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สมาคมโรคจากการหลับแห่ งประเทศไทย
ระเบียบการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ หรื อบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจโรคจากการหลับ
ประจาปี 2564
1.งานที่จะเสนอ
o ผลงานที่ส่ง ต้องเป็ นผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความผิดปกติจากการหลับ หรื อโรคจากการหลับ
o ผลงานที่ส่งจะต้องไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน

2.ผู้มีสิทธิ์ส่งบทคัดย่ อ
o แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผูท้ ี่สนใจ

3.การส่ งบทคัดย่อ
o ผูส้ ่ งผลงานจะต้องส่ งบทคัดย่อ พร้อมแบบฟอร์ มใบสมัคร ทาง
Email:annualmeeting.sst@gmail.com ภายใน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และจะมีการตอบกลับ
ทาง email ตอบรับการสมัคร

4.เกณฑ์ ในการตัดสิน
o คณะอนุกรรมการตัดสิ นฯ จะพิจารณาจากเนื้อหาของเรื่ องที่เสนอ (ความเป็ นมาและเหตุผล
วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการดาเนินการ และ สรุ ป) **หมายเหตุ การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ น
ที่สิ้นสุ ด**

5. การเสนอผลงาน
o แพทย์ หรื อบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผา่ นการคัดเลือก จะนาเสนอผลงานในรู ปแบบของ Free papers
(Oral presentation หรื อ poster presentation) ผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอในรู ปแบบ
- รู ปแบบ oral presentation โดยเตรี ยม slide เพื่อประกอบการบรรยาย ให้นาเสนอไม่เกิน 10 นาที
ซักถาม 2 นาที รวมเป็ น 12 นาที ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30-14:30 น.
- รู ปแบบ poster presentation จัดทาโปสเตอร์(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จัดแสดง
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14:30-15:00 น.
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6. รางวัล
o สาหรับผูท้ ี่ชนะการประกวด oral presentation รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
o ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือก presentation ทุกท่านจะได้รับเกียรติบตั ร

กาหนดการส่ งผลงานนาเสนอและประกวดผลงานวิจัย
กาหนดการส่งผลงานนาเสนอและประกวดผลงานวิจยั ของแพทย์ หรื อบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจ
โรคจากการหลับในงานประชุมวิชาการประจาปี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ประจาปี 2564
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เปิ ดรับ Abstract submission ตั้งแต่บดั นี้ จนถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลงานได้ทาง
Email: annualmeeting.sst@gmail.com
กาหนดการดังนี้
1. ปิ ดระบบ หมดเขตรับผลงานทุกประเภท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.
2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่รวบรวมผลงานส่งถึงกรรมการพิจารณาเข้าร่ วมประกวด
3. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แจ้งตอบรับผลงานนาเสนอ oral presentation หรื อ poster presentation ผ่าน
ทาง E-mail ของผูส้ มัคร
4. วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตัดสิ นคัดเลือกผลงานวิจยั ในงานประชุมวิชาการประจาปี
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คาแนะนาการเตรียมบทคัดย่อ

คาแนะนาการเตรี ยมบทคัดย่อ สาหรับการประกวด / นาเสนอในงานประชุมวิชาการประจาปี 2564
ขั้นตอนการดาเนินการและคาแนะนาการเตรียมบทคัดย่ อ
1.บทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย โดยจากัดไม่เกิน 2,500 ตัวอักษร
2.ลาดับในการเขียนบทคัดย่อ
❖
❖
❖

❖
❖

ชื่อเรื่ อง
ชื่อผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั (ถ้าผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั มาจากหลายหน่วยงาน ให้กากับตัวเลข 1, 2, 3
เป็ นตัวยกไว้ทา้ ยนามสกุลของผูน้ ้ นั )
สถานที่ทางาน(ถ้าผูว้ ิจยั ผูร้ ่ วมวิจยั มาจากหลายหน่วยงาน ให้กากับตัวเลข 1, 2, 3 เป็ น
ตัวยกไว้หน้าชื่อของหน่วยงานนั้น)
เนื้อความบทคัดย่อประกอบด้วยความเป็ นมาและเหตุผล (Background), วัตถุประสงค์
(Objective), วิธีการ (Methods), ผลการดาเนินการ (Results), และสรุ ป (Conclusions)
กาหนดให้ระบุ Key Words ของเนื้ อหาบทคัดย่อ ไม่ต่ากว่า 3 คา และไม่เกิน 10 คา

3.ผูส้ ่ งผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนจัดส่ ง เพราะฝ่ ายจัดทาจะไม่ทาการพิสูจน์
อักษรซ้ า และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
4.ผูส้ ่งผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อ พร้อมแบบฟอร์ม E-mail: annualmeeting.sst@gmail.com ภาย
ใน12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 24.00 น.
5.ผลงานที่ส่งมาเพื่อประกวดและนาเสนอที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการฯจะได้เผยแพร่ ทาง
Website ของทางสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
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ข้ อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ สาหรับผู้นาเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
ข้อปฏิบตั ิและหลักเกณฑ์สาหรับผูน้ าเสนอผลงานวิจยั รู ปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการประจาปี
สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ประจาปี 2564
1. ผูน้ าเสนอต้องจัดทาโปสเตอร์ในแนวตั้ง ที่มีขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร สู ง 120 เซนติเมตร เท่านั้น
2. การนาเสนอโปสเตอร์จะนาเสนอในรู ปแบบภาษาอังกฤษ หรื อภาษาไทย โดยชื่อเรื่ อง,ชื่อผูว้ ิจยั ,สถาบัน
ควรอยูส่ ่วนบนสุดของโปสเตอร์
3. เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย บทนา (Introduction), ระเบียบวิธีวิจยั (Method), ผลการวิจยั
(Result), สรุ ปผลการวิจยั (Conclusion)
4. ผูน้ าเสนอจะต้องติดและเก็บโปสเตอร์ออกในวันและเวลาที่กาหนด โดยโปสเตอร์จะติดไว้ ประมาณ 1
วัน
5. ผูน้ าเสนอโปสเตอร์ จะต้องอยูป่ ระจาโปสเตอร์ในเวลาที่คณะอนุกรรมการตรวจเยีย่ มโปสเตอร์ เพื่อ
นาเสนอและตอบคาถาม (ช่วงเวลากิจกรรม Poster Viewing เวลา 14.30-15.00 น. วันพฤหัสบดีที 2
ธันวาคม 2564 )
6. สถานที่จดั กิจกรรม Poster ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
-------------------------------------------------------------------------------
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