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หัวข!อการประชุม “Research and Educational Innovation in Medical Sciences”
วันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอรBท แอนดB สปา อ. ปากชCอง จ. นครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันที่ 19 ธันวาคม 2561
8.30 น.

ลงทะเบียนเขารวมประชุม

10.30 –10.45 น.

พิธีเป!ด
ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม กลาวรายงาน
นายกสรีรวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย กลาวตอนรับและเป!ดการประชุม

10.45 – 11.45 น.

ปาฐกถา อวย เกตุสิงหB : Innovative Products from Physiological Research
วิทยากร: ศาสตราจารยB ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุB (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

11.45 – 13.15 น.

Lunch symposium : Medical Coenzyme Q10
วิทยากร : ภก. นครินทรB เปVยมวรรณภาคิน

13.15 – 14.15 น.

Symposium 1 : Innovation and Technology for Medical Applications
ผูดําเนินการอภิปราย : ดร. สุธิชา กฤตยารักษสกุล
1. Better Quality of Life with Test Kits for Food and Cosmetics Safety
วิทยากร: รองศาสตราจารยB ดร. พลังพล คงเสรี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
นักประดิษฐคิดคน สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สภาวิจยั แห-งชาติ

2. Innovation in TB and MDR-TB Test Kits
วิทยากร: ดร. จัตุรงคB ขําดี
วิทยากรร-วม : ดร. สุธิชา กฤตยารักษBสกุล
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
14.15 –15.15 น.

บรรยายพิเศษ : An Overview of Synchrotron Radiation and Medical
Applications
วิทยากร: ดร. ศรายุทธ ตั้นมี
หัวหนาส-วนพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ดร. วรพจนB อุณอนันตB
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

15.15 –15.30 น.

Coffee break

15.30 – 16.45 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลCาโดยนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ประธาน : รองศาสตราจารย พญ. สุพัตรา โล-หสิริวัฒน
ประธานรวม : ผูช-วยศาสตราจารย ดร. วิชชุดา แสงสว-าง
O_01 : Diffential microRNA expression in secreted extracellular vesicles
of cholangiocarinoma cells
ศรัณยา กิจดํารงธรรม
O_02 : Boesenbergia rotunda compounds reduce MDCK cyst formation
and enlargement for polycystic kidney disease treatment
กัลยาณี โตนุ-ม
O_03 : Peak oxygen consumption and metabolic equivalents in female
patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension
สหฉัตร เอื้อหยิ่งศักดิ์
O_04 : Antidepressant-like effect of polyunsaturated fatty acids in
lymphoblasts from depressed human subjects
พัชรี ชูแกว

O_05 : Exosomes isolated from NSCLC harboring EGFR-T790M mutation
cells promote malignant phenotypes of TKI-sensitive NSCLC cells
เกียรติดํารงค จันทรพิพัฒนกุล
16.45 – 17.30 น.

ประชุมใหญCสามัญประจําปสรีรวิทยาสมาคมแหCงประเทศไทย

18.30

Welcome reception พิธีมุทิตาจิตนักสรีรวิทยาอาวุโส การแสดงจากสถาบันเจ!าภาพ
และการแสดงจากสถาบันตCางๆ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
8.30 – 9.30 น.

ปาฐกถา ดิถี จึงเจริญ : Based Education: An Education Framework to
Ensure Performance-Based Accountability Regime of Higher Education
Institution in High Quality-Effectiveness of Teaching and Learning System
วิทยากร: รองศาสตราจารยB ดร. บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีฝ;ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

9.30 – 10.00 น.

บรรยายพิเศษ “INTRODUCING MUTANT MICE FROM JACKSON LAB”
วิทยากร: Mr. James Hoffman
Asia Development Liaison, The Jackson Laboratory

10.00 – 10.15 น.

Coffee break

10.15 – 11.45 น.

Symposium 2 : Innovation in Cancer Therapy
ผูดําเนินการอภิปราย : รองศาสตราจารย ดร. ภก. ปTติ จันทรวรโชติ
1. Cancer Stem Cell : a key controller of cancer aggressiveness
วิทยากร: รองศาสตราจารยB ดร. ภก. ปwติ จันทรBวรโชติ
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. Exosomes: A Cancer Theranostics Potential
วิทยากร: รองศาสตราจารยB ดร. อาทิตยB ไชยร!องเดื่อ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

3. Anti PD-1 and Check Point Inhibitor for Treatment Cancer
วิทยากร: ดร. ภก. อนันตBชัย อัศวเมฆิน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
11.45 – 13.15 น.

Lunch symposium : Advancing Life Science Research with Merck
Innovation
วิทยากร: ดร. จิตสุพางคB รอดบําเรอ

13.15 – 13.45 น.

บรรยายพิเศษ “ ส.ส.ท. อดีต ปzจจุบัน และอนาคต”
วิทยากร: ศาสตราจารยBเกียรติคุณ ดร. ชุมพล ผลประมูล

13.45 – 15.00 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลCาโดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ประธาน : รองศาสตราจารย ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
ประธานรวม : ผูช-วยศาสตราจารย ดร.อัมพร จาริยะพงศสกุล
O_06 : Phyllanthus taxodiifolius Beille suppress microtubule dynamics
and restricts glioblastoma aggressiveness
จาตุรนต ขวัญทองดี
O_07 : The protective effects of 17b-estradiol, Pueraria mirifica extract
and dihydrotestosterone on orchudectomy-induced bone loss in
male rats
ทวีชัย แซ-แต
O_08 : The neuroprotective effect of alpha-lipoic acid derivatives
ขวัญชนก อุปการะ
O_09 : Effect of two trigram-words displayed at different visual angles on
word recognition accuracy and reaction time
Aung so moe
O_10 : Low bone mass and increased tendency to fracutre in
spontaneously hypertensive rats
วรเชษฐ พรมรักษ
Coffee break ในหองประชุม

15.00 – 16.15 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลCาโดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต
ประธาน : รองศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ประธานรวม : ผูช-วยศาสตราจารย ดร.ผานิตย คุมฮิ้น
O_11 : Role of long non-coding RNAs on chemo-radiosensitivity of head
and neck squamous cell carcinoma (HNSCC)
กฤษฎา กางบุญเรือน
O_12 : Moderate intensity exercise improved hepatic steatosis and
inflammation in ovariectomized rats with nonalcoholic
steatohepatitis
น้ําทิพย วิทยะวาณิชกุล
O_13 : Differential microRNA expression in plasma-derived exosomes of
schizophrenia patients
กิตติมา เล็กมณี
O_14 : Subcellular vitamin D receptors distribution and p38MAPK
activation in early cigarette smoke exposure with filter and
without filer from emphysema rat model
ฟาฏิส โอกฤษ
O_15 : Antibacterial activity of the La Saeng Phrachan recipe and its
herbal components extracts
อนงคนุช ทุมป^ด

15.00 – 16.45 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบแผCนภาพโดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น
การนําเสนอ Computer Simulation of Muscle Contraction
วิทยากร: รองศาสตราจารยB บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
การแสดงจากสถาบันตางๆ
พิธีมอบรางวัล และพิธีสงมอบการเปBนเจาภาพของปDถัดไป

วันที่ 21 ธันวาคม 2561
9.00 – 11.00 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลCาโดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

11.00 –12.00 น.

การนําเสนอผลงานวิจัยแบบแผCนภาพโดยนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

12.00 น.

พิธีป!ดการประชุม

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

