
สรุปการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 45 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เร่ือง 

“Translational Physiology: Implications in Health and Disease” 

จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ร่วมกับ สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 

ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2  โรงแรมอาวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนแวนชัน่ เซ็นเตอร์ 

 

 

 
 

สรุปเนื้อหาการประชุมวิชาการ 

1. วันที่ 6 ธันวาคม 2560  

 ปาฐกถา อวย เกตุสิงห์ โดย Professor Prasit Watanapa เรื่อง Translating Basic Science into Clinical Practice 

 ปาฐกถา ดิถี จงเจริญ โดย Professor Suthipan Jitpimolmard เรือ่ง Impact of Research on the Development of 

the Country 

 Symposium 1 เรื่อง Novel Risk Factors for Cardiovascular Disease 

 Symposium 2 เรื่อง Substrate Utilization and its Implications in Health and Sports 

 การน าเสนอผลงานวิชาการโดยวาจา  จ านวน 3 เรื่อง 

 การน าเสนอผลงานวิชาการโดยแผน่ภาพ จ านวน   35   เรื่อง 

 

2. วันที่ 7 ธันวาคม 2560   

 บรรยายพิเศษ 1  โดย Professor Gary Sweeney  เรื่อง Heart Failure: Understanding Pathophysiology and 

Therapeutic Opportunities. 

 บรรยายพิเศษ 2  โดย Professor Cheng Hwee Ming เรื่อง How My Students Taught Me Physiology 

 บรรยายพิเศษ 3  โดย Professor Takafumi Ishida เรื่อง Semen and Primate Society 

 บรรยายพิเศษ 4  โดย Associate Professor Silvia Arribas เรื่อง Sexual Dimorphism in Fetal Programming of 

Cardiovascular Diseases. Are Females Really Protected? 



 Symposium 3 เรื่อง  Two Hundred Seventy Minutes of Life 

 Symposium 4 เรื่อง Alternative Medicine in Epilepsy 

 การน าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา จ านวน 11 เรื่อง 

 การน าเสนอผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพ จ านวน 35 เรื่อง 

 

จ านวนผู้เข้าประชุมวิชาการ 

    จ านวน 201 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จากสถาบันต่าง ๆ ดังนี ้

- สมาชิก ส.ส.ท.       จ านวน  68  คน    

- บุคคลทั่วไป        จ านวน  33  คน 

- วิทยากร       จ านวน  15  คน 

- อาจารย์อาวุโส       จ านวน  11  คน 

- นักศึกษา       จ านวน  74  คน 

 

ภาพประกอบ (ต้อนรับและลงทะเบียน) 

    
 

                                     
 

จ านวนผลงานวิชาการ 

- น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับดุษฎีบณัฑิต  จ านวน 7 เรื่อง 
 

- น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับมหาบณัฑิต  จ านวน 7 เรื่อง 
 

 

- น าเสนอผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพ ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบณัฑิต (Poster Presentation)  จ านวน 17 เรื่อง 

- น าเสนอผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพโดย คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย  จ านวน 18 เรื่อง 



นิสิต/นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการน าเสนอผลงานวิชาการ  

“รางวัล ดิถี จึงเจรญิ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย”  
ในการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับดุษฎีบณัฑิต ส าหรบัรางวัล “ชนะเลิศ”  

คือ นางสาวเกศสริินทร์ ร่วมยอด จาก ภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

“รางวัล อวย เกตุสิงห์ จากกองทนุ FAOPS 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” 
ในการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับมหาบณัฑิต ส าหรับรางวัล “ชนะเลิศ”  

คือ นางสาวจ าลองลักษณ ศรีโคว  จาก ภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“รางวัล ประสพ รัตนากร จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” 
ในการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับดุษฎีบณัฑิต ส าหรบัรางวัล “รองชนะเลิศ”  

คือ นางสาวสมฤดี เรียบร้อย  จาก ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 

“รางวัล จากกองทุน FAOPS Fund 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” 
การน าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ระดับมหาบณัฑิต ส าหรับรางวลั “รองชนะเลิศ”  

คือ นางสาววณิชยา มินตา จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“รางวัล จากกองทุน FAOPS Fund 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” 
ในการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพ ระดับดุษฎีบัณฑิต ส าหรับรางวัล “ชนะเลิศ  
คือ นางสาวกาญจนา สุขศรี จาก ภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

“รางวัล จากกองทุน FAOPS Fund 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” 
ในการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพ ระดับดุษฎีบัณฑิต ส าหรับรางวัล “ชนะเลิศ”  
คือ นายอัครชัย ทับสกุล จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“รางวัล จากกองทุน FAOPS Fund 2015 โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” 
ในการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพ ระดับมหาบัณฑิต ส าหรบัรางวัล “ชนะเลิศ” 

คือ นายภูริวัฒน์ เขียวค ารพ จาก ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

“รางวัล Award of Excellence โดย ภาควิชาสรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
ในการน าเสนอผลงานวิชาการด้วยแผ่นภาพ ระดับมหาบัณฑิต ส าหรบัรางวัล “รองชนะเลิศ” 

คือ นางสาวสุรีนา เปาะซา จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 



 

 

 
 



                  
 

บรรยากาศพิธีแสดงมุทิตาจิต “ครูสรีรวิทยาอาวุโส”  และการต้อนรับด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

ครูสรีรวิทยาอาวุโส จ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์ (กิตติคณุ) ดร.ภญ. ราตรี สุดทรวง 

2. ศาสตราจารย์ (กิตติคณุ) ดร.พญ. บังอร ชมเดช 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.น.สพ.ไพบูลย์  บูรณรักษ ์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประคอง ตังประพฤทธ์ิกุล 

5. รองศาสตราจารย์ วัชรัตน์ หลมิรตัน์ 

6. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทพ.ดร.จรีศักดิ์ นพคุณ 

7. รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ 

8. รองศาสตราจารย์ นพ.ประสงค์ ศริิวิริยะกลุ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย ชูปรีชา 

 

 

ภาพประกอบ (งานบายศรีและต้อนรับ) 

 

 
 

     
 



บรรยากาศงานเลี้ยงอ าลาและการมอบรางวัลการน าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับนิสิต-นักศึกษา  

ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 

      
งบประมาณ 

งบประมาณการใช้จ่ายของการจดัประชุมได้มาจากการลงทะเบียนและเงินบรจิาคเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมนี้โดยเฉพาะ   

ทั้งนี้รายรับจะถูกน ามาเป็นค่าใช้จา่ยถัวเฉลี่ยส าหรับบุคลากรภายในและคณะท างาน ซึ่งไมส่ามารถเรียกเก็บค่าลงทะเบยีนได้ 

สรุปรายรับ-รายจ่ายของการจัดประชุม 

รายรับ ค่าลงทะเบียน (จ านวน 130 คน) 437,000 บาท 

 รวมรายรับทั้งสิ้น 437,000 บาท 

รายจ่าย ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (สถานท่ี ห้องประชุม อาหาร) 328,316 บาท 

 ฝ่ายวิชาการ (วิทยากร)   48,951 บาท 

 ฝ่ายพิธีการ (การแสดง เครื่องเสียง เวที)   52,354  บาท 

 ฝ่ายสถานท่ีและโสตฯ (ค่าตอบแทน อุปกรณ์โสตฯ)     4,584 บาท 

 ฝ่ายทัศนศึกษา     2,795  บาท 

  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 437,000 บาท 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้ร่วมประชุมได้รับความรูห้ลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ผู้ร่วมประชุมเกดิสมัพันธภาพอันดรีะหว่างผูร้่วมการประชุมจากต่างสถาบัน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
งานสอน งานวิจัยของสาขาวิชาสรรีวิทยา ในสถาบันต่างๆทั่วประเทศ 

3. ผู้ร่วมประชุมได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน าไปพัฒนางานสอนและงานวิจัย และเพิม่พูนความรู้สมัยใหม่ทีล่ึกซึ้ง
เกี่ยวกับสรรีวิทยา 

 


