
ความก้าวหน้า
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 

นครชัยบุรินทร์ ประจ าปี 2562
THE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH RH 9 : 
SPORT SCIENCE AND EXERCISE TOWARD HEALTHY CITY

เขตสุขภาพที่ 9
Regional Health 9

1 เมษายน 2562 
ณ โรงแรม วีวาเช เขาใหญ่ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



ความเปลี่ยนแปลงจากการประชุมติดตามงาน วันที่ 20 มีนาคม 2562

1. เปลี่ยนช่ือธีมการประชุม จาก Fitness เป็น Exercise
2. ก าหนดโควตาส าหรับประชาชนทั่วไป 500 คน รวม 1,500 คน โดยก าหนดให้มีการ

ลงทะเบียน แต่ไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน และก าหนดสิทธิประโยชน์ ที่ได้ในการเข้าร่วมงาน 
ได้แก่ ร่วมงานการแสดงนิทรรศการมีชีวิต ชมบูทวิชาการ/สปอนเซอร์ ไม่เข้าห้องประชุม 
อาหารกลางวันและน  าดื่ม

3. ปรับค่าลงทะเบียน ทั งกลุ่มน าเสนอและกลุ่มเข้าร่วมประชุม ชาวไทย เป็น 2,000 บาท ชาว
ต่างประเทศ 150 USD

4. เพิ่มเติมค าส่ังคณะที่ 6 เป็นต้นไป ให้ประกอบด้วย 4 จังหวัด
5. ปรับให้เป็น International ทั งหมด โดยเน้น ABS ภาษาอังกฤษ ที่เหลือเป็นภาษาไทยได้
6. เพิ่ม Symposium จาก 2 เป็น 8 เรื่อง
7. เพิ่มระยะเวลาจาก 1 วันครึ่ง เป็น 2 วันเต็ม
8. ปรับโบรชัวร์ ให้น่าสนใจและตรงประเด็นส าคัญ
9. ขอความร่วมมือจากมหาวทิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในการสอน dialogue ที่จ าเป็นและ

นักศึกษาช่วยงาน
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Progression
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
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1. ก าหนดเวลา

TARGET GROUP

.

PERIOD TIME

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562
2. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ประชาชน
และผู้สนใจ ชาวไทย และชาวต่างชาติ ประมาณ 1,000-1,500 คน

.

VENUE

Chang International Circuit

3. สถานที่



1
4. รูปแบบการจัดงาน

การประชุมวิชาการ

2 การตีพิมพ์บทความวิจัย 

1.1
การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั ง
ระดับชาติ และนานาชาติ

1.2
การน าเสนอผลงานวิจัย 7 Sub-Theme
- Oral Presentation
- Poster Presentation

1.3
การเผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- Workshop/Demonstration
- Exhibition



4.1 การบรรยายพิเศษ : Keynote Speaker Plenaries and Talk Show

รอ confirmed 
วันอังคาร

รอ confirmed 
สัปดาห์นี 

confirmed

รอ confirmed 
สัปดาห์นี 

confirmed



4.2 การบรรยายพิเศษ/อภิปรายพิเศษ : Symposium 6 ส.ค.62

How to Inspiration and advocate to Exercise : ออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน“
นพ.ณรงค์ชัย วงศ์เลิศประยูร และ soul yoga team

Sport Networking : เครือข่ายออกก าลังกายที่เข้มแขง็ต้องแข็งแรง
จากพลังใจ
ผศ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ นักจิตวิทยา ทีมชาติไทยและอื่นๆ

Sport Nutrition : กินอย่างไรให้ออกก าลังกายอย่างมีสุข
นพ.อี๊ด ลอประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา

Heath Literacy Care Model : นอนหลับให้เป็น งานเด่น ชีวิตดี
นางวิมล โรมา ผู้อ านวยการส านักงานโครงการขบัเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

confirmed

confirmed

confirmed

confirmed



4.2 การบรรยายพิเศษ/อภิปรายพิเศษ : Symposium 7 ส.ค.62

Common sport injury : ออกก าลังกายอย่างไร ไม่ท าร้ายสุขภาพ?
นพ.ชนินทร์ ล่ าซ า เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Exercise in aging : ออกก าลังกายถูกวิธี เป็นวิถีช่วยชะลอวัย
นพ.อี๊ด ลอประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา

Update trend in exercise : ขยับกายสบายชีวี สุขภาพดี ชีวีเปล่ียน

Physical Activity Guideline : ลดเวลานั่ง เพิ่มเวลายืน ยืดเวลาเดิน 
เพลินเวลาออกก าลัง

confirmed

confirmed

รอ confirmed 
สัปดาห์นี 

รอ confirmed 
สัปดาห์นี 
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4.3.การน าเสนอผลงาน 7 SUB-THEME 
International

01 การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

02
การป้องกันควบคุมโรค 
(โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 
และ ยาเสพติด)

03 การคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

04 สมุนไพร แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

05 การวิจัยด้านนโยบาย คลินิก และ
ระบบสุขภาพ (Public Health)

06
เวชศาสตร์การกีฬา
Sport Medicine

07 วิทยาศาสตร์การกีฬา
Sport Science

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
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4.4 (ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการ
ภาคเช้าวันท่ี 6 สิงหาคม 2562
- ลงทะเบียน  - พิธีเปิด  - การแสดงชุดพิเศษ (ศิลปวัฒนธรรม:SPORT) 10-15 นาที
- ปาฐกถาพิเศษ : องค์ปาฐก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 50 นาที

องค์ปาฐก จากต่างประเทศ 50 นาที
องค์ปาฐก นายเนวิน ชิดชอบ 50 นาที

• น าเสนอผลงานวิชาการ ตาม sub-theme
• Luncheon Symposium 4 เรื่อง
• Symposium 4 เรื่อง
• นิทรรศการมีชีวิต 4 เรื่อง
• ประกวด/แข่งขันด้านสุขภาพ

ภาคบ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2562 • Oral Presentation Floor 2
• Poster presentation Floor 1
• Note speaker/Lecturer 30 นาที/ห้อง
• ผู้น าเสนอ 8-12 คน/ห้อง
• น าเสนอ 10-12 นาที/คน
• อภิปราย 3-5 นาที/คน
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4.4 (ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการ
ภาคเช้าวันท่ี 7 สิงหาคม 2562
- Symposium 4 เรื่อง
- น าเสนอผลงานตาม sub-theme
• นิทรรศการมีชีวิต 4 เรื่อง
• ประกวด/แข่งขันด้านสุขภาพ

ภาคบ่ายวันที่ 7 สิงหาคม 2562
 Luncheon Symposium 4 เรื่อง
 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Positive Thinking” โดย ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ 1 ชม
 Talk show โดย ตูน บอดีสแลม และทีมงาน 30 นาที
 พิธีการมอบรางวัล
 พิธีปิด 

• Oral Presentation Floor 2
• Poster presentation Floor 1
• Note speaker/Lecturer 30 นาที/ห้อง
• ผู้น าเสนอ 8-12 คน/ห้อง
• น าเสนอ 10-12 นาที/คน
• อภิปราย 3-5 นาที/คน



4.5 (ร่าง) ก าหนดการที่ส าคัญ
ล าดับ กิจกรรมการปฏิบัตงิาน ก าหนดการ
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 5 เมษายน 62 – 5 สิงหาคม 62
2 ส่งบทความฉบับเต็ม 6 เมษายน 62 – 15 มิถุนายน 62
3 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รบัการยอมรบัให้น าเสนอ

ในการประชุม
1 กรกฎาคม 62

4 การส่งบทความท่ีแก้ไขตามข้อแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

8 กรกฎาคม 62

5 ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน 5 เมษายน 62 – 1 กรกฎาคม 62
6 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 6 เมษายน 62 – 19 กรกฎาคม 62
7 ประชุมวิชาการ 6-7 สิงหาคม 62
8 จัดเลี ยงอาหารเยน็ส าหรับทุกคนที่อยูร่่วมงาน 6 สิงหาคม 62
9 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพือ่ตีพมิพ์ 13 สิงหาคม 62 
10 ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มใน online proceeding 6 กันยายน 62



อยู่ระหว่างส่งให้
ส านักงานสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9 ปรับปรุง

และเสนออนุมัติ

TEXT

TEXT

TEXT

01

02

03

คณะกรรมการบริหาร 3 คณะ

5. การแต่งตั งคณะกรรมการ 17 คณะ

คณะกรรมการวิชาการ 2 คณะ

คณะกรรมการสนับสนุนบริการ 12 คณะ

1. คกก. ที่ปรึกษา
2. คกก. อ านวยการ
3. คกก. ด าเนินการ

4. คกก. วิชาการและประกวดผลงาน/อนุฯ
กลั่นกรองผลงาน

5. คกก. วิชาการและบรรณาธิการสืบเน่ืองฯ

6.คกก. ลงทะเบียน
7.คกก.จัดนิทรรศการ
8.คกก.โสตทัศนูปกรณ์

9. คกก. ต้อนรับ
10. คกก.สิทธิประโยชน์ การเงิน/บัญชี
11. คกก.อาหารและเครื่องดื่ม

12. คกก. ประชาสัมพันธ์
13. คกก.พิธีการและการแสดง
14. คกก.สถานที่/ยานพาหนะ

15. คกก. ประเมินผล
16. คกก.ปฐมพยาบาล
17. คกก.ทัศนศึกษา



6. Website Registration And Brochure
http://203.157.162.3/ich1rh9/

Registration

File Attached

Approve

Accept

Payment

QRCode

เข้าร่วมประชุม น าเสนอผลงาน

อยู่ระหว่างปรับ LOGO และชื่อ Theme 

http://203.157.162.3/ich1rh9/?page_id=97&lang=th
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7. การจัดเก็บค่าลงทะเบียนและงบประมาณ
- 2,000 บาท ส าหรับชาวไทย
- 150 USD ส าหรับชาวต่างประเทศ
- ฟรี ส าหรับประชาชนทั่วไป (จ ากัด 

500 คน)

7.1 ค่าลงทะเบียน ส าหรับค่าใช้จ่าย
- ค่าอาหารกลางวัน อาหาร

ว่าง อาหารเย็น และ
เครื่องดื่ม

- ค่าวัสดุ ของท่ีระลึก และ
เอกสารประกอบการประชุม7.2 งบประมาณ

- จาก 4 จังหวัดๆละ 500,000 บาท รวม 2,000,000 บาท
ส าหรับค่าใช้จ่าย
- ค่าตกแต่งสถานที่ 
- ค่าเช่าเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์
- ค่าบริหารจัดการ

- ค่าสมนาคุณวิทยากร
- ค่าตอบแทนการอ่านผลงาน
วิชาการก่อนและสืบเนื่องการ
ประชุม 

รวม  1,800,000-2,000,000 บาท



ห้อง A1-A3, B1-B2, C1-C2, D1

Grand Opening Room โถงทางเดิน และ พท.จัดบูท sponsor

ห้อง Sponsor ส าหรับจัดประชุมย่อย
โถงทางเชื่อม ส าหรับจัดบูท 3 จังหวัด 

และ Sponsor



แผนผังภาพรวมบริเวณการจัดงานและการจอดรถ

จุดบริการจอดรถ 
1

จุดบริการจอดรถ 
2

จุดบริการจอดรถ 
3IN/OUT



QRCODE group line : 
เตรียมประชุมวิชาการเขต 

9 ประจ าปี 2562

QRCODE เว็บไซด์ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



Q&A


