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อ.สพ.ญ.ดร.จฑุามาศ เบ็ญจนริตัน ์
ภาควิชาสรรีวทิยา  
คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

          การน าสุนัขมาฝึกดมกลิ่นเพ่ือช่วยงานของมนุษย์
ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะว่าสุนัขมีจมูกที่รับกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์ 
ถึง 1,000 - 10,000 เท่า ดังนั้น หลายทศวรรษที่ผ่านมาจึง
มีการฝึกสุนัขให้ดมสิ่งต่างๆเพ่ือช่วยงานทางต ารวจหรือ
ทหาร เช่น สารเสพติด ระเบิด หรือช่วยงานทางด้าน
มนุษยธรรมเช่น การดมหาคนที่สูญหาย   นอกจากนี้ยังได้มี
การฝึกสุนัขให้ดมตรวจหาโรคในมนุษย์ ซึ่งในบางโรคพบว่า
มีความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ เช่น โรคมะเร็งปอด โดยสุนัข
จะดมกลิ่นลมหายใจออกของผู้ป่วย ซึ่งพบว่าความแม่นย า
ของสุนัขในการตรวจหามะเร็งปอดสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์  
(1) ในการดมหาโรคในมนุษย์นั้นสุนัขจะดมกลิ่นของ 
VOCs (volatile organic compounds) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์และ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ท าการ
วิจัยเพ่ือทดสอบว่าสุนัขจะสามารถดมคัดกรองผู้ติดเชื้อ 
COVID- 19 ที่ ไม่แสดงอาการได้หรือไม่  คนที่ติดเชื้อ 
COVID-19 ประมาณ 40 – 45% มักจะไม่แสดงอาการ (6) 
กลุ่มคนเหล่านี้มีเป็นจ านวนมากและเป็นกลุ่มส าคัญที่จะ
แพร่เชื้อ COVID-19 โดยไม่รู้ตัว โดยคนกลุ่มนี้สามารถที่จะ
กระจายเชื้อ ไวรัสได้เป็นเวลานาน ซึ่งบางครั้งอาจนานถึง 
14 วัน (7) ขณะนี้การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงทวี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลกโดยเฉพาะในหลายๆ
ประเทศที่ยังขาดแคลนวัคซีน ดังนั้นการตรวจคัดกรองเอา
ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการออกจากกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อได้อย่าง
รวดเร็วอาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดลงได้  
          ทีมวิจัยได้เริ่มงานมาตั้งแต่ช่วงเดือน สิงหาคม 
2563 โดยงานวิจัย ได้ผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการ 
Animal care and use committee คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ Central Research 
Ethics Committee (CREC) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการ Institutional Review 
Boards ของโรงพยาบาลรัฐ อีก 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
          โดยในงานวิจัยนี้ทางทีมวิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่าง
เหงื่อจากผู้ป่วยจ านวน 38 ราย ที่ได้รับการยืนยันโดยวิธี 
real-time reverse transcription-polymerase chain 
reaction (RT-PCR) ว่าติดเชื้อ COVID-19 และ ตัวอย่างเหงื่อ
จากอาสาสมัคร จ านวน 40 ราย ที่ได้รับการยืนยันโดย real-
time reverse transcription-polymerase chain reaction 
ว่าไม่ได้ติดเชื้อ COVID-19 การเก็บตัวอย่างเกิดขึ้น ตั้งแต่
เดือน ธันวาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
นั้นจะมาจากโรงพยาบาล 4 แห่ง จะมีแสดงอาการอย่างอ่อน
จ านวน 23 ราย และ ไม่แสดงอาการเลย (ไม่มีไข้ ไม่มีไอ และ 
ไม่มีเสมหะ) 15 ราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดจะยังไม่ได้รับยาเลย
อย่างน้อย 36 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการเก็บตัวอย่าง  
 

                                                      สารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย โดย VOCs อาจมาจากสาร
คัดหลั่งจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ลมหายใจ ปัสสาวะ หรือ 
เหงื่อ เป็นต้น (1) ส าหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ก็จะมีการ
ผลิต สารอินทรีย์เหล่านี้เช่นกันจากขบวนการอักเสบ ที่
เก ิดขึ ้นในร ่างกาย ซึ ่งจากการตรวจโดยใช้ว ิธ ี gas 
chromatography-ion spectrometry (GC-IMS) assays 
พบว่ารูปแบบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเหล่านี้จะมีรูปแบบที่
เฉพาะและแตกต่างไปจากสารอินทรีย์ที่ร่างกายผู้ป่วยจาก
โรคทางเดินหายใจอ่ืนผลิตออกมา (2) เมื่อไม่นานมานี้ ได้มี
งานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า สุนัขสามารถดมกลิ่นตรวจพบ
ผู้ป่วย COVID-19 ที่แสดงอาการได้จากการดมกลิ่นเหงื่อ
ของผู้ป่วยที่อยู่ในส าลี (3) โดยเหงื่อนั้นจะไม่มีเชื้อ ไวรัส 
COVID-19 จึงจะไม่สามารถเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อได้ 
(4) ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีงานตีพิมพ์และข่าวของความส าเร็จ
ในการฝึกสุนัขดมกลิ่นผู้ป่วย COVID-19 (3, 5) แต่ยังไม่มี
การศึกษาเพ่ือที่จะใช้สุนัขในการคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ยังไม่
แสดงอาการ  ทางทีมวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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          ส าหรับวิธีการเก็บและเตรียมตัวอย่างก่อนส่ง
ให้สุนัขฝึกดมกลิ่นนั้น ทีมวิจัยได้เลือกใช้ 2 วิธีในการ
เก็บตัวอย่างเหงื่อ วิธีแรก คือให้ผู้ป่วยและอาสาสมัคร 
หนีบแท่งส าลี ขนาด 0.8 x 3 ซม. จ านวน 8 แท่งไว้ใต้
รักแร้ข้างละ 4 แท่ง เป็นเวลา 15 นาที หลังจากนั ้น 
แท่งส าลีจะถูกน าใส่ไว้ใน ขวดแก้ว ขนาด 20 มล. ซึ่งจะ
ถูกปิดสนิทด้วยฝาแบบ magnetic screw (รูปที่ 1) วิธี
ที่สอง ผู้ป่วยและอาสาสมัคร จะได้รับถุงเท้าเพื่อให้ใส่
ทิ ้งไว ้เป ็นเวลา 3 ชั ่วโมง แล้วถอดถุงเท้าเก ็บไว ้ใน
ถุงพลาสติก zip-lock ถึงแม้ว่า ตัวอย่างเหงื ่อจะไม่มี
เชื้อไวรัส (4) แต่ระหว่างการเก็บตัวอย่างเหงื่อ อาจมี
การปนเปื้อนไวรัสจากสารคัดหลั่งอ่ืนๆจากผู้ป่วย ดังนั้น 
จึงมีการเก็บ ตัวอย่างทั้งหมดไว้ที่ ห้องแล็บ ระดับ BSL3 ที่
โรงพยาบาลสภากาชาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 
48 ชั่วโมง (8) เพ่ือ inactivate เชื้อไวรัส หลังจากนั้น 
ตัวอย่างจะถูกส่งไปยังศูนย์ฝึกสุนัข และคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างจะถูกเก็บไว้ในตู้เย็น
จนกว่าจะน าไปใช้ฝึกสุนัขหรือตรวจวิเคราะห์ VOCs 
 

 รูปที่ 1 

          ส าหรับการฝึกสุนัขนั้นทางทีมวิจัยได้เลือกใช้สุนัข
พันธุ์ Labrador retriever อายุ 10 เดือน จ านวน 6 ตัว 
(เพศผู้  3 ตัว เพศเมีย 3 ตัว) เนื่องจากสุนัขสายพันธุ์นี้มี
ความฉลาดและมีความเป็นมิตรสูง นอกจากนี้จมูกที่ยาว
จะมีจ านวนตัวรับกลิ่นที่มากกว่าสายพันธุ์ที่จมูกสั้น ท าให้
สามารถดมกลิ่นได้ดีกว่า วิธีการฝึกจะใช้วิธีการฝึกเชิงบวก 
(positive reinforcement) ซึ่งเป็นวิธีที่จะเน้นการให้
รางวัลแก่สุนัขเมื่อสุนัขท าพฤติกรรมที่ถูกต้อง และจะไม่มี
การฝึกโดยการลงโทษ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก จะมีขาตั้ง
รูปตัว L ความสูงระดับจมูกของสุนัข (รูปที่ 2ก) วงล้อ
หมุน ที่มี 6 แขน (รูปที่ 3ก) และ กระป๋อง stainless (รูป
ที่ 4) ที่ไว้ใส่ตัวอย่าง และ ใส่ไว้ที่ปลายแขนขาตั้งรูปตัว L 
และปลายแขนวงล้อหมุน  

 รูปที่ 2ก 

ส่วนของการฝึกจะถูกแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  
          ขั้นตอนแรกคือการฝึกให้สุนัขจ ากลิ่นเหงื่อของผู้ป่วยที่
ติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการสอนให้สุนัขนั่งเมื่อดมเจอกลิ่น
ตัวอย่างเหงื่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 (รูปที่ 2ข)  

          ขั้นตอนที่สอง คือการทดสอบความแม่นย าในการ
ดมกลิ่น (sensitivity, specificity and accuracy rate) 
ขั้นตอนนี้จะมีการใช้อุปกรณ์วงล้อหมุน ที่มี 6 แขน ในแต่ละ
แขนจะมีการใส่ ตัวอย่างบวก หรือ ตัวอย่างลบ หรือ ส าลี 
หรือถุงเท้าเปล่า เพ่ือทดสอบดูว่าสุนัขจะสามารถดมหากลิ่น 
ตัวอย่างบวก จากตัวอย่างอ่ืนที่ปะปนอยู่ในวงล้อหมุนได้
หรือไม่ (รูปที่ 3ข) ในแต่ละการทดสอบจะมีการหมุนวงล้อ 
จ านวน 10 ครั้ง เพื่อให้มีการเปลี่ยนต าแหน่งของตัวอย่างใน
วงล้อโดยที่ครูฝึกจะไม่ทราบว่า ตัวอย่างบวกอยู่ที่ต าแหน่งใด  

รูปที่ 2ข  

รูปที่ 3 ก 

รูปที่ 3 ข 

รูปที่ 4 
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          ส าหรับผลการวิจัย พบว่าสุนัขท้ัง  6 ตัวสามารถที่
จะจดจ ากลิ่นตัวอย่างเหงื่อของผู้ป่วย COVID-19 ได้  
ภายในในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และจากการทดสอบพบว่า
สุนัขสามารถจดจ าตัวอย่าง ของทั้ง ผู้ป่วยที่แสดงอาการ
และไม่แสดงอาการ  ส าหรับการทดสอบความแม่นย าใน
การจ ากลิ่น พบว่าจากการทดสอบหาตัวอย่างบวกทั้งหมด  
376 ครั้ง (188 ครั้ง ส าหรับ ตัวอย่างเหงื่อจากรักแร้ และ 
188 ครั้ง ส าหรับตัวอย่างเหงื่อจากถุง เท้า) และการ
ทดสอบตัวอย่างลบ อีก 107 ครั้ง ใน สุนัข 2 ตัว 117 ครั้ง 
ในสุนัข 4 ตัว พบว่าค่าความไว (sensitivity) โดยเฉลี่ย
ของสุนัขทั้ง 6 ตัวในการดมตัวอย่างเหงื่อจากรักแร้คือ 
96.3 ± 1.0 % และตัวอย่างเหงื่อจากถุงเท้าคือ 98.9 ± 
0.8 % ค่าความจ าเพาะ (specificity) ในการดมตัวอย่าง
เหงื่อจากรักแร้คือ 86.4 ± 9.0 % และตัวอย่างเหงื่อจากถุง
เท้าคือ 87.2 ± 11.5 % และค่าความแม่นย า (accuracy) 
โดยรวมคือ 95.1 ± 2.6% (90.3 – 97.0%) 
          ดังนั้นจากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นได้ว่า สุนัข
สามารถที่จะถูกฝึกให้ดมกลิ่นเพ่ือตรวจคัดกรองผู้ป่วย 
COVID-19 ที่ไม่แสดงอาการได้ อย่างไรก็ตาม ในการ
น าไปใช้จริงอาจยังมีข้อจ ากัดในหลายส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน COVID-19 ที่ ไวรัสยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 
ตลอดเวลา และมี  strain ใหม่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งทางทีม
ผู้วิจัยยังไม่สามารถที่ จะแน่ใจได้ว่า ไวรัส COVID-19 แต่
ละ strain จะท าให้เกิด VOCs ที่แตกต่างกันหรือไม่ ดังนั้น
ในการน าไปใช้จริง สุนัขจะต้องได้รับการทบทวน และฝึก
ให้ดมตัวอย่างบวกใหม่ ๆ เรื่อย ๆ โดยเฉพาะ ใน strain 
ใหม ่ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้เกิดความแม่นย าที่คงท่ี 

นอกจากนี้ COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง จึงต้องมีความ
ระมัดระวังอย่างมาก เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดทั้งกับตัวสุนัข
เองและครูฝึก จะต้องมีการจัดสถานที่ เฉพาะส าหรับการ
ท างานของสุนัข เพ่ือที่สุนัขและครูฝึกจะไม่ต้องสัมผัสหรือ
ใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยง ส่วนตัวสุนัขเองก็มีข้อจ ากัด เพราะ
สุนัขเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่เครื่องมือ ดังนั้น จากการสังเกตของทีม
ผู้วิจัยพบว่า อารมณ์และความรู้สึกของสุนัข มีผลต่อความ
แม่นย าของการตรวจ และในแต่ละวัน สุนัขแต่ละตัวจะไม่
สามารถท างานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็
ตามทีมผู้วิจัยยังมีความหวังว่า ถ้าได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ ข้อจ ากัด บางส่วนอาจลดลงและสุนัขที่ได้รับ
การฝึกจะสามารถถูกน าไปใช้ได้จริง เพ่ือสนับสนุนการตรวจหา
ผู้ติดเชื้อ และบรรเทาสถานการณ์ COVID-19 ได้ นอกจากนี้
การฝึกสุนัขในครั้งนี้เป็นการฝึกสุนัขเพื่อช่วยงานทางการแพทย์
ครั้งแรกในเมืองไทย ทีมผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะสามารถเป็น
ต้นแบบในการฝึกสุนัขดมกลิ่นเพ่ือช่วยงานทางการแพทย์ใน
โรคอ่ืน ๆ ต่อไป 
           ทางทีมผู้วิจัยขอขอบคุณ บริษัท เชฟรอน ประเทศ
ไทย ส ารวจ และผลิต จ ากัด ส าหรับการสนับสนุนงานวิจัยครั้ง
นี้และ ทีมครูฝึกจาก บริษัท PQA Associates จ ากัด  

รูปที่ 5 ทีมสุนขัดม COVID-19 และ ครูฝึก  
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สรปุการประชุมวิชาการสรีรวิทยา ครัง้ท่ี 48  
“BCG Models and Physiologists in the Disruptive Era”   

           รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ ประธานการจัดการประชุมได้สรุปว่าการประชุมวิชาการ
สรีรวิทยา ครั้งที่ 48 นี้ จัดในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook live 
(FB page: Physiological Society of Thailand) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเจ้าภาพคือ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุมวิชาการในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ 
Zoom มากถึง 240 คน แบ่งเป็นสมาชิกสรีรวิทยาสมาคม 100 คน  ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 140 คน จากผู้ลงทะเบียนเข้า
ประชุม เป็นอาจารย์ 144 คน นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ 43 คน นิสิต/นักศึกษา 47 คน บุคคลทั่วไป 6 คน   

         การด าเนินการจัดประชุมในปีนี้ มีวิทยากรหลัก 16 ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นน าใน
ประเทศ 14 ท่าน จากต่างประเทศ 2 ท่าน ในงานมีหลากหลาย
กิจกรรมวิชาการ ได้แก่  3 ปาฐกถาพิเศษ 2 การบรรยาย
อภิปรายกลุ่ม 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 การน าเสนอช่วงพัก
กลางวัน 1 เสวนาแลกเปลี่ยน  

         โดยมีหัวข้อน่าสนใจหลากหลาย อาทิ  BCG Model–Roles of Biomedicine in the Disruptive Era, Non-
communicable Diseases and BCG Model,  Coping with Disruption in Research During COVID-19 Era, Blended 
Learning for Homeostatic Teaching, Online Tools for Enhancing Learners’ Engagement, Online Laboratory 
Teaching in the Disruptive Era, What’s Inside a Professional Research Microscope?, Digital Ventilated Cage: The 
Digital Journey in the Lab Animal System เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมทางด้านสรีรวิทยาให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ โดยใช้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ คือ 
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) 
ซึ่งเป็นการน าองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศ คือ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ทั้งนี้
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เพ่ือเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในยุคพลิกผัน  
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          ในการประชุมมีการน าเสนอผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ จ านวน 22 เรื่อง แบ่งเป็นการ
น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาระดับดุษฎีบัณฑิต 6 เรื่อง ระดับมหาบัณฑิต 7 เรื่อง และการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยแผ่น
ภาพระดับคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ดุษฎีบัณฑิต 2 เรื่อง และระดับมหาบัณฑิต 3 เรื่อง ซึ่งในปีนี้มีการเพ่ิม
รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 11 รางวัล  



          ส าหรับผลการประเมินการจัดประชุมจากผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับที่ดีมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 4.8 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน พร้อมกับความประทับใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานประชุมวิชาการปีนี้ ได้แก่ การ
จัดรูปแบบออนไลน์มีข้อดีมาก ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นมืออาชีพมาก ประทับใจ  ได้รับความรู้ใหม่ ๆ มากมาย การตรง
เวลา ก าหนดการดี กิจกรรมกระชับ ตัวอย่างการจัด online ชอบ session health science education  จัดได้ดีมาก ตั้งใจ
อย่างมาก สามารถดึงความเด่นของอาจารย์วิทยากรในภาค และที่เชิญมาได้ดีมาก ท าให้งานประชุมน่าสนใจมาก   สัมผัส
ได้ถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของทีมงาน “ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง” มีการเตรียมพร้อมที่ดีทั้งก่อนเริ่มงานประชุม 
(การประชาสัมพันธ์การจัดท าหนังสือ  website และอ่ืน ๆ อีกมากมาย) และการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าขณะที่ก าลัง
ประชุมได้ลื่นไหลมาก ภาพที่เผยแพร่ทาง ZOOM และ LIVE ทาง Facebook ออกมาดีสมกับความตั้งใจและทุ่มเทของ
ทีมงานทุกฝ่ายเลยค่ะ มีความเป็นทีมเวิร์คมาก ๆ การด าเนินการในวันงานประชุม ท าได้ดี แม้เจอปัญหา สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
          ท่านที่พลาดการประชุมสามารถติดตามเทปบันทึกการจัดประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook 
https://www.facebook.com/physiothai จนถึงก่อนการประชุมวิชาการครั้งต่อไปในปีหน้า  

          ยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนื่องจากสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจัดตั้งครบ 50 ปีในปีนี้ เพ่ือร าลึกถึงความเป็นมา ความ
มั่นคงยาวนานของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย รวมถึงการแสดงถึงพลังความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย การจัดประชุมในปีนี้จึงมีปาฐกถาพิเศษและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง 
50 ปี สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และเป็นประจ าทุกปีที่จะต้องมีพิธีการแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูสรีรวิทยาอาวุโส 
เพ่ือร าลึกถึงความดีงาม น้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ได้สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพ วงการสรีรวิทยาและสมาคม มาอย่างยาวนาน 
ส าหรับในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีการเผยแพร่ประวัติของท่านอาจารย์อาวุโสที่เป็นสมาชิกสมาคมจากสถาบันต่าง  ๆ  
รวมแล้ว 21 ท่าน  
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อาจารยช์ว่ยเลา่ถึงความเป็นมาในการเริม่เข้ามาท างานในสรรีวทิยา
สมาคมฯคะ่ 

          ผมได้ เข้าบรรจุ เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณปีพ .ศ.2523-2524 
อาจารย์หัวหน้าภาคได้แนะน าให้ผมสมัครสมาชิก ผมรู้สึกว่าสรีรวิทยา
สมาคมฯดูน่าสนใจดี และมีเ พ่ือนๆ หลายสาขาที่ เรียนที่คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มาร่วมด้วยกัน เหตุการณ์ที่ท าให้ผมมีความผูกพัน  
กับสมาคมมากขึ้น คือการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัด FAOPS ครั้งแรก ปีพ.ศ.2529 ที่กรุงเทพฯ ได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกจากหลาย ๆ สถาบัน เพ่ือเตรียมการ และ ผมได้รับมอบหมายให้ท างานหลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นงานทางด้านวิชาการ งานช่วยประสานงานด้านธุรการ ท าให้ผมได้รู้จักเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ หรือท่านอาจารย์อาวุโสต่าง
สถาบันไปด้วย ผมภูมิใจมากเลยครับว่าเราสามารถจัดงานออกมาได้ดี มีคนชื่นชม ถือเป็นการจัดงานที่นอกจากเราได้
ประโยชน์แล้ว ผมคิดว่าเหนื่อยพอสมควรเลย แต่คุ้มค่ามากครับ  

อาจารยเ์ข้ามารบัหนา้ทีเ่ป็นนายกสรรีวทิยาสมาคมฯไดอ้ยา่งไรคะ 

          หลังจากช่วงที่งาน FAOPS เสร็จแล้ว ผมเป็นกรรมการศัพท์บัญญัติสรีรวิทยา ได้ท างานใกล้ชิดกับกัลยาณมิตรต่าง
สถาบันครับ ตอนนั้นผมจ าได้ว่าอาจารย์หมอสมศักดิ์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเป็นประธานกรรมการชุดนั้น 
เรามีการประชุมกันหลายครั้ง ผมรู้สึกว่าสนุกดีครับ ผมต้องไปอ่านหนังสือหลาย ๆ เล่ม ใช้เวลา 2-3 ปีครับ เมื่อได้ออกมา
เป็นเล่มแล้วก็เสนอให้กับทางราชบัณฑิตยสถานครับ  ต่อมาก็เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจ าปีและประชุมอบรม
สรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยาของสรีรวิทยาสมาคมอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งผมได้เข้าไปเป็นกรรมการบริหารของสรีรวิทยาสมาคมฯ
ครั้งแรกในฐานะนายกสรีรวิทยาสมาคมฯเลยครับ จากที่ผมเป็นหัวหน้าภาควิชา เป็นอยู่ 2 วาระ ผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสครับ 
และต้องขอบคุณจริง ๆ ที่ได้รับการประคับประคองจากเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ อาจารย์อาวุโสบางท่านที่ช่วยงานตอนที่เริ่มต้น เช่น 
อาจารย์สุพัตรา โล่ห์สิริวัฒน์ และกรรมการในช่วงนั้นที่ช่วยผมมาก ๆ เลยครับ เราสามารถรวมพลังกันจน อาจารย์ชัยเลิศ 
พิพิตพรชัย (ศิริราช) เป็นตัวแทนไป bid เป็นเจ้าภาพ FAOPS ได้ ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จมากครับ ต้องขอบคุณ อาจารย์ชุม
พล ผลประมูล เป็นอย่างมากครับ ที่กรุณาให้ข้อคิดและสนับสนุนให้เราเป็นเจ้าภาพ และยังกรุณารับเป็นประธานกรรมการ
จัดงานด้วย 
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการท างานสมาคมเป็นอยา่งไรบ้างคะ  

          ต้องบอกว่าสนุกดีนะครับ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้พบกับเพ่ือนใหม่และอาจารย์อาวุโสจากหลาย สถาบัน 
สรีรวิทยาสมาคมมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งครับ คือ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันเลย แต่เมื่อเข้าไปท างานด้วยกัน มันมีความ
อบอุ่น ท่านอาจารย์อาวุโสดูแลเราเหมือนเป็นน้อง เป็นลูกศิษย์นะครับ เพ่ือน ๆ รุ่นราวคราวเดียวกัน อยู่ด้วยกันก็มี
ความรู้สึกว่าท าไมเหมือนเราสนิทกันมาตั้งนาน ผมคิดว่ากิจกรรมทางวิชาการเหมือนกับสมาคมอ่ืน แต่เวลาที่สมาคมจัด
ประชุมใหญ่ประจ าปีจะมีช่วงเวลาที่ท าให้สมาชิกจากหลายๆสถาบันมีความสนิทสนมกันมากขึ้น เช่น มีการแสดงจากอาจารย์
และน้อง ๆ หลาย ๆ สถาบันในตอนกลางคืน ถ้าเป็นอาจารย์อาวุโสก็รู้สึกว่าอาจารย์เหมือนเป็นอาจารย์เรา ทั้ง ๆ ที่อาจารย์
เป็นอาจารย์ต่างสถาบัน ส่วนน้อง ๆ ทีแ่สดงหรือพรเีซ็นต์งาน ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นลูกศิษย์ผม ผมเอาใจช่วยตลอดความรู้สึก
แบบนี้เวลาที่ผมไปงานของสมาคมอ่ืนผมไม่เคยมีนะครับ นอกจากตรงนี้แล้วยังมีประสบการณ์อ่ืน  ๆ เช่น ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์การท างาน ต้องบอกว่าการได้มาท างานสมาคมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับผมมากเลยครับ  

รองศาสตราจารย ์นพ.ประสงค ์ศิริวริยิะกลุ  
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เมื่อผมได้มาท าหน้าที่บริหารภาควิชาในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาและมีโอกาสได้เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร ก็จะมีความ
ร่วมมือกันกับเพ่ือน ๆ กับกัลยาณมิตร และกับท่านอาจารย์อาวุโสจากหลายสถาบัน ก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีของผมครับ  

อาจารยว์างเป้าหมายในการท างานอยา่งไรคะ ในช่วงทีอ่าจารยเ์ปน็นายกสรรีวทิยาสมาคมฯ 

          ในวาระแรกของผมมีเป้าหมายอย่างแรกคือ ต้องไป bid FAOPS มาให้
ได้ อย่างที่สองคือ ปรับแก้ไขระเบียบต่างๆที่ยังไม่มีความคล่องตัว อย่างที่สามคือ 
การที่มีส่วนร่วมของสมาชิก นั่นคือเป้าหมายในการท างานของผมครับ ซึ่งนั่นถือ
ว่าเล็กน้อยนะครับ ยกเว้นเรื่อง FAOPS ที่เป็นเรื่องใหญ่ ผมเชื่อว่าเรื่องเล็ก ๆ
น้อย ๆ พวกนี้พอปรับได้จริงท าให้การท างานของสมาคมในยุคหลัง ๆ มีความ
คล่องตัวมากขึ้นครับ พอในวาระที่ 2 อยากจะผลักดันเรื่องวาระของการด ารง
ต าแหน่งนายก ซึ่งตอนนั้นส าหรับผมเอง ผมรู้สึกว่า 2 ปี สั้นไปหน่อยครับ แต่ก็มี
ทั้งข้อดีและข้อเสีย คงต้องแล้วแต่ความเห็นของสมาชิกนะครับ 

นอกจากการเปน็นายกสรรีวทิยาสมาคมฯแลว้ อาจารยย์งัเปน็ทีป่รกึษาใหก้ับสมาคมหลายสมยัตดิตอ่กัน อาจารยเ์หน็การ
เปลี่ยนแปลงการท างานของกรรมการบรหิารอยา่งไรบา้งคะ 

          ต้องขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ยังให้โอกาสผมเป็นที่ปรึกษา ผมได้ให้ค าปรึกษา ท าหน้าที่เป็นผู้ชมหรือผู้เชียร์ ไม่
ว่ากรรมการชุดไหนก็ตาม เราเชียร์อยากให้ประสบความส าเร็จ การเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นได้ชัดเจนคือ กรรมการในยุคหลัง
เข้ามาแบบมีเป้าหมายที่เด่นชัดกันมากขึ้น ผมเชื่อว่าอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ ได้อยู่ในช่วงที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ไว มี
ข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้การท าอะไรต่าง ๆ มีความรวดเร็ว ฉับไว มีเหตุมีผล ผมอยากเห็นเราเป็นเจ้าภาพ IUPS 
(International Union of Physiological Sciences) แม้ว่าจะยาก แต่อย่างน้อยที่สุดตอนช่วงเตรียมตัวท าให้เราได้ 
active ขึ้น ท าให้เรารู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมกัน ได้มาช่วยกัน ผมว่าดีนะ นอกจากนั้นเช่น การเป็นเจ้าภาพ จัด Inter-
medical school Physiology Quiz ซึ่งผมคิดว่าพวกเราท าได้  

อาจารยต์อ้งท าทัง้งานวชิาการ งานบรหิาร รวมถึงงานของสรรีวทิยาสมาคมฯดว้ย อาจารยม์เีทคนคิในการบรหิารเวลา
อย่างไรบ้างคะ 

          ผมรู้สึกว่าท างานแล้วมีความสุข ท าแล้วสนุกกับทุกงานที่ได้ท านะครับ เรื่องส าคัญคือการแบ่งเวลา ถ้าเป็นงานที่เรา
ถูกบังคับให้ท าเราจะจัดเวลายาก แต่ถ้าเป็นงานที่เราชอบ เราอยากท า เราท าแล้วมีความสุขจะเหมือนมีเวลามากขึ้น งาน
ต่างๆเราไม่สามารถท าคนเดียวได้ครับ ถ้าเราท าอยู่คนเดียวเราก็จะท าทุกอย่าง เราคงมีเวลาไม่พอหรอกครับ การวางแผน
เวลาตรงนี้ถ้ามีคนมาช่วยเรารับผิดชอบ จะท าให้เรามีเวลาต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน และผมเชื่อว่าท าให้งานดีขึ้นด้วยครับ ความส าเร็จ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะผมเก่งหรอกครับ เป็นเพราะผมโชคดี ผมมีครูที่ดี มี เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้องๆ ที่ดีมาช่วยเป็น
กรรมการช่วยงานอย่างเต็มที่ ท าให้งานส่วนใหญ่ต่าง ๆ ส าเร็จไปได้ด้วยดีครับ  

ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา อาจารยไ์ดเ้ห็นการเปลีย่นแปลงของสมาคมโดยรวมอยา่งไรบา้งคะ 

          อย่างแรกผมว่าสมาชิกเยอะขึ้นครับ ผมเชื่อว่าจ านวนสมาชิกจะมากขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างที่สองผมเห็นคนรุ่นใหม่ ๆ 
มาช่วยงานกันมากขึ้น มีความสนใจในงานของสมาคมโดยรวมมากขึ้น ผมคิดว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสมาคมไป
ในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดมีาก ๆ เลยครับ อย่างท่ีสามผมเห็นว่าผลงานทางด้านวิชาการ มีคุณภาพดีมากขึ้น เวลา
ที่เราไปแข่ง Physiology Quiz เราได้รางวัลต่าง ๆ มา มีน้องๆรุ่นใหม่ไปพรีเซ้นต์งาน ก็จะเห็นว่าสมาคมมีบทบาทมากขึ้นใน
การที่เปิดโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ ผมคิดว่าน่าจะมีการพัฒนามากข้ึนเรื่อย ๆ ครับ  
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ในมุมมองของอาจารยอ์ยากเห็นสมาคมเราเปน็อยา่งไรตอ่ไปในอนาคตคะ ทั้งในด้านทีด่รีวมถึงดา้นที่อาจารยอ์ยากพฒันาให้
ดียิ่งขึ้นคะ่ 

         ผมอยากเห็นคนรุ่นใหม่มาช่วยกันท างานของสมาคมเยอะขึ้นครับ คนรุ่นเก่า ๆ ก็เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยท าให้งานของ
สมาคมดีขึ้น ยินดีสนับสนุน อยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ ครับ ผมอยากเห็นเราเป็นเจ้าภาพ IUPS สักครั้ง อีกอย่างหนึ่งผมอยาก
เห็นการแย่งกัน bid เป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ประจ าปีหรือประชุมพยาธิสรีรวิทยา ผมอยากให้สถาบันใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเป็น
เจ้าภาพมาก่อนลองจัดงานดูนะครับ อยากให้สมาคมสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณและการจัดงานครับ 

อาจารยเ์กษียณอายรุาชการแลว้ ตอนนี้ชีวติประจ าวนัของอาจารยเ์ปน็อยา่งไรบ้างคะ 

         ผมเกษียณอายุราชการมา 5 ปีแล้ว ผมต้องขอบคุณคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ที่ยังเห็นคุณค่า และต่อสัญญาผม
ทุก ๆ ปี  นะครับ ผมมีความสุขจากการที่ได้สอนหนังสือ ได้สอนน้อง ๆ รุ่นใหม่ ๆ สนุกดีครับ นอกจากนั้นก็มีงานอ่ืน ๆ 
บ้าง เช่น เป็นที่ปรึกษาของสรีรวิทยาสมาคม และผมก็มีไปช่วยเป็นอุปนายกสภาในมหาวิทยาลัย เล็ก ๆ ในต่างจังหวัดด้วย
ครับ ปัจจุบันนี้ผมยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับ ยังต้องแต่งตัวไปท างานทุกวัน มีเข้าไปท างานที่คณะด้วยครับ ตอนนี้ต้องสอน
ออนไลน์ อัดวิดีโอ ผมว่าสนุกดีครับ  
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สุดท้ายนี ้ขอให้อาจารยฝ์ากค าแนะน าถึงนกัสรรีวทิยารุน่ใหมด่ว้ยคะ่ 

          ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาครั้งหนึ่ง ไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่ไปนาน ๆ จนนิรันดร์หรอกครับ ในวัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บ
ตายเหล่านี้ถ้าเราผ่านแต่ละช่วงไปด้วยความสุข เป็นความสุขท่ีเราไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อ่ืน ความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ท า
ในสิ่งที่เราชอบ ได้ท าในสิ่งที่มีคุณค่าให้กับโลกของเรา เป็นความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ท าให้ดี ให้เต็มที่เลยครับ บางคนก็ตั้ง
ความสุขไว้แตกต่างกัน น้อง ๆ เมื่อเข้ามาในเส้นทางนี้แล้ว เป็นนักสรีรวิทยา เราต้องถามตัวเองว่าความสุขของเราคืออะไร 
ตั้งเกณฑ์ความสุขไว้มากน้อยแค่ไหน ผมอยากจะฝากไว้สั้น ๆ ครับ ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาในสายนี้เป็นคนเก่งและคนดีอยู่แล้ว
ครับ แต่ที่อยากจะขอคือ นอกจากจะเป็นคนเก่งและคนดีแล้ว ผมอยากให้เราเป็นคนที่มีความสุขด้วย เราอย่าเก่งและอย่าดี
มากจนเกินไป จนต้องอดทนจนเราไม่มีความสุข เราสามารถมีความสุขของเราได้ตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางไปสู่
จุดมุ่งหมายของเรา ขอให้มีความสุขทุกย่างก้าว ตั้งแต่เริ่มเป็นนักสรีรวิทยาใหม่ ๆ เลยจนสุดท้ายอย่างมีคุณค่าและอย่างมี
ความสุขครับ 

           ในปี 2565 การประชุมวิชาการสรีรวิทยา ครั้งที่ 49 
จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมร่วมระหว่าง
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสัชวิทยาแห่ง
ประเทศไทยเป็นครั้งแรก  โดยจัดขึ้นในหัวข้อ "The Science 
of successful aging: From physiopharmacological 
perspective and beyond" ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 8-10 
มิถุนายน 2565   
          ถ้าสถานการณ์ COVID ดีขึ้นอาจจะสามารถจัดแบบ 
onsite ได้ ส่วนของรายละเอียดอ่ืน ๆ รวมทั้งรูปแบบงาน
ประชุมหากมีข่าวความคืบหน้า ทางกองบรรณาธิการจะสรุป
มาให้ในฉบับหน้า หรือสามารถติดตามข่าวสารอ่ืน ๆ ได้ท่ี 
 https://www.facebook.com/physiothai 

https://www.facebook.com/physiothai
https://www.facebook.com/physiothai
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THE SOUNDS OF PHYSIOLOGY COMPETITION RUN BY THE UNIVERSITI MALAYA 
เปิดรับสมัครแล้วส าหรับการแข่งขัน Sounds of Physiology Competition ด าเนินการโดย Universiti Malaya 

ส าหรับหัวข้อของการแข่งขันในปีนี้คือ “Neurophysiology or Gastrointestinal system“ 

กฎของการเข้าร่วมแข่งขันมีดังนี้ 
• วิดีโอที่มีเสียงหรือดนตรีบรรยายเกี่ยวกับสรีรวิทยาของ

ระบบประสาทหรือระบบทางเดินอาหาร  
• สามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยวหรือส่งเป็นทีมได้แต่ไม่เกินสาม

คน 
• แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถส่งผลงานได้สูงสุดสามผลงาน 

โดยสามผลงานแรกท่ีส่งก่อนจะถูกน าไปใช้ในการแข่งขัน 
• ในแต่ละคนหรือแต่ละทีมสามารถส่งได้เพียงผลงานเดียว

เท่านั้น 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอีเมล์ไปที่ australianphysiologycomp@gmail.com 

        โดยผลงานที่ชนะมี 3 อันดับ และได้รับรางวัลเงินสด จ านวน 
300 200 และ 100 USD ตามล าดับ ในส่วนของวิดีโอควรเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยวิดีโอต้องมีค าบรรยายภาษาอังกฤษที่
ด้านล่างของวีดีโอและระยะเวลาของแต่ละวิดีโอไม่เกินสามนาที 
วิดีโอที่เกินเกณฑ์ระยะเวลาสามนาทีจะถูกตัดสิทธิ์ทันที วิดีโอควร
อยู่ในรูปแบบ Standard YouTube Format (16:9 aspect ratio) 
โดยข้อมูลทั้งหมดที่น าเสนอในวิดีโอจะต้องอ้างอิงโดยให้เครดิตกับ
แหล่งที่มา การลอกเลียนแบบใดๆ จะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ทันที หมด
เขตส่งผลงานวันที่ 15 กันยายน 2564 ในส่วนของรายละเอียดอ่ืนๆ 
สามารถเข้าไปดูได้ที ่                          https://www.facebook.com/AUphysiology 
comp/?ref=page_internal  
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ขอแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 
ส าหรับ  The first rank CMU Scientist Ranking ประจ าปี 

2564  

ขอแสดงความยินดีกับ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ  
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
“รองศาสตราจารย์” เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

ขอแสดงความยินดีกับ  
รองศาสตราจารย์ ดร.จริภาส ศรีเพชรวรรณดี  
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
“รองศาสตราจารย์” เมื่อ 17 กรกฎาคม 2564 

ขอแสดงความยินดีกับ  
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเก้ือ  
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “รองศาสตราจารย์” 



ขอแสดงความยินดีกับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ อาจารย์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เมื่อ 9 กันยายน 2563 

ขอแสดงความยินดีกับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ยอดยิ่ง แดงประไพ  
อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เมื่อ 18 สิงหาคม 2564 

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ 
อ.ดร.ประภัสสร โพธิ์ตึ [449] 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

อ.ดร.จุฑามาศ ค าสีแก้ว [450] 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.จักรพรรณพงษ ์ธีรปณิธาน [451] 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ร.ท. นพ.อุกฤษ เหลืองภัทรวงศ์ [452] 
ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า  

ผศ.ดร.ปรัชญา แก้วแก่น [453] 
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปัญญา ม.บูรพา  
ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง [454] 
ภาควิชาสรีรวิทยา  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร     
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 THE 39TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL UNION OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 
       งานประชุม 39th IUPS Congress (IUPS2022) ยังคงเป็นการจัดงานประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ 
“hybrid” ที่มีการน าเสนอทั้งรูปแบบ real-time และ pre-recorded presentations เพ่ือเปิดโอกาสให้ทั้ง
ผู้เข้าร่วมรับฟังและผู้น าเสนอได้มีการซักถามและโต้ตอบได้ รวมทั้งจัด small-group networking ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมแบบออนไลน์  ซึ่งงานประชุมใหญ่ครั้งนี้ ยังคงจัดขึ้นในวันที่  7 - 11 พฤษภาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ  
“Marvels of Life – Integration and Translation”   
          การประชุม IUPS ครั้งที่ 39 นี้ จะประกอบด้วย 8 การบรรยายรวมในห้องใหญ่  22 การบรรยายปาฐกถา
พิเศษ 44 symposia และ 18 young investigator oral communications พร้อมด้วย special symposia 
เกี่ยวกับ Education, Ethics and Physiome การน าเสนอโปสเตอร์ ตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) เก่ียวกับการตีพิมพ์และการเตรียม research proposal อีกด้วย และในส่วนของ deadline ต่าง ๆ
ดังนี้ 

Deadline for abstracts of applicants for travel awards  
September 30th 2021 

Deadline for all others 
October 30th 2021 

Travel Grant Evaluation, Abstract vetting by ISPC  
October-December 2021 

Announcement of Travel Awards 
December 2021 

Inform authors about status of their abstracts 
January 2022 

Deadline for late breaking abstracts (poster only) 
February 28th 2022 

Post the complete scientific program on website 
February 2022 

 
          หัวข้อ Symposia ทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาโดย ISPC ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 และการประกาศ 
Symposia ที่เลือกนั้น จะมีขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 นี้ โดยทางกองบรรณาธิการจะสรุปมาให้ในฉบับหน้า
นะคะ รายละเอียดและข่าวความคืบหน้าอ่ืน ๆ สามารถติดตามดูได้ที่ https://www.iups2022.com/  
 

https://www.iups2022.com/
https://www.iups2022.com/
https://www.iups2022.com/


งานประชมุ Europhysiology 2022   
          กลับมาอีกครั้งหลังจากท่ีได้ยกเลิกงานประชุมในปี 2020 ณ กรุงเบอร์ลินอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่
ของ Covid-19 ซึ่งในปี 2022 ที่จะถึงนี้ งานประชุมจะจัดขึ้นที่เมืองโคเปนเฮเกน ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและไฮไลท์ทางวัฒนธรรมมากมาย โคเปนเฮเกนยังได้รับการ
จัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกด้วย  โดยงานประชุมได้ก าหนด จัดขึ้นในวันที่ 16-18 
กันยายน 2565 ในความร่วมมือของ The Physiological Society, The Scandinavian Physiological Society, 
The German Physiological Society และ the Federation of European Physiological Societies ในส่วน
ของรายละเอียดต่าง ๆ ทางคณะผู้จัดงานประชุมจะแจ้งให้ทราบเร็ว ๆ นี้ โดยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่ 
https://europhysiology2022.org/  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.experimentalbiology.org/ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      
https://conferenceindex.org/event/international
-conference-on-physiology-in-heart-failure-and-
heart-rhythm-diseases-icphfhrd-2022-june-
venice-it 
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อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      
https://conferenceindex.org/event/international
-conference-on-mechanisms-pathophysiology-
and-asssessment-of-metabolic-syndrome-
icmpams-2022-september-prague-cz 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      
https://conferenceindex.org/event/internation
al-conference-on-physiology-icp-2022-july-
toronto-ca 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      
https://conferenceindex.org/event/international
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Book Review  

 
          หากกล่าวถึงวิธีการศึกษาสรีรวิทยาที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ก็คงไม่พ้นการเรียนรู้ไปกับกรณีศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นในภาวะปกติหรือภาวะผิดปกติ ต าราสรีรวิทยาที่มีการน าเสนอโดยใช้กรณีศึกษาน าก่อนที่จะเข้า
สู่บทเรียนถือเป็นทางเลือกที่ดีอันดับต้น ๆ ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น หนึ่งในต ารา
เหล่านี้ที่คิดว่าโดดเด่นนั่นคือ Case and Problem, Physiology  โดย Linda S. Costanzo ซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันดีว่าเป็นผู้นิพนธ์ต ารา Physiology ที่โด่งดังด้วย  
           ในต าราเล่มนี้จะน าเสนอการเรียนรู้สรีรวิทยาผ่านทางกรณีศึกษาทั้งหมด 62 ตัวอย่าง ซึ่งแต่ละ
ตัวอย่างจะประกอบด้วยประวัติ ตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และวินิจฉัยสุดท้าย ตามค าถาม
อัตนัยที่น าไปสู่การบรรยายประเด็นส าคัญทางสรีรวิทยาที่เก่ียวข้องกับกรณีศึกษานั้นในหน้าถัดไป  
           ตัวอย่างเช่นกรณีศึกษาที่ 15 – Hypovolemic shock: regulation of blood pressure ที่
น าเสนอผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากเลือดออกในทางเดินอาหาร ผู้แต่งได้บรรยายกรณีศึกษาเสมือนผู้อ่านเป็น
ทีมผู้ดูแลรักษาตั้งแต่เข้ามาถึงโรงพยาบาลจนกระท่ังได้รับการรักษา จากนั้นตั้งค าถามท่ีส าคัญเกี่ยวกับ
สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด การชดเชยความดันโลหิต ตลอดจนผสมผสานกับสรีรวิทยาของ
ไตและระบบทางเดินปัสสาวะในการรักษาปริมาตรโลหิต ท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้กลไกพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาที่
รักษาความดันโลหิตผ่านภาวะผิดปกติได้อย่างแยบยล 
          ต าราเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาสรีรวิทยาทุกระบบอวัยวะ สามารถอ่านทบทวนได้ง่ายเพราะเนื้อหาจบ
ภายในกรณีศึกษานั้น ๆ มีภาพประกอบและแผนผังทุกกรณีศึกษา ท าให้ติดตามเนื้อหาได้ง่าย เหมาะส าหรับ
ผู้ที่ชื่นชอบการอ่านต าราที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยจริง ๆ ไม่เน้นทฤษฎีมากเกินไป  
 

Case and Problem, Physiology, Linda S. Costanzo. 4th edition 


