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การเคล่ือนไหวร่างกายสามารถเสริมสร้างมวลกระดกู
ได้ผา่นการรบัรู้และการส่งสญัญาณของเซลลก์ระดกู 
          การเสรมิสรา้งมวลกระดูกนัน้ต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
วิธีการเสริมสร้างมวลกระดูกที่ได้ผลดีคือการบริโภค
แคลเซยีมในปรมิาณทีเ่หมาะสมทุกวนัร่วมกบัการออกก าลงั
กายจะช่วยเสรมิสรา้งมวลกระดูกไดเ้ป็นอย่างด ีเมื่อร่างกาย
ได้เคลื่อนไหวจะเกดิแรงกล หรอื mechanical force จาก
กลา้มเนื้อหดตวัและจากวตัถุส่งมาทีก่ระดูก การกระตุ้นดว้ย
แรงกลเหล่านี้จะส่งมาที่กระดูกเป็นช่วง ๆ ตามจงัหวะการ
เคลื่อนไหว และถูกแปลงเป็นสญัญาณทางเคมแีละไฟฟ้าที่
ใช้สื่อสารกันระหว่างเซลล์กระดูก กระบวนการที่แรงกล
เปลี่ยนเป็นสญัญาณเคมแีละไฟฟ้าภายในเนื้อเยื่อกระดูกนี้
เรยีกว่า bone mechanotransduction (1) 
          การศกึษาทีผ่่านมาบ่งชีว้่า mechanical force นัน้มี
ความส าคญัในการรกัษามวลกระดูกตามหลกัของ Wolff’s law 
(2) กล่าวคอื มวลกระดูกจะแปรผนัตามแรงที่กระท า อาท ิ
ภาวะไร้น ้าหนักจะท าให้มวลกระดูกของนักบนิอวกาศลดลง
อย่างรวดเรว็ และผูป่้วยตดิเตยีงทีไ่ม่สามารถเคลื่อนไหวจะมี
มวลกระดูกที่ลดลงเช่นกนั และในปี 2564 น้ีเอง Ardem 
Patapoutian นักวทิยาศาสตรช์าวอเมรกินัไดร้บัรางวลัโนเบล
สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์  ในฐานะผู้ค้นพบตัวรับ
สญัญาณทีร่บัรู ้mechanical force หรอื mechanoreceptor ที่
มชีื่อเรยีกว่า “PIEZO1” และ “PIEZO2” ในเซลลห์ลายชนิด (3) 
ซึ่งในกระดูกเอง mechanoreceptor ก็ท าหน้าที่รกัษามวล
กระดูกโดยอาศยัการสื่อสารระหว่างเซลล ์osteoblast ทีส่รา้ง
กระดูก และเซลล์ osteoclast ที่สลายกระดูก (4) อย่างไรก็
ตามความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับกลไกของ  bone 
mechanotransduction นัน้ยงัมไีม่ครบถ้วน และต้องศึกษา
เพิม่เติมโดยอาศยัการผสมผสานองค์ความรู้ในหลายระดบั
ตัง้แต่เซลล ์สตัวท์ดลอง ไปจนถงึมนุษย ์

          แม้เซลล์ในกระดูกหลายเซลล์จะสามารถรบัรู้
แรงกลได้ แต่เซลล์หลักที่ท าหน้าที่นี้คือเซลล์กระดูก 
osteocyte เซลลช์นิดนี้มจี านวนมากถงึกว่า 90 เปอรเ์ซน็ต์
ของเซลล์กระดูกทัง้หมด จดัเรยีงตวักนัเป็นร่างแหแทรก
เขา้ไปอยูใ่นเนื้อกระดูกทีแ่ขง็และทบึ จะมเีพยีงแขนงของ
เซลลเ์ท่านัน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัเซลลข์า้งเคยีงและเซลลก์ระดูก
ชนิดอื่น แขนงและตวัเซลล์ osteocyte อยู่ภายใน ถูก
ลอ้มรอบดว้ยท่อทีบ่รรจุน ้าภายในเรยีกว่า “canaliculi” น ้า
ภายใน canaliculi นี้จะเคลื่อนที่ไปมาเวลาที่เคลื่อนไหว
เกดิเป็นแรงเสยีดทานบนผวิเซลลท์ี่เรยีกว่า “fluid shear 
stress” ท าให ้primary cilium ทีม่ลีกัษณะคลา้ยขนทีย่ ื่น
ออกมาจากผิวเซลล์เคลื่อนที่ตาม พร้อมกับกระตุ้น 
mechanoreceptor และเปลี่ยนไปเป็นสญัญาณส่งต่อ
ภายในเซลล์ osteocyte จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
รปูรา่งของเซลล ์และการแสดงออกของยนี (5) 
          เซลลก์ระดกู osteocyte ท างานรว่มกบัเซลลส์ าคญั
อกีสองชนิด คอื เซลล ์osteoclast ซึง่เป็นเซลลข์นาดใหญ่ 
มหีลายนิวเคลยีส เกดิจากการรวมตวักนัของเซลลใ์นกลุ่ม 
monocyte/macrophage เซลล์ osteoclast นี้ท าหน้าที่
สลายกระดูกเมื่อเนื้อกระดูกเสื่อมสภาพและต้องการ
สรา้งใหม ่หรอืในภาวะทีร่ะดบัแคลเซยีมในเลอืดลดลง และ
เซลล์ osteoblast ซึ่งเป็นเซลล์ที่พฒันามาจากกลุ่มเซลล์
ต้นก าเนิดทีเ่รยีกว่า “mesenchymal stem cell” สามารถ
สรา้งเส้นใยคอลลาเจนและโปรตนีส าคญัอื่น ๆ ที่จ าเป็น
ต่อการเสริมสร้างมวลกระดูก เมื่อสร้างกระดูกเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้เซลล ์osteoblast เหล่านี้จะพฒันาเป็นเซลล ์
osteocyte ฝังตวัเองอยู่ในเนื้อกระดูกทีต่วัเองสรา้งขึน้ ใน
กรณีที่แรงกระตุ้นมีความเหมาะสม (optimal force) 
osteocyte จะรบัรูแ้ละส่งสญัญาณไปยงัเซลล์ osteocyte 
ขา้งเคยีงผ่าน canaliculi จนไปถงึ เซลล ์osteoblast ให ้



เขา้มาสรา้งกระดกูเพิม่เตมิ กระดูกส่วนทีถู่กกระตุ้น
นัน้จะมคีวามหนาและแขง็แรงมากขึน้ (รปูท่ี 1) และ
เมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ หรอืได้รบัแรงที่มากเกินไป 
(excessive force) จนมรีอยรา้วขนาดเลก็ทีเ่รยีกว่า 
microcrack เซลล ์osteocyte จะส่งสญัญาณไปบอก
เซลล์ต้นก าเนิดของ osteoclast ให้รวมตวักนัเป็น 
osteoclast แลว้เขา้มาย่อยสลายเนื้อกระดูกบรเิวณ
นี้ออก หลงัจากนัน้เซลล์ osteoblast ก็เขา้มาสรา้ง
กระดูกใหม่ทดแทน เราเรียกวงจรการสลายและ
สรา้งกระดกูนี้เรยีกว่า “bone remodeling cycle” (6)  
         จะเห็นได้ว่าเซลล์ osteocyte ท าตวัเป็น
สื่อกลางระหว่าง mechanical force กบัเซลล ์
osteoclast และ osteoblast แต่ว่าความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกบับทบาทของ osteocyte ใน bone 
mechanotransduction ยงัมน้ีอยและไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากเซลล์กระดูก osteocyte เป็นเซลล์ที่อยู่
ลกึในเนื้อกระดูกท าให้ถูกแยกออกมาเพื่อศึกษา
ต่อได้ยาก และแบ่งตัวได้อย่างจ ากัด ต้องใช้
เอนไซม์ collagenase เพื่อย่อยหลายรอบเพื่อให้
เซลลห์ลุดออกมาจากเน้ือกระดกู (7)  

รปูท่ี 1 ผลของแรงกล (mechanical force) ต่อการปรบัตวัของเนื้อเยื่อกระดูก 
A) การสรา้งมวลกระดกูเพิม่เตมิในภาวะที ่mechanical force มคีวามเหมาะสม 
(optimal force) 
B) การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดกูในภาวะที ่mechanical force มมีากเกนิไป 
(excessive force) 

          อกีทางเลอืกคอืการใช ้cell line เช่น เซลล ์MLO-Y4 และ IDG-SW3 ทีแ่บ่งตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง ช่วยใหศ้กึษา
กลไกการท างานในเซลล์ชนิดน้ีไดง้่ายขึน้ รายงานจากงานวจิยัใหม่ ๆ ท าใหเ้ราทราบแลว้ว่าเซลล ์osteocyte มสี่วน
ส าคญัในการรกัษามวลกระดูก ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งและหลัง่สารทีช่ื่อว่า “sclerostin” ไปควบคุมเซลล ์osteoblast ใน
กระบวนการสรา้งกระดูก และ RANK ligand ไปควบคุมเซลล ์osteoclast ในกระบวนการสลายกระดูก ดงันัน้ การ
ทดสอบประสทิธภิาพของสารเคมหีรอืยาใด ๆ จ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารทดสอบในเซลลก์ระดูก osteocyte ร่วมดว้ย ผ่าน
ระบบ osteocyte-osteoblast และ osteocyte-osteoclast co-culture 
 การใช้ microfluidic and co-culture platform เพ่ือจ าลองการท างานของเน้ือเย่ือกระดกู 
          รา่งกายของสิง่มชีวีติมสีิง่แวดลอ้มภายในทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และเซลลก์ไ็ม่ไดอ้ยู่เพยีงล าพงัเพยีงชนิด
เดยีว เซลล์ในร่างกายนัน้ได้รบัการกระตุ้นจาก mechanical force อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากการหดตวัของ
กล้ามเนื้อลาย กลา้มเนื้อเรยีบ กลา้มเนื้อหวัใจ ท าใหเ้กดิแรงทีส่่งต่อใหเ้ป็นการไหลของน ้าในที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหก้ารศกึษาการท างานของเซลลใ์นระดบั in vitro มคีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ จ าเป็นต้องมรีะบบทดสอบทีเ่อื้อให้
มปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างเซลลม์ากกว่าหนึ่งชนิด (co-culture system) และมกีารไหลเวยีนของสารละลายทีใ่ชเ้ลีย้งเซลล์
ตลอดเวลา (fluid flow) 
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รปูท่ี 2 ระบบ microfluidics ทีใ่ชอ้าศยั microchannels เพื่อ
ล าเลยีงสารทีส่นใจใหไ้หลเวยีนผ่านเซลลท์ีส่นใจ 

         ขนาดของแรงทีเ่ซลลก์ระดูกจะไดร้บัควรมคี่าอยู่ในช่วง 0.1 ถงึ 2 pascal (8) ทีส่ามารถออกแบบลกัษณะการ
ไหลใหเ้ป็นแบบต่อเนื่อง (unidirectional laminar flow) แบบไหล-หยุดไหล สลบักนั (pulsatile laminar flow) หรอื
แบบไหลไป-กลบั สลบักนั (oscillating flow) ตามการเคลื่อนไหวของร่างกายในชวีติประจ าวนัและระหว่างออกก าลงั
กาย และใชเ้ซลล์ทีเ่หมาะสม ซึง่ควรเริม่จาก cell line ทีไ่ม่ยุ่งยากในการเตรยีมเมื่อเทยีบกบั primary cell culture 
ตวัอยา่งของเซลลก์ระดูกทีนิ่ยมใชค้อื เซลล ์osteocyte ชื่อ MLO-Y4 และ IDG-SW3 เซลล ์osteoblast ชื่อ UMR-106 
และ MC3T3-E1 และ เซลล ์osteoclast ทีพ่ฒันามาจากเซลลใ์นกลุ่ม monocyte/macrophage ชื่อ RAW264.7 น ามา
เชื่อมต่อกนัในระบบปิด ให ้culture medium ไหลต่อเนื่องกนัระหว่างเซลลแ์ต่ละชนิด (รปูท่ี 3) 

รปูท่ี 3 Integrated microfluidic and co-culture platform ส าหรบัการศกึษาการท างานของเซลลก์ระดกู 
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          ในปัจจุบนัระบบ microfluidics ไดร้บัความสนใจ
อย่างแพร่หลาย รวมทัง้ในงานวจิยัระดบัเซลล์ ระบบนี้
เป็นระบบปิดที่มีการไหลเวียนของสารละลายในท่อ
ขนาดเล็กที่เรยีกว่า “microchannel” ขบัเคลื่อนด้วย
แรงดนัซึง่มกัจะเป็นปัม๊ขนาดเลก็ทีส่ามารถควบคุมความ
แรงและจงัหวะในการไหลได ้(รปูท่ี 2) เมื่อใส่เซลลต่์าง
ชนิดเข้าไปในระบบจะสามารถจ าลองสิ่งแวดล้อมที่อยู่
ภายในร่างกายได้ผ่านการไหลเวียนของน ้ า แนวคิด
ดงักล่าวถูกน ามาใช้ในการศึกษาการท างานของเซลล์
กระดูกอย่างแพร่หลาย และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เป็นการทดสอบแบบบูรณาการ หรอื integrated 
platform เน้นไปทีอ่งค์ประกอบสองประการคอื การใช ้
microfluidic device และ co-culture system 



          สภาวะแวดล้อมภายในเนื้อเยื่อกระดูก หรอื bone 
microenvironment นัน้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อ
ความเขม้ขน้ของสารละลายในเลอืดเปลีย่นแปลงกส็่งผลต่อ
การท างานของเซลล์กระดูกทัง้สามชนิดได้ การศึกษาที่
ผ่านมาโดยหน่วยวิจยัด้านแคลเซียมและกระดูก ที่คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่าเมื่อใหห้นูทดลอง
กนิอาหารทีม่ปีระมาณเกลอืสูงเป็นเวลาตดิต่อกนั 5 เดอืน
จะท าใหม้วลกระดกูและความแขง็แรงของเนื้อกระดูกลดลง
เมื่อเทยีบกบัหนูอายุเท่ากนัทีไ่ดร้บัอาหารสูตรทีม่ปีรมิาณ
เกลอืปกต ิ(9) อกีทัง้มงีานวจิยัก่อนหน้านี้ระบุว่าเมื่อใหห้นู
กินเกลือในปริมาณสูงจะเกิดการสะสมของเกลือใต้ชัน้
ผวิหนงัได ้(10) จงึเป็นไปไดว้่าการกนิเกลอืในปรมิาณสูงจะ
ท าใหค้วามเขม้ขน้ของโซเดยีมใน bone microenvironment 
สูงด้วย จงึเป็นที่น่าสนใจว่าเซลล์กระดูกจะท างานอย่างไร
ภายใต้ integrated microfluidic and co-culture platform ที่
ใช ้culture medium ทีม่ปีรมิาณโซเดยีมสงู การวเิคราะหผ์ล
สามารถท าได้ตัง้แต่ติดตามรูปร่างและการเคลื่อนที่ของ
เซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การเปลี่ยนแปลงของระดบั 
mRNA และ โปรตนีภายในเซลล ์เป็นตน้ 
          นอกจากนี้ระบบทีส่รา้งขึน้นี้ยงัสามารถประยุกต์ใช้
กับโมเดลการสูญเสียมวลกระดูกจากสาเหตุอื่นได้ เช่น 
ภาวะเหลก็เกนิ (iron overload) ในโรคธาลสัซเีมยี หรอืใน
ภาวะน ้าตาลสูง (hyperglycemia) ในโรคเบาหวาน เป็นต้น 
culture medium ทีใ่ชเ้พื่อจ าลองสถานการณ์เหล่านี้กค็วรมี
ปรมิาณเหลก็หรอืน ้าตาลกลโูคสทีส่งูกว่าปกต ิตามล าดบั 

ทิศทางในการพฒันา microfluidic and co-culture 
platform ส าหรบังานวิจยัท่ีเก่ียวกบักระดกูในอนาคต 
          แน่นอนว่าการใช้งานในระบบนี้ยงัต้องได้รบัการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่รปูแบบของ mechanical force 
และการออกแบบ microchannel ให้คล้ายกับ bone 
microenvironment มากขึน้ ระบบที่พฒันาขึน้นัน้ควรถูก
ทดสอบความน่าเชื่อถอืดว้ยยาหรอืสารทีม่กีารศกึษาวจิยัจน
รูผ้ลอย่างแพร่หลายแลว้ เช่น transforming growth factor β 
(TGF- β) หรอื bone morphogenetic protein 2 (BMP2) ที่
เป็นตวักระตุ้นการ สรา้งกระดูก หรอื bisphosphonate ที่
เป็นยายบัยัง้การสลายกระดูก แลว้จงึไปทดสอบสารสนใจได ้
หากระบบท างานได้ดจีะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ท างานวจิยัในสตัวท์ดลองลงไปไดม้าก 

          การใช้ integrated platform นี้น่าจะมปีระโยชน์
มากกว่าการศึกษาการท างานของเซลล์กระดูกเท่านัน้ 
เนื่องจากเซลลก์ระดกู osteocyte เป็นเซลลท์ีส่ าคญัในการ
สรา้งและหลัง่ฮอรโ์มนทีช่ื่อว่า fibroblast growth factor 23 
(FGF23) เพื่อไปควบคุมสมดุลของแคลเซยีมและฟอสเฟต
ในรา่งกายผ่านการท างานของไตและล าไส ้อกีทัง้กระดูกก็
เป็นอวัยวะที่ถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนจากที่อื่น ได้แก่ 
parathyroid hormone (PTH) จากต่อมพาราไทรอยด ์และ 
active vitamin D จากไต น่าจะน าไปพฒันาเป็น platform 
ของการรกัษาสมดุลแคลเซยีมและฟอสเฟตระหว่างเซลล์
กระดูก เซลล์ท่อไต และเซลล์เยื่อบุล าไส้ และถ้าจะเพิม่
ความน่าสนใจขึน้ไปอกีก็น่าจะเพิม่การจบัคู่เซลล์กระดูก
กบัเซลลใ์นอวยัวะอื่น ๆ เพื่อหา endocrine network ใหม ่
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเซลล์กระดูกกบัเซลล์ตับ เซลล์ตับ
อ่อน เซลลป์อด หรอืเซลลก์ลา้มเนื้อ เป็นตน้ 
          ระบบ microfluidic and co-culture platform นี้
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ new frontier research หลาย
แขนง เอื้อต่อการคดิค้นและพฒันา advanced therapy 
medicinal products (ATMPs) หลายชนิด อาท ิการศกึษา
บทบาทของเซลล์ในระบบภูมคิุ้มกนั ซึ่งได้รบัประโยชน์
จากระบบไหลเวยีนของ culture medium อย่างต่อเนื่อง 
ควบคู่ไปกบับทบาทของแอนตบิอดทีีต่อ้งถูกล าเลยีงไปยงั
เ ซ ล ล์ เ ป้ า ห ม า ย  ส อ ดค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด เ รื่ อ ง 
osteoimmunology เป็นอย่างด ีอกีทัง้ platform น่าทีจ่ะมี
ส่วนช่วยสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับ nanoparticle เพื่อ
ทดสอบความจ าเพาะและประสทิธภิาพของการขนส่งสาร
หรอืยาไปยงักระดกู 
          โดยสรุปจะเหน็ได้ว่า integrated platform นี้มี
ประโยชน์ในงานวิจัยหลายประเภท นักวิจยัสามารถ
ก าหนดองค์ประกอบของสารละลายที่ใช้เข้ากับ bone 
microenvironment ที่สนใจ ร่วมกบัเลอืกใช้เซลล์ที่จะ
ศกึษา รูปแบบการไหล และการเก็บขอ้มูลที่ต้องการได้
ตามความเหมาะสม ช่วยในการพฒันายาและนวตักรรม
ใหม ่ๆ ท าใหค้าดการณ์ผลดแีละผลเสยีในเบือ้งตน้ก่อนที่
จะเขา้ไปสู่ preclinical animal models และใน clinical 
trial เพิม่โอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็และลดต้นทุนใน
การท าวจิยัไดใ้นระยะยาว 
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          จากการประกาศผลรางวัล โนเบลโดย 
Norwagian Nobel Committee ในปี 2021 นี้ ผู้ไดร้บั
รางวลัโนเบลสาขาสรรีวทิยาหรอืการแพทย์ คอื David 
Julius และ Ardem Patapoutian จากการค้นพบ 
thermal และ mechanical transducer ในการตอบ
ค าถามทีว่่ามนุษยเ์รารบัรูค้วามรูส้กึผ่านประสาทสมัผสั
ทางกายไดอ้ย่างไร โดยก่อนหน้านี้เคยมผีูไ้ดร้บัรางวลั
โนเบลในเรื่องประสาทรบัความรู้สึก 3 ครัง้ ได้แก่ ปี 
1906 Camillo Golgi และ Santiago Remon y Cajal 
คน้พบโครงสรา้งระบบประสาทรบัความรูส้กึทางกาย ปี 
1932 Sir Charles Sherrington และ Edgar Adrian 
คน้พบการท างานของเซลลป์ระสาทรบัความรูส้กึและปี
1944 Joseph Erlanger    

Ardem Patapoutian (ซา้ย) และ David Julius (ขวา) ผูไ้ดร้บัรางวลั
โนเบลสาขาสรรีวทิยาหรอืการแพทยปี์ 2021 
Credit: Scripps Research/Noah Berger 

เรียบเรียงโดย รศ.ดร.โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ ์และ ดร.กันยารัตน ์บ ารุงสุข  
กองบรรณาธิการจุลสารสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

                            และ Herbert Spencer Gasser ค้นพบพื้นฐานการท างานของใยประสาทรบัความรูส้กึใน
ลกัษณะของการส่ง action potential propagation ใน sensory nerve fiber ท าใหใ้นช่วงครึง่แรกของศตวรรษที ่20 
ทราบกนัอยา่งชดัเจนว่าการรบัรูค้วามรูส้กึทางกาย เช่น อุณหภมูแิละแรงดนั มกีารท างานของเสน้ประสาททีต่่างชนิด
กันหลังจากกระตุ้นตัวรับในผิวหนัง โดยที่ย ังไม่ทราบกลไกการแปลงสัญญาณในระดับโมเลกุล (molecular 
transducer) จนกระทัง่การคน้พบทีไ่ดร้บัรางวลัโนเบลในปี 2021 นี้  



         PIEZO มาจากภาษากรกี “piesi” หมายถงึ ความดนั (pressure) PIEZO1 และ PIEZO2 เป็น mechanosensitive ion 
channel โดยเป็นทีย่อมรบักนัว่า PIEZO2 เป็น light touch sensor ตัง้แต่ปี 2014 อย่างไรกต็าม PIEZO protein ถูก
จดัเป็น mechanosensitive channels ชนิดใหม่ทีไ่ม่รวมกบั ion channel ทีเ่คยพบมา และเป็น transmembrane ion 
channel subunit ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดคอืประกอบดว้ย 2,500 amino acid และม ีunique 38 transmembrane helix ทีม่ี
หน้าทีส่ าคญัเป็น versatile mechanotransducer ทีท่ าหน้าทีแ่ปลงสญัญาณกลจากทัง้ภายนอกและภายในร่างกายใหเ้ป็น
สญัญาณทางไฟฟ้าและเคม ี(electrochemical signals) PIEZO มบีทบาทหลายอย่างตามต าแหน่งทีพ่บในอวยัวะต่าง ๆ  
ไดแ้ก่ ปอด จากการศกึษาพบ PIEZO2 channels ที ่pulmonary stretch  receptor ทีม่คีวามส าคญัต่อการเกดิ reflex ใน
การป้องกนัปอดจากการยดืมากเกิดไป (over-inflation) ปมประสาท ทัง้ PIEZO1 และ PIEZO2 ต่างพบที่ nodose 
(vagus) และ petrosal (glossopharyngeal) sensory neuron ganglia เกี่ยวขอ้งกบัการรบัรูแ้รงดนัทีม่คีวามส าคญัต่อ 
arterial baroreflex ในการรกัษาความดนัเลอืด ทางเดินอาหาร PIEZO2 ใน enterochromaffin cell ทีม่บีทบาทต่อ
การหลัง่ฮอร์โมนและพาราไคน์เมื่อถูกยดืจากอาหาร ทางเดินปัสสาวะ PIEZO2 เป็น mechanosensor ใน 
urothelial cell และเซลล์ประสาทรบัความรู้สกึในกระเพาะปัสสาวะ หลอดเลือด PIEZO1 เป็นตวัรบัแรงกลใน 
endothelial cell เมื่อเกดิ sheer-stress ที่ส าคญัต่อการสรา้งหลอดเลอืดใหม่ (angiogenesis) และรบัแรงดนัของ
เซลลเ์มด็แดงเมื่อมขีนาดเพิม่ขึน้เป็นการรกัษา cell volume homeostasis กระดกู PIEZO1 พบที ่osteoblasts ซึง่
เกีย่วขอ้งกบั bone remodeling   

          TRPV1 เป็น thermosensitive ion channel ทีพ่บใน
เซลลป์ระสาทรบัความรูส้กึ ไดแ้ก่ unmyelinated nociceptive 
neuron แต่ไม่พบในเซลล์ประสาทรบัความรูส้กึที่เกี่ยวขอ้ง
กบั proprioception, touch และ pressure TRPV1 เป็นตวัรบั
เพยีงชนิดเดยีวทีถู่กกระตุ้นดว้ย capsaicin มบีทบาทส าคญั
ในการแปลงสญัญาณ nociceptive, inflammatory และ 
hyperthermic effect ของ capsaicin และสามารถถูก
ยบัยัง้การท างานไดจ้าก TRPV1 antagonist จงึสามารถ
สรุปได้ว่า TRPV1 เป็น capsaicin-and heat-activated ion 
channel ในสมยัก่อน ตัง้แต่ปี 1997  TRPV1 receptor ถูก
เรยีกว่า vanilloid receptor 1 (VR1) ต่อมาในปี 2004 พบว่า 
TRPV1 นอกจากจะรบัสาร  capsaicin แล้ว ยงัพบว่ามี
สารเคมีชนิดอื่ นสามารถกระตุ้นการท างานได้ เช่น 
mustard oil, horseradish, cinnamon, garlic, cloves และ 
ginger รวมทัง้เป็น polymodal ทีส่ามารถถูกกระตุ้นไดโ้ดย
อุณหภมูริอ้นและเยน็อกีดว้ย     

          TRPM8 อยู่ในกลุ่ม TRP (Transient receptor 
potential) superfamily เช่นเดยีวกนักบั TRPV1 ที่ถูก
กระตุน้จากอุณหภมูติ ่าทีไ่มเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย และ
จะถูกยับยัง้การท างานเมื่อมีการกระตุ้น TRPV1, 
TRPA1, TRPM2 และ TRPM3 ที่รบัอุณหภูมสิูง นัน่
หมายถงึการรบัความรูส้กึรอ้นเกดิจากการท างานในใย
ประสาทรบัความรู้สกึร้อนพร้อม ๆ กบัการยบัยัง้การ
ท างานในใยประสาทรบัความรูส้กึเยน็ซึ่งเป็นคนละเส้น
ใยประสาทกนั   
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          จากการศึกษากลไกการท างานด้วยเทคนิคทางชวีวิทยาโมเลกุล สรรีวิทยาทางไฟฟ้าโดยการวดักระแส
โดยตรงดว้ย patch-clamp recording รวมทัง้การศกึษาโมเดลทางพฤตกิรรมในสตัวท์ดลองจนถงึ genetic mutation 
ในมนุษย ์ทัง้หมดนี้ท าให้เขา้ใจกลไกระดบัโมเลกุลของการรบัรูอุ้ณหภูมแิละสมัผสัรวมทัง้พยาธสิรรีวทิยาที่เกดิจาก
ความผดิปกตขิองโปรตนีขนส่ง (channelopathies) เช่น Familial Episodic Pain Syndrome type 1  ทีเ่กดิจาก 
point mutation ของ TRPA1  ที่มอีาการเจบ็ปวดของร่างกายท่อนบนอย่างมากเมื่อสมัผสัอากาศเยน็ นี่เป็นเพยีง
การศกึษาเริม่ต้นที่จะเปิดโลกความเขา้ใจความรูส้กึดงัเช่นที ่Patapoutian ไดก้ล่าวไว้ว่า   “We’ve just barely 
scraped the surface” 
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งานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม 

อาจารยก์รณุาเล่าประวติัการศึกษาและข้อมูลส่วนตวัอย่าง
คร่าวๆ เพ่ือเป็นการแนะน าตวัให้กบัสมาชิกค่ะ 

          ผมจบการศกึษาจากคณะเทคนิคการแพทย ์สาขากจิกรรมบ าบดั 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมค่รบั ทีผ่่านมากพ็ยายามหาทางอยู่ตลอดว่าจะเรยีน
อะไร จะมอีาชพีอะไร ด้วยความที่ผมอยากท าอะไรที่ยดืหยุ่น เปิดกว้าง 
แต่ก็หายากมากเลยนะ เลยได้โอกาสตอนมาเรียนปริญญาโท สาขา 
neuroscience กร็ูส้กึว่าค่อนขา้งทีจ่ะเปิดกวา้ง ซึง่เป็นการศกึษาเกี่ยวกบั
การสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ ความจ า และอารมณ์ ผมจึงเรียน 
neuroscience ที่ม.มหิดลครับ ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านยาเสพติดใน
สมองของหนู หลงัจากนัน้ก็ไปเรยีนต่อปริญญาเอกที่ University of 
Edinburgh, Scotland ครบั ซึ่งผมได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน ได้เข้าฟัง
สมัมนาก็ชอบครบั ในโลกนี้ความรูเ้กี่ยวกบั neuroscience ก็ยงัน้อยอยู่
เทยีบกบัความไม่รู ้เลยรู้สกึว่าเป็นอะไรที่เปิดกว้าง หลงัจากนัน้ผมก็จบ
และมาท างานทีค่ณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรค์รบั 

ท าไมอาจารยเ์ลือกท่ีจะท างานท่ีคณะวิทยาศาสตร ์ม.สงขลาคะ 

          ช่วงที่จบปรญิญาโท ผมก็หาที่ท างานกบัหาที่เรยีนไปพร้อมกนัครบั พอดทีางภาควชิาสรรีวทิยา ม.อ.ได้
ตดิต่อมาครบั เนื่องจากภาควชิาฯที่นี่มทีุนส าหรบัใหอ้าจารยไ์ปศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกแลว้ค่อยกลบัมาท างาน
ครบั ตอนนัน้ผมก็มาสอบแข่งขนัเพื่อรบัทุนแล้วก็ไปเรยีนต่อครบั พอเรยีนจบผมก็กลบัมาใช้ทุนเป็นการท างาน
เกอืบ 10 ปี ตอนแรกทีผ่มท างานใหม่ๆ ผมยอมรบัว่ากน็ับปีนะ แต่ละปีผ่านไปมนัเรว็มาก ตอนน้ีผมกท็ างานมาเขา้
ปีที ่19 แลว้ครบั  

รศ.ดร.เอกสิทธ์ิ กุมารสิทธ์ิ 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  
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อยากให้อาจารยเ์ล่าถึงท่ีมาของรางวลัท่ีได้รบั
คดัเลือกให้เป็นบคุลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร ์
ม.สงขลาฯ ประจ าปี 2562 ค่ะ 

          ผม ไม่ แ น่ ใ จนะครับ  คิด ว่ า น่ า จะ เ ป็น
กรรมการคณะฯ เป็นผูค้ดัเลอืกครบั แต่ผมคดิว่าผม
กอ็าจจะไม่ได้เด่นมากขนาดนัน้นะครบั ผมกท็ างาน
ตามปกตคิรบั  

ระหว่างงานสอนและงานวิจยั อาจารยช์อบงาน
ไหนมากกว่ากนัคะ 

          ผมคิดว่าน่าจะเ ป็นงานวิจัยครับ เพราะ
บางครัง้ผมก็ยงัคดิว่าผมเป็นอาจารยท์ี่ดหีรอืเปล่านะ
ครับ เพราะผมอาจจะติดภาพว่าอาจารย์บางท่าน
ทุ่มเทมาก คอยจ ้าจีจ้ ้าไชอบรมลูกศษิย ์แต่ผมไม่เป็น
แบบนัน้เลยนะครบั ผมเห็นว่านักศึกษาทุกคนเป็น
ผู้ใหญ่แล้ว ก็เลยหยิบแค่โฟกัสทางวิทยาศาสตร์ที่
น่าสนใจมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละหวัขอ้จะต่อยอดอย่างไร
ไดบ้า้ง จะเชื่อมโยงหรอืพฒันาอย่างไร ผมไม่ไดดุ้หรอื
สัง่สอน ไมเ่คยลงไปดูใครขนาดนัน้เลยครบั ลูกศษิยท์ี่
ผมดูแลก็จะเป็นนักศกึษาป.โทและป.เอกครบั คอืเรา
ไมม่นีกัศกึษาป.ตรเีป็นของภาควชิาฯ เองครบั 

อยากให้อาจารยเ์ล่างานวิจยัพืชกระท่อมท่ีผ่าน
มาของอาจารยใ์ห้สมาชิกได้ทราบกนัค่ะ  

          ตอนผมลงมาภาคใต้บังเอิญว่าสมุนไพรพืช
กระท่อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวก็เลยหยิบมาท า เพราะ
แถวนี้มเียอะครบั ความสนใจของผมน่าจะเป็นการมอง
หา smart research ที่ท าน้อยแต่ได้มาก ที่ไม่ต้อง
ท างานแบบ labor ไม่ต้องลงแรงมากนัก แต่สามารถ
เก็บขอ้มูลลงใน database ให้ได้มากมายเขา้ไว้ พชื
กระท่อมเป็นพชืประจ าทอ้งถิน่ แลว้กไ็ดใ้ชท้กัษะตอน
เรยีนมา เน่ืองจากผมเคยท าวจิยัดา้น drug action ใน 
brain region ครบั หวัขอ้งานวจิยักค็อืศกึษาฤทธิข์อง 
pseudoephedrine ซึ่งมีฤทธิก์ ้ากึ่งว่าเป็นยาหรือสาร
เสพตดิครบั และก็มปีระเดน็ทางด้านกฎหมายควบคุม
และอย.ดว้ย ซึง่พชืกระท่อมกจ็ดัอยู่ในรปูเดยีวกนัพอด ี
ผมเลยไดใ้ชค้วามรูต้รงนี้มาท าครบั เราเป็นทมีเดยีวที่
ใช ้crude extract กค็อืใชข้องทีง่า่ยทีสุ่ด เป็นสิง่ทีร่าคา
ถูก อยากจะให้มนั represent ตอบโจทยค์ุณสมบตัิ
ของพชืให้มากที่สุดเพราะว่าเหมอืนกบัที่ชาวบ้านเค้า
กนิ การตพีมิพก์จ็ะมคีวามยากครบั แต่ว่าเรากใ็ชค้วาม
พยายาม ต้องหา journal ที่เหมาะสม เรามผีลงาน
ตพีมิพท์ี่เป็นสรรพคุณของพชืกระท่อม แลว้กม็โีอกาส
ด้านอื่นๆ เข้ามา เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศ มกีรมราชทณัฑ์ กรมควบคุม
ความประพฤติติดต่อมา ด้วยความหวงัที่ว่างานวจิยั
พืชกระท่อมสามารถลดอาการอยากยาเสพติด ลด
อาการผดิปกตต่ิางๆ เช่น metabolic syndrome โรค
อ้วน ไขมนัเกิน เบาหวาน และยงัสามารถแก้อาการ
ผดิปกตจิากการตดิยาเสพตดิ ตา้นซมึเศรา้ เป็นต้น ซึง่
จะช่วยเหลอืประเทศไดใ้นมมุกวา้ง กเ็ป็นโอกาสดทีีเ่ขา้
มาครบั 
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อะไรท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ผลกัดนั หรือจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้สนใจ
งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพืชสมุนไพรกระท่อมคะ ทัง้ท่ีเม่ือประมาณ 
10 ปีท่ีแล้วท่ีอาจารยเ์ร่ิมท าวิจยั ใบกระท่อมในช่วงเวลานัน้ยงั
ถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ  

          ผมไม่ได้มองตรงนัน้เลยครบั ผมมองแค่ว่ามนัมกีลไกในสมอง
ที่เรายงัรู้น้อยมาก เมื่อเราใช้ความรู้ที่เราเรยีนมา มนัจะไม่ได้อยู่แค่
ตรงที่ว่ากฎหมายจดัประเภทให้ครบั สมุนไพรทุกอย่างมคีุณสมบตัเิป็น 
spectrum กวา้งมาก ทุกสิง่ทุกอย่างในธรรมชาตมิคีุณสมบตัหิลากหลาย
มาก ใบกระท่อมกเ็ช่นเดยีวกนัครบั ถูกจดัประเภทใหอ้ยูใ่นสิง่ตอ้งควบคุม
ทางกฎหมาย แต่พอเราไปลงชุมชนกเ็ลยได้เหน็ชาวบ้านใชป้ระโยชน์
จากใบกระท่อมอยู่เยอะมากครบั เช่น ใช้รกัษาแทนยา ใช้ลดปวด แก้
ท้องร่วง ลดอาการอยากยา ผมก็เลยศึกษาผลตามที่มนัเป็น ไม่ได้
คาดหวงัว่าจะน ามาใช้ประโยชน์นะครบั ผมแค่อยากรู้กลไกการออก
ฤทธิค์รบั กท็ ามาเรือ่ยๆ ครบั 

ในช่วงแรกท่ีอาจารยบ์ุกเบิกงานวิจยัพืช
กระท่อม อาจารยมี์ปัญหาอปุสรรคอะไรบ้างคะ 

         ในช่วงแรกกม็คีวามยากล าบากอยู่เหมอืนกนั
ครบั กค็อืมนัผดิกฎหมาย ตอ้งขออนุญาตครอบครอง 
ขอ license ครบั ซึ่งการท าเอกสารยากมาก ใช้
เวลานานมากครบั อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คอืเรื่อง
ของ facility เรากไ็ม่ค่อยม ีเพราะฉะนัน้งานทีต่พีมิพ์
แรกๆ กค็อื ชัง่น ้าหนักตวัหนูหลงัจากไดร้บัสารสกดั
จากพชืกระท่อม กใ็ชต้าชัง่ดูว่าน ้าหนักลดลงเท่าไหร ่
มสีงัเกตพฤตกิรรม เรากถ่็ายวดิโีอไวแ้ลว้กม็าตพีมิพ์
ในช่วง 2-3 ปีแรกครบั หลงัจากนัน้พอมนีักศกึษาป.
โท และ ป.เอกเขา้มากง็านซบัซอ้นขึน้ครบั  

การท างานวิจัยของอาจารย์ต้องเก่ียวข้องกับ
หลายภาคส่วน อาจารย์คิดว่าเครือข่ายหรือ 
network มีความส าคญัในการท าวิจยัให้ประสบ
ผลส าเรจ็หรือไม่คะ  

        พอมาท างานใหม่ๆ กเ็ป็น network ครบั แต่พอ
หลงัๆ ก็อยากจะท าสิ่งนี้ มหีลายอย่างที่ออกมาท าคน
เดยีวครบั ก็ต้องอาศยัลูกศษิยน์ี่แหละครบัที่เคา้เก่งกว่า
เรา อย่างเช่น digital technology การเขยีนโปรแกรม 
เพราะขอ้มูลเราเป็น big data ผมเลยมองว่าสิง่ที่เรา
เป็นอยู่มนัมลีกัษณะเฉพาะ เราอาจจะขาดบางอย่าง แต่
เรากจ็ะมดีา้นใหม่ทีเ่พิม่เขา้มา ผมอยากจะบอกว่าน้องๆ 
ที่จบมาใหม่ว่ามนัมีสิ่งที่ง่ายและถูก ถ้าเรามองดูมนัมี
โอกาสอยู่รอบข้างเราเสมอนะ เพราะว่าทุนวจิยัก็ไม่ได้
มากนัก กเ็ลยมองว่าของทีใ่ชใ้นการท าวจิยัก็มาจากทีใ่ช้
ในการสอนแลบนักศกึษานี่แหละ แต่เราต้องตัง้โจทยใ์ห้
ได้ว่าจะเอาไปวดัอะไรให้มนัเกิด impact อยากจะให้
ก าลงัใจว่าสิง่ที่มนุษย์ยงัไม่รู้มอีีกเยอะมาก ถ้าให้เวลา
คดิค้นที่มากพอ มนัจะมชี่องทางเสมอครบั มนัจะต้องมี
สิ่งที่ดีอยู่ สิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น แต่เราต้องรีบมอง 
เพราะฉะนัน้เราจะตอ้งใชส้ิง่ทีถู่ก สิง่ทีง่า่ย แต่ต้อง smart 
และได ้data ทีม่ากมายครบั  
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ตอนน้ีงานวิจยัของประเทศเน้นว่าจะต้องไป link กบั innovation แต่งานวิจยัทางด้าน basic science จะไป
merge กบั innovation ได้อย่างไร อาจารยมี์แนวคิดอย่างไรคะ 

         เขา้ใจเลยครบั อาจจะต้องคดิหน้าคดิหลงั หรอืถอยกลบัมาคดิถงึตอนสมยัเรยีน basic coursework เราอย่า
ไปจ ากดัว่าเราเรยีนจบสิง่ไหนมามา เราจะต้องท าสิง่เดมิตามที่เราเรยีนมา อยากให้มองรอบขา้งเลยครบั เชื่อผม
เถอะครบัว่ามนัจะมทีีด่รีอเราอยู่ทัง้นัน้เลย เพยีงแต่ว่าอาจจะบอกไม่ไดใ้นตอนนี้ สิง่ทีเ่รามอียู่ตอนนี้เรากอ็าจจะเริม่
กบัมนัไปก่อน อาจจะมสีิง่อื่นทีด่กีว่าตอนน้ีกไ็ด ้โดยทีเ่ราใชเ้ครือ่งมอืท าวจิยัทีร่าคาไม่แพง อยากใหห้าสิง่ทีส่นุกก่อน 
แล้วมนัจะไปต่อได้ มนัเป็นเสน่ห์ของวทิยาศาสตรค์รบั เราอยากจะท าอะไรก็ได้ที่เราอยากท า ท าในสิง่ที่เราเลอืก 
แลว้เรากจ็ะเจอสิง่ด ีๆ ครบั  

ในวนัข้างหน้าถ้า research เหล่าน้ีมนัสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็น business หรือว่า commercial 
product อาจารยอ์ยากจะเข้าไปในวงการเหล่านัน้ไหมคะ 

          เป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วนะครบั ตอนแรกก็ลังเลอยู่ครับ แต่พอหลังๆ คิดว่าเราอยู่ในยุคของทุนนิยม แม้แต่
มหาวทิยาลยัเองกอ็ยากใหผู้ป้ระกอบการเขา้มา เป็นหนึ่งใน KPI เลย เราสามารถ balance ใหอ้ยู่ในรปูทีไ่ม่เบยีดเบยีน ไม่
เหน็แก่ตวัจนเกนิไปไดค้รบั เรากจ็ะไดผ้ลประโยชน์ไปดว้ยในรปูแบบทีเ่หมาะสมครบั สิง่หนึ่งทีอ่ยากจะเตอืนทุกคนกค็อื 
ทีผ่่านมาเคยมผีูท้ีค่ดิคน้แลว้กอ็ยากจะเป็นเจา้ของ 100% พยายามทีจ่ะเดนิคนเดยีว เพราะฉะนัน้อยากจะบอกว่าไป
ดว้ยกนัเถอะครบั แล้วกแ็ชรก์นัไป คนอื่นจะมมีุมมองที่ด ีถ้าเราอยู่คนเดยีวเราจะไม่ไดต้รงนี้ งานจะเดนิได้ไวครบั 
การมทีมีงานช่วยเหลอืมนักด็คีรบั แมก้ระทัง่ลูกศษิยเ์รากใ็หเ้คา้รบัประโยชน์ไปดว้ยนะ เคา้จะไดม้คีวามสุขครบั วนั
หนึ่งที่ผลงานมมีูลค่าในเชงิทรพัยส์นิทางปัญญา แบ่ง ๆ ให้ผู้ช่วยวจิยัและบรรดาลูกศษิยด์้วย อย่าถอืว่าพวกเขา
ไดร้บัค่าจา้งรายเดอืนไปแลว้ พอแค่นัน้ ไม่ไดค้รบั ถงึพวกเขาจบไปแลว้หรอือยู่มุมไหนของประเทศก็เรยีกกลบัมา
รบัรางวลัทีพ่วกเขาควรไดร้บัดว้ย 

อะไรเป็นส่ิงท่ียากท่ีสดุในการท างานวิจยัของอาจารยค์ะ 

         หลังๆ มานี้ปัญหาได้คลี่คลายไปเยอะแล้วครบั แต่
ตอน 2-3 ปีก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องของงานวจิยัว่าจะก้าวไปได้
อย่างไรครบั เราท างานวจิยัในหนู ก็จะรูว้ธิกีารมาระดบัหนึ่ง 
แต่ถ้าเ ป็นงานวิจัยในคนจะไปอย่างไร ก็จะเ ป็นเรื่อ ง
ขอ้ก าหนดของอย. เรื่องของจรยิธรรมการวจิยั  โชคดทีี่เรามี
ทมีงานช่วยครบั ท าใหภ้าพใหญ่ส าเรจ็ ถ้าเราสามารถท างาน
วจิยัในคนได ้กจ็ะเป็นประโยชน์ทีส่งูขึน้ครบั 

จดุสงูสดุในการท าวิจยัของอาจารยคื์ออะไรคะ 
 
          อยากจะให้คนได้ใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมให้สูง
ทีสุ่ดตามทีม่นัเป็นครบั เพราะว่าพชืกระท่อมมปีระโยชน์ที่เรา
ยงัไม่ทราบอีกมาก แล้วก็หลีกเลี่ยงโทษหรือข้อเสียให้ได้
ชัดเจนที่สุดแค่นั ้นเองครับ คือทุกอย่างมีทัง้คุณและโทษ 
เพราะฉะนัน้ใช้ know how ให้สูงที่สุด ก็จะเกดิประโยชน์ได้
มากทเีดยีวครบั  

หลกัการในการท างานและแรงบนัดาลใจให้
ท างานให้ส าเรจ็ของอาจารยคื์ออะไรคะ 

          ความสุขและความส าเรจ็มาจากจุดพลิก
ผนัหนึ่งที่ส าคญั คอืการที่เรา record data เป็น 
digital ครบั ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรมหรอืสญัญาณ
ชพีจากหนูหรอืคน สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัร่างกายเรา สิง่
นี้ ใช้อุปกรณ์ธรรมดาเองครับ ท าให้เราได้เก็บ
ขอ้มูลมากมายเรยีกได้ว่าเป็น high throughput 
เลย แต่ว่าตอน analyze ก็ต้องอาศัยทักษะ
ทางด้าน programing ต้องอาศยัอาจารยท์างดา้น
คณติศาสตร ์วศิวกรรมศาสตรม์าช่วยครบั เรากจ็ะ
สามารถจดัการกบั big data ได ้แรงบนัดาลใจคอื
การตดิตามเฝ้าดูความส าเรจ็ของ Elon Musk ครบั 
เพราะเขายกระดบัการคดิคน้ไดเ้หลอืเชื่อมาก ๆ 
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การแบ่งเวลาในการบริหารจดัการเวลาในเร่ือง
งานและครอบครวั  

         ตอนมาท ามาท างานใหม่ ๆ ผมก็ท างานตอน
เย็นและวนัเสาร์อาทติย์ด้วยครบั แต่พอตอนหลงั ๆ 
ผมกก็ลบัไปดูซรียี ์ดูกฬีาครบั ส่วนของการท างานกบั
ผู้ประกอบการที่เราได้รบัโอกาสเข้าไปท างานวจิยัใน
มนุษย ์ในสถานควบคุมความประพฤตต่ิาง ๆ กจ็ะเป็น 
deadline ของเราเองครบั ซึง่เป็นไฮไลทท์ี่เราอยากจะ
ท าอยู่แล้วครบั ส่วนงาน routine ที่คณะน้อยลงแล้ว
ครับ ชัว่โมงสอนก็ไม่ได้เป็นภาระหนักแล้วครับ มี
อาจารยร์ุ่นน้องๆแบ่งกนัไปครบั ผมเลยมโีอกาสไดท้ า
สิง่ทีใ่หม่ และการแก้ปัญหาทีเ่ป็นยุทธศาสตรช์าตมิาก
ขึน้ครบั  

สุดท้ายน้ีอาจารย์มีอะไรท่ีจะฝากให้กบัสมาชิก 
น้องๆ ชาวสรีรวิทยาไหมคะ 

        เขา้ใจนะครบัว่าทุกคนมาเจอสภาวะที่คล้ายกนั
แหละครบั พอเริม่ท างานจะต้องมภีาระอะไรบ้าง เจอ
อุปสรรคอะไรบ้าง อยากจะให้น้องๆ มองหาโอกาส 
อยากให้เชื่อมัน่ว่ามนัม ีsmart research เสมอ ที่ไม่
ต้องท างานหนัก แต่ว่าได้ data มหาศาล อย่างเช่น 
การใช้เทคโนโลยทีีร่าคาถูก การ record ต่างๆ เราใช้
อุปกรณ์ทีเ่ราใชส้อนแลบ ป.ตรมีาท างานวจิยั เพยีงแต่
ว่าต้องออกแบบให้ได้ research finding ที่สามารถ
ตพีมิพไ์ด ้สรา้ง impact ได ้แค่นัน้เองครบั มนักจ็ะลด
ภาระของ เ ร าที่ จ ะต้ อ ง ไปหาทุนวิจ ัยก้ อน ให ญ่ 
เพราะฉะนัน้อยากใหเ้ริม่ต้นจากการคดิคน้เองก่อน หา
สิง่ที่เป็นทางออกที่พอจะท าได้ ผมเอาใจช่วย มนัจะมี
ทางออกอยูเ่สมอครบั 

          ในปี 2565 การประชุมวชิาการประจ าปี ครัง้ที ่49 ซึง่จะเป็นการจดัประชุมร่วมระหว่างสรรีวทิยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมเภสชัวทิยาแห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก จงึถอืเป็นการจดัการประชุมวชิาการร่วมระหว่าง
สรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมเภสชัวทิยาแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่1 (1st JPPSC 2021)    ผูจ้ดังาน
ประชุมไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการเตรยีมพรอ้มของผูสู้งอายุ ผูท้ีก่ าลงัจะก้าวเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ และหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึไดจ้ดัประชุมวชิาการร่วมกนั ในหวัขอ้เรื่อง  “The Science of Successful Ageing: 
from Physiopharmacological Perspectives and Beyond” เพื่อเป็นเวทใีห้นักวชิาการ นิสตินักศึกษา 
ผูป้ฏบิตังิาน และผูส้นใจ ไดม้โีอกาสน าเสนอขอ้มลูและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั และน าความรูไ้ปใชใ้นการสรา้งและ
พฒันาสงัคมผูสู้งอายุของไทยใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนืต่อไป โดยการจดัประชุมแบบ hybrid conference โดยมลีกัษณะ
การประชุมในรปูแบบของการบรรยาย/อภปิราย/ซกัถาม และการน าเสนอผลงานวจิยั ซึ่งก าหนดการยงัคงเป็นวนั
เวลาเดมิ คอื วนัท่ี 8-10 มิถนุายน 2565  โดยการประชุมครัง้นี้จดัขึน้ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด ์
คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์จงัหวดัพิษณุโลก  ซึ่งการจดัการประชุมครัง้นี้มหีวัขอ้ Symposium หลกัๆอยู่ 2 หวัขอ้
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ Symposium I: Dementia in the elderly: impact, management, and future treatments และ 
Symposium II: “How to avoid age-related diseases?” และยงัมกีารบรรยายพเิศษ เช่น 
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Ouay Ketusingh Memorial Lecture   
หวัขอ้ “Facing up to the global challenges of ageing” 

Chiravat Sadavongvivad Memorial Lecture  
หวัขอ้ “Why and how we age?” 

Dithi Chungcharoen Memorial Lecture  
หวัขอ้ “Age-related changes in the body” 
Prasop Ratanakorn Memorial Lecture  

หวัขอ้ “Update on ageing biology and novel targets for drug discovery” 

          เนื้อหาการประชุมเป็นการผสมผสานองค์ความรูร้ะหว่าง
สรรีวทิยาและเภสชัวทิยา การจดักจิกรรมวชิาการมทีัง้จดัร่วมกนั
ในส่วนปาฐกถาและ symposium  ส่วนการน าเสนอผลงานวชิาการ
ของนิสติ/นักศึกษาและการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของแต่ละ
สมาคมจดัในเวลาเดยีวกนัแต่แยกหอ้ง และกจิกรรมอื่นทีจ่ดัร่วมกนั
ไดแ้ก่ งานเลีย้งต้อนรบั พธิมีุทติาจติอาจารยอ์าวุโส พธิมีอบรางวลั
นักเภสชัวทิยาดเีด่นและรางวลันักสรรีวทิยารุ่นใหม่ดเีด่น พธิปิีด
การประชุมและทศันศกึษา 

          อตัราค่าลงทะเบยีนดงัตาราง Early bird ก่อนวนัที ่31 ม.ีค. 2565 และหลงั Early bird วนัที ่1 เมษายน - 
30 เม.ย. 2565 (onsite) โดยโอนเขา้บญัชปีระชุมวชิาการสรรีวทิยา เภสชัวทิยา 2565 เลขทีบ่ญัช ี346-1-67187-2 
ธนาคารกรุงศรอียุธยา ท่านที่น าเสนอผลงานต้องลงทะเบยีนแบบ onsite เท่านัน้ ในส่วนของผู้เขา้ร่วมประชุมที่
ลงทะเบยีน onsite จะไดร้บัคูปองส่วนลดส าหรบั Travel Package 300 บาท ท่านทีส่นใจ สามารถดูรายละเอยีด
เพิม่เตมิและการลงทะเบยีนไดท้ี ่http://www7.pha.nu.ac.th/physiopcoconference/ 
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ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิดวงพร วรีะวฒักานนท ์             ประธาน 
รองศาสตราจารย ์ดร.อมัพร จารยิะพงศส์กุล             อนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย ์ดร.วฑิรู แสงศริสิุวรรณ             อนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย ์ดร.โสภาพรรณ เอกรตันวงศ ์             อนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์ ลงักาพนิธ ์             อนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญงิเรวกิา ไชยโกมนิทร ์      อนุกรรมการ 
อาจารย ์แพทยห์ญงิมณรีตัน์ ชยานุภทัรกุ์ล             เลขานุการ 

           กระบวนการสรรหานักสรรีวิทยารุ่นใหม่ดีเด่นประกอบไปด้วยการเสนอชื่อผู้สมควรได้รบัรางวลันัก
สรรีวทิยารุ่นใหม่ดเีด่นโดยสมาชิกของ สสท การให้คะแนนจากประวตัิและผลงานของผู้สมคัร โดยพิจารณา
ความสามารถด้านวิชาการ ด้านการถ่ายทอดความรู้ และด้านการบริการวิชาการและรบัใช้สงัคม และการ
สมัภาษณ์ผูส้มคัร ผูบ้งัคบับญัชา ผูร้ว่มงานและนิสติ/นกัศกึษา ซึง่ในขณะน้ีอยูร่ะหว่างขัน้ตอนการพจิารณา โดยผู้
ทีไ่ด้รบัรางวลันักสรรีวทิยารุ่นใหม่ดเีด่นจะได้รบัการรบัรองโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารสรรีวทิยาสมาคม
แห่งประเทศไทย และจะมกีารมอบรางวลัดงักล่าวใหแ้ก่นักสรรีวทิยารุ่นใหม่ดเีด่นในการประชุมวชิาการประจ าปี
ของสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่49 ประจ าปี 2565 โดยเชญิผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัใหบ้รรยายพเิศษในการ
ประชุมดงักล่าวดว้ย จงึขอเชญิชวนท่านสมาชกิรว่มแสดงความยนิดแีละเขา้รบัฟังการบรรยายโดยผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั
นกัสรรีวทิยารุน่ใหมด่เีด่นในวนัที ่9 มถุินายน 2565 เวลา 14.00-14.30 น. ณ โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล โฮเทล แอนด ์
คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์พษิณุโลก 

           คณะกรรมการบรหิารสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบให้มกีารจดัตัง้โครงการประกาศ
เกยีรตคิุณ “รางวลันกัสรรีวทิยารุน่ใหมด่เีด่น” เพื่อเป็นการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิด่นักสรรีวทิยารุ่นใหม่ ผูซ้ึง่มคีวาม
มุง่มัน่และตัง้ใจในการปฏบิตังิานดา้นสรรีวทิยาอย่างต่อเนื่องทัง้ดา้นการเรยีน การสอนและการวจิยั ทัง้ยงัเป็นผูท้ี่
เสยีสละและอุทศิตนเพื่อประโยชน์ของสงัคมโดยรวม ทัง้นี้เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจและสนับสนุนใหน้ักสรรีวทิยารุ่น
ใหมม่กีารพฒันางานรอบดา้นและมคีวามกา้วหน้าต่อไปในอนาคต และเพื่อใหก้ระบวนการสรรหานักสรรีวทิยารุ่น
ใหมด่เีด่น เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงค ์จงึไดม้กีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
สรรหานกัสรรีวทิยารุ่นใหมด่เีด่น ประจ าปี  2565 ดงัรายนามต่อไปนี้ 

โครงการประกาศเกียรติคณุ “รางวลันักสรีรวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น”  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

         การประชุมวชิาการสรรีวทิยา-พยาธสิรรีวทิยาครัง้ที่ 40 โดยภาควชิา
สรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เป็นเจา้ภาพการจดัประชุม
ในหวัขอ้ “Functional food: from bench to brand” ซึง่จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกบั
การน าสารสกดัที่ได้รบัการทดลองในงานวจิยัมาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เพื่อการ
พาณิชย์ โดยจะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้รวมถงึผูป้ระกอบการ ระหว่างวนัที ่27-28 ตุลาคม 2565 ใน
รปูแบบ onsite ณ โรงแรมแคนทารี ่ฮลิล ์จ.เชยีงใหม ่ 

ข่าวความคืบหน้าการประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครัง้ที ่40 
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ขอแสดงความอาลยั  
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิ พนิต อธสิุข อดตีหวัหน้าภาควชิาสรรีวทิยา 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล (สมาชกิเลขที ่26) ถงึแก่อนิจกรรม
เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2564 

ขอแสดงความอาลยั 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เภสชักร สุภารตัน์ จนัทรเ์หลอืง อาจารยป์ระจ า
กลุ่มวชิาชวีเภสชัศาสตรแ์ละรองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ถงึแก่กรรมเมือ่ 29 พฤศจกิายน 2564   

ขอแสดงความยนิด ี 
ศาสตราจารย ์ดร. สุจนิดา มาลยัวจิติรนนท ์ 

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และผูอ้ านวยการศูนยว์จิยัไพรเมทเเห่งชาต ิ(สมาชกิเลขที ่209)  

ไดร้บัรางวลัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมลูนิธโิทเร  
ประเทศไทย ครัง้ที ่28 ประจ าปี 2564   

ข่าวแวดวงสรีรวิทยา 

ขอแสดงความยนิด ี 
รศ. ดร. แพทยห์ญงิฉนัทชา สทิธจิรญู อาจารยป์ระจ าภาควชิาสรรีวทิยา  
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัการรบัรอง 

Senior Fellowship of the Higher Education Academy จากกรอบมาตรฐาน
วชิาชพีของสหราชอาณาจกัร ส าหรบัการสนบัสนุนดา้นการเรยีนการสอนและ

การเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้ เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2564 
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ขอแสดงความยนิด ี 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มารตุ แกว้วงศ ์สาขาสรรีวทิยา  

คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา  
ไดร้บัต าแหน่ง “ผูช้่วยศาสตราจารย”์  

 ขอแสดงความยนิด ี 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. รชันีพร กงซุย สาขาสรรีวทิยา  

คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา (สมาชกิเลขที ่415)  
ไดร้บัต าแหน่ง “ผูช้่วยศาสตราจารย”์  

ขอแสดงความยนิด ี 
ศาสตราจารย ์ดร. ฉตัรศร ีเดชะปัญญา  
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (สมาชกิเลขที ่125)  
ไดร้บัต าแหน่ง “ศาสตราจารย”์  

ผศ. ดร.ดวงรตัน์ ตนัตกิลัยาภรณ์ [455]  
สถานวทิยาศาสตรพ์รคีลนิิก คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

อ. นพ.ภคัพล รตันชยัสทิธิ ์[456] ภาควชิาสรรีวทิยา  
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ. พญ.ณฐัวรรณ สงวนวงษ์ [457] ภาควชิาสรรีวทิยา  
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ. ภก. ดร.วศิรตุ บรูณะสจัจะ [458]  
ภาควชิาเภสชัวทิยาและสรรีวทิยา  
คณะเภสชัศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อ.เมธ ีจนิะโกฎ ิ[459] 
คณะเทคโนโลยวีทิยาศาสตรส์ุขภาพ  

วทิยาลยัวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจฬุาภรณ์ 
ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ 

ผศ. ดร.ปาจารยี ์ทองงอก [460] 
กลุ่มวชิาชวีเภสชัศาสตร ์ 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี Vol 21 (No. 1) Jan 2022 page 17  



    โดยมหีวัขอ้ Symposia ทัง้หมด 44 หวัขอ้ เช่น 
Trends in enteric neuroscience and mucosal 
physiology, Central nervous mechanisms that 
control circulation and breathing to maintain brain 
metabolic homeostasis, Molecular mechanisms of 
cardiac Ca2+ signaling, New mechanisms of 
neurogenic hypertension and therapeutic targets, 
Multiple organ dysfunction induced by SARS-Cov-2: 
an update on mechanisms of physiology and 
pathophysiology  

การประชุม THE 39th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL UNION  
OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES 

        Travel Award ในงานประชุมครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักศกึษา post-doctoral fellows ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ผู้ร่วมวจิยัหรอืเทยีบเท่า โดยเฉพาะอย่างยิง่จากประเทศที่ก าลงัพฒันา ผู้ได้รบัรางวลัแต่ละรายจะ
ได้รบัการยกเว้นการลงทะเบียนส าหรบัการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบ virtual conference หรือ 
สนับสนุนค่าเดินทางส าหรบัการเข้าร่วมประชุมสูงสุด $1,000 และผู้ได้รบัรางวลัจะได้รบัเชญิให้น าเสนอด้วย
วาจาใน IUPS2022 Congress โดยสามารถกรอกแบบฟอรม์ใบสมคัรก่อนวนัท่ี 15 มกราคม 2565 

อตัราค่าลงทะเบยีนดงัตาราง ตารางเวลาในงานประชุมยงัคงเดมิดงัรูป ในส่วนของรายละเอยีดและข่าวความ
คบืหน้าอื่น ๆ สามารถตดิตามขอ้มลูไดท้ี ่https://www.iups2022.com/  

          งานประชุม 39th IUPS Congress (IUPS2022) ได้
มจีดัขึน้ที ่Beiyuan Grand Hotel ณ กรงุปักก่ิง ประเทศ
จีน ภายใต้หวัข้อ ”Marvels of Life – Integration and 
Translation”  โดยคณะผูจ้ดังานประชุมได้มุ่งหวงัให้นัก
สรรีวทิยาจากทัว่โลก ได้รูจ้กักรุงปักกิง่มากยิง่ขึน้ เรยีนรู้
และแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดจนเพลิดเพลินกับการ
ต้อนรบัแบบจนี ซึ่งงานประชุมใหญ่ครัง้นี้ ยงัคงจดัขึ้นใน
วนัท่ี 7 - 11 พฤษภาคม 2565 โดยมกีารเลื่อนวนั
ลงทะเบียนไปอีกจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  และ  
Abstract submission ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2565 ทางผู้
จดังานประชุมได้เชญิผู้บรรยายน า (Plenary speakers) 
และผูบ้รรยายรบัเชญิ (Keynote speakers) ทีม่ชีื่อเสยีง
หลายท่านดว้ยกนั ไดแ้ก่ Prof. Yoshinori Ohsumi (Nobel 
Prize in Physiology or Medicine in 2016), Prof. Natalia 
Trayanova (IUPS President Lecture), Prof. Walter 
Boron (IUPS Wallace Fenn Lecture), Prof. Cheng 
Hwee Ming (IUPS Teaching and Education Lecture), 
Prof. Merryn Tawhai (IUPS Physiome Lecture) เป็นตน้ 
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          งานประชุม Europhysiology 2022 ไดก้ าหนดสถานทีข่ ึน้แลว้คอืที ่The Tivoli Hotel & Congress Center 
ณ เมอืงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ซึง่เป็นสถานทีท่ีต่ ัง้อยูใ่จกลางเมอืงในย่านแฟชัน่ของ Vesterbro อกีดว้ย  โดย
งานประชุมไดก้ าหนดจดัขึ้นในวนัท่ี 16-18 กนัยายน 2565 ในความร่วมมอืของ The Physiological Society, The 
Scandinavian Physiological Society, The German Physiological Society และ the Federation of European 
Physiological Societies โดยม ีDeadlines ต่างๆ ดงันี้ 

งานประชมุ Europhysiology 2022 

February 2022: Online Registration opens 
01 May 2022: Abstract Submission opens 
25 May 2022: Abstract Submission closes 
15 June 2022: Late Breaking Submission opens 
15 July 2022: Late Breaking Submission closes 
31 July 2022: Early Registration closes 
31 August 2022: Online Registration closes 
15 September 2022: Pre-Meeting Symposia 
16-18 September 2022: Meeting dates 

         ในงานประชุมครัง้นี้ไดม้หีวัขอ้ Symposia ทีไ่ดค้ดัเลอืกแลว้ทัง้หมด 18 หวัขอ้ เช่น The Athlete’s Heart, 
Contributions of Smooth Muscle Cells and Pericytes to Brain Blood Flow Regulation, Exercise for Heathy 
Brain Aging: Understanding the Underlying Mechanisms, Molecular Physiology of Renal Intercalated Cells, 
Multiple Faces of Old Peptides, Oxytocin and Vasopressin, Neurotransmitter Signalling and Functions in 
Immune Cells, Single Cell RNA Sequencing: The Next Big Thing เป็นต้น ทางผูจ้ดัไดเ้ชญิผูบ้รรยายน า 
(Plenary speakers) และผูบ้รรยายรบัเชญิ (Keynote speakers) ทีม่ชีื่อเสยีงหลายท่านดว้ยกนั ไดแ้ก่ Prof. Gero 
Miesenboeck, Prof. Volker Vallon, Prof. Walter Boron, Prof. Stefan Trapp, Prof. Sofia-Iris Bibli เป็นต้น ใน
ส่วนของรายละเอยีดต่าง ๆ ทางคณะผูจ้ดังานประชุมจะแจง้ใหท้ราบเรว็ ๆ นี้  สามารถตดิตามความคบืหน้าได้ที่ 
https://europhysiology2022.org/ 
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            ส าหรบัข่าวความคบืหน้าของการประชุม FAOPS Congress ได้มกี าหนดการ
จดัการประชุมขึน้ในปี 2023 และปี 2027  ซึง่ในปี 2023 จดัโดยสมาคมสรรีวทิยาแห่งเกาหล ี
(Korean Physiological Society) และในปี 2027 โดยมสีมาคมสรรีวทิยาและเภสชัวทิยาแห่ง
อหิร่าน (Iranian Society of Physiology and Pharmacology) เป็นเจา้ภาพ ในส่วนของ
รายละเอยีดต่างๆ หากมคีวามคบืหน้าเพิม่เตมิ ทางคณะผู้เขยีนจะมาสรุปใหใ้นฉบบัหน้าค่ะ 
ส าหรบัผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามข่าวสารไดท้ี่ 
 https://faops.org.my/2021/05/15/announcement-of-relocation-of-the-faops-2023-and-
2027-congresses/  

 
 อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
   https://waset.org/physiology-in-heart-
disorders-conference-in-may-2022-in-singapore 
 

          โดยภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยากรคอื Professor Stephen H. Wright 
จาก University of Arizona สหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์
สอนสรรีวทิยาแก่นักศกึษาทัง้ระดบัก่อนและหลงัปรญิญา รวมทัง้
การสอนสรรีวิทยาแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษที่จะ
ครอบคลุมความท้าทายของการปรบัการเรยีนการสอนสรรีวทิยา
จากการสอนในห้องเรยีนเป็นการสอนออนไลน์แก่นักศกึษาทัง้ก่อน
และหลงัปรญิญา รวมทัง้แนวทางทีป่ระสบความส าเรจ็และความทา้
ทายในการจดัการสอนแบบออนไลน์ โดยเฉพาะหวัข้อบทเรยีนที่
ยากและมคีวามทา้ทายทัง้ต่อผูส้อนและผูเ้รยีน 
         การบรรยายพเิศษในครัง้นี้ จดัขึน้ในรปูแบบการถ่ายทอด
สญัญาณผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ เพื่อใหส้อดคล้องกบัมาตรการ
เฝ้าระวงัและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในวนัศุกรท่ี์ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 
9:00 – 10:00 น. ทางออนไลน์ (ลงทะเบียนผ่าน QR code โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน 19 มกราคม 2565) 
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Book Review 
Renal Pathophysiology: The Essentials, Helmut G. Rennke 
& Bradley M. Denker 

          สรรีวทิยาระบบไตและทางเดนิปัสสาวะเป็น
หนึ่งในระบบทีน่กัศกึษาต่างพากนักล่าวขานว่าเขา้ใจ
ยาก และเมือ่จะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการอธบิายกลไก
ของภาวะผดิปกตทิีพ่บในชัน้คลนิิกกไ็มส่ามารถท า
ไดค้ล่อง เมือ่จะยอ้นกลบัไปทบทวนต ารามาตรฐานก็
มเีนื้อมากเกนิกว่าเวลาทีม่ ีดงันัน้ถา้ก าลงัมองหา
หนงัสอืทีม่เีนื้อหาไมม่ากจนเกนิไป ทบทวน
สรรีวทิยาของไตและทางเดนิปัสสาวะโดยสงัเขป และ
เชื่อมโยงไปสู่พยาธสิรรีวทิยา หนงัสอืเล่มนี้ถอืเป็น
ทางเลอืกทีด่เีล่มหนึ่ง   

          ลกัษณะการบรรยายเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะเริม่ต้นด้วยกรณีศึกษาที่สมัพนัธ์กับบทเรยีนที่จะ
กล่าวถงึ จากนัน้จะบรรยายเน้นเนื้อหาทางวทิยาศาสตรพ์ื้นฐานเป็นหลกั สลบักบัภาพประกอบและตาราง
แทนค าอธบิาย ท าใหน้ักศกึษาสามารถตดิตามไปดว้ยโดยง่าย และดว้ยการทีห่นังสอืเล่มนี้เน้นอธบิายกลไก
พืน้ฐานเป็นหลกั ท าใหแ้ตกต่างจากต าราเล่มอื่นที่อธบิายโรคต่างๆ คล้ายคลงึกบัเล่มนี้ แต่จะเน้นไปในทาง
คลนิิกและงานวจิยัเชงิคลนิิกมากกว่า โดยรวมแลว้หนงัสอืเล่มนี้เหมาะแก่นักศกึษาทีก่ าลงัเรยีนภาวะผดิปกติ
ในระบบน้ี และนกัศกึษาทีจ่ะตอ้งน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชพีเป็นอยา่งยิง่ 
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          หนังสอืเล่มนี้มขีนาดเลก็ มจี านวนทัง้หมด 490 หน้า ประกอบไปด้วยบทเรยีนทัง้สิน้ 13 บท โดย 2 
บทแรกจะเป็นการทบทวนสรรีวทิยาของไต และสรรีวทิยาของเกลอืแร่และกรดเบส ซึง่เน้นเฉพาะเนื้อหาที่
น าไปใช้ในการอธบิายโรคเป็นหลกั ในบทถดัไปจะเขา้สู่พยาธสิรรีวทิยาของความผดิปกตทิางเกลอืแร่และ
กรดเบส และสุดทา้ยต าราจะปิดฉากดว้ยพยาธสิรรีวทิยาของโรคไตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มความผดิปกตขิองหลอด
เลอืดไต โกลเมอรลูสั หรอืภาวะไตวายเฉียบพลนัและเรือ้รงั ซึง่ถอืได้ว่าครอบคลุมภาวะผดิปกตทิีน่ักศกึษา
จ าเป็นตอ้งรูใ้นการเรยีนวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ลยทเีดยีว 


