รายชื่อผูไดรับไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1
“เครือขายปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นําเสนอดวยวาจา หองที่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
1 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนพื้นฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เด็ก ๐-๕ ป ในพื้นที่ชายแดน เขตสุขภาพที่ ๘
2 อุบัติการณการติดเชื้อเอ็นเทอโรแบคทีเรียซีอีที่ดื้อตอยาคารบาพีเนมในโรงพยาบาลศูนย
3 การสอบสวนการระบาดโรคสุกใสในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน วันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 19 มกราคม 2560
4 การสอบสวนโรคไอกรน ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ป 2561
5 การพัฒนากระบวนการเพื่อการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมวัณโรค ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย
6 รูปแบบศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอําเภอพล กรณีพบเชื้อโรคพิษสุนัขบาในกระบือ หมูที่ 6 บานหันใหญ ต.มืองพล อ.พล จ.ขอนแกน
วันที่ 25 มีนาคม 2561 – 25 เมษายน 2561

ชื่อ - สกุล ผูนําเสนอ
ธมลวรรณ จันเต
นางณัฐวิภา บุญเกิดรัมย
นางสาวตติยา ฉิมชัยภูมิ
นางสาวศิรินทรา อินโกสุม
นายเฉลิมเกียรติ ตาตะมิ
นายณัฐพล โยธา

7
8

การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคไขมาลาเรียในจังหวัดปลอดไขมาลาเรียจังหวัดชัยภูมิ
รายงานการสอบสวนผูปวยที่มีอาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) ชุมชนดงพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร ๓๐–๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

นายปราณ สุกุมลนันทน
นายภูวนาถ โพธิชัย

9
10
11
12

การพัฒนารูปแบบการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
การสอบสวนการระบาดโรคอาหารเปนพิษจากเชื้อ Salmonella หมูบานแหงหนึ่ง อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร
การสอบสวนการระบาดโรคมือเทาปาก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 – 15 มิถุนายน 2560
การสอบสวนการบาดเจ็บอุบัติเหตุรถปคอัพรับสงคนงานเทกระจาด บนถนนชุมแพ-สีชมพู ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 228 บานทาชาง
ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน วันที่ 26 มิถุนายน 2561

นายสิทธิศานติ์ ทรัพยสิริโสภา
แพทยหญิงธีรารัตน พลราชม
วิกิตตา อิ่มสําอางค
นายเฉลิมพล หนูยอด

13 ความชุก สาเหตุ และปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถจักรยานยนตในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี

นายสรศักดิ์ ตันทอง

14 การพัฒนารูปแบบแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรดวยเครือขายเชิงบูรณการ
15 ผลการพัฒนารูปแบบการลดอุบัติเหตุทางทองถนน โดยการมีสวนรวมของเครือขาย RTI Team โรงพยาบาลละหานทราย จ.บุรีรัมย ป 2560

นางพรพิไล นิยมถิ่น
นางสาวปยวรรณ ลัทธิ

รายชื่อผูไดรับไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1
“เครือขายปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นําเสนอดวยวาจา หองที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ลําดับที่
ชื่อเรื่อง
1 กระบวนการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของเกษตรกรเพื่อปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
2 ผลการสรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อลดอาการปวดหลังจากการทํางานของพนักงานในสถานประกอบการ
3 ผลการประยุกตใชกระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) ในการวางแผนดําเนินงานอนุรักษการไดยินในสถานประกอบการ
4 การพัฒนาแนวทางการปองกันความเสี่ยงจากการทํางานของผูประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย บริเวณสถานที่ฝงกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแกน
5 การเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกบานของผูสูงอายุ ตําบลโคกสี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
6 โครงการชะลอวัยชะลอโรคดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนกลุมเสี่ยงสูงลดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เทศบาลเมืองนครพนม
7

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของพนักงานโรงงานน้ําตาลแหงหนึ่ง
ในจังหวัดเลย

ชื่อ - สกุล ผูนําเสนอ
นางสาวจุฑามาศ ไทยใจดี
นางสาวรัชดา อุดม
นางชนิดาภา มาตยบัณฑิต
อดิเรก เรงมานะวงษ
อดิเรก เรงมานะวงษ
นางทรงสุดา ไตรปกรณกุศล
นางจิราภรณ สิมสวัสดิ์

8 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
9 การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
10 การพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อผลการรักษาทางคลินิกในผูปวยโรคไตและCAPD แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลอุดรธานี

วรนุช ชัยรินทร
อุษนีย รามฤทธิ์
นางเสาวภา ทองสอดแสง

11 ผลของการเสริมสรางพลังอํานาจตอการปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อเยื่อบุชองทองในผูปวยลางไตทางชองทอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

นางสาวมัณฑนา เพชรคํา

12
13
14
15

ดร.เสกสรร อรรควาไสย
นายนรากร สารีแหล
ดร.เสกสรร อรรควาไสย
นางสาวอรุณี ฝาระมี

การประเมินผลการดําเนินงานโครงการฮักเลย เลยไมสูบไมดื่ม
การเสริมพลังอํานาจของครอบครัวที่มีผูสูบบุหรี่เพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ในบาน
ความมั่นคงทางสังคมของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ชายแดนไทยลาว จังหวัดเลย
การพัฒนาระบบคิว เพื่อลดระยะเวลารอคอย”

รายชื่อผูไดรับไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1
“เครือขายปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
นําเสนอดวยโปสเตอร วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
1 การสอบสวนการระบาดโรคอาหารเปนพิษจากการรับประทานกลอยนึ่ง บานหนองแสง หมู 8 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน
วันที่ 9–10 ตุลาคม 2560

ชื่อ - สกุล ผูนําเสนอ
นางสาวณัฏฐณิชา เจริญกาญกิจโกศล

2
3

การสอบสวนทางสิ่งแวดลอมโรคลีเจียนแนร ในโรงแรมแหงหนึ่ง จ.อุดรธานี
การสอบสวนผูปวยเฉพาะราย กรณี ผูปวยเสียชีวิตหลังจากถูกสุนัขกัด บานโพธิ์ทอง ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน
วันที่ 21 มิถุนายน 2560

นางสาวนศินี ศรีสมบูรณ
นางสาวอัศวีนา อักขราสา

4
5

การสอบสวนผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา บานดอนขาวหลาม หมู 9 ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
รายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งตําบลแกงไก อ.สังคม จ.หนองคาย
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 ถึง 22 มกราคม พ.ศ.2561

น.ส.สุภัตชา คะสาราช
นายสายนที นนทขุนทด

6

รายงานการสอบสวนการระบาดโรค มือ เทา ปาก จากเชื้อ Enterovirus 71 ในโรงเรียนอนุบาลแหงหนึ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ระหวางวันที่ 19 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560

น.ส.ดาวประกาย หญางาม

7
8
9
10
11

รายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาโรคไขหวัดใหญ (Influenza A) ในหนวยทหารแหงหนึ่ง วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
สถานการณและผลการดําเนินงานรักษาวัณโรคในผูปวยวัณโรคที่มีโรคเบาหวานเปนโรคประจําตัว อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ป 2551-2559
ความสําเร็จในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนปลอดโรคไขเลือดออก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ป ๒๕๖๐
การประเมินผลการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสานโรคไขเลือดออก อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ปงบประมาณ 2560
ปูนแดงสมุนไพร 7 สี ตานภัยยุงลาย

พ.ต.หญิงสุวรรณา ผาณิบุศย
น.ส.ดาวประกาย หญางาม
นายอดิศกั ดิ์ พรหมอารักษ
นายปราณ สุกุมลนันทน
นางสาวน้ําฟา โคตรแกว

12
13
14
15
16

ประสิทธิผลของสารสกัดหยาบและน้ํามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสตอการปองกันวางไขของยุงลาย
การเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคระหวางรักษาในพื้นที่อําเภอธาตุพนม จ.นครพนม ปงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๙
การสอบสวนการจมน้ําเสียชีวิตบริเวณหาดทรายทอง ต.พระกลางทุง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ระบาดวิทยาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทางถนน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย
การแกไขปญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยางมีสวนรวม โดยศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่ ต.คําบง อ.บานผือ จ.อุดรธานี ป 2560

นายสมศักดิ์ อินทมาต
นายสมศักดิ์ อินทมาต
นางกนกกาญจน นาโสม
อัญชลีพร ปาโส
นายศตนารถ สีหาบง

รายชื่อผูไดรับไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1
“เครือขายปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
17
18
19
20

นําเสนอดวยโปสเตอร วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ผลการพัฒนาการดูแลผูปวยจิตเวชหลังปลดโซตรวน โดยชุมชนมีสวนรวม
การบริหารจัดการในการกํากับดูแลหนวยฝกทหารใหมเขตพื้นที่จ.อุดรธานีในการปองกันการเจ็บปวยจากโรคลมรอนจากการฝก
ปญหาสุขภาพของพนักงานเก็บขนขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการทํางานของเจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
บานดุง

รุงทิวา จันทรงาม
รอยเอกหญิงภัคชัญญา ชุมพล
นส. ธันนารี เจนวิถี
นันทิชา ไชยเทพ

21 การสํารวจภาวะสุขภาพและสภาพการทํางานของคนทํางานในสถานประกอบการตางๆในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

นางจิราภรณ สิมสวัสดิ์/
นางรมแพร ศิริโสภณ

22 ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่เหมืองแรหินอุตสาหกรรม ต.เอราวัณ อ.กิ่งเอราวัณ จ.เลย

น.ส.ประภารัตน วิจิตรจันทร

23 การศึกษาผลของการเลิกบุหรี่ตอภาวะการกําเริบในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อรทัย อุทัยศรี

24 รูจํากัดรู จักตวง ชวยลดบวม

นางสาวสุพรรณี อุดรเขต

25 ๒ นาที กับ MI ( Motivation Interview )
26 การดูแลแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน Off Loading ดวยนวัตกรรม Felted Foam
27 การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทู
ต.น้ําก่ํา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

นางราตรี มนัสศิลา
น.ส.สุกัญญา มณีจํารัส
นางสุภัตชา คะสาราช

28 ถุงเทามะกรูด นวดเทา ลดชา เพิ่มไหลเวียน
29 ประสิทธิผลของการปรับขั้นตอนการใหบริการผูปวยเบาหวานแผนกผูปวยนอกตอระยะเวลารอคอยและความพึงใจในบริการ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

นางสาวสายฝน ใจทัด
นางกรรธิมา ฝาระมี

30 ผลการศึกษาการใชนวัตกรรมการนวดหนา 7 เทา 10 ทาพิชิตอาการชาที่เทา ของผูปวยโรคเบาหวาน ที่รับยาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลไผลอม อ.บานแพง จ.นครพนม

นางสาวกุลนัดดา อภัยโส

กําหนดการประชุมวิชาการดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1
“เครือขายปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมนภาลัย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ /เวลา
รายการ
2 กรกฎาคม 2561
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนผูเขาประชุม
09.00 – 09.10 น. วีดีทัศนนําเสนอการประชุมวิชาการ
“เครือขายปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขตสุขภาพที่ 8”
09.10 – 09.30 น. พิธีเปดการประชุม
โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค
กลาวรายงานโดย ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
09.30 –10.30 น. บรรยายพิเศษ “ทิศทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค ป 62 “DDC Next steps”
โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค
10.30 – 12.00 น. การนําเสนอผลงานวิชาการ
Oral presentation หองที่ 1 กลุมโรคติดตอทั่วไป/โรคติดเรื้อรัง/การจัดการภาวะฉุกเฉิน
/การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (15 เรื่อง)
ผูวิพากษ
1. นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ
สํานักระบาดวิทยา
2. นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
3. ดร.จมาภรณ ใจภักดี
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแกน
Oral presentation หองที่ 2 กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
(15 เรื่อง)
ผูวิพากษ
1. ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
2. รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัณรักษ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. ดร.ศิมาลักษณ ดิถีสวัสดิ์เวทย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Poster presentation กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม/การ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ตกน้ําจมน้ํา Best practice (21 เรื่อง)
ผูวิพากษ
1. รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผศ.ดร.สุชาดา ภัยหลีกลี้
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. นายกิตติพิชญ จันที
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแกน
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การนําเสนอผลงานวิชาการ (ตอ)

วันที่ /เวลา
รายการ
3 กรกฎาคม 2561
09.00 – 10.30 น. เสวนาการดําเนินงานเครือขาย พชอ. ในพื้นทีเ่ ขตสุขภาพที่ 8
โดย
- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
- นายอําเภอนากลาง
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนากลาง
ดําเนินการอภิปรายโดย ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธานี
10.30 – 11.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการดําเนินงาน พชอ.เขตสุขภาพที่ 8”
โดย สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ 8
11.30 – 12.00 น. มอบรางวัลและโลประกาศเกียรติคณ
ุ และพิธีปดการประชุม
โดย สาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพที่ 8
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวาง 10.00 – 10.15 น. และ 14.30 – 14.45 น.

Template oral presentation
1. จัดทํา file .ppt และ .pdf พรอมบทคัดยอ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขจากบทคัดยอที่กรอกใน
ระบบสมัครออนไลน) สงผูจัดการประชุม ที่ email: odpc8conference2018@gmail.com
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 หากมีการแกไข Power point หลังวันที่ 25 มิ.ย. 61 ใหนําไฟล
ลงเครื่องคอมพิวเตอรที่หองนําเสนอ กอนคนแรกนําเสนอ 1 ชม.
2. ผูนําเสนอจะใชเวลานําเสนอ 10 นาที (จะมีผูวิพากษประจําหองๆ ละ 3 คน ผูชวยประจําหอง 2 คน
ยกปายบอกเวลาเมื่อเหลือเวลา ๒ นาที และกดกริ่งเมื่อหมดเวลา 10 นาที) และมีเวลาเหลือสําหรับ
การซักถาม 5 นาที รวมใชเวลาทั้งหมด 15 นาที
3. คณะกรรมการผูวิพากษประจําหองจะประเมินการนําเสนอของผูนําเสนอผลงาน โดยมีเกณฑการให
คะแนน 3 ดาน คือ เนื้อหาการนําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ และ ภาพรวมการนําเสนอ

Template Oral Presentation

Template Poster
การจัดทําโปสเตอรเพื่อนําเสนอผลงาน
ผูนําเสนอจัดเตรียมเอกสารโปสเตอรแสดงผลงาน และบทสรุปผลการดําเนินงาน ดวยตนเองกําหนด
จัดพิมพ 1 เรื่อง ตอ 1 แผน โปสเตอร โดยองคประกอบของโปสเตอร ควรประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ (ทั้งนี้
อาจปรับเปลี่ยนหัวขอตามความเหมาะสมของการนําเสนอของแตละงานวิจัย โดยไมจําเปนตองเปนไปตามที่
แจง)
1. ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ- สกุล ของคณะผูวิจัยในโครงการ และหนวยงานที่สังกัด
2. บทนํา
3. วัตถุประสงคการวิจัย
4. วิธีการดําเนินการ
5. ผลการวิจัย
6. สรุป/ อภิปรายผล
7. ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
8. เอกสารอางอิง หรือ กิตติกรรมประกาศ
เมื่อทานจัดรูปแบบไฟลโปสเตอรเสร็จแลวใหทานปฏิบัติ ดังนี้
1. ตั้งชื่อไฟลตามรหัสของทาน_ตามดวยชื่อนามสกุล ตัวอยางชื่อไฟล
EnvOcc-001_พัชรี พิมพา.pptx หรือ .jpg
2. ใหทานสงไฟลโปสเตอร มาที่ Email : odpc8conference2018@gmail.com
ภายในวันที 28 มิ ถนุ ายน 2561
3. ใหทานสงไฟล word บทคัดยอของผลงาน poster ที่ประกวด ตามตัวอยาง template abstract
ที่แนบ หรือดาวนโหลดไดที่https://goo.gl/fs9iXN โดยสงบทคัดยอทาง Email :
odpc8conference2018@gmail.com ภายในวันที 25 มิ ถนุ ายน 2561
ลักษณะและขนาดของโปสเตอร
1. ขนาด กวาง 90 เซนติเมตร สูง 130 เซนติเมตร (แนวตั้ง)
2. ภาษาที่ใชในการนํา เสนอผลงาน สามารถนํา เสนอไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด
ตัวหนังสือไมควรจะตํากวา 18pt.เปนขนาดที่สามารถอานไดในระยะ 1-2 เมตร....... กันหนา กั้น
หลัง
3. เนื้อหาภาษาในโปสเตอรไมควรมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสําคัญ ควรกระชับชัดเจน ไมใชคํา
ฟุมเฟอย ควรมีภาพประกอบ หรือใชตารางและรูปภาพ เพื่อสื่อความหมายแทนขอความ เปนตน

การติดตั้งโปสเตอร
1. ผูนําเสนอผลงานโปสเตอร ควรนําโปสเตอรมาติดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ตั้งแตเวลา
17.00-19.00 น. หรือในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ตั้งแตเวลา 07.30-08.30 น. โดยหองที่ติดตั้ง
โปสเตอรคือหองฟาหลวง โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. โปสเตอรที่นําเสนอจะติดตั้งไวตลอดทั้งวันของการจัดงาน 2-3 กรกฎาคม 2561
3. ผูนําเสนอผลงานจัดเก็บโปสเตอรไดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตั้งแตเวลา 15.00 เปนตนไป
4. การติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรเปนหนาที่ของผูนําเสนอผลงานโปสเตอร
การนําเสนอผลงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานโปสเตอรวิชาการ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ตั้งแตเวลา 09.0016.00 น. ผูนําเสนอตองยืนประจําที่โปสเตอรเพื่อนําเสนอ และตอบขอซักถาม ในเวลาที่กรรมการพิจารณา
เพื่อใหกรรมการคัดเลือกผลงานดีเดนเขารับรางวัล

การประชุมวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.8 ครังที 1
“เครื อข่ายป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ร่ วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิต” วันที 2-3 กรกฎาคม
· โรงแรมนภาลัย · อุดรธานี

การพิมพบทคัดยอ

1. พิมพตามรูปแบบที่กําหนดไว ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 ใชโปรแกรม Microsoft word โดยใช
คําไมเกิน 400 คํา (ไมรวมชื่อเรื่องและผูแตง ) ดวยอักษร TH sarabunPSK ขนาด 15 pt. เวนระยะหางจาก
ขอบกระดาษดานบน ดานลาง กั้นหลัง และกั้นหนา ขนาด 1 นิ้ว
2. บทคัดยอควรสรุป ถึ งเนื้อหาที่ จะกลาวในบทความทั้ งหมด โดยประกอบด วย ความเปน มา วัตถุ ประสงค
วิธีดําเนินการ ผลการศึกษา สรุปผลและขอเสนอแนะ
3. พิมพชื่อเรื่องภาษาไทย (ไมตองพิมพคําวา “เรื่อง”) เวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบน 1 นิ้ว ดวยอักษร
TH sarabunPSK ขนาด 18 pt. ตัวหนา
4. ระบุคําสําคัญทายบทคัดยอ: (โปรดระบุคาํ สําคัญ ไมเกิน 3 คํา
5. การใสชื่อ ผูวิจัย : ระบุชื่อผูวิจัยทุกคน ขีดเสนใตชื่อผูเสนอผลงานฯ
6. สถานที่ทํางาน : ระบุ ชือ่ หนวยงานทีเ่ ปนเจาของผลงานผูรว มวิจัย แตละคน เรียงลําดับโดยใชเลข 1,2,3…ตัว
ยก ตามลําดับ เชื่อมโยงระหวางชื่อผูว ิจัยและสถานที่ทํางาน ดังแสดงในตัวอยาง

ตัวอยาง

การประชุมวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.8 ครังที 1
“เครื อข่ายป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ร่ วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิต” วันที 2-3 กรกฎาคม
· โรงแรมนภาลัย · อุดรธานี

1 นิ ว

การพัฒนาเครือขายระดับจังหวัดเพือ่ พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย
สําหรับแรงงานนอกระบบ
ศิมาลักษณ ดิถีสวัสดิ์เวทย1, พิไลลักษณ พลพิลา1,โสภาพรรณ จิรนิรตั ิศยั 2,จําเนียร มูลเทพ3,พิเชษฐ โฉมเฉลา1
และคณะ
1 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน
2 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี
3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

บทคัดยอ

1 นิ ว

การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบของหนวยบริการปฐมภูมิ เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป
2548 โดยกระบวนการดําเนินงานแบงเปน 3 ระยะคือ ระยะที่1 (พ .ศ.2548-2550) เนนการสรางรูปแบบการ
ทํางานและหาเครือขายรวมดําเนินงานระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2552) เนนกระบวนการพัฒนาเครื่องมือและเอกสาร
ทางวิชาการที่สนับสนุนกระบวนการทํางานและจัดระบบการทํางาน รวมทั้งการสรางเครือขายแรงงานนอกระบบ
ภาคประชาชน สวนในระยะที่ 3 (พ .ศ.2553-2555 ) ดําเนิ นการภายใตผลการประเมิ นในระยะที่ สองคือ การ
พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการเฝาระวังในระดับพื้นที่ และ ขับเคลื่อนงานระดับจังหวัดเพื่อใหเกิดการขยายงาน ที
ผานมาการดําเนินงานยังอยูในขั้นการพัฒนารูปแบบเพื่ อใหไดกรอบหรือแนวทางการจัดบริการที่ เหมาะสม แต
กลไกการขับเคลื่อนงานยังมีขอจํากัดอยูมาก สิ่งที่คาดวาจะผลักดันงานไดในระดับกวางจึงนาจะเปนกลไกระดับ
จังหวัด วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาเครือขายและสรางกลไกการขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัยระดับจังหวัด วิธีการ:
คัดเลือกพื้นที่ดําเนิ นการใน 4 จังหวัดคือ ขอนแกน สุพรรณบุรี ลําพูน และสงขลา กลุมเป าหมายคือ เครือขาย
เจาหนาที่สาธารณสุขในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล การดําเนินงานที่สําคัญคือ การคัดเลือกคณะทํางาน การสราง
ทีม งาน องค ป ระกอบและโครงสร า งการทํ างาน การวิเคราะห ป ญ หาจั ดทํ า แผน การนิ เทศติ ดตามงาน ผล
การศึกษา การสรางและพัฒ นาเครือข ายจั งหวัดดํา เนิ น การสามารถดํ าเนิน การไดใน 3 จังหวัดคือ ขอนแก น
สุพรรณบุรีและลําพูน โดยเครือขายทั้งหมดดําเนินการในรูปของคณะกรรมการที่มาจากสวนตางๆของหนวยงาน
ทางดานสาธารณสุข เชน ผูรับผิดชอบงานปองกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมระดับ
จังหวัด งานระบาดวิท ยา ผู แ ทนจากสํา นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ และหน ว ยบริ ก าร ทั้ งนี้ จั งหวั ดที่ สามารถ
ดําเนินการไดตามเกณฑชี้วัดทั้งหมด ระดับ)3คือจังหวัดขอนแกน สวนจังหวัดสุพรรณบุรดี าํ เนินการไดตามเกณฑ (
ชีวัดระดับ 1 ขณะที่จังหวัดลําพูนสรางเครือขายระดับอําเภอทื ดําเนินการไดตามเกณฑชี้วัดระดับ 1 สรุปและ
ขอเสนอแนะ : เครือขายอาชีวอนามัยระดับจังหวัดถื อวาเปนกลไกสําคัญในการขั บเคลื่อนงานอาชี วอนามัยใน
ระดับจังหวัด ปจจัยแหงความสําเร็จที่คือ ผูรับผิดชอบและแกนหลักในการผลักดันงาน การทํางานทํางานเปนทีม
การสนับสนุนดานวิชาการและนโยบาย การกําหนดเปาหมาย และแผนงานและการนิเทศงาน ติดตาม
คําสําคัญ : แรงงานนอกระบบ, เครือขาย
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Template
Best
Practice
กรอบการนํ
าเสนอผลงานเด
น Best
Practice
การจัดทําโปสเตอร Best Practice เพื่อนําเสนอผลงาน
ผูนําเสนอตองจัดเตรียมเอกสารโปสเตอรแสดงผลงาน Best Practice และบทสรุปผลการดําเนินงาน
ดวยตนเอง กําหนด จัดพิมพ 1 เรื่อง ตอ 1 แผน โปสเตอร โดยองคประกอบของโปสเตอร ควรประกอบดวย
หัวขอตอไปนี้ (ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนหัวขอตามความเหมาะสมของการนําเสนอของแตละ Best Practice โดย
ไมจําเปนตองเปนไปตามที่แจง)
1. ชื่อผลงาน/Best Practice
2. ชื่อหนวยงาน
3. บทนํา/ที่มาความสําคัญ
4. แนวคิด/นโยบายที่เกี่ยวของ
5. วัตถุประสงคของผลงาน
6. วิธีดําเนินงาน
7. ผลสําเร็จของงาน/ความภาคภูมิใจ/จุดเดนผลงาน
8. การขยายผล/การนําไปพัฒนาตอยอด (ถามี)
เมื่อทานจัดรูปแบบไฟลโปสเตอรเสร็จแลวใหทานปฏิบัติ ดังนี้
1. ตั้งชื่อไฟลตามรหัสของทาน_ตามดวยชื่อนามสกุล ตัวอยางชื่อไฟล
Best-001_สกลนคร.pptx หรือ .jpg
2. ใหทานสงไฟลโปสเตอร และ ไฟล word มาที่ Email : odpc8conference2018@gmail.com
ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ลักษณะและขนาดของโปสเตอร
-ขนาด กวาง 90 เซนติเมตร สูง 130 เซนติเมตร (แนวตั้ง)
-เนื้อหาภาษาในโปสเตอรไมควรมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสําคัญ ควรกระชับชัดเจน ไมใชคําฟุมเฟอย ควรมี
ภาพประกอบ หรือใชตารางและรูปภาพ เพื่อสื่อความหมายแทนขอความ เปนตน
-รูปแบบ Template poster best practice จะสงทางอีเมลของผูนําเสนอ
การติดตั้งโปสเตอร
1. ผูนําเสนอผลงานโปสเตอร ควรนําโปสเตอรมาติดภายในวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ตั้งแตเวลา
17.00-19.00 น. หองทีต่ ิดตั้งโปสเตอรจะแจงใหทราบภายหลัง
2. โปสเตอรที่นําเสนอจะติดตั้งไวตลอดทั้งวันของการจัดงาน 2-3 กรกฎาคม 2561
3. ผูนําเสนอผลงานจัดเก็บโปสเตอรไดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตั้งแตเวลา 15.00 เปนตนไป
4. การติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอรเปนหนาที่ของผูนําเสนอผลงานโปสเตอร

