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บทคัดย่อ 

การผลติสือ่วีซดีีเพื่อให้บริการสงัคม ชดุ “การสง่เสริมสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทย” มีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริม
สขุภาพของประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย และเพื่อการผลติสือ่วีซีดเีพื่อให้บริการสงัคมรายการการนวดไทยเพื่อสขุภาพ
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลกั คือ 1) การเลอืกเร่ืองทีจ่ะจดัท าวีซีด ี2) การก าหนดผู้ รับผิดชอบในการจดัเนือ้หา 3) การผลติ
สือ่ และ 4) การควบคมุคณุภาพ ซึง่วซีีดีที่ผลติได้มเีนือ้หาเก่ียวกบัการนวดไทย การนวดเพื่อสขุภาพ  หลกัการนวดเพื่อ
สขุภาพ เทคนิคการนวดเพื่อสขุภาพ ประกอบกบัการสาธิตโดยผู้ที่เช่ียวชาญทางการนวดแผนไทย ประกอบด้วย การ
เตรียมความพร้อมก่อนการนวด ท่าบริหารร่างกาย (ทา่ดดัตน) กอ่นการนวดเพื่อสขุภาพ  การนวดเพื่อสขุภาพด้วยตนเอง 
การนวดเพื่อสขุภาพให้ผู้อื่นและการนวดเพื่อถนอมสายตา  

ผลการประเมินประสทิธิภาพของสือ่วีซีดี พบวา่ การผลติสือ่วีซีดกีารนวดไทยเพื่อสขุภาพ มีการน าเสนอตรงกบั
ประเด็น วิธีการน าเสนอ การจดัฉาก ภาพประกอบกบัค าบรรยาย และภาพสือ่ความหมาย คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัท่ีตรง
ประเด็น เหมาะสม สอดคล้อง ตรงเนือ้หา สามารถน าไปเผยแพร่ได้ โดยผู้ทรงคณุวฒุิด้านการผลติสือ่มีการประเมิน
คณุภาพด้านเทคนิคเพิ่มเติม คือ ขนาดและรูปแบบของตวัหนงัสอื เสยีงหลกั (เสยีงบรรยาย, วิทยากร, ผู้ด าเนินรายการ) 
เสยีงประกอบ (ดนตรี, เสยีงแบค็กราวด์, เสยีงพิเศษ) ภาพหลกั (ภาพวิทยากร) และภาพประกอบมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
อา่นงา่ย ชดัเจน และคมชดั โดยวีซีดชีดุนีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งถกูต้อง เหมาะสม และปลอดภยัในการสง่เสริม
สขุภาพของประชาชนกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้งา่ย 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการจดัท าและจากการประเมิน คือ ควรมกีารจดัท าสือ่การสง่เสริมสขุภาพด้วยการแพทย์
แผนไทยในลกัษณะอื่นร่วมด้วย เช่น การจดัท าเอกสารหรือแผน่พบั เพื่อให้เกิดความหลากหลายของการสือ่สาร และควรมี
การด าเนินโครงการอยา่งตอ่เนื่องในลกัษณะของการน าสือ่วีซดีีทีผ่ลติได้ไปใช้ประโยชน์อยา่งแท้จริง ในรูปแบบของการ
อบรมหรือสอนประชาชนปฏิบตัิซึง่เป็นวิธีการสือ่สารแบบสองทาง ตลอดจนควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์สือ่วีซีดีที่ผลติได้
โดยการน าเผยแพร่บนอินเตอร์เนต็หรือผา่นสือ่วิทยแุละโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยั 

ค าส าคัญ: การสง่เสริมสขุภาพ, การแพทย์แผนไทย 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  
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Abstract 

The VCD media production for social services “Health Promotion by Thai Traditional 

Medicine” objective for health promotion serviced to people by Thai Traditional Medicine 

and VCD media production by Thai Traditional Massage. Production 4 process by 1) choose 

contents 2) description 3) produced VCD 4) quality control. VCD Thai Traditional Massage 

described to Thai Traditional Massage, Massage for Health, Principle of Massage for Health, 

Massage techniques for Health. Both the demonstrated by professional expertise Thai 

Traditional Massage such as The preparation before the massage, The Aerobic body posture 

before massage for health, Self-massage for health,  The others to massage for health and 

Sight to nurture massage (eye massage). 

The results showed that performance of VCD media production by Thai Traditional 

Massage. The effective of the proposed media to the point. Presentation. The scene illustrated 

lectures and interpretive. If the change in the degree to which the point fits the content can be 

published. The professional qualifications of media production is a more technical overlook 

is that. The size and format of the book, The main audio transcript ( audio narration, lecturer, 

moderator), sound effects ( music, background sound, special sound effect), image (image 

lecturer) and illustration. The average level of readability, clarity and contrast. The VCD set 

is applied correctly and safe delivery of public health for people with the daily life easily. 

Feedback from the preparation and evaluation of the VCD media is that. The VCD 

media should have a health promotion plan with Thai Traditional Medicine in the other, such 

as documentation or point flap to achieve a variety of communications. Black mountain 

project and should have continued to use the VCD entirely.  In the form of training or 

teaching, with is a two-way communication. The VCD media and public relations to increase 

productivity by introducing social media (internet) broadcast on radio and television of 

university. 

Keywords: Health Promotion, Thai Traditional Medicine
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจบุนักระแสนิยมในการดแูลสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นท่ียอมรับเพิ่มมากขึน้ โดยน า 
พืน้ฐานแนวความคิดของการดแูลสขุภาพแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมทัง้มิติด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดแูลสุขภาพตามหลกัการและแนวทางของแพทย์แผนไทยนัน้ 
อาจจะเป็นการยากต่อการศึกษาและการน าไปประยุกต์ใช้ของประชาชนทั่วไป ดังนัน้ในการท่ีจะให้
ประชาชนสามารถดแูลส่งเสริมสขุภาพด้วยตนเองในเบือ้งต้นโดยอาศยัศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทย
ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในการส่งเสริมสุขภาพนัน้ควร
สอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวนั  

ผลการวิจยัของ กสุุมา ศรียากลู (2543) ซึ่งศกึษาเก่ียวกับรูปแบบท่ีพึงประสงค์ในการบริการนวด 
อบ ประคบสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาศนูย์การศึกษาพฒันาเขาหินซ้อนอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ พบว่า  1) ภาพรวมของการสร้างรูปแบบการให้บริการดงักล่าวเป็นรูปแบบการให้บริการใน
ลกัษณะผสมผสานครบวงจรท่ีสามารถใช้เป็นทางเลือกในการดแูลสขุภาพของประชาชน  2) วตัถปุระสงค์
ของการสร้างรูปแบบดงักลา่วต้องมีการบริการครบวงจร มีมาตรฐานเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสขุภาพตาม
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยได้ 3) องค์ความรู้รูปแบบการให้บริการท่ีพงึประสงค์ คือ รูปแบบการให้บริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพครบวงจรท่ีมีการนวดไทย การอบ การประคบสมุนไพร ท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ
ช านาญในการให้บริการ มีการประชาสมัพนัธ์และเน้นในด้านสถานท่ี คณุภาพของการให้บริการ และความ
ปลอดภยัซึง่เป็นหวัใจส าคญั 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ในฐานะท่ีเป็นหนว่ยงานด้านการศกึษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
ทัง้ในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้มีแนวคิดในการจัดท าส่ือการดูแลสุขภาพส าหรับประชาชนเพ่ือให้
ประชาชนได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการสง่เสริมสขุภาพของประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทยให้น าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้โดยง่าย จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ตามหลกัการแพทย์แผนไทยและถ่ายทอด
ผา่นส่ือวีซีดีการนวดไทยเพ่ือสขุภาพ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสง่เสริมสขุภาพของประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย
2. เพ่ือการผลิตส่ือวีซีดีเพ่ือให้บริการสงัคมรายการการนวดไทยเพ่ือสขุภาพ
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นิยามศัพท์ 

1. การส่งเสริมสขุภาพ

แนวความคิดและวิวฒันาการของการสง่เสริมสขุภาพ วิทรูย์ อึง้ประพนัธ์ (2541) ให้ความหมายว่า 
สุขภาพ มาจากค าองักฤษว่า “Health” มีรากศพัท์มาจากภาษาเยอรมนั มีความหมาย 3 ประการ คือ 
ความปลอดภยั (Safe) ไมมี่โรค (Sound) หรือทัง้หมด (Whole) ในพจนานกุรมฟอร์ด (1984) ให้
ความหมาย “Health” วา่ “ความไมมี่โรคทัง้กายและจิตใจ” (sound of body or mind) และจะพบใน
พจนานกุรมทางการแพทย์เกือบทัง้หมด ตอ่มาองค์การอนามยัโลกได้ให้นิยามค าว่า “สขุภาพ” นีใ้น
ความหมายท่ีกว้างขึน้วา่ หมายถึง “สขุภาวะ” (well being) ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางจิตและสงัคม  

การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง เป็นการดแูลสง่เสริมสขุภาพ โดยมองมิตทิัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

2. การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย เป็นหลกัการและแนวทางการสร้างเสริมสขุภาพ เพราะเป็นบ าบดั รักษา และ
ฟืน้ฟูร่างกายท่ีได้ผล ส่งผลดีตอ่สขุภาพและการเพิ่มพลงัอ านาจให้แก่ผู้ปฏิบตัิ แล้วยงัสามารถถ่ายทอดให้
ผู้ ป่วยสามารถน าไปปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง ปัจจุบนัพบว่าประชาชนจ านวนมากยงัคงพึ่งพาการรักษาจาก
หมอพืน้บ้านและหมอแผนไทยในยามเจ็บป่วย ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแบบ
พึ่งพาตนเองของชุมชนในระดบัท้องถ่ิน และองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยยงัสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือของคนไทย ดงันัน้การท่ีวิชาชีพแพทย์แผนไทยยงัคงปรากฏในชุมชน
ท้องถ่ินทั่วประเทศ ถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หรือการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้คงอยูคู่ก่บัสงัคมไทย 

การแพทย์แผนไทย   ความหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
หมายถึง การประกอบโรคศลิปะตามความรู้หรือต าราแบบไทยท่ีถ่ายทอดและพฒันาสืบตอ่กนัมา หรือตาม
การศึกษาจากสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการรับรอง โดยท่ีการประกอบโรคศิลปะ หมายถึง การประกอบ
วิชาชีพท่ีกระท าหรือมุ่งหมายจะกระท าตอ่มนษุย์เก่ียวกบัการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบดัโรค การ
ป้องกันโรค การส่งเสริมและฟืน้ฟูสุขภาพ การผดงุครรภ์ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสขุอ่ืนตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ ๆ  
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3. การส่งเสริมสขุภาพดว้ยการแพทย์แผนไทย

การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย หมายถึง การเพิ่มสมรรถนะความสามารถการ
ดูแลสุขภาพและบ าบัดโรค การควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนด้วยตนเองให้ดีขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเช่ือของคนไทย และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย หรือการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย โดยวิธีการปฏิบตัิในการ
ส่งเสริมสขุภาพและฟืน้ฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย การ
ผดงุครรภ์ไทย หรือการนวดไทย และต้องมีคณุธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพก ากบัด้วย โดย
การสร้างนโยบายสาธารณะ การสร้างสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชน การสร้างทักษะและการปรับทิศทาง
บริการสขุภาพ  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ได้วีซีดีต้นแบบการสง่เสริมสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การนวดไทยเพ่ือสขุภาพสูป่ระชาชน
2. ได้วีซีดีท่ีเป็นแนวทางในการศึกษาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย หรือเพ่ือใช้เป็นแนวทาง

การศึกษาจัดท าโครงการฝึกอบรมเร่ืองการดูแลสุขภาพตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างเป็น
รูปธรรม  

วิธีการวิจัย 

1. การตัง้คณะท างาน

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในฐานะหวัหน้าชุดโครงการ ได้มีค าสั่ง
แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาและบริหารการผลิตส่ือวีซีดี การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการแพทย์แผนไทย การสง่เสริสขุภาพ และการผลิตส่ือวีซีดี  

2. การด าเนินงาน ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
2.1 ขัน้ตอนการเลือกเร่ืองท่ีจะจดัท าส่ือวีซีดี  
2.2 ขัน้ตอนการก าหนดผู้ รับผิดชอบจดัท าเนือ้หา 
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2.3 ขัน้ตอนการผลิตส่ือ 
ในการผลิตส่ือนัน้ เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานภายหลงัจากท่ีได้เนือ้หาของเร่ืองท่ีจะจดัท า  วีซีดี

เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
เป็นผู้ รับผิดชอบคดิรูปแบบการผลิตและจดัท าบทเพ่ือใช้ประกอบในการถ่ายท า  

2.4 การควบคมุคณุภาพ แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การควบคมุคณุภาพเนือ้หา และขัน้ตอน
การควบคมุคณุภาพส่ือวีซีดี 

1) การควบคมุคณุภาพเนือ้หา
การพิจารณาเนือ้หาโดยคณะกรรมการ ภายหลงัจากท่ีผู้ รับผิดชอบจดัท าเนือ้หาวีซีดีเรียบร้อย

แล้ว โดยการพิจารณาเนือ้หาเร่ืองของความถกูต้องทางหลกัวิชาการ การใช้ภาษาท่ีถกูต้อง เหมาะสม และ
เข้าใจง่าย เม่ือเนือ้หาสมบรูณ์พอท่ีจะส่งให้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกพิจารณา โดยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีจะพิจารณา
เนือ้หานัน้จะต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ และเป็นท่ียอมรับของวงการวิชาการ  

2) ขัน้ตอนการควบคมุคณุภาพส่ือวีซีดี แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การประเมินส่ือโดย
คณะกรรมการ และการประเมินเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 

การประเมินส่ือวีซีดี มีหัวข้อในการประเมิน 5 หัวข้อ ได้แก่ รายการท่ีน าเสนอตรงกับประเด็น 
วิธีการน าเสนอ การจดัฉาก ภาพประกอบกบัค าบรรยาย และภาพส่ือความหมาย แบง่เกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 3 ระดบั คือ  

3 = ตรงประเดน็/เหมาะสม/สอดคล้อง/ตรงเนือ้หา 
2= คอ่นข้างตรงประเดน็/พอใช้/สอดคล้องบ้าง 
1= ไมต่รงประเดน็/ควรปรับปรุง          
โดยผู้ประเมินมี 3 กลุ่มๆละ 3 คน คือ คณะกรรมการผลิต 3 คน ผู้ทรงคณุวุฒิด้านเนือ้หา 3 คน 

และผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตส่ือ 3 คน ส าหรับการประเมินโดยผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตส่ือ มีการ
ประเมินคุณภาพด้านเทคนิคเพิ่มเติม คือ ขนาดและรูปแบบของตวัหนังสือ เสียงหลัก (เสียงบรรยาย, 
วิทยากร, ผู้ด าเนินรายการ) เสียงประกอบ (ดนตรี, เสียงแบ็คกราวด์, เสียงพิเศษ) ภาพหลกั (ภาพวิทยากร) 
และ ภาพประกอบ โดยแบง่ระดบัการประเมินออกเป็น 

3 = อา่นง่าย/ชดัเจน/คมชดั 
2= คอ่นข้างตรงประเดน็/ชดัเจนพอใช้/คมชดัพอใช้ 
1= อา่นยาก/ควรปรับปรุง  
การประเมินส่ือโดยคณะกรรมการหลงัจากท่ีเนือ้หาได้ถกูปรับแก้และผ่านกระบวนการผลิตออกมา

เป็นส่ือวีซีดีสมบรูณ์แล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาวีซีดีโดยผู้ รับผิดชอบหลกัแต่ละคนจะเป็นผู้ประเมินส่ือ 
วีซีดีทัง้ในด้านรายการท่ีน าเสนอตรงกบัประเด็น วิธีการน าเสนอ การจดัฉาก ภาพประกอบกับค าบรรยาย 
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และภาพส่ือความหมาย และจะสรุปผลการประเมินในภาพรวม หลงัจากนัน้ทีมผลิตส่ือจะท าการปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และเข้าสู่กระบวนการควบคมุคณุภาพส่ือวีซีดีในขัน้ท่ีสอง คือ การประเมิน
ส่ือโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ขัน้ตอนการประเมินส่ือโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ตอน
สุดท้าย โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีท าการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนือ้หา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการผลิตส่ือ  โดยมีหวัข้อในการประเมิน คือ รายการท่ีน าเสนอตรงกบัประเด็น วิธีการน าเสนอ การ
จดัฉาก ภาพประกอบกบัค าบรรยาย และภาพส่ือความหมาย และจะสรุปผลการประเมินในภาพรวม  

หลังจากท่ีส่ือวีซีดีได้ผ่านการประเมินโดยผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกเสร็จแล้วทีมท่ีผลิตส่ือและ
คณะกรรมการจะพิจารณาผลการประเมินของผู้ ทรงคุณวุฒิและด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอของ
ผู้ทรงคณุวฒุิก่อนท่ีจะท าการเผยแพร่ส่ือวีซีดีสูส่าธารณชนตอ่ไป 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 

ผลการประเมินรายการการนวดเพ่ือสขุภาพ มีคา่เฉล่ียของระดบัการประเมินเทา่กบั 3.00 ในทกุ
หวัข้อ โดยผู้ประเมินทัง้ 3 กลุม่มีความเห็นตรงกนัวา่ วีซีดีเร่ืองการนวดเพ่ือสขุภาพเป็นรายการท่ีน าเสนอ
ตรงกบัประเดน็ วิธีการน าเสนอเหมาะสม การจดัฉากเหมาะสม ภาพประกอบกบัค าบรรยายสอดคล้อง 
และภาพส่ือความหมายตรงเนือ้หา สามารถน าไปเผยแพร่ได้ อยา่งไรก็ตามในการประเมินโดยผู้ทรงคณุวฒุิ
ด้านการผลิตส่ือมีการประเมินคณุภาพด้านเทคนิคเพิ่มเติม คือ ขนาดและรูปแบบของตวัหนงัสืออ่านง่าย 
เสียงหลกั (เสียงบรรยาย, วิทยากร, ผู้ด าเนินรายการ) ชดัเจน เสียงประกอบ (ดนตรี, เสียงแบค็กราวด์, เสียง

พิเศษ) ชดัเจน ภาพหลกั (ภาพวิทยากร)คมชดั และ ภาพประกอบคมชดั มีคณุภาพอยูใ่นระดบัการประเมิน
เทา่กบั 3.00 (ตารางท่ี 1) 

นอกจากนีมี้ประเดน็ท่ีผู้ทรงคณุวฒุิด้านการผลิตส่ือให้ค าแนะน าเพิ่มเตมิ คือ การจดัฉากควรใช้
ฉากท่ีเรียบกว่านีเ้พ่ือเน้นท่ีตวัผู้สาธิต และตวัอกัษรท่ีแสดงบนภาพไมค่วรบงัภาพผู้สาธิต 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายการการนวดเพ่ือสขุภาพ 

ประเดน็การประเมิน 
ค่าเฉล่ียของระดับการประเมิน 

คณะกรรมการ 
(n=3) 

ผู้ทรงคุณวุฒด้ิาน
เนือ้หา (n=3) 

ผู้ทรงคุณวุฒด้ิาน
การผลิตส่ือ (n=3) 

1. รายการท่ีน าเสนอตรงกบัประเด็น 3.00 3.00 3.00 
2. วิธีการน าเสนอ 3.00 3.00 3.00 
1. การจดัฉาก 3.00 3.00 3.00 
2. ภาพประกอบค าบรรยาย 3.00 3.00 3.00 
3. ภาพส่ือความหมาย 3.00 3.00 3.00 
4. คณุภาพด้านเทคนิค - - 3.00 
บทสรุป 

การด าเนินโครงการผลิตส่ือวีซีดีชดุนีมี้วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของประชาชนด้วย
การแพทย์แผนไทย ซึง่คณะกรรมการได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานและการควบคมุคณุภาพอยา่งเป็น
ระบบ สามารถตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ซึง่วีซีดีท่ีผลิตได้มีเนือ้หาจะบรรยายเก่ียวกบัการนวดไทย 
การนวดเพ่ือสขุภาพ  หลกัการนวดเพ่ือสขุภาพ เทคนิคการนวดเพ่ือสขุภาพ ประกอบกบัการสาธิตโดยผู้ ท่ี
เช่ียวชาญทางการนวดแผนไทย ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนการนวด ทา่บริหารร่างกาย (ทา่
ดดัตน) ก่อนทา่การนวดเพ่ือสขุภาพ  การนวดเพ่ือสขุภาพด้วยตนเอง การนวดเพ่ือสขุภาพให้ผู้ อ่ืนและการ
นวดเพ่ือถนอมสายตา  

โดยวีซีดีชุดนีส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในการส่งเสริม
สขุภาพของประชาชนกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้ง่าย  และยงัได้จดัท าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ส่ือวิทยุ โทรทศัน์ของมหาวิทยาลยั และได้น าไปประกอบการเรียนการสอนหลกัสูตรการแพทย์แผนไทย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

1. ผลการประเมินดา้นเนือ้หา
   รายการการนวดเพ่ือสขุภาพ โดยคณะกรรมการประเมินมีมตใิห้ปรับแก้ในสว่นของการใช้ภาษา

ให้เป็นภาษาท่ีประชาชนทัว่ไปเข้าใจได้ง่าย รวมถึงการตดัเนือ้หาบางตอนออกเพ่ือให้มีความยาวประมาณ 
30- 45 นาที และโดยผู้ทรงคณุวฒุิด้านเนือ้หามีข้อเสนอแนะให้เพิ่มค าอธิบายวิธีการนวดเพ่ือให้เข้าใจได้
ลกึซึง้ขึน้ 
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2. ผลการประเมินสือ่วีซีดี

ส่ือวีซีดีการนวดเพ่ือสขุภาพเป็นรายการท่ีน าเสนอตรงกบัประเดน็ วิธีการน าเสนอเหมาะสม การจดั
ฉากเหมาะสม ภาพประกอบกบัค าบรรยายสอดคล้อง ภาพส่ือความหมายตรงเนือ้หา และมีการประเมิน
คณุภาพด้านเทคนิคเพิ่มเตมิ โดยผู้ทรงคณุวฒุิเสนอแนะวา่การจดัฉากควรใช้ฉากท่ีเรียบกว่านีเ้พ่ือเน้นท่ีตวั
ผู้สาธิต และตวัอกัษรท่ีแสดงบนภาพไมค่วรบงัภาพผู้สาธิต  

ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้เกิดการน าส่ือวีซีดีไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการสง่เสริมสขุภาพ คณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการดงันี ้

1. ควรมีการจดัท าส่ือการสง่เสริมสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในลกัษณะอ่ืนร่วมด้วย เชน่ การ
จดัท าเอกสาร หรือแผน่พบั เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของการส่ือสาร 

2. ควรมีการด าเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ืองในลกัษณะของการน าส่ือวีซีดีท่ีผลิตได้ไปใช้ประโยชน์
อยา่งแท้จริง ในรูปแบบของการอบรมหรือสอนให้ประชาชนปฏิบตัิ ซึง่เป็นวิธีการส่ือสารแบบสองทางโดยใช้
วีซีดีเป็นส่ือประกอบ 

3. สง่เสริมให้ประชาชนมีการเผยแพร่วิธีการหรือความรู้ท่ีได้รับจากการดวีูซีดี ไปสู่บคุคลอ่ืนทัง้ใน
ครอบครัวและชมุชน 

4. เพิ่มการประชาสมัพนัธ์ส่ือวีซีดีท่ีผลิตได้โดยการน าเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือวิทย ุโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยั 
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บรรณานุกรม 

กิตตชิยั อนวชัประยรู (2548) เอกสารการสอนชุดวิชาจรรยาวิชาชีพและกฎหมายเก่ียวกับแพทย์ 

แผนไทย ในหน่วยที ่1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวการแพทย์แผนไทย นนทบรีุ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

กสุมุา ศรียากลู  (2543) รูปแบบท่ีพึงประสงค์ในการให้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพร เพ่ือ 
ส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเขาหนิซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ในรวมบทคดัย่องานวิจยัการแพทย์แผนไทยและทิศทางในอนาคต กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ   

วิทรูย์ อึง้ประพนัธ์ (2541) ความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพ ในเอกสารการประกอบการประชมุ 

วิชาการ พิมพ์ครัง้ท่ี 2 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ   
สถาบนัการแพทย์แผนไทย  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ (2542) ผักพืน้บ้านภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ 
        (2547) คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย พิมพ์ครัง้ท่ี 3 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ    
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