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งานบริหาร
1. ประธานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา ประจําปี การศึกษา 2557
2. ผู้ประสานงานรายวิชาสรี รวิทยาสําหรับพยาบาล (สร 224) และพยาธิสรี รวิทยาสําหรับพยาบาล
(สร 205) ประจําปี การศึกษา 2546-2553 และ 2556-2557
3. ผู้ประสานงานรายวิชาปั ญหาพิเศษทางสรี รวิทยา (Special Problems in Physiology)
ประจําปี การศึกษา 2549
งานบริการวิชาการ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการและทุนวิจยั ของ
• ข้ อเสนอโครงการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย ประจําปี 2556
• ข้ อเสนอโครงการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ ศนู ย์การแพทย์ ประจําปี 2557
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• Journal of Pharmacy and Pharmacology (2012 – ปั จจุบนั )

3. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษา ป.โท (ประสาทวิทยาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
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4. กรรมการจัดโครงการบริ การวิชาการแก่สงั คมของภาควิชาสรี รวิทยา (2550-2557)
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6. วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยา – พยาธิสรี รวิทยา ครัง้ ที่ 26 เรื่ อง “STRESS IN
DAILY LIFE” ระหว่างวันที่ (26 - 28 มีนาคม 2551)
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความทางวิชาการ
• สมฤดี สายหยุดทอง “The role of serotonergic system in depression
(บทบาทของสารสื่ อ ประสาทเซอโรโตนิ น ในโรคซึ ม เศร้ า)” วารสารวิ ท ยาศาสตร์
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549 ปี ที่ 60 ฉบับที่ 6
• สมฤดี สายหยุดทอง “ประสิทธิภาพของนํ ้ามันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้ มใน
การลดภาวะเครี ยด" วิจยั สูช่ มุ ชน http://physiol.medicine.swu.ac.th/
งานวิจัยที่เชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ
1. Neuropharmacology of the essential oil used to reduce stress
2. Determination of stress biomarkers in saliva
3. Mechanism of action of natural products used in the treatment of depression and anxiety
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