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The  2  International Conference on Regional Health 9 



วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมวิชาการ 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานองค์ความรู้ด้านสุขภาพ น าไปใช้ประโยชน์  
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักวิจัยระหว่างสถาบันต่าง ๆ 
4. เพื่อพัฒนางานวิจัยให้น าไปพัฒนางานในบริบทของพื้นที่ 



 1. ก าหนดเวลา  PERIOD TIME     
- วันที่    ปลายเดือนกรกฎาคม  ถึงต้นเดือนสิงหาคม  2563  
     

         2. กลุ่มเป้าหมาย TARGET GROUP  
- บุคลากรสาธารณสุข นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา 
ประชาชน และผู้สนใจ ชาวไทย และชาวต่างชาติประมาณ          
1,500 - 2,000  คน  
   3. สถานที่      
- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 



กรอบแนวคดิการก าหนดธีม การประชุมวชิาการ   

 1.  Area  base  community 
 2.  นโยบายจังหวัดชัยภูมิ  ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเมืองชัยภูมิ   
สู่เมืองแห่งความสุข 
 3.  Creation  &  Change 



กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงการบรหิารงานระบบสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎบัตรออตาวา - กฎบัตรกรงุเทพ - ค าประกาศเซี่ยงไฮ้ 
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THEME มี 2 ประเดน็ 

 1. Area Health Management to Healthy 
community  
     2. Enabling Environment and  food safety toward     
Healthy and Happy city   
         ประเด็นรองเป็น Digital Health Transformation to 
Regional Health 4.0 
 



THEME  มี  2  ประเดน็  (ต่อ) 

 

   1. นครชัยบุรินทร์  นครแห่งสุขภาพดี  มีความสุข 
อย่างยั่งยืน  A Colorful  Diversity of  Co-Creating  Healthier 
Communities to Destiny of One Region, One Health. 
      2. นครชัยบุรินทร์ นครแห่งสุขภาพดี มีความสุขอย่างยั่งยืน  
Building Healthier Communities, A Colorful Diversity to  
Destiny of Healthy and Happy Region. 
 



THEME มี 2 ประเดน็ (ต่อ) 
 

 3. รวมพลังสร้างสรรค์ นครชัยบุรินทร์ นครแห่งสุขภาพดี  
มีความสุขอย่างยั่งยืน  Co-creating for Building  Healthier 
Communities, A Colorful Diversity to Destiny of Healthy  
and Happy Region. 
 

THEME หลัก ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง   
THEME ที่ไม่ได้เลือกจะกลายเป็น  THEME รอง 

 



การน าเสนอผลงาน  5  ประเภท 

 01  การคุ้มครองผู้บริโภค  เภสัชสาธารณสุข สมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย  
 02  การป้องกันและควบคุมโรค 
 03  การวิจัยด้านคลินิก   
     04  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
     05  นโยบายระบบสุขภาพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ 



 ประเภทการน าเสนอ 

 ประกอบด้วย 2 ประเภท 
1. Oral  Presentation           2. Poster  Presentation  
 การส่งผลงาน 
1. ให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกไม่จ ากัดจ านวน 
2. คณะกรรมการระดับจังหวัด กลั่นกรองผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. คณะกรรมการระดับเขต คัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวด  และผลงาน 
    เข้าร่วมเผยแพร ่
4. แต่ละจังหวัด  Training &  Coaching  ผู้ได้รับการคัดเลือกน าเสนอ 
    เป็นภาษาอังกฤษ 



 ประเภทการน าเสนอ  (ต่อ) 

 กลุ่มผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน เป็นบุคลากรสาธารณสุข 
ในเขตสุขภาพที่ 9 
  1. กลุ่มผู้มีประสบการณ์  (Experience)          
  2. กลุ่มผู้เริ่มต้น  (Beginner) 
 



 โควตาการน าเสนอผลงาน 

 1. Oral  Presentation แบ่งเป็นโควตาจังหวัด  
(ประเภทละ  2-3  เรื่อง/จังหวัด) โควตาเขต (ประเภทละ 4-5 เรื่อง) เพื่อให้ทุก
จังหวัดมีผลงานได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอ 
 2. Poster Presentation  เป็นผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดเลือกที่มีคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอ Oral  Presentation 
โควตา Poster  Presentation เข้าร่วมประกวด  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน  
32  เรื่อง , จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน  23 เรื่อง , จังหวัดสุรินทร์ จ านวน  17 เรื่อง  
และ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน  16 เรื่อง     
 3. ผลงานที่เข้าเกณฑ์เผยแพร่ แต่ไม่ได้ประกวด  จะได้รับการเผยแพร่ 
ในเอกสารรายงานและเว็บไซต์               



วิธีการน าเสนอ 

 1. Oral Presentation  น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  สไลด์ และ 
การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 10 นาที ผู้วิพากษ์ 2 นาที เป็นภาษา 
อังกฤษ  โดยมี Translator แปลเป็นภาษาไทยผ่าน Youtube channel  
     ทั้งนี้ : การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ให้แต่ละจังหวัดมีการ 
Training และ  Coaching  ผู้น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ภายในเวลา 
ที่ก าหนด  
 2. Poster Presentation  ภาษาอังกฤษ  และพร้อมถ่ายคลิป
วิดีโอสั้นๆ  3-5 นาที  เพื่อให้  IT  ได้ท า  QR  code  เพื่อดาวน์โหลด
เอกสาร และคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติ  



ผู้วิพากษ์ ห้องละ 2 – 3 คน  ประกอบด้วย 

 1.  ผู้วิพากษ์ระดับเขต  หรือประเทศ  1  คน 
 2. อาจารย์จากม.ราชภัฏจาก 4 จังหวัด วิพากษ์ภาษาอังกฤษ 
 3.  Co – Translator จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ
ท าหน้าที่พิธีกรประจ าห้อง 
 4. เลขานุการประจ าห้อง จาก สสจ.ชัยภูมิ  / รพ.ชัยภูมิ 
 5. IT ประจ าห้อง 

การจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมประชุม  
การจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมประชุม (ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)  

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



การจัดนทิรรศการวชิาการ  และนิทรรศการมีชีวิต 

 1.  พื้นที่ ที่ 1  Back  Drop  ลงทะเบียน 
 2.  พื้นที่ ที่ 2   จัดนิทรรศการตาม Theme งาน   
         “นครชัยบุรินทร์  นครแห่งสุขภาพดี  มีความสุข  
ภายใต้การพัฒนาระบบสุขภาพ  โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน  
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 
         1)  “สิ่งแวดล้อมดี  อาหารดี  สุขภาพดี  เศรษฐกิจดี  
วิถีพอเพียง” 
         2)  Digital  transformation  to  health  4.0 



หัวข้อบรรยาย 

 1.  ผู้บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ  และเชิดชูเกียรติ   
มี  4  ประเภท 
 1)  เชิดชูเกียรติ  บุคคลดีเด่น  ควรยกย่อง   
เสนอ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
         2)  การสร้างสุขภาพดี  สร้างแรงบันดาลใจ คนต้นแบบ  
เสนอ  นายโจน  จันได  ต้นฉบับเศรษฐกิจพอเพียง , อาจารย์ยักษ์  
ศาสตร์พระราชา ( คุณวิวัฒน์  ศัลยก าธร ) จิตวิญญาณที่พอเพียง 
         3)  หัวข้อที่เกี่ยวกับ  Theme  งาน 
         4)  ผู้ที่มีผลงานเด่นในเวทีระดับ  International 



หัวข้อบรรยาย  (ต่อ) 

 2.  บรรยายทางวิชาการ  หัวข้อที่เสนอ  ดังนี้  
  2.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และอาหารปลอดภัย  
เพื่อเอ้ือต่อสุขภาพดี 
                  1)   การจัดการ  PM  2.5   
                2)   การจัดการสารเคมีอันตราย 
                3)  กัญชา  เสรีทางการแพทย์  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
                4)  อาหารปลอดภัย  ครัวไทยสู่ครัวโลก Street  food  good  test 
                5)  การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  “ชัยภูมิ  เมืองแห่งการพักผ่อน”  

 2.2  Digital transformation to Reional Health 4.0 
       1)  Smart   Citizen 
 



การบริหารจดัการระบบ  ICT   
สนับสนุนประชมุวิชาการ 

 1.  ระบบลงทะเบียน  On  line   
 2.  ระบบ  Download  เอกสาร และชมคลิปวิดีโอ
ผลงานวิชาการต่างๆ  
 3.  ระบบการถ่ายทอดสด  ผ่าน  Youtube  channel 
 



ก าหนดการจัดประชุม  2  วัน 

วันแรก  
 1. การประกวดผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation  
จ านวน  5  ห้อง 
 2. การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท  Poster Presentation   
 3. บรรยายวิชาการตาม  Sub-Theme จ านวน 2 ห้อง 
ห้องละ  2  หัวข้อ  เช้า - บ่าย 
 4. ทัศนศึกษา  “ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข” 
 5. งานเลี้ยงเย็น 

         หมายเหตุ : สถานที่  อาคาร  9  ชั้น  ม.ราชภัฏชัยภูม ิ 



ก าหนดการจัดประชุม  2  วัน  (ต่อ) 

วันที่สอง  
 1. พิธีเปิดการประชุม 
 2. การบรรยายพิเศษ  2  หัวข้อ  เช้า – บ่าย 
  - เช้า  วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ    
  - บ่าย  วิทยากรตามหัวข้อ  Theme 
 3.  การจัดบูทนิทรรศการ 
 4.  พิธีมอบรางวัล -  ปิดการประชุม 

         หมายเหตุ : สถานที่  อาคารหอประชุมใหญ่  ม.ราชภัฏชัยภูม ิ 



เส้นทางทศันศึกษา 

มี 3 เส้นทาง ทุกเส้นทางไปสักการะเจ้าพ่อพญาแล   หนองปลาเฒ่า 
 1. ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม  
(สวนเกษตรอินทรีย์  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ) 
 
  
 
 
 
 



เส้นทางทศันศึกษา (ต่อ) 

 2. อ าเภอต้นก าเนิดผ้าไหมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ.บ้านเขว้า  
ระยะทางห่างจากตัวเมือง  15  กม. 
 
  
 
 
 
 



เส้นทางทศันศึกษา   

 3. สายธรรมชาติ   น้ าตกตาดโตน  มอหินขาว    
วัดอรุณธาตุชัยภูมิ  พระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภิมอรุณธรรมสถาน  

เส้นทางทศันศึกษา (ต่อ) 



กรอบเวลาการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ  ครั้งที ่2  เขตสุขภาพที ่  9    

ณ  มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภมูิ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1 
- ขอข้อเสนอแนะการก าหนดธีม  และแนวทางการจัด  

  ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2  เขตสุขภาพที่  9  
ประชุม  คปสข. เดือน  มกราคม  2563 

2 
- จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ   

  ระดับเขต 
 มกราคม  2563 

3 

 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ   

  ระดับเขต 
 กุมภาพันธ์  2563 

4  - น าเสนอความก้าวหน้าผู้ตรวจราชการ 
  กระทรวงสาธารสุข  เขตสุขภาพที่ 9 

ทุกเดือน 

5  - จัดท าโครงการ  เสนอขออนุมัติ   กุมภาพันธ์  2563 



(ร่าง) ก าหนดการด าเนินงานจัดประชมุวิชาการนานาชาติ  ครั้งที่ 2  
เขตสขุภาพที่   9   ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ 

ล าดับ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย 
1 เสนอร่างการด าเนินงานเพื่ออนุมัต ิ คปสข.  ภายใน  กุมภาพันธ์  2563 

2 ประชาสัมพันธ์โครงการ    มีนาคม  –  เมษายน  2563 

3 ส่งบทความ (บทคัดย่อและสรุปสาระส าคัญ)    มีนาคม  –  30  พฤษภาคม   2563 

4 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับให้น าเสนอในการประชุม      มิถุนายน   2563 

5 การส่งบทความที่แก้ไข (ตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ)      กรกฎาคม  2563 

6 ลงทะเบียนผู้น าเสนอผลงาน      เมษายน  –  กรกฎาคม 2563 

7 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม      เมษายน  –  กรกฎาคม 2563 

8 วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน    20  กรกฎาคม  2563 

9 ประชุมวิชาการ ปลายเดือนกรกฎาคม ถึง ต้นสิงหาคม 2563 

10 จัดเลี้ยงอาหารเย็น (ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน)    “-“ 

11 
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Article) เพ่ือตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจาก

การประชุมออนไลน์ (Online Proceedings) 
      สิงหาคม  63 

12 
ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ 

(Online Proceedings) 
      กันยายน 63 



ค่าใช้จ่ายในการเขา้รว่มประชมุวชิาการนานาชาติ    
ครั้งที่ 1  เขตสุขภาพที ่9  

ณ ห้องประชุม สนาม Chang  International  Circuit จ.บุรีรัมย ์

 แหล่งงบประมาณ   จาก 
1)  4  จังหวัดในเขตสุขภาพที่  9  
     จังหวัดละ  500,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  2,000,000  บาท   
2)  ค่าลงทะเบียน ส าหรับชาวไทย  1,400   บาท ,               
                      ชาวต่างประเทศ  150  USD      
                                   



ค่าใช้จ่ายในการเขา้รว่มประชมุวชิาการนานาชาติ  
ครั้งที่ 1  เขตสุขภาพที ่9  

ณ ห้องประชุม สนาม Chang  International  Circuit จ.บุรีรัมย ์

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ล าดับ กิจกรรม ค่าใช้จ่าย 

1 การด าเนินงานเตรียมการประชุมฯ      198,980   บาท 

2 การด าเนินงานในวันประชุมวิชาการฯ  1,653,800   บาท 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหลังการประชุมฯ     147,220   บาท 
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ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม (เบิกจากต้นสังกัด)  
        - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่พัก  
        - ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ชาวไทย 1,400 บาท      
ชาวต่างชาติ   50  USD 



เรื่องพิจารณาเร่งด่วน 

 1.  ขอข้อเสนอแนะการก าหนดธีม  และแนวทาง 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2  เขตสุขภาพที่  9   
 2.  งบประมาณและค่าลงทะเบียน 
 



การประชุมวชิาการนานาชาติ ครั้งที่ 2  เขตสุขภาพที ่
9    นครชยับรุินทร์  ประจ าปี  2563  

nd 
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รวมพลังสร้างสรรค์ นครชัยบุรินทร์  

นครแห่งสุขภาพดี มีความสุขอย่างยั่งยืน 
Co-creating  for  Building Healthier Communities,  

A Colorful Diversity  to  Destiny  of Healthy and Happy  Region. 
 


