หน้า 1 จาก 8

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
เรียน คณาอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกท่าน
ตำมที่กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับองค์กรภำคี
เครือข่ำยสุขภำพกว่ำ 100 องค์กร กำหนดจัดงำนมหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 18 ระหว่ำงวันที่
3 – 7 มีนำคม 2564 นั้น อัน เนื่องจำกสถำนกำรณ์ ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขจำกโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงเลื่อนกำรจัดงำนมหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 18 ออกไปเป็น
วันที่ 1 – 5 กันยำยน 2564 ณ อำคำร 11 - 12 และห้องประชุมฟินิกซ์ 1 - 6 ศูนย์แสดงสินค้ำและ
กำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี และจะมีกำรจัดประกวดผลงำนวิชำกำรประจำปี กำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือกแห่งชำติ ครั้งที่ 18 โดยจะมีกำรจัดเวทีนาเสนอผลงาน
ทางวิ ช าการประจ าปี ฯ ภายในงาน ณ ห้ อ งประชุ ม ฟิ นิ ก ซ์ 1 – 6 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น
เวที วิ ช ำกำรที่ รวบรวมพั ฒ นำและเผยแพร่ อ งค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรแพทย์ แ ผนไทย กำรแพทย์ พื้ น บ้ ำน
กำรแพทย์ทำงเลือก และจัดกิจกรรมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำงำนวิจัย
ขอเชิญคณำอำจำรย์ นักวิจัย นักวิชำกำร ส่งผลงำนวิชำกำรเข้ำร่วมกำรประกวดผลงำนวิชำกำรประจำปี
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือกแห่งชำติ ครั้งที่ 18 ในงำนมหกรรมสมุนไพร
แห่งชำติ ครั้งที่ 18 โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ทางอีเมล์ E-mail: research.dtam@gmail.com
ท่ำนใดมีข้อซักถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรประกวดผลงำนวิชำกำรครั้งนี้ กรุณาติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร 0 2149 5696 หรือ
E-mail: research.dtam@gmail.com ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
ใบสมัครเข้าร่วมการนาเสนอ/ประกวดผลงานวิชาการ
การประกวดผลงานวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
ชื่อ* (นำย/นำง/นำงสำว)(คำนำหน้ำชื่อ/ยศ)
นำมสกุล*
ตำแหน่ง
สถำนที่ทำงำน*
ที่อยู่*
โทรศัพท์*/โทรสำร
โทรศัพท์มือถือ*
E-mail*
มีควำมประสงค์เข้ำร่วมนำเสนอผลงำนวิชำกำร เรื่อง...................................................................................
...........................................................................................................(แนบบทคัดย่อตามรูปแบบและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ผลงำนวิชำกำรของท่ำนตรงกับประเภทใดดังต่อไปนี้
ผลงานวิชาการของนักวิชาการและนักศึกษาหลังปริญญา (G) ผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน (R2R)
(Academic Research)
 1) R2R ทัว่ ไป และมีใบรับรองว่ำผ่ำนควำม
เห็นชอบคณะกรรมกำรวิจัยในมนุษย์
 1) ด้ำนวิทยำศำสตร์
 2) ด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
 1) ด้ำนวิทยำศำสตร์
 2) ด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
 2) R2R เรื่องเล่ำ กรณีศึกษำ ฯลฯ
ผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี (S)
ผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรม (Innovation)
(Academic Research)
 1) ผลงำนวิจัยที่เป็นนวัตกรรม
 1) ด้ำนวิทยำศำสตร์
 2) ด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
 เป็นผลงานวิชาการ/งานวิจัยทางคลินิก

ไม่ใช่

ใช่ (แนบใบรับรองควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรวิจัยในมนุษย์)

 กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษา ให้แนบใบยินยอมจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำมรับรองตำมแบบฟอร์ม
 ท่านเคยนาเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการเรื่องอื่น ๆ มาก่อนหรือไม่  ไม่เคย  เคย (กรุณำให้ข้อมูลเพิ่มเติม)
1. ชื่อผลงำน
ชื่อผู้นำเสนอ
(กรุณำแนบเอกสำรดังกล่ำวมำด้วย)
2. ชื่อผลงำน
ชื่อผู้นำเสนอ
(กรุณำแนบเอกสำรดังกล่ำวมำด้วย)
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คาแนะนาการส่งผลงานวิชาการ
การประกวดผลงานวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
ก. ประเภทของผลงานวิชาการ ผลงำนวิชำกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือกแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ผลงำนวิชำกำรของนักวิชำกำรและนักศึกษำ (Academic Research)
1.1 ระดับนักวิชำกำรและนักศึกษำหลังปริญญำ สำขำวิทยำศำสตร์และสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
1.2 ระดับนักศึกษำปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์และสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
2. ผลงำนวิชำกำรของผู้ปฏิบัติงำน (R2R)
3. ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม (Innovation)
ข. รูปแบบของบทคัดย่อ (สำมำรถ Download ที่ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับเสริม หรือ
https://tpd.dtam.moph.go.th/images/ak/journal/picture/journal-15-2-S.png)
บทคัดย่อ ภาษาไทย ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4
1. ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนา จัดชิดซ้าย
2. ชื่อคณะผูว้ ิจัย พิมพ์ชื่อและนำมสกุลโดยไม่ตอ้ งใส่คำนำหน้ำชื่อ หรือตำแหน่งทำงวิชำกำร ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 14 Point จัดชิดซ้าย
3. สถานที่ทางาน หำกมีสถำนที่ทำงำนของผู้วิจัยมำกกว่ำ 1 แห่ง ให้ใส่เลขเป็นตัวยกไว้หน้ำสถำนที่ทำงำน และหลังชื่อผู้วิจัย
ที่สอดคล้องกัน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12 Point ตัวเอียงจัดชิดซ้าย
4. บทคัดย่อ เว้น 1 บรรทัด จำกนั้นจึงพิมพ์เนื้อหำของบทคัดย่อโดยใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
จัดระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนละ 1 นิ้ว เนื้อหาของบทคัดย่อประกอบด้วย หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์,
วิธีดาเนินการ, ผลการศึกษา และข้อสรุป
5. ให้ใช้ตัวเลขอารบิกทั้งหมดในกำรเขียนบทคัดย่อภำษำไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ (ต้องแปลเป็นภาษาไทยแนบด้วย) ให้พมิ พ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
1. ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนา จัดชิดซ้าย
2. ชื่อคณะผูว้ ิจัย พิมพ์ชื่อและนำมสกุลโดยไม่ตอ้ งใส่คำนำหน้ำชื่อ หรือตำแหน่งทำงวิชำกำร ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 14 Point จัดชิดซ้าย
3. สถานที่ทางานหำกมีสถำนที่ทำงำนของผู้วิจัยมำกกว่ำ 1 แห่ง ให้ใส่เลขเป็นตัวยกไว้หน้ำสถำนที่ทำงำน และหลังชื่อผู้วิจัย
ที่สอดคล้องกัน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12 Point ตัวเอียงจัดชิดซ้าย
4. บทคัดย่อ เว้น 1 บรรทัด จำกนั้นจึงพิมพ์เนื้อหำของบทคัดย่อโดยใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
single space จัดระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนละ 1 นิ้ว เนื้อหาของบทคัดย่อ ประกอบด้วย Rationale, Objective,
Methodology, Results, Conclusion
ค. รูปแบบของต้นฉบับเต็ม (Full article) จะประกอบด้วยบทคัดย่อ (Abstract) ควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษA4 ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ ส่วนบทนำ (Introduction) ที่อธิบำยควำมเป็นมำของงำนวิจัย วัตถุประสงค์ (Objective) ผลกำรศึกษำ/ทดลอง
(Result) อภิ ปรำย (Discussion) สรุ ปผล (Conclusion) กิ ตติ กรรมประกำศ (acknowledgement) ส่ วนเอกสำรอ้ ำงอิ ง (Reference)
ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) สำมำรถดูตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงโดยสำมำรถ download คู่มือแนะนำสำหรับ
ผู้นิพนธ์ ตำม Link ทีป่ รำกฏ
หมายเหตุ ผลงานวิชาการฉบับเต็มที่ถูกพิจารณาจากคณะผู้ประเมินผลงานทางวิชาการ มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐานการ
ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ง. การส่งผลงาน
ผู้ประสงค์เสนอผลงำนวิชำกำรต้องจัดส่งเอกสำรอย่ำงครบถ้วน แก่ “คณะผู้กลั่นกรองผลงำนวิชำกำรฯ” ทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์: research.dtam@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จ. การคัดเลือกผลงานวิชาการ
ผลงำนวิ ชำกำรของท่ ำนจะได้รั บกำรพิ จำรณำคัด เลือ กเบื้ อ งต้น และ/หรือ ค ำแนะน ำกำรปรับ ปรุ งจำก “คณะผู้
กลั่นกรองผลงำนวิชำกำรฯ” ผลงำนวิชำกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้น และที่ได้รับคำแนะนำกำรปรับปรุง เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว
จะได้ น ำเสนอผลงำนวิ ชำกำร ผ่ ำ นระบบ Zoom meeting เพื่ อ คั ด เลื อ กให้ น ำเสนอในกำรประกวดผลงำนวิ ชำกำรประจ ำปี
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือกแห่งชำติ ต่อไป
ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรคัดเลือกจะประกำศผลกำรคัดเลือกเว็บไซต์มหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ
ฉ. การนาเสนอผลงานวิชาการ
1. การนาเสนอเพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการเบื้องต้น (รอบที่ 1) ของทุกประเภท จะเป็นการนาเสนอแบบบรรยาย
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting ให้นำเสนอเป็นภำษำไทย เวลำนำเสนอเรื่องละ 12 นำที จำกนั้นเป็นกำรซักถำมและข้อเสนอ
จำกกรรมกำร 3 นำที นำเสนอโดยใช้ Power Point โดยผู้ที่ได้รับรางวัลลาดับที่ 1-3 ของแต่ละประเภท จะได้รับเชิญให้ไปนาเสนอ
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พร้อมกับรับโล่รางวัลในงานฯ โดย
- ให้ผู้นาเสนอทุกท่าน จัดทาไฟล์โปสเตอร์ (กว้าง 90 ซม. X สูง 100 ซม.) ประกอบกำรนำเสนอ
(หำกได้รับรำงวัล ผู้จัดจะจัดทำโปสเตอร์เพื่อประชำสัมพันธ์ในงำนมหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 18)
- ขนำดตัวอักษรในโปสเตอรไม่ควรเล็กกว่ ำ 0.5 ซม. เพื่อสำมำรถอ่ำนได้ ชัดเจนในระยะห่ ำง 1 เมตร เนื้อหำ
โปสเตอร์ตอ้ งไม่ใช่กำรนำบทคัดย่อไปขยำยขนำดเป็นโปสเตอร์
- เนื้อหำของโปสเตอร์ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค์, วิธีดาเนินการ, ผลการศึกษา และข้ อสรุป
ที่ให้รายละเอียดมากกว่าในบทคัดย่อ
ช. การประเมินผลงานวิชาการ
คณะผูป้ ระเมินผลงานวิชาการ จะพิจารณาให้รางวัลตามประเภทผลงานวิชาการ เป็น 3 กลุ่ม
1. ผลงำนวิชำกำรของนักวิชำกำรและนักศึกษำ (Academic research)
1.1 ระดั บ นั ก วิ ช ำกำรและนั ก ศึ ก ษำหลั ง ปริ ญ ญำ สำขำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละสำขำสั ง คมศำสตร์ แ ละมนุ ษ ยศำสตร์
1.1.2 ระดับนักศึกษำปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตร์และสำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
2. ผลงำนวิชำกำรของผู้ปฏิบัติงำน (R2R)
3. ผลงำนวิจัยที่เป็นนวัตกรรม (Innovation)
เงื่อนไขการรับรางวัล
1. มีใบรับรองว่ำผ่ำนควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรวิจัยในมนุษย์ ในกรณีที่เป็นกำรวิจัยทำงคลินิก
2. กรณีที่เป็นนิสิต/นักศึกษำ ต้องมีใบยินยอมจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำลงนำมรับรองตำมแบบฟอร์มที่แนบ
ซ. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อของท่ำนที่ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับกำรเผยแพร่ใน
1. เอกสำรรวบรวมบทคัดย่ อที่นำเสนอในกำรประกวดผลงำนวิชำกำรประจำปี กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน
และกำรแพทย์ ท ำงเลื อ กแห่ ง ชำติ ครั้ ง ที่ 18 (Proceedings of The 18 th National Conference on Thai Traditional and
Alternative Medicine)
2. ผลงำนวิชำกำรที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรวิจัยในมนุษย์ จะได้รับพิจำรณำให้ตีพิมพ์ในวำรสำรกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก (ฉบับเสริม) กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

หมดเขตรับสมัครผลงานวิชาการ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ติดต่อสอบถำมได้ที่ กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข
โทร 0 2149 5696 หรือ Call Center 0 2591 7007
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ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย

พรรณภัทร อินทฤทธิ์1 , สุนันทำ โอศิริ1, วรัมพำ สุวรรณรัตน์1, สถำพร บัวธรำ1,ฐำนิษฐ์ ศรีประเสริฐ2, มยุรี พิทักษ์ศิลป์3,
นันทนำวดี บุญขวัญ3, นริศรำ ดิลกลำภ3
1

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
3คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (aging society) โดยสมบูรณ์ ในวัยสูงอำยุ จะมี
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคมของผู้สูงอำยุเป็นอย่ำงมำก กำรดูแลสุขภำพของ
ผู้สูงอำยุจึงเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสมำชิกในครอบครัว ตลอดจนชุมชน รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
และสิ่ งส ำคัญที่สุ ดคือตัว ผู้ สู งอำยุ เองต้ องตระหนั กถึ งควำมเปลี่ ยนแปลงดัง กล่ ำวและสำมำรถดูแลสุ ขภำพของ
ตนเองได้ กำรแพทย์แผนไทยนับเป็นภูมิปัญญำในกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม ตำมหลักธรรมำนำมัยที่ประกอบด้วย
กำยำนำมัย จิตตำนำมัย และชีวิตำนำมัย สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรดูแลภำวะสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้สูงอำยุ ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงเป็นกำรศึกษำภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย เพื่อกำรดูแลสุขภำพที่เหมำะสมและคุณภำพ
ชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุ
วัตถุประสงค์ เพื่อสังเครำะห์องค์ควำมรู้กำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยกำรแพทย์แผนไทยจนพัฒนำเป็นหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมและจัดทำคู่มือกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรแพทย์แผนไทยที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ
วิธีดาเนินการ งำนวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร โดยใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ในเรื่องภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
กับกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ โดยคณะผู้วิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรแพทย์แผนไทย จนได้องค์ควำมรู้จึง จัดทำ
เป็นคู่มือ สื่อ และพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม และประเมินผลผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 48 คน ประกอบด้วยกลุ่ ม
ผู้สูงอำยุ 38 คน และกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุข ที่อยู่ในเขตเทศบำลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
10 คน กำรประเมินผลก่อน-หลังกำรอบรม โดยกำรใช้แบบสอบถำม
ผลการศึกษา พบว่ำกิจกรรมที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมส่วนใหญ่พึงพอใจในระดับมำกที่สุด เป็นกำรทำอำหำรเพื่อสุขภำพ
กำยบริหำรท่ำฤำษีดัดตน กำรนวดตนเอง กำรทำลูกประคบสด กำรสวดมนต์ กำรเดินจงกรม บทพิจำรณำควำมตำย
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถมีส่วนร่วมได้ หลังกำรอบรมผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p<0.001) คุณภำพชีวิตและกำรเห็นคุณค่ำตนเองเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
(p=0.011) (p=0.009) กำรติดตำมผลในระยะเวลำ 2 เดือนหลังกำรอบรม พบว่ำผู้เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถนำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้นำไปเผยแพร่และช่วยเหลือผู้สูงอำยุอื่นต่อไปได้อย่ำงบูรณำกำร
ข้อสรุป คู่มือและหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยกำรแพทย์แผนไทยนี้ สำมำรถนำไปใช้สร้ำง
เสริมสุขภำพผู้สูงอำยุให้มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น เห็นคุณค่ำตนเองมำกขึ้น สำมำรถนำไปเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอำยุ
อื่น และสำมำรถพัฒนำเป็นอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุด้วยกันต่อไป
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ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
Thai Traditional Health Promotion for the Elderly

Phannapat Intharit1, Sunantha Osiri 1, Warumpa Suwannarat1 , Sataporn Buatara1 Thanis Sriprasert2, Mayuri
Phithaskilp3, Nunthanawadee Bunkwan3, Narisara Diloklap3
1

Faculty of Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine, Burapha University,2 Hua Thanon Tambon Health Promoting Hospital,
Amphur Panusnikhom, Chonburi Province,3 Faculty of Medicine, Burapha University

Rationale: At present Thailand reach to aging society completely. When the people reach to old
age, They are changing of body, mind, emotion and social. The member of family, social and the
government must to take care of the elderly. The most important is the self-elderly .The elderly
must realize to the changing and take care elderly’s health. Thai traditional medicine is an ancient
science of health care. We can applied thai traditional medicine ( Dhammanama: Kayanamai
(healthy body), Jitanamai (healthy mind), and Chevitanamai (healthy life)) with take care elderly’s
health. This research is the study thai traditional medicine for take care properly elderly’ s health
and good quality of life.
Objective: To synthesize knowledge and develop the manual, media, training program and
guideline for promoting elderly health,properly
Methodology: Knowledge management (KM) were derived from expert persons, literature review,
share, and develop Dhammanamai knowledge for the elderly. These composed of Kayanamai
(healthy body), Jitanamai (healthy mind), and Chevitanamai (healthy life). The 48 persons, 38 in
elderly group and 10 village health volunteers of Sansuk Municipality, participated in the training
program. All volunteers answer questionnaire before-after training.
Results: The most satisfied activities were the activities that they could involved such as making
food for health, Ruesee- dudton exercise, self- massage therapy, making Thai herbal massage
compress ball, pray, walk back and forth meditation, and the consideration of death. By comparing
the scores (before and after the course), their understanding were significantly increased (p<0.001).
Their quality of life and their self-esteem were significantly improved (p=0.011), (p=0.009). After
two months, the follow- up interview revealed that the program was very useful and could be
applied in daily life for themselves and their families. They shared knowledge, adviced and
supported many older peoples.
Conclusion: It can be concluded that the manual and training program could be used for
promoting quality of life and self-esteem in the elderly. The trainees were encouraged and could
develop to be volunteers for the elderly.

ใบสมัคร-คำแนะนำกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร (ฉบับขยำยวันรับสมัคร 30 มิ.ย. 64)

หน้า 7 จาก 8

ใบรับรองการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
สาหรับผู้ส่งผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี (S)
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)(คำนำหน้ำชื่อ/ยศ)
ตำแหน่ง
สถำนที่ปฏิบัติงำน
ที่อยู่

นำมสกุล

โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสำร
E-mail Address
ขอรับรองว่ำผลงำนวิจัยของ
เรื่อง
อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ
ข้ำพเจ้ำ และยินดีให้นำผลงำนไปนำเสนอในกำรประกวดผลงำนวิชำกำรประจำปี กำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์พื้น บ้ ำน และกำรแพทย์ ทำงเลื อกแห่ง ชำติ ในงำนมหกรรมสมุ นไพรแห่ง ชำติ ครั้งที่ 18
ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 1 – 6 ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง

ใบสมัคร-คำแนะนำกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร (ฉบับขยำยวันรับสมัคร 30 มิ.ย. 64)

)

หน้า 8 จาก 8

ใบรับรองการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
สาหรับผู้ส่งผลงานวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Full article)
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)(คำนำหน้ำชื่อ/ยศ)
ตำแหน่ง
สถำนที่ปฏิบัติงำน
ที่อยู่

นำมสกุล

โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสำร
E-mail Address
ขอรับรองว่ำผลงำนวิจัยของ
เรื่อง
อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ
ข้ำพเจ้ำ และยินดีให้นำผลงำนไปนำเสนอในกำรประกวดผลงำนวิชำกำรประจำปี กำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์พื้น บ้ ำน และกำรแพทย์ ทำงเลื อกแห่ง ชำติ ในงำนมหกรรมสมุ นไพรแห่ง ชำติ ครั้งที่ 18
ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 1 – 6 ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
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