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สรุปการประชุมวิ ชาการสรีรวิ ทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครังที

ประจําปี พ.ศ !" #

หัวข้อ “Research and Educational Innovation in Medical Sciences”
วันที #=-!# ธันวาคม พ.ศ. !" #
ณ. ห้องมิ ตราภาพ โรงแรม โรแมนติ ค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
จัดโดย สาขาสรีรวิ ทยา ภาควิ ชาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์พืนฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิ รพยาบาล
มหาวิ ทยาลัยนวมิ นทราธิ ราช ภาควิ ชาสรีรวิ ทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล และสรีรวิ ทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
เป็ นหน่ วยงานกลางทีจะเป็ นศูนย์รวมของสมาชิกสรีรวิทยาทัว
ประเทศทีมาจากหลายสาขาอาชีพ ทัง" แพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย์ เป็ นต้น
สมาคมฯ มีการจัดประชุมวิชาการประจําปี ทุกปี อย่างต่อเนืองมายาวนานถึง 45 ปี โดยร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็ นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้
ใหม่ๆ ทีน่ าสนใจจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒ ิ การเสวนาวิชาการ การอภิปรายหมู่ และการนําเสนองานวิจยั จาก
นิสติ นักศึกษา เป็ นต้น การประชุมวิชาการจึงเป็ นเวทีในการะดมความคิดเห็น อภิปราย และนําเสนอแนวคิด
ทางการเรียนการสอน งานวิชาการและวิจยั ใหม่ๆ ทีน่ าสนใจ เป็ นเวทีทจะมี
ี ความร่วมมือและแลกเปลียนความรู้
ทางวิชาการและวิจยั ของนักวิจยั จากสถาบันต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาความรูท้ างวิทยาศาสตร์
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การแพทย์ สําหรับการจัดประชุมวิชาการสรีรวิทยาสรีรวิทยาสมาคมประจําปี 2561 ซึงเป็ นครัง" ที 46 ทาง
สมาคมฯ ได้เชิญภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พน"ื ฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช และ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมภายใต้หวั ข้อ
เรือง “Research and Educational Innovation in Medical Sciences” ซึงจะจัดในวันที 199-21 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมประกอบด้วยการ
ปาฐกถาจากผูท้ รงคุณวุฒทิ มีี ชอเสี
ื ยง
บรรยายพิเศษเกียวกับนวัตกรรมการศึกษาและนวัตกรรมการวิจยั
สรีรวิทยา การอภิปรายกลุ่มในเรืองนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ
และผูเ้ ชียวชาญจากสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมทัง" การนําเสนองานวิจยั โดยนิสติ
ปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันต่างๆ ทัวประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพือเผยแพร่ความรูท้ างด้านวิชาการและวิจยั ใหม่ๆ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะ
สาขาสรีรวิทยา
2. เพือการแลกเปลียนเรียนรูแ้ ละส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจยั ระหว่างนักวิชาการ
จากสถาบันต่างๆ อันจะนํ าไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจยั ระหว่างสถาบันในการผลิตงานวิชาการ
วิจยั และนวัตกรรมใหม่ๆ
3. เป็ นเวทีสาํ หรับนิสติ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในการนํ าเสนองานวิจยั ทัง" ในรูปแบบแผ่นภาพและ
แบบเสนอด้วยวาจา
ประโยชน์ ทีได้รบั
1) ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้รบั ความรูค้ วามก้าวหน้าด้านวิจยั และวิชาการใหม่ๆ ทีทันสมัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึงจะมีประโยชน์ในการนํามาประยุกต์และพัฒนาใช้กบั งานของตนเอง
2) เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งเครือข่ายทางวิชาการและวิจยั ระหว่างหน่ วยงาน
ต่าง ๆ ในสถาบันต่างๆทัวประเทศ
3) กระชับความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากสถาบันต่างๆ ทัวประเทศ เพือโอกาส
ในการแลกเปลียนความคิดเห็น ในการพัฒนางานสอนและงานวิจยั และเพิมพูนความรูส้ มัยใหม่ทลึี กซึง" เกียวกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
4) เป็ นเวทีเพือการเผยแพร่ความก้าวหน้างานวิจยั ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันต่างๆ
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สรุปเนื อหาการประชุม
ปาฐกถา อวย เกตุสงิ ห์ : Innovative Products from Physiological Research
ปาฐกถา ดิถี จึงเจริญ : Based Education: An Education Framework to Ensure PerformanceBased Accountability Regime of Higher Education Institution in High Quality-Effectiveness of
Teaching and Learning System
Symposium 1 : Innovation and Technology for Medical Applications
• Better Quality of Life with Test Kits for Food and Cosmetics Safety
• Innovation in TB and MDR-TB Test Kits
Symposium 2 : Innovation in Cancer Therapy
• Cancer Stem Cell : a key controller of cancer aggressiveness
• Exosomes: A Cancer Theranostics Potential
• Anti PD-p and Check Point Inhibitor for Treatment Cancer
บรรยายพิเศษ 1 : An Overview of Synchrotron Radiation and Medical Applications
บรรยายพิเศษ 2 : INTRODUCING MUTANT MICE FROM JACKSON LAB
บรรยายพิเศษ 3 : ส.ส.ท. อดีต ปั จจุบนั และอนาคต
Lunch symposium 1 : Medical Coenzyme Qpw
Lunch symposium 2 : Advancing Life Science Research with Merck Innovation
การนําเสนอ Computer Simulation of Muscle Contraction
การนําเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่าโดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต จํานวน 15 เรือง
การนําเสนอผลงานวิจยั แบบแผ่นภาพโดยนักศึกษาระดับวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบณ
ั ฑิต
และอาจารย์ จํานวน 35 เรือง
จํานวนผลงานวิ ชาการที นําเสนอแบบปากเปล่าและแบบแผ่นภาพแยกตามประเภท
นําเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่าโดยนักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต จํานวน 9 เรือง
นําเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่าโดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต จํานวน 6 เรือง
นําเสนอผลงานวิจยั แบบแผ่นภาพโดยนักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต จํานวน 6 เรือง
นําเสนอผลงานวิจยั แบบแผ่นภาพโดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต จํานวน 19 เรือง
นําเสนอผลงานวิจยั แบบแผ่นภาพโดยนักศึกษาระดับวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จํานวน 7 เรือง
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นําเสนอผลงานวิจยั แบบแผ่นภาพโดยอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจยั จํานวน 3 เรือง
จํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง" หมด 152 คน ได้แก่
• สมาชิกสรีรวิทยาสมาคม

51 คน

• บุคคลทัวไป

26 คน

• นักศึกษา

55 คน

• วิทยากร

11 คน

• อาจารย์อาวุโส

9 คน
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นิ สิต/นักศึกษาทีได้รบั รางวัลการนําเสนอผลงานวิ ชาการ
1. รางวัล ดิถี จึงเจริญ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
สําหรับนิสติ นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตในการนําเสนองานวิจยั ด้วยวาจา “ชนะเลิศ” ได้แก่ นางสาวศรัณยากิจ
ดํารงธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รางวัล ประสพ รัตนากร จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สําหรับ
นิสติ นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ในการนํ าเสนองานวิจยั ด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” ได้แก่ นายทวีชยั แซ่แต้
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. รางวัล อวย เกตุสงิ ห์ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สําหรับนิสติ
นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ในการนําเสนองานวิจยั ด้วยวาจา “ชนะเลิศ” ได้แก่ นายกฤษฎา กางบุญเรือง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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4. รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สําหรับนิสติ นักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ในการนําเสนองานวิจยั ด้วยวาจา “รองชนะเลิศ” ได้แก่ นายฟาฏิส โอกฤษ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สําหรับนิสติ นักศึกษา ในการ
นําเสนองานวิจยั ด้วยแผ่นภาพ “ชนะเลิศ” ได้แก่ นายวีรภัทร ขําอํา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
6. รางวัล จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สําหรับนิสติ นักศึกษาในการ
นําเสนองานวิจยั ด้วยแผ่นภาพ
“รองชนะเลิศ” ได้แก่ นายเขตชิน เจียรวัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

7. รางวัล จากคณะผูจ้ ดั การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครัง" ที 46 สําหรับนิสติ นักศึกษาในการ
นําเสนองานวิจยั ด้วยแผ่นภาพ “ยอดเยียม” มี 2 รางวัล ได้แก่
1) นายเกียรติศกั ดิ • ชัยพรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) นายวิธวินทร์ วรกิจจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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พิ ธีเชิ ดชูเกียรติ ครูนักสรีรวิ ทยาอาวุโสที มีคณ
ุ ูปการต่อสรีรวิ ทยาสมาคม
เป็ นปี แรกทีทางสรีรวิทยาสมาคมได้จดั พิธมี อบโล่เชิดชูเกียรติ ครูนกั สรีรวิทยาอาวุโส ทีมีคุณูปการต่อ
สรีรวิทยาสมาคม ช่วยเหลือและมีส่วนทําให้สรีรวิทยาสมาคมก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี" ในงานจะเปิ ดวีดทิ ศั น์
รูปอาจารย์สรีรวิทยาอาวุโส ประกอบดนตรีและเสียงบรรยายประวัตแิ ละผลงานของครูนกั สรีรวิทยาทีมีคุณูปการ
ต่อสรีรวิทยาสมาคม จากนัน" นายกสรีรสมาคมมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครูนกั สรีรวิทยาอาวุโส € ท่าน ได้แก่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุมพล ผลประมูล
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร. แพทย์หญิง บังอร ชมเดช
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ เภสัชกรหญิง ดร. ราตรี สุดทรวง
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พิ ธีแสดงมุทิตาจิ ต “ครูสรีรวิ ทยาอาวุโส” ครูสรีรวิ ทยาอาวุโส จํานวน = ท่ าน ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.ภญ.ราตรี สุดทรวง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ ดร.พญ.บังอร ชมเดช
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์.ดร.ประคอง ตังประพฤทธิ •กุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ นสพ. ดร. ณรงค์ศกั ดิ • ชัยบุตร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายวิชาการ สภากาชาดไทย
รองศาสตราจารย์ พญ.สุพตั รา โล่หส์ ริ วิ ฒ
ั น์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุ รกั ษ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นพ.ประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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บรรยากาศการนําเสนอผลงานวิ จยั ของนักศึกษาทังแบบวาจาและแบบแผ่นภาพ
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บรรยากาศการแสดงจากเจาภาพและจากสถาบันตางๆ

ผลการประเมิ นการจัดประชุมวิ ชาการสรีรวิ ทยาสมาคม ครังที
แสดงคะแนนเฉลียแต่ละรายการจากคะแนนเต็ม 5
ลําดับที

รายการประเมิ น

คะแนนทีได้

1

หัวข้อการประชุมมีประโยชน์และน่ าสนใจ

4.47

2

วิทยากรบรรยายได้ชดั เจนตรงประเด็น

4.60

3

ท่านได้มโี อกาสแลกเปลียนเรียนรูก้ บั วิทยากร

3.86

4

ท่านได้รบั ประโยชน์และความรูจ้ ากการเข้าร่วมประชุมครัง" นี"

4.50

5

ความสะดวกในการลงทะเบียน

4.74

6

ความเหมาะสมช่วงเวลาการจัดประชุม

4.6

7

ความเหมาะสมของสถานทีจัดประชุม

4.46

8

การต้อนรับและอํานวยความสะดวกของผูจ้ ดั ประชุม

9

การประชาสัมพันธ์

4.77
4.57

10

อาหารและเครืองดืม

4.48

11

ความพร้อมของสือ และโสตทัศนูปกรณ์

4.34

12

ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดประชุม

4.51

ค่าเฉลีย ความพึงพอใจการจัดประชุมวิ ชาการครังนี

4.50
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ข้อเสนอแนะ
- Excellent
- ขอบคุณผูจ้ ดั ค่ะ ประทับใจในความพร้อมและความตัง" ใจค่ะ
- บริเวณจัดโปสเตอร์ ทางเดินแคบไป
- ห้องนํ"าบางวันไม่ค่อยสะอาด กลินอับ และมีหอ้ งทีนํ"าไม่ไหลเบอร์ ƒ
- เวลาพูด poster น้อยไปครับ „ นาที
- อยากให้แจกเอกสารประกอบการบรรยาย หากไม่สะดวกปริน" ก็แจกเป็ นไฟล์กไ็ ด้ค่ะ
- อยากให้มกี ารโหวต popular vote ในส่วน oral presentation
- ควรจัดกรรมการทีมีความเชียวชาญในทุกๆด้านของสรีรวิทยาในการตัดสินผลงานโปสเตอร์
- การนํ าเสนองานของนักศึกษาอยากให้เป็ นภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่างานวิทยาศาสตร์เป็ นงานระดับสากล ที
เราไม่ควรมีขอ้ จํากัดทางภาษาให้กบั แขกหรือผูร้ ว่ มงานชาติอนื อีกทัง" น่ าจะเป็ นการฝึกและพัฒนาความเป็ น
สากลให้มากขึน" ด้วย
-งานประชุมวิชาการสรีรวิทยาครัง" นี"รสู้ กึ ว่า ในช่วงท้ายของงานใช้เวลากับงานมุทติ าจิตมากไปหน่ อย ทําให้รสู้ กึ
ว่างานประชุมให้ความสําคัญกับงานวิชาการน้อยกว่าการเชิดชูเกียรติคุณอาจารย์อาวุโสในสมาคม(คิดว่าควรมี
ประวัตทิ ่านอาจารย์และมอบรองวัลสัน" ๆให้นกั วิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ได้รจู้ กั ก็พอ)

