
รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการ 
1. ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด  

1.1 ประกาศรับสมัครผลงานวิชาการ เพ่ือคัดเลือกเขาประกวดผลงานวิชาการดีเดน 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 โดยมเีกณฑใ์นการประกวดแยกตามประเภทที่ส่งประกวด  

2. รายละเอียดของผลงานวิชาการที่สงเขาประกวด  

ผลงานวิชาการที่ส่งเขาประกวดใหส้่งมาในรูปแบบ “บทคัดยอ” (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

2.1 ผลงานวิชาการนําเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation) ให้ส่งบทคัดย่อโดยเรียบเรียง

เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์มที่กําหนดให้ และแนบไฟล์ ทั้งนี้บทคัดย่อจะต้องไม่

เกิน 350 คํา (ไม่รวมชื่อเรื่อง และผู้แต่ง) เนื้อเรื่องมีระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว ใช้

โปรแกรม  Microsoft word โดยใช้ Font Angsana New  ขนาด 15  pt บทคัดย่อที ่สมบูรณตองประกอบดว้ย    

2.1.1 ชื่อเรื่อง  

2.1.2 ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย  และคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด พรอมชื่อหน่วยงาน  

2.1.3 ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นําเสนอผลงาน  

2.1.4 บทนําและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความสําคัญของปัญหาวิจัย วัตถุประสงคก์ารศึกษา/วิจัยอย่าง 

รัดกุมและไดใจความ  

2.1.5 วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา (research design) การกําหนดตัวอย่าง และวิธีการ 

คัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล/สถิติท่ีใช้  

2.1.6 ผลการศึกษา : อธิบายผลการศึกษาที่สําคัญ สอดคลองกับวิธีการศึกษา  

2.1.7 สรุปและขอ้เสนอแนะ : สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษา และข้อเสนอแนะอย่างสั้น รัดกุม ชัดเจน  

mailto:tech.odpc8ud@gmail.com
http://odpc8.ddc.moph.go.th/


2.2 ผลงานวิชาการที่นําเสนอด้วยโปสเตอรหรือนวัตกรรม (Poster/Innovation presentation)  ใหส้่งบทคัดย่อ

โดยเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมีความยาวตามแบบฟอร์มที่กําหนดให้ และแนบไฟล์ ทั้งนี้บทคัดย่อจะต้อง

ไมเ่กิน 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 สถานทีติ่ดต่อกลับ/โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e–mail address  

2.2.5 บทนํา (หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การศึกษา ไมตองแยกเป็นหัวข้อย่อย เขียนเป็น

พรรณา อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน)  

2.2.6 วิธีการศึกษา/การดําเนินงาน (เนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการศึกษา/วิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล)  

2.2.7 ผลการศึกษา (สาระสําคัญท่ีไดจากการศึกษา/วิจัย/การคิดค้น)  

2.2.8 อภิปราย สรุป และข้อเสนอแนะ  

2.2.9 เอกสารอา้งอิง 

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 ไมรับบทคัดยอ่ผ่านทางโทรสารหรือไปรษณีย ์ 

2.3.3 บทคัดย่อที่ไมสมบูรณ รวมถึงยาวเกินไปจากที่กําหนด จะไม่ไดรับการพิจารณาใหน้ําเสนอ  

2.3.4 ส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพ้นกําหนดจะไมไดรับการพิจารณา 

2.3.5 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้นําเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการฯ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากผู้จัดประชุม 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/Vn9kPt%20%20หรือ


การพิมพ์บทคัดย่อ 

1. พิมพ์ตามรูปแบบที่กําหนดไว้ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  ใช้โปรแกรม  Microsoft word 
โดยใช้คําไม่เกิน 350 คํา (ไม่รวมชื่อเรื่องและผู้แต่ง ) ด้วยอักษร Angsana New ขนาด 15 pt. เว้น
ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง กั้นหลัง และก้ันหน้า ขนาด 1 นิ้ว  

2. บทคัดย่อควรสรุปถึงเนื้อหาที่จะกล่าวในบทความทั้งหมด โดยประกอบด้วย ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ ผลการศึกษา สรุปผลและข้อเสนอแนะ   

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

4. ระบคุําสําคัญท้ายบทคัดย่อ:  (โปรดระบุคําสําคัญ ไม่เกิน 3 คํา) 
5. การใส่ชื่อ ผู้วิจัย  :  ระบุชื่อผู้วิจัยทุกคน ขีดเส้นใต้ชื่อผู้เสนอผลงานฯ  
6. สถานที่ทํางาน : ระบุ ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานผู้ร่วมวิจัย แต่ละคน เรียงลําดับโดยใช้เลข 

1,2,3…ตัวยก ตามลําดับ เชื่อมโยงระหว่างชื่อผู้วิจัยและสถานที่ทํางาน ดังแสดงในตัวอย่าง 
 
 

 

 

ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพฒันาเครือข่ายระดับจังหวดัเพ่ือพฒันาการจัดบริการอาชีวอนามยั 

ส าหรับแรงงานนอกระบบ 

ศิมาลกัษณ์ ดิถีสวสัด์ิเวทย์1, พิไลลกัษณ์ พลพิลา1,โสภาพรรณ จิรนิรัติศยั2,จ าเนียร มูลเทพ3,พิเชษฐ ์โฉมเฉลา1 
และคณะ 

1 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 6 จงัหวดัขอนแก่น 
2 ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 4 จงัหวดัราชบุรี 

3 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น 

 

การพฒันาการจดับริการอาชีวอนามยัในแรงงานนอกระบบของหน่วยบริการปฐมภูมิแบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี
1 (พ .ศ . 2548-2550)  เนน้การสร้างรูปแบบการท างานและหาเครือข่ายร่วมด าเนินงานระยะท่ี 2 (พ  .ศ . 2550-2552) 
เนน้กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือและเอกสารทางวิชาการท่ีสนับสนุนกระบวนการท างานและจดัระบบการ
ท างาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชน ส่วนในระยะท่ี 3 (พ  .ศ  . 2553-2555 )  
ด าเนินการภายใตผ้ลการประเมินในระยะท่ีสองคือ การพฒันาระบบขอ้มูลเพ่ือการเฝ้าระวงัในระดบัพ้ืนท่ี และ 
ขบัเคล่ือนงานระดบัจงัหวดัเพ่ือให้เกิดการขยายงาน   ท่ีผ่านมาการด าเนินงานยงัอยู่ในขั้นการพฒันารูปแบบ
เพ่ือให้ไดก้รอบหรือแนวทางการจดับริการท่ีเหมาะสม แต่กลไกการขบัเคล่ือนงานยงัมีขอ้จ ากดัอยู่มาก  ส่ิงท่ี
คาดว่าจะผลกัดนังานไดใ้นระดบักวา้งจึงน่าจะเป็นกลไกระดบัจงัหวดั วัตถุประสงค์ : เพ่ือพฒันาเครือข่ายและ
สร้างกลไกการขบัเคล่ือนงานอาชีวอนามยัระดบัจงัหวดั วิธีการ:คดัเลือกพ้ืนท่ีด าเนินการใน 4 จงัหวดัคือ 
ขอนแก่น สุพรรณบุรี ล าพูนและสงขลา กลุ่มเป้าหมายคือ  เครือข่ายเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในระดบัจงัหวดั อ าเภอ 
ต าบล การด าเนินงานท่ีส าคญัคือ การคดัเลือกคณะท างาน  การสร้างทีมงาน องคป์ระกอบและโครงสร้างการ
ท างาน  การวิเคราะห์ปัญหาจดัท าแผน การนิเทศติดตามงาน  ผลการศึกษา การสร้างและพฒันาเครือข่ายจงัหวดั
ด าเนินการสามารถด าเนินการไดใ้น  3 จงัหวดัคือ ขอนแก่น สุพรรณบุรีและล าพูน  โดยเครือข่ายทั้งหมด
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการท่ีมาจากส่วนต่างๆของหน่วยงานทางดา้นสาธารณสุข เช่น ผูรั้บผิดชอบงาน
ป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดั งานระบาดวิทยา ผูแ้ทนจาก
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ และหน่วยบริการ สรุปและข้อเสนอแนะ : เครือข่ายอาชีวอนามยัระดบัจงัหวดัถือว่า
เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนงานอาชีวอนามยัในระดบัจงัหวดั ปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีคือ ผูรั้บผิดชอบและ
แกนหลกัในการผลกัดนังาน การท างานท างานเป็นทีม   การสนบัสนุนดา้นวิชาการและนโยบาย   การก าหนด
เป้าหมาย และแผนงานและการนิเทศงาน ติดตาม  

    ค าส าคัญ : แรงงานนอกระบบ,  เครือข่าย 

 

 


