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งานวจิัย:  

1. ด้านการแพทย์ ทนัตสาธารณสขุ เภสชัสาธารณสขุ
2. ด้านการพยาบาลในโรงพยาบาล
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แนวทางการส่งผลงาน
เวทีประชุมวิชาการด้านแพทย์และสาธารณสุข คร้ังที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๖๑

ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสบาย อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ภายใต้แนวคิด “ปัญญาประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ เพ่ือสุขภาพ ๔.๐: 

Inventive Knowledge for Health 4.0”

การส่งผลงานวิชาการแบ่งเป็น ๔ ประเภท ๑๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การน าเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า 
(Research Oral Presentation) แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม (๒) การน าเสนองานนวตักรรมหรือส่ิงประดิษฐ์
(Innovation & Invention Presentation) แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม (๓) การน าเสนอการพฒันาคุณภาพงาน
แบบต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement Presentation) แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และ (๔) การ
น าเสนอ Story Telling และ Best Practice แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม โดยทั้ง ๔ ผลงานจะตอ้งประกอบดว้ย ๒
ส่วน ไดแ้ก่ (๑) บทคดัยอ่  และ (๒) สาระส าคญั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี

๑. บทคัดย่อ กรุณาเขียนให้กระชับ ชัดเจน ได้ใจความส าคัญ ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4

๑.๑ ผลงานวิจัยทุกกลุ่มประเภท น าเสนอด้วยการบรรยายปากเปล่า หรือ Research Oral 
Presentation

ส่งบทคัดย่อที่มีความยาวไม่เกิน ๓๐ บรรทัด หรือ ๑ หน้ากระดาษ A4 พิมพด์ว้ยโปรแกรม 
Microsoft Word ตวัอกัษร Angsana New ขนาด ๑๖ พอยท ์เน้ือเร่ืองมีระยะห่างจากขอบกระดาษ
ดา้นบนและดา้นซา้ยเท่ากบั ๓.๕ เซนติเมตร ดา้นขวาและดา้นล่าง ๒.๕ เซนติเมตร โดยบทคดัยอ่ท่ี
สมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้างดงัต่อไปน้ี

- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้วิจัย หรือคณะผู้วิจัย พร้อมระบุหน่วยงาน (ขอสงวนรายชื่อผู้ร่วมด าเนินงานไม่เกิน ๓ 

คน)
- บทน าและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความส าคัญปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การศึกษา/วิจัย 

อย่างรัดกุมและได้ใจความ
- วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา (Research design) การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 

และวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช ้วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้
- ผลการศึกษา : อธิบายผลการศึกษาท่ีส าคัญสอดคล้องกับวิธีการศึกษา
- สรุปและข้อเสนอแนะ : สรุปสาระส าคัญและข้อเสนอแนะอย่างสั้นและรัดกุม ชัดเจน



๑.๒ ผลงาน CQI น าเสนอด้วยโปสเตอร์ หรือ CQI Poster Presentation
ส่งบทคัดย่อและหากผลงานได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอ ผู้น าเสนอต้องจัดท าโปสเตอร์ในแนวตั้ง 

โดยมีขนาดตามแนวนอนกว้าง ๙๐ เซนติเมตร แนวตั้งสูง ๑๘๐ เซนติเมตร (ผู้จัดมีบอร์ดให้) และในวันท่ี
คณะกรรมการตัดสินผลงานดีเด่น  ผู้น าเสนอจะต้องอยู่ประจ าบอร์ดเพื่อน าเสนออย่างสั้นไม่เกิน ๗ นาที ถ้า
ไม่อยู่จะถูกตัดสิทธิ์ในการถูกคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นทันที โดยบทคัดย่อท่ีสมบูรณ์ต้องประกอบด้วย
โครงสร้างดังต่อไปนี้

- ชื่อเรื่อง - ชื่อผู้ด าเนินการ หรือคณะผู้ด าเนินการ พร้อมระบุหน่วยงาน (ขอสงวนรายชื่อผู้
ร่วมด าเนินงานไม่เกิน ๓ คน)

- บทน าและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย : กล่าวถึงความส าคัญปัญหาหรือสาเหตุ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การศึกษา/การด าเนินการอย่างรัดกุมและได้ใจความ

- กิจกรรมการพัฒนาหรือวิธีการพัฒนา : อธิบายวิธีการ รูปแบบ หรือกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือท่ีใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้

- การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง : อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นสอดคล้องกับวิธีการด าเนินการ
- บทเรียนท่ีได้รับ : สรุปบทเรียนอย่างสั้นและรัดกุม ชัดเจน

๑.๓ ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ น าเสนอพร้อมโปสเตอร์และนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต้นฉบับ 
หรือ Innovation or Invention Presentation

ส่งบทคดัยอ่เช่นเดียวกบัผลงานประเภทCQI หากผลงานไดรั้บการคดัเลือกใหน้ าเสนอ ผูน้  าเสนอ
ตอ้งน านวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์ และอุปกรณ์ต่างๆมาจดัวาง ณ บริเวณท่ีจดัประชุม (ขอให้เจา้ของผลงาน
เตรียมอุปกรณ์ประกอบต่างๆมาเอง) และหากมีการจดัท าโปสเตอร์ใหเ้ป็นแนวตั้งขนาดแนวนอนกวา้ง ๙๐ 
เซนติเมตร แนวตั้งสูง ๑๘๐ เซนติเมตร (ผูจ้ดัมีบอร์ดให)้ ทั้งน้ี ในวนัท่ีคณะกรรมการตดัสินผลงานดีเด่น 
ผูน้  าเสนอจะตอ้งอยูป่ระจ าท่ีกบับอร์ดเพื่อน าเสนออยา่งสั้นไม่เกิน ๗ นาที ถา้ไม่อยูจ่ะถูกตดัสิทธ์ิในการ
ถูกคดัเลือกเป็นผลงานดีเด่นทนัที

๑.๔ ผลงาน Story Telling และ Best Practice น าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ บรรยายแบบปาก
เปล่า, การเล่าเรื่องด้วยภาพหรือคลิปส้ัน, การเล่าเรื่องพร้อมท่าทางการแสดงประกอบ เป็นต้น 

ส่งบทคดัย่อท่ีมีความยาวไม่เกิน ๓๐ บรรทดั หรือ ๑ หน้ากระดาษ A4 พิมพด์้วยโปรแกรม 
Microsoft Word ตวัอกัษร Angsana New ขนาด ๑๖ พอยท ์เน้ือเร่ืองมีระยะห่างจากขอบกระดาษ
ดา้นบนและด้านซ้ายเท่ากบั ๓.๕ เซนติเมตร ด้านขวาและดา้นล่าง ๒.๕ เซนติเมตร โดยบทคดัย่อท่ี
สมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ยโครงสร้างดงัต่อไปน้ี

- ชื่อเรื่อง - ชื่อเจ้าของผลงาน ผู้ร่วมด าเนินงาน พร้อมระบุหน่วยงาน (ขอสงวนรายชื่อผู้ร่วม
ด าเนินงานไม่เกิน ๓ คน)

- บรรยายเนื้อหาของเรื่องเล่าหรือผลงานเด่นเพื่อแสดงถึงความส าคัญ ความจ าเป็น หรือสิ่ง
ท่ีผู้น าเสนออยากจะสื่อสารถึงผู้อ่านหรือผู้รับฟังอย่างกระชับและได้ใจความ


