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Outline

• การเตรียมผลงานจากประสบการณ์ทาง clinic
• การเตรียมผลงานเพื่อน าเสนอ 
• การเตรียมผลงานน าเสนอรูปแบบ Poster



ผลงานทางคลินิก

• Case Series / Study(เสนอรายละเอียดในการบรรยาย)

• Practice Innovation

• Clinical Research



ข้อแนะน าการส่ง Abstract ให้ได้รับการยอมรับ

บทคัดย่อสรุป

แสดงภาพรวม และความคิดเฉพาะหรือแนวคดิที่จะน าเสนอรวม ทั้งผลและผลกระทบจากการ
ปฏิบัติ บทคัดย่อควรจะสั้น (250- 300)และตอบค าถาม:

• ปัญหาอะไร?

• ผู้เขียนแก้ปัญหาได้อย่างไร

• พบอะไร? ผลที่ได้คืออะไร?

• สิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์



เกณฑ์การยอมรับบทคัดย่อ

Practice Innovation
• โครงการเป็นนวัตกรรมและน าเสนอวิธีการใหม่
• ลักษณะหลักของโครงการมีความชัดเจน

• ผลโครงการระบุไว้อย่างชัดเจน

• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและปัจจุบัน

Clinical Research
• วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

• วิธีการอธิบายการศึกษาและรวมถึงรายละเอียดของวัสดุที่ใช้

• ผลและข้อสรุประบุไว้อย่างชัดเจน

• ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้อง



กรณีศึกษา
กรณีผู้ป่วย 
•รายบุคคล 
•ครอบครัว 
•ชุมชน 
•รายโรค / สถานการณ์ 
•หน่วยบริการ / ระบบบริการ



การเขียนรายงานกรณีผู้ป่วย
• การเขียนรายงานผู้ป่วยมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล 
เพราะเป็นหลักฐานข้อมูลความรู้ที่หลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่
ละกรณี 
• ผู้ป่วยแต่ละกรณีมีความเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งพยาบาล
สามารถพบได้ตลอดเวลาของการปฏิบัติงานในคลินิกหรือในงาน
ประจ า 



เลือก case ในการท า report
• ควรเลือก case ที่น่าสนใจ และคุ้มค่าในการท ารายงาน 
• ถามเพื่อน ๆ พยาบาล ET หรือแพทย์อาวุโส ว่า case จากการ
ปฏิบัติทางคลินิกที่พบว่ามีความโดดเด่นนั้น มีความคุ้มค่าพอไหมใน
การท า case report เป็นการตรวจสอบความน่าสนใจของ case 
นั้น ๆ ในการท าวิจัย หรือท ารายงาน
•ทบทวนระเบียบการท า case report ในหน่วยงานว่ามีขั้นตอน
อย่างไรหรือไม่



ด าเนินการศึกษา
• เมื่อตัดสินใจว่า case นี้มีความคุ้มค่าเพียงพอ ให้เริ่ม  
ท าการศึกษาว่า case นี้จะมีผลอะไรใหม่ และ/หรือไม่ซ้ าซ้อน
กับคนอื่นในแวดวงเดียวกัน
• ใช้ฐานข้อมูลทาง electronic เพื่อค้นคว้าบทความวารสารที่
น่าเชื่อถือ เพื่อตรวจสอบกรณีที่คล้ายหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพื่อท า report



การขออนุญาติ
• ต้องขออนุญาตผู้ป่วยหรือครอบครัว 
• ในกรณีที่สถาบันมีขั้นตอนต่าง ๆ กรณีต้องการท ารายงานเพื่อ     
เผยแพร่ ให้ขออนุญาตตามขั้นตอนนั้น ๆ
•ปัจจุบันการเผยแพร่ในวารสาร หรือการประชุมต้องการค ายืนยันหรื
เอกสารว่าได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือหน่วยงานแล้ว



ประเด็นจริยธรรม
• การรักษาความลับ  การไม่เปิดเผยชื่อผู้ป่วย ไม่แสดง 
หลักฐาน    หรือข้อบ่งชี้ใด ๆ ที่จะเปิดเผยผู้ป่วย 
• ระมัดระวังการใช้รูปภาพ  ข้อมูลส่วนตัว
• การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  การได้รับค ายินยอมจากผู้ป่วย 
• การศึกษากรณีที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีข้อประเด็นจริยธรรม   
เช่น เด็ก  ผู้พิการ 



การรวบรวมภูมิหลัง ประวัติผู้ป่วย

ก าหนด case record form ที่มีข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นที่โดดเด่นที่ต้องการศึกษา 
และประเด็นที่น ามาจากการทบทวน
o ข้อมูลส่วนบุคคล
o ประวัติความเจ็บป่วย ปัญหาอะไรที่น ามาโรงพยาบาล โรคร่วมที่เกี่ยวข้อง 
o ผลการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ 
o สรุปปัญหาส าคัญ และการดูแล การจัดการปัญหาที่ผ่านมา 
o ผลลัพธ์ที่ได้จาการดูแล



บันทึกผลที่ได้จากการประเมินแผล
•ก าหนดขั้นตอน เวลา การเก็บข้อมูล: ทุกวัน ทุกอาทิตย์ และหรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
•อธิบายสถานที่ สาเหตุ ประวัติแผล ขนาด และลักษณะของเนื้อเยื่อ 
สารคัดหลั่งและผิวหนังรอบแผล และรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา เช่นปัจจัยร่วม ปัญหาการ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วย หรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การรักษา



อธิบาย Protocol การดูแลแผล

อธิบาย protocol ที่ใช้ในการดูแลแผล
•ระบุรายการ treatment intervention และหรือ product 
ที่ใช้ ใช้มากแค่ไหน ความถี่ของการเปลี่ยน dressing และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 



บันทึกผลลัพธ์ที่พบ
• อธิบายและบอกรายละเอียด แผลเปลี่ยนแปลงอะไร 
และในช่วงเวลาใดของขั้นตอนการรักษา
• อภิปรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนสิ้นสุด
กระบวนการสังเกต



อภิปราย (discussion)

• เป็นส่วนทีส าคัญทีสุด ท าให้รายงานมีคุณค่าสมควรได้รับ การตีพิพม์/
เผยแพร่ 
• เน้นให้เห็นว่าท าไม case นี้จึงน่าสนใจและควรแก่การเรียนรู้ โดยหยิบ
ประเด็นทีส่ าคัญมาอธิบายและมีการอ้างอิงผลการทบทวนวรรณกรรมหรือ
ทฤษฎีประกอบ 
•อาจชี้ให้เห็นความขัดแย้งหรือความสอดคล้องกับทฤษฎี ความเชื่อเดิมๆ 
วิธีที่ปฏิบัติกันเดิมๆ  หรือผลการวิจัยที่มีการเผยแพร่มาแล้ว



รวบรวมภาพถ่ายและข้อมลูทางคลินกิ

• รวบรวมเอกสารภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในช่วงท าการรักษาอย่างเป็นระบบ 
เชื่อมโยงกับ case record form
•ควรเป็นภาพเปรียบเทียบ ก่อน หลัง การให้การดูแล การเห็นภาพเริ่มต้น
การรักษา จนแผลปิดจะช่วยท าให้เห็นความก้าวหน้าในการรักษาแผล
• เสนอข้อมูลกราฟิกในรูปแบบของแผนภูมิกราฟและภาพอื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนการค้นพบ case ที่ศึกษา และหรือผลลัพธ์การรักษา 



การอ้างอิงชื่อ product

•เมื่อใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ ให้ใช้บริการหรือเครื่องหมาย
การค้าที่สามารถค้นหาบนแพคเกจ 
•แสดงเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท้ายการ
อภิปราย



References
•รวบรวมวรรณกรรมที่ใช้ในการพัฒนา protocol หรือการ
ประเมิน protocol
•ศึกษารูปแบบการเขียนจากวารสารที่จะตีพิมพ์ หรือหน่วยงาน
ที่ต้องการน าเสนอรายงาน 



How to prepare poster presentation



การน าเสนอด้วย Poster

• ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยใช้ การออกแบบกราฟิก และการจัดวางองค์ประกอบเนื้อหา
ในโปสเตอร์สามารถท าให้เกิดความส าเร็จในการถ่ายโอนความรู้ได้
• ความรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในการปฏิบัติ การน าเสนอด้วย Poster ในการ

ประชุมต่างๆ เป็นหนทางที่สามารถกระจายความรู้ได้
• ท าให้มีโอกาสได้รับ feedback ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่องานที่ท า
• การน าเสนอใน poster session ท าให้มีโอกาสได้ฝึกทักษะการน าเสนอ และอาจ

ดีกว่า oral presentation ที่มีเวลาจ ากัด 



การคัดเลือกผู้ได้รางวัลโดยทั่วไปดูที่

•ความชัดเจนของ Poster และการน าเสนอ
•ค าตอบโดยรวมต่อกรรมการและความสมบูรณ์ของงาน
•มองแล้วน่าสนใจ
•วางรูปแบบน าเสนอเรียงล าดับก่อนหลัง
• เนื้อหามีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจ
•สรุปชัดเจน



Criteria การรับ abstract (ระบุตามการประชุมนั้นๆ)

Case Series/Study
• ความยาวประมาณ 250-300 ค า 
• ค าอธิบายชัดเจน ท าซ้ าได้
• อย่างน้อย 3 ราย ถ้าเป็นรายเดียว ต้องเป็นรายที่ปัญหาซับซ้อนมาก หรือผิดปกติ
• ใช้วิธีหรือเทคโนโลยีใหม่
• แสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจน



การเตรียม Poster ในงานประชุมวิชาการ

ศึกษา criteria ของการประชุมนั้น ๆ เช่น
Case Series/Study:
1. มีค าชี้แจงปัญหาทางคลินิก: การอธิบายชัดเจน มีข้อมูลทางคลินิกที่เก่ียวข้อง (อายุ เพศ การวินิจฉัยหลักที่

เกี่ยวข้อง และโรคร่วมที่เกี่ยวข้อง) 
2. มีค าอธิบายการจัดการที่ผ่านมา: มีการระบุระยะเวลาของปัญหาทางคลินิก วิธีการจัดการที่ผ่านมาและการ

ตอบสนองของผู้ป่วย
3. วิธีการทางคลินิกปัจจุบัน: มีการวางแผนการจัดการและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อธิบายไว้พร้อมกับเหตุผล
4. ผลลัพธ์ของผู้ป่วย: มีการอธิบายการตอบสนองของผู้ป่วย รวมถึงกรอบเวลาการตอบสนอง วัตถุประสงค์

และsubjective data
5. สรุป: มีการสรุปผลกระทบทางคลินิกและข้อจ ากัด โดยสรุปเฉพาะ Case ที่ศึกษาโดยไม่ได้อ้างอิงถึง case

ทั่วไป
6. รูปแบบน าเสนอมีความชัดเจนน่าสนใจ Idea ความคิดได้สื่อสารออกมาอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน



การออกแบบ poster ส าหรับการประชุมเพื่อรับรางวัล

• ข้อตกลงเบื้องต้น ต้องมีพื้นฐานข้อมูล case ที่เตรียมมาอย่างดี

• ต้องเข้าใจว่า poster ไม่ใช่ที่เก็บข้อมูลที่มีทั้งหมดแต่เป็น:

✓Networking tool

✓Communication tool
Poster คือ Visual abstract



ขั้นตอนการออกแบบ Poster

ขั้นที่ 1. เขียน 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) 



ขั้นตอนการออกแบบ Poster

ขั้นที่ 2.
• Layout and size: แนวตั้ง หรือแนวนอน ขนาด check กบัข้อมูลการประชุม
• Panels: ใช้ลูกศรและเลขก ากบั
• Leave space at the edges



ขั้นตอนการออกแบบ Poster

ขั้นที่ 3 การออกแบบ
•Eye-catching visuals: ภาพสะดุดตาท าให้น่าสนใจ
•Colour: เลือกสีไม่เกิน 3-5 สี รวมถึงสี Graphs 
แนะน าใช้สีที่เน้น 2-3 สีและไล่สีอ่อนตามสีหลัก
•Background: ใช้สีขาว เทา หรือสีอ่อนตามสีหลัก





ขั้นตอนการออกแบบ Poster(ขั้นที่ 3 ต่อ)

• Fonts: ควรใช้อักษรที่ไม่มีส่วนโค้งงอนตรงปลายตัวอักษร เช่น Arial, Calibri, or Helvetica ใช้ 
1-2 fonts ขนาด 90 ส าหรับ Title 60 ส าหรับ headlines และ 36 ส าหรับ

body text

• อาจ ใส่ Contact information: email หรือ business cards ไว้ท่ีมุมล่างขวา หากมีผู้
ต้องการติดต่อหากสนใจงานของท่าน

• Photo: อาจใส่รูปของท่านใกล้ contact information

• Resources: อาจหาภาพ มาใช้ได้ จาก websit ที่มีท้ัง free และเสียเงิน เช่น IAN image library

• Software: ใช้ สิ่งท่ีคุณถนัด เข่น power point หรือ โปรมแกรมส าเร็จรูป 

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


ขั้นตอนการออกแบบ Poster

ขั้นตอนที่ 4 Getting poster ready for print
• ก่อนส่งพิมพ์ หาคนที่ช่วย feedback และลอง

พิมพ์ในกระดาษตรวจสอบดูก่อน
• หาที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า เลือกดูที่มีผลงานดี 
• กระดาษที่ใช้ แนะน าเป็นแบบกระดาษเคลือบที่ไม่มันมาก หรือ ผ้าใบ
• การขนส่ง poster เพื่อน าเสนอในการประชุม ควรใส่ในกล่องเฉพาะเพื่อกันรอยยับ

ได้ Poster ที่ออกแบบเสร็จแล้ว



พิจารณา Poster 
ไหนควรได้รางวัล 
เพราะ อะไร

No 1 No 2



พิจารณา Poster นี้ ควรได้รางวัลหรือไม่ เพราะ อะไร




