
เขตสุขภาพท่ี 9
Regional Health 9

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 
นครชัยบุรินทร์ ประจ าปี 2562

The 1st International Conference on Regional Health 9 
“Sport and Exercise Science toward Healthy City”

“เมืองสุขภาพดีสร้างขึ้นได้ ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย”

นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด 
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมปัองกัน) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

17 มิถุนายน 2562 

ความก้าวหน้า



1. ก าหนดเวลา

TARGET GROUP

.

PERIOD TIME

วันท่ี 6-7 สิงหาคม 2562
2. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสาธารณสขุ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ประชาชน
และผู้สนใจ ชาวไทย และชาวต่างชาติ ประมาณ 1,500-2,000 คน

.

VENUE

Chang International 
Circuit

3. สถานที่



ฝ่ายวิชาการ



www.free-powerpoint-templates-design.com

Sub
Theme

การน าเสนอผลงาน 7 SUB-THEME 

01
การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

02 การป้องกันควบคุมโรค (โรคติดต่อ 
โรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด)

03
การคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข

04
สมุนไพร แพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

05
การวิจัยด้านนโยบาย คลินิก และ
ระบบสุขภาพ (Public Health)

06
เวชศาสตร์การกีฬา
Sport Medicine

07
วิทยาศาสตร์การกีฬา
Sport Science

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับ

จ านวนผลงานที่ส่งท้ังหมด ณ 16 มิถุนายน 2562 (14.30 น.)

จังหวัด จ านวนคน
ลงทะเบียน

(ราย)

จ านวนคน
ส่งผลงาน

(ราย)

จ านวนคนส่งผลงาน
ประเภท 
Poster
(เรื่อง)

ประเภท
Oral
(เรื่อง)

บุรีรัมย์ 83 42 24 12

สุรินทร์ 51 36 27 12

ชัยภูมิ 10 6 2 2

นครราชสีมา 61 30 25 12

จังหวัดอื่นๆ 18 6 1 2

รวม 223 120 79 40



ข้อก าหนด Oral / Poster Presentation

Oral Presentation
• บทคัดย่อ ภาษาไทย (ไม่เกิน 300 ค า)

• บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 300 ค า)

• สรุปสาระส าคัญ  (ไม่เกิน 2 หน้า)

Poster Presentation
ส่งคัดเลือก

Oral Presentation
• น าเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลาน าเสนอเรื่อง

ละ 10 นาที ตอบข้อซักถาม 2 นาที โดยผู้น า
เสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้น าเสนอใน
รูปแบบ PDF มาที่ Email: 
ich1rh9.bro@gmail.com

• ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562

Poster Presentation
• เตรียมโปสเตอร์ขนาด 120x90 เซนติเมตร

• โดยสามารถน าโปสเตอร์มาติดท่ีบอร์ดในบริเวณท่ีก าหนดไว้ 
อาคารชั้น 1 สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

• ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น.

ภายใน 15 มิถุนายน 2562 

หลังคัดเลือก



การขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อบทความท่ีได้รับการยอมรับให้น าเสนอในการประชุม
จาก 1 กรกฎาคม 62 เป็น 15 กรกฎาคม 62

การส่งบทความที่แก้ไข (ตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ)
จาก 19 กรกฎาคม 62 เป็น 26 กรกฎาคม 62

เลื่อน
เวลา



การจัดสรรโควตาส่งผลงาน

จังหวัด
ประเภท Oral 

(เรื่อง)
ประเภทโปสเตอร์

(เรื่อง)
รวม 

(เรื่อง)

นครราชสีมา 30 75 105

ชัยภูมิ 30 25 35

บุรีรัมย์ 20 50 70

สุรินทร์ 20 50 70

ยกเว้นค่าลงทะเบียนตามจ านวนโควตาท่ีได้รับจัดสรร รวม 280 เร่ือง
ท า

หนังสือ
แจ้งไป
แล้ว เพิ่ม การยกเว้นค่าลงทะเบียน กรณีได้รับคัดเลือกน าเสนอ 

ข้อเสนอ 



การจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมประชุม

การจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมประชุม 
(ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)

3 จังหวัดๆละ 200 คน
บุรีรัมย์ 400 คน 
รวม 1,000 คน

ไม่นับรวมกับการลงทะเบียนผู้น าเสนอ และคณะกรรมการ

ท า
หนังสือ
แจ้งไป
แล้ว



การเตรียมคณะกรรมการวิพากษ์
อยู่ระหว่างการทาบทามคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ   

ประธาน
ประจ าห้อง

พิธีกร
ประจ าห้อง

กรรมการวิพากษ์

เลขานุการ
ประจ าห้อง

1 ห้อง
ประกอบด้วย

ข้อพิจารณา
ขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละจังหวัดส่ง รองนายแพทย์
สสจ.เพ่ือเป็นประธานประจ าห้อง จังหวัดละ 2 คน



ฝ่ายนิทรรศการ



1. บริเวณโถงแก้ว 
เป็นพื้นที่จัด Backdrop Check in และการลงทะเบียนเอกสาร

2. บริเวณโถงทางเชื่อม 
ส าหรับจัดนิทรรศการ 5 บูท ขนาด กว้าง 3.5 ม. x ลึก 2 ม.
สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท/บูท/จังหวัด

3. ส่วนของ PIT ชั้น 1 
- จัดนิทรรศการมีชีวิต จ านวน 9 เรื่อง และพื้นที่จัดโปสเตอร์น าเสนอ 7 

subtheme
- จัดบูทแสดงสินค้า OTOP + Sponsor ประมาณ 15-20 บูท
- จัด coffee brake, lunch box และพื้นที่ส่วนรับประทานอาหาร/

อาหารว่าง

การจัดนิทรรศการวิชาการและนิทรรศการมีชีวิต



ผังการจัดนิทรรศการวิชาการและนิทรรศการมีชีวิต

เขต 9
นคร 

ราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์

ผังการจัดแสดงบูทนิทรรศการ
วิชาการ 4 จังหวัดและเขต 9

ผังช้ัน 2 ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม Symposium และห้องประชุมตาม subtheme
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Boot จ าหน่ายสินค้า + SponsorBoot จ าหน่ายสินค้า + Sponsor
Poster Presentation

Coffee Break and Lunch Box
ส่วนรับประทานอาหาร/อาหารว่างส่วนรับประทานอาหาร/อาหารว่าง

Coffee Break and Lunch Box

ผังชั้น 1 Zone Aผังชั้น 1 Zone B



ประเด็นการจัดนิทรรศการ

เขต/จังหวัด ประเด็นเนื้อหา

ระดับเขต Exercise กิจกรรมทางกาย ต่างๆ เพื่อสุขภาพ
นครราชสีมา ออกก าลังกายตามกลุ่มวัย
ชัยภูมิ โภชนาการกับประเภทกีฬา/ออกก าลังกาย
บุรีรัมย์ Sport city
สุรินทร์ นวัตกรรมการกีฬา/ออกก าลังกาย



ฝ่ายประชาสัมพันธ์



ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ตามแยกส าคัญๆ



ป้ายประชาสัมพันธ์
แยกกระสัง หน้า สวท. บุรีรัมย์

แยกหนองม่วง แยกแสงรุ้ง



ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook , Line
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม

• ผลิต Spot วีดีโอ ความยาว 30 วินาที เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 4 จังหวัด

• ผลิต Standy จ านวน 20 ตัว

• จัด Road Show จ านวน 8 ครั้ง เริ่ม 14 มิ.ย. 62 

• จัดแถลงข่าว ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์

• ลงข่าวหนังสือพิมพ์มติชน

• ถ่ายทอดสด สวท. บุรีรัมย์ วันที่ 6 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 



Standy

Road show



• ถ่ายทอดสด สวท. บุรีรัมย์ วันที่ 6 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

• จัดท าสื่อย่อย Youtube / facebook / share/ ไลฟส์ด

• ประชาสัมพันธ์จังหวัด ทุกจังหวัด เป็นผู้ประสาน สื่อมวลชนในแต่ละ
จังหวัดและออกอากาศทางวิทยุ ตลอดทั้งวัน  

• จัดห้อง เพื่อเป็นศูนย์สื่อมวลชน ขอความร่วมมือ รพ.บร. ช่วยต้อนรับ
สื่อมวลชนและจัด จนท. ผู้ประสานงานประจ า ศูนย์ฯ

• จัดท า Clip VDO สัมภาษณ์ผู้บริหาร ในวันประชุม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันประชุม



ฝ่ายพิธีการและการแสดง



(ร่าง) ก าหนดการพิธีเปิด (6 ส.ค.62)
เวลา รายการ

เวลา 08.30 -09.00 น. - พิธีกรชี้แจงล าดับขั้นตอนของงานแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

เวลา 09.00 -09.30 น. - ประธาน(.............................)เดินทางมาถึง  

- เปิดเพลงมหาฤกษ์   (ใช้ไฟพา)

- พิธีกรน าผู้ร่วมงานปรบมือต้อนรับท่านประธาน

- พิธีกรน าชมวีดีทัศน์“ แนะน างานวิชาการ ณ เมืองบุรีรัมย์”

- เพลงประสานเสียง “เทิดพระบิดา” การแต่งกายของผู้ที่ร้องเพลง

ประสานเสียง

...........................................................................จ านวน...............คน

- เปิดตัวพิธีกรอย่างเป็นทางการ  (สองภาษา :อังกฤษ-ไทย)

- *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

- *อาจารย์จารุณี โอรสรัมย์



เวลา รายการ

เวลา 09.00 -09.30 น. - พิธีกรน าเข้าสู่ชุดการแสดง  “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” 

ใช้เวลา ประมาณ7.30 นาที 

(ประกอบด้วย  การแสดงวัฒนธรรมอีสานใต้ ใช้เวลา 3.30นาที 

(นักแสดงจาก  รร.บัวหลวงวิทยาคม) 

และการแสดงอัปสราพาออกก าลังกาย(นักแสดง 40คน) ใช้เวลา  4  นาที        

(ว.พยาบาลสุรินทร)์ 

- พิธีกรเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบรุีรัมย ์ (นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ)  

กล่าวต้อนรับ

- พิธีกรเชิญ.....................................................กล่าวรายงาน

- เปิดการประชุมโดย.....................................................................

ยิงพลุกระดาษจากด้านหลังเวที)

- พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกทา่นถ่ายภาพร่วมกัน

(ร่าง) ก าหนดการพิธีเปิด (6 ส.ค.62)



งานเลี้ยงเย็น (6 ส.ค. 62)

• พิธีกร : นายสมจิตร จงจอหอ  เวลา 18.00 -22.00 น.

• พิธีกรจังหวัด จ านวน 2 ท่าน
– พิธีกรชาย ; นายกิตติศักดิ์ ประครองใจ

– พิธีกรหญิง ; นางเอมอร เสนานุฤทธิ์

• รูปแบบการจัดงาน
– - การแสดงของวงดนตรี

– - เปิดตัวพิธีกร  นายสมจิตร จงจอหอ  

THEME : Colorful Sport Night Party



• พิธเีปิดการประชุม “การประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังท่ี 1 เขตสุขภาพที่ 9” 

(รอสรุปรูปแบบจากท่านผู้ตรวจราชการ  เขต 9)

• เปิดตัวคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ  โดยการเดินแฟชั่นโชว์” รูปแบบ
Sport Girl, Sport Boy โดยให้คณะกรรมการแต่ละจังหวัดจัดผู้บริหาร (ท่าน
ผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 9) และเจ้าหน้าที่ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ จังหวัดละ 3  คู่และ
กองเชียร์ของแต่ละจังหวัด) โดยจังหวัดบุรีรัมย์จะมิกซ์เพลงในการเดินแบบให้ท้ัง 
4  จังหวัด

• จังหวัดบุรีรัมย์จัดทีมเต้นประกอบการเดินแฟชั่นโชว์  

• ชุดการแสดงจากจังหวัด.............(นครราชสีมาหรือชัยภูม)ิ..... 

• - การแสดงของวงดนตรี.................................ถึงเวลา 22.00 น.

งานเลี้ยงเย็น (6 ส.ค. 62)



พิธีปิดการประชุม (7 ส.ค. 62)
• พิธีกรน าเข้าสู่พิธีการปิดการประชุม

• การแสดงของจังหวัด(ที่จะจัดครั้งที่ 2)..........................................

• ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขต 9  มอบสัญลักษณ์การจัด
ประชุมวิชาการให้กับจังหวัด.............................ที่จะจัดในปตี่อไป  

• ที่ประชุมขอเสนอว่า สัญลักษณ์ที่จะมอบให้ส่ือถึง  3  อย่างคือ  โลโก้
กระทรวงสาธารณสุข,  สัญลักษณ์การประชุมนานาชาติเขตสุขภาพที่ 9  
และสัญลักษณ์นครชัยบุรินทร์



ฝ่ายทัศนศึกษา











วิ่งเพื่อสุขภาพ



ทัศนศึกษา

• รับผู้สนใจ ลงทะเบียนหน้างาน

• จะได้รับคูปอง/ สติ๊กเกอร์ ประจ าตัว 

• รับจ านวนสถานที่ละ 30 คน 

• มีรถ รับ-ส่ง 

• ช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น.



ประเด็นข้อพิจารณา
1. ประธานงานประชุมวิชาการนานาชาติ

2. กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ ของผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 9 ในงานจัดเลี้ยง
อาหารเย็น

3. การเพ่ิมข้อยกเว้นค่าลงทะเบียน ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกน าเสนอ
ผลงานวิชาการ

4. การพิจารณาจัดส่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็น
ประธานประจ าห้องน าเสนอผลงานด้วยปากเปล่า

มติที่ประชุม

……………………………………………………………….…………………………………..



QRCODE group line : 
เตรียมประชุมวิชาการเขต 

9 ประจ าปี 2562

QRCODE เว็บไซด์ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



“

Thank You
For

Your Attention


