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2 ปที่ 7  ฉบับที่ 6  มิถุนายน 2558สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีปณิธานที่มุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพนักกายภาพบำบัด เพื่อบริการประชาชนรวมถึงผูปวย บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ และ
ไดเล็งเห็นถึงประโยชน ในการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการออกกำลังกายแบบ Myofascial Functional  

Movement ในเชิงบูรณาการโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ จึงไดจัดโครงการอบรมวิชาการในหัวเร่ือง  
“Myofascial Functional  Movement” ขึ้น ในระหวางวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 ณ หองกษัตริย
ศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี
คณะสหเวชศาสตร เปนประธานเปดงาน ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม หัวหนาโครงการ กลาวรายงาน   
กภ.วันทนีย ดานเจริญรักษ ผูเชี่ยวชาญดานการออกกำลังกายแบบ Myofascial Functional Movement 

ใหเกียรติมาเปนวิทยากรการอบรมตลอด 3 วัน 
 โครงการดังกลาวไดรับความสนใจจากนักกายภาพบำบัด ศิษยเกา อาจารยพิเศษผูควบคุมการฝก
ปฏิบัติงานทางคลินิกทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมอบรมวิชาการจำนวนท้ังสิ้น 133 คน เพื่อฝกทักษะและ
พัฒนาความรูดานการออกกำลังกายแบบ Myofascial Functional Movement ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมา
เปนการออกกำลังกายเชิงประยุกต โดยมีการผสมระหวางการใชกลามเนื้อ Fascia และขอตอรวมกันเพื่อ
กอใหเกิดการเคล่ือนไหวท่ีมากกวา 1 ทิศทาง ซึ่งคลายคลึงกับการเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 
นอกจากน้ียังเปนการแลกเปล่ียนประสบการณทางกายภาพบำบัด และสรางเครือขายระหวางนักกายภาพ
บำบัดอีกดวย สำหรับผลประเมินโครงการน้ัน อยูในระดับ ดี (4.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) จากผูตอบ
แบบประเมิน 115 คน คิดเปนรอยละ 83.72 ของผูเขารวมโครงการอบรม 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ   
รองคณบดีฝายบริหาร นางสุพัตรา พรชัยสกุลด ีผูอำนวยการฝายบริหาร พรอมดวยบุคลากร
และสโมสรนิสิตฯ รวมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ      
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเนื่องในวันคลายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 

9 มิถุนายน 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

พิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

โครงการอบรมวิชาการเรื่อง Myofascial Functional  Movement 

โครงการสัมมนาบุคลากร 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และประชาพิจารณเรื่องเกณฑการ
ประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ พรอมทั้งระดมความคิดเรื่อง นวัตกรรมการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด (สายปฏิบัติการ) 
ในระหวางวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแกรนดแปซิฟก ซอฟเฟอริน รีสอรทแอนดสปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดงาน การจัดโครงการสัมมนาบุคลากรในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรผูเขารวมประชุมสัมมนา ไดมี
โอกาสรวมกันประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคณะฯ พรอมทั้งถายทอด 
แผนยุทธศาสตรใหบุคลากรไดทราบอยางทั่วถึง และยังเปดโอกาสใหบุคลากร ได
ทำการประชาพิจารณแนวทางการประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมา
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันตอไป การสัมมนาในคร้ังนี้ยังสงเสริมให
บุคลากรไดทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการแวะเยี่ยมชมนมัสการ
และสักการะบูชาพระพุทธรูป ณ วัดถ้ำเขาหลวง จ.เพชรบุรี ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยว

สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีอีกดวย 



3ปที่ 7  ฉบับที่ 6  มิถุนายน 2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย 

ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการและกิจการนิสิต รวมกับ ผศ.ดร.อนงค ตันติสุวัฒน      
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ และ อ.ดร.กมลลักษณ ลีเจริญเกียรติ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต ไดจัดโครงการ    
สหเวช จุฬาฯ รักษชุมชนวัดคลองมอญ โดยมีนิสิตคณะสหเวชศาสตรเขารวม จำนวน 30 คน คณาจารยเขารวม 
จำนวน 3 คน และเจาหนาที่ จำนวน 2 คน ณ วัดคลองมอญ ตำบลบานคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย         
จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีการออกหนวยเคล่ือนที่ใหบริการวิชาการแกประชาชนในพ้ืนทีม่ีการ
ใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนโดยประยุกตจากความรูพื้นฐานทั้ง 3 สาขาวิชา ไดแก เทคนิคการแพทย 
กายภาพบำบัด และโภชนาการและการกำหนดอาหาร อีกทั้งใหคำปรึกษาและคำแนะนำในการปองกันโรค/ภาวะตางๆ 
โดยใหบริการในลักษณะการจัดกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งโครงการไดรับการตอบรับเปนอยางดี มีประชาชนสนใจเขารับ
บริการท้ังสิ้น  57 คน  ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจ 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลชำผักแพว อ.แกงคอย จ.สระบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สหเวชฯ อาสาดูแลชาวสระบุรี (โครงการสหเวชศาสตร จุฬาฯ รักษชมุชนแกงคอย จ.สระบุรี ครั้งที่ 2) ขึ้น เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 และวันที่ 12 
มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมอาคารสระบุรี 1 สำนักงานจัดการพ้ืนที่ จุฬาฯ-สระบุรี ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาฯ และโรงเรียนวัดโคกกรุง 

อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.ธราพงษ วิทิตศานต รองอธิการบดี เปนประธานกลาวเปดโครงการ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 
คณบดีคณะสหเวชศาสตร กลาวรายงาน ทานรองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี และสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กลาวตอนรับ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สหเวชฯ 
อาสาดูแลชาวสระบุรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสม่ิงมงคลฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

ในป พ.ศ. 2558 และมีสวนรวมพัฒนาอำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเปนพ้ืนท่ีดินพระราชทาน จากองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ที่ไดพระราชทานแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การดำเนินงานโครงการจะใหนิสิตมีสวนรวมเปนผูขับเคล่ือนอยางใกลชิดเพื่อเปนการพัฒนานิสิต ฝกทักษะการให
บริการวิชาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพระดับชุมชน ตอบสนองยุทธศาสตร คณะสหเวชศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ตองการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย 
บัณฑิตกายภาพบำบัด บัณฑิตโภชนาการและการกำหนดอาหาร ที่มีความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีจิตสาธารณะ สามารถนำความรูไปปรับใชใน
การสนับสนุนชุมชน เพื่อแกปญหาของสังคมไทย ตอบโจทยระดับทองถิ่นอยางบูรณาการและย่ังยืนตอไป ผานโครงการบริการวิชาการยอย 3 โครงการ ไดแก  
 1. โครงการยอย อบรมเชิงปฏิบัติการ “รูไว ไกลโรคเรื้อรัง” เพื่อใหความรู และฝกทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จำนวน 140 คน 
เนนฝกวิธีการที่ถูกตองในการเจาะปลายน้ิวตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อคัดกรองความเส่ียงโรคเบาหวานของประชาชนในชุมชน วัดความดันเลือด พรอมให
คำแนะนำการบริโภคอาหารเพ่ือใหหางไกลโรคเร้ือรัง การวัดสัดสวนของรางกาย คิดดัชนีมวลกาย เพื่อประเมินภาวะอวน/ผอม เพื่อใหชุมชนมีการดูแลสุขภาวะ
ของตนเองอยางยั่งยืน  
 2. โครงการยอย กิจกรรมสรางแรงบันดาลใจ “อสม.นอย คอยเฝาระวัง” เพื่อเสริมความรู และฝกหัดการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน  

รุนเยาว (อสม.นอย) ใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 รวม 127 คน จาก 4 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ชุมชนแกงคอย คือ โรงเรียนวัดโคกกรุง โรงเรียน            
ชำผักแพว โรงเรียนวัดบานดง และโรงเรียนวัดสุนทริกาวาส โดยทานนายก อบต. ชำผักแพว กลาวเปดงาน จัดใหนักเรียนเขา 6 ฐานกิจกรรม คือ ฐานการออก
กำลังกายเบื้องตน ฐานสุขอนามัย สวนบุคคลและสิ่งแวดลอม (การลางมือ 7 ขั้นตอน) 
ปองกันโรคพยาธิ ฐานอานฉลากอาหาร/ฉลากโภชนาการ ฐานน้ำตาลแฝงในเคร่ืองดื่ม 
เพิ่มการกินผัก/ผลไม ฐานอาหารปลอดภัย (สารปนเปอน การลางผักผลไมที่ถูกตอง)    
และฐานการติดตามการเจริญเติบโตตามวัย (กราฟเจริญเติบโตของเด็ก) เพื่อเปนตนแบบ

ใหสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวใหแข็งแรงและชวยดูแล
สิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาวะชุมชนไดในเบื้องตน 
 3. โครงการยอย อบรมเชิงปฏิบัติการ “กายภาพบำบัดเก้ือ อสม. โอบอุม เอื้อ
ประชาชน” เพื่อใหความรูและฝกทักษะให อสม. กลุมโอบอุม จาก 10 หมูบาน จำนวน 
50 คน ไดพัฒนาศักยภาพในการใหการดูแลเบื้องตนแกผูปวยติดเตียง ซึ่งจะเปนการ
สงเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพของชุมชนอยางย่ังยืน 
 

โครงการสหเวช จุฬาฯ รักษชุมชนวัดคลองมอญ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สหเวชฯ อาสาดูแลชาวสระบุรี 
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Student Exchange Program 

 ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัด Student Exchange Program ระหวาง 
Lipoprotein Laboratory คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ Analytical Laboratory Chemistry, Graduate School of Health Care 
Sciences, Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศญ่ีปุน นำโดย Assist.Prof.Dr.Ryunosuke OHKAWA และนักศึกษาระดับ    
ปริญญาเอก 2 คน คือ Mr.Akira YOSHIMOTO และ Ms.Megumi SATO ระหวางวันที่ 10-25 พฤษภาคม 2558 ในระหวางนี้ นักศึกษาจากประเทศญ่ีปุน
ไดศึกษากระบวนการวิจัยในหัวขอเร่ือง “Comparison of HDL antioxidation between healthy subjects and diabetic patients” ภายใตการ
ดูแลของอาจารย ดร.ระวีนันท มิ่งภัคนีย โดยมีนิสิตในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 4 คน คือ น.ส.ฉัตรชนก  ใชสิทธิชัย น.ส.ณัฐพร วิจิตร
อัมพร น.ส.พีรยา ปติมานนท และ น.ส.สุพรรณิการ พงศพันธุวัฒนา เปนผูชวยวิจัย โดยคณาจารยไดเจรจาความรวมมือวิจัยระหวาง 2 สถาบัน และใน    
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ไดมีสัมมนาพิเศษระหวาง 2 สถาบัน โดย อ.ระวีนันท มิ่งภัคนีย ไดนำเสนองานวิจัยเรื่อง “Antioxidant capacity of 
hypertriglyceridemic HDL against Cu2+mediated LDL oxidation, in vitro”. Assist.Prof.Dr.Ryunosuke OHKAWA ไดนำเสนอผลงานวิจัย
ในหัวขอเรื่อง “The relationship between cholesterol in red blood cell membrane and atherosclerosis risk factor” และนิสิตนักศึกษา
จากท้ัง 2 สถาบันรวมกันนำเสนอผลงานวิจัยดวย  

โครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันทางเทคนิคการแพทย 16 หนวยกิต 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเปดโครงการหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน    
ทางเทคนิคการแพทย 16 หนวยกิต สาขาบริหารจัดการหองปฏิบัติการทางการแพทย เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2558 ณ หอง 909 อาคารจุฬาพัฒน 13 ชั้น 9 โดยมี ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ    
รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานกลาวเปดโครงการอบรม รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท 

หัวหนาโครงการฯ กลาวรายงาน ทั้งนี้โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย 
และผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทางการแพทย ตลอดจนผูเก่ียวของกับงานบริหารหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย ใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยนำหลักการและเคร่ืองมือทางการบริหารมาประยุกตไดอยางเหมาะสม 
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“เทคนิคการแพทย จุฬาฯ รวมใจ เทิดไทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา” 
ไดรางวัลที่ 2  ประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทยไทย 29 มิถุนายน 2558 

 เนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา หลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทย   
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ จึงขอรวมเทิดพระเกียรติโดยการจัด “โครงการ 60 พรรษา เทิดไทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทคนิคการแพทย จุฬาฯ 
รวมใจ” ขึ้นในชวงสัปดาหวันเทคนิคการแพทยไทย วันที่ 22 – 29 มิถุนายน 2558 โดยความรวมมือของคณาจารย บุคลากร ศิษยเกา นิสิตเทคนิคการแพทย 
จุฬาฯ และองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางการมีจิตสาธารณะในการใชวิชาชีพเทคนิคการแพทยบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมี
การจัดกิจกรรมคือ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในกรณียกิจ        
ที่ทรงมีคุณูปการตอวงการสาธารณสุข รวมถึงวิชาชีพเทคนิคการแพทย จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยการปนจักรยานจากคณะสหเวชศาสตรไปยังสวนลุมพินี 
เพื่อเสริมสรางสุขภาพสรางนิสัยรักการออกกำลังกาย ใหบริการตรวจสุขภาพและใหคำปรึกษาดานสุขภาพแกประชาชน จิตอาสาเก็บขยะในบริเวณสวนลุมพินี
เพื่อดูแลสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธวิชาชีพเทคนิคการแพทยในกลุมนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ใหมีความรูและนำความรูนั้น
ไปใชในการปองกันตนเองใหหางไกลจากโรค รวมทั้งใหเกิดการนำความรูไปเผยแพรสูผูอื่นได ดวยการจดักิจกรรมเทคนิคการแพทยนอย ใหแกนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลที่โรงเรียนสาธิตแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สอนเก่ียวกับเชื้อโรคจากการวาดภาพ ระบายสีและสอนใหนักเรียนใหทราบถึงบทบาทของนักเทคนิคการ
แพทยในการตรวจหาเช้ือโรค สอนขั้นตอนการลางมือที่ถูกตอง แนะแนวการเรียนการสอนในหลักสูตร บทบาทและหนาที่ของเทคนิคการแพทยใหกับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียล กรุงเทพมหานคร นิสิตเทคนิคการแพทยประชาสัมพันธวิชาชีพใหกับนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยจัด
กิจกรรมแบงเปนฐานเชน การตรวจปสสาวะ การตรวจหมูเลือด และการทำเจลแอลกอฮอล มีนิสิตคณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร  
คณะอักษรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา เขารวม ประกวดเรียงความวันเทคนิคการแพทยไทย     
29 มิถุนายน ในหัวขอ “เทคนิคการแพทยไทย กาวไกลในยุค AEC” ผูที่ไดรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวสิริพร ขบวน นิสิตชั้นปที 3 รางวัลรองชนะเลิศ    

อันดับ 1 นายพีรพงษ กำจาย นิสิตชั้นปที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายวศิน สุวรรณรัตนมณี นิสิตชั้นปที่ 4 รางวัลชมเชย นางสาวขนิษฐา พูนภิรมย 
ศิษยเกาเทคนิคการแพทย จุฬาฯ ในวันเทคนิคการแพทยไทย 29 มิถุนายน 2558 ผูบริหารคณะสหเวชศาสตร คณาจารยเทคนิคการแพทย บุคลากร          
ศิษยเกา และนิสิตเทคนิคการแพทย รวมพิธีเจริญพระพุทธมนต ตักบาตร ถวายเคร่ืองสังฆทาน พระภิกษุสงฆเจิมปายเทคนิคการแพทย ณ อาคารจุฬาพัฒน 1 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ โดยรวมประชาชนเห็นบทบาทความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทยตอการสรางเสริมสุขภาพประชาชน นิสิตไดประชาสัมพันธ
วิชาชีพแกประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรูไปเอื้อประโยชนใหกับสังคม บำเพ็ญตนเปนคนดี เสียสละใหกับสวนรวม สามารถทำงานเปน
หมูคณะ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 และเปนเรื่องนายินดียิ่งที่ หลักสูตร วท.บ. เทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรับรางวัลที่ 2 จากโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิค        
การแพทยไทย “29 มิถุนายน 2558” จัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชา-
ทินัดดามาตุ 
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โครงการสงซองคืนไดบุญ 

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดโครงการ “ประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหวาง 

สถาบันครั้งที่ 4” โดยมีผูเขารวมโครงการเปนนิสิต-นักศึกษาและคณาจารยสาขากายภาพบำบัด 
จาก 6 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเซนตหลุยส และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 355 คน การประชุมวิชาการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตกายภาพ
บำบัดช้ันปที่ 4 มีโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลที่ไดจากโครงงานวิจัยระหวางสถาบนั 
และเพื่อสรางเครือขายระหวางนิสิต-นักศึกษากายภาพบำบัดระหวางสถาบัน โดยมีการนำเสนอ
ผลงานวิจัยดวยวาจา (oral presentation) จำนวน 10 เรื่อง และ การนำเสนอผลงานวิจัยดวย
แผนภาพ (poster presentation) จำนวน 58 เรื่อง โดยคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดรับรางวัล
จากการนำเสนอผลงาน ดังตอไปนี้ 
 1. รางวัลรองอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยดวยแผนภาพ เรื่อง ผลการใช Custom-made insole และ prefabricated insole ตอการกระจาย   
แรงกดฝาเทาขณะเดินและพื้นที่ใตฝาเทาในผูที่มีสุขภาพดี โดย พรกนก นิ่มนอย, พิชญาภา สาวิชชโก, รวิภา พูนพล อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี 

 2. รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา เร่ือง ผลของการทำงานท่ีสองในขณะเดินตอผลของการเดินในผูใหญตอนตน โดย ฉัตริน พุมตะโก, 
รัตนเดช ภูวพานิช, วงศวิบูลย วงศวณิชชา อาจารยที่ปรึกษา อ.ดร.อัครเดช ศิริพร, ผศ.แดนเนาวรัตน จามรจันทร, ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง 

 3. รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยดวยวาจา เรื่อง ผลของรอบประจำเดือนตอการเคล่ือนที่ของกระดูกสันหลังขณะทำการรักษาดวยวิธีการ
ขยับขอตอทางกายภาพบำบัด โดย พงศศักดิ์ เจริญทรัพย, เพชรรัตน ลาซา, เมธาวี แกวประเสริฐ, อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ดร.อดิษฐ จิรเดชนันท 

 ทั้งนี้ในชวงทายยังไดจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูของนิสิต-นักศึกษาระหวางสถาบันเพื่อกระชับความสัมพันธของผูเขารวมงานใหแนบแนนยิ่งขึ้นอีกดวย 

ประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหวางสถาบันครั้งที่ 4 

 
ประชาพิจารณโครงการกอสรางทางยกระดับ (Skywalk) 

 บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมกับศูนยการคาเอ็มบีเค เซ็นเตอร   
ไดจัดการประชุมประชาพิจารณโครงการกอสรางทางยกระดับ (Skywalk) ขึ้น เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2558 ณ หอง 222 อาคารจุฬาพัฒน 2 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และศูนยการคาเอ็มบีเค เซ็นเตอร       
จะดําเนินการกอสรางทางเช่ือมยกระดับผานแนวรั้วดานหนาคณะสหเวชศาสตร และมีจุดข้ึนลง
ขางประตูรั้วคณะฯ บริเวณประตูทางเขา-ออกรถ shuttle bus เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูมาใชบริการรถไฟฟา และศูนยการคา โดยสถาปนิกที่ปรึกษาโครงการกอสรางทางยกระดับ 
ไดเขามารวมตอบขอซักถามของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร พรอมทั้งอธิบายขอมูลดานตางๆ ที่

เกี่ยวของใหแกบุคลากรไดรับทราบดวย  

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย          
ผูบริหารคณะฯ ไดรวมบริจาคเงินในโครงการสงซองคืนไดบุญ รวมเปนจำนวนเงิน 10,000 บาท แก รศ.ดร.ธีชชัย สุมิตร อดีตรองอธิการบดี จุฬาฯ        
เพื่อนำไปซื้อหนังสือเขาหองสมุดและอุปกรณการเรียนชวยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท จ.อุบลราชธานี 



7ปที่ 7  ฉบับที่ 6  มิถุนายน 2558 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

 โรคปวดหลังสวนลาง เปนปญหาที่พบมากในประชากรท่ัวไป โดยโรคปวดหลังสวนลาง เมื่อเกิดขึ้นแลว มักไมคอยหายขาด มักเปนเรื้อรัง ทำใหเกิด
คาใชจายในการรักษาพยาบาลสูง และทำใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ จากขอมูลที่ผานมาช้ีวา โรคปวด
หลังสวนลาง พบมากเชนเดียวกันในผูที่มีอายุระหวาง 18-25 ป ดังนั้น หากตองการลดปญหาโรคปวดหลังสวนลางในประชาชน จึงควรที่จะมีมาตรการปองกนั
ไมใหผูที่มีอายุระหวาง 18-25 ป ปวยเปนโรคปวดหลังสวนลาง ในปจจุบันนี้ ยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับอุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการเกิดและการเปนเรื้อรัง
ของโรคปวดหลังสวนลางในผูที่มีอายุระหวาง 18-25 ป 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุบัติการณและคนหาปจจัยเสี่ยงของการเกิดและการเปนเรื้อรังของโรคปวดหลังสวนลางในนิสิตระดับอุดมศึกษา      
โดยเริ่มตนใหอาสาสมัครที่ไมมีอาการปวดหลังสวนลาง ตอบแบบสอบถามและรับการตรวจรางกายทางกายภาพบำบัด จากนั้น จึงทำการติดตามสอบถาม
อาสาสมัครเกี่ยวกับอาการปวดหลังสวนลาง ทุกๆ 3 เดือน เปนระยะเวลา 1 ป 
 ผลการศึกษาพบวา จากจำนวนนิสิตระดับอุดมศึกษาที่เขารวมงานวิจัยทั้งสิ้น 524 คน มีรอยละ 31 รายงานวา ตนมีอาการปวดหลังสวนลางเกิดขึ้นในชวง 
1 ป และในจำนวนผูที่มีอาการปวดหลังสวนลางเกิดขึ้นนี้ รอยละ 31 ระบุวา ตนเองมีอาการปวดหลังสวนลางเรื้อรัง โดยการนั่งทำงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
บนเกาอี้ที่ไมมีที่พิงหลัง เปนปจจัยเส่ียงสำคัญที่ทำใหเปนโรคปวดหลังสวนลาง รวมถึงทำใหโรคปวดหลังสวนลางเปนเรื้อรัง นอกจากน้ี ภาวะการตึงตัวมาก     
ผิดปกติของกลามเนื้อดานหลังของตนขา (Hamstring muscle) ยังเปนปจจัยเสี่ยงทำใหเกิดโรคปวดหลังสวนลางอีกดวย 
 ผลการวิจัยนี้ชี้วา โรคปวดหลังสวนลาง เปนโรคที่มีอุบัติการณการเกิดสูงพอประมาณในนิสิตระดับอุดมศึกษา และปจจัยทางกายภาพเปนปจจัยเสี่ยง
สำคัญทำใหเปนโรคปวดหลังสวนลาง รวมถึงทำใหโรคปวดหลังสวนลางเปนเรื้อรัง 
 
 จากงานวิจัยเร่ือง A prospective study of incidence and risk factors for the onset and persistence of low back pain in Thai 
university students โดย สิริลักษณ กาญจโนมัย ประวิตร เจนวรรธนะกุล ปราณีต เพ็ญศรี และ วิโรจน เจียมจรัสรังษี ตีพิมพในวารสาร Asia Pacific 
Journal of Public Health ป 2015 Vol. 27 หนาที่ NP106-115 
 

 จากการสำรวจในประเทศไทยพบวาผูมีน้ำหนักตัวเกินมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต โดยการลด

กิจกรรมทางกายและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ภาวะน้ำหนักตัวเกินสงผลในเรื่องสุขภาวะของบุคคล โดยมีความสมัพันธกับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง วิธีการในการแกปญหาดังกลาวอยางหน่ึงคือการเพ่ิมระดับกิจกรรมทางกาย         
เกมวี บาลานซ บอรด (Wii balance board) ซึ่งผลิตโดยบริษัทนินเทนโด (Nintendo) เปนวิธีการออกกำลังกายวิธีใหมซึ่งมีขอมูลปอนกับโดยการมองเห็น  

และการไดยินในขณะออกกำลังกาย จากการศึกษาในอดีตพบวาการออกกำลังกายโดยเกมดังกลาวสามารถเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อและความสามารถ
ในการทรงตัวในผูใหญที่มีสุขภาพดีและในผูสูงอายุ อยางไรก็ตามยังไมมีการศึกษาผลของเกมดังกลาวในผูมีน้ำหนักตัวเกิน การวิจัยนี้ทำข้ึนเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
วาการออกกำลังกายโดยเกมวี บาลานซ บอรด สามารถเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อและความสามารถในการทรงตัวในผูใหญตอนตนที่มีน้ำหนักเกินได   

หรือไม โดยมีผูเขารวมการวิจัยวัยผูใหญตอนตนที่มีน้ำหนักตัวเกิน (มีดัชนีมวลกายเฉล่ียเทากับ 24.15) ± 0.50 กิโลกรัมตอตารางเมตร จำนวน 16 คน            
ผูเขารวมการวิจัยทำการออกกำลังกายโดยเกมวี บาลานซ บอรด เปนเวลา 30 นาทีตอวัน, 2 วันตอสัปดาห ตอเนื่องเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ผลการศึกษา    
พบวาการออกกำลังกายโดยวิธีดังกลาวสามารถเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและความสามารถในการทรงตัวในผูที่มีน้ำหนักตัวเกินได การวิจัยนี้ไดรับ    
การตีพิมพในระดับนานาชาติในวารสาร Journal of Physical Therapy Science ป ค.ศ. 2015 ฉบับที่ 27 หนาที่ 41-46 
 

 Siriphorn A, Chamonchant D. Wii balance board exercise improves balance and lower limb muscle strength of overweight 
young adults. J Phys Ther Sci. 2015 Jan;27(1):41-6. doi: 10.1589/jpts.27.41. Epub 2015 Jan 9. 

การศึกษาแบบไปขางหนาเกี่ยวกับอุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของการเกิดและการเปนเรื้อรังของ 
โรคปวดหลังสวนลางในนิสิตระดับอุดมศึกษาไทย 

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล  

Wii balance board exercise improves balance and lower  

limb muscle strength of overweight young adults 
อ.ดร.อัครเดช ศิริพร 
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 ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดปาฐกถาพิเศษเร่ือง Role of Clinical 
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