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คำแนะนำในการส,งบทคัดย,อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ  

การประชุมวิชาการด@านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล@อมนานาชาติ ครั้งที่ 3 

ในวันที ่15 – 17 มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร หรือ ปริมณฑล 

 

ขอเชิญชวนผู+สนใจส/งบทคัดย/อผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข+องกับหัวข+อ 

ของงานประชุมวิชาการด+านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล+อมเข+านำเสนอผลงาน หากบทคัดย/อของท/าน

ได+รับการคัดเลือกให+นำเสนอ คณะผู+จัดการประชุมฯ จะสนับสนุนค/าใช+จ/ายภายในประเทศไทย เช/น ค/าที่พัก 

และค/าเดินทาง (เฉพาะผู+นำเสนอผลงานเท/านั้น) สำหรับผู+นำเสนอที่พำนักในต/างประเทศ จะได+รับการสนับสนุน

เฉพาะค/าเดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯ ไปยังโรงแรมที่พัก และค/าที่พักขณะเข+าร/วมประชุม โดยมีแนวทางในการ

จัดทำบทคัดย/อดังน้ี 

 

การจัดทำบทคัดย,อภาษาไทย 

1. ส,วนประกอบของบทคัดย,องานวิจัยและการพัฒนาวิชาการอ่ืนๆ ในรูปของ R2R ประกอบด+วย  

1) บทนำ บอกเหตุผล ความสำคัญของปSญหาที่นำไปสู/การศึกษาครั้งนี้ และวัตถุประสงคWของการศึกษา/

โครงการ ว/ามีจุดมุ/งหมายอย/างไร 

2) วิธีการศึกษา อธิบายชนิดการศึกษา (study design) วิธีการเลือกและกำหนดตัวอย/าง ตัวแปรต/างๆ 

วิธีการเก็บรวบรวมข+อมูล การวิเคราะหWข+อมูล และสถิติท่ีใช+ 

3) ผลการศึกษา ระบุถึงผลการศึกษาที่สำคัญซึ่งพบในการวิจัย พร+อมแปลความหมายหรือวิเคราะหW 

ให+ชัดเจน 

4) สรุปและวิจารณR สรุปสาระสำคัญของการศึกษาอย/างสั้นๆ รัดกุม ชัดเจน และวิจารณWผลการศึกษา 

ว/าตรงกับวัตถุประสงคW/ข+อสมมติฐานการวิจัย หรือไม/ เพราะเหตุใด หรืออาจระบุถึงปSญหา 

และผลกระทบของการศึกษาท่ีพบ 

5) ขTอเสนอแนะ เปfนข+อเสนอที่ผู+ศึกษากล/าวถึงการนำผลการวิจัยไปใช+ประโยชนW หรือระบุถึงประเด็น 

ปSญหาสำหรับการวิจัยคร้ังต/อไป 

 



2 
 

2.  การพิมพRบทคัดย,อ  

 พิมพWตามรูปแบบที่กำหนดไว+ความยาวไม/เกิน 1 หน+า กระดาษ  A4 (21 x 29.7 cm) โดยใช+โปรแกรม 

Microsoft  Word และเว+นระยะห/างจากขอบกระดาษด+านบน ด+านล/าง และก้ันหลังขนาด 1 น้ิว (2.54 เซนติเมตร) 

และก้ันหน+าขนาด 1 ½ น้ิว (3.81 เซนติเมตร) 

1) ชื่อเรื ่อง พิมพWชื ่อเรื ่องทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ไม/ต+องพิมพWคำว/า “ชื่อเรื ่อง”) ใช+ Font 

Angsana New ขนาด 18 ตัวหนา 

2) ผูTวิจัย และสถานที่ทำงาน พิมพWชื่อ-นาสกุล คณะผู+วิจัยโดยใช+ฟอนตW Angsana New ขนาด 16 

ตัวหนา โดยขีดเส+นใต+ท่ีช่ือผู +นำเสนอผลงาน พิมพWสถานที ่ทำงานโดยใช+ฟอนตW Angsana New 

ขนาด 14 และใช+ตัวเลขตัวยก (1,2) เพ่ือระบุต+นสังกัดของคณะผู+วิจัย 

3) บทคัดย,อ บทคัดย/อคัดย/อประกอบด+วยหัวข+อดังต/อไปนี ้ บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 

สรุปและวิจารณW และข+อเสนอแนะ โดยพิมพWหัวข+อดังกล/าว ฟอนตR Angsana New ขนาด 16 

ตัวหนTา และพิมพWเนื้อหาบทคัดย/อโดยใช+ฟอนตW Angsana New ขนาด 16 พิมพWระยะห/างระหว/าง

บรรทัดแบบ single-space  ความยาวของบทคัดย,อนับเปhนจำนวนคำภาษาไทยไม,เกิน 450 คำ   

(ท้ังน้ีไม/นับรวมช่ือเร่ือง รายช่ือและสถานท่ีทำงานของผู+วิจัย) 

4) คำสำคัญ ระบุคำสำคัญ (Keywords) ในตอนท+ายของบทคัดย/อ 3-5 คำ โดยใช+ฟอนตW Angsana 

New ขนาด 16 

5) การใชTตัวย,อ ห+ามใช+ตัวย/อในชื่อและจำกัดการใช+คำย/อในบทคัดย/อ และควรใส/ส/วนขยายคำย/อ

ท้ังหมดท่ีกล/าวถึงคร้ังแรก 

3. รูปแบบการนำเสนอ 

   การนำเสนอผลงานจะแบ/งออกเปfน 2 ประเภท คือ  

§ Oral Presentation 

§ Poster Presentation  

 

4. หัวขTอเร่ือง (Topics)  

§ Occupational and Environmental Health and Diseases 

§ Occupational and Environmental Epidemiology 

§ Occupational and Environmental Toxicology 

§ Environmental Chemicals and Human Health 

§ Risk Assessment, Exposure Assessment, and Health Impact Assessment 

§ Emergency Preparedness and Response in Occupational and Environmental Health 
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§ Policy, Laws, and Administration in Occupational and Environmental Health 

§ Systems Approach in Occupational and Environmental Diseases 

§ Digital and Technology Transformation for Occupational and Environmental Health 

§ Innovation and Applied Science for Occupational and Environmental Health 

§ Health Education and Literacy in Occupational and Environmental Health 

§ Industrial Hygiene 

§ COVID-19 Management in Workplace 

§ Occupational Health in Health Care Workers 

§ Ergonomics and Psychosocial Health in Workplace 

 

5.  การส,งบทคัดย,อ 

1) การส/งบทคัดย/อ ให+ส/งภายในกำหนดเวลา คือ ภายในวันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.59 น. 

(เวลาประเทศไทย) 

2) ส/งบทคัดย/อในรูปแบบ WORD และ PDF format  

3) ส/งไปที่อีเมล E-mail:  ICOED3rd@gmail.com  โดยตั้งชื ่อเรื ่องในการส/งอีเมลว/า ส,งบทคัดย,อ

นำเสนอผลงาน คร้ังท่ี 3  

4) เมื่อส/งบทคัดย/อเรียบร+อยแล+ว คุณจะได+รับข+อความตอบกลับเพื่อยืนยันการส/งบทคัดโดยอัตโนมัติ      

หากไม/ได+รับอีเมลดังกล/าวโปรดติดต/อ 

นางสาวณราวดี ชินราช หรือ ดร.อรอุมา กาฬหวTา   

โทร. 0 2590 3865 หรือ 0 2590 3866 

5) บทคัดย/อทุกฉบับจะถูกส/งต/อไปยังคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และจะประกาศผลการคัดเลือก

ผ/านเว็ปไซดW https://ddc.moph.go.th/doed และ ไปรษณียWอิเล็กทรอนิกสW เมื ่อกระบวนการ

ตรวจสอบเสร็จส้ิน 

6) หากส/งบทคัดย/อล/าช+ากว/ากำหนด หรือจัดทำบทคัดย/อไม/ตรงตามแบบฟอรWมที่กำหนดให+ จะไม/ได+รับ

การพิจารณา 
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• หากบทคัดย,อของท,านไดTรับการคัดเลือกใหTนำเสนอ คณะผูTจัดการประชุมฯ จะสนับสนุนค,าใชTจ,าย

ภายในประเทศไทย เช,น ค,าที่พักและค,าเดินทาง (เฉพาะผูTนำเสนอผลงานเท,านั้น) สำหรับผูTนำเสนอ

ที่พำนักในต,างประเทศ จะไดTรับการสนับสนุนเฉพาะค,าเดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯ ไปยังโรงแรม

ท่ีพัก และค,าท่ีพักขณะเขTาร,วมประชุม 

•  การนำเสนอผลงานดีเด,น (ทั้งการนำเสนอดTวยวาจา และโปสเตอรR) จะไดTรับรางวัล และผูTนำเสนอ

ทุกคน จะไดTรับประกาศนียบัตรรับรองการนำเสนอ 

• บทคัดย,อที ่ได Tร ับคัดเลือกใหTนำเสนอผลงาน จะนำไปจัดพิมพRลงในหนังสือรวมบทคัดย,อ 

ทุกเร่ือง (Abstract book) 

 

 

ติดต,อสอบถามขTอมูลรายละเอียดการจัดประชุมไดTท่ี  

กลุ/มพัฒนานวัตกรรมและความร/วมมือระหว/างประเทศ 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล+อม กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนทW จังหวัดนนทบุรี 11000 

 โทร. 0 2590 3865, 0 2590 3866 

 ไปรษณียWอิเล็กทรอนิกสW DOED.FA@gmail.com 

Website: https://ddc.moph.go.th/doed/ 

Facebook: https://www.facebook.com/envoccthai 


