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ใบสมัครเขารวมการนําเสนอผลงานวิชาการ หัวขอ “สมุนไพรเพื่อการสงเสริมสุขภาพ”
ในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ ครั้งที่ 12
ระหวางวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
ชื่อ* (นาย/นาง/นางสาว)(คํานําหนาชื่อ/ยศ)
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน*
ที่อยู*
โทรศัพท*/โทรสาร
โทรศัพทมือถือ*

นามสกุล*
E-mail*

มีความประสงคเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการ (โปรดแนบบทคัดยอตามรูปแบบและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ กรณี
ตองการใชผลงานใน Proceeding เพื่อประกอบการจบการศึกษา ขอใหสงผลงานเปนฉบับเต็ม (Full article)
ประกอบการพิจารณาตามคําแนะนํา) แบงเปน 4 กลุม ดังนี้
1. ผลงานวิชาการของผูปฏิบัติงาน(R2R)
2. ผลงานวิชาการที่เปนนวัตกรรม (Innovation)
 1) R2R ทัว่ ไป และผานความเห็นชอบคณะกรรมการ
 1) ดานนวัตกรรม
วิจัยในมนุษย
 2) ดานวิทยาศาสตร
 3) ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
 4) R2R เรื่องเลา กรณีศึกษา ฯลฯ
3. ผลงานวิชาการของนักวิจัย/นักศึกษาหลังปริญญา
4. ผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี (Students)
(Academics)
 1) ดานวิทยาศาสตร
 1) ดานวิทยาศาสตร
 2) ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
 2) ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
เงื่อนไข :
1. มีใบรับรองวาผานความเห็นชอบคณะกรรมการวิจัยในมนุษย ในกรณีที่เปนการวิจัยทางคลินิก
2. กรณีเปนนิสิต/นักศึกษา ควรมีใบยินยอมจากอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับรองตามแบบฟอรมที่แนบ
3. ผูที่ไดรับการพิจารณาใหเสนอผลงานวิชาการ จะไดรับการยกเวนคาลงทะเบียนในการเขารวมประชุมฯ
*โปรดใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอของทาน
• ผลงานวิชาการของทานเคยนําเสนอมากอนหรือไม
 เคย
 ไมเคย
กรณีที่เคยนําเสนอ/ตีพิมพมาแลว กรุณานําเอกสารดังกลาวแนบมาดวย
• ชื่อผลงานวิชาการ/ชื่อผูนําเสนอ
1. ชื่อผลงาน/ชื่อผูนําเสนอ
2. ชื่อผลงาน/ชื่อผูนําเสนอ
โดยทานสามารถสงบทคัดยอไดทาง E-mail address: thaichinesemedicine@gmail.com
หมดเขตรับสมัครผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 (บทคัดยอ)

ใบสมัคร-คําแนะนําการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
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คําแนะนําการสงผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ ครั้งที่ 12
ระหวางวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
ก. ประเภทของผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการดานสมุนไพร ที่ประสงคจะนําเสนอแบงเปน 4 กลุม ดังนี้
1. ผลงานวิชาการของผูปฏิบัติงาน (R2R) ระดับผูปฏิบัติงาน (R2R) มี 2 กลุมยอย
1) R2R ทั่วไปสาขาวิทยาศาสตร และสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2) R2R เรื่องเลา กรณีศึกษา ฯลฯ
2. ผลงานวิจัยที่เปนนวัตกรรม (Innovation)
3. ผลงานวิ ชาการของนั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญา (Academics) สาขาวิ ท ยาศาสตร และสาขาสั ง คมศาสตร แ ละ
มนุษยศาสตร
4. ผลงานวิชาการนักศึกษาปริญญาตรี (Students) สาขาวิทยาศาสตร และสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ข. การสงผลงาน
ผูประสงคจะเสนอผลงานวิชาการใหสงบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
โดยสงทาง E-mail address: thaichinesemedicine@gmail.com ซึ่งคณะกรรมการจะแจงผลการพิจารณาทาง E-mail ของผูสงผลงาน
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
ค. รูปแบบของบทคัดยอ
รูปแบบบทคัดยอใหพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนาจัดชิดซาย
2. ชื่อคณะผูวิจัย พิมพชื่อและนามสกุลโดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ หรือตําแหนงทางวิชาการ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 14 Point จัดชิดซาย
3. สถานที่ทํางาน หากมีสถานที่ทํางานของผูวิจัยมากกวา 1 แหง ใหใสเลขเปนตัวยกไวหนาสถานที่ทํางาน และหลังชื่อผูวิจัยที่
สอดคลองกัน ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 12 Point ตัวเอียงจัดชิดซาย
4. บทคัดยอ เวน 1 บรรทัด จากนั้นจึงพิมพเนื้อหาของบทคัดยอโดยใชแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
จัดระยะหางจากขอบกระดาษดานละ 1 นิ้ว เนื้อหาของบทคัดยอ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล (Rationale) วัตถุประสงค (Objective)
วิธีดําเนินการ (Methodology) ผลการศึกษา (Results) และขอสรุป (Conclusion)
5. ตัวเลข ใหใชตัวเลขอารบิกทั้งหมด
**กรณีทําการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวของกับคนขอเอกสารรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยแนบมาดวย**
**กรณีนําเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี และระดับหลังปริญญาตรี ตองแนบใบรับรองการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการจากอาจารยที่ปรึกษา ตามแบบฟอรมที่กําหนด**
ง. การสงผลงานฉบับเต็ม ผูผานการพิจารณาและประสงคจะเสนอผลงานวิชาการ ตองจัดสงเอกสารตนฉบับเต็ม เพื่อพิจารณา ภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยสงทาง E-mail address: thaichinesemedicine@gmail.com ซึ่งคณะกรรมการจะแจงผลการพิจารณา
ทาง E-mail ของผูสงผลงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้ ผลงานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือก และมีคําแนะนําการปรับปรุงจากคณะกรรมการ (คณะทํางานดานวิชาการประชุม
วิชาการไทย-เซี่ยงไฮ ครั้งที่ 12) จะตองมีการแกไขและปรับปรุงใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
จ. รูปแบบของตนฉบับเต็ม (Full article) จะประกอบดวย บทคัดยอ (Abstract) ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สวนบทนํา (Introduction) ที่อธิบายความเปนมาของงานวิจัย วัตถุประสงค (Objective) ผลการศึกษา/ทดลอง (Result)
อภิปราย (Discussion) สรุปผล (Conclusion) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) สวนเอกสารอางอิง (Reference) ใชระบบแวนคูเวอร
(Vancouver style)
ฉ. การนําเสนอผลงานวิชาการ
1. การนําเสนอโดยการบรรยาย (Oral Presentation) นําเสนอเปนภาษาไทย ใหเวลานําเสนอเรื่องละ 12 นาที จากนั้นเปนการ
ซักถามและขอเสนอจากผูฟง 3 นาที นําเสนอโดยใช Power Point
ใบสมัคร-คําแนะนําการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
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2. การนํ าเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation) การจัด ทํ า โปสเตอร ทา นสามารถนํ าเสนอได ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ผูนําเสนอผลงานตองรับผิดชอบคาใชจายในการนําเสนอ)
- ใหจัดทําโปสเตอรขนาด กวาง 90 ซม. X สูง 100 ซม. (บอรดมีขนาด 100 X 120 ซม.)
- ขนาดตัวอักษรในโปสเตอรไมควรเล็กกวา 0.5 ซม. เพื่อสามารถอานไดชัดเจนในระยะหาง 1 เมตร เนื้อหาโปสเตอรตองไมใช
การนําบทคัดยอไปขยายขนาดเปนโปสเตอร
- เนื้อหาของโปสเตอรประกอบดวย หลักการและเหตุผล, วัตถุประสงค, วิธีดําเนินการ, ผลการศึกษา และขอสรุปที่ให
รายละเอียดมากกวาในบทคัดยอ

ติดตอสอบถามไดที่ สถาบันการแพทยไทย-จีน
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
E-mail address: thaichinesemedicine@gmail.com โทร 02-1495676

ใบสมัคร-คําแนะนําการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย
การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทย

พรรณภัทร อินทฤทธิ1์ , สุนันทา โอศิริ1,วรัมพา สุวรรณรัตน1, สถาพร บัวธรา1,ฐานิษฐ ศรีประเสริฐ2, มยุรี พิทักษศิลป3,
นันทนาวดี บุญขวัญ3, นริศรา ดิลกลาภ3
1

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา2โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

3

หลักการและเหตุผล ปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ(aging society) โดยสมบูรณ ในวัยสูงอายุ จะมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายจิตใจ อารมณและสังคมของผูสูงอายุเปนอยางมาก การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
จึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนชุมชนรวมถึงหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และสิ่ง
สําคัญที่ สุดคือตัวผูสูงอายุเ องตองตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาวและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได
การแพทยแผนไทยนับเปนภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพแบบองครวม ตามหลักธรรมานามัยที่ประกอบดวย กายานา
มัย จิตตานามัย และชีวิตานามัย สามารถนํามาประยุกตใชในการดูแลภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของผูสูงอายุ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผูสูงอายุ
วัตถุประสงค เพื่อสังเคราะหองคความรูการดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยจนพัฒนาเปนหลักสูตรการ
ฝกอบรมและจัดทําคูมือการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
วิธีดําเนินการ งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใชวิธีการจัดการความรูในเรื่องภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
กับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุโดยคณะผูวิจัยรวมกับผูทรงคุณวุฒิทางการแพทยแผนไทยจนไดองคความรูจึงจัดทําเปน
คูมือ สื่อ และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และประเมินผลผูเขารวมโครงการจํานวน 48 คน ประกอบดวยกลุมผูสูงอายุ
38 คน และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข ที่อยูในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 คน
การประเมินผลกอน-หลังการอบรม โดยการใชแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบวากิจกรรมที่ผูเขารับการอบรมสวนใหญพึงพอใจในระดับมากที่สุด เปนการทําอาหารเพื่อสุขภาพ
กายบริหารทาฤาษีดัดตน การนวดตนเอง การทําลูกประคบสด การสวดมนต การเดินจงกรม บทพิจารณาความตาย
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูเขารับการอบรมสามารถมีสวนรวมได หลังการอบรมผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) คุณภาพชีวิตและการเห็นคุณคาตนเองเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p=0.011) (p=0.009) การติดตามผลในระยะเวลา 2 เดือนหลังการอบรม พบวาผูเขารวมโครงการ สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน ไดนําไปเผยแพรและชวยเหลือผูสูงอายุอื่นตอไปไดอยางบูรณาการ
ขอสรุป คูมือและหลักสูตรการฝกอบรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยนี้ สามารถนําไปใชสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เห็นคุณคาตนเองมากขึ้น สามารถนําไปเผยแพรเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ
อื่น และสามารถพัฒนาเปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุดวยกันตอไป
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ
Thai Traditional Health Promotion for the Elderly

Phannapat Intharit1, SunanthaOsiri 1, WarumpaSuwannarat1 ,SatapornBuatara1 Thanis
MayuriPhithaskilp3, NunthanawadeeBunkwan3, NarisaraDiloklap3

Sriprasert2,

1

Faculty of Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine, Burapha University,2 HuaThanonTambon Health Promoting Hospital,
AmphurPanusnikhom, Chonburi Province,3 Faculty of Medicine, Burapha University

Rationale: At present Thailand reach toaging societycompletely. When the people reach to old
age, They are changing of body,mind, emotion and social. The member of family, social and the
governmentmust 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 SansukMunicipality, 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-คําแนะนําการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

หนา 6 / 7

ใบรับรองการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

สําหรับผูสงผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี หรือนักศึกษาหลังปริญญา
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)(คํานําหนาชื่อ/ยศ)
ตําแหนง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่อยู

นามสกุล

โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ
โทรสาร
E-mail Address
ขอรับรองวาผลงานวิจัยของ
เรื่อง
อยูภายใตการดูแลของขาพเจา และยินดีใหนําผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ไทย-เซี่ยงไฮ ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร
ลงชื่อ
ตําแหนง
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