
การจัดประกวดผลงานวิชาการ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม โรงแรมศิวา รอยัล ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง



รายละเอียดผลงานวิชาการ

รูปแบบการน าเสนอ ประเภทหน่วยบริการ/หน่วยงาน

Oral 

Presentation

Poster 

Presentation
รพ.สต./ ศสม. รพช.

สสอ./

สสจ.

1. การพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง(CQI)

1. CQI (clinic) / / / /

2. CQI (non - clinic) / / / / /

2. การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R) / / / / /

3. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Research) / / / / /

รายละเอียดผลงานวิชาการ ปี 63 มีการประกวด จ านวน  3 ประเภท



รายละเอียดผลงานวิชาการ ปี 63 : เพิ่มเติม

1. ในกรณี ผลงานที่ส่งประกวดทุกประเภท ถ้ามีผลงานวิชาการส่งเข้าประกวดน้อยกว่า 3 ผลงาน
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ในการพิจารณาประกวด/คัดเลือกส่งประกวดในระดับเขตต่อไป

2. ส่งผลงาน ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
3. ส่งผลงานวิชาการผา่นทางเวปไซต์ การประกวดผลงานวิขาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดการประกวดผลงานวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ที่ 
1. นายสมใจ หนูฤทธ์ิ                                   เบอร์มือถือ 081-898-0825

2. นายจิรพงษ์ แสงทอง                            เบอร์มือถือ 089-977-9240
3. นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว                      เบอร์มือถือ 081-957-9574



ร่าง
ก าหนดการโครงการประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 – 26 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงแรมศิวา รอยัล ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันเดือน ปี เวลา ห้องประชุม ๑ ห้องประชุม ๒

วันท่ี 25 สิงหาคม ๒๕๖๓

08.00 – 0๙.๐0 น. ลงทะเบียน
0๙.๐๐ – 09.๑๕ น. พิธีเปิด(ห้องประชุม ๑)
09.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. บรรยายพิเศษ(ร่าง)  เรื่อง .............โดยนายไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.พัทลุง

09.๔๕ – 12.00 น.
Oral presentation Oral presentation

CQI (clinic) R2R
1๒.00 – 1๓.๐0 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน -

13.๐๐ – 13.๔๕ น.
Oral presentation Oral presentation
CQI (clinic) (ต่อ) R2R(ต่อ)

13.๔๕ – 17.00 น.
Oral presentation Oral presentation
CQI (non - clinic) Full Research

วันท่ี 26 สิงหาคม ๒๕๖๓

0๘.๓0 – ๐๙.๓0 น.
Oral presentation Oral presentation

CQI (non - clinic)(ต่อ) Full Research(ต่อ)

0๙.๓0 – 12.00 น.
poster presentation poster presentation

CQI (clinic),
CQI (non - clinic)

R2R และ Full Research

1๒.00 – 1๓.๐0 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน -
13.00 – ๑๔.๓0 น. สรุปผลการประกวดผลงานวิชาการ และเตรียมความพร้อมมอบเกียรติบัตร
1๔.๓0 – 17.00 น. มอบเกียรติบัตรและพิธีปิด



ร่าง การจัดบูธ/นิทรรศการ และการเข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

๑.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน : LTC โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รูปแบบการจัด
- มาตรการด าเนินงานตามหลัก PIRAB
- การบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล
- สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุให้จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านคุณภาพ (Home Health Care) จาก
- สถานบริการสู่ชุมชน โดยบุคลากรสาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ
- ระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วน
ร่วม
- การขับเคลื่อน : บูรณาการ : LTC ท่าแค
- CM/CG ใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดตียง
- ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)

๒. การตรวจสมรรถภาพทางกาย
๓. การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย
โดย คณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา 
ม.ทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ
รูปแบบการจดั
- จดับธูตรวจสมรรถภาพทางกาย
- แจกยาดมสมนุไพร
- ให้บริการนวดแผนไทย

นักศึกษา  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  
เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดผลงานวิชาการ จ านวน 70 คน



รายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอ 
การประกวดผลงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
1. ประเภท Oral presentation 
       1.1 [   ]  CQI (Clinic)  1.2 [   ] CQI (Non-Clinic) 1.3 [   ]  R2R 1.4 [   ] วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
2. ประเภท Poster presentation 
       2.1 [   ]CQI (Clinic) 2.2 [   ] CQI (Non-Clinic) 2.3 [   ] R2R  2.4 [   ] วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3. ประเภท หน่วยงาน 
       3.1 [   ] ระดับปฐมภูมิ(รพ.สต./ศสม.)  3.2 [   ] ระดับทุติยภูมิ(รพช.)  3.3 [   ] หน่วยสนับสนุน(สสอ./สสจ.) 
4. การเสนอผลงาน  
       4.1[   ] ไม่เคยนำเสนอ เผยแพร่มาก่อน  4.2[   ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
       4.3[   ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ.และ สสจ.  
                  1)[   ]  ชนะเลศิ  2)[   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3)[   ] รองชนะเลิศอันดับสอง  4)[   ]  ชมเชย    
5. ชื่อเรื่อง ................................................................................ ................................................................. 
6. ทีมผู้นำเสนอผลงานวิชาการ 
           1) ชื่อ – สกุล ..................................................................ตำแหน่ง............................................................... . 
           2) ชื่อ – สกุล ..................................................................ตำแหน่ง............................................... ................. 
           3) ชื่อ – สกุล ................................................................ ..ตำแหน่ง................................................................ 
           4) ชื่อ – สกุล ......................................................... .........ตำแหน่ง.............................................................. .. 
           5) ชื่อ – สกุล ..................................................................ตำแหน่ง............................................... ................. 
7. หน่วยงาน  
      1) [   ]รพ.สต./ศสม.  2)[   ] รพช.  3)[   ] สสอ./สสจ.  อำเภอ................................................................... 
8. เบอร์โทร .....................................................E-mail .................................................................................. 

 
9. รายละเอียดผลงานวิชาการ  จำนวน  3  ประเภท 

ประเภทผลงานวิชาการ 
รูปแบบการนำเสนอ ประเภทหน่วยบริการ/หน่วยงาน 
Oral  

Presentation 
Poster  

Presentation 
รพ.สต./ 
ศสม. 

รพช. 
สสอ./ 
สสจ. 

1. การพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง(CQI) 

1. CQI (clinic)      

2. CQI (non - 
clinic) 

     

2. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)      
3. งานวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Research)      

หมายเหตุ   
1.เป็นผลงานภายใน  2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับรางวัลระดับที่สูงกว่าระดับเขตมาก่อนและไม่เป็น 

ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิชาการท่ีใช้เลื่อนระดับมาก่อน   
2.เจ้าของผลงานจะต้องเป็นคนมานำเสนอด้วยตัวเองเท่านั้น (ห้ามนำเสนอแทน) 
 



10. ข้อกำหนดการเขียนผลงาน  
     10.1  แบบฟอร์มผลงานที่นำเสนอ  
  10.1.1 บทคัดย่อ  
           สำหรับผลงานการประกวด Oral Presentation, Poster Presentation  
  - พิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word  ด้วยอักษร TH Sarabunpsk ขนาดตัวอักษร 16 
ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ระยะขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 
นิ้ว ขวา 1 นิ้ว และ ใช้ตัวเลขอารบิค  
 10.1.2 เอกสารฉบับเต็ม 
          - พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word  ด้วยอักษร TH 
Sarabunpsk ขนาดตัวอักษร 16 ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ระยะขอบกระดาษ 
ด้านบน 1 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว และใช้ตัวเลขอารบิค 
 
  10.1.3 บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มให้อยู่ในไฟล์เดียวกันเพ่ือให้คณะกรรมการอ่านได้ง่าย 

ประเภทผลงาน รูปแบบการนำเสนอ รายละเอียดการเขียนผลงาน 
1. การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(CQI) 
1.1 CQI 
(clinic) 
1.2 CQI (non - 
clinic) 

Oral Presentation 
ใช้โปรแกรม Microsoft Power 
Point โปรดนำไฟล์ที่จะ
นำเสนอมาลงทะเบียนในเวลา 
08.00 น. วันนำเสนอใช้เวลา
นำเสนอผลงานละ 10 นาที 
วิพากษ์ 5 นาที 
CQI (Non – Clinic) 
หมายถึง หน่วยงานสนับสนุน
บริการที่ไม่ได้ให้บริการกับ
ผู้ป่วยโดยตรง เช่น การบริหาร 
การเงิน บัญชี สิ่งแวดล้อม ไอที 
ทรัพยากรบุคคล ซักฟอก  
จ่ายกลาง  งานซ่อมบำรุง 
ยานพาหนะ เป็นต้น 

1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ชื่อเรื่องควรเหมาะสมกับประเภท
ผลงานที่เสนอ 
2. ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด เขียนชื่อ นามสกุล ตัวย่อวุฒิ
การศึกษาสูงสุดภาษาไทย ในกรณีที่มีเจ้าของผลงานหลาย
คนให้เรียงชื่อตามลำดับความสำคัญที่แต่ละคนมีส่วนในงาน
นั้น  ชื่อหน่วยงานของผู้เขียนที่เป็นปัจจุบันเพ่ือสะดวกใน
การติดต่อ 
3. บทนำ ให้ข้อมูล ข้อสนเทศและประเด็นสำคัญทาง
วิชาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น 
4. วัสดุและวิธีการ กล่าวถึงการออกแบบกลุ่ มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ทางสถิติโดย
เรียบเรียงตามขั้นตอน 
5. ผล  รายงานและอธิบายผลที่สำคัญที่เป็นจริง อาจมี
ตารางและภาพประกอบไม่เกิน 4  ตาราง หรือภาพ และไม่
ซ้ำซ้อนกับคำบรรยาย 
6. วิจารณ์ นำประเด็นที่สำคัญที่เป็นจริงของผลการศึกษา
มาศึกษาอธิบายเรียงตามลำดับที่นำเสนอในผลว่าเหมือน
หรือต่างจากผลการศึกษาของผู้อ่ืนอย่างไรโดยมีหลักฐาน
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  การนำผลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นแนว
ทางการนำไปพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
7. สรุป เขียนสรุปเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
8. เอกสารอ้างอิง  ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้อง
ของเอกสารอ้างอิง 

Poster Presentation 
1.โปสเตอร์ขนาดกว้าง 90 ซม.
สูง 120 ซม. โดยให้มาติด
ในช่วงบ่าย ก่อนวันจัดงาน 1 
วัน และจัดเก็บหลังจากประชุม 
โดยทางผู้จัดจะเตรียมที่ติด
โปสเตอร์ไว้ให้ 
2.ผู้นำเสนอเตรียมนำเสนอสั้นๆ  
(5 นาที) และต้องอยู่ประจำ
บอร์ดเพ่ือให้กรรมการซักถาม 



ประเภทผลงาน รูปแบบการนำเสนอ รายละเอียดการเขียนผลงาน 
3.คำนึงสัดส่วนระหว่างเนื้อหา
และภาพประกอบให้เหมาะสม 
CQI (Non – Clinic) หมายถึง 
หน่วยงานสนับสนุนบริการที่
ไม่ได้ให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรง 
เช่น การบริหาร การเงิน บัญชี 
สิ่งแวดล้อม ไอที ทรัพยากร
บุคคล ซักฟอก จา่ยกลาง   
งานซ่อมบำรุง ยานพาหนะ  

2. การพัฒนา
งานประจำสู่
งานวิจัย(R2R) 

Oral Presentation 
ใช้โปรแกรม Microsoft Power 
Point โปรดนำไฟล์ที่จะ
นำเสนอมาลงทะเบียนในเวลา 
08.00 น. วันนำเสนอใช้เวลา
นำเสนอผลงานละ 10 นาที 
วิพากษ์ 5 นาที 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการ
ศึกษาวิจัย ไม่ใช้คำย่อ ไม่ควรยาว เกิน 100 ตัวอักษร  
2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ระบุชื่อของผู้เขียนทุกคน และระบุ
หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัดและกำหนดชื่อผู้รับผิดชอบ 
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