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จดหมายขา่วจะตีพิมพ์เผยแพร่ขา่วสารตา่งๆ ให้สมาชิกรับทราบปีละ 3 ฉบบั โดย สรีรวิทยาสมาคมแหง่ประเทศไทยซึง่
คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย บรรณาธิการ : รศ.ดร.ธมลวรรณ สว่นอรุณสวสัดิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 
คณะแพทศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช E-mail : tmw706@gmail.com 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ดร. อรพรรณ วนขจรไกร  หมวดวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ  
โทรศพัท์ : 0-2997-2222 ตอ่ 1473 โทรสาร : 0-2997-2222 ตอ่ 1417 E-mail : w_oraphan@hotmail.com 

              สวัสดีค่ะสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมทุกท่าน 
ย่างเข้าปี 2018 แล้ว  ทางสมาคมขออวยพรให้ทุกท่าน
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะสมาชิก สว. 
ทั้งหลาย คงต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้น เพราะอากาศที่
แปรปรวน เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว เล่นเอาหลายคนป่วย
ไปตาม ๆ กัน พร้อมกันนี้ทาง NEWSLETTERS ก็ขอส่ง
การ์ดอวยพรงาม ๆ มาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้ง โดย
มีภาพสถานที่ส าหรับการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 
2018 ที่เขาใหญ่มาให้ชมด้วย หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะ
ไปเข้าร่วมประชุมกันเช่นเคยค่ะ 

        NEWSLETTER ฉบับนี้มีข่าวมากจริง ๆ ค่ะ ทั้งคอลัมน์ใหม่ บทความวิชาการและบทสนทนาทางวิชาการที่น่าสนใจ  โดยเล่มนี้ได้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ 2  ท่าน ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรคงต้องเข้าไปชมกันค่ะ นอกจากนั้นจะมีข่าวสรุป
การประชุมวิชาการคร้ังที่ 45  โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 46 ประจ าปี 
2561 โดยเจ้าภาพคือ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อเรื่อง 
“RESEARCH AND EDUCATIONAL INNOVATION IN PHYSIOLOGY”  ข่าวความคืบหน้าการจัดอบรมสรีรวิทยาพยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 
36ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อเรื่อง "SMART EXERCISE SMART LIFE 
ฉลาด……ออกก าลงักาย สบายชวี"ี ความคืบหน้าการจัดประชุม FAOPS 2019 ที่ญี่ปุ่นซึ่งจะจัดในปีหน้า ข่าวการแข่งขัน The 16th Inter-
medical Physiology Quiz ที่มาเลเซีย ข่าวสารในแวดวงสรีรวิทยาและสมาชิกสรีรวิทยา ข่าวการจากไปอย่างสงบของอดีตนายก
สรีรวิทยาสมาคม และข่าวน่ายินดีของสมาชิกที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ซึ่งในเดือนนี้มีข่าวน่ายินดีที่สมาชิกของเราได้รับรางวัลจาก สกว. 
ส่วนจะเป็นผู้ใดลองเข้าไปชมกันค่ะ และขณะนี้ทางสรีรวิทยาสมาคมได้ปรับปรุง Website ใหม่ www.pst.or.th ซึ่งทางสมาชิกสามารถ
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ และข่าวสารการประชุมวิชาการต่างๆทั้งนอกและในประเทศ  มาให้สมาชิกติดตามกันด้วย  ทางกอง
บรรณาธิการยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกทุกท่านเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้รู้สึกว่าเราใกล้กันและ
ทราบข้อมูลข่าวสารของกันและกัน   หากท่านใดมีข้อมูลข่าวสารใด ๆ สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการเช่นเดิมขอขอบคุณทุกท่านแล้ว
เจอกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ  
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จุฬาฯจัดอบรมสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ประจ าปี 2561   

“Smart Exercise Smart Life  
ฉลาด…ออกก าลังกาย สบายชีวี” 

            ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ร่วมกบัสรรีวทิยาสมาคมจะจดัอบรมสรรีวทิยา-
พยาธสิรรีวทิยา ครัง้ที ่36 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในหวัข้อ คือ 
"Smart Exercise Smart Life ฉลาด……ออกก าลังกาย 

สบายชีวิ" โดยจดัวนัที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ. อาคาร
แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หวัข้อการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ “Daily activity, alternative 
exercise and sexercise” “Run for your health, run for 
yourself” “Nutrition & exercise, supplement and doping” 
“Neuropsychological benefit of exercise” “Gym exercise” 
“Smart workout for woman” “Sport guru” และ “Exercise 
in various population: children, elderly and metabolic 
disease” มีวิทยากรซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นแพทย์ที่เช่ียวชาญใน
เร่ือง exercise อาท ิผศ. ดร.นายแพทย์ภาสกร  วธันธาดา 
แพทย์หญิง ฑิมภ์พร  วิทูรพงศ์ นายแพทย์เสกข์  แทน
ประเสรฐิสุข  รศ. ดร.แพทยห์ญงิอรอนงค ์กุละพฒัน์    รศ.
ดร.ดรุณวรรณ  สขุสม   รศ.นายแพทย ์สมพงษ์  สุวรรณวลยั
กร และ รศ.นายแพทย ์สมพล  สงวนรงัศริกิุล เป็นต้น และที่
พเิศษคอืมศีลิปินทเีชีย่วชาญดา้น exercise คอื คุณ ศรณัย์
รชัต ์วสิทุธธิาดา (ลเิดยี) มาร่วมเป็นวทิยากรดว้ย  

ขณะนี้ program การอบรม และรายละเอียดการลงลงทะเบียนและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ สมาชิก
สามารถเข้าไปดไูด้ที่ website http://physiology.md.chula.ac.th  ค่าลงทะเบยีนการอบรมฯ แสดงในตารางดา้นล่าง 
ส าหรบัเรื่องทีพ่กัในอตัราพเิศษบรเิวณใกลก้บัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และค่าเครดติของสภาวชิาชพีจะแจง้ใหท้ราบ
เป็นระยะ  

สถานะผูส้มคัร ลงทะเบียนก่อน วนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 

ลงทะเบียนหลงั วนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 

สมาชิกสรีรสมาคม 2,000 2,500 
ไม่ใช่สมาชิกสรีรสมาคม 2,500 3,000 
นิสิต–นักศึกษา 1,500 2,000 
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                สาขาสรีรวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช รว่มกบัภาควชิาสรรีวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และสรรีวทิยาสมาคม
แห่งประเทศไทย จะจดัการประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่46 ประจ าปี 2561 ภายใต้หวัขอ้
การประชุม: “Research and Educational Innovation in Physiology”  วนัที ่19-21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ณ 
โรงแรม โรแมนติก รีสอรท์ แอนด ์สปา อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ขณะนี้ก าลงัเร่งท าก าหนดการกระประชุมให้
สมบูรณ์ คาดว่าภายในเดอืนกุมภาพนัธ์น้ีจะประกาศรายละเอยีดและมหีนังสอืเชญิประชุมไปยงัสมาชกิและสถาบนั
ต่าง ๆ ก าหนดการครา่ว ๆ จะม ีปาฐกถาพเิศษ 2 เรือ่ง โดยเชญิผูท้รงคุณวุฒมิาใหค้วามรู ้เช่น การสร้างนวตักรรม
จากงานวิจยัสรีรวิทยา (Innovative production from Physiological Research) การเรยีนการสอนและการ
วดัผลทางดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(Outcome based Education: Teaching and Evaluation Method in 
Preclinical Sciences) และ การสรา้งแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการสอนสรรีวทิยา (Simulation of Muscle Contraction) 
เป็นต้น รวมทัง้ม ีsymposium ทีน่่าสนใจเกี่ยวกบันวตักรรมดา้นเทคโนโลยกีารแพทยแ์ละการวจิยั เช่น  Innovation 
in Cancer Therapy, Innovation and Technology for Medical Applications โดยวิทยากรเป็นผู้เช่ียวชาญ
จากหลายสถาบนั ทัง้ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช คณะเภสชัศาสตร ์และ
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และจาก สถาบนัวิจยั
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) แห่งประเทศไทย และเป็นประจ าทุกปีที่จะมีรางวลัการน าเสนองานวิจยั
ของนักศึกษาทัง้แบบปากเปล่าและแผ่นภาพ จ านวน 8 รางวลั โดยการสนับสนุนเงินรางวลัจากกองทุน 
FAOPS 2015  เสรจ็งานประชุมแลว้สมาชกิสามารถเทีย่วชมความงามของสถานทีเ่ทีย่วหลายแห่ง เช่น  shopping ท่ี 
Palio ท่ีมีฉายาว่าอิตาลีเมืองไทย หรือท่ี Primo Posto อยากชมธรรมชาติไปท่ีไร่มณีศร ท่ีมีดอกทุ่ง
ทานตะวนัสดุลกูตา หรือจะไปเขาใหญ่ไวเนอร่ี ชิมเหล้าไวน์ หรือจะไปเล่นน ้าท่ี Scenical World ความคบืหน้า
การจดัประชุมจะน าเสนอใหทุ้กท่านทราบในเรว็ ๆ นี้ 
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          ปิดฉากไปแล้วส าหรบัการประชุมวชิาการสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 45 ประจ าปี 2560 
ภายใต้หวัขอ้การประชุม: “Implications in Health and Disease”  โดยจดัระหว่างวนัที ่6-8 ธนัวาคม 2560 ณ 
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ภาควชิา
สรรีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพการประชุม ได้สรุปการประชุมให้ทาง
สมาคมรบัทราบ และส่งภาพบรรยากาศอบอุ่นในการประชุมลงใน website การประชุม ทุกท่านคงจะเข้าไป 
download แล้ว ทาง NEWSLETTER ขอสรุปภาพรวมการประชุมให้สมาชกิทุกท่านทราบดงัน้ีค่ะ จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 201 คน ประกอบดว้ย อาจารย ์นักศกึษา และเจา้หน้าที ่จากสถาบนัต่าง ๆ กจิกรรมการ
ประชุมประกอบดว้ย 
ปาฐกถา 2 เรือ่ง คอื 
• ปาฐกถา อวย เกตุสงิห ์โดย Professor Prasit Watanapa เรื่อง Translating Basic Science into Clinical 

Practice 
• ปาฐกถา ดถิ ีจงเจรญิ โดย Professor Suthipan Jitpimolmard เรื่อง Impact of Research on the 

Development of the Country 
บรรยายพิเศษ 4 เรือ่ง คอื 
บรรยายพเิศษ 1 โดย Professor Gary Sweeney เรื่อง Heart Failure: Understanding Pathophysiology and 
Therapeutic Opportunities. 
บรรยายพเิศษ 2 โดย Professor Cheng Hwee Ming เรือ่ง How My Students Taught Me Physiology 
บรรยายพเิศษ 3 โดย Professor Takafumi Ishida เรือ่ง Semen and Primate Society 
บรรยายพเิศษ 4 โดย Associate Professor Silvia Arribas เรื่อง Sexual Dimorphism in Fetal Programming 
of Cardiovascular Diseases. Are Females Really Protected? 
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Symposium 4 เรือ่ง คอื 
Symposium 1 เรือ่ง Novel Risk Factors for Cardiovascular Disease 
Symposium 2 เรือ่ง Substrate Utilization and its Implications in Health and Sports 
Symposium 3 เรือ่ง Two Hundred Seventy Minutes of Life 
Symposium 4 เรือ่ง Alternative Medicine in Epilepsy 
การน าเสนอผลงานวิชาการทัง้แบบดว้ยวาจาและแบบแผ่นภาพ ไดแ้ก่ 
ผลงานวชิาการดว้ยวาจา ระดบัดุษฎบีณัฑติ จ านวน 7 เรือ่ง 
ผลงานวชิาการดว้ยวาจา ระดบัมหาบณัฑติ จ านวน 7 เรือ่ง 
ผลงานวชิาการดว้ยแผ่นภาพ ระดบัดุษฎบีณัฑติและมหาบณัฑติ (Poster Presentation) จ านวน 17 เรือ่ง 
ผลงานวชิาการดว้ยแผ่นภาพโดย คณาจารย ์นกัวชิาการ และนกัวจิยั จ านวน 18 เรือ่ง 

       นักศกึษาที่ไดร้บัรางวลัการน าเสนอผลงานวชิาการ ซึ่งในปีนี้เพิม่เป็น 8 รางวลั โดยการสนับสนุนเงนิรางวลั
จากกองทุน FAOPS 2015 โดยสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 
รางวลัผลงานวิชาการท่ีน าเสนอด้วยวาจา  
 “รางวลั ดิถี จึงเจริญ” ระดบัดุษฎีบณัฑิต รางวลั “ชนะเลศิ” คอื นางสาว เกศสรนิทร์ ร่วมยอด จาก ภาควชิา
สรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล  
“รางวลั อวย เกตุสิงห์” ระดบัมหาบณัฑิต รางวลั “ชนะเลศิ” คอื นางสาว จ าลองลกัษณ์ ศรโีคว จาก ภาควชิา
สรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
“รางวลั ประสพ รตันากร” ระดบัดษุฎีบณัฑิต รางวลั “รองชนะเลศิ” คอื นางสาวสมฤด ีเรยีบรอ้ย จาก ภาควชิา
สรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
“รางวลัจากกองทุน FAOPS 2015” ระดบัมหาบณัฑิต รางวลั “รองชนะเลศิ” คอื นางสาววณิชยา มนิตา จาก 
ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
รางวลัผลงานวิชาการท่ีน าเสนอแบบแผน่ภาพ  
ระดบัดุษฎีบณัฑิต รางวลั “ชนะเลศิ คอื นางสาวกาญจนา สุขศร ีจาก ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์ศริิ
ราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 
ระดับดุษฎีบณัฑิต รางวัล “ชนะเลิศ” คือ นายอัครชัย ทับสกุล จาก ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ระดบัมหาบณัฑิต รางวลั “ชนะเลิศ” คอื นายภูรวิฒัน์ เขยีวค ารพ จาก ภาควชิาสรรีวิทยา คณะวทิยาศาสตร์
การแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร  
รางวลั Award of Excellence โดย ภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในการน าเสนอ
ผลงานวชิาการด้วยแผ่นภาพ ระดบัมหาบณัฑติ รางวลั “รองชนะเลศิ” คอื นางสาวสุรนีา เปาะซา จาก ภาควชิา
สรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
         ในวนัแรกช่วงค ่ามพีธิแีสดงมทุติาจติ “ครสูรรีวทิยาอาวุโส” โดยมกีารต้อนรบัดว้ยพธิบีายศรสีู่ขวญัตามประเพณี
อีสาน เพื่อความเป็นศิรมิงคลแก่ “ครูนักสรรีวิทยาอาวุโส” จ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) 
ดร.ภญ.ราตร ีสุดทรวง    ศาสตราจารย ์(กติตคิุณ) ดร.พญ.บงัอร ชมเดช    ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.น.สพ.ไพบูลย ์ 
บูรณรกัษ์    รองศาสตราจารย ์ดร.ประคอง ตงัประพฤทธิกุ์ล     รองศาสตราจารย ์วชัรตัน์ หลมิรตัน์ ศาสตราจารย ์
(พเิศษ) ทพ.ดร.จรีศกัดิ ์นพคุณ    รองศาสตราจารย ์นพ.ชาญวทิย ์โคธรีานุรกัษ์      รองศาสตราจารย ์นพ.ประสงค ์ศริิ
วริยิะกุล และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภชิยั ชปูรชีา บรรยากาศเป็นไปดว้ยความอบอุ่นชื่นมื่น 
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         วนัสุดทา้ยเจา้ภาพไดพ้าเทีย่วภายในเมอืงขอนแก่น เช่น ศาลหลกัเมอืงขอนแก่น วดัพระธาตุขอนแก่น วดัหนอง
แวง เป็นตน้ ทางผูจ้ดัการประชุมไดม้อบเงนิบรจิาคเพื่อสนับสนุนสมาคมฯ ผ่านประธานฯ เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาท 
ซึง่ได้มอบใหแ้ก่เหรญัญกิเพื่อด าเนินการต่อไป พรอ้มกบัได้ถ่ายรูปพธิรีบัมอบ ส าหรบัเจา้ภาพครัง้ต่อไปคอื ภาควชิา
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช ร่วมกับภาควิชา
สรรีวทิยา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ซึ่งจะจดัที่เขาใหญ่ ปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ในวนัที่ 19-21 
ธนัวาคม 2561 เรยีนเชญิสมาชกิเตรยีมตวัไปสมัผสัไอหนาวและพบกนัอกีครัง้ในงานประชุมวชิาการครัง้หน้าค่ะ 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท 
                      ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

            โรคอจุจาระร่วง ถอืเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของประเทศก าลงัพฒันา ในแต่ละปีมี
            ผูป่้วยหลายแสนคนเสยีชวีติจากโรคนี้ และมแีนวโน้มจ านวนผูป่้วยเพิม่มากขึน้โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ จากภาวะโลกรอ้นและอุทกภยั อหวิาตกโรคถอืเป็นโรคอุจจาระร่วงทีม่อีาการรุนแรงและก่อการระบาดสูง 
เกดิจากเชือ้ Vibrio cholera การระบาดของอหวิาตกโรคทีผ่่านมาเกดิจากเชือ้สายพนัธุ ์Classical หรอื  El Tor แต่
ทว่าการศกึษาทางระบาดวทิยาพบว่า เชื้ออหิวาห์สายพนัธุ์ที่ก าลงัก่อการระบาดในประเทศไทย คอืสายพนัธุ์ El 
Tor variant ซึง่มพีืน้ฐานทางพนัธุกรรมเป็นสายพนัธุ ์El Tor แต่มกีารถ่ายโอนยนี cholera toxin จากสายพนัธุ ์
classical ท าใหก่้อโรคไดรุ้นแรงมากขึน้ (1) การศกึษาพยาธสิรรีวทิยาของโรคอุจจาระในหนูเมา้สพ์บว่า เชือ้สาย
พนัธุ ์classical ก่อใหเ้กดิอาการทอ้งร่วงผ่านการกระตุ้นการคดัหลัง่คลอไรดใ์นล าไส้ผ่านโปรตนี cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator (CFTR) โดยไม่มกีารอกัเสบและการท าลาย tight junction (2) แต่เชือ้
สายพนัธุ์ El Tor variant เหนี่ยวน าอาการท้องร่วงด้วยกลไกที่เกี่ยวข้องกบัการอกัเสบ อนัเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการสรา้ง cholera toxin ไดเ้พิม่ขึน้ 2-3 เท่า ซึง่มผีลท าลาย tight junction แลว้เหนี่ยวน าใหเ้กดิ
การอักเสบผ่านการกระตุ้นโปรตีนตัวรบัของระบบภูมคิุ้มกันคือ toll-like receptor 4 ท าให้เกิดการสร้าง 
prostaglandin E4 (PGE4) ซึง่มผีลกระตุ้นการคดัหลัง่คลอไรดผ์่านโปรตนีช่องทางผ่านคลอไรดท์ัง้สองชนิดใน
เซลลล์ าไส ้คอื CFTR และ calcium-activated chloride channel (CaCC) นอกจากนี้ PGE4 ยงัมผีลท าลาย tight 
junction อกีดว้ย (3) จงึท าใหส้ามารถสรุปไดว้่า เชือ้สายพนัธุ ์El Tor variant ทีก่ าลงัระบาดก่อโรคไดรุ้นแรงมาก
ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสายพนัธุด์ ัง้เดมิ เนื่องจากมกีารเหนี่ยวน าการคดัหลัง่คลอไรดผ์่านโปรตนีช่องทางผ่านคลอ
ไรดท์ัง้สองชนิด คอื CFTR และ CaCC ท าใหเ้กดิโรคอุจจาระร่วงชนิด secretory diarrhea  ร่วมกบัการท าลาย 
tight junction ส่งผลใหเ้กดิโรคอุจจาระร่วงดว้ยกลไก  leak-flux mechanism อกีดว้ย ดงันัน้ การพฒันาวธิกีาร
รกัษาโรคอุจจาระรว่งทีเ่กดิจากเชือ้อหวิาหท์ีก่ าลงัระบาดนี้ตอ้งมุง่เป้าไปทีก่ารยบัยัง้โปรตนีช่องทางผ่านคลอไรดท์ัง้
สองชนิดคอื CFTR และ CaCC และการยบัยัง้การอกัเสบและการฟ้ืนฟู tight junction ของล าไส ้โดยผู้วจิยัได้
ค้นพบยาและสารจากผลติภณัฑธ์รรมชาตหิลายชนิดที่มศีกัยภาพในการรกัษาโรคอุจจาระร่วงที่เกดิจากเชื้อสาย
พนัธุ์ใหม่นี้ เช่น chitosan oligosaccharide ที่เตรยีมจากเปลอืกกุ้งสามารถลดการอกัเสบ ยบัยัง้โปรตนี CFTR 
และเร่งการฟ้ืนฟูของ tight junction ในล าไส้มนุษยไ์ด้ผ่านการกระตุ้นโปรตนีตวัรบัแคลเซยีม (calcium-sensing 
receptor) และโปรตนี AMP-activated protein kinase (AMPK) (4) สาร piperine จากพรกิไทยด าและยา 
diclofenac สามารถยบัยัง้การคดัหลัง่คลอไรดผ์่าน CFTR และ CaCC ได ้ (5,6) และล่าสุดพบว่ายา flefenamic 
acid ซึง่เป็นยาในกลุ่ม NSAID สามารถออกฤทธิย์บัยัง้การอกัเสบและเร่งการฟ้ืนฟูของ tight junction เซลลล์ าไส้
ผ่านการกระตุ้นโปรตนี AMPK (7) และสามารถยบัยัง้การคดัหลัง่คลอไรดผ์่านทัง้ CFTR และ CaCC ไดอ้กีดว้ย 
(8) ขณะน้ีผูว้จิยัก าลงัด าเนินการวจิยัต่อยอดเพื่อน าผลงานวจิยัดงักล่าวไปสู่การใชป้ระโยชน์ในการรกัษาผูป่้วยโรค
อุจจาระรว่งต่อไป   
 

กลไกการเกิดโรคอจุจาระร่วง
จากเช้ืออหิวาหส์ายพนัธุใ์หม่ 
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การปฏบัิตติัวเม่ือต้องอยู่กับกรดไหลย้อน.....      

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร วีระวัฒกานนท์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถาม:    โรคกรดไหลย้อนคืออะไร 
ตอบ:    โรคกรดไหลยอ้น (Gastroesophageal Reflux Disease หรอื GERD) เป็นอาการทีเ่กดิขึน้เพราะกรด
ในกระเพาะอาหารไหลยอ้นขึน้มาบรเิวณหลอดอาหารส่วนปลาย มผีลท าใหห้ลอดอาหารอกัเสบได ้โดยมี
พยาธสิรรีวทิยาการเกดิโรค ดงันี้        

ถาม:    อาการทีพ่บมีอะไรบ้าง 
ตอบ:    - ปวดแสบรอ้นบรเิวณหน้าอก หรอืรอ้นเหมอืนไฟลนหวัใจ (heartburn)  
           - เจบ็คอเรือ้รงั แสบปาก แสบลิน้ เสยีงแหบ โดยเฉพาะช่วงเชา้ เนื่องจากเวลาหลบักรดจะไหลยอ้นมากกว่า
เวลาอื่นๆ บางคนกรดไหลยอ้นสงู ท าใหก้ล่องเสยีงหรอืคอหอยอกัเสบ ไอเรือ้รงั 
           - รูส้กึคลา้ยมกีอ้นจกุอยูใ่นคอ  
ความส าคญั: ถ้าไม่รกัษาและปล่อยท้ิงไว้นานๆ อาจท าให้เย่ือบุหลอดอาหารอกัเสบ เป็นแผลในหลอด
อาหาร มีเลือดออก หลอดอาหารตีบ จนกลืนอาหารล าบาก เส่ียงต่อการเป็นเย่ือบุหลอดอาหารผิดปกติชนิด 
Barrett’s esophagus และ เพ่ิมการเป็นมะเรง็หลอดอาหารได้ 
 
ถาม:    การตรวจทีช่่วยวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อนมีอะไรบ้าง  
ตอบ:    1. การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy, EGD) 
สามารถบอกไดว้่าผูป่้วยมหีลอดอาหารอกัเสบจากโรคกรดไหลยอ้นหรอืไม่ บอกไดว้่าผูป่้วยมภีาวะแทรกซอ้นจากโรค
กรดไหลยอ้นหรอืไม ่และช่วยวนิิจฉยัหรอืแยกโรคอื่นทีอ่าจท าใหผู้ป่้วยมอีาการคลา้ยโรคกรดไหลยอ้นได ้   
 

           2. การตรวจวดักรดในหลอดอาหาร และ impedance ตลอด 24 ชัว่โมง (24 hr. pH Monitoring) 
สามารถบอกว่าผูป่้วยมกีรดไหลยอ้นขึน้มาในหลอดอาหารเป็นจ านวนครัง้และนานมากกว่าปกตหิรอืไม่ การเกดิกรด
ไหลยอ้นสมัพนัธก์บัการเกดิอาการของผู้ป่วยหรอืไม่ การให้ยารกัษาผูป่้วยกรดไหลยอ้นสามารถควบคุมการเกดิกรด
ไหลยอ้นไดเ้พยีงพอหรอืไม ่ 
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           3. การตรวจการเคลือ่นไหวของหลอดอาหาร (Esophageal Manometry)             
ช่วยในการประเมนิความผดิปกตขิองการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารและหรูดูหลอดอาหารส่วนล่างก่อนการผ่าตดั ช่วย
วนิิจฉยัในผูป่้วยโรคผวิหนงัแขง็ระยะเริม่แรกทีม่าดว้ยการอาการของกรดไหลยอ้นได ้หรอืช่วยวนิิจฉัยโรคหลอดอาหาร
เคลื่อนไหวผดิปกต ิทีม่อีาการคลา้ยกรดไหลยอ้น 
 

ถาม:    ควรปฏิบติัตวัอย่างไรถ้าเป็นโรคน้ี 
ตอบ:   ในเบือ้งตน้วธิทีีง่า่ยทีสุ่ดคอื การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด าเนินชวีติ 
  “เรามาปรบัพฤติกรรมการรบัประทานอาหารเพ่ือให้ห่างไกลโรคกรดไหลย้อนกนัดีกว่า” 

1. อาหารทีม่ไีขมนัสงู พบว่าการรบัประทานอาหารทีม่ไีขมนัสงู เสีย่งในการเกดิอาการของโรคกรดไหลยอ้น อาหาร
ไขมนัสงูเสีย่งจากความอว้น อาหารไขมนัสงูท าใหก้ระเพาะอาหารจะบบีตวัชา้ลงดว้ย 
2. ผลไมห้รอืน ้าผลไมจ้ าพวกสม้ มะนาว ผูป่้วยโรคกรดไหลยอ้นจะมอีาการแสบรอ้นหน้าอกมากขึน้ เมือ่รบัประทานน ้า
ผลไมจ้ าพวกสม้ มะนาว น ้าองุน่ จะท าใหเ้กดิอาการแสบรอ้นหน้าอกเพราะมคีวามเป็นกรดสงู 
3. เครือ่งดืม่ทีม่คีารบ์อเนต การดื่มเครือ่งดื่มทีม่คีารบ์อเนต น ้าอดัลม โซดา จะท าใหเ้กดิอาการแสบรอ้นหน้าอกได้
มากกว่าน ้าเปล่า พบว่าเครือ่งดื่มทีม่คีารบ์อเนตท าใหแ้รงบบีตวัของหรูดูหลอดอาหารลดลงได้ 
4. กาแฟและเครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนี พบว่าผูป่้วยกรดไหลยอ้นทีม่หีลอดอาหารไวต่อกรด เมือ่กระตุน้โดยการใหก้าแฟ
สมัผสักบัหลอดอาหาร สามารถกระตุน้ใหเ้กดิอาการแสบรอ้นหน้าอกได ้และคาเฟอนีเองกก็ระตุน้กระเพาะอาหารเพิม่
การหลัง่กรดได ้
5.  ชอ็กโกแลต เชื่อว่าการรบัประทานชอ็กโกแลตอาจท าใหเ้กดิอาการกรดไหลยอ้นมากขึน้ โดยน่าจะเกดิจากการที่
ชอ็กโกแลตท าใหห้รูดูหลอดอาหารส่วนล่างคลายตวั ในผูป่้วยโรคกรดไหลยอ้นพบว่าเมือ่ชอ็กโกแลตสมัผสักบัล าไสเ้ลก็
ส่วนตน้ สามารถกระตุน้ใหเ้กดิกรดไหลยอ้นไดม้ากขึน้ 
6. อาหารเผด็หรอืพรกิ มกีารศกึษาพบว่าในคนปกตกิารรบัประทานพรกิไมท่ าใหเ้กดิอาการแสบรอ้นหน้าอก แต่ใน
ผูป่้วยทีม่กีารท างานของทางเดนิอาหารผดิปกต ิเช่น ผูป่้วยล าไสแ้ปรปรวน พบแนวโน้มว่าพรกิสามารถท าใหเ้กดิ
อาการแสบรอ้นหน้าอกได ้ซึง่ปัจจบุนัยงัเชื่ออกีว่า พรกิหรอืสารทีม่สี่วนประกอบของ Capsaicin ท าใหเ้กดิอาการแสบ
รอ้นหน้าอกไดใ้นผูป่้วยกรดไหลยอ้น 
7. ปรมิาณอาหารทีร่บัประทาน การรบัประทานอาหารมือ้ใหญ่หรอืรบัประทานอาหารปรมิาณมากๆ เชื่อว่าท าใหก้รด
ไหลยอ้นไดม้ากขึน้ เนื่องจากพบว่าการขยายตวัของกระเพาะอาหารส่วนตน้มคีวามสมัพนัธก์บัการคลายตวัของหูรดู
หลอดอาหารส่วนล่างทีบ่่อยขึน้ 
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8. การนอนหลงัรบัประทานอาหาร พบว่าการนอนหลงัรบัประทานอาหารเสรจ็ใหม่ๆ จะท าใหเ้กดิกรดไหลยอ้นมาก
ขึน้ โดยเฉพาะถ้าล้มตวัลงนอนราบภายใน 2 ชัว่โมงหลงัอาหาร เพราะในขณะนอนราบหลอดอาหารจะอยู่ต ่ากรด
ไหลยอ้นง่าย ดงันัน้โดยทัว่ไปจงึแนะน าใหร้บัประทานอาหารเสรจ็แลว้เป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 ชัว่โมงจงึค่อยลม้ตวั
ลงนอน หรอือยูใ่นท่าหวัสงู 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
ผูท้ี่สูบบุหรีจ่ะมอีตัราการมอีาการของโรคกรดไหลยอ้นมากกว่าผู้ทีไ่ม่สูบบุหรี ่พบว่าการสูบบุหรีส่ามารถท าใหแ้รงบบี
ตวัของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างลดลง ท าให้มคีวามถี่ของการเกิดกรดไหลยอ้นมากขึ้น และยงัท าให้กรดค้างอยู่ใน
หลอดอาหารนานขึน้ จากการทีม่นี ้าลายน้อยลง และนิโคตนิเองกก็ระตุน้เพิม่การหลัง่กรดจากกระเพาะอาหารดว้ย 
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล ์ 
การดื่มแอลกอฮอลท์ าใหเ้กดิกรดไหลยอ้นไดม้ากขึน้ เพราะการลดแรงบบีตวัของหูรดูหลอดอาหารส่วนล่างขณะพกั  หู
รดูของหลอดอาหารส่วนล่างคลายตวับ่อยขึน้  การบบีตวัของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารช้าลง  การหลัง่กรดใน
กระเพาะอาหารมากขึน้ 
การมีน ้าหนักตวัมากเกินไป  
ความอ้วนสมัพนัธ์กบัการมอีาการของโรคกรดไหลยอ้นมากขึน้ พบว่าการมดีชันีมวลกาย (BMI=น ้าหนัก/ส่วนสูงเมตร
ยกก าลงัสอง) มากกว่า 25 ท าให้มโีอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้นถึงสองเท่าครึ่ง ถึงสามเท่าเมื่อเทียบกบัคนที่มี
น ้าหนกัตวัน้อยกว่า 
ถาม:    การรกัษาโดยการใช้ยาต่างๆ มีหรือไม่ 
ตอบ:    มยีาหลายกลุ่ม เช่น ยาลดกรด (antacids) ยากลุ่ม H2 receptor antagonists เช่น ยา cimetidine, 
ranitidine ยากลุ่ม proton pump inhibitors (PPIs) เช่น ยา omeprazole, lansoperazole, pantoprazole, 
esomeprazole, rabeprazole  
            โดยยาทีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ดในปัจจุบนั คอื ยาลดกรดในกลุ่ม PPI นาน 6-8 สปัดาห ์ในรายที่เป็นมากอาจต้องใช้
ยาเป็นระยะเวลานานหลายเดือนหรอืเป็นปี อาจมกีารปรบัการรบัประทานยาตามเวลาตามอาการที่ม ีในรายที่
รบัประทานยาแลว้อาการไม่ดขีึน้ควรพบแพทยเ์ฉพาะทาง 
           ส่วนการผ่าตดั  แพทยจ์ะพจิารณาท าการรกัษาด้วยการผ่าตดั ผูกหูรูดกระเพาะอาหาร หรอืการผ่าตดัผ่าน
กลอ้งทีเ่รยีกว่า transoral incisionless fundoplication เฉพาะในผูป่้วยทีม่อีาการรุนแรง หรอืใหก้ารรกัษาโดยการใช้
ยาอยา่งเตม็ทีแ่ลว้ไมด่ขีึน้ ซึง่มผีูป่้วยเช่นนี้ไมม่ากนกั 
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          ตามที่ได้แจง้เกี่ยวกบัการประชุม The 9th FAOPS 
Congress 2019 ซึง่จะจดัที ่Kobe, Japan ในระหว่างวนัที ่
March 28-31, 2019  ในชื่อหวัขอ้ว่า PHYSIOLOGY OF 
LIFE  FUNCTION AND MECHANISM  โดยจะม ีPlenary 
Lectures จาก 2 Nobel prize มาร่วมบรรยาย ได้แก่ Prof. 
Linda B. Buck (Nobel Prize Laureate) บรรยายเรื่อง 
“Olfactory system”  Prof. Yoshinori Ohsumi (Nobel 
Prize Laureate) บรรยายเรื่อง  "Mechanisms for 
Autophagy" และ Prof. David Julius บรรยายเรื่อง  
"Molecular mechanisms of nociception and 
thermosensation through TRP channels"  นอกจากนัน้ 

จะม ีSpecial Lectures และกจิกรรมอื่นๆ อาท ิTEACHING WORKSHOP, TRAINING COURSE  และ ORAL 
and POSTER PRESENTATIONS รวมทัง้ SYMPOSIUM หวัขอ้ต่าง ๆ ซึง่ ขณะนี้คณะกรรมการจดังานไดม้บีนัทกึ
ไปยงัสรรีวทิยาสมาคมของประเทศต่าง ๆ เชญิชวนส่งหวัขอ้ symposium เขา้มาเพิม่เตมิ โดยหวัขอ้ symposium 
ทีเ่สนอมาตอ้งไมซ่ ้ากบัหวัขอ้ symposium ทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาการรบั  symposium โดย
พจิารณาจากคุณภาพความน่าสนใจของหวัขอ้ที่ส่งมาและ speaker ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กั  ทัง้นี้ผูส้นใจสามารถเขา้
ไปดูรายละเอยีดการน าเสนอ symposium ได้ที ่ http://www.nips.ac.jp/faops2019/CallSymposia.html  ส าหรบั
หวัขอ้ symposium ทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ ไดแ้ก่ 

 Advances in understanding cerebellar LTD and motor learning: A celebration of Masao Ito 
 Molecular mechanisms of aging 
 Thermal biology: A new world of life science 
 Inter-tissue communications underlying metabolic and feeding control 
 Cutting-edge research topics on skeletal muscle plasticity in health and diseases 
 Teaching physiology; International perspectives 
 Primate researches in Asian regions (tentative) 
 Frontiers in pain physiology - from detection to the survival behavior 
 Toward understanding the neural basis of memory 

Dead line ส าหรบัการส่งหวัขอ้ symposium คอื April 2018 และจะตดัสนิภายในไม่เกนิ August 2018 สมาชกิท่าน
ใดมคีวามสนใจสามารถติดตามข่าวสารต่าง  ๆ เกี่ยวกับการประชุม สามารถติดตามได้ทาง congress website 
http://www.nips.ac.jp/FAOPS2019/ หรอืตดิต่อเลขาการจดัประชุม Prof. Noriyuki Koibuchi (Gunma University) 
Secretary Office: Japan Convention Service, Inc. E-mail: faops2019@convention.co.jp  
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                  ไดอ้อกมาใหเ้หน็กนัแลว้ และพรอ้มเปิดการลงทะเบยีนแลว้เช่นกนั ค่าลงทะเบยีนคอื 70 USD (รวม
อาหารและที่พกัส าหรบันักศกึษาที่เขา้แข่งขนั) ปิดการรบัลงทะเบียนวนัท่ี 31 March 2018  ส าหรบักฎกตกิา
เหมอืนเดมิ คอืส่งไดท้มีละ 3-5 คน ส าหรบั refresh course ในปีนี้ ทางผูจ้ดัไดผู้เ้ชีย่วชาญทางสรรีวทิยา 2 ท่าน คอื 
Prof. David Eisner, Professor of Cardiac Physiology, University of Manchester, President of The 
Physiological Society (UK) และ Prof. Susan Wray, Professor of Cellular and Molecular Physiology, 
University of Liverpool, Editor-in Chief of Physiology Report (UK) ขณะนี้มบีางประเทศไดส้่งนักศกึษาสมคัรเขา้
แขง่ขนัแลว้ ความคบืหน้าจะรายงานใหท้ราบต่อไป 

            หลงัจากจบ 15th  Inter-Medical School 
Physiology Quiz ณ University of Malaya กรุง
กวัลาลมัเปอร ์ประเทศ   มาเลเซยี ในปีที่แลว้ ปีนี้ข่าว
การแข่งขนั 16th Inter-Medical School Physiology 
Quiz (16th IMSPQ) จะเริม่เปิดฉากการแข่งขนัในวนัที ่
15-16 August 2018 ณ University of Malaya กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภาพโปสเตอร์
ประชาสมัพนัธ ์
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อาลัยแด่ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงปราณี  ใจอาจ 

          ต้นปี 2561 วงการสรีรวิทยาแห่งประเทศไทยได้สูญเสียบุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีุณูปการอย่างยิง่ต่อวงการสรรีวทิยา ท่านคอื  รองศาสตราจารย ์
เภสชักรหญิง ปราณี ใจอาจ ท่านได้ถงึแก่กรรม เมื่อวนัพุธที่ 24 มกราคม 2561 
ขณะเข้ารบัการรกัษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธบิดมีาได้ระยะเวลาหนึ่ง รวมอายุได ้
78 ปี  สมยัเมือ่ท่านยงัปฏบิตังิานอยูน่ัน้ ท่านมผีลงานมากมาย อาท ิ ด ารงต าแหน่ง
คณบดคีณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (2530-2534)  ด ารงต าแหน่งนายก 

ส าหรบัก าหนดการจดัพธิศีพมดีงันี้  
 วนัที ่25 มกราคม 2561 พธิเีคลื่อนศพไปยงัวดัเสมยีนนาร ีเพื่อท าพธิรีบัพระราชทานน ้าหลวง
อาบศพ และรบัพระราชทานพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรม  
 วนัที ่25-27 มกราคม 2561 จะมพีธิพีระราชทานพระพธิธีรรมสวดพระอภธิรรม โดยส านกั
พระราชวงัเป็นเจา้ภาพ  
 วนัที ่26-29 มกราคม 2561  จะมพีธิสีวดพระอภธิรรม ซึง่วนัที ่29 มกราคม สรรีวทิยาสมาคม
แห่งประเทศไทยและภาควชิาสรรีวทิยา คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นเจา้ภาพ   
 29 มกราคม 2561 พธิบีรรจศุพและเคลื่อนยา้ยไปเกบ็ทีว่ดัเทวสุนทร เพื่อรอรบ้พระราชทาน
เพลงิศพ คาดว่าจะเป็นภายในเดอืนมนีาคมนี้  
 

สรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 2 สมยั (2535-2537, 2543-2545) เป็นวทิยากรให้หน่วยงานภายนอกและ
ภายใน เป็นคณะท างานและคณะกรรมการต่างๆ ทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ อาท ิคณะท างานจดัท า
พจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์ ในคณะอนุกรรมการติดตามผลการจดัท าหนังสือศัพท์เภสัชศาสตร์ และจดัท า
พจนานุกรมศพัทเ์ภสชัศาสตร ์สภาเภสชักรรม เป็นต้น ท่านไดร้บัการคดัเลอืกเป็น ศษิยเ์ก่าดเีด่น บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าปี 2547 ประเภทวชิาการ/วจิยั ทางสรรีวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาชกิทุก
ท่านขอไวอ้าลยัและแสดงความเสยีใจแด่ครอบครวัของท่านมา ณ.โอกาสน้ี  
 

     ขอแสดงความยนิดแีด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา ปรชัญาสกุล 
จากภาควชิาสรรีวทิยา และศูนยว์จิยัและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของ
หวัใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รบัรางวลั 2018 
TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award สาขา Health 
Sciences  จากงานวจิยั “ภาวะอ้วนร่วมกบัการพร่องฮอรโ์มนเอสโตรเจน
ส่งผลเร่งการสูญเสียการเรียนรู้จดจ าในเพศหญิง ”  ในงาน“นักวิจยัรุ่น
ใหม่… พบ…เมธวีจิยัอาวุโส สกว.” ครัง้ที ่17 วนัที ่10-12 มกราคม 2561 
ณ โรงแรม เดอะ รเีจน้ท ์ชะอ า บชี รสีอรท์ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี
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ขอแสดงความยนิดแีด่ รองศาสตราจารย์ ดร. อญัญานีย์ บุโรดม  อาจารย์จากสถาน
วทิยาศาสตรพ์รคีลนิิก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้
เป็น รองศาสตราจารย ์

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหมห่มายเลข 407  ดร.อรชร บุญลา อาจารยส์าขาวชิา
กายภาพบ าบดั คณะสหเวชศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหมห่มายเลข 408  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. จริฏัฐญิา ไตรสมบรูณ์ 
อาจารยจ์ากภาควชิาสรรีวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสาน
มติร 

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหมห่มายเลข 409  ดร. น.สพ. เกรกิเกยีรต ิจนิดา 
อาจารยจ์าก ภาควชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

มหาวทิยาลยันเรศวร  

ขอตอ้นรบัสมาชกิใหมห่มายเลข 410  อ.ดร. ธชิานนท ์พรหมศรสีุข อาจารยส์าขาสรรีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัพะเยา  

         ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ไดจ้ดังาน “นกัวจิยัรุ่นใหม่… พบ…เมธวีจิยัอาวุโส สกว.” ครัง้ที ่17 
วนัที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ รเีจน้ท์ ชะอ า บชี รสีอรท์ อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี ซึ่งมสีมาชกิสรรีวทิยา
ได้รบัประกาศเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์วิจยัดีเด่น ปี 2560  2 ท่าน จาก 4 ท่าน ได้แก่ สาขาสรีรวิทยา คือ 
ศาสตราจารย์.ดร. นพ.นรตัถพล เจริญพนัธุ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ สาขาประสาท
วทิยาศาสตร ์คอื ศาสตราจารย ์ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร จากคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
ทัง้ 2 ท่านเขา้ไดเ้ขา้รบัมอบของทีร่ะลกึจากพลอากาศเอก ดร. ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงยตุธิรรม ทางสมาคมขอแสดงความยนิดกีบัทัง้ 2 ท่าน ดว้ยค่ะ 
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 International Conference Adaptations and 
Nutrition in Sports (ICANS) 2018, 
Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand. 

www. conference.kku.ac.th/icans 

The 34th International Annual Meeting in 
Pharmaceutical Sciences and 2nd  CU FPhS-RIKEN CDB 
Symposium (IAMPS34 and 2nd CU FPhS-RIKEN CDB)  
“Advances in Cellular and Molecular Biology”  ในวันที่  8-9 
มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมโรงแรมอโนมาแกรนด ์
กรงุเทพมหานคร  ท่านท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารว่มงาน

ประชุมวิชาการดงักล่าวได้ท่ี 

 http://www.pharm.chula.ac.th/AM2018/ 

http://conference.kku.ac.th/i
http://conference.kku.ac.th/i
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  7th European Workshop on Lipid Mediators, 
Sep 12 – 14, 2018 •      Brussels, Belgium. 
http://workshop-lipid.eu/ 

Aging and Metabolism. Oct 21- 23, 2018 • 
Sitges, Spain.  
Http://www.cell-symposia.com/aging-and-
metabolism-2018 

The 10th APCCN 2017. Asia Pacific  
Conference on Clinical Nutrition  
26 Nov 2017 - 29 Nov 2017,  
Adelaide, Australia http://apccn2017.com/ 
  

http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
http://www.cell-symposia.com/aging-and-metabolism-2018
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http://apccn2017.com/
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