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กล่าวสวัสดีสมาชิกสรีรวิทยาทุกท่าน  ก็ต้องขออภัยที่ NEWSLETTER ฉบับนี้ออกล่าช้าไปหน่อย เป็นความผิดของบรรณาธิการเอง
ที่งานยุ่งจนนุงนังแกะไม่ออก  อย่างไรก็ดี NEWSLETTER ฉบับนี้ ก็ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระมากมายเช่นเดิม เช่น ข่าวความคืบหน้า
การประชุมวิชาการครั้งที่ 42  โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ เป็นเจ้าภาพ  ความคืบหน้า
ส าหรับชาวสรีรวิทยาในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพ The 8th Congress of The Federation of Asian and Oceanian Physiological 
Societies (FAOPS) 2015  ของประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหน้าการเตรียมงานไปอย่างมาก  และที่น่ายินดีคือข่าวนักศึกษาของไทย
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Inter-medical School Physiology Quiz ซึ่งมีสรุปรายงานและภาพบรรยากาศในงานมา
ฝากสมาชิกทุกท่าน   และที่ลืมไม่ได้ก็คือข่าวสารของสมาชิกทั้งในส่วนผลงานการได้รับเกียรติและรางวัลต่างๆ ทั้งด้านงานวิจัยและ
วิชาการต่างๆ  รวมทั้งข่าวสารของสมาชิกที่ได้ต าแหน่งวิชาการสูงขึ้นและต้อนรับสมาชิกใหม่   นอกจากนั้นก็มีข่าวการประชุมวิชาการ
ต่างๆ ทั้งนอกและในประเทศที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกที่สามารถติดตามได้ในฉบบันี้นะคะ  ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณมายัง
สมาชิกทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลมาเรื่อยๆ  อย่างไรก็ดีเรายังคงหวังจะได้รับข้อมูลข่าวสารของสมาชิกและขององค์กรของสมาชิกซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทางสมาคมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสารกระจายไปสู่สมาชิกทุกคน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ         
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 ข่าวในแวดวงสรีรวทิยาส าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าว ที่
น่ายินดีส าหรับสมาชิกสรีรวทิยาสมาคมของเราหลายๆ ท่าน โดยขอ
เริ่มจาก 2 ท่านแรก คือ ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ (สมาชิก ส.ส.ท. 
หมายเลข 174) และ ศ.นพ.ดร. นิพนธ์ ฉัตรทพิากร (สมาชกิ ส.ส.ท. 
หมายเลข 270) ที่ได้รับรางวลันักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.
2555 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
ราชูปถัมภ์   ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์  ได้รบัรางวัลนี้จากการศึกษา
ฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ที่มีผลต่อการฟื้นฟูสมอง  ปัจจุบันมี
ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  ส าหรับ ศ.นพ.ดร.นิพนธ ์ฉัตรทิพากร  ได้รับรางวัลนี้จากงานวจิัยเกี่ยวกับโรคทางไฟฟา้ของหัวใจหรือ
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ  อดีตท่านเป็นกรรมการบริหารสรีรวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย และบรรณาธิการวารสาร Journal of 
Physiological and Biomedical Sciences ของสรีรวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีต าแหน่ง ประธากรรมการบริหารศูนย์วจิัย
และฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 สรีรวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ประสงค์ ศิรวิริิยะกุล อดีต
นายกสรรีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ที่มารดา คือ คุณแม่หทัย ศิรวิิริยะกุล ได้รบั
คัดเลือกให้ได้รับรางวัล “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจ าปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริม
เอกลักษณข์องชาติ ร่วมกับสภายุวพุทธกิสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จัดพิธี
มอบรางวัล โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธมีอบพระฉายา
ลักษณ์ พระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิีนาถ และโล่ประกาศเกยีรติ
คุณ แก่ผู้ได้รับคัดเลือกจ านวน 21 คน เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี อบรมสั่งสอน

ให้บุตรเป็นคนดขีองสงัคม เมื่อวนัที่ 7 กันยายน 2555 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  
 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วชริาวดี มาลากุล อาจารย์ประจ าภาควิชาสรีรวิทยา  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  

 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสรีรวิทยา  
        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย”์ 
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  อาจารยป์ระจ าภาควิชาสรีรวทิยา  

คณะวิทยาศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหนง่ “ศาสตราจารย์” 
 สรีรวทิยาสมาคมขอต้อนรับสมาชิกสรีรวิทยาใหม่ 3 ท่าน คือ ผศ. ดร.ศกันัน  พงศ์พันธุ์ผู้

ภักดี  หมายเลขสมาชิก  351  รศ. ดร.สมจิตร์  เอี่ยมอ่อง หมายเลขสมาชิก  352 และ อ. 
นพ.ธนวัฒน์  ธาราพันธ์ หมายเลขสมาชิก  353   .  .                    
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 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหัวหน้าภาควชิา ผศ.ดร.พญ. วัฒนา วัฒนาภา ได้มอบเงิน
บริจาค 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถ้วน) จากการจัดประชุมวิชาการสรีรวทิยาสมาคม ครั้งที่ 41 ประจ าป ี2555 แด่สรีรวทิยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย โดยนายกสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย รศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 
ในวาระการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ณ ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา 

  
  .  . ญ.            ภ         อบ    บ    ค 30,000 บ      ไ ้         ป ะ                 ย    ค  ค   ้    41 แ  ่   . 

 รศ.ดร.ศิรพิันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้แจ้งชื่อคณาจารย์ใหม่พร้อม email address 
เพื่อการส่งข่าวดังนี้ 1) ดร. ธนาภร รติธรรมธร (tanaporn.r@psu.ac.th) เริ่มงาน พ.ค. 2554  2) ดร. เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลศิ 
(penna[a.ch@psu.ac.th) เริ่มงาน พ.ค. 2555  3) อ. วนิดา หนูวิเศษ (wanida.nu@psu.ac.th) เริ่มงาน ต.ค. 2554 และ 4) อ นิภาพร 
คันธภักดี (nipaporn.ku@psu.ac.th) เริ่มงาน ส.ค. 2555 ทาง อ.ศิริพันธุ์บอกว่าอาจารย์ทัง้หมดยังไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสรีรวทิยาสมาคม และ
ทางภาควิชาฯ จะพยายามสนบัสนุนให้ไปร่วมงานประชุมวิชาการปีหน้าให้ไดทุ้กคน ทางกอง บก. และ สสท. ต้องขอเอาใจช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จในทั้งสอง mission นี้ด้วย 

 ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุพการีของเพื่อนสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมบางท่าน ดังมรีายนามต่อไปนี้ นายสุนทร ด ารงศิริ (บิดา รศ.
ดร. สุทธิลกัษณ ์ปทุมราช) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555  นายสง่า  วีระวัฒกานนท์  (บิดา รศ.พญ. ดวงพร  ทองงาม นายก
สรีรวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย) ถึงแกก่รรมเมื่อวันที่ 1 กันยายน  2555  และ ร้อยตรี ทักษิณ มหาศิริพันธุ์ (บิดา ดร. ทักษิณี มหาศริิ
พันธุ์ ) ถึงแกก่รรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555  
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การแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาของนิสิตแพทยน์านาชาติ หรือ Inter-Medical School Physiology Quiz (IMSPQ) ณ University of 
Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในวันที่ 29-30 สค. 2555 จัดที่ คณะแพทยศาสตร์ University of Malaya การสอบแข่งขัน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียน และตามด้วยการสอบปากเปล่า  มีทีมนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมกว่า 70 ทีม จาก 17 ประเทศ อาทิ จีน อินเดีย 
โปแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ส าหรับทีม
จากประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมมี 8 ทีม ดังนี้ 

1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 
4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 
5) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 
6) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   

7) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
8) ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

เช้าวันที่ 29 สค เป็นวันแรกของการสอบ ซึ่งจะเป็นการสอบข้อเขียนในช่วงเช้า ตกเย็น
หรือหัวค่ าทางผู้จัดได้เลี้ยงอาหารเย็น และมีการประกาศผู้เข้ารอบในการสอบปากเปล่า  โดย 
ทีมนิสิตแพทย์จากประเทศไทยทุกมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นเป็น 8 ใน 40 ทีมที่ได้ผ่านการ
สอบข้อเขียนและได้เข้าร่วมการสอบปากเปล่าในวันที่สอง ปรากฎว่า อันดับที่หนึ่งเป็นทีมจาก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่สองเป็นทีมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (มหิดล)  และอันดับที่สามเป็นทีมของเจ้าภาพ (มหาวิทยาลัยมาลายา)  Prof. Cheng 
ชมเชยว่าทีมจากจุฬาฯ เก่งมาก สามารถครองแชมป์ได้สองปีติดต่อกัน และกล่าวชมอีกว่าทั้งทีม
อันดับหนึ่งและสอง (จากศิริราช ม.มหิดล) เป็นทีมจากประเทศไทยทั้งคู่และไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดอีกต่างหาก  สรีรสมาคมขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทุกคน  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

         ฬ ฯ        ห    (       )         .  คโ ฯ         

นักศึกษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
การแข่งขัน The 10th Inter-Medical Physiology Quiz  
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Journal of Physiological and Biomedical Sciences (JPBS)  
อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว 

 
 

ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา  บรรณาธิการ JPBS. ได้รายงานว่า JPBS อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว นับเป็นขา่วที่น่ายินดี
อย่างยิง่ที่ JPBS ได้ถูกยกระดับคุณภาพขึ้นมาอกี   JPBS ยังเปดิรับบทความที่เป็น review articles และ original 
articles  มี peer review  อย่างไรก็ดีจ านวนผู้ส่งต้นฉบับที่เป็นคนไทยยังมีน้อย จึง
ขอเชิญชวนสมาชิกส่งผลงานวิจัยมาเผยแพรใ่น JPBS เพื่อช่วยกันพัฒนา JPBS ให้
สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลที่แข็งแกรง่ยิ่งขึ้น สมาชิกสามารถสง่ผลงานวิจัยมาไดท้ี่ 
http://www.j-pbs.org  ส าหรบั JPBS ฉบับล่าสุด Volume 24 No.2, October 

2011 มี ผลงานวิจัยที่น่าสนใจคือ  
Review article 

 Eyeblink conditioning as models of declarative and non-declarative memories 
Pakaprot N 
 

 

http://www.j-pbs.org/
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Original article  
 An experimental evaluation of anti-stress effects of Terminalia chebula 

Debnath J, Prakash T, Karki R, Kotresha D, Sharma P 
 Bangpungtongseong-san (BPTS) cytotoxicity and oral toxicity in a 4-week repeated dose test in Crl:CD (SD) 

rats.  
Lee M-Y, Shin I-S, Seo C-S, Ha H, Huh J-I, Shin H-K  

 Neuroprotective effects of Mucuna pruriens against stress-induced oxidative damage 
Madhyastha S, Chauhan R, Rao GM, Umesh H 

 

ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการ สรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 42 

 
ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจดัประชุมวิชาการสรีรวิทยา

สมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจ าปี 2556 เรื่อง “แนวโน้มการสอนและการวิจยัทางสรีรวทิยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
หรือ “Trends in Physiological Teaching and Researches Toward AEC”  ผศ. ดร. ภญ.รุง้ตะวัน สุภาพผล  ผู้แทนเจ้าภาพจัดประชุมฯ 
รายงานความคบืหน้าว่า การประชุมจะจัดในระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2556  สถานทีจ่ัดอาจจะเป็นที ่โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
การประชุมจะมีการเชญิวิทยากรจากต่างประเทศและผู้เชียวชาญในสาขาสรรีวิทยาอกีหลายท่านมาร่วมเสวนาด้วย เนื้อหาการประชุมจะ
ประกอบดว้ย  ปาฐกถา 2 เรื่อง  Panel discussion และที่ลืมไม่ได้คือ Poster presentation และ oral presentation ของนักศึกษา ซึ่ง
จะมีรางวัลการน าเสนอเหมือนเช่นเคยทกุปี ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นกัศึกษา และชาวสรีรวทิยาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยพร้อม
เพรียงกัน ส าหรับนักศึกษาทีต่้องการน าเสนองานวิจัยต้องเตรียมการส่งบทคัดย่อหรอื proceeding เป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้า ซึ่งจะได้ลง
เผยแพร่ใน Journal of Physiological and Biomedical Sciences (JPBS)  โดยคาดว่าก าหนดสง่บทคัดย่อและ proceeding อาจจะเปน็
เดือนธันวาคม 2555 ส าหรับโปรมแกรมและเนื้อหาการประชมุจะเสร็จสมบูรณ์ และจะมีการแจ้งให้สมาชิกทราบในเร็วๆนี้ 

 
ความคืบหน้าการเ รียมจัดการประชุม (FAOPS) 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความคืบหน้าของการเตรียมจัดการประชุม The Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies ในป ี คศ. 2015  หรอื 
FAOPS 2015 นั้น ทางคณะกรรมการได้มหีนังสือขออนุมตัิจากต้นสงักัดเพื่อให้บุคลากรเป็นอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ FAOPS 2015 
จ านวน 45 ท่านเป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว  ศ.ดร.ชุมพล ผลประมูล ประธานจัดการประชุม ได้น าเสนอร่างก าหนดการในที่ประชุมคณะกรรมการจัด
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งานในหัวข้อ เรื่อง “Translational Physiology: imagination, inspiration and 
innovation” พร้อมทั้งร่างตารางการจัด FAOPS 2015 ระหว่างวันที ่22-25 พย. 2558 
ส าหรับสถานทีจ่ัดงานก าลังอยูร่ะหว่างการพิจารณา เนื่องจากเป็นการจดังานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ารว่มประมาณ 800 คน ขณะนี้ก าลังก าหนด 
topic ต่างๆส าหรับการประชุม มีทั้ง Plenary Lectures เช่น  Bert Sakmann  และมี 
Special Lectures เช่น John Young Lecture, Ouay Ketusingh Lecture, Dithi 
Cheungchareon Lecture , Prasop  Ratanakorn Lecture เป็นต้น  โดยจะมีการเชิญวิทยากรทั้งนอกและใน
ประเทศไทยมาน าเสนอ รวมทั้งมี Symposia ที่เปิอโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยทั้งนอกและในประเทศไทยมา

น าเสนอ เช่น Epithelial transport,  Stem cells, Calcium metabolism  นักวิจยัท่านใดสนใจสง่ topic symposium เข้าร่วมหรือ
เสนอแนะวิทยากรต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ สามารถส่งมาได้ที่สรรีสมาคม คณะกรรมการได้มกีารพจิารณาเรื่องการตีพิมพ์ 
proceedings ของการประชุม FAOPS 2015 ว่าน่าจะเป็น supplement ของวารสารที่ม ีimpact factor เช่น Asian Biomedicine (impact 
factor 0.256)  Journal of Physiological Sciences (Japan) (impact factor 1.606) ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ติดต่อกับบรรณาธิการ
วารสารแล้วและก าลังรอผลการตอบรับ ความคืบหน้าอื่นๆ จะได้น าเสนอต่อไปใน NEWSLETTER ฉบับหน้า 

 
 

  
 
 
 
 The 37th Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS). Birmingham and the International 

Convention Centre (ICC), Birmingham, UK. July 21-26, 2013. (www.iups2013.org/) 
 The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King in association with the Faculty of 

Science, Chiang Mai University, Thailand. October 17 – 19, 2012. (www.scisoc.or.th/stt38/) 
 The 3rd Biennial Conference of South Asian Association of Physiologists. University of Colombo, Sri Lanka from Nov. 

7-9, 2012. (http://saaporg.2012) 
 The World Congress of Clinical Lipidology. 8 December, 2012. Budapest, Hungary (www.clinical-lipidology.com) 

 12th International Conference : Functional Foods in the Prevention and Management of  Chronic Diseases. 
Functional Food Ingredients and Nutraceuticals in Chronic Disease: Science and Practice. November 29-
December 1, 2012, SMU, Dallas, TX, USA 

 The 2013 International Liver Congress Amsterdam, The 48th Annual Meeting of the European Association for the 
study of the Liver. The Netherland, April  24-28, 2013 

 81st European Atherosclerosis Society Congress. .June 2-5, 2013 Lyon, France 
 International Toxicology Summit & Expo (Toxicology-2012).  November 26-28, 2012 at Hilton San Antonio Airport, 

USA. 
 The 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition  9-12 June, 2013 | Tokyo Bay Maihama Hotel Club, Tokyo, 

Japan 

ข่าวสารการประชมุวิชาการ 

 .  .        ป ะ    

Prof. Bert Sakmann 

http://www.clinical-lipidology.com/

