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การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย
ด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน
หลักการและเหตุผล
กองการแพทย์ทางเลือก สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก มีภารกิจการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ด้า นการแพทย์ ทางเลื อ กที่ เ หมาะสมแก่ ส ถานบริก ารสุ ข ภาพและ
ประชาชน เพื่อความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นแก่บุคลากรที่นาองค์ความรู้ไปใช้จริง จาเป็นต้องมีการวิจัยที่มี
คุ ณ ภาพ มาตรฐาน ตรงตามหลั ก วิ ช าการรองรั บ สู่ ก ารพั ฒ นา
ความก้าวหน้าและค้นหาความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงผลักดันการสนับสนุน
ทุนวิจัย ให้มีการวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้สาหรับแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ จึงจัดทาโครงการ
พัฒนาองค์กรวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน
ระดับเขตบริการสุขภาพขึ้น โดยเป็นการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงาน และทีมบุคลากรสาธารณสุขด้าน
การแพทย์ทางเลือก ด้วยการสร้างและพัฒนานักวิจัย ทั้งนักวิจัยใหม่
และนักวิจัยที่มีประสบการณ์วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพ
ประสบการณ์ทางานเป็นทีม และเพิ่มขีดความสามารถดาเนินการ
วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์กรวิจัย
ผลักดันให้เกิดงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์
ผสมผสาน
2. เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย ให้มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการวิจัย
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและ
การแพทย์ผสมผสาน

เป้าหมาย
มี ผ ลงานวิ จั ย ด้ า นการแพทย์ ท างเลื อ กและการแพทย์
ผสมผสาน โดยจัดการอบรม 3 ระยะ ดังนี้
1. การอบรมระยะที่ 1 ได้โครงร่างการทาวิจัย และรูปแบบ
การเก็บข้อมูล
2. การอบรมระยะที่ ๒ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
ผลการวิจัยเป้า
3. นาเสนอผลงานวิจยั ได้บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
หม
(manuscript)
าย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ทีมวิจัย รวมทั้งสิ้น 20 ทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน มี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีการให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์
ผสมผสาน เช่น
- การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม ครอบแก้ว กดจุดบาบัด
หนา กัวซา)
เป้ทุายหมาย
- การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ โยคะ
- สมาธิบาบัด กดจุดสะท้อนเท้า
- แมคโครไบโอติกส์ คีเลชั่นบาบัด
- การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
- อื่นๆ
2. มีการเก็บข้อมูลการให้บริการเบื้องต้นในกลุ่มโรคหรือ
อาการที่สนใจ/เก็บข้อมูลเชิงระบบการให้บริการ
3. มีหัวข้อ/โจทย์/Concept Paper งานวิจัย R2R ด้าน
การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน

การสมัครเข้าร่วมอบรม
1. ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ส่งรายชื่อพร้อมทีม จานวนไม่เกิน 4
ท่าน (ตามเอกสารใบสมัคร)
2. ส่งโครงร่างการวิจัยอย่างย่อ (Concept Paper) ความยาวไม่
เกิน 4 หน้า A4

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าที่พัก (ภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ) ค่าอาหารกลางวัน และอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม จากงบประมาณกองการแพทย์ทางเลือก

กิจกรรมและระยะเวลาการดาเนินการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก
และการแพทย์ผสมผสาน
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย (ระยะที่ 1) วันที่
30-31 มกราคม 2561 (นครศรีธรรมราช) และวันที่ 6-7
กุมภาพันธ์ 2561 (ขอนแก่น) หัวข้อ“งานวิจัยแบบ R2R โครงร่าง
งานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก และขั้นตอนการรวบรวมเก็บข้อมูล
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย (ระยะที่ 2) วันที่
20-21 มีนาคม 2561 (นครศรีธรรมราช) และวันที่ 27-28
มีนาคม 2561 (ขอนแก่น) หัวข้อ “การรายงานผลการศึกษา การ
วิเคราะห์ สรุปผลงานวิจยั และการเขียนบทความงานวิจัย”
สถานที่จัดอบรม 2 แห่ง
1) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 40คน/แห่ง
2. ประชุมนาเสนอผลการดาเนินงานวิจัย (ที่ส่วนกลาง)
วันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ เ ข้ า อบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และท างานวิ จั ย ด้ า น
การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานได้อย่างถูกต้องและเป็น
ระบบ สามารถนาผลงานวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบการจัดอบรม
กลุ่มงานวิจัยและคัดกรองศาสตร์ กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
แบบโครงร่างการวิจยั อย่างย่อ (Concept Paper)
1.ชือ่ โครงการวิจยั .................................................................
2.ชือ่ ผูว้ จิ ยั .............................................................................
สังกัดหน่วยงาน...................................................................
โทรศัพท์ ........................ โทรสาร..............................e-mail…………………………
ชือ่ ผูร้ ว่ มวิจยั .......................................................................
สังกัดหน่วยงาน....................................................................
โทรศัพท์ ........................ โทรสาร..............................e-mail…………………………
3.ที่มาและความสาคัญของปัญหา
(ให้เขียนเหตุผลที่ทางานวิจัย ผลการวิจัยเบื้องต้นที่ได้ทามาแล้วเป็น
อย่างไร โครงการวิจัยนี้จะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร ผู้วิจัยคาดว่าผลที่จะได้
จากงานวิจัยมีอะไรบ้าง แรงบันดาลใจ การตอบโจทย์ปัญหาหน้างาน หรืออยาก
เห็นผลอะไรจากการทางาน)
4. การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
5. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
6. กรอบแนวคิดงานวิจยั
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
7. คาถามวิจยั
8. ระเบียบวิธกี ารวิจยั (โดยย่อ)
ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หมายเหตุ: การเขียนแบบโครงร่างการวิจัยอย่างย่อ ความยาวไม่เกิน 4 หน้า
กระดาษ A4

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนานักวิจยั
ด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน
ระยะที่ 1 (2 วัน) เขียนโครงร่างงานวิจัยและเตรียมแบบบันทึกข้อมูล
วันที่ 1
กิจกรรม
9.00-12.00 น. ผู้เข้าอบรมนาเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย
13.00-16.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การเขียนโครงร่าง
งานวิจัย”
วันที่ 2
กิจกรรม
9.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย เขียนโครงร่างงานวิจัย
13.00-15.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย เตรียมแบบบันทึกข้อมูล การ
วัดผล
15.30-16.30 น. ผู้เข้าอบรมนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
ระยะที่ 2 (2 วัน) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย
วันที่ 1
กิจกรรม
9.00-12.00 น. ผู้เข้าอบรมนาเสนอข้อมูลผลการวิจัย
13.00-16.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การวิเคราะห์ข้อมูล
และการเขียนบทความวิจยั ตีพิมพ์”
วันที่ 2
กิจกรรม
9.00-12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย รวบรวมและวิเคราะห์
ผลการวิจัย
13.00-15.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย สรุปผลและเขียนต้นฉบับ
บทความวิจัย
15.30-16.30 น. ผู้เข้าอบรมนาเสนอสรุปผลการวิจยั
ประชุมนาเสนอผลงานวิจยั (2 วัน) กรุงเทพฯ
9.00-1๖.๓0 น. นาเสนอผลงานวิจัย
ทีมวิทยากร
จ. นครศรีธรรมราช: ผศ.นพ. ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ และคณะ
จ. ขอนแก่น: ศ.ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, ดร. จงกลณี จันทรศิริ และคณะ
หมายเหตุ
1. ให้ผู้เข้าอบรมนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพามา เพื่อใช้ระหว่างการอบรม
2. ในการอบรม อาจมีการทางานต่อเนื่องในช่วงกลางคืนเพื่อเตรียมข้อมูลและ
การนาเสนอ

แบบโครงร่างการวิจัยอย่างย่อ (Concept Paper)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน
1. ชื่อโครงการวิจัย.....................................................................................................................................
2. ชื่อผู้วิจัย.................................................................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน.....................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................... โทรสาร.........................e-mail………………….…………………………..…..
ชื่อผู้ร่วมวิจัย.........................................................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน.....................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................... โทรสาร.........................e-mail………………….…………………………..…..
3. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
(ให้เขียนเหตุผลที่ทำงำนวิจัย ผลกำรวิจัยเบื้องต้นที่ได้ทำมำแล้วเป็นอย่ำงไร โครงกำรวิจัยนี้จะเกิดผลดี
หรือผลเสียอย่ำงไร ผู้วิจัยคำดว่ำผลที่จะได้จำกงำนวิจัยมีอะไรบ้ำง แรงบันดำลใจในกำรทำวิจัยและกำรตอบ
โจทย์ปัญหำหน้ำงำน)
4. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
5. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
6. กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม
7. คาถามวิจัย
8. ระเบียบวิธีการวิจัย (โดยย่อ)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ระยะเวลำ และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
หมายเหตุ: กำรเขียนแบบโครงร่ำงกำรวิจัยอย่ำงย่อ ควำมยำวไม่เกิน 4 หน้ำกระดำษ A4

ใบสมัครเขารวมอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนานักวิจยั ดานการแพทยทางเลือกและการแพทยผสมผสาน
ปงบประมาณ 2561
ขอมูลผูว จิ ยั
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................นามสกุล.............................................อายุ.............
ตําแหนง.................................................... หนวยงาน..........................................................................................
ที่อยู......................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท........................................................................................โทรสาร...................................................
เบอรโทรศัพทมือถือ...............................................e-mail....................................................................................
ประเภทอาหาร
ธรรมดา
มังสวิรัติ
อิสลาม
ขอมูลผูร ว มวิจยั (ไมเกิน 3 ทาน)
1.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................นามสกุล..........................................อายุ................
ตําแหนง................................................... หนวยงาน...........................................................................................
ที่อยู......................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท........................................................................................โทรสาร...................................................
เบอรโทรศัพทมือถือ...............................................e-mail....................................................................................
ประเภทอาหาร
ธรรมดา
มังสวิรัติ
อิสลาม
2.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล............................................อายุ.....................
ตําแหนง.................................................... หนวยงาน...........................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท........................................................................................โทรสาร....................................................
เบอรโทรศัพทมือถือ...............................................e-mail....................................................................................
ประเภทอาหาร
ธรรมดา
มังสวิรัติ
อิสลาม
3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล.............................................อายุ...........
ตําแหนง.................................................... หนวยงาน...........................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท........................................................................................โทรสาร....................................................
ประเภทอาหาร
ธรรมดา
มังสวิรัติ
อิสลาม
มีความประสงคเขารวมการอบรม (เลือกเพียง 1 แหง)
ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 2561 (ระยะที่ 1) วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 (ระยะที่ 2)
ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2561 (ระยะที่ 1) วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 (ระยะที่ 2)
ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
การสํารองหองพัก

ที่พักภายในศูนยฝกอบรมฯ (ผูจัดจายให)
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