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1.งานที่จะเสนอ  

o ผลงานท่ีส่ง ตอ้งเป็นผลงานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติจากการหลบั หรือโรคจากการหลบั 
o ผลงานท่ีส่งจะตอ้งไม่เคยตีพิมพม์าก่อน 

2.ผู้มีสิทธ์ิส่งบทคดัย่อ  

o แพทย ์หรือบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีสนใจโรค หรือภาวะผดิปกติจากการหลบั  

3.การส่งบทคดัย่อ  

o ผูส่้งผลงานจะตอ้งส่งบทคดัยอ่ พร้อมแบบฟอร์ม  ทาง Email:annualmeeting.sst@gmail.com ภายใน  
วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2562 และจะมีการตอบกลบัทาง email ตอบรับการสมคัร 

4.เกณฑ์ในการตัดสิน  

o คณะอนุกรรมการตดัสินฯ จะพิจารณาจากเน้ือหาของเร่ืองท่ีเสนอ (ความเป็นมาและเหตุผล วตัถุประสงค ์
วิธีการ ผลการด าเนินการ และ สรุป)  

5. การเสนอผลงาน  

o แพทย ์หรือบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีผา่นการคดัเลือด จะน าเสนอผลงานในรูปแบบของ Free papers (Oral 
presentation หรือ poster presentation) ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกให้น าเสนอในรูปแบบ  oral presentation ให้
น าเสนอไม่เกิน 10 นาที ซกัถาม 2 นาที รวมเป็น 12 นาที ขอให้ใชส้ไลดใ์นการประกอบการบรรยายในวนั
พฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-14:00 น. ส่วนผูท่ี้ไม่ไดรั้บคดัเลือกให้น าเสนอในรูปแบบ poster 
presentation พฤหัสบดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00-10:30 น. 

6. รางวัล  

o ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกให้น าเสนอในรูปแบบ  oral presentation จะไดรั้บเกียรติบตัร และเงินรางวลัจากทาง
สมาคม  

 

 

สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
ระเบียบการประกวดผลงานวจิยัของแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ทีส่นใจโรคจากการหลบั  

ประจ าปี 2562 
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ก าหนดการส่งผลงานน าเสนอและประกวดผลงานวจิยัของแพทย ์หรือบุคลากรทางการแพทย ์ที่สนใจโรคจาก
การหลบัในงานประชุมวชิาการประจ าปี สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562  
 ระหวา่งวนัที่  8-9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ.อาคารเรียนและปฏิบตัิการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาล  
ชั้น  9 หอ้ง  910 A-C คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

1. วนัที่ 3  มิถุนายน  2562  เปิดรับ Abstract submission ทาง E-mail:annualmeeting.sst@gmail.com 
2. ปิดระบบ หมดเขตรับผลงานทุกประเภท วนัที่ 15 กรกฎาคม 2562  
3. วนัที่ 16 กรกฎาคม 2562 รวบรวมผลงานส่งถึงกรรมการพจิารณาเขา้ร่วมประกวด  
4. วนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 แจง้ตอบรับผลงานน าเสนอ oral presentation หรือ poster presentation  
5. วนัที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการคดัเลือกผลงานวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการส่งผลงานน าเสนอและประกวดผลงานวจิัย 
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ค าแนะน าการเตรียมบทคดัยอ่ ส าหรับการประกวด / น าเสนอในงานประชุมวชิาการประจ าปี 2562 

ขั้นตอนการด าเนินการและค าแนะน าการเตรียมบทคดัย่อ  

1.บทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาไทย โดยจ ากดั ไม่เกิน 2,500 ตวัอกัษร 
2.ล าดบัในการเขียนบทคดัยอ่ 

 ช่ือเร่ือง  
 ช่ือผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั (ถา้ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั มาจากหลายหน่วยงาน ใหก้ ากบัตวัเลข 1, 2, 3  

เป็นตวัยกไวท้า้ยนามสกุลของผูน้ั้น) 
 สถานที่ท  างาน(ถา้ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั มาจากหลายหน่วยงาน ใหก้ ากบัตวัเลข 1, 2, 3  เป็น

ตวัยกไวห้นา้ช่ือของหน่วยงานนั้น)  
 เน้ือความบทคดัยอ่ประกอบดว้ยความเป็นมาและเหตุผล (Background),วตัถุประสงค์

(Objective), วธีิการ (Methods), ผลการด าเนินการ (Results), และสรุป (Conclusions) 
 ก าหนดใหร้ะบุ Key Words ของเน้ือหาบทคดัยอ่ ไม่ต  ่ากวา่ 3 ค า และไม่เกิน 10 ค า 

3.ผูส่้งผลงานตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัสะกดก่อนจดัส่ง เพราะฝ่ายจดัท าจะไม่ท าการพสูิจน์
อกัษรซ ้ า และไม่รับผดิชอบในความผดิพลาดที่เกิดขึ้น 

4.ผูส่้งผลงานจะตอ้งส่งบทคดัยอ่ พร้อมแบบฟอร์ม E-mail:annualmeeting.sst@gmail.com ภาย       
ในวนัที่ 15 กรกฎาคม 2562 

5.ผลงานที่ส่งมาเพือ่ประกวดและน าเสนอที่ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการฯจะไดเ้ผยแพร่ทาง
Website ของทางสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
 

 

  

 

ค าแนะน าการเตรียมบทคดัย่อ 
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ช่ือ/นามสกลุ........................................................................................................................................................  

สถานทีท่ างาน
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  

ที่อยู่
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

โทรศัพท์
............................................................................................................................................................................  

E-mail............................................................................................................................................................... 

ช่ือผลงานวิจัย
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
แบบฟอร์มใบสมคัรส่งงานวจิยัเข้าประกวดในงานประชุมวชิาการประจ าปี 2562 
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สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
ขอ้ปฏิบตัิและหลกัเกณฑส์ าหรับผูน้ าเสนอผลงานวจิยัรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวชิาการประจ าปี      

สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 

1. ผูน้ าเสนอตอ้งจดัท าโปสเตอร์ในแนวนอน ที่มีขนาด กวา้ง 90*สูง 120 เซ็นติเมตร เท่านั้น  
2. การน าเสนอโปสเตอร์จะน าเสนอในรูปแบบภาษาองักฤษ หรือภาษาไทย โดยช่ือเร่ือง,ช่ือผูว้จิยั ,

สถาบนัควรอยูส่่วนบนสุดของโปสเตอร์  
3. เน้ือหาในโปสเตอร์ควรประกอบดว้ย บทน า (Introduction), ระเบียบวธีิวิจยั (Method), ผลการวจิยั 

(Result), สรุปผลการวจิยั (Conclusion)  
4. ผูน้ าเสนอจะตอ้งติดและเก็บโปสเตอร์ออกในวนัและเวลาที่ก  าหนด โดยโปสเตอร์จะติดไว ้ประมาณ 

1 วนั 

5. ผูน้ าเสนอโปสเตอร์ จะตอ้งอยูป่ระจ าโปสเตอร์ในเวลาที่คณะอนุกรรมการตรวจเยีย่มโปสเตอร์ เพือ่
น าเสนอและตอบค าถาม (ช่วงเวลากิจกรรม Poster Viewing เวลา 10.00-10.30 น. วนัที่ 8 สิงหาคม 
2562 )  

6. สถานที่จดักิจกรรม Poster คือ อาคารเรียนและปฏิบตัิการรวมดา้นการแพทยแ์ละโรงเรียนพยาบาล  
ชั้น  9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ข้อปฏบิัติและหลกัเกณฑ์ส าหรับผู้น าเสนอผลงานวจิัยรูปแบบโปสเตอร์ 


