
ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย 
ปีการศึกษา 2561  ปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการนี้อยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวจิัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก “Innovating research for Impact”  
โครงการนี้อยู่ภายใต้เป้าประสงค์.  ผลิตผลงานวิจัยและนวตักรรมทีม่ีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและน าไปใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและยั่งยืน  
โครงการนี้อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์/ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Impact)และแก้ปญัหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาต ิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาเทคนิคการแพทย ์
 
หลักการเหตุผล  
 งานวิจัยมีส่วนในการสร้างองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน และพัฒนางานของนักเทคนิคการแพทย์ใน
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล เพื่อสร้างองค์ความรู้ส าหรับงานทางเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและ
บทบาทที่ชัดเจนของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามยังจากผลจากส ารวจความคิดเห็นเรื่องงานวิจัย
โรงพยาบาลของนกัเทคนิคการแพทย์ ทั้งหมด 72 คนจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ พบว่านัคเทคนิคการแพทย์มีความสนใจที่จะ
ท างานวิจัย 86.1% จากแบบส ารวจพบว่ามากกว่า 70% ปรารถนาที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ต้องการที่ปรึกษาวิจัย 
นอกจากน้ีพบว่าปัญหาของนักเทคนิคการแพทย์คือ ไม่มั่นใจว่าจะประสบความส าเร็จในการท างานวิจัยหรือไม่ เนื่องจากยังไม่
มีประสบการณ์ ขาดความรู้และกระบวนการในการท าวิจัย ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย มีปัญหาในการเขียนขอจริยธรรมใน
มนุษย์ การเลือกใช้สถิต ไม่มีที่ปรึกษาในการท างานวิจัย และแหล่งเงินทุน ทังนี้บุคลากรอาจารย์ในภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
คณะสหเวชศาสตร์ มีความเช่ียวชาญในการด าเนินการวิจัย ด้านการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานวิจัยสามารถเป็นที่ปรึกษาและ
ให้บริการแก่สถาบันต่างๆได้อย่างดีและต่อเนื่องเสมอมา และภาควิชาเทคนิคการแพทย์ยังมีความพร้อมของเครื่องมือท่ีทันสมัย
ต่างๆ ในการท างานวิจัย อีกทั้งยังเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นไปทางนวัตกรรมน าไปใช้ได้จริง มีการบูรณา
การร่วมกันชัดเจน ทั้งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ  ดังนั้นภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จึง
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการและจัดให้มีการจับคู่ท างานวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรภาควิชาเทคนิคการแพทย์และบุคลากรใน
โรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเทคนิคการแพทย์ เกิดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทรัพยากร อันมีโจทย์วิจัยเป็น
ที่ตั้ง โดยเน้นให้ผู้เข้ามาอบรมสามารถผลิตงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์และทางการแพทย์สาขา
อื่นๆได้จริง และสามารถน าเทคโนโลยีทางวิจัยมาที่ทันสมัยมาเพิ่มคุณค่างานวิจัยในโรงพยาบาล เพิ่มศักยภาพให้บุคลากร
ทางการแพทย์ได้พัฒนาทักษะด้านงานวิจัยการแพทย์ โดยมีความร่วมมือกันกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อันเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทย คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม   
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ผลติผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์ผลงานได้   
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการเขียนโครงร่าง การวางแผนท าวิจัย การเขียนตีพิมพ์ 
การใช้สถิติที่ถูกต้อง การพิจารณาขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะ
น าไปสู่การปรับปรุงการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนประสบความส าเร็จในการท างานวิจัย 
  3. เพื่อสร้างงานวิจัยร่วมกับบุคลากรในโรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  4. เพื่อสร้างผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักเทคนิคการแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์นักวิจัย  จ านวน 30 คน 
ค่าลงทะเบียน 
 คนละ 2,500 บาท 

 
 



วิทยากร  
วิทยากรภายนอก:  
1. รศ.ดร.พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม   ข้าราชการบ านาญ 
2. รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช   ข้าราชการบ านาญ 

           วิทยากรภายใน 
1. รศ.ดร. เภสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกลุ   
2. รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข  
3. ผศ.ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย์  
4. ผศ.ดร.พจนีย์ ศรมีาโนชญ์  

สถานที่ด าเนินโครงการ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต 

ความสอดคล้องตามกลยุทธ ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวตักรรมที่ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
“Innovating research for Impact”  
โครงการนี้อยูภ่ายใต้เป้าประสงค์.  ผลิตผลงานวิจยัและนวตักรรมที่มคีุณภาพระดับมาตรฐานสากลและน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและยั่งยืน  
โครงการนี้อยูภ่ายใตต้ัวช้ีวัด จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดษิฐ์/งานสร้างสรรค์ท่ีนาไปใช้ประโยชน์/ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Impact)และแก้ปญัหาชุมชน/สังคม/ประเทศชาต ิ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะ 
   ผลทางตรง        

1. อาจารย์ นักวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ และผูส้นใจ ได้ทราบหลักเกณฑ์  ขั้นตอนในการเขียนโครงรา่ง การวางแผน
ท าวิจัย การเขียนตีพมิพ์ การใช้สถติิที่ถูกต้อง การพิจารณาขอรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการเขยีนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัย การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ได้อย่างถูกต้อง 

2. เพิ่มจ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลสากลเพิ่ม
จ านวนมากขึ้น น าไปสู่การจดัอันดบัความเป็นเลิศด้านต่างๆ (Ranking หรือ Rating) ในระดับนานาชาติของภาควิชา 

3. เพิ่มจ านวนงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
4. เพิ่มรายได้ของภาควิชา 
5. บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
6. สร้างเครือข่ายงานวิจัยของภาควิชา 

 
  ผลทางอ้อม        

1. เพิ่มศัยภาพการท างานวิจัยเชิง R2R ของอาจารย์ และน าไปสู่การผลตินวัตกรรมทางการแพทย ์
2. น าไปสู่การจัดงานประชุมวิชาการด้านงานวิจัยทางการแพทย ์
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท่ีสนใจจะสรา้งความร่วมมือกับบุคลากรในคณะ 
4. เกิดบรรยากาศการท างานวิจัยภายในภาควิชาและไดร้ับแนวความคดิจากบุคลากรและผู้ทรงคุณวุต ิ
5. เกิดแนวทางความร่วมมือภายในภาควิชาและสถาบันต่างๆ และการจัดตั้งหน่วยวิจัยที่มคีวามเหมาะสมกับภาควิชา 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
การประชุมเร่ือง “เทคนิคการแพทย์วิจัย คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562  

หัวข้อเดินหน้าวิจัย: หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
(Biosafety level, BSL)”  

31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2562 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

31 กรกฎาคม 2562 
08.30-08.45  ลงทะเบียน (พร้อมรับอาหารว่าง) 
08.45-09.00  พิธีเปิดการประชุมโดย คณบด/ีหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์  
09.00-10.30 บรรยายเรื่อง “วิวัฒนาการของจรยิธรรมการวิจัยหลักจริยธรรมวิจัยพื้นฐาน องค์ประกอบ 

บทบาท และหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน”  
โดย  รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช 

10.30 – 12.00  บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนพิจารณาโครงการวิจยัครั้งแรก (initial review) 
การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 
A. แบบเร่งด่วน (expedited review) 
B. แบบเข้าท่ีประชุม (full board) 
C. การยกเว้นการพจิารณา (exemption)” 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกลุ  คณะเภสชัศาสตร์ มธ.  

12.00-13.00  พักรับประทานอาหาร และLunch Symposium 
แสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และ นักศึกษา  
เปิดคลินิกท่ีปรึกษาวิจัย 

13.00–14.00  บรรยายเรื่อง “หลักการขอความยนิยอม และการวิจัยในกลุม่ออนแอความเป็นส่วนตัว 
และการรักษาความลับของข้อมูล (Privacy and Confidentiality)” ตอนท่ี 1 

   โดย  รศ.ดร.พอ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม  
14.00-15.00  บรรยายเรื่อง “หลักการขอความยนิยอม และการวิจัยในกลุม่ออนแอความเป็นส่วนตัว 

และการรักษาความลับของข้อมูล (Privacy and Confidentiality)”ตอนท่ี 2 
   โดย ผศ. ดร. วิมลพักตร์ ศรไีวย ์
15.00–16.00  กิจกรรมกลุ่มการฝึกปฏิบัติกรณีศกึษา 

การน าเสนอ, อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม 
ถาม-ตอบ  
โดย  รศ.ดร.พอ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม และ ผศ. ดร. วิมลพักตร์ ศรีไวย์  

 
1 สิงหาคม 2562   
09.00-10.30 บรรยายเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety level) คืออะไร ความส าคญัในงาน

โรงพยาบาลและการขอทุนวิจัย”  
โดย  รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข 

10.30-12.00  บรรยายเรื่อง “การเขียนขอความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety level)” 
โดย  ผศ.ดร.พจนีย์ ศรมีาโนชญ ์

12.00-13.00   ปิดการอบรม แจกใบประกาศ (จรยิธรรมในคน) 
    รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00  ท าแบบทดสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศรับรองทางชีวภาพ  (ตามความสมัครใจ) 
หมายเหต:ุ 8.00-9.00 รับอาหารวา่ง 
 


