รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ
1. ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด
1.1 ประกาศรับสมัครผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกเขาประกวดผลงานวิชาการดีเดน ทั้งหมด 5 ด้าน ทั้งประเภท
นําเสนอด้วยวาจา โปสเตอร์ ผ่านระบบ online ที่ เว็บไซต์ https://goo.gl/Vn9kPt สําหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี Gmail
หรือลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ สามารถส่งผลงานวิชาการทาง e-mail : tech.odpc8ud@gmail.com โดยระบุ
รายละเอียด ชื่อ-สกุลผู้ส่งผลงาน หน่วยงาน จังหวัด ประเภทผลงานที่ส่ง (Oral/Poster) สาขา/ด้านที่ส่ง (ไม่รับทาง
โทรสารและไปรษณีย์) ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2561
1.2 ดําเนินการคัดกรองผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามา โดยคณะทํางานฝ่ายวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ
ตามโรคต่างๆ ที่กําหนด
1.3 ประกาศผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดและนําเสนอ พร้อมแจ้งรายละเอียดการนําเสนอ
ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์ http://odpc8.ddc.moph.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
1.4 ดําเนินการประกวดผลงานวิชาการในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเครือข่ายสํานักงานป้องกันควบคุม
โรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สคร.7 8 9 10) ครั้งที่ 22 โดยมีเกณฑ์ในการประกวดแยกตามประเภทที่ส่งประกวด
2. รายละเอียดของผลงานวิชาการที่สงเขาประกวด
ผลงานวิชาการที่ส่งเขาประกวดให้ส่งมาในรูปแบบ “บทคัดยอ” (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ผลงานวิชาการนําเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation) ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียง
เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์ มที่กําหนดให้ และแนบไฟล์ ทั้งนี้บทคัดย่อจะต้องไม่
เกิน 350 คํา (ไม่รวมชื่อเรื่อง และผู้แต่ง ) เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ใช้
โปรแกรม Microsoft word โดยใช้ Font Angsana New ขนาด 15 pt บทคัดย่อที่ สมบูรณตองประกอบด้วย
2.1.1 ชื่อเรื่อง
2.1.2 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย และคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด พรอมชื่อหน่วยงาน
2.1.3 ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
2.1.4 บทนําและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความสําคัญของปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา/วิจัยอย่าง
รัดกุมและไดใจความ
2.1.5 วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา (research design) การกําหนดตัวอย่าง และวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล/สถิติที่ใช้
2.1.6 ผลการศึกษา : อธิบายผลการศึกษาที่สําคัญ สอดคลองกับวิธีการศึกษา
2.1.7 สรุปและข้อเสนอแนะ : สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะอย่างสั้น รัดกุม ชัดเจน

2.2 ผลงานวิชาการที่นําเสนอด้วยโปสเตอรหรือนวัตกรรม (Poster/Innovation presentation) ให้ส่งบทคัดย่อ
โดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์ มที่กําหนดให้ และแนบไฟล์ ทั้งนี้บทคัดย่อจะต้อง
ไม่เกิน 350 คํา (ไม่รวมชื่อเรื่อง และผู้แต่ง และเอกสารอ้างอิง ) เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ
1 นิ้ว ใช้โปรแกรม Microsoft word โดยใช้ Font Angsana New ขนาด 15 pt บทคัดย่อที่สมบูรณ
ประกอบด้วย
2.2.1 ชื่อเรื่อง
2.2.2 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย และคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมชื่อหน่วยงาน
2.2.3 ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นําเสนอผลงาน
2.2.4 สถานทีต่ ดิ ต่อกลับ/โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e–mail address
2.2.5 บทนํา (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การศึกษา ไมตองแยกเป็นหัวข้อย่อย เขียนเป็น
พรรณา อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน)
2.2.6 วิธีการศึกษา/การดําเนินงาน (เนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล)
2.2.7 ผลการศึกษา (สาระสําคัญที่ไดจากการศึกษา/วิจัย/การคิดค้น)
2.2.8 อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ
2.2.9 เอกสารอ้างอิง
2.3 กติกาการส่งผลงาน
2.3.1 แนบไฟล์บทคัดย่อ ไมเกิน 350 คํา (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) ผ่านทางเว็บไซต์
https://goo.gl/Vn9kPt หรือ e-mail: tech.odpc8ud@gmail.com
2.3.2 ไมรับบทคัดย่อผ่านทางโทรสารหรือไปรษณีย์
2.3.3 บทคัดย่อที่ไมสมบูรณ รวมถึงยาวเกินไปจากที่กําหนด จะไม่ไดรับการพิจารณาให้นําเสนอ
2.3.4 ส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพ้นกําหนดจะไมไดรับการพิจารณา
2.3.5 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้นําเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการฯ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากผู้จัดประชุม

การพิมพ์บทคัดย่อ
1. พิมพ์ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ใช้โปรแกรม Microsoft word
2.
3.
4.
5.
6.

โดยใช้คําไม่เกิน 350 คํา (ไม่รวมชื่อเรื่องและผู้แต่ง ) ด้วยอักษร Angsana New ขนาด 15 pt. เว้น
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหลัง และกั้นหน้า ขนาด 1 นิ้ว
บทคั ด ย่ อ ควรสรุ ป ถึ ง เนื้ อ หาที่ จ ะกล่ า วในบทความทั้ ง หมด โดยประกอบด้ ว ย ความเป็ น มา
วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ผลการศึกษา สรุปผลและข้อเสนอแนะ
พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย (ไม่ต้องพิมพ์คําว่า “เรื่อง”) เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว
ด้วยอักษร Angsana New ขนาด 18 pt. ตัวหนา
ระบุคําสําคัญท้ายบทคัดย่อ: (โปรดระบุคําสําคัญ ไม่เกิน 3 คํา)
การใส่ชื่อ ผู้วิจัย : ระบุชื่อผู้วิจัยทุกคน ขีดเส้นใต้ชื่อผู้เสนอผลงานฯ
สถานที่ทํางาน : ระบุ ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานผู้ร่วมวิจัย แต่ละคน เรียงลําดับโดยใช้เลข
1,2,3…ตัวยก ตามลําดับ เชื่อมโยงระหว่างชื่อผู้วิจัยและสถานที่ทํางาน ดังแสดงในตัวอย่าง

ตัวอย่ าง

การพัฒนาเครื อข่ ายระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย
สาหรับแรงงานนอกระบบ
ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์1, พิไลลักษณ์ พลพิลา1,โสภาพรรณ จิรนิรัติศยั 2,จาเนียร มูลเทพ3,พิเชษฐ์ โฉมเฉลา1
และคณะ
1 สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
2 สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
3 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดขอนแก่น
การพัฒนาการจัดบริ การอาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบของหน่วยบริ การปฐมภูมิแบ่งเป็ น 3 ระยะคือ ระยะที่
1 (พ .ศ.2548-2550) เน้นการสร้างรู ปแบบการทางานและหาเครื อข่ายร่ วมดาเนิ นงานระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2552)
เน้นกระบวนการพัฒนาเครื่ องมือและเอกสารทางวิชาการที่ สนับสนุ นกระบวนการทางานและจัดระบบการ
ทางาน รวมทั้งการสร้ างเครื อข่ ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชน ส่ วนในระยะที่ 3 (พ .ศ .2553-2555 )
ดาเนิ นการภายใต้ผลการประเมินในระยะที่สองคื อ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้ าระวังในระดับพื้นที่ และ
ขับเคลื่ อนงานระดับจังหวัดเพื่ อให้เกิ ดการขยายงาน ที่ ผ่านมาการดาเนิ นงานยังอยู่ในขั้นการพัฒนารู ปแบบ
เพื่อให้ได้กรอบหรื อแนวทางการจัดบริ การที่ เหมาะสม แต่กลไกการขับเคลื่อนงานยังมีขอ้ จากัดอยู่มาก สิ่ งที่
คาดว่าจะผลักดันงานได้ในระดับกว้างจึงน่าจะเป็ นกลไกระดับจังหวัด วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครื อข่ายและ
สร้ างกลไกการขับเคลื่ อนงานอาชี วอนามัยระดับจังหวัด วิธีการ:คัดเลื อกพื้ นที่ ดาเนิ นการใน 4 จังหวัดคื อ
ขอนแก่น สุ พรรณบุรี ลาพูนและสงขลา กลุ่มเป้าหมายคือ เครื อข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล การดาเนิ นงานที่ สาคัญคื อ การคัดเลือกคณะทางาน การสร้างที มงาน องค์ประกอบและโครงสร้างการ
ทางาน การวิเคราะห์ปัญหาจัดทาแผน การนิ เทศติดตามงาน ผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายจังหวัด
ดาเนิ นการสามารถดาเนิ นการได้ใน 3 จังหวัดคื อ ขอนแก่ น สุ พรรณบุ รีและลาพูน โดยเครื อข่ ายทั้งหมด
ดาเนินการในรู ปของคณะกรรมการที่มาจากส่ วนต่างๆของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุ ข เช่น ผูร้ ับผิดชอบงาน
ป้ องกันและควบคุ มโรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ งแวดล้อมระดับ จังหวัด งานระบาดวิท ยา ผูแ้ ทนจาก
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ และหน่วยบริ การ สรุ ปและข้ อเสนอแนะ : เครื อข่ายอาชีวอนามัยระดับจังหวัดถือว่า
เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงานอาชี วอนามัยในระดับจังหวัด ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่คือ ผูร้ ับผิดชอบและ
แกนหลักในการผลักดันงาน การทางานทางานเป็ นที ม การสนับสนุ นด้านวิชาการและนโยบาย การกาหนด
เป้าหมาย และแผนงานและการนิเทศงาน ติดตาม
คาสาคัญ : แรงงานนอกระบบ, เครื อข่าย

