
 
 
 

การนําเสนอประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
มหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวยัทํางานด้าน NCD เด็กจมน้าํ, บุหรี/่Alcohol และอุบัติเหต ุ  

ณ โรงแรมโคราชโฮเตล็ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 
๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

**********************  
 

งานโรคไม่ติดต่อ  
นําเสนอ 20 นาที แบบ PPT  

1. ทีมอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
2. ทีมอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ทีมอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
4. ทีมอําเภอปราสาท จังหวัดสรุินทร ์

 
 
 
 
 
ผู้ประสาน 
นางศสญิา อาภาสุวรรณกุล 
นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
โทร.088 583 9367 
e-mail : naiyana.51@gmail.com 
 



 
 
 

การนําเสนอประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
มหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุมวัยทํางานดาน NCD เด็กจมน้ํา, บุหรี/่Alcohol และอุบัติเหตุ   

พื้นที่เครือขายบริการที่ ๙ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 
ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สาขาการปองกันอุบัติเหตุจราจร 
นําเสนอ 10 นาที แบบ PPT  

1. ชื่อโครงการ/ผลงาน : เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปองกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร ประจําป 2558   

           ผูนําเสนอ : นายศราวุธ สังขสาล ี หนวยงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลทาตูม จังหวัดสุรินทร 
 

2. ชื่อโครงการ/ผลงาน : อุบัติเหตุ   
ผูนําเสนอ : ดร.อัชชา เขตบํารุง  หนวยงาน มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา 
 

3. ชื่อโครงการ/ผลงาน : การพัฒนารูปแบบการแกไขปญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจร อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ป 2558  
ผูนําเสนอ : นางกัลยาภัสร อัครภูมิรัศม หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพุทไธสง จังหวัด
บุรีรัมย 
 

4. ชื่อโครงการ/ผลงาน : อุบัติเหตุ  
ผูนําเสนอ : นางพฤกษชาติ ทบแป  หนวยงาน โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร 

 
 

เกณฑ์การตัดสินผลงานที�ผ่านเข้าสู่เวทปีระกวดการนําเสนอ (รวม 100 คะแนน) 
1. การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย   30  คะแนน 

2. ศักยภาพในการดําเนินงาน    30  คะแนน 

3. การประเมินผลและติดตาม     20  คะแนน  

4. การพัฒนาตอยอด/ความตอเนื่องในการดําเนินงาน 20  คะแนน 

 
ผูประสาน 
นายบารเมษฐ ผมคํา 
นักวิชาการสาธารณสุข 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
โทร.085-6310020  e-mail : anuwat_asut@hotmail.co.th 



 
 
 

การนําเสนอประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
มหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้าน NCD เด็กจมน้าํ, บุหรี/่Alcohol และอุบัติเหตุ   

พื้นทีเ่ครือข่ายบริการที ่๙ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
งานป้องกันเด็กจมน้ํา  
นําเสนอ 10 นาที แบบ PPT  

1. ทีมอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. ทีมอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
3. ทีมตําบลโคกมัง่งอย อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
4. ทีมโรงพยาบาลบ้านกรวด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
5. ทีมขนงพระ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
6. ทีมชุมพลบุรี จงัหวัดสุรินทร์ 
7. รพ.สต.ตาเบา อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
8. โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรนิทร์ 
9. รพ.สต.ยาง อําเภอศรีขรภูมิ จงัหวัดสุรินทร์ 
10. โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
11. โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
12. โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
13. รพ.สต.ตรมไพร อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
14. รพ.สต.ช่างป่ี อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

 
เกณฑ์การตดัสินผลงานทีผ่่านเข้าสู่เวทปีระกวดการนําเสนอ (รวม 100 คะแนน) 

1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย   30  คะแนน 
2. ศักยภาพในการดําเนินงาน    30  คะแนน 
3. การประเมินผลและติดตาม     20  คะแนน  
4. การพัฒนาต่อยอด/ความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน 20  คะแนน 

ผู้ประสาน 
นายกฤศ เรียงไธสง 
นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
โทร.081-0768029 
e-mail : ohoh9784@hotmail.com 



 
 
 

การนําเสนอประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
มหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวยัทํางานด้าน NCD เด็กจมน้าํ, บุหรี/่Alcohol และอุบัติเหต ุ  

พื้นทีเ่ครือข่ายบริการที ่๙ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ณ โรงแรมโคราชโฮเตล็ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
งานบหุรี่และแอลกอฮอล์  
นําเสนอ 10 นาที แบบ PPT  

1. ทีมอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. ทีมมหาวิทยาลยัวงศ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา 
3. ทีมรพ.สนม จงัหวัดสุรินทร์ 
4. ทีมโรงพยาบาลสุรินทร ์
5. ทีมอําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
  

เกณฑ์การตดัสินผลงานที่ผ่านเข้าสู่เวทีประกวดการนําเสนอ (รวม 100 คะแนน) 
1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย   30  คะแนน 
2. ศักยภาพในการดําเนินงาน    30  คะแนน 
3. การประเมินผลและติดตาม     20  คะแนน  
4. การพัฒนาต่อยอด/ความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 20  คะแนน 

 
ผู้ประสาน 
นายพเิชษฐ์ จมูเกตุ 
นิติกร 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
e-mail : pj_nong@live.com 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

การนําเสนอประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
มหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวยัทํางานด้าน NCD เด็กจมน้าํ, บุหรี/่Alcohol และอุบัติเหต ุ  

พื้นทีเ่ครือข่ายบริการที ่๙ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ณ โรงแรมโคราชโฮเตล็ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
งานโรคไม่ติดต่อ (ห้องสหสาขา) 
นําเสนอ 10 นาที แบบ PPT  

1. ทีมรพ.สต.ดอนมนต์ จังบุรีรัมย์ 
2. ทีมรพ.สต.ใหมส่ําโรง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

 
  

เกณฑ์การตดัสินผลงานที่ผ่านเข้าสู่เวทีประกวดการนําเสนอ (รวม 100 คะแนน) 
1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย   30  คะแนน 
2. ศักยภาพในการดําเนินงาน    30  คะแนน 
3. การประเมินผลและติดตาม     20  คะแนน  
4. การพัฒนาต่อยอด/ความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 20  คะแนน 

 
 
 
 
 
ผู้ประสาน 
นางสาวสรลักษณ์ รามโกมุท 
นักวิชาการสาธารณสขุปฎิบติัการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
โทร 089 845 1063 
e-mail : ispep01@hotmail.com 
 




