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ประเดน็น ำเสนอ

•กำรเตรียมกรณศึีกษำ
•กำรก ำหนดเน้ือหำส ำหรับกำรน ำเสนอด้วย abstract 
และ Poster
•วธีิกำรออกแบบโปสเตอร์กำรประชุมทีค่ำดหวงัรำงวลั



กรณศึีกษาทางการแพทย์ และการพยาบาล

•การน าเสนอโดยละเอยีดของกรณเีดยีวหรือไม่กีก่รณ ี
• โดยทัว่ไปรายงานการค้นพบใหม่หรือไม่ซ ้ากนัเช่น 
โรคหรืออาการแสดงที่ไม่ได้อธิบายก่อนหน้านี ้
ความเช่ือมโยงระหว่างโรค ปัญหาผู้ป่วยที่ไม่คาดคดิ 
ผลการรักษาใหม่ที่ไม่คาดคดิ 
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์

•กรณศึีกษานีอ้าจเป็นรายบุคคล เหตุการณ์ หรือนโยบาย



กำรเขยีนรำยงำนกรณผู้ีป่วย
• กำรเขียนรำยงำนผู้ป่วยมีประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติกำรพยำบำล เพรำะเป็น
หลกัฐำนข้อมูลควำมรู้ที่หลำกหลำย แตกต่ำงกนัไปในแต่ละกรณี
• ผู้ป่วยแต่ละกรณมีีควำมเฉพำะตัว เป็นเอกลกัษณ์  ซ่ึงพยำบำลสำมำรถพบ
ได้ตลอดเวลำของกำรปฏิบัติงำนในคลนิิกหรือในงำนประจ ำ
•จากรายงานที่จัดท าขึน้ ที่แสดงให้เห็นถงึคุณลกัษณะที่แปลกใหม่ที่ระบุใน
ผู้ป่วย อาจท าให้เกดิค าถามการวจิัยใหม่ ๆ ได้
•หาค าตอบที่สงสัยที่ไม่สามารถขอท าการวจิัยได้



เลือก case ในกำรท ำ report
• ควรเลือก case ทีน่่ำสนใจ และคุ้มค่ำในกำรท ำรำยงำน 
• ถำมเพ่ือน ๆ พยำบำล ET หรือแพทย์อำวุโส ว่ำ case จำกกำรปฏิบัติ
ทำงคลนิิกทีพ่บว่ำมีควำมโดดเด่นน้ัน มีควำมคุ้มค่ำพอไหมในกำรท ำ 
case report เป็นกำรตรวจสอบควำมน่ำสนใจของ case น้ัน ๆ ในกำร
ท ำวจิัย หรือท ำรำยงำน
•ทบทวนระเบียบกำรท ำ case report ในหน่วยงำนว่ำมีขั้นตอน
อย่ำงไรหรือไม่



ด ำเนินกำรศึกษำ
• เม่ือตัดสินใจว่ำ case นีม้คีวำมคุ้มค่ำเพยีงพอ ให้เร่ิม  
ท ำกำรศึกษำว่ำ case นีจ้ะมีผลอะไรใหม่ และ/หรือไม่ซ ้ำซ้อน
กบัคนอ่ืนในแวดวงเดียวกนั
• ใช้ฐำนข้อมูลทำง electronic เพ่ือค้นคว้ำบทควำมวำรสำรที่
น่ำเช่ือถือ เพ่ือตรวจสอบกรณีที่คล้ำยหรือเง่ือนไขต่ำง ๆ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในกำรศึกษำเพ่ือท ำ report



กำรขออนุญำติ
• ต้องขออนุญำตผู้ป่วยหรือครอบครัว 
• ในกรณีที่สถำบันมีขั้นตอนต่ำง ๆ กรณีต้องกำรท ำรำยงำนเพ่ือ     
เผยแพร่ ให้ขออนุญำตตำมขั้นตอนน้ัน ๆ
•ปัจจุบันกำรเผยแพร่ในวำรสำร หรือกำรประชุมต้องกำรค ำยืนยนัหรือ
เอกสำร ว่ำได้รับควำมยนิยอมจำกผู้ป่วยหรือหน่วยงำนแล้ว



ประเด็นจริยธรรม
• กำรรักษำควำมลบั  กำรไม่เปิดเผยช่ือผู้ป่วย ไม่แสดง หลกัฐำน    
หรือข้อบ่งช้ีใด ๆ ทีจ่ะเปิดเผยผู้ป่วย 
• ระมดัระวงักำรใช้รูปภำพ  ข้อมูลส่วนตวั
• กำรพทิกัษ์สิทธิผู้ป่วย  กำรได้รับค ำยนิยอมจำกผู้ป่วย 
• กำรศึกษำกรณทีีเ่ป็นกลุ่มเปรำะบำงทีม่ข้ีอประเดน็จริยธรรม   
เช่น เดก็  ผู้พกิำร 



หัวข้อกรณีศึกษำ ในกำรจัดท ำรำยงำน
• Patient description.

• Case history.

• Physical examination results.

• Results of pathological tests and other investigations.

• Treatment plan.

• Expected outcome of the treatment plan.

• Actual outcome.



กำรรวบรวมภูมหิลงั ประวตัผู้ิป่วย
ก ำหนด case record form ทีม่ข้ีอมูลพืน้ฐำน ประเดน็ทีโ่ดดเด่นทีต้่องกำร
ศึกษำ และประเดน็ที่น ำมำจำกกำรทบทวน
o ข้อมูลส่วนบุคคล
o ประวตัิควำมเจ็บป่วย ปัญหำอะไรทีน่ ำมำโรงพยำบำล โรคร่วมที่เกีย่วข้อง 
o ผลกำรตรวจร่ำงกำย กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร กำรตรวจพเิศษ 
o สรุปปัญหำส ำคญั และกำรดูแล กำรจัดกำรปัญหำทีผ่่ำนมำ 
o ผลลพัธ์ทีไ่ด้จำกำรดูแล



บันทึกผลที่ได้จำกกำรประเมินแผล
•ก ำหนดขั้นตอน เวลำ กำรเกบ็ข้อมูล: ทุกวนั ทุกอำทติย์ และหรือเม่ือ
มีกำรเปลีย่นแปลง
•อธิบำยสถำนที ่สำเหตุ ประวตัแิผล ขนำด และลกัษณะของเน้ือเย่ือ 
สำรคัดหลัง่และผวิหนังรอบแผล และรวมถงึข้อมูลใด ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัอุปสรรคทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรักษำ เช่นปัจจัยร่วม ปัญหำกำร
ปฏิบัตติวัของผู้ป่วย หรือภำวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง
กำรรักษำ



อธิบำย Protocol กำรดูแลแผล

อธิบำย protocol ทีใ่ช้ในกำรดูแลแผล
•ระบุรำยกำร treatment intervention และหรือ product ที่ใช้ 
ใช้มำกแค่ไหน ควำมถีข่องกำรเปลีย่น dressings และข้อมูลที่
เกีย่วข้องอ่ืน ๆ 



บันทึกผลลพัธ์ที่พบ
• อธิบำยและบอกรำยละเอยีด แผลเปลีย่นแปลงอะไร และ
ในช่วงเวลำใดของขั้นตอนกำรรักษำ
• อภปิรำยกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จนส้ินสุด
กระบวนกำรสังเกต



อภิปรำย (discussion)
• เป็นส่วนที่ส ำคญัทีสุ่ด ท ำให้รำยงำนมคุีณค่ำสมควรได้รับ กำรตพีพิม์/
เผยแพร่ 
• เน้นให้เห็นว่ำท ำไม case นีจ้ึงน่ำสนใจและควรแก่กำรเรียนรู้ โดยหยบิ
ประเดน็ทีส่ ำคญัมำอธิบำยและมกีำรอ้ำงองิผลกำรทบทวนวรรณกรรมหรือ
ทฤษฎปีระกอบ 
•อำจช้ีให้เห็นควำมขดัแย้งหรือควำมสอดคล้องกบัทฤษฎ ีควำมเช่ือเดมิๆ วธีิที่
ปฏิบัตกินัเดมิๆ  หรือผลกำรวจิัยทีม่กีำรเผยแพร่มำแล้ว



รวบรวมภำพถ่ำยและข้อมูลทำงคลนิิก
•รวบรวมเอกสำรภำพถ่ำยทีถ่่ำยไว้ในช่วงท ำกำรรักษำอย่ำงเป็นระบบ
เช่ือมโยงกบั case record form
•ควรเป็นภำพเปรียบเทยีบ ก่อน หลงั กำรให้กำรดูแล กำรเห็นภำพเร่ิมต้นกำร
รักษำ จนแผลปิดจะช่วยท ำให้เห็นควำมก้ำวหน้ำในกำรรักษำแผล
• เสนอข้อมูลกรำฟิกในรูปแบบของแผนภูมกิรำฟและภำพอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนกำรค้นพบ case ทีศึ่กษำ และหรือผลลพัธ์กำรรักษำ 



กำรอ้ำงองิช่ือ product

•เม่ือใช้ช่ือผลติภัณฑ์ ให้ใช้บริกำรหรือเคร่ืองหมำยกำรค้ำ
ทีส่ำมำรถค้นหำบนแพคเกจ 
•แสดงเคร่ืองหมำยกำรค้ำของผลติภัณฑ์ใด ๆ ทีท้่ำยกำร
อภิปรำย



References
•รวบรวมวรรณกรรมที่ใช้ในกำรพฒันำ protocol หรือกำร
ประเมิน protocol
•ศึกษำรูปแบบกำรเขยีนจำกวำรสำรทีจ่ะตพีมิพ์ หรือหน่วยงำน
ที่ต้องกำรน ำเสนอรำยงำน 



How to prepare poster presentation
Poster ท่ีดี ตอ้งมาจากการรายงานท่ีดีและ 
แต่งแตม้ดว้ยการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 



กำรน ำเสนอด้วย Poster

• ด้วยวธีิกำรง่ำยๆ โดยใช้ กำรออกแบบกรำฟิก และกำรจดัวำงองค์ประกอบเน้ือหำใน
โปสเตอร์สำมำรถท ำให้เกดิควำมส ำเร็จในกำรถ่ำยโอนควำมรู้ได้
• ควำมรู้เกดิขึน้ตลอดเวลำโดยเฉพำะในกำรปฏิบัต ิกำรน ำเสนอด้วย Poster ในกำร
ประชุมต่ำงๆ เป็นหนทำงทีส่ำมำรถกระจำยควำมรู้ได้
• ท ำให้มีโอกำสได้รับ feedback ข้อเสนอแนะ ซ่ึงอำจเป็นประโยชน์ต่องำนที่ท ำต่อไป
• กำรน ำเสนอใน poster session ท ำให้มีโอกำสได้ฝึกทักษะกำรน ำเสนอ และอำจดกีว่ำ 

oral presentation ทีม่ีเวลำจ ำกดั 



กำรคดัเลือกผู้ได้รำงวลัโดยทัว่ไปดูที่
•ควำมชัดเจนของ Poster และกำรน ำเสนอ
•ค ำตอบโดยรวมต่อกรรมกำรและควำมสมบูรณ์ของงำน
•มองแล้วน่ำสนใจ
•วำงรูปแบบน ำเสนอเรียงล ำดบัก่อนหลงั
• เน้ือหำมคีวำมเกีย่วข้องและน่ำสนใจ
•สรุปชัดเจน



Criteria กำรรับ abstract (ระบุตำมกำรประชุมน้ันๆ)

Case Series/Study
• ควำมยำวประมำณ 250-300 ค ำ 
• ค ำอธิบำยชัดเจน ท ำซ ้ำได้
• อย่ำงน้อย 3 รำย ถ้ำเป็นรำยเดยีว ต้องเป็นรำยที่ปัญหำซับซ้อนมำก หรือผดิปกติ
• ใช้วธีิหรือเทคโนโลยใีหม่
• แสดงผลลพัธ์ที่ชัดเจน



กำรเตรียม Poster ในงำนประชุมวชิำกำร
ศึกษำ criteria ของกำรประชุมน้ัน ๆ เช่น

Case Series/Study:

1. มีค ำช้ีแจงปัญหำทำงคลนิิก: กำรอธิบำยชัดเจน มข้ีอมูลทำงคลนิิกทีเ่กีย่วข้อง (อำยุ เพศ กำรวนิิจฉัยหลกัที่
เกีย่วข้อง และโรคร่วมที่เกีย่วข้อง) 

2. มคี ำอธิบำยกำรจัดกำรที่ผ่ำนมำ: มกีำรระบุระยะเวลำของปัญหำทำงคลนิิก วธีิกำรจัดกำรทีผ่่ำนมำและกำร
ตอบสนองของผู้ป่วย

3. วธีิกำรทำงคลนิิกปัจจุบัน: มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรและกำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ที่อธิบำยไว้พร้อมกบัเหตุผล

4. ผลลพัธ์ของผู้ป่วย: มกีำรอธิบำยกำรตอบสนองของผู้ป่วย รวมถึงกรอบเวลำกำรตอบสนอง วตัถุประสงค์และ
subjective data

5. สรุป: มกีำรสรุปผลกระทบทำงคลนิิกและข้อจ ำกดั โดยสรุปเฉพำะ Case ทีศึ่กษำโดยไม่ได้อ้ำงอิงถึง caseทัว่ไป

6. รูปแบบน ำเสนอมคีวำมชัดเจนน่ำสนใจ Idea ควำมคิดได้ส่ือสำรออกมำอย่ำงชัดเจนอย่ำงชัดเจน



กำรออกแบบ poster ส ำหรับกำรประชุมเพ่ือรับรำงวลั

• ข้อตกลงเบ้ืองต้น ต้องมีพืน้ฐำนข้อมูล case ทีเ่ตรียมมำอย่ำงดี
• ต้องเข้ำใจว่ำ poster ไม่ใช่ทีเ่กบ็ข้อมูลทีมี่ทั้งหมดแต่เป็น:
Networking tool
Communication tool

Poster คือ Visual abstract



ขั้นตอนกำรออกแบบ Poster

ขั้นที่ 1. เขยีน script
• Target audience
• Bullet points
• Less words
•Graphs

• Use sections with headers: 
– Background 
– Questions / knowledge gap 
– Methods (keep this to the bare 
minimum or skip it if you can) 
– Results 
– Conclusions 
– References and acknowledgements 
(smaller at the bottom) 



ขั้นตอนกำรออกแบบ Poster

ขั้นที่ 2.
• Layout and size: แนวตั้ง หรือแนวนอน ขนำด check กบัข้อมูลกำรประชุม
• Panels: ใช้ลูกศรและเลขก ำกบั
• Leave space at the edges



ขั้นตอนกำรออกแบบ Poster

ขั้นที่ 3 กำรออกแบบ
• Eye-catching visuals: ภำพสะดุดตำท ำให้น่ำสนใจ
• Color: เลือกสีไม่เกนิ 3-5 สี รวมถึงสี Graphs 
แนะน ำใช้สีที่เน้น 2-3 สีและไล่สีอ่อนตำมสีหลกั
• Background: ใช้สีขำว เทำ หรือสีอ่อนตำมสีหลกั



ขั้นตอนกำรออกแบบ Poster(ขั้นที่ 3 ต่อ)

• Fonts: ควรใช้อกัษรทีไ่ม่มีส่วนโค้งงอนตรงปลำยตวัอกัษร เช่น Arial, Calibri, or 
Helvetica ใช้ 1-2 fonts ขนำด 90 ส ำหรับ Title ขนำด 60 ส ำหรับ headlines และ 
ขนำด 36 ส ำหรับ body text
• อำจ ใส่ Contact information: email หรือ business cards ไว้ทีมุ่มล่ำงขวำ หำกมผู้ี
ต้องกำรติดต่อหำกสนใจงำนของท่ำน
• Photo: อำจใส่รูปของท่ำนใกล้ contact information
• Resources: อำจหำภำพ มำใช้ได้ จำก websit ที่มีทั้ง free และเสียเงิน เช่น IAN image 

library

• Software: ใช้ ส่ิงทีคุ่ณถนัด เข่น power point หรือ โปรมแกรมส ำเร็จรูป 

http://ian.umces.edu/imagelibrary/


ขั้นตอนกำรออกแบบ Poster

ขั้นตอนที่ 4 Getting poster ready for print
• ก่อนส่งพมิพ์ หำคนที่ช่วย feedback และลอง

พมิพ์ในกระดำษตรวจสอบดูก่อน
• หำทีพ่มิพ์ไว้ล่วงหน้ำ เลือกดูทีม่ีผลงำนด ี
• กระดำษทีใ่ช้ แนะน ำเป็นแบบกระดำษเคลือบที่ไม่มันมำก หรือ ผ้ำใบ
• กำรขนส่ง poster เพ่ือน ำเสนอในกำรประชุม ควรใส่ในกล่องเฉพำะเพ่ือกนัรอยยบั

ได้ Poster ที่ออกแบบเสร็จแล้ว



https://www.enago.com/academy/scientific-posters-an-effective-way-of-presenting-research/



พิจารณา Poster น้ี ควรไดร้างวลัหรือไม่ เพราะ อะไร



B.BRAUN POSTER AWARD

Details Prize , 

Honorarium / 

Person

Quantity Total (THB)

Participants

Total 35,000

รางวลันี ้ส าหรบัการประชมุประจ าปีของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมแีละควบคุมการขบัถา่ยประจ าปี 2563

ตดิตามรายละเอยีดจาก website https://thaietnurse.com/


