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คาแนะนาในการส่งบทคัดย่อเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(The International Conference on Occupational and Environmental Diseases: ICOED)
12 – 14 December 2018
Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand
การจัดทาบทคัดย่อ
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่นๆ ที่ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อของ
งานประชุมวิชาการด้า นโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเข้า น าเสนอ หากบทคัดย่อของท่า น
ได้รับการคัดเลือกให้ นาเสนอ คณะผู้จัดการประชุมฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าร่วมประชุม
โดยมีแนวทางการจัดทาบทคัดย่อดังนี้
1. ส่วนประกอบของบทคัดย่องานวิจัยและการพัฒนาวิชาการอื่นๆ ในรูปของ R2R ประกอบด้วย
1) บทนา บอกเหตุผล ความสาคัญของปัญหาที่นาไปสู่การศึกษาครั้งนี้ และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
/ โครงการ ว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร
2) วิธีการศึกษา อธิบายชนิดการศึกษา (study design) วิธีการเลือกและกาหนดตัวอย่าง ตัวแปรต่างๆ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
3) ผลการศึกษา ระบุถึงผลการศึกษาที่สาคัญซึ่งพบในการวิจัย พร้อมแปลความหมายหรือวิ เคราะห์
ให้ชัดเจน
4) สรุปและวิจารณ์ สรุปสาระสาคัญของการศึกษาอย่างสั้นๆ รัดกุม ชัด เจน และวิจารณ์ผลการศึกษา
ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ / ข้อสมมติฐานการวิจัย หรือไม่ เพราะเหตุใด หรืออาจระบุถึงปัญหา และ
ผลกระทบของการศึกษาที่พบ
5) ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอที่ผู้ศึกษากล่าวถึงการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือระบุถึงประเด็น
ปัญหาสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2. การพิมพ์บทคัดย่อ
2.1 พิมพ์ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องพิมพ์คาว่า “ชื่อเรื่อง”) ใช้ Font Angsana New
ขนาด 18 ตัวหนา ต่อจากนั้นให้พิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
ผู้วิจัย และสถานที่ทางาน พิมพ์ชื่อคณะผู้วิจัยและสถานที่ทางานในบรรทัดต่อมา โดยขีดเส้ นใต้ที่
ชื่อผู้ น าเสนอผลงาน ใส่ เฉพาะชื่อ นามสกุล ไม่ต้องใส่ ยศ ตาแหน่ง (จานวนคณะวิจัย ให้ ใส่ไม่เกิน 3 คน
ถ้ามีมากกว่านั้นให้ใช้ตามด้วยคาว่า และคณะ) หลังจากพิมพ์ชื่อคณะผู้จัดทาครบทุกคนแล้ว ให้พิมพ์สถานที่ทางาน
ของผู้จัดทาแต่ละคนเรียงตามลาดับ โดยใช้สัญลักษณ์ (ตัวเลข) เชื่อมโยงระหว่างชื่อผู้จัดทาและสถานที่ทางาน
(ไม่ต้องระบุรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ทางาน)
2.2 พิมพ์ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ 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 และกั้นหน้า ขนาด 1 ½ นิ้ว
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2.3 จัดทาบทคัดย่อเป็นภาษาไทย หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ต้องมีชื่อเรื่องทั้ง 2 ภาษา ไม่มีตาราง หรือรูป
2.4 ความยาวของบทคัดย่อนับเป็นจานวนคา ภาษาไทยไม่เกิน 450 คา หรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 350 คา
ทั้งนี้ไม่นับรวมชื่อเรื่อง รายชื่อ สถานที่ทางานของผู้วิจัย หัวข้อเรื่อง (บทนา (Introduction) วิธีการศึกษา
(Method) ผลการศึกษา (Result) สรุป (Conclusion) และวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ (Discussion and
recommendation) และคาสาคัญ (Key Words)
2.5 รูปแบบบทคัดย่อ ใช้แบบมีโครงสร้างกากับ (ใช้ตามรูปแบบของบทคัดย่อที่กาหนดไว้เท่านั้น)
โดยพิมพ์และขึ้นย่อหน้าใหม่ในแต่ละหัวข้อ คือ
บทนา ………………………………………………………
วิธีการศึกษา ……………………………………………..
ผลการศึกษา …………………………………………….
สรุปและวิจารณ์ ………………………………………..
ข้อเสนอแนะ …………………………………………….
2.6 ระบุ คาสาคัญ (Key words) ตอนท้ายของบทคัดย่อไม่เกิน 5 คา
2.7 การใช้ตัวย่อและสัญลักษณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และใช้เท่าที่จาเป็น ยกเว้นเมื่อกล่าวถึงครั้งแรกให้ใช้

ตัวเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ
หมายเหตุ : กรณีบทคัดย่อของท่านไม่เป็นไปตามข้อกาหนดข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ให้นาเสนอผลงาน
3. รูปแบบการนาเสนอ
การนาเสนอผลงาน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Oral Presentation และ Poster Presentation
โปรดเลือกประเภทของการนาเสนอและหัวข้อเรื่อง (Topics)
 Digital 4.0 on Health System
 Innovative Technology
 Occupational and Environmental Medicine (OEM) and World Trends
 ASEAN Cooperation
 Policy and Strategic Management
 Standard & Safety Measures for Health System
 Exposure & Health Risk Assessment
 New Chemicals Concerns: Nanomaterial
 Toxicological Laboratory
 Return to Work (RTW) & Fit for Work (FFW)
 Health Literacy
 Mental Health & Stress
4. กาหนดส่งบทคัดย่อ ให้ส่งภายในกาหนดเวลา คือ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 หากส่งช้ากว่ากาหนด
จะไม่รับการพิจารณา
วิธีการส่งบทคัดย่อ :
ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (โปรดแนบไฟล์ word file และ PDF file)
ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจานง พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อผลงานวิชาการส่งไปที่
ICOEDBKK2018@gmail.com ไม่รับผลงานวิจัยที่ส่งทางโทรสาร (Fax)
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
1) คุณพรรณนิดา หุ่นทอง โทร. 0 2590 4397 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 5836 6536
หรือ
2) คุณศิริพร พรพิรุณโรจน์ โทร. 0 2590 4514 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 3932 4654
 บทคั ด ย่ อ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ น าเสนอและได้ มี ก ารน าเสนอ จะได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รอง
การนาเสนอ
 บทคั ด ย่ อ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ น าเสนอผลงาน จะน าไปจั ด พิ ม พ์ ล งในหนั ง สื อ รวมบทคั ด ย่ อ
ทุกเรื่อง
 ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ แนะน าการจั ด ท าบทคั ด ย่ อ อย่ า งเคร่ ง ครั ด จะเป็ น การช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
ของบทคัดย่อ และเพิ่มโอกาสของการได้รับพิจารณาคัดเลือกเพื่อนาเสนอ
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดการจัดประชุมได้ที่
สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 4397, 0 2590 4514
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ICOEDBKK2018@gmail.com
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.envocc.ddc.moph.go.th
…………………………………………

