
รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ 
การสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพและเครือข่ายระบาดวิทยา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

1.การเสนอผลงานวิชาการ มี 2 ประเภท คือ  
ประเภทท่ี 1 แบบบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 การน าเสนอผลงานวิชาการด้านโรคติดต่อทั่วไป /โรคเอดส์/ วัณโรค / โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ / โรคเรื้อน  
กลุ่มที่ 2 การน าเสนอผลงานวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/ โรคไม่ติดต่อ  
กลุ่มที่ 3 การน าเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ(ภาษาอังกฤษ)   
กลุ่มที่ 4 การน าเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
กลุ่มที่ 5 การน าเสนอผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา 
ประเภทท่ี 2 แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประกอบด้วย 4 Track ดังนี้ 
Trackที่ 1 การน าเสนอผลงานวิชาการด้านโรคติดต่อทั่วไป /โรคเอดส์/ วัณโรค / โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ / โรคเรื้อน  
Trackที่ 2 การน าเสนอผลงานวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/ โรคไม่ติดต่อ  
Trackที่ 3 การน าเสนอผลงานวิชาการนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
Trackที่ 4 การน าเสนอผลงานวิชาการด้านระบาดวิทยา 
2 . ป ร ะ ก า ศ รั บ ส มั ค ร ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร  ผ่ า น ร ะ บ บ  online ที่  เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

http://odpc7.ddc.moph.go.th/IsanOdpcConf/ ส าหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี Gmail หรือลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ 
สามารถส่งผลงานวิชาการทาง e-mail: isanconference2020@gmail.com โดยระบุรายละเอียด ชื่อ-สกุลผู้ส่งผลงาน 
หน่วยงาน จังหวัด ประเภทผลงานที่ส่ง (Oral/Poster) สาขา/ด้านที่ส่ง  (ไม่รับทางโทรสารและไปรษณีย์)  
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 

3. ด าเนินการคัดกรองผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามา โดยคณะท างานฝ่ายวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่
รับผิดชอบตามสาขา/ด้านต่างๆ ที่ก าหนด  

4. ประกาศผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดและน าเสนอ พร้อมแจ้งรายละเอียดการ
น าเสนอผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์  http://odpc7.ddc.moph.go.th/IsanOdpcConf/ 
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  

5. ด าเนินการประกวดผลงานวิชาการในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพและเครือข่าย
ระบาดวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สคร.7, 8, 9, 10) ครั้งที่ 23 โดยมเีกณฑใ์นการประกวดแยกตามประเภทที่ส่ง
ประกวด 
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ผลงานวิชาการที่ส่งเขาประกวดใหส้่งมาในรูปแบบ “บทคัดยอ” (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

1. ผลงานวิชาการน าเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation) ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียง
เป็นเนื้อหาทีต่่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ และแนบไฟล์ ทั้งนี้บทคัดย่อจะต้องไม่เกิน 450 ค า 
(ไม่รวมชื่อเรื่อง และผู้แต่ง) เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ใช้โปรแกรม  Microsoft word 
โดยใช้ Font Angsana New  ขนาด 15  pt บทคัดย่อที ่สมบูรณตองประกอบดว้ย    

1.1 ชื่อเรื่อง  
1.2 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย  และคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด พรอมชื่อหน่วยงาน  
1.3 ขีดเส้นใต้ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  
1.4 บทน าและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความส าคัญและความเป็นมาของสถานการณ์ปัญหาโรคและภัย
สุขภาพที่ไปสู่การตั้งปัญหาวิจัย วัตถุประสงคก์ารศึกษา/วิจัยอย่าง รัดกุมและไดใจความ  
1.5 วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา(study design)  การก าหนดตัวอย่างและการคัดเลือก
ตัวอย่าง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ขอ้มูล  
1.6 ผลการศึกษา : อธิบายผลการศึกษาที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  และสอดคล้องกับวิธีการศึกษา  
1.7 สรุปและข้อเสนอแนะ : สรุปสาระส าคัญของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะอย่างชัดเจนและตรง

ประเด็น  
2. ผลงานวิชาการที่น าเสนอด้วยโปสเตอร (Poster presentation)  ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียงเป็น

เนื้อหาที่ตอ่เนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให ้และแนบไฟล์ ทั้งนี้บทคัดย่อจะต้องไม่เกิน 450 ค า (ไม่
รวมชื่อเรื่อง และผู้แต่ง และเอกสารอ้างอิง ) เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ใช้โปรแกรม  
Microsoft word โดยใช้ Font Angsana New ขนาด 15  pt บทคัดยอ่ที่สมบูรณประกอบด้วย 

2.1 ชื่อเรื่อง  
2.2 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย  และคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมชื่อหน่วยงาน 
2.3 ขีดเส้นใต้ชื่อผู้น าเสนอผลงาน 
2.4 สถานทีติ่ดต่อกลับ/โทรศัพท ์โทรสาร มือถือ e–mail address  
2.5 บทน า (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การศึกษา ไมตองแยกเป็นหัวข้อย่อย เขียนเป็นพรรณา 
อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน)  
2.6 วิธีการศึกษา/การด าเนินงาน (เนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล)  
2.7 ผลการศึกษา (สาระส าคัญท่ีไดจากการศึกษา/วิจัย/การคิดค้น)  
2.8 อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  
2.9 เอกสารอา้งอิง 
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1. แนบไฟล์บทคัดย่อ ไมเกิน 450 ค า (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) ผา่นทางเว็บไซต์ 
http://odpc7.ddc.moph.go.th/IsanOdpcConf/  หรือ e-mail: isanconference2020@gmail.com 

2. ไมรับบทคัดย่อผ่านทางโทรสารหรือไปรษณีย์  
3. บทคัดย่อที่ไมสมบูรณ รวมถึงยาวเกินไปจากที่ก าหนด จะไม่ไดรับการพิจารณาใหน้ าเสนอ  
4. ส่งผลงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากพ้นก าหนดจะไมไดรับการพิจารณา 
5. ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้น าเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการฯ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากผู้จัดประชุม 
 

 

1.พิมพ์ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  ใช้โปรแกรม  Microsoft word 
โดยใช้ค าไม่เกิน 450  ค า (ไม่รวมชื่อเรื่องและผู้แต่ง ) ด้วยอักษร Angsana New ขนาด 15 pt. เว้นระยะห่าง
จากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหลัง และก้ันหน้า ขนาด 1 นิ้ว  

2.บทคัดย่อควรสรุปถึงเนื้อหาที่จะกล่าวในบทความทั้งหมด โดยประกอบด้วย ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ ผลการศึกษา สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

3.พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย (ไม่ต้องพิมพ์ค าว่า “เรื่อง”)  เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว 
ด้วยอักษร Angsana New ขนาด 18 pt. ตัวหนา  

4.ระบคุ าส าคัญท้ายบทคัดย่อ:  (โปรดระบุค าส าคัญ ไม่เกิน 3 ค า) 
5.การใส่ชื่อ ผู้วิจัย  :  ระบุชื่อผู้วิจัยทุกคน ขีดเส้นใต้ชื่อผู้เสนอผลงานฯ  
6.สถานที่ท างาน : ระบุ ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานผู้ร่วมวิจัย แต่ละคน เรียงล าดับโดยใช้เลข 

1,2,3…ตัวยก ตามล าดับ เชื่อมโยงระหว่างชื่อผู้วิจัยและสถานที่ท างาน ดังแสดงในตัวอย่าง 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

กติกาการส่งผลงานวิชาการ 

การพิมพ์บทคัดย่อ 
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ตัวอย่าง 

ความชุกและความรุนแรงของโรคจากการท างานในเกษตรกรปลูกพืชไร่ จังหวดัหนองบัวล าภู 

สุนิสา  ชายเกล้ียง1,สญัญา  พึงสร้างแป้น2 ,พรนภา ศุกรเวทยศิ์ริ1,กรรณิการ์ ตฤณวฒิุพงษ์3  
1คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2โรงพยาบาลนาวงัเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
3ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 7 จงัหวดัขอนแก่น   

หลกัการและวัตถุประสงค์: ขอ้มูลการเจ็บป่วยจากการท างานของเกษตรกรไทย ยงัไม่มีการรายงานขอ้มูลท่ีจ าแนก
ตามชนิดของพืชท่ีเพาะปลูก การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอตัราความชุกและอตัราป่วยตายของโรคจากการ
ท างานของเกษตรกรปลูกพืชไร่ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเฝ้าระวงัโรคและศึกษาวิจยัเชิงลึกต่อไป 
วธีิการศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอ้นหลงั โดยใชฐ้านขอ้มูลเกษตรกรทั้งหมดท่ีข้ึนทะเบียนปลูกพืชไร่
ของจงัหวดัหนองบวัล าภู และฐานขอ้มูลสุขภาพ 43 แฟ้ม จากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูตั้งแต่ ปี 
พ.ศ.2555-2559 มาใชท้ าการวิเคราะห์ความชุกของโรคและอตัราป่วยตายเพ่ือบอกความรุนแรงของโรคจากการ
ท างาน 
ผลการศึกษา: เกษตรกรผูป้ลูกพืชไร่ท่ีข้ึนทะเบียน ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559  มีจ านวน 25,523 คน และจากขอ้มูล
การเขา้รับบริการสุขภาพพบความชุกของการเจ็บป่วยสูงสุด คือกลุ่มโรคทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ (ร้อยละ 
21.73) รองลงมาคือ โรคเหตุทางกายภาพ (ร้อยละ 5.15) และโรคผิวหนงัจากการท างาน (ร้อยละ 1.51) ตามล าดบั 
โดยโรคท่ีพบมากท่ีสุด คือ การปวดหลงัส่วนล่าง หมดสติเพราะความร้อน และเซลลเ์น้ือเยื่ออกัเสบ ซ่ึงพบมากใน
เกษตรกรไร่ออ้ย ส่วนกลุ่มโรคท่ีมีอตัราป่วยตายสูงสุด คือ พิษจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (ร้อยละ 8.51) รองลงมาคือ
กลุ่มโรคติดเช้ือ (ร้อยละ 6.11) และโรคปอดและทางเดินหายใจ (ร้อยละ 2.83) ตามล าดบั 
สรุป: การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าพิษจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชและกลุ่มโรคระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือเป็นปัญหา
สุขภาพส าคญัในเกษตรกรปลูกพืชไร่โดยเฉพาะผูป้ลูกออ้ย ขอ้มูลน้ีจึงมีประโยชนม์ากในการสร้าง 
ความตระหนกัดา้นการป้องกนัโดยมีมาตรการเชิงรุกดา้นการประเมินความเส่ียง และการจดัท าฐานขอ้มูลการเฝ้า
ระวงัโรคทั้งสองกลุ่มระยะยาวในเกษตรกรกลุ่มเพาะปลูกน้ีต่อไป 
ค าส าคัญ: โรคจากการท างาน โรคทางระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือ พิษสารเคมีก าจดัศตัรูพืช ออ้ย 
 

 

 

ผู้ประสานงาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น โทร 0 4322 2818-9 ต่อ 102,101 
นายทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย  โทร. 0 818 731549  
นางสาวนิชนันท์ โยธา  โทร. 0 918 658076  


