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 สืบเนื่องจาก ผศ.ดร. อภิชัย ชูปรีชา จากคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีภารกิจคอนขางมาก
ไมสามารถจะดําเนินงานในฐานะกรรมการสรีรสมาคมไดจึงขอลาออกจากการเปนกรรมการสรีรสมาคม ดังนั้นทางสมาคม
จึงไดสงขาวไปยังสมาชิกเพื่อเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการมายังคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อพิจารณาผู
สมควรดํารงตําแหนงกรรมการแทน มีผูถูกเสนอชื่อมา 4 ทาน  ผลสรุปจากการประชุมใหญที่ประชุมมีมติเลือก 
ศาสตราจารย ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหนงกรรมการสรีรสมาคม 

 
 

ผศ. ดร. พญ.วัฒนา  วัฒนาภา  เลขาธิการสรีรสมา
คม และบรรณาธิการ JPBS ไดแจงความคืบหนาการ
ปรับปรุงวารสาร JPBS ขึ้นสูระดับนานาชาติ โดยขณะนี้ 
JPBS ไดเขาสูฐานขอมูล Thai Journal Citation Index 
(TCI) แลวซึ่งจะทําใหสามารถใชบทความประกอบการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทได และกําลังจะ
พัฒนายกระดับ JPBS ไปสูฐานขอมูลของ SCORPUS 
ทั้งนี้จะพยายามทําให JPBS เขาขายขอกําหนดของ
ฐานขอมูลใหได ซึ่งขอกําหนดของฐานขอมูล SCORPUS 
มีหลายอยาง เชน  ตองมี peer-review ออกวารสารตรง
ตามกําหนด มีผูทรงคุณวุฒิจากหลายหนวยงาน เปนตน 
สําหรับ JPBS ฉบับที่กําลังจะออกภายในเดือนพฤษภาคม
นี้จะเปน vol 24 (1), 2011 บทความขณะนี้มี 16 เรื่อง
พิจารณาแลวเสร็จ 9 เรื่อง ถูก reject ไป 6 เรื่อง อีก 7 
เรื่ องกําลังอยู ระหวางการใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความอยู   ซึ่งจากการดําเนินงานที่เขมขนของผศ. ดร. 
พญ.วัฒนา  วัฒนาภา  คาดวาจะชวยยกระดับ JPBS ไปสู
ฐานขอมูลของ SCORPUS ไดในไมชา แตสิ่งที่จะชวยได
มากขึ้นคือการที่สมาชิกสงผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาชวย
ลงใน JPBS ใหมากๆ     หากสมาชิกทานใดสนใจดู
บทความวิจัยหรือจะสงบทความสามารถ online submit 
ไปไดที่ http://www.j-pbs.org 

Postdoctoral Research Grant  
ตามที่ทางสมาคมไดมีขาวแจงไปยังสมาชิก

หลายๆทานทาง e-mail เกี่ยวกับ Postdoctoral 
Research Grant จาก Assist. Prof.Dr. YuLong Li , 
Department of Emergency Medicine, University of 
Nebraska Medical Center แลวนั้น แตอาจจะมีบางทาน
ที่ยังไมไดรับขาว จึงขอแจงมาทาง NEWSLETTER อีก
ครั้ง โดยทุนที่ใหจะเปนทางดาน signal transduction for 
lowered cell excitability of arterial baroreceptor 
neurous in chronic heart failure โดยจะเปดรับสมัคร
ต้ังแต July 1,2011 เปนตนไป ผูสนใจสมัครรับทุนตอง
จบการศึกษาแพทยศาสตรหรือจบปริญญาเอกทางดาน
สาขาสรีรวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวของ ผูสมัครควรมีความรู
และทักษะดาน electrophysiology, molecular methods 
และทักษะการผาตัดสัตวทดลอง โดยเฉพาะถาผูสมัครมี
ประสบการณศึกษา aortic depressor nerve and renal 
sympathetic nerve recording จะเปนประโยชนมาก แต
ผูมีประสบการณหรือทักษะใกลเคียงก็สามารถสมัครได 
ผูสนใจสงจดหมาย ประวัติสวนตัว research interest 
พรอมทั้งจดหมายจาก reference 3 ทาน สงขอมูลไปยัง 
Assist. Prof.Dr. YuLong Li, Department of 
Emergency Medicine, University of Nebraska 
MedicalCenter, Omaha, NE 68198-5850 หรือทาง e-
mail : yulongli@unmc.edu หรือสงไปยัง Laura 
Robinson, MPA, Administrator, Department of 
Emergency Medicine, University of Nebraska 
Medical Center, Omaha, NE 68198-1150, 
 e-mail :  lmrobins@unmc.edu 

การปรบัเปลี่ยนกรรมการบรหิารของสรีรวิทยาสมาคม 

Journal of Physiological and 
Biomedical Sciences (JPBS)  

ยกระดับสูวารสารระดับนานาชาติ 
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ขาวสารจากสมาชิก 

1. แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา ที่ไดรับแตงตั้งเปนรองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแตวันที่ 18 เมษายน 2554  

2. ในรอบปที่ผานมาสรีรสมาคมตอนรับสมาชิกใหม 2 ทานคือ อ.นพ.ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาทจากภาควิชา
สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล เลขที่สมาชิก 348  และ อ.ปองรุง จันทรเจริญ จากคณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขท่ีสมาชิก 349 

3. รศ.ดร.ศิริพันธุ หิรัญญะชาติธาดา หัวหนาภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แจง
ขาวการรับอาจารยใหมคือ ดร. ธนาภร รติธรรมธร เริ่มงานตั้งแต 2 พ.ค. 2554 และมีอาจารยลาออก 2 ทานคือ ดร.
อสิสา สุวัณณปุระ และ รศ. วีระนุช นิลนนท 

4. คณาจารยภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล นําเสนองานวิจัยงานประชุมวิชาการ ไดแก รศ.
ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ  ในงานประชุมวิชาการ Experimental Biology 2011/The American Physiological 
Society/Washington, DC, USA ชวงวันที่ 9-13 เมษายน 2554 อ.ดร.สัณหภาส สุดวิลัย และ อ.ดร.อาทิตย ไชยรอง
เดื่อ ในงานประชุมวิชาการ The 4th Asia pacific regional meeting of ISSX (APISSX)/ เมือง Tainan ประเทศ
ไตหวัน ชวงวันที่ 22-25 เมษายน 2554 

5. รศ.ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ ไดรับเชิญเปน Invited speaker หัวขอ "Regulation of renal drug transporters: The 
role of nuclear receptors"  การประชุมวิชาการ The 4th Asia pacific regional meeting of ISSX (APISSX) เมือง 
Tainan ประเทศไตหวัน 22-25 เมษายน 2554 

6. รศ.นพ.ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ เปนวิทยากรสัมมนาพิเศษในการประชุมวิชาการ The Third BMB Conference 
เรื่อง Molecular Mechanism of the Prolactin-Enhanced Intestinal Ca2+ Absorption: Potential Application for 
the Prevention of Maternal Osteopenia. 6 เมย. 54 โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม 

 

The 125th American Physiological Society : The APS Annual Meeting 
สรีรสมาคมไดรับการแจงขาวจาก Prof. Dr. Joey P. Granger ซึ่งเปน President of the American 

Physiological society เพ่ือเชิญสมาชิกของสมาคมเขารวมการประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมฉลองครบรอบ

อายุ 125 ปของ American Physiological society  โดยจะจัดการประชุมวิชาการ 125th Anniversary at the 

Experimental Biology 2012 Meeting  ในชวง April 21-25, 2115 ที่ San Diego, Califonia การประชุมในครั้งนี้จะเชิญ

นักสรีรวิทยาจากทั่วโลกมารวมชมและเสนอความกาวหนาทางสรีรวิทยา โดยทาง Prof. Dr. Joey ไดเชิญสรีรสมาคม

ของไทย เขารวมเปนหนึ่งในสมาคมที่จะเขารวมการประชุมครั้งนี้ การประชุมจะเปนการพบปะของนักสรีรวิทยาจากที่

ตางๆที่จะไดมาชมความกาวหนาผลงานของ American Physiological society  แลกเปล่ียนความคิดเห็นทางสรีรวิทยา 

รายละเอียดการประชุมตางๆจะทยอยประกาศทาง www.experimentalbiology.org  หากสมาชิกทานใดสนใจจะนําเสนอ

ผลงานสามารถติดตอไปตาม website ที่ระบุภายใน 31 กรกฎาคมนี ้



         

 

Volume 10,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•
กู
E
B
h

•
•
•
•
•
C
ด
s

•
fo

•
p
 

   

รศ.ดร.ธ

        ข

 Number 2, M

• Workshop : 
กลู ตรีไตรลักษ
Engineering a
Bangkok ดูรา
http://www.icr

• The 8th IBR

• The 7th FAO

• Internationa

• Internationa

• The 8th Asia
Convention C
ดร. สุทธิลักษณ
submission คื

• 11th FENS E
or a Changin

• Internationa
products, Pra

กรุณา attac
ธมลวรรณ สวน

ขาว

ขาวสา

May 2011 

 Non-invasiv
ษณะ  ประชุม ิ
and Assistive
ยละเอียดไดที
reateasia.org

O World Con

OPS congres

al Conference

al Congress o

an Congress 
Center, Centa
ณ ปทุมราช โท
อ July 30, 20

European Nu
ng Europe, M

al Symposium
ague, Czech 

สมาชิก
ch file สงมาที่ 
นอรุณสวัสดิ์ หม
วสารจากสถาบั

โ

ารการป

ve Brain Stim
วิชาการ  iCR
e Technology
ที่
g/index.php?o

ngress of Ne

ss. 11-14 Sep

e on Nutrition

of Clinical Nu

 for Microcirc
ara Grand, B
ทร 02-256-4
011. 

utrition Confe
Madrid, Spain

m on Health 
Republic, 5 

กทานใด!!.. สน
e-mail addres
มวดวิชาสรีรวทิ
บันตางๆ จะเปน
โปรดสงขอมูลข

ประชมุ  

mulation : Fun
REATe 2011 
y) วันที่ 23 กร

option=com_

euroscience. 

ptember 201

n and Food S

utrition and M

culation (ACM
Bangkok Thai
267 ตอ 2103

erence; Diver
n, 26 Oct 201

Benefits of F
Oct 2011 

นใจสงขาวสารเ
ss: tmw706@
ทยา คณะวิทยา
นประโยชนตอ
ขาวสารมาเผย

การเขี

มวิชาก

ndamental M
(Internation 
รกฏาคม 2554

_content&view

July 14-19, 2

1, Taipei, Ta

Sciences, To

Metabolism, G

M 2011), Oct
iland สนใจสา
32 หรือ www

rsity vs Glob
11 

Foods-From e

เพ่ือมาลงในจด
@gmail.com หรื
าศาสตร มหาวิ
สมาชิก จึงขอเ
แพร จะขอบคุ

ยนจดห

การ 

ethod and P
Convention f
4 ณ. Swisso

w=article&id=

2011 Florenc

aiwan  

okyo, Japan, 

Gothenburg, 

tober 26-28, 
ามารถสอบถา

w.acm2011.co

alization : A 

emerging sci

ดหมายขาว 
รือสง CD ที่มี f
วทิยาลัยรังสิต 
เชิญคณาจารย
ณยิ่ง 

รศ.ด
      

หมายขาว

Practice โดย 
for Rehabilita

otel Nai Lert P

=95&Itemid=2

ce, Italy 

 24 Aug 201

 Sweden, 3 

 2011, Bang
ามรายละเอียด
om, deadline

 Nutritional C

ience to inno

file ดังกลาวมา
เมืองเอก ปทมุ
ทุกทาน 

ดร.ธมลวรรณ ส
                   

ว 

Page | 6  

ผศ.ดร.จารุ
ation 
Park 

211 

1. 

Sep 2011. 

kok 
ดไดที่ รศ.
 abstract 

Challenge 

ovative 

าที่ 
มธานี 12000 

สวนอรุณสวัสดิ ์
 บรรณาธิการ 


