โครงการประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4
ของสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
และศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทางานภาคเหนือ
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------------------คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4 ของสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัย
แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนื อ ร่วมกับ ศูน ย์สร้า งเสริมสุขภาพ อาชีว อนามั ยและความปลอดภัยในคนท างาน
ภาคเหนือ ขอเชิญชวนพยาบาลอาชีวอนามัยและผู้สนใจทุกท่านส่ง บทคัดย่องานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะคนทางาน เพื่อร่วมนาเสนอในงานประชุม โดยการนาเสนอมี 2 รูปแบบ คือ Oral
Presentation และ Poster Presentation ส าหรั บ ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ น าเสนอในรู ป แบบ Oral
Presentation จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
องค์ค วามรู้แ ละพั ฒนางานด้ า นการสร้า งเสริม สุขภาพ อาชีว อนามัย และความปลอดภัย พร้อมทั้ง ก่ อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมนาเสนอผลงาน ต้องส่ งบทคัดย่อ ทาง E-mail: : cohsn.cmu@gmail.com ภายในวั น
จันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการเขียนบทคัดย่อดังนี้
บทคัดย่องานวิจัย ควรประกอบด้วย
บทคัดย่อนวัตกรรม ควรประกอบด้วย
1. หลักการและเหตุผล
1. ที่มาของนวัตกรรม
2. วัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์
3. วิธีการวิจัย
3. วิธีการดาเนินงาน
4. ผลการวิจยั
4. ผลการดาเนินงาน
5. อภิปรายและสรุปผล
5. สรุปผลการดาเนินงาน
บทคัดย่อทั้งหมดควรพิมพ์ด้วยอักษร AngsanaUPC ขนาด 16 pt ความยาวไม่เกิน 500 คา (ตั้งแต่หลักการ
และเหตุผลของงานวิจัยหรือที่มาของนวัตกรรมจนถึงสรุป) ดูตัวอย่างการเขียนได้ในแบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อ
หมายเหตุ:
1. กรณีที่มีผู้ส่งผลงานเพื่อนาเสนอแบบ Oral Presentation เป็นจานวนมาก กรรมการอาจจะพิจารณาให้
ผลงานที่เหมาะสมนาเสนอในรูปแบบ Poster Presentation แทน
2. บทคัดย่อทุกเรื่องที่ส่งและกรรมการได้รับอย่างถูกต้องครบถ้วน จะมีการส่งจดหมายยืนยันผ่านทาง E-mail
ที่ระบุ ภายใน 5 วัน ทาการ หากผู้ส่ งผลงานไม่ไ ด้รับจดหมายยืน ยัน ภายในเวลาดั ง กล่ าว ขอให้ ติด ต่อผู้
ประสานงานที่ เบอร์โทร (053) 949156-7
3. บทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้นาเสนอเป็นแบบปากเปล่า (oral
presentation) หรือโปสเตอร์ (poster presentation) ภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ผ่านทาง E-mail
และขอให้ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้นาเสนองานลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการภายในวัน อังคารที่ 10
พฤศจิกายน 2561

แบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อ
สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทางาน: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
28-30 พฤศจิกายน 2561
โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดของผู้ที่จะนาเสนอผลงาน
ชื่อ:______________________________นามสกุล: _________________________________
สถานที่ทางาน:______________________________________________________________
ที่อยู่:______ ______________________________________________________________
โทร:__________________มือถือ:____________________
แฟกซ์:_________________________________
Email:_________________________________
ชนิดของงานที่ต้องการนาเสนอ:
 วิจัยด้านอาชีวอนามัย
 นวัตกรรมด้านอาชีวอนามัย
รูปแบบของวิจัย/โครงการที่ต้องการนาเสนอ:
 Oral Presentation
 Poster Presentation

ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ
ผลของโปรแกรมการจัดหน่วยที่ทางานน่าอยู่ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของบุคลากรพยาบาล
วันเพ็ญ ทรงคา1, วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์2 และ เกรเกอรี่ มาร์ค รอบสัน3
1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 3 Rutger University, USA

หลักการและเหตุผล
บุคลากรพยาบาลเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ นาไปสู่การ
เกิดอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกี่ยวเนื่องกับการทางาน การป้องกันปัญหาสุขภาพดังกล่าว
จาเป็นต้องจัดโปรแกรมการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น ผลของโปรแกรมการให้ ค าแนะน าการจั ด หน่ ว ยที่ ท างานน่ า อยู่ (Healthy Unit
Guidance: HUG) ต่อสิ่งแวดล้อมการทางานและสุขภาพของบุคลากรพยาบาล
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง ทาการศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจานวนสอง
แห่งระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคลากร
พยาบาลจานวน 90 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองที่มาจากโรงพยาบาลที่คัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 45 คน
และกลุ่มควบคุมจากที่มาจากโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง จานวน 45 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ประเมินก่อนและหลังจัดโปรแกรม 3 เดือน และ 6 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลต่างของคะแนน
สิ่งแวดล้อมการทางานและสุขภาพของสองกลุ่มโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้า
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า สิ่งแวดล้อมการทางานด้านกายภาพในกลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในช่ว ง 3 เดือนหลังได้รับ โปรแกรมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ มควบคุม (p < .01) แต่ไม่พบการลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติในช่วง 6 เดือนหลังได้รับโปรแกรม สาหรับสิ่งแวดล้อมการทางานด้านจิตสังคม พบว่า มี
เพียงอิทธิพลต่องานและแรงสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้างานเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ย บเทีย บกับ กลุ่ มควบคุม (p < .01) ส่ ว นผลต่อสุขภาพ พบว่าความชุกของการเกิดอาการผิ ดปกติของ
กล้ามเนื้อและกระดูกในช่วง 7 วันและ 3 เดือนที่ผ่านมาในกลุ่มทดลองไม่ลดลงหลังได้รับโปรแกรม ในกลุ่ม
ทดลองไม่มีรายงานเกี่ยวกับการขาดงานเนื่องจากอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก แต่พบการขาดงาน
ในลักษณะดังกล่าวจานวน 2 วันในกลุ่มควบคุม สาหรับระดับความสามารถในการทางาน พบว่ามีการเพิ่มขึ้ น
เล็กน้อยในกลุ่มทดลอง เมื่อประเมินในช่วง 3 เดือนและ 6 เดือนหลังได้รับโปรแกรม ส่วนในกลุ่มควบคุมพบว่า
ในช่วง 3 เดือนแรกของการประเมินระดับความสามารถในการทางานไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีเพียงช่วง 6 เดือน
หลังเท่านั้นที่พบว่าระดับความสามารถในการทางานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
อภิปรายและสรุปผล
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมการจัดหน่วยที่ทางานน่าอยู่ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพ และช่วยเพิ่มปัจจัยสนับสนุนของสิ่งแวดล้อมด้านจิตสังคม อย่างไรก็ตามผลของโปรแกรมต่อสุขภาพ
ของบุคลากรพยาบาลที่ชัดเจนนั้น ควรทาการประเมินในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหลังการได้รับโปรแกรม

