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ค าแนะน าในการส่งบทคัดย่อเพื่อน าเสนอผลงานวิชาการ 
การประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 

(The 8th National Conference on Occupational and Environmental Diseases) 
และ 

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 
[The 1st International Conference on  Occupational and Environmental Diseases) 

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 

“สานพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อก้าวท่ีม่ันคง สู่สังคมที่ย่ังยืน” 

Occupational and Environmental Health Innovation for Health Sustainability 
 

 
 
 

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย 
หรือมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เข้าน าเสนอ หากบทคัดย่อของท่านได้รับการ
คัดเลือกให้น าเสนอ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมประชุม 
โดยมีแนวทางการจัดท าบทคัดย่อดังนี้ 
1. ท่านสามารถส่งบทคัดย่อเพื่อน าเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ต้องเป็นบทคัดย่อในกรน าเสนอ 
    เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนั้นต้องไม่ซ้ าเรื่อง  และไม่มีการน าเสนอในเวทีวิชาการอื่น 
2. การส่งบทคัดย่อเพื่อน าเสนอเป็นภาษาไทย มีดังนี้ 
    2.1) ส่วนประกอบของบทคัดย่อ    ประกอบด้วย 

2.1.1) ผลงานวิจัย 
                    1) บทน า บอกเหตุผล ความส าคัญของปัญหาที่น าไปสู่การศึกษาครั้งนี้  และวัตถุประสงค์         
                         ของการศึกษา / โครงการ  ว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร 

 2) วิธีการศึกษา อธิบายชนิดการศึกษา (study design) วิธีการเลือกและก าหนดตัวอย่าง           
     ตัวแปรต่างๆ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติที่ใช้ 
 3) ผลการศึกษา  ระบุถึงผลการศึกษาที่ส าคัญซึ่งพบในการวิจัย  พร้อมแปลความหมายหรือ  
    วิเคราะห์ให้ชัดเจน 
 4) สรุปและวิจารณ์  สรุปสาระส าคัญของการศึกษาอย่างสั้นๆ รัดกุม ชัดเจน และวิจารณ์ผล   
     การศึกษาว่าตรงกับวัตถุประสงค์ / ข้อสมมติฐานการวิจัย  หรือไม่  เพราะเหตุใด  หรืออาจ 
     ระบุถึงปัญหาและผลกระทบของการศึกษาที่พบ 

                     5) ข้อเสนอแนะ  เป็นข้อเสนอที่ผู้ศึกษากล่าวถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือระบุถึง 
                          ประเด็นปัญหาส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1.2)  ผลงานวิชาการอ่ืนๆ (นอกเหนือจากงานวิจัย)  เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม (เรื่อง
ใหม่ๆ)  หรือรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

    1)  บทน า   บอกเหตุผลและที่มาของโครงการหรือการศึกษานี้  อธิบายเพื่อบอกว่า                
         โครงการนี้ท าเพื่อประโยชน์อะไร 
 

การจดัท าบทคดัย่อ 
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         2)  วิธีการ  อธิบายรายละเอียดของโครงการว่า ด าเนินการอย่างไรในกิจกรรมอะไรบ้าง               
              มีใครเกี่ยวข้อง และใช้เวลาแต่ละกิจกรรมอย่างไร 
         3)  ผลการด าเนินงาน  ระบุถึงผลการศึกษาที่ได้จากโครงการ 
         4)  บทสรุปการเรียนรู้  ระบุการเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงการ (ท้ังด้านดีและด้านไม่ดี)  

2.2 การพิมพ์บทคัดย่อ 
2.2.1)  พิมพ์ชื่อเรื่องท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องพิมพ์ค าว่า “ชื่อเรื่อง”)                              
          ใช้  Font Angsana New ขนาด  18 ตัวหนา  ต่อจากนั้นให้พิมพ์รายละเอียดต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 

 ผู้วิจัย และสถานที่ท างาน พิมพ์ชื่อคณะผู้วิจัยและสถานที่ท างานในบรรทัดต่อมา           
โดยขีดเส้นใต้ที่ชื่อผู้น าเสนอผลงาน ใส่เฉพาะชื่อ นามสกุล ไม่ต้องใส่ ยศ ต าแหน่ง (จ านวนคณะวิจัย ให้ใส่ไม่เกิน  
4 คน ถ้ามีมากกว่านั้นให้ใช้ตามด้วยค าว่า และคณะ) หลังจากพิมพ์ชื่อคณะผู้จัดท าครบทุกคนแล้ว ให้พิมพ์สถานที่
ท างานของผู้จัดท าแต่ละคนเรียงตามล าดับ โดยใช้สัญลักษณ์ (ตัวเลข) เชื่อมโยงระหว่างชื่อผู้จัดท าและสถานที่
ท างาน(ไม่ต้องระบุรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ท างาน) 

2.2.2) พิมพ์ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้  ความยาวไม่เกิน  1  หน้า  กระดาษ  A4  ใช้โปรแกรม  Microsoft        
         Word  2003 ขึ้นไป โดยใช้  Font  Angsana New ขนาด 16  พิมพ์ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ           
         single-space เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน  ด้านล่าง  กั้นหลัง ขนาด 1 นิ้ว                
         และก้ันหน้า ขนาด  1 ½ นิ้ว    
2.2.3) จัดท าบทคัดย่อเป็นภาษาไทย หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องมีชื่อเรื่องทั้ง 2 ภาษา ไม่มีตาราง             
        หรือรูป 
2.2.4) ความยาวของบทคัดย่อนับเป็นจ านวนค า ภาษาไทยไม่เกิน 450 ค า หรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 350 ค า 
        ทั้งนี้ไม่นับรวมชื่อเรื่อง รายชื่อและสถานที่ท างานของผู้วิจัย  
2.2.5) รูปแบบบทคัดย่อ ใช้แบบมีโครงสร้างก ากับ  
กรณีเป็นงานวิจัย 
โดยพิมพ์และขึ้นย่อหน้าใหม่ในแต่ละหัวข้อ คอื 
บทน า …………………………………… 
วิธีการศึกษา …………………………….. 
ผลการศึกษา ……………………………….. 
สรุป …………………………………………. 
วิจารณ์และเสนอแนะ……………………………… 
กรณีเป็นงานวิชาการอื่น ๆ เช่น โครงการ/นวัตกรรม ที่น่าสนใจ 
โดยพิมพ์และขึ้นย่อหน้าใหม่ในแต่ละหัวข้อ คือ 
บทน า ………………………………………..   
วิธีการ  ……………………………………… 
ผลการด าเนินงาน ………………………………… 
บทสรุปการเรียนรู้  …………………………………. 
2.2.6 ระบ ุค าส าคัญ (Key words) ตอนท้ายของบทคัดย่อไม่เกิน 5 ค า  
2.2.7 การใช้ตัวย่อและสัญลักษณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และใช้เท่าที่จ าเป็น ยกเว้นเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก  
       ให้ใช้ตัวเต็ม ห้ามใช้ตัวยอ่  
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3. การจัดท าบทคัดย่อและการส่งบทคัดย่อเพื่อน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (โปรดศึกษาจากเอกสารหมายเลข 4 
(Attachment 4)) 
4.  รูปแบบการน าเสนอ 
    การน าเสนอผลงาน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Oral Presentation และ Poster Presentation  

ค าแนะน าในการส่งบทคัดย่อ 
การส่งบทคัดย่อ ให้ส่งภายในก าหนดเวลา คือ ภายในวันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2560 หากส่งช้ากว่าก าหนด  
จะไม่รับการพิจารณา วิธีการส่งมี 2 วิธี 
1. ส่งทาง e-mail   
ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจ านง พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อผลงานวิชาการส่งไปที่:  
envocc8th@gmail.com 
หรือ 
2. ส่งทางไปรษณีย์โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งความจ านง และบทคัดย่อพร้อมแผ่นดิสก์เก็ตหรือ CD ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางไม่เกินวันที่ 20 มกราคม 2560)  โดยสง่มาท่ี  
กลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย   
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
อาคาร 5 ชั้น 6 ตึกกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   
ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ   อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000                       
หมายเหตุ    ไม่รับผลงานวิจัยท่ีส่งทางโทรสาร (Fax) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการน าเสนอผลงานวิชาการ:  

1) คุณศิริพร พรพิรุณโรจน์  โทรศัพท์:  โทร. 0 2590 4514 มือถือ 063 932 4654 
2) คุณประไพพรรณ  น าพันธุ์วิวัฒน์   โทรศัพท์: 0 2590 4161 มือถือ 094 442 4959 
3) ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์  โทรศัพท์:  02 394 0166  ต่อ 210   มือถือ 087 609 6285 
4) ดร. นลินี  ศรีพวง โทรศัพท์: 0 2590 4380 มือถือ 081 553 1798 

 ประกาศผลการคัดเลือกบทคัดย่อ วันที่ 30 มกราคม 2560: 
เว็บไซต์ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
http://envocc.ddc.moph.go.th 
และที่เฟซบุ๊คส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
https://web.facebook.com/envoccthai 

 บทคัดย่อที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอและได้มีการน าเสนอ จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 
การน าเสนอ 

 บทคัดย่อที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน จะน าไปจัดพิมพ์ลงในหนังสือรวมบทคัดย่อ 
ทุกเร่ือง  

 ต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าการจัดท าบทคัดย่ออย่างเคร่งครัด  จะเป็นการช่วยเพ่ิมคุณภาพของ
บทคัดย่อและเพิ่มโอกาสของการได้รับพิจารณาคัดเลือกเพื่อน าเสนอ 

 

mailto:envocc8th@gmail.com
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ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดการจัดประชุม: 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   
อาคาร 5  ชั้น 6  ตึกกรมอนามัย   
กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี  11000   
สนใจดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  envocc.ddc.moph.go.th 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
 -ข้อมูลด้านการจัดประชุม คุณคนึงนิจ/คุณปริฉัตร โทร. 0 2590 4514 โทรสาร : 0 2590 4380 
- ข้อมูลด้านการเงิน คุณเสาวดี   โทร.  0 2590 4387  หรือ คุณสุจิตรา โทร. 0 2590 4539  
  โทรสาร : 0 2590 4380 
………………………………………… 


