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โครงการทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ 5 รูป 

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร หนวยกิจการ
นิสิต คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ ไดจัดโครงการเยาวชนรุนใหมใกลชิดพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4 
ประจำปการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคณาจารย เจาหนาที่และนิสิต 
ไดรวมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ เพื่อเปนการเสริมสรางความเปนสิริมงคลใหแกตนเอง
และคณะฯ นอกจากน้ันยงัเปนการทำนุบำรุงศาสนาใหคงอยูสืบไปอีกดวย  
 

Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 5 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย ไดจัดโครงการบรรยาย
ความรู Lunch Time Seminar 2016 ครั้งที่ 5 ในหัวขอเรื่อง “การวิจัยโดยใชเครื่องกระตุนสมองดวยสนามแมเหล็กในการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง” 
โดยไดรับเกียรติในการบรรยายจาก ผศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เขารวมรับฟงบรรยายเปนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคาร
จุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 หอง 3102  

ผศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย
มหิดล กำลังบรรยายความรูในหัวขอเรื่อง “การวิจัยโดยใชเคร่ืองกระตุนสมองดวยสนามแมเหล็กในการรักษา
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง” 

ภาพบรรยากาศในหองบรรยาย 

ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย มอบของท่ีระลึกใหกับ ผศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ วิทยากรในการบรรยาย 
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รวมถวายพระพรในหลวง 

 คณะผูบริหาร นำโดย รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดี       
ฝายวิชาการ นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ หัวหนางานและเจาหนาที่ รวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 

ตอนรับผูแทนจาก University of Liverpool 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง หัวหนาภาค
วิชากายภาพบำบัด ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย และ    รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท ใหการตอนรับ Prof. Steven Edwards ผูแทน
จาก University of Liverpool, United Kingdom ในโอกาสท่ีมาเยี่ยมชมคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และรวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำ Dual 
Master’s Degree Programme in Biotechnology ระหวางสองสถาบัน    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 

โครงการ “เทคนิคการแพทยจุฬารวมใจ เพื่อเยาวชนไทยหางไกลบุหรี่” 

 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการ “เทคนิค
การแพทยจุฬารวมใจ เพื่อเยาวชนไทยหางไกลบุหรี่” จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมคณะ            

สหเวชศาสตร จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล เปนอาจารยที่ปรึกษา
โครงการ และมีวัตถุประสงคเพื่อทำใหกลุมเยาวชน อันไดแก นิสิตคณะสหเวชศาสตร โดย

เฉพาะอยางยิ่งนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรูและตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ รูจักหลีกเลี่ยง ลด ละ 
เลิกบุหรี่ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และเพ่ือเปนการสรางทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ที่ถูกตองแก

กลุมเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ นอกจากน้ันยังเปนการประชาสัมพันธใหบุคคลที่อาศัยอยู
บริเวณใกลเคียงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับบุหรี่อีกดวย 
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 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีพิธีลงนามระหวาง คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และ     
สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในการจัดทำโครงการ” ครัวตนแบบ สงฆโภชนาดี” ซึ่งมี    
รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารยภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนหัวหนาโครงการฯ  
 ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมอมราชวงศ กัลยา ติงศภัทิย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใหเกียรติกลาวตอนรับและกลาว        
เปดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง 2 สถาบันรวมกับ พระเมธีธรรมาจารย รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ มจร โดยการลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือในครั้งนี้ประกอบดวยผูรวมลงนามและ สักขีพยาน ซึ่งไดแก รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี มจร.          
ผอ.สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาฯ มจร. คณบดีคณะสหเวชศาสตร หัวหนาภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หัวหนาโครงการครัวตนแบบฯ และ      
ผูรวมโครงการ พรอมแขกผูมีเกียรติและสื่อมวลชนจากหนวยงานตางๆ   
 โครงการ “ครัวตนแบบ สงฆโภชนาดี” ซึ่งอยูภายใตโครงการวิจัย การขับเคลื่อนสื่อโภชนาการสงฆไทยไกลโรคเพ่ือสงฆไทยเขมแข็งและย่ังยืนโดย มี    
รองศาสตราจารย ดร.จงจิตร อังคทะวานิช เปนหัวหนาโครงการ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)         
โดยความมุงหมายที่จะสรางเสริมโภชนาการท่ีดีของพระสงฆและสรางตนแบบของ ครัวในสถาบันสงฆ ใหเกิดรูปธรรมของการจัดการอาหารถวายพระสงฆที่มี
มาตรฐาน กอใหเกิดความมั่นใจในดานโภชนาการ สุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยตอพระสงฆและเปนแหลงศึกษาของการจัดการภัตตาหารแดพระ สงฆที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย อันเปนพันธกิจที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีบทบาทตอการทำนุบำรุงศาสนา และสุขภาพของพระสงฆ ซึ่งการสรางครัวตนแบบ 
สงฆโภชนาดี ถือเปนการดูแลโภชนาการพระสงฆที่ เปนตนแบบแรกของประเทศไทย จากผลการวิจัยโดยใชสื่อสงฆไทยไกลโรค ในพระสงฆในกรุงเทพ เปน   
เวลา 8 สัปดาหที่ผานมา พบวา พระสงฆมีน้ำหนักลด 1 กิโลกรัม รอบเอวลด 1.4 ซม. กลุมที่กำลังจะเกิดเบาหวานมีจำนวนลดลง 9.3%  ไขมันโคเลสเตอรอล
ในเลือดลดลง 48 มิลลิกรัม % ไขมันไตรกลีเซอไรดลดลง 30 มิลลิกรัม %  และความดันโลหิตลดลง 3.7 มม.ปรอท  พระสงฆฉันอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น           
13 กรัม/วัน ใยอาหารเพ่ิมขึ้น 4.3 กรัม/วัน  ฉันผักเพ่ิมช้ึนวันละ 1 ทัพพี กะทิลดลงวันละ 2 ชอนโตะ ไดรับแคลเซียมเพิ่มขึ้น วันละ 155 มิลลิกรัม และออก
กำลังเพ่ิมขึ้นอีกวันละ 50 นาที  การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นแบบลูกระนาดและใหผลดีหลายอยางในเวลาเดียวกัน อยาง ไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการนำส่ือดังกลาว
ไปขยายผลอยางตอเนื่องท่ัวประเทศ ตอไป 
 

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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โครงการ “ลดไดใหเลย” 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในทุกเร่ือง รวมถึงเร่ืองสุขภาพของบุคลากรดวย 

จึงไดดำเนินการจัดโครงการ “ลดไดใหเลย” ประจำปงบประมาณ 2559  ซึ่งโครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีรูปรางที่ดีขึ้น โดยมีมวลกาย     
ที่ลดลงหรืออยูในเกณฑปกติ เพื่อใหมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงพรอมในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของโครงการจะเปนการจัดการ
แขงขันการลดน้ำหนัก (ดูจากน้ำหนักที่ลดได) เปรียบเทียบเปนรอยละของน้ำหนักที่ลดลง และจะมีการมอบเงินรางวัลสนับสนุนใหกับผูที่ลดน้ำหนักได เพื่อเปน
การสรางขวัญ และกำลังใจใหกับบุคลากรผูที่จริงจังและตั้งใจลดน้ำหนัก โดยมีบุคลากรท่ีสนใจเขารวมโครงการท้ังสิ้นจำนวน 32 คน และมีผูที่สามารถลด
น้ำหนักไดสูงสุดคิดเปนคาเฉลี่ยที่ลดลงเทากับ 5.9 เปอรเซนต คือ นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี  
 

ภาพกิจกรรม 
การมอบรางวัลโครงการ “ลดไดใหเลย” ประจำปงบประมาณ 2559 
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รวมแสดงความยินดีกับคณาจารยและบุคลากร ที่ไดรับรางวัล 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดพิธีประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติผูไดรับรางวัล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจำป 2558 เมื่อวันอังคารท่ี 
22 มีนาคม 2559 ที่ผานมา ณ ศาลาพระเก้ียว โดยมี ศ.นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาฯ เปนประธานในพิธีมอบรางวัล รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวย คณาจารยและเจาหนาที่ เขารวมแสดงความยินดีกับคณาจารยและบุคลากร จากคณะสหเวชศาสตรที่ไดรับรางวัล 
โดยคณาจารยและบุคลากร ทีไดรับรางวัลมีรายนามดังตอไปนี้ 

 1. รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ไดรับรางวัลเงินสนับสนุนทุนโครงการบูรณาการงานวิจัยสูนานาชาติ ประเภททุนเมธีวิจัย จุฬาฯ กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช ปงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 3) กลุมวิจัยเรื่อง “การบูรณาการองคความรูของพืชที่อุดมไปดวยสารพฤกษเคมีและบทบาทในการเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ: 
จากงานวิจัยในหองปฏิบัติการสูอุตสาหกรรมอาหาร  
 2.  ผศ.ดร.อนงค ตันติสุวัฒน ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานกิจการนิสิต ประเภทท่ัวไป ระดับดีมากประจำป 2558 
 3. นางกนกนภัส สินเสนาะ ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬา” กลุมบริหารจัดการระดับตน ประเภทหัวหนางาน 
หัวหนากลุมภารกิจหรือเทียบเทา 

 4. นางรัฐพร สีหะวงษ ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬา” กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหนง
ตางๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 5. นางชนนิกานต ปนพิพัฒน ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬา” กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน

ตำแหนงตางๆ ระดับต่ำกวาปริญญาตรี 
 

ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะฯ เขารวมแสดงความยินดีกับผูไดรับรางวัล 



7ปที่ 8  ฉบับที่ 3  มีนาคม  2559 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

ตอนรับคณะผูบริหารจากโรงเรียนวัดราชบพิธ 

โครงการสัมมนาความรูพื้นฐานทางการเงิน “รูจักเปนหนี้ รูจักซื้อ และออมเปน” 

โครงการสงนิสิตการฝกปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบำบัด และการนิเทศงาน ณ ประเทศญ่ีปุน  

 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตทุนสนับสนุนการไปฝกปฏิบัติงานทางคลินิก
กายภาพบำบัด ภายใตขอกำหนดรายวิชา 3742432 การฝกงานทางกายภาพบำบัด 4 ณ โรงพยาบาลฮอกไกโด ชูโอ โรซัย (โรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับ      

ผูบาดเจ็บไขสันหลัง) ในเครือโรงพยาบาลโรซัย กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญ่ีปุน จำนวน 1 คน คือ นางสาวณัฐพัชร อาศิรพจนกุล เลขประจำตัวนิสิต      
553 72266 37 ระหวางระหวางวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559       
รวม 2 เดือน ทั้งนี้มีการไปนิเทศการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 

ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง ไดเขารวมประชุมกับ Mr.Kiichi Sato อาจารยผูควบคุมการฝก     
ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เพื่อรับฟงการประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนิสิต ปญหา

และอุปสรรคของการมีนิสิตชาวตางชาติในความดูแลรวมถึงแผนการรับนิสิตในปการศึกษา 2559 
จากนั้นไดเขารวมฟงการนำเสนอกรณีศึกษาของ นางสาวณัฐพัชร อาศิรพจนกุล รวมกับ Mr.Kiichi  
Sato และ Mr.Fumihiro Towatari อาจารยผูควบคุมการฝกปฏิบัติงานทางคลินิก         
กายภาพบำบัด แพทย นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด  

 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารจุฬาพัฒน 1 รศ.ดร.ประวิตร        
เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 
รองคณบดีฝายวิชาการ พรอมดวย ผศ.ดร.เปรมทิพย ทวีรติธรรม รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
และกิจการนิสิต และ นางสาวชลัยกรณ เพ็ชรงาม ผูอำนวยการฝายวิชาการ ใหการตอนรับ     
คณะผูบริหารจากโรงเรียนวัดราชบพิธ ในโอกาสท่ีมาเย่ียมชมเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา
ของคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และใชเปนตนแบบในการพัฒนา การเรียนการสอน โดย             

ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองคณบดีฝายวิชาการ ไดนำคณะผูบริหารโรงเรียนวัดราชบพิธ    
เยี่ยมชมหองฝกปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน และไดมีการเจรจาความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
สองสถาบันอีกดวย  

 เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดโครงการสัมมนาความรูพื้นฐานทางการเงิน “รูจักเปนหน้ี รูจักซื้อ และออมเปน” 
ประจำปงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อใหบุคลากรของคณะฯ มีความรูทางดานการจัดการการเงินของตนเองใหอยูไดในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ เปนประธานกลาวเปด       
การสัมมนา ผศ.ศิริมา บุนนาค รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ บรรยายเรื่อง “ความรูพื้นฐานทางการเงิน” รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดี             
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ บรรยายหัวขอ “เศรษฐกิจไทยในป 2559” นอกจากน้ีภายในงานยังมีกิจกรรมจำลองสถานการณตางๆ เกี่ยวกับการเงิน โดยผูแทน
จาก “ศูนยชวยเหลือ ลูกหนี้ และประชาชนท่ีไมไดรับความยุติธรรม” สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พรอมมีการจัดกลุมฝกปฏิบัติ และมีการระดมความคิด
และนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่บรรยายจากผูเขารวมการสัมมนา เพื่อนำหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันอีกดวย 



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

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสหเวชศาสตรชุมชน” รุนที่ 2  

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ       
ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสหเวชศาสตรชุมชน” รุนที่ 2 สำหรับเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ หองประชุมเจาพระยา ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผลิตนักสหเวชศาสตรชุมชน ที่มีความรูความสามารถเบ้ืองตนในทางสหเวชศาสตร ไดแก สาขา  
เทคนิคการแพทย สาขากายภาพบำบัด และสาขาโภชนาการ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเจาหนาที่สาธารณสุข 

ใหมีความรู ทัศนคติ ทักษะ และความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ไดอยางครบถวนสมบูรณ   
ตามบทบาทของนักสหเวชศาสตรชุมชน ภายในงานไดรับเกียรติจาก นายแพทยสันทิต บุญยะสง รองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปนประธานกลาวเปดโครงการ รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะ      
สหเวชศาสตร จุฬาฯ ใหเกียรติกลาวตอนรับผูเขาอบรม นอกจากน้ียังมีการบรรยายในหัวขอเรื่อง บทบาทของ          
นักสหเวชศาสตรชุมชนตอสุขภาพชุมชน โดย รศ.สมนึก กุลสถิตพร อาจารยประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ และการบรรยาย       
ในหัวขอเรื่อง ความสำคัญของเวชศาสตรครอบครัวกับงานชุมชน โดย นายแพทยอิศรา สพสมัย นายแพทยชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ        
การจัดโครงการในคร้ังนี้ไดรับความสนใจจากเจาหนาที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จังหวัดสมุทรปราการเขารวมโครงการ
อบรมจำนวนท้ังสิ้น 75 คน 


