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คงยังไม่สายที่กล่าวสวัสดีปีใหม่สมาชิกสรีรวิทยาทุกท่าน  NEWSLETTER ฉบับใหม่ประจ าปี 2556  ก็ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหา
สาระมากมายเช่นเดิม เช่น ข่าวความคืบหน้าการประชุมวิชาการครั้งที่ 42  โดยภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรจน์ เป็นเจ้าภาพ  การอบรมสรีรวิทยา- พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่  31 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดเร็วกว่าทุกปี คือ วันที่ 8–10 พฤษภาคม 2556  ข่าวความคืบหน้าส าหรับชาวสรีรวิทยาในการ
เตรียมการเป็นเจ้าภาพ The 8th Congress of The Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies (FAOPS) 
2015  ของประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหน้าการเตรียมงานไปอย่างมาก  สรุปรายงานและภาพบรรยากาศในงานการอบรมพยาธิ
สรีรวิทยา ครั้งที่ 30 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ  และที่ลืมไม่ได้ก็คือข่าวสารของสมาชิกทั้งในส่วน
ผลงานการได้รับเกียรติและรางวัลต่างๆ ทั้งด้านงานวิจัยและวิชาการต่างๆ  รวมทั้งข่าวสารของสมาชิกที่ได้ต าแหน่งวิชาการสูงขึ้นและ
ต้อนรับสมาชิกใหม่   นอกจากนั้นก็มีข่าวการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งนอกและในประเทศที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกที่สามารถ
ติดตามได้ในฉบับนี้นะคะ  ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณมายังสมาชิกทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลมาเรื่อยๆ  อย่างไรก็ดีเรายังคงหวัง
จะได้รับข้อมูลข่าวสารของสมาชิกและขององค์กรของสมาชิกซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทางสมาคมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสาร
กระจายไปสู่สมาชิกทุกคน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
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ข่าวในแวดวงสรีรวิทยาส าหรับจดหมายข่าวฉบบันี้ขอเร่ิมต้นด้วยข่าวที่นา่ยินดสี าหรับสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยของเรา

หลายๆ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ผลประมูล ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบริหารและที่ปรกึษาสรีรวิทยาสมาคม

แห่งประเทศไทย ให้ด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สชวท.)  โดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะท าการคัดเลือก เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิต่อไป  

 
2. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. สุทธิลักษณ ์ ปทุมราช อาจารยป์ระจ า ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย์” 

 

 

3. ขอแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร. พญ. นริสา  ฟูตระกูล อาจารย ์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับ

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจ าป ี2555 จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).  จากงานวิจัยเร่ือง “กลไก

การซ่อมแซมหลอดเลือดและการฟื้นฟูเนื้อไตในโรคไตอักเสบจากเบาหวานชนิดสอง: กลยุทธ์การรักษาป้องกันเพื่อลด

จ านวนไตวายเร้ือรังขั้นสุดทา้ย” 

 

4. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ ดร. เพ็ญนภา 

ชลปฐมพิกุลเลิศ และ นางสาวนิภาพร คนธภักดี เป็นอาจารย์ประจ าภาควิชา โดยก าหนดลา

เรียนต่อ ปริญญาเอกที่ University of Sheffield ประเทศอังกฤษ ด้วยทุน พสวท ประมาณ

เดือนเมษายน 2556 

 

5. ขอแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ ์หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบนัชีววทิยา

ศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล และหัวหน้าหน่วยวิจัยประสาทวทิยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล  ได้รับ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2555 วิจัยเก่ียวกับฮอร์โมนเมลาโทนนิ (Melatonin) ทีม่ีผลต่อการ

ฟื้นฟูเซลล์สมอง โดยพบว่าสามารถสร้างเซลลส์มองให้ฟื้นคืนชีพได้ พร้อมสรรพคุณรักษาโรคทางระบบ

ประสาท เช่น อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และโรคสมองเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุและผู้ติดยาเสพติด ซึ่งน าไปสู่ข้อมูล

ในการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง 

ดร. เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ อ.นิภาพร  
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6. ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ธนาภร รติธรรมธร อาจารย์ประจ า ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ได้รับเกียรติบัตรในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ 16 มกราคม 2556 ประเภท ครูที่เป็น

ที่รัก ชื่นชมและศรัทธา จากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

7. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. นพ. เทอดไทย ทองอุ่น  อาจารยป์ระจ า ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “รองศาสตราจารย์” 

 
 

8. ขอแสดงความยินดีกับ  ศ.ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง “หวัหน้าภาควิชา

สรีรวิทยา” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  

 
 

9. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร (ซา้ย) หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรม

สาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ได้รบัรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จาก 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปี 2555 จาก ผลงานวิจยั สรีรวิทยาทางไฟฟา้

และพยาธสิรีรวิทยาของหัวใจ   

 

10. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กรองกาญจน์  ชูทิพย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสรีรวทิยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ม.นเรศวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2556  

   
 
 

11. สรีรสมาคมเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ 3 ท่านคือ อ.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ส านักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ สมาชิกหมายเลข 354  อ.
ดร.เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สมาชิกหมายเลข 355 และ อ.นิภาพร คนธ
ภักดี ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ สมาชิกหมายเลข 356  ทั้ง 3 ท่านได้รับการรับรองจากที่ประชุม
กรรมการบริหารสรีรสมาคมแห่งประเทศไทยแล้ว  
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Prof. Ming  

The 11st Inter-Medical School Physiology Quiz 

ในปีนี้การแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาของนิสิตแพทย์นานาชาติ หรือ Inter-Medical School Physiology 
Quiz (IMSPQ) ครั้งที่ 11 ชิงถ้วย Prof. A. Raman Challenge จะจัดขึ้นในวันที ่ 28-29 สิงหาคม 2556 ที ่ คณะ
แพทยศาสตร์ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อีกเช่นเคย และในปีนี้ Prof. Cheng 
Hwee Ming คาดว่าจะมีทีมนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมมากกว่าในปี 2555 จากสถาบันผลิตแพทย์นานาประเทศ อาทิ 
จีน อินเดีย โปแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ส าหรับทีมจาก
ประเทศไทยคิดว่าหลายๆ สถาบันก าลังคัดตัวและเก็บตัวนิสิตแพทย์เพ่ือเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขันในปีนี้   

ส าหรับรูปแบบการสอบแข่งขันคิดว่าน่าจะเหมือนกับในปีที่ผ่านมา คือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียน (written 
exam) ซึ่งจะจัดที่อาคารสอบขนาดใหญ่ในวันแรก และตามด้วยการสอบปากเปล่า (oral exam) ซึ่งจะจัดในห้องประชุมอีกท่ีหนึ่งใน
วันที่สอง เนื่องจากจ านวนทีมที่เข้าแข่งขันมีมากและด้วยความจ ากัดด้านเวลาในการสอบแบบปากเปล่า ทางผู้จัดจึงจะใช้ผลการสอบ
ข้อเขียนจากทีมผู้เข้าแข่งขัน 40 ทีม ที่มีคะแนนสูงสุด (top 40) น ามาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทีมจากสถาบันที่จะเข้าสอบปากเปล่า 
โดยการประกาศผลจะเป็นช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงงานเลี้ยงต้อนรับจากเจ้าภาพและงานแสดงจากนิสิตแต่ละสถาบัน 

สิ่งที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือ นักศึกษาแพทย์ทีเ่ข้าร่วมต้องจ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 30 USD (รวมค่าที่พัก อาหาร และเสื้อยืด
ส าหรับการแข่งขัน) ซ่ึง Prof. Ming ได้แจ้งก าหนด deadline และรายละเอียดในการสมัคร ตลอดจนแบบฟอร์มของการรับสมัครทาง
อีเมลล์ ถ้าสมาชิกท่านใดสนใจและยังไม่ได้รับข่าวสารนี้ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากทางกองบรรณาธิการ   
   

การอบรมสรรีวทิยา-พยาธสิรรีวทิยา คร ัง้ท ี ่31 (8–10 พฤษภาคม 2556) 
Exercise is Medicine: Clinical and Experimental Evidence  

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะจัดอบรมสรีรวิทยา-พยาธิ
สรีรวิทยา ครั้งที่ 31 ประจ าปี 2556 เรื่อง Exercise is Medicine: Clinical and Experimental Evidence วันที่ 8–10 
พฤษภาคม 2556  ห้องบรรยาย N-101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้
พร้อมหลักฐานทางการแพทย์และการทดลองเกี่ยวกับการใช้การออกก าลังกายในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ ได้อย่าง
ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ  หัวข้อการอบรมท่ีน่าสนใจ เช่น Exercise is medicine โดย นพ.เฉก ธนะศิริ  
Epidemiology of exercise worldwide โดย ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร  Exercise in obesity and metabolic syndrome โดย อ.
ดร.นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร   Exercise in heart diseases โดย ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล   Experimental approaches in exercise 
for health: human and animal model โดยคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ส าหรับสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา  3,000 บาท 
ส าหรับบุคคลทั่วไป 1,500 บาท ส าหรับนักศึกษา  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 เมษายน 2556 ผู้สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scps  กรอกใบสมัครในแบบฟอร์มการลงทะเบียนและส่งใบสมัคร
พร้อมส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-7154 หรือทางไปรษณีย์ ถึงคุณชลลดาย์ สาพียะ ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2201-5610 หรือ 0-2201-5611  การช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ชื่อบัญชี “การอบรมพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 31” 
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เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชมุวิชาการ สรีรวิทยาสมาคม คร้ังท่ี 42 
(24–26 เมษายน 2556) 

ใกล้เข้ามาแล้วส าหรับการประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ประจ าปี 2556 วันที่ 24–26 เมษายน 
2556 ณ. โรงแรมโนโวเทล อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี โดยภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป็นเจ้าภาพ หัวข้อการประชุมคือ “แนวโน้มการสอนและการวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ 
“Trends in Physiological Teaching and Researches Toward AEC” การประชุมจะมีการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศและ
ผู้เชียวชาญในสาขาสรีรวิทยาอีกหลายท่านมาร่วมเสวนาด้วย รวมทั้ง Poster presentation และ oral presentation ของนักศึกษา 
ซึ่งจะม ี  รางวัลการน าเสนอเหมือนเช่นเคยทุกปี ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการน าเสนองานวิจัยส่งบทคัดย่อหรือ proceeding เป็น
ภาษาอังกฤษภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ดูรายละเอียดที่ http://ps42conf.medicine.swu.ac.th  ซึ่งจะได้ลงเผยแพร่ใน 
Journal of Physiological and Biomedical Sciences (JPBS)  ค่าลงทะเบียน ก่อน 28 ก.พ. 56 สมาชิกสรีรวิทยาสมาคมฯ 
3,000 บาท (หลัง 28 ก.พ. 3,500 บาท) บุคคลทั่วไป 3,500 บาท  นิสิต นักศึกษา ปริญญาโท–เอก 2,000 บาท (หลัง 28 ก.พ. 2,500 
บาท) ซ่ึงทางผู้จัดเพ่ิงแจ้งข่าวดีมาว่า ส าหรับนิสิต นักศึกษา ถ้าลงทะเบียนรวมแล้วมากกว่า 10 ท่าน จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 
1 ท่าน โดยดูรายละเอียดการสมัครที่ http://ps42conf.medicine.swu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6495376 หรือ 
ps42conf@gmail.com ผู้จัดจะมีการน าเที่ยวทัศนศึกษาที่อ าเภออัมพวา และเช่นเคยมีพิธีมุทิตาจิตครูสรีรวิทยาอาวุโส ซึ่งปีนี้คาดวา่
จะมีครูสรีรวิทยาอาวุโสมาร่วมงานหลายท่าน พวกเราจะได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต หลังจากท่ีหลายๆ ท่านไม่ค่อยได้เจอครูสรีรวิทยา
อาวุโสมานาน พวกเราจะได้พบท่านสังสรรพูดคุยกัน 

      

                

 
ภาพบรรยากาศโดยรอบและภายในของโรงแรมโนโวเทลหัวหิน (Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa) 
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สรุปการอบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 30 

 

สถานพลีคลินิก สาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับหน่วย stroke และสมาคมสรีรวิทยาแห่ง
ประเทศไทยได้จัดอบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 30 ในหัวข้อเรื่อง “วิทยาการก้าวหน้าในโรคหลอดเลือดสมอง (Advance in 
Stroke)” ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18–19  ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้
เข้าอบรมรวมทั้งแพทย์ พยาบาล นักสรีรวิทยา และนักศึกษา จ านวน 78 คน เนื้อหาประกอบด้วยภาคบรรยายโดยศาสตราจารย์ พญ.
นิจศรี ชาญณรงค์และวิทยากรจากทีมวิจัย stroke ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้ง Dr. Robert Gan เนื้อหากล่าวถึงวิทยาการ
ก้าวหน้า ผลงานวิจัย แนวทางการวิจัย การบริการที่ก้าวหน้าเช่น therapeutic hypothermia  stroke fast track การใช้  
neuroprotection drug-neuroaid กายอุปกรณ์และการออกแบบส าหรับผู้ป่วย stroke ไดน้ าเสนอ “I Walk” ที่ได้รับรางวัล
สิ่งประดิษฐ์ระดับโลก   เนื้อหาภาคปฎิบัติประกอบด้วยการวัดและวิเคราะห์ HRV, Atrial Fibrillation Rate (AFR), Sample Entropy, 
Transcranial Doppler (TCD), Embolic Signal, Carotid Duplex และ Plaque Simulation โดยได้สอนสาธิตและน าเสนอ
เครื่องมือวัดและโปรแกรมการใช้งานที่ได้มาจากผลการวิจัยค้นคว้าในห้องปฎิบัติการ  

 
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ โดย รศ. พญ. ดวงพร  วีระวัฒกานนท์ นายกสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย  

 
 
 
ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์ บรรยายเรื่อง State of the art: “Future research 
in stroke” 

 

Dr. Robert Gan (Head of Medical Affairs at Moleac Pte Ltd, Singapore) รับ
มอบของที่ระลึกจาก รศ. นพ. ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 

       
ภาพบรรยากาศการอบรมสรีรวิทยา-พยาธิ
สรีรวิทยา ครั้งที่ 30 เรื่อง “วิทยาการ
ก้าวหน้าในโรคหลอดเลือดสมอง (Advance 
in Stroke)”  
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The journal of Physiological Sciences ตอบรับการตีพิมพ์ abstract  
ของการประชุม FAOPS 2015 

หลังจากท่ีนายกสรีรสมาคมแห่งประเทศไทยได้ท าหนังสือขออนุมัติจากต้นสังกัดเพ่ือให้บุคลากรเป็นอนุกรรมการ
จัดประชุมวิชาการ FAOPS 2015 จ านวน 45 ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ได้มีความคืบหน้าของการเตรียมจัดการ
ประชุม The Federation of Asian and Oceanian Physiological Societies ในปี คศ 2015  หรือ FAOPS 
2015  คณะกรรมการจัดงานได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสรีรสมาคมแห่งประเทศไทยเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  ศ. ดร. ชุพล  ผลประมูล ประธานจัดการประชุม FAOPS 2015 แจ้งว่าได้มีการประชุม 
Scientific sub-committee และได้เสนอร่างโปรแกรมวิชาการ ให้ที่ประชุมรับทราบ  วางกรอบหลายอย่าง เช่น 
topic, speaker, symposium เป็นต้น และเป็นที่น่ายินดีว่า The Journal of Physiological Sciences 
(Japan)  ได้ตอบรับการลงตีพิมพ์ abstract ของการประชุม FAOPS 2015 แล้ว  ซึ่งขณะนี้วารสารมี impact factor ประมาณ 1.8  ที่
ประชุมกรรมการเห็นควรให้เป็น supplement ของวารสาร แต่จะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายอีกครั้ง นอกจากนั้นยังมีการประชุม
อนุกรรมการฝ่ายต่างๆเพ่ือเตรียมความพร้อม เสนอแนวคิดการเชิญสมาคมต่างๆเข้ามาร่วมจัด เพ่ือให้การจัดประชุมมีผู้เข้าร่วมมากข้ึน 
เช่น สมาคมโรคไต สมาคมต่อมไร้ท่อ เป็นต้น รวมทั้งการหาสถานที่เหมาะสมกับการประชุมซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อมูลรอบ
ด้านก่อนตัดสินใจ และแผนการหารายได้เพ่ิมเติมจากฝ่ายอนุกรรมการหารายได้ เพ่ือให้เพียงพอต่อการจัดประชุม ความคืบหน้าอ่ืนๆ
ของ FAOPS 2015 จะได้น าเสนอต่อไปใน NEWSLETTER ฉบับหน้าต่อไป 
 

ข่าวสารการประชมุวิชาการ 
 

 การประชุมวชิาการสมาคมเภสชัวิทยาแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 
35 "Pharmacology for Better Life" ณ ห้องประชุมคอน
เวนชั่น 2  โรงแรมท็อปแลนด์ จงัหวัดพิษณุโลก จัดโดย  สมาคม
เภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร วันที่ 20-22 มีนาคม 2556 
(https://sites.google.com/site/pharmacology35/Home) 

 3rd International Conference on Clinical & Experimental Cardiology (Cardiology-2013) April 15-17, 2013. Hilton 
Chicago/Northbrook, USA.  

 

ศ.ดร.ชุมพล ผลประมลู 
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 The 2013 International Liver Congress Amsterdam, The 48th Annual Meeting of the European Association for the 
study of the Liver. April 24-28, 2013 The Netherland (www2.kenes.com/liver-congress/pages/home.aspx) 

 The 1st Seoul International Congress of Endocrinology & Metabolism. Seoul, Korea. May 2-5, 2013 (www.seoul-
end.org) 

 World Conference of Cardiology 2013 (WCC), May 27-29, 2013, Beijing Empark Grand Hotel, Beijing, China. 
(www.cardiowcc.com) 

 36th Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society. Kyoto, Japan. June 20-23, 2013. (www.neuro2013.org) 

 81st European Atherosclerosis Society Congress. June 2-5, 2013 Lyon, France (www.eas-society.org/Congress.aspx) 

 8th Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition. June 9-12, 2013. Tokyo Bay Maihama Hotel Club, Tokyo, Japan 
(www.apccncongress.org/) 

 The 37th Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS). Birmingham and the International 
Convention Centre (ICC), July 21-26, 2013, Birmingham, UK (www.iups2013.org/) 

 4rd World Congress on Diabetes & Metabolism. August 14-16, 2013 Chicago-North Shore, USA 
(www.omicsgroup.com/conferences/diabetes-metabolism-2013) 

 The 21st Iranian Congress of Physiology and Pharmacology. Tabriz, Iran. August 23-27, 2013. 
(www.congress.tbzmed.ir/page congress en.aspx) 

 XXI world Congress of Neurology. Vienna, Austria. September 18-21, 2013.  (www.wcn-neurology.com) 

 3rd World Congress on Cancer Science & Therapy (Cancer Science-2013) Innovations and Novel Therapeutic 
strategies in Cancer Science. October 21-23, 2013 California, USA. (www.omicsgroup.com/conferences/cancer-
science-therapy-2013) 

 The World Congress of Clinical Lipidology. December 8, 2012. Budapest, Hungary (www.clinical-lipidology.com) 

 

 


