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สรปุการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั �งที� �� ประจาํปี พ.ศ !"�# 

หวัข้อ “Research and Educational Innovation in Medical Sciences”  
วนัที� #=-!# ธนัวาคม พ.ศ. !"�# 

ณ. ห้องมิตราภาพ โรงแรม โรแมนติค รีสอรท์ แอนด ์สปา อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

จดัโดย สาขาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์�นฐาน คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล และสรีรวิทยา

สมาคมแห่งประเทศไทย 

 

หลกัการและเหตุผล 

สรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกลางที�จะเป็นศูนยร์วมของสมาชกิสรรีวทิยาทั �ว

ประเทศที�มาจากหลายสาขาอาชพี ทั "งแพทย ์ พยาบาล เภสชั กายภาพบาํบดั เทคนิคการแพทย ์ เป็นต้น 

สมาคมฯ มกีารจดัประชุมวชิาการประจาํปีทุกปีอยา่งต่อเนื�องมายาวนานถงึ 45 ปี โดยรว่มมอืกบั

สถาบนัการศกึษาต่างๆ เป็นเจา้ภาพในการจดัการประชุมวชิาการ โดยกจิกรรมประกอบดว้ยการใหค้วามรู้

ใหม่ๆ  ที�น่าสนใจจากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ การเสวนาวชิาการ การอภปิรายหมู ่ และการนําเสนองานวจิยัจาก

นิสตินกัศกึษา เป็นตน้ การประชุมวชิาการจงึเป็นเวทใีนการะดมความคดิเหน็ อภปิราย และนําเสนอแนวคดิ

ทางการเรยีนการสอน งานวชิาการและวจิยัใหม่ๆ  ที�น่าสนใจ เป็นเวททีี�จะมคีวามร่วมมอืและแลกเปลี�ยนความรู้

ทางวชิาการและวจิยัของนกัวจิยัจากสถาบนัต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาความรูท้างวทิยาศาสตร์
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การแพทย ์  สาํหรบัการจดัประชุมวชิาการสรรีวทิยาสรรีวทิยาสมาคมประจาํปี 2561 ซึ�งเป็นครั "งที� 46 ทาง

สมาคมฯ ไดเ้ชญิภาควชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื"นฐาน  คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมิ

นทราธริาช และ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นเจา้ภาพจดัประชุมภายใตห้วัขอ้ 

เรื�อง “Research and Educational Innovation in Medical Sciences” ซึ�งจะจดัในวนัที� 199-21 ธนัวาคม 2561 

ณ โรงแรม โรแมนตคิ รสีอรท์ แอนด ์สปา อําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา โดยกจิกรรมประกอบดว้ยการ

ปาฐกถาจากผูท้รงคุณวุฒทิี�มชีื�อเสยีง บรรยายพเิศษเกี�ยวกบันวตักรรมการศกึษาและนวตักรรมการวจิยั

สรรีวทิยา การอภปิรายกลุ่มในเรื�องนวตักรรมทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ โดยคณาจารยจ์ากสถาบนัต่างๆ 

และผูเ้ชี�ยวชาญจากสถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) รวมทั "งการนําเสนองานวจิยัโดยนิสติ

ปรญิญาโทและปรญิญาเอกจากสถาบนัต่างๆ ทั �วประเทศ 

วตัถปุระสงค ์  

1. เพื�อเผยแพรค่วามรูท้างดา้นวชิาการและวจิยัใหม่ๆ  ทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยโ์ดยเฉพาะ

สาขาสรรีวทิยา 

2. เพื�อการแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิความรว่มมอืทางดา้นวชิาการและวจิยัระหว่างนกัวชิาการ

จากสถาบนัต่างๆ อนัจะนําไปสู่การสรา้งเครอืข่ายการวจิยัระหว่างสถาบนัในการผลติงานวชิาการ

วจิยัและนวตักรรมใหม่ๆ  

3. เป็นเวทสีาํหรบันิสตินกัศกึษาจากสถาบนัต่างๆ ในการนําเสนองานวจิยั ทั "งในรปูแบบแผ่นภาพและ

แบบเสนอดว้ยวาจา 

ประโยชน์ที�ได้รบั 

1) ผูเ้ขา้รว่มประชุมไดร้บัความรูค้วามก้าวหน้าดา้นวจิยัและวชิาการใหม่ๆ  ที�ทนัสมยัทาง 

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ซึ�งจะมปีระโยชน์ในการนํามาประยกุตแ์ละพฒันาใชก้บังานของตนเอง 

2) เสรมิสรา้งความรว่มมอืและความเขม้แขง็เครอืข่ายทางวชิาการและวจิยัระหว่างหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ในสถาบนัต่างๆทั �วประเทศ 

3) กระชบัความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูเ้ขา้รว่มประชุมจากสถาบนัต่างๆ ทั �วประเทศ เพื�อโอกาส 

ในการแลกเปลี�ยนความคดิเหน็ ในการพฒันางานสอนและงานวจิยั และเพิ�มพนูความรูส้มยัใหมท่ี�ลกึซึ"งเกี�ยวกบั

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

4) เป็นเวทเีพื�อการเผยแพรค่วามก้าวหน้างานวจิยัของนกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาจาก 

สถาบนัต่างๆ 
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สรปุเนื�อหาการประชุม 

� ปาฐกถา อวย เกตุสงิห ์ : Innovative Products from Physiological Research 

� ปาฐกถา ดถิ ีจงึเจรญิ : Based Education: An Education Framework to Ensure Performance-

Based 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   

� บรรยายพเิศษ 1  : An Overview of Synchrotron Radiation and Medical Applications 

� บรรยายพเิศษ 2 : INTRODUCING MUTANT MICE FROM JACKSON LAB 

� บรรยายพเิศษ 3 : ส.ส.ท. อดตี ปัจจบุนั และอนาคต 

� Lunch symposium 1 : Medical Coenzyme Qpw 

� Lunch symposium 2 : Advancing Life Science Research with Merck Innovation 

� การนําเสนอ Computer Simulation of Muscle Contraction 

� การนําเสนอผลงานวจิยัแบบปากเปล่าโดยนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑติ จาํนวน 15 เรื�อง 

� การนําเสนอผลงานวจิยัแบบแผ่นภาพโดยนกัศกึษาระดบัวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาบณัฑติ ดุษฎบีณัฑติ 

และอาจารย ์จาํนวน 35 เรื�อง 

จาํนวนผลงานวิชาการที�นําเสนอแบบปากเปล่าและแบบแผน่ภาพแยกตามประเภท  

 นําเสนอผลงานวจิยัแบบปากเปล่าโดยนกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ จาํนวน 9 เรื�อง 

 นําเสนอผลงานวจิยัแบบปากเปล่าโดยนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ  จาํนวน  6 เรื�อง 

 นําเสนอผลงานวจิยัแบบแผ่นภาพโดยนกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ จาํนวน 6 เรื�อง 

 นําเสนอผลงานวจิยัแบบแผ่นภาพโดยนกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ จาํนวน 19 เรื�อง 

 นําเสนอผลงานวจิยัแบบแผ่นภาพโดยนกัศกึษาระดบัวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ จาํนวน  7 เรื�อง 
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 นําเสนอผลงานวจิยัแบบแผ่นภาพโดยอาจารย ์นกัวชิาการ และนกัวจิยั จาํนวน 3 เรื�อง 

จาํนวนผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมทั "งหมด 152 คน ไดแ้ก่ 

• สมาชกิสรรีวทิยาสมาคม   51 คน 

• บุคคลทั �วไป    26 คน 

• นกัศกึษา    55 คน 

• วทิยากร    11 คน 

• อาจารยอ์าวุโส    9 คน 
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นิสิต/นักศึกษาที�ได้รบัรางวลัการนําเสนอผลงานวิชาการ 

1. รางวลั ดถิ ีจงึเจรญิ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย  

สาํหรบันิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติในการนําเสนองานวจิยัดว้ยวาจา  “ชนะเลศิ” ไดแ้ก่ นางสาวศรณัยากจิ

ดาํรงธรรม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

2. รางวลั ประสพ รตันากร จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาํหรบั

นิสตินกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ ในการนําเสนองานวจิยัดว้ยวาจา  “รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ นายทวชียั แซ่แต ้

คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     
 

3. รางวลั อวย เกตุสงิห ์ จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาํหรบันิสติ

นกัศกึษาระดบัมหาบณัฑติ ในการนําเสนองานวจิยัดว้ยวาจา  “ชนะเลศิ” ไดแ้ก่ นายกฤษฎา กางบุญเรอืง คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 



7 

 

4. รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาํหรบันิสตินกัศกึษาระดบั

มหาบณัฑติ ในการนําเสนองานวจิยัดว้ยวาจา  “รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ นายฟาฏสิ โอกฤษ คณะแพทยศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     

5. รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาํหรบันิสตินกัศกึษา ในการ

นําเสนองานวจิยัดว้ยแผ่นภาพ  “ชนะเลศิ”  ไดแ้ก่ นายวรีภทัร ขาํอํ�า คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยั

นเรศวร 

6. รางวลั จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย สาํหรบันิสตินกัศกึษาในการ

นําเสนองานวจิยัดว้ยแผ่นภาพ  “รองชนะเลศิ” ไดแ้ก่ นายเขตชนิ เจยีรวฒันกุล คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 

     
7. รางวลั จากคณะผูจ้ดัการประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคม ครั "งที� 46 สาํหรบันิสตินกัศกึษาในการ

นําเสนองานวจิยัดว้ยแผ่นภาพ  “ยอดเยี�ยม” ม ี2 รางวลั ไดแ้ก่  

1) นายเกยีรตศิกัดิ � ชยัพรม คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

2) นายวธิวนิทร ์วรกจิจานนท ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
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พิธีเชิดชูเกียรติครนัูกสรีรวิทยาอาวโุสที�มีคณูุปการต่อสรีรวิทยาสมาคม 

 เป็นปีแรกที�ทางสรรีวทิยาสมาคมไดจ้ดัพธิมีอบโล่เชดิชเูกยีรต ิครนูกัสรรีวทิยาอาวุโส ที�มคีุณูปการต่อ

สรรีวทิยาสมาคม ช่วยเหลอืและมสี่วนทําใหส้รรีวทิยาสมาคมกา้วหน้ามาจนถงึทุกวนันี" ในงานจะเปิดวดีทิศัน์ 

รปูอาจารยส์รรีวทิยาอาวุโส ประกอบดนตรแีละเสยีงบรรยายประวตัแิละผลงานของครนูกัสรรีวทิยาที�มคีุณูปการ

ต่อสรรีวทิยาสมาคม จากนั "นนายกสรรีสมาคมมอบโล่เชดิชเูกยีรต ิครนูกัสรรีวทิยาอาวุโส � ท่าน ไดแ้ก่  

 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร. ชุมพล ผลประมลู  

 ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร. แพทยห์ญงิ บงัอร  ชมเดช 

 ศาสตราจารยก์ติตคิุณ เภสชักรหญงิ ดร. ราตร ีสุดทรวง 
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พิธีแสดงมทิุตาจิต “ครสูรีรวิทยาอาวโุส”  ครสูรีรวิทยาอาวโุส จาํนวน = ท่าน ประกอบด้วย 

� ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.ภญ.ราตร ีสุดทรวง ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

� ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.พญ.บงัอร ชมเดช ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

� รองศาสตราจารย.์ดร.ประคอง ตงัประพฤทธิ �กุล ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

� ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.ชุมพล ผลประมลู  ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 

� ศาสตราจารยก์ติตคิุณ นสพ. ดร. ณรงคศ์กัดิ � ชยับุตร ภาควชิาสรรีวทิยา คณะสตัวแพทยศาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  และรองผูอ้ํานวยการฝ่ายวชิาการ สภากาชาดไทย 

� รองศาสตราจารย ์พญ.สุพตัรา โล่หส์ริวิฒัน์ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช

พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

� รองศาสตราจารย ์นพ.ชาญวทิย ์โคธรีานุรกัษ์ ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

� รองศาสตราจารย ์นพ.ประสงค ์ศริวิริยิะกุล ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
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บรรยากาศการนําเสนอผลงานวิจยัของนักศึกษาทั �งแบบวาจาและแบบแผน่ภาพ 
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บรรยากาศการแสดงจากเจ�าภาพและจากสถาบันต�างๆ 

 

ผลการประเมินการจดัประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั �งที�  ��  

 แสดงคะแนนเฉลี�ยแต่ละรายการจากคะแนนเตม็ 5 
 

   ลาํดบัที� รายการประเมิน คะแนนที�ได้ 

1 หวัขอ้การประชุมมปีระโยชน์และน่าสนใจ 4.47 

2 วทิยากรบรรยายไดช้ดัเจนตรงประเดน็ 4.60 

3 ท่านไดม้โีอกาสแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้บัวทิยากร 3.86 

4 ท่านไดร้บัประโยชน์และความรูจ้ากการเขา้รว่มประชุมครั "งนี" 4.50 

5 ความสะดวกในการลงทะเบยีน 4.74 

6 ความเหมาะสมช่วงเวลาการจดัประชุม 4.6 

7 ความเหมาะสมของสถานที�จดัประชุม 4.46 

8 การตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกของผูจ้ดัประชุม 4.77 

9 การประชาสมัพนัธ ์ 4.57 

10 อาหารและเครื�องดื�ม 4.48 

11 ความพรอ้มของสื�อ และโสตทศันูปกรณ์ 4.34 

12 ความพงึพอใจในภาพรวมของการจดัประชุม 4.51 

 ค่าเฉลี�ย ความพึงพอใจการจดัประชุมวิชาการครั �งนี�  4.50 
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ข้อเสนอแนะ 

- Excellent 

- ขอบคุณผูจ้ดัค่ะ ประทบัใจในความพรอ้มและความตั "งใจค่ะ 

- บรเิวณจดัโปสเตอร ์ทางเดนิแคบไป 

- หอ้งนํ"าบางวนัไมค่่อยสะอาด กลิ�นอบั และมหีอ้งที�นํ"าไมไ่หลเบอร ์� 

- เวลาพดู poster น้อยไปครบั � นาท ี 

- อยากใหแ้จกเอกสารประกอบการบรรยาย หากไมส่ะดวกปริ"นกแ็จกเป็นไฟลก์ไ็ดค้่ะ 

- อยากใหม้กีารโหวต popular vote ในส่วน oral presentation 

- ควรจดักรรมการที�มคีวามเชยีวชาญในทุกๆดา้นของสรรีวทิยาในการตดัสนิผลงานโปสเตอร ์

- การนําเสนองานของนกัศกึษาอยากใหเ้ป็นภาษาองักฤษ เพราะคดิว่างานวทิยาศาสตรเ์ป็นงานระดบัสากล ที�

เราไมค่วรมขีอ้จาํกดัทางภาษาใหก้บัแขกหรอืผูร้ว่มงานชาตอิื�น อกีทั "งน่าจะเป็นการฝึกและพฒันาความเป็น

สากลใหม้ากขึ"นดว้ย 

-งานประชุมวชิาการสรรีวทิยาครั "งนี"รูส้กึว่า ในช่วงทา้ยของงานใชเ้วลากบังานมุทติาจติมากไปหน่อย ทําใหรู้ส้กึ

ว่างานประชุมใหค้วามสําคญักบังานวชิาการน้อยกว่าการเชดิชเูกยีรตคิุณอาจารยอ์าวุโสในสมาคม(คดิว่าควรมี

ประวตัท่ิานอาจารยแ์ละมอบรองวลัสั "นๆใหน้กัวทิยาศาสตรร์ุน่ใหมไ่ดรู้จ้กักพ็อ)  

 


