมูลหรือ
ค าตอบ ท าให้น าข้อสงสัยเหล่านั้นมาตั้งเป็นโจทย์วิจัยหลังกลับมาท างานที่ประเทศไทยในปี 2552 ค่ะ โดยปัจจุบันได้ท างานวิจัย
ทางด้านสรีรวิทยาที่เกี่ยวกับสารที่สร้างและหลั่งจากเซลล์ไขมัน หรือ adipokines ซึ่งสารเหล่านี้ มีบทบาทในการควบคุมความ
อยากอาหาร ความอ้วน และระบบสืบพันธุ์ ส่วนตัวไม่อยากฆ่าสัตว์ จึงไม่ท างานวิจัยในสัตว์ทดลอง แต่จะท างานวิจัยในคนและ
ในเนื้อเยื่อของคน ซึ่งท างานร่วมกับอาจารย์ทางคลินิก และในเซลล์ เช่น เซลล์ไขมัน และเซลล์  granulosa ของคน จาก
งานวิจัยเล็ก ๆ จากข้อสงสัยที่มีขณะเป็น นศ. ปริญญาเอก ได้ต่อยอดเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ตนเองเป็นผู้วิจัยหลัก (corresponding author) ซึ่งปัจจุบันกลับมาท างานได้ประมาณ 11 ปี ตีพิมพ์ผลงานวิจัยไป
ประมาณ 20 กว่าเรื่องค่ะ มีบทความวิชาการอีกเล็กน้อย และได้รับโอกาสในการเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องภาวะอ้วนและ
การลดน้ าหนักตามที่ต่าง ๆ ค่ะ  
        ส่วนงานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาที่ท าควบคู่กันไป เริ่มต้นด้วยเมื่อกลับมาท างานที่ประเทศไทย ได้รับการ
ชักชวนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. เรวิกา ไชยโกมินทร์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ไปท ากิจกรรมร่วมกับ 
นศพ. ในโอกาสต่าง ๆ ตัวเองก็ไปร่วมทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ และได้รับการเชิญให้ไปช่วยคุมโครงการของ นศพ. ชั้นปีที่ 2 โดย
น้อง ๆ อยากหาปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนด้วยตนเอง เป็นคนท าอะไรก็จะท าเต็มที่ เลยชักชวน นศพ. ท าเป็นงานวิจัยจริงจัง 
ซึ่งเริ่มจากขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน การขอทุนวิจัย เมื่อท าวิจัยเสร็จสิ้นได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์
และพบว่าผลวิจัยน่าสนใจมาก สามารถน ามาปรับใช้และแนะน า นศพ. ได้ จึงส่งผลงานไปยังวารสารวิชาการนานาชาติ โดย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร .นพ.สรชัย ศรีสุมะ (หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล คนปัจจุบัน) ในการรับเป็น corresponding author ท าให้สามารถตีพิมพ์ผลงานด้านแพทยศาสตรศึกษาในระดับ
นานาชาติครั้งแรกในวารสาร American Journal of Physiology: Advances in Physiology Education เรื่อง Exploratory 
study of factors related to educational scores of first preclinical year medical students ท าให้คิดว่า งานวิจัยเล็ก ๆ ก็
สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ หลังจากนั้นก็ได้ตีพิมพ์ผลงานทางด้านแพทยศาสตรศึกษาตามมาอีก
หลายผลงานค่ะ      
          เมื่อท างานในต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ได้มีโอกาสดูแล นศพ. และพัฒนาระบบต่าง ๆ เลย
อยากหาข้อมูลเชิงประจักษ์  เพ่ือน าไปแนะน า นศพ. และพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น อยากทราบว่าปัจจัยใดมีผลต่อ
คะแนนสอบใบประกอบโรคศิลป์ (national license, NL) ในขั้นตอนที่ 1 และต้องอ่านหนังสืออย่างไร จึงได้ท าวิจัยเรื่องนี้
ร่วมกับ นศพ. (ปัจจุบัน คือ นพ. พงศ์ธวัช เลิศวิลัยวิทยา) ผลการวิจัยพบว่า ความรู้จากห้องเรียนและระยะเวลาเตรียมตัวที่
เหมาะสมมีความส าคัญมาก ผลวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  American Journal of Physiology: Advances in 
Physiology Education เรื่อง Factors influencing the National License Examination step 1 score in preclinical 
medical students และได้น าผลการวิจัยไปแนะน า นศพ. ชั้นปีที่ 3 ทุกปีค่ะ นอกจากนี้ กลุ่ม นศพ. ได้จัดท าโครงการพาน้อง
ขึ้นวอร์ด ซึ่งเป็นโครงการที่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้ นศพ. ชั้นปรีคลินิกได้ทราบว่า ความรู้ชั้นปรีคลินิกสามารถถูกน าไปใช้
ในชั้นคลินิกได้อย่างไร  โดย นศพ. รุ่นพ่ีชั้นคลินิกจะพา นศพ. รุ่นน้องชั้นปรีคลินิกไปที่หอผู้ป่วย เพ่ือให้ นศพ. ชั้นปรีคลินิก
เห็นความส าคัญการเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ปรีคลินิกในชั้นคลินิก และมีแรงบันดาลใจในการเรียนชั้นปรีคลินิก โดย นศพ. ได ้
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ขอให้ตนเองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จึงน าโครงการนี้ไปเรียนปรึกษา รองศาสตราจารย์ นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รอง
คณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เพ่ือขยายโครงการนี้ให้ นศพ. เข้าร่วมมากที่สุด อย่างเป็นระบบ มีการรับรู้และดูแลจากอาจารย์
ภาควิชาต่าง ๆ ที่ นศพ. ได้เข้าร่วม รวมทั้งได้มีการประเมินโครงการวิจัยอย่างจริงจัง ได้มีโอกาสไปน าเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบ
ปากเปล่าและโปสเตอร์ในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร American Journal of 
Physiology: Advances in Physiology Education เรื่อง Impact of an early clinical exposure project conducted by 
senior clinical students compared between participating and nonparticipating students และได้รับรางวัล Innovative 
Teaching Award ในงาน Mahidol Quality Fair ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีรางวัลประเภทนี้ค่ะ 
         นอกจากนี้ ยังท างานวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือหาค าตอบจากค าถามต่าง ๆ เช่น ปัจจัยใดส่งผลต่อความสุข
ของ นศพ. ผลที่พบคือการเรียนการสอนของอาจารย์ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา การมี handout และเวลาว่าง ท าให้ นศพ. มี
ความสุขค่ะ หรือเมื่อตนเองน าระบบตอบสนองของผู้เรียน (audience response system, ARS) เช่น Kahoot, google form และ 
google sheet มาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ จึงทราบว่านักศึกษาชอบหรือไม่ และผลเป็นอย่างไร ผลวิจัยพบว่า 
นศพ. เห็นด้วยว่าการใช้ ARS ช่วยส่งเสริมการเรียนในด้านต่าง ๆ  ท าให้ตั้งใจเรียน สนใจเรียน มีความสนุกสนาน เป็นต้น นศพ. ส่วน
ใหญ่ชอบใช้ Kahoot ที่แข่งขันเป็นทีม เพราะมีโอกาสอภปิรายกับเพ่ือน และชอบการใช้ google form ที่น ามาใช้ในการถามค าถาม
ก่อนเรียน (โดยไม่เก็บคะแนน) ซึ่งลักษณะค าถามเหมือนกับค าถามหลังเรียน โดยค าถามก่อนเรียนช่วยให้ นศพ. ระลึกถึงความรู้เดิม
ก่อนเรียน น าไปสู่การเชื่อมต่อกับข้อมูลใหม่ นอกจากนี้ค าถามก่อนเรียนที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับหลักการส าคัญ 
(concept) ของเนื้อหา สามารถช่วยให้ นศพ. จับประเด็นส าคัญต่าง ๆ ของการเรียนได้ดียิ่งขึ้น โดยผลงานวิจัยนี้ก็ได้รับรางวัล 
Innovative Teaching Awards จากงาน Mahidol Quality Fair ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562 เช่นกันค่ะ นอกจากนี้ ได้ร่วม
พัฒนาระบบสารสนเทศในการเช็คชื่อการเข้าเรียนสายและขาดเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพ่ือลดขั้นตอนด าเนินงาน 
ลดเอกสาร สามารถบันทึก ติดตาม และดูแล นศพ. ที่มีแนวโน้มที่จะขาดเรียนเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือน าไปสู่
การจัดการและให้ความช่วยเหลือ นศพ. ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยโครงการนี้ก็ได้รับรางวัลโครงการติดดาว นวัตกรรม
ดีเด่นด้านแนวคิด Lean ประเภททีมสหสาขาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้มาจากค าถามที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการท างาน กับความตั้งใจที่จะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ ร่วมกับตั้งใจสนับสนุนผู้ที่ท างานร่วมกันให้ได้มีผลงาน  ทั้งนี้ตอนที่
ท างานวิจัยก็ไม่ทราบว่ามีรางวัลเหล่านี้ แต่เมื่อมีโอกาสก็จะส่งผลงานไปทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้ที่ท างานร่วมกันให้มีก าลังใจในการท างาน
และพัฒนางานต่อไป  

รูปที่ 1 รับรางวัล Innovative Teaching Award ในงาน Mahidol Quality Fair ปี 2560 ที่
มหิดลสิทธาคาร (ซ้ายไปขวา: รองศาสตราจารย์ นพ. รุ่งนริันดร ์ประดิษฐสุวรรณ นพ. ปุญญภัทร 
มาประโพธิ์ นศพ. ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ฉันทชา สิทธิจรูญ – รูปจาก
งาน Mahidol Quality Fair) 

         ส าหรับเทคนิคการสอน ตัวเองจะไม่สอนแบบ traditional lecture เพราะรู้สึกน่าเบื่อและไม่สนุกค่ะ แต่จะสอนแบบ 
active learning ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการแข่งขันต่าง ๆ แบบเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป รวมทั้งมี
ค าถาม มีการเล่าเรื่องราวแทรกในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหานั้น ๆ ค่ะ รวมไปถึงมีค าถามแบบปลายเปิดให้ นศพ. 
พิมพ์ตอบ แล้วค าตอบของแต่ละคนก็จะขึ้นบนจอ พอ นศพ. เห็นว่าเพ่ือนพิมพ์ตอบอะไร นศพ. ก็จะมีความสนุกสนานค่ะ และจะ
ปรับการเรียนการสอนตาม feedback ของ นศพ. เพ่ือให้ นศพ. ได้เรียนรู้ เข้าใจ และได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเรียนการ
สอน สิ่งที่ นศพ. ให้ความเห็นว่าชอบมาก ๆ ในทุก ๆ คาบ คือ การมีค าถามน ามาก่อนเริ่มเรียนแบบไม่เก็บคะแนน และเฉลยท้าย
คาบ เพราะท าให้เห็นว่าอะไรคือ concept ของคาบนี้ ได้วัดความรู้ความเข้าใจทันทีหลังเรียนจบ และไม่เครียดมากเกินไปค่ะ 
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ถาม : ช่วงโควิดที่ผ่านมามีการเรียนการสอนเป็นแบบใด 

ตอบ : มีการเรียนการสอน online ในหลายรูปแบบค่ะ แบบแรกคือสอนแบบอัดคลิป แต่ก็มีค าถามแทรกต้นคลิป แทรกเป็น
ระยะ ๆ ในคลิป และมีเฉลยค่ะ นอกจากนี้ยังให้ นศพ. เข้าไปท าแบบฝึกหัดในระบบค่ะ อีกแบบคือสอนบรรยาย หรือสอน
สาธิตโดยวิธี live ผ่านโปรแกรม zoom ซึ่งถ้า นศพ. มีค าถามหรือข้อเสนอแนะอะไร ก็จะถามทางไมโครโฟนหรือส่วนใหญ่
จะถามมาทางแชท และท้ายคาบจะเปิดโอกาสให้ นศพ. ซักถาม ปรากฏว่า นศพ. ถามเยอะมาก และชอบส่งข้อความมาแบบ
ส่วนตัว เพราะเพ่ือนจะไม่ทราบว่าใครถามอะไร ตัวเองก็จะนั่งตอบค าถามไปเรื่อย ๆ ค่ะ บางทีหมดคาบแล้วเป็นช่วงพัก 
นศพ. จะถามต่อไปเป็นชั่วโมงเลยค่ะ และแต่ละค าถามน่าสนใจมาก เป็นค าถามที่ผ่านการตั้งใจเรียนหรือคิดมาแล้ว รู้สึก
ประทับใจมากค่ะ 

ถาม : เห็นการเปลี่ยนแปลงของ นศ. ในปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบสมัยก่อน 

ตอบ : สมัยก่อน นศ. ค่อนข้างจะท าตามที่อาจารย์บอก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น แต่สมัยนี้ไม่ใช่ นศ. สมัยนี้มีอิสระทางความคิด 
ชอบการแสดงความคิดเห็น เวลาเราอยากให้เด็กท าหรือปรับเปลี่ยนอะไร เราต้องมีเหตุผลและอธิบายให้เขาทราบและเข้าใจได้ว่า
ท าไมต้องท าแบบนี้ มีข้อดี-ข้อเสียอะไร และมีข้อจ ากัดอย่างไรบ้าง นศ. ชอบการตอบสนองและการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ยิ่งเรา
ฟังเขามากเท่าไหร่ เขายิ่งให้ความร่วมมือมากเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เช่น ช่วงสถานการณ์โค
วิด เราต้องเปิดโอกาสให้ นศ.แสดงความคิดเห็น โดยให้ นศ. ไปรวบรวมความคิดเห็นของเพ่ือนทั้งชั้นปีแล้วน ามาเสนอ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ มีโอกาสต่อรอง ถ้าไม่มีข้อดี ข้อด้อย หรือข้อจ ากัดอย่างชัดเจน เราให้สิทธิ์ นศ.เป็นผู้เลือกเองค่ะ 
รวมทั้งมีการพูดคุยและอภิปรายร่วมกันว่าอะไรปรับให้ได้หรือไม่ได้ อะไรปรับให้ได้ก็จะพยายามปรับให้ค่ะ ถ้าเรามีเหตุผล นศ. จะ
เข้าใจและท าอย่างเต็มใจ/ไม่ต่อต้าน แต่ถ้าเราสั่งเลย นศ. จะต่อต้านค่ะ  ถ้าเรารับฟัง อธิบายเหตุผลได้ เขาจะขอบคุณที่เราคอย
รับฟังและปรับเปลี่ยนให้ค่ะ  

 ถาม : ตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานด้านนี้และความคาดหวังอะไรในอนาคต 

ตอบ : การท างานทุกวันนี้มีเป้าหมาย คือพัฒนาคน ท าให้แต่ละคนสามารถเดินไปตามความฝัน และตอบโจทย์ชีวิตเขาได้ คนที่มี
คุณภาพก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต มีเป้าหมายในการสนับสนุนทั้ง นศพ. และ นศ. โท-เอก และเจ้าหน้าที่ 
ว่าแต่ละคนมีเป้าหมายอะไร แล้วเราจะช่วยให้ถึงเป้าหมายนั้นอย่างไร ส่วนตัวไม่ได้ให้ความส าคัญกับตัวเองมากนัก แต่จะให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ และความส าเร็จของคนอ่ืนเป็นหลัก เช่น นศ. โท-เอก อยากจบเร็ว อยากมีโอกาสไปน าเสนอผลงานวิจัย
อยากตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนั้น นศ. โท-เอกท่ีเราเป็น advisor ก็จะสอนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ทั้ง
ภาษาอังกฤษ โดยเริ่มสอนตั้งแต่ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ การท าปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
เช่น Microsoft Office ทั้ง Word, Excel และ Powerpoint สอนท ากราฟ สอนเทคนิคต่าง ๆ ของโปรแกรมเหล่านี้ สอน Endnote 
สอนวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS สอนการเขียน การ submit ผลงานวิจัย และการแก้ไขผลงานวิจัย จนได้รับการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติคนละหลายผลงาน รวมไปถึง นศพ. แพทย์ใช้ทุน และเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ด้วยค่ะ สุดท้าย
ผลงานเหล่านั้นกลับมาสนับสนุนตัวเราเอง นอกจากนี้ อยากพัฒนากระบวนการความคิดและทัศนคติต่าง ๆ เพราะปัจจุบัน นศ. 
หลายคนแพ้ไม่เป็น เครียดง่าย เศร้าง่าย ไม่สามารถก้าวผ่านความล าบากแม้เพียงเล็กน้อยไปได้ อยากให้ นศ. เมื่อพบความผิดหวัง ก็
สามารถยอมรับและก้าวผ่านอุปสรรคไปให้ได้ ส าหรับ นศ. โท-เอก อยากพัฒนากระบวนความคิด วิเคราะห์ ซึ่งในรายวิชาที่
รับผิดชอบ เป็นวิชาที่ให้ นศ. น าเสนองานวิจัย ส าหรับ นศ. ที่ไม่ได้น าเสนอก็จะให้ตั้งค าถามเพ่ือถามผู้น าเสนอ ซึ่งก็จะให้ผู้เข้าฟัง
ประเมินและให้คะแนนค าถามของ นศ. จากการไปเข้า workshop เรื่องการประเมินผล ท าให้ทราบว่า การประเมินผลที่เหมาะสม
สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ ความคิด และทัศนคติของ นศ. ได้ ถ้าเราเลือกการประเมินที่เหมาะสม ปรากฏว่าหลังจาก
ก าหนดให้มีการให้คะแนน นศ. จากการถามค าถาม นศ. ทุกคนมีค าถาม และมีการพัฒนาค าถามที่แสดงถึงการคิด-วิเคราะห์มากขึ้น
เรื่อย ๆ หวังว่าการปรับเปลี่ยนการประเมินผลครั้งนี้ จะสามารถพัฒนากระบวนการคิดและวิเคราะห์ของ นศ. ได้ค่ะ           
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ถาม : มีแบบแผนการท างานหรือแบ่งเวลาการท างานอย่างไร 

ตอบ : งานส่วนรวมจะต้องมาก่อนเสมอค่ะ เพราะว่ามีอีกหลายคนที่ต้องท างานต่อจากเรา ถ้าเราท าช้า คนที่ท างานต่อจากเราก็
จะเหลือเวลาในการท างานน้อยมาก ต้องท างานด่วนและกะทันหัน และอาจจะมีผลกระทบต่องานหรือผลโดยรวมได้ค่ะ อันดับ
สองคืองาน นศ. ปกติเวลาท างานร่วมกับ นศ. ทั้ง นศ. โท-เอก, นศพ. หรือผู้ช่วยวิจัย ก็จะนัดมาท างานด้วยกัน เนื่องจากตอนเรา
เป็น นศ. ปริญญาเอก supervisor (Prof. Iain J. Clarke) จะท างานกับจอคอมพิวเตอร์ของท่าน และต่อกับจอคอมพิวเตอร์อีก
จอ ให้เราดูว่าท่านแก้งานเราอย่างไรบ้าง ตอนนั้นรู้สึกประทับใจมาก เพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาท างาน ตัวเองจึงใช้เทคนิคนี้ด้วย 
โดยทั่วไป จะให้ นศ. ไปท ามาก่อน เพ่ือฝึกคิด วิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง แล้วนัดมาแก้ไขพร้อมกัน โดยจะมีจอคอมพิวเตอร์
หลายจอให้ เพ่ือขยายพ้ืนที่การท างาน ข้อดีคือ มีตารางเวลาที่ชัดเจนและสม่ าเสมอ มีเวลาให้กับ นศ. แน่นอน และงานก็จะเสร็จ
อย่างรวดเร็วตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ถ้ารอให้ตัวเองว่างและพร้อม ก็จะไม่สามารถอภิปรายหรือแก้งานให้กับ นศ. ได้เลย เพราะ
มีงานมากและตลอดเวลา ไม่มีช่วงที่ว่างนาน ๆ อยู่แล้ว การที่แก้ไขไปพร้อมกัน นศ. ก็จะทราบว่าเราแก้อะไร เพราะอะไร และมี
แนวคิดอย่างไร เราก็จะทราบว่า นศ. ติดขัดตรงไหน มีปัญหาอะไร จะได้แก้ให้ตรงจุด บางอย่างเราก็เรียนรู้ร่วมกัน โดยตนเอง
คอยแนะน าว่าต้องหาข้อมูลอย่างไร บางครั้งก็นัดพร้อมกันสองคน ระหว่างที่รออีกคนหาข้อมูลหรือแก้ไขงาน เราก็จะท างานกับ
อีกคนหนึ่ง และสลับกันไปมาแบบนี้บ่อยครั้ง นศ. ทุกคนก็เข้าใจว่าเรางานยุ่งและท างานหนักมาก แต่ นศ. ก็จะอุ่นใจว่าเรามีเวลา
ให้เสมอค่ะ ส่วนงานที่ท าทีหลังสุดคือ งานส่วนตัว ที่ใช้เวลาท านาน และมีผลกระทบกับเราคนเดียวเท่านั้น ปกติจะวางแผนงาน
ล่วงหน้าหนึ่งเดือน แล้วมาจัดล าดับความส าคัญค่ะ วันจันทร์ถึงศุกร์จะท างานเต็มที่ตั้งแต่เช้าถึงดึก ในเวลาก็จะท างานตาม
ตาราง ทั้งงานประชุม งานสอน ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ส่วนนอกเวลาราชการ ก็จะเป็นเวลานัดกับ นศ. ต่าง ๆ ค่ะ ส่วนวัน
เสาร์-อาทิตย์ก็จะเป็นวันพักผ่อน นอนอย่างเต็มที่ หาเวลาไปรับประทานอาหารอร่อย ๆ ถ้านอนพอแล้ว เวลาที่เหลือในวัน
เสาร์-อาทิตย์ก็จะท างานตลอดเช่นกัน และมักจะเป็นเวลาที่ได้เคลียร์งานของตัวเอง ขณะท างานก็จะฟังเพลงเพราะ ๆ ดูทีวี
รายการที่ชอบไปด้วยค่ะ นอกจากนี้ ส่วนตัวเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีในที่ท างานนั้นส าคัญมาก ทุกคนควรท างานอย่างมีความสุข 
          ตัวเองจะนัดเลี้ยง นศ. และทีมที่ท างานบ่อยมาก ๆ เพราะเห็นว่าการรับประทานอาหารร่วมกัน คุยสรวลเสเฮฮาในเรื่อง
อ่ืนนอกจากเรื่องงาน จะท าให้เราสนิทกันมากขึ้น งานก็จะดีขึ้นและพัฒนางานไปด้วยกัน และเป็นรางวัลให้กับทุกคนที่ตั้งใจ
ท างาน  คนที่ท างานกับตัวเองจะค่อนข้างเหนื่อยและท างานหนัก เพราะท างานเยอะมากและท าทันทีอย่างรวดเร็วไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง  

        ส าหรับการรับต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เพราะอยากพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ เนื่องจาก
เราสามารถเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับ นศ. ได้ อยากให้ นศ. ได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพต่าง ๆ อย่างมีความสุข ไม่
ทุกข์ทรมานมากนัก และจบเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจจะต้องท าร่วมกับการเปลี่ยนกระบวนการการคัดเลือก นศ. ที่
เข้ามาเรียนแพทย์ ปัจจุบัน นศพ. ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนมาจากคะแนนสอบระดับสูง แต่บางคนไม่ชอบ รู้สึกทุกข์ทรมาน ดังนั้น
การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเรียนแพทย์ เช่น มีความชอบวิชาชีพแพทย์ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม น่าจะน ามาใช้ในการคัดเลือก นศพ. ทุกคน ปัจจุบันที่คณะแพทยศาสตร์ศริิราชก็เริ่มท าในกลุ่มเล็ก ๆ ค่ะ 

ถาม : หัวใจของความส าเร็จในการท างานของอาจารย์คืออะไร  

ตอบ : คือการตั้งใจท างานอย่างเต็มที่ในทุก ๆ งาน ไม่ท าแค่ผ่าน ๆ ไป มีการวางแผนในการท างาน การจัดล าดับความส าคัญในการ
ท างาน การแบ่งเวลา การมีตารางเวลาและการนัดหมายที่ชัดเจน และท าทันที ไม่ดองงานไว้ และที่ส าคัญที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะ
เราตั้งเป้าหมายให้คนอ่ืนส าเร็จ เลยรีบท าให้อย่างดีที่สุดค่ะ ถ้าเป็นงานของเราล้วน ๆ อาจจะไม่ส าเร็จก็ได้ค่ะ ส าหรับงานวิจัยจะมี
เป้าหมายว่า ให้ นศ. ไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติมากกว่าคนละ 1 ผลงาน 
เพราะจะท าให้ นศ. มีโอกาสน าผลงานเหล่านี้ไปต่อยอดในการเรียนหรือท างานในอนาคต ตอนท างานไม่ได้คาดหวังรางวัลใดๆ แต่
รางวัลที่ได้รับก็เป็นผลมาจากความตั้งใจและทุ่มเทในการท างานทั้งหมดที่ผ่านมา ตอนท าก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องส่งผลงานไป 
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รูปที่ 2 ได้รับรางวัลวิทยานิพนธด์ีเด่น (Distinguished Thesis Award) ระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2561 
ร่วมกับ นศ. รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจ าปา ที่มหิดลสิทธาคาร 
(ซ้ายไปขวา: รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ฉันทชา สิทธิจรูญ  และนายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจ าปา) 

ขอรับรางวัลที่ไหนบ้าง เมื่อมีการประกาศให้สมัครรางวัลต่าง ๆ ก็จะส่งไปเสมอ ๆ เพราะถือว่าเป็นโอกาสที่ท าชื่อเสียงให้กับ
สถาบัน คณะ ภาควิชา นักศึกษา และผู้ที่ท างานด้วย รวมทั้งเป็นก าลังใจให้กับคนที่ท างานด้วยค่ะ เช่น ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์
ดีเด่น (Distinguish Thesis Award) ระดับปริญญาโท ประจ าปีการศึกษา 2561 ร่วมกับ นศ. รุ่งฤทธิ์ กลิ่นจ าปา (ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) และอีกรางวัลที่ภาคภูมิใจมาก 
ซึ่งเป็นรางวัลที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา (อดีตหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา) แนะน าให้ตนเองสมัคร คือได้รับพระ
ราชทุนส่งเสริมบัณฑิต จากแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีพระราชประสงค์เพ่ือส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ในโรงเรียนแพทย์ให้สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และมีคุณภาพชีวิตเยี่ยงบัณฑิต และกลายเป็นก าลังหลักในการพัฒนาโรงเรียนแพทย์สืบไป ซึ่งได้รับมาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2558 
และ 2562 ครั้งละ 3 ปี ติดต่อกันค่ะ สุดท้ายคือมีแรงบันดาลใจคืออยากท าให้คุณพ่อมีความสุข ได้สมหวังตามที่ท่านหวังไว้ 
ตอนที่คุณพ่อต้องผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ 3 เส้น และคอกระดูก femur หักซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน จิตแพทย์ถามว่า อะไรเป็นแรง
บันดาลใจให้คุณพ่อมีชีวิตอยู่ต่อ คุณพ่อตอบว่า รอลูกสาวคนเล็กได้เป็นรองศาสตราจารย์ (ขณะนั้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
และคุณพ่อก็มีก าลังใจในผ่าตัดจนส าเร็จและกลับมาเดินได้ และขณะนี้คุณพ่อก็รอให้ลูกสาวได้ต าแหน่งศาสตราจารย์ด้วย
ความหวัง แต่ตอนนี้ตัวเองยังไม่มีเวลาเขียนหนังสือเลยค่ะ ก็อยากท าให้คุณพ่อสมหวัง แต่ด้วยภาระงานที่เยอะมาก เนื่องจาก
ตัวเองจะเลือกท างานส่วนกลาง งานของนักศึกษา และงานของคนอ่ืนก่อนเสมอ งานตัวเองมาสุดท้าย และมีงานด่วนเข้ามา
แทรกโดยตลอด จึงยังไม่มีเวลาที่มากพอที่จะเขียนหนังสือจนส าเร็จ แต่งานวิจัยก็มีผลงานมาต่อเนื่องตลอดค่ะ อาจจะต้องแบ่ง
เวลาให้งานส่วนตัวของตัวเองบ้าง แต่ก็หาเวลาติดต่อกันนาน ๆ ยากจริง ๆ ค่ะ  

รูปที ่3 ได้รับพระราชทานทุนส่งเสรมิบัณฑิต จากแผนกแพทยศาสตร ์มูลนิธิ 
“อานันทมหิดล” ประจ าปี 2558 และ 2562 ครั้งละ 3 ปี 

ถาม : คติประจ าใจในการท างานของอาจารย์ 

ตอบ : ท าทุกอย่างให้เต็มที่ และดีที่สุด ในทุกโอกาสที่มี ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถ แต่ถ้าไม่ได้ ไม่ส าเร็จ ก็จะไม่รู้สึกผิดหวังหรือ
เสียใจ อย่างน้อยก็ได้ท าเต็มที่ในโอกาสและข้อจ ากัดที่มีอยู่ค่ะ และทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้และพัฒนา เวลา นศ. ท างานวิจัย
ผิดพลาด ก็ไม่เคยว่าอะไร และบอก นศ. เสมอว่า ทุกคนท าผิดพลาดได้ ตอนตัวเองเป็น นศ. ปริญญาเอกก็เคยท าผิดพลาด และ
ปรับเปลี่ยนแผนไปเรื่อย ๆ ค่อนข้างยืดหยุ่น และไม่ยึดติดค่ะ จะไม่กลัวงานหนักหรือเหนื่อย เพราะเหนื่อยก็แค่พักแล้วก็หาย และ
ทุก ๆ ครั้งที่เราท าซ้ า ๆ ก็จะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าผิดพลาดตรงไหน เพราะอะไร และเป็นโอกาสที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่ง 
ๆ ขึ้นไป เพราะเราจะไม่ท าผิดพลาดในจุดเดิม และท าให้ปิดช่องโหว่ต่าง ๆ ท าให้ผลงานดียิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ 



        การประชุมประจ าปีและประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 และครบรอบ 50 ปีของการ
จัดตั้งสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยมีภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
เจ้าภาพร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "BCG model and physiologist in the disruptive era" ใน
วันพฤหัส 15 และ ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 โดยมี  
• พิธีเปิดและปาฐกถาเนื่องด้วยครบรอบ 50 ปีสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ณ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เป็นการจัดแบบ Hybrid online และ on site 
• การประชุมสามัญประจ าปี การบรรยายวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิผ่านระบบออนไลน์ 
• การน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ 

การประชมุประจ าปีและประชมุวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยครัง้ท่ี 48  
และครบรอบ 50 ปีของการจดัตัง้สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  
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       ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2563 ต้องงดไปทั้งการประชุม
วิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาและการประชุมวิชาการสรีรวิทยา ท าให้สถาบันเจ้าภาพได้มีการจัดประชุมในรูปแบบใหม่
ในปี 2564 ดังนี้  

ข่าวความคืบหน้าการจดัประชมุวิชาการ  

การประชุมวิชาการพยาธิสรีรวิทยา-สรีรวิทยา 
ครัง้ท่ี 38 ประจ าปี 2563-2564  

      เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมออนไลน์เรื่อง “สมุนไพรต้านโควิด-19 ได้จริงหรือ?” 
ส าหรับการประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาครั้งที่ 39 
รูปแบบการประชุมจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามต่อไป  
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        ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์ มนตรี กันตะบุตร (สมาชิก สสท.เลขที่ 30) อดีตหัวหน้าภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 

ข่าวแวดวงสรีรวิทยา 

        ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว  
(สมาชิก สสท. เลขท่ี 70) ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจ าป ี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลจาก 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ 

        ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ณัฐพล ภาณุพินธุ   
(สมาชิก สสท. เลขที่ 363) ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

        ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ปณภัฏ เอ้ือวิทยา 
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

        ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. รุ้งตะวัน สุภาพผล  
(สมาชิก สสท.เลขที่ 271) อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธ์  
(สมาชิก สสท.เลขที่ 309) อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

     ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ปรัชญาสกุล  
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
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หมายเลข 437  
น.ส. กิตติ์ชญาห์  พงศ์วัฒนภาคิน  

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

หมายเลข 438  
น.ส. นัทธิน ีกุลเกษ  
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเลย 439  
นพ. ธนัสถ ์ธีรฐิตยางกูร  

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเลข 440  
ดร. สุภาพร กุลธิน ี 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หมายเลข 441  
Dr. Mikhail Khvochtchev  

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเลข 442  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริศนา ปิยะพันธุ์  
สาขาสรีรวิทยา สถานวิทยาศาสตร์พรีคลนิิก 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หมายเลข 443  
นพ. ชนกนันท์ สินธวานรุักษ์  

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รับสมคัรอาจารย ์สาขาสรรีวทิยา  
ภาควิชาวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื้นฐาน คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล 

คุณสมบัติผู้สมัครสาขาสรีรวิทยา  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1. ส าเร็จการศึกษาหรือผ่านการสอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อย ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยาหรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์การสอนทางด้านสรีรวิทยา  
2. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาและมี ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่า 2.75 และในรายวิชาสรีรวิทยาและวิชาที่เก่ียวข้องไม่ต่ ากว่า B  
ผู้สนใจส่ง CV และเอกสารอ่ืนๆ เช่น transcript แสดงผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีเป็นต้นมา และผลการสอบ
ภาษาอังกฤษ ส่งเอกสารการสมัครมาท่ี email: keatdamrong@nmu.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564  

ข่าวประชาสมัพนัธ ์
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ประชมุวิชาการ 

https://www.iups2021.com/ 

https://www.iups2021.com/
https://www.iups2021.com/
https://www.iups2021.com/
https://www.iups2021.com/
https://www.iups2021.com/
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ICNN2021: International Conference on Neurology & Neuroscience 
THEME: "Emerging Challenges and Advances in Neurology and 
Neuroscience" Sep 06-08, 2021 London, UK 
http://frontiersmeetings.com/conferences/neurology/ 

ICMPMS 2021:  International Conference on Medical Physiology 
and Medical Sciences 
November 29-30, 2021 in Bangkok, Thailand 
https://waset.org/medical-physiology-and-medical-sciences-
conference-in-november-2021-in-bangkok 
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