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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Co Control Kinetic Linkage Chain” 

 เนื่องดวยภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีปณิธานที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัด เพื่อบริการ
ประชาชนรวมถึงผูปวยบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ และไดเล็งเห็นถึงประโยชนในการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการออกกำลังกายเชิงประยุกต เพื่อเปน
ทางเลือกอีกทางหน่ึงในการรักษาที่กอใหเกิดผลระยะที่ยืนยาว จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในเร่ือง “Co Control Kinetic Linkage Chain” ขึ้น  

ในระหวางวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ หองกษัตริยศึก 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดี
ฝายบริการวิชาการและกิจการนิสิต (หัวหนาโครงการ) เปนประธานในพิธีเปด และไดรับเกียรติจาก กภ.วันทนีย ดานเจริญรักษ ผูเชี่ยวชาญดานการออกกำลังกาย
แบบ Co Control Kinetic Linkage Chain เปนวิทยากรในการอบรมตลอด 3 วัน  
 โครงการดังกลาวไดรับความสนใจจากนักกายภาพบำบัด ศิษยเกา อาจารยพิเศษผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมอบรม
วิชาการจำนวนท้ังสิ้น 95 คน เพ่ือฝกทักษะและพัฒนานักกายภาพบัด ใหมีความรูความเขาใจในหลักการการออกกำลังกายเชิงประยุกตชนิด Co Control Kinetic 
Linkage Chain สามารถใชการออกกำลังกายชนิดนี้ ในการปองกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของกลามเน้ือ และสามารถนำความรูที่ไดรับจากการ
อบรม ไปประยุกตใชกับผูปวยไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ียังเปนการแลกเปล่ียนประสบการณทางกายภาพบำบัด และสรางเครือขายระหวาง          
นักกายภาพบำบัดอีกดวย 

(ภาพชาย) กภ.วันทนีย ดานเจริญรักษ วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการออกกำลังกายแบบ Co Control Kinetic Linkage Chain กำลังบรรยายความรูใหแกผูเขารวมการอบรม  
(ภาพกลาง) กภ.วันทนีย ดานเจริญรักษ วิทยากรผูเชี่ยวชาญ กำลังสาธิตวิธีการออกกำลังกายแบบ Co Control Kinetic Linkage Chain (ภาพขวา) ภาพบรรยากาศภายในงานอบรม 

(ภาพซาย) ภาพบรรยากาศผูเขารวมการอบรม ทดลองปฏิบัติการออกกำลังกายแบบ Co Control Kinetic Linkage Chain (ภาพกลาง) ภาพบรรยากาศผูเขารวมการอบรม 
ทดลองปฏิบัติการออกกำลังกายแบบ Co Control Kinetic Linkage Chain (ภาพขวา) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการและ
กิจการนิสิต (หัวหนาโครงการ) มอบของท่ีระลึกใหแก กภ.วันทนีย ดานเจริญรักษ วิทยากรในการอบรมคร้ังนี้ 

คณะผูจัดโครงการ วิทยากร และผูเขารวมการอบรม ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกัน 
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รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 20 ป ศูนยทดสอบทางวิชาการแหงจุฬาฯ 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี      

ผูอำนวยการผายบริหาร และนางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ     
เปนตัวแทนคณะเขารวมแสดงความยินดีมอบกระเชาดอกไมใหแกผูบริหารศูนยทดสอบ
ทางวิชาการแหงจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ป แหงการสถาปนา เมื่อวันที่                 
1 มิถุนายน 2559 ณ หอง 403 ชั้น 4 อาคารจามจุรี 8  
 

รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 103 ป คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี        
ผูอำนวยการผายบริหาร และนางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ      
เปนตัวแทนคณะเขารวมแสดงความยินดีมอบกระเชาดอกไมใหแกผูบริหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ป แหงการสถาปนา เมื่อวันที่         

1 มิถุนายน 2559  ณ หอประชุมใหญคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

รวมแสดงความยินดี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ อธิการบดีจุฬาฯ คนใหม  

 คณะสหเวฃศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 

รองคณบดีฝายวิชาการ ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจนพร รองคณบดีฝายวางแผนและคลัง ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการ         
และกิจการนิสิต นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร และนางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ รวมแสดงความยินดี         
มอบกระเชาผลไมแก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ โอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ดำรงตำแหนงอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ อาคาร
จามจุรี 4  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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รวมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร พรอมดวยบุคลากรและสโมสรนิสิตฯ  
รวมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเนื่องในวันคลายวันสวรรคต เม่ือ
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รวมแสดงความยินดี เนื่องในวาระ 44 ป แหงการสถาปนาคณะนิติศาสตร จุฬาฯ 

 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        
นำโดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร และนางสุพัตรา 
พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร เปนตัวแทนคณะเขารวมแสดงความยินดี   
มอบกระเชาดอกไมใหแก ผูบริหารคณะนิติศาสตร เนื่องในวาระ 44 ป แหงการ
สถาปนาคณะนิติศาสตร ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 8 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย ไดจัดโครงการบรรยาย

ความรู Lunch Time Seminar 2016 ครั้งที่ 8 ในหัวขอเรื่อง “Systematic assessment of balance in stroke using the BESTest:  
research milestones.” โดยไดรับเกียรติในการบรรยายจาก รศ.ดร.กภ.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ               
ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เขารวมรับฟงบรรยายเปนจำนวนมาก เมื่อวันที่  23 มิถุนายน  2559  เวลา 12.00 - 13.00 น. 
ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 หอง 3102 
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โครงการประชุมผูปกครองนิสิตใหม คณะสหเวชศาสตร ปการศึกษา 2559 

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ตามที่สโมรสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการประชุมผูปกครองนิสิตใหม คณะ             
สหเวชศาสตร ปการศึกษา 2559 เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ หอง 308  อาคารจุฬาพัฒน 13 โดยมี ดร.สุนทรี ทวีธนะลาภ เปนอาจารยที่ปรึกษา
โครงการ และนายกอลาภ กอบโกย เปนนิสิตผูรับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร  
กลาวตอนรับผูปกครอง นิสิตและเปดงานพรอมใหโอวาสแกนิสิต 
 สำหรับการจัดโครงการในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงรายละเอียดตางๆ ของคณะสหเวชศาสตร รวมถึงการแนะแนวทางใหแกผูปกครองในการดูแล
นิสิต การใหคำแนะนำนิสิตในเร่ืองวิชาชีพและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา การใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย สถานที่เรียน ทุนการศึกษา หอพักนิสิต 
เครื่องแบบการแตงกายที่ถูกระเบียบของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นตลอดปการศึกษา 
 กิจกรรมน้ีมีนิสิต คณาจารยและบุคลากร เขารวมกิจกรรมจำนวน 227 คน โดยสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค นิสิตที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ       
ในกิจกรรมท่ีหนวยกิจการนิสิตจัดขึ้นโดยมีระดับความพึงพอใจ/เห็นดวยเฉลี่ย 4.52 หรือคิดเปนรอยละ 78.85 
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 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“นักสหเวชศาสตรชุมชน” รุนที่ 3 สำหรับเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการข้ึน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมเจาพระยา ชั้น 3 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตนักสหเวชศาสตรชมุชน ที่มีความรูความสามารถเบ้ืองตนในทางสหเวชศาสตร ไดแก 
สาขาเทคนิคการแพทย สาขากายภาพบำบัด และสาขาโภชนาการ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ใหมีความรู ทัศนคติ ทักษะ 
และความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ไดอยางครบถวนสมบูรณตามบทบาทของนักสหเวชศาสตรชุมชน ภายในงานไดรับเกียรติจาก  
นายแพทยสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปนประธานกลาวเปดโครงการ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดี 
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเกียรติเขารวมงาน นอกจากน้ียังมีการบรรยายในหัวขอเรื่อง ความสำคัญของเวชศาสตรครอบครัวกับ
งานชุมชน โดย นายแพทยอิศรา สพสมัย นายแพทยชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และการบรรยายในหัวขอเรื่อง บทบาทของนักสหเวชศาสตร
ชุมชนตอสุขภาพชุมชน โดย รศ.สมนึก กุลสถิตพร อาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจัดโครงการ 
ในครั้งนี้ไดรับความสนใจจากเจาหนาที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดสมุทรปราการ มีผูเขารวมโครงการอบรมไดแก  
นักกายภาพบำบัด พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และผูชวยพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 55 คน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสหเวชศาสตรชุมชน” รุนที่ 3 



7ปที่ 8  ฉบับที่ 6  มิถุนายน  2559 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

ครบรอบ 59 ป เทคนิคการแพทยไทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดงาน “59 ป เทคนิคการแพทยไทย: ภูมิใจรับใชประชา เฉลิมหลา               
ปมิ่งมหามงคล” โดยมี รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร เปนประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ พรอมทั้งคณาจารยนิสิตจากสาขา       
วิชาเทคนิคแพทยและเจาหนาที่รวมกันถวายภัตตาหารเชาและตักบาตรขาวสาร อาหารแหง แดพระสงฆจำนวน 9 รูป เพื่อเสริมความเปนสิริมงคลแกตนเอง
และคณะฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และในชวงค่ำวันเดียวกัน หลักสูตรเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ “59 ป เทคนิคการแพทยไทย ฯลฯ” โดยรวมกันขับรองเพลงดุริยาราชาวดี รวมกันประชาสัมพันธวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประกวดวีดีทัศน
และเรียงความ มอบทุนการศึกษา และตอบปญหาชิงรางวัล ณ อัฒจันทร Fashion Zone ชั้น 1 ศูนยการคาสยามสแควรวัน 

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระ พรอมทั้งคณาจารยนิสิตจากสาขาวิชาเทคนิคแพทยและเจาหนาท่ีรวมกันถวายภัตตาหารเชาและตักบาตรขาวสาร อาหารแหง 

ประกวดวีดีทัศนและเรียงความ มอบทุนการศึกษา คณาจารย บุคลากร และนิสิต ถายรูปรวมกัน 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “59 ป เทคนิคการแพทยไทย ฯลฯ” โดยรวมกันขับรองเพลงดุริยาราชาวดี  
รวมกันประชาสัมพันธวิชาชีพเทคนิคการแพทย และตอบปญหาชิงรางวัล ณ อัฒจันทร Fashion Zone ชั้น 1 ศูนยการคาสยามสแควรวัน 



คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
154 อาคารจุฬาพัฒน 1 ถนนพระราม 1 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330

กรุณาสง

www.ahs.chula.ac.th

แนะนำติชม ฝากขอความ ขาวสาร เพื่อประชาสัมพันธแกศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ของคณะสหเวชศาสตร ทานสามารถสงขอความผานถึงหัวหนา

กองบรรณาธิการ อ.ดร.ปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล  E-mail: panan_etc@yahoo.com หรือโทรศัพท 0-2218-1084 ตอ 319

กองทุนเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษา นิสิตคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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