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รายละเอียดการน าเสนอผลงานวิชาการ NCD Clinic Plus Awards ปี 2562                                    
ในวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562                                                                                                 

โรงแรมทีเคfพาเลซfโฮเตลfแอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 การคัดเลือกผลงานวิชาการNCD Clinic Plus Awards ปี 2562 โรงพยาบาลที่เป็นตัวแทนเพ่ือเข้า
รับการคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับประเทศ จะต้องน าเสนอผลงานทั้งf3fรูปแบบ คือ แบบบรรยาย (Oral 
presentation), แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) และแบบเอกสารวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

1. แบบบรรยาย (Oral presentation) 
 1.1 รูปแบบการน าเสนอ PowerPoint: รูปแบบตัวอักษรจะต้องมีขนาดที่เหมาะสม อ่านง่าย ชัดเจน 
และครอบคลุมเนื้อหา 
 1.2 รายละเอียด/เนื้อหา 

 1. ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูล CUP, ข้อมูลบุคลากร 
 2. สถานการณ์โรค NCD และสภาพปัญหาสุขภาพ 
 3. การด าเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562 
 4. การจัดการระบบข้อมูล  
 5. การบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 6. การสนับสนุนการจัดการตนเอง 
 7. การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชนที่ครอบคลุมทุกระยะของโรค 
 8. นวัตกรรม/R2R และการเผยแพร่ 
 9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และการพัฒนางานในอนาคต 
1.3 ระยะเวลาการน าเสนอ: 

 น าเสนอภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด คือ  15 นาที เมื่อน าเสนอได้ 10 นาที จะมีกริ่งสั้นๆเตือน 
ผู้น าเสนอต้องสรุปจบภายใน  5 นาที ครบ 15 นาที จะมีกริ่งยาวเตือน ผู้น าเสนอต้องยุติทันที โดยผู้น าเสนอ
ควรซักซ้อมการน าเสนอตามหัวข้อข้างต้นด้วยถ้อยค าที่กระชับในเวลาที่ก าหนด 
 1.4 การส่ง PowerPoint น าเสนอ: ให้ผู้น าเสนอSave file เป็น PDF และ PPT ส่งให้ผู้ประสานงาน
ก่อน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ทาง E-mail: ncd.clinic.plus@gmail.com และ Ncdrm3987@gmail.com 
 หมายเหตุ: กรณีมีการแก้ไข PowerPoint น าเสนอให้ผู้น าเสนอส่งไฟล์แก้ไขภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 เวลา 15.00 – 19.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 4 ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

2. แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
 2.1 รูปแบบ Poster และรายละเอียด/เนื้อหา 
  1. ชื่อเรื่องนวัตกรรม/R2R 

 2. ชื่อผู้ศึกษาวิจัย หน่วยงาน 
  3. เนื้อหา ประกอบด้วย 

  - วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  - บทคัดย่อ 
  - ผลการด าเนินงาน 
  - สรุปผลการศึกษาและการน าไปใช้ 
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รายละเอียดการออกแบบ Poster 
   การออกแบบอาร์ตมีขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร และความยาว 180 เซนติเมตร ส าหรับพ้ืนที่

ออกแบบตัวอักษร ข้อความ เนื้อหา และรูปภาพ จะต้องเว้นระยะขอบกระดาษ ดังนี้ ขอบบน, ขอบซ้าย             
ขอบขวา เว้นระยะด้านละ 8 เซนติเมตร และขอบล่างเว้นระยะ 20 เซนติเมตรดังภาพตัวอย่าง 
  

 
 

2.2 การจัดส่งไฟล์ Poster: จัดส่งไฟล์ โปสเตอร์ ให้ผู้ประสานงานก่อน วันที่ 24 มิถุนายน 2562              
ทาง E-mail:fncd.clinic.plus@gmail.comfและfNcdrm3987@gmail.comfส าหรับ โปสเตอร์ติดบอร์ด
นิทรรศการ ทางส านักโรคไม่ติดต่อจะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

3. แบบเอกสารวิชาการ 
 3.1 รูปแบบการน าเสนอเอกสารวิชาการ  
  - ตัวอักษร ใช้ TH Sarabun PSK ขนาด 16 
  - เนื้อหาวิชาการมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4  
  การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ 
  - ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร, ขอบขวา 2 เซนติเมตร 
  - ขอบบน 2.5 เซนติเมตร, ขอบล่าง 2 เซนติเมตร 
  
  

ชื่อเรื่องนวัตกรรม/R2R 

ชื่อผู้ศึกษาวิจัย 

หน่วยงาน  สังกัด 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

บทคัดย่อ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

สรุปผลและการน าไปใช้ 

 

ภาพนวัตกรรม/ผลงาน 

 

180 CM 

80 CM 
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3.2 รายละเอียด/เนื้อหา 
 1. ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูล CUP, ข้อมูลบุคลากร 
 2. สถานการณ์โรค NCD และสภาพปัญหาสุขภาพ 
 3. การด าเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2562 
 4. การจัดการระบบข้อมูล  
 5. การบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 6. การสนับสนุนการจัดการตนเอง 
 7. การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชนที่ครอบคลุมทุกระยะของโรค 
 8. นวัตกรรม/R2R และการเผยแพร่ 
 9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และการพัฒนางานในอนาคต 
3.3 การส่งเอกสารวิชาการ: จัดส่งไฟล์ PDF ให้ผู้ประสานงาน ก่อน วันที่ 24 มิถุนายน 2562                   

ทาง E-mail: ncd.clinic.plus@gmail.com และ Ncdrm3987@gmail.com 
  
***หมายเหตุ: 
 1. ส าหรับโรงพยาบาลที่เป็นตัวแทนในระดับเขตเข้ารับการคัดเลือกผลงานดีเด่นระดับประเทศ หากมี
การบูรณาการNCD Clinic Plus ร่วมกับคลินิกฟ้าใสหรือมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง และสนใจส่งผลการด าเนินงาน เพ่ือเข้ารับการพิจารณารางวัลพิเศษ จากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบสามารถจัดส่งไฟล์ PDF ให้ผู้ประสานงาน ก่อน วันที่  24 มิถุนายน 2562                     
ทาง E-mail: ncd.clinic.plus@gmail.com และ Ncdrm3987@gmail.com 
 
 2. ส านักโรคไม่ติดต่อ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02 590 3867เบอรโ์ทรสาร 02 590 3893 
ผู้ประสานงาน 1. นางสาวฐาปนี  ชูเชิด(ปลาทู)  เบอร์โทรศัพท์ 086 273 3230 
  2. นางสาวสุภาพร พรมจีน (บานเย็น) เบอร์โทรศัพท์ 082 763 9453   
  3. นางสาวพนิดา  เจริญกรุง (ข้าวฟ่าง) เบอร์โทรศัพท์ 085 042 5789 
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