หลักเกณฑการสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการประจำป 2564-2565 สมาคมเวชศาสตรปริกำเนิดแหงประเทศไทย
1. ผูสมัครระบุไดวาตองการนำเสนอปากเปลา (Oral presentation) หรือเปนโปสเตอร ทางคณะกรรมการจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
2. ผูสมัครเปนแพทย พยาบาล เภสัชกร หรือบุคลากรทางการแพทยอ่นื ๆ
3. ผูสมัครตองลงทะเบียนเขารวมการประชุมวิชาการประจำป ในปที่สมัครนำเสนอผลงาน
4. ผูสมัครคือผูที่จะนำเสนอผลงานวิจัย ตองมีชื่อรวมอยูในงานวิจัยนั้นโดยไมจำเปนตองเปนชื่อแรก
5. ผลงานวิจัยที่นำเสนอตองเปนเรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตรปริกำเนิด (perinatal medicine)
6. ผลงานวิจัยที่นำเสนอตองไมเคยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการใดๆ มากอนและไมเคยนำเสนอในการ
ประชุมวิชาการใดมากอน (ยกเวนเปนการนำเสนอในหนวยงานของตนเองหรือเปนสวนหนึ่งของการสอบ)
7. ผูสมัครที่เปนสมาชิกสมาคมฯ หากไดรับการคัดเลือกใหนำเสนอผลงาน จะไดรับสิทธิ์ยกเวนคาลงทะเบียนงาน
ประชุมวิชาการในปที่มานำเสนอผลงาน (ผูที่ยังไมไดเปนสมาชิก สามารถสมัครเปนสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อรับสิทธิ์
ไดทนั ที)
8. ผูสมัครตองใชแบบฟอรมของสมาคมฯ ในการนำสงผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป คณะกรรมการ
จะแจงผลการพิจารณาภายใน 30 วัน หลังปดรับสมัคร
9. ผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการฝายวิจัยถือเปนที่ส้นิ สุด
10. ผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหนำเสนอในงานประชุม
 จะไดรับประกาศนียบัตรจากสมาคม
 เฉพาะผูสมัครที่เปนสมาชิกสมาคมฯ จะไดรับยกเวนคาลงทะเบียนการประชุมของปที่มานำเสนอผลงาน
(สามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ไดทันที)
11. สงบทคัดยอเปนไฟลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (email) ที่ thaiperinatal@hotmail.com
หรือทางไปรษณียท่ี คุณสมพิศ พรอมสันเทียะ
สมาคมเวชศาสตรปริกำเนิดแหงประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ชั้น 9 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0 2716 6632-3, 081 839 8847 โทรสาร 0 2716 5220
คำแนะนำในการเตรียมบทคัดยอเพื่อสมัครเขานำเสนอผลงานวิจัย
1. พิมพบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ความยาวไมเกิน 300 คำ ตามรูปแบบที่สมาคมฯ กำหนดดังนี้
 ชื่อเรื่องของบทคัดยอวิจัย ใชตัวใหญ (Capital letters) ทั้งหมด
 รายชื่อผูนิพนธ ใหเขียนชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม และวุฒิการศึกษาสูงสุด โดยไมตองใสยศ-ตำแหนงวิชาการ
ขีดเสนใตชื่อผูนำเสนอผลงาน
 สถาบันของผูนิพนธ ใหเขียนตามลำดับตามการเรียงลำดับของผูนิพนธ ใชตัวเลขยก 1,2,3...ตามลำดับระบุ
 ระบุชื่อผูนพิ นธหลัก (corresponding author) เพื่อการติดตอ พรอมที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ
อีเมลที่สามารถติดตอได

 บทคัดยองานวิจัย ประกอบดวย Background (ความเปนมา), Objectives (วัตถุประสงค), Materials

and Methods (วิธีดำเนินการวิจัย), Results (ผลการวิจัย), Conclusions (สรุป) และ keywords (คำ
สำคัญ)
 บทคัดยอตองไมมีตารางหรือภาพประกอบ
 กรณีเปน รายงานผูปวย (Case Report) ประกอบดวย Background, Objectives และรายงานผูปวย
วิธีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปลา (Oral presentation)
1. เตรียมการนำเสนอดวย power point
2. เวลาในการนำเสนอผลงาน 8 นาที และใหเวลาซักถาม 2 นาที
3. การนำเสนอผลงาน อาจเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
วิธีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
1. องคประกอบของโปสเตอร
1.1 เนื้อหาของโปสเตอรเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
1.2 หัวเรื่องประกอบดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูรวมวิจัยทั้งหมดและสถาบันที่สังกัด (ขีดเสนใตชื่อผูนำเสนอ)
1.3 เนื้อหาประกอบดวย Background (ความเปนมา) Objectives (วัตถุประสงค) Materials and
methods (วิธีดำเนินการวิจัย) Results (ผลการวิจัย) Conclusions (สรุป) และ Keywords (คำสำคัญ)
1.4 ใชตาราง รูปภาพหรือกราฟ ตามความเหมาะสม รายการอางอิง และกิตติกรรมประกาศ
1.5 ขนาดตัวอักษรควรมีความสูงประมาณ 1.0 เซนติเมตรหรือขนาดที่สามารถอานไดในระยะหางจาก
บอรด 1 เมตร
2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร
2.1 โปสเตอรตองมีขนาดกวาง 70 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร
2.2 โปสเตอรไมควรมีน้ำหนักมาก สามารถติดกับบอรดไดแข็งแรง แนนหนาและไมหลุดงาย
3. การนำเสนอผลงานโปสเตอร
3.1 หัวหนาโครงการหรือผูนำเสนอผลงานวิจัย ควรอยูประจำที่โปสเตอรเพื่ออธิบายผลงานหรือตอบขอ
ซักถามเกี่ยวกับผลงานวิจัยในชวงเวลาที่กำหนด
3.2 หัวหนาโครงการหรือผูรวมวิจัยรวมดูแลความเรียบรอยของโปสเตอรของตนเองตลอดการประชุม
3.3 สมาคมฯ จะแจงสถานที่ วัน เวลา ติดโปสเตอร ใหทราบกอนการประชุมจริงอยางนอย 2 สัปดาห
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แบบนำสงบทคัดยอเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตรปริกำเนิดแหงประเทศไทย พ.ศ.2564 ครั้งที่ 31
 นำเสนอปากเปลา (Oral presentation)
 นำเสนอโปสเตอร (Poster presentation)
ชื่อเรื่อง: ..................................................................................................................................................................................................
รายนามผูนิพนธ: .............................................................................................................................................. (ขีดเสนใตชื่อผูนำเสนอ
ผลงานวิจัยและไดรบั การยกเวนคาลงทะเบียน)
สถาบันผูนิพนธ:......................................................................................................................................................................................
ผูนิพนธหลักเพื่อการติดตอ (corresponding author):
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ผลงานวิจัยนีเ้ คยนำเสนอที่ใดมากอนหรือไม
 ไมเคย  เคย (ระบุรายละเอียดการประชุม สถานที่ วัน เดือน ปที่เคย
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Keywords (คำสำคัญ)
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สวนนีส้ ำหรับเจาหนาที่ฝายจัดการประชุมวิชาการประจำป
วันที่ไดรับบทคัดยอ .....................................................  ตามกำหนดเวลา  หลังกำหนดเวลา
ลงรหัสสำหรับบทคัดยอ...............................................................................................................................
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สมาชิกสมาคมฯ  ใช  ไมใช
ลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำป  ลงแลว  ยังไมลง

