ประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
“Transformation to smart nurse
anesthetists ”
ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561
ผลงานวิชาการ (Call for Abstract)
ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้กาหนดการเปิดรับผลงานวิ ชาการ งานวิจัยทางการพยาบาลวิสัญญี และ
นวตกรรมทางการพยาบาล ในการประชุมวิชาการวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ดังนี้

จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานทางวิชาการ (Aim and Theme)
ผลงานวิชาการทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลและนวตกรรม เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิจัย
ทางการพยาบาล และเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของวิชาชีพ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าของศาสตร์การ
พยาบาลวิสญ
ั ญี และเป็นโอกาสที่วิสัญญีพยาบาลจากทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์
ทางวิชาการอืน่ ๆ

การพิจารณาผลงานและการนาเสนอ
การพิจารณาและการดาเนินการมีดังนี้
1. พิจารณาการคัดเลือกผลงาน โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทผลงาน และรูปแบบการนาเสนอ
2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุมฯและดาเนินการรวบรวม
3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมฯ กรณีดังต่อไปนี้
- บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่คณะกรรมการพิจารณา
งานวิจัยของขมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทยกาหนด รวมทั้งไม่แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
- การลงทะเบียนและการชาระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน
4. ผู้เสนองานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องนาเสนอผลงานด้วยตัวเองในวันประชุม หากพบว่าไม่มา
บรรยายหรือไม่พบผู้นาเสนอประจาที่โปสเตอร์ตามกาหนดเวลา บทความหรือวิจัยนั้น ไม่ มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน
5. ผู้นาเสนอผลงานต้องเป็นสมาชิกของขมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของขมรมวิสัญญีพยาบาลฯถือ
เป็นที่สุด

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นาเสนอ

1. ผลงานที่นาเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยหรือการศึกษาอิสระของสมาชิกขมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดาเนินการ และต้องไม่เคยนาเสนอในการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
2. ขอบข่ายของงานวิจัย/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญีต่อไปนี้
- ทางคลินิก
- การพัฒนาคุณภาพ
- นวตกรรม
3. ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน สามารถนาเสนอได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

ประเภทของการนาเสนอผลงาน
1. การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) ต้องนาเสนอด้วย Power point ใช้เวลาในการ
นาเสนอ 12 นาทีและซักถาม 3 นาที
2. การนาเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) ต้องยืนประจาที่โปสเตอร์ในเวลาที่กาหนด
(การตอบรับให้นาเสนอผลงานการวิจัยรูปแบบใดชึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

จานวนผลงานวิชาการ
ผลงานประเภท Oral Presentation จานวน 5 ผลงาน
ผลงานประเภท Poster Presentation จานวน 20 ผลงาน แบ่งประเภทดังนี้
- ทางคลินิก (Research, R2R )
จานวน 10 ผลงาน
- การพัฒนาคุณภาพ (CQI)
จานวน 5 ผลงาน
- นวตกรรม (Innovation)
จานวน 5 ผลงาน

รายละเอียดการส่งผลงาน
รับผลงานวิชาการ
:25 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 25เมษายน 2561
พิจารณาผลงานวิชาการ
: 26 เมษายน -5 พฤษภาคม 2561
หากมีการปรับเปลี่ยน/แก้ไขโดยผผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องส่งภายในวันที่ : 1 พฤษภาคม – 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการตอบรับผลงานทางวิชาการ
: 1-12 พฤษภาคม 2561
พร้อมแจ้งรายละเอียดการนาเสนอ

ส่งผ่านทาง e-mail คณะกรรมการวิชาการทุกท่าน ดังนี้
1. ssiritip@gmail.com

คุณศิรท
ิ พ
ิ ย์ สงวนวงศ์วาน

081-878-0373
2. nbench_02@yahoo.com

พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์ สมเกียรติ

089-484-7474
3. i_somporn@yahoo.com
084-642-2949
4.

คุณสมพร เตรียมเกียรติคณ
ุ

nokyod_rak@hotmail.com

คุณเอมอร

ยอดรักษ์

0928926628
หมายเหตุ ผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมในการประชุมนี้ ทางคณะกรรมการวิชาการสามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุม
โดยมิต้องขออนุญาตเจ้าของผลงานวิชาการ

การพิจารณาผลงานวิจัย
คณะกรรมการพิจารณางานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ความใหม่หรือคุณประโยชน์ทางวิชาการ หรือต่อองค์กร ต่อสังคม
2. ความถูกต้องตามหลักการและขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย
3. ผ่านการพิจารณาจริยธรรมและการวิจัยในมนุษย์เรียบร้อยแล้ว

รูปแบบผลงานวิชาการ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word ไม่ต่ากว่า Word 2003
- Font : TH SarabunPSK หัวข้อสาคัญ ขนาด 18 เข้ม และทั่วไปขนาด 16 ธรรมดา

แผ่นที่ 1 (ใบปะหน้า)

ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17 ประจาปี 2561
1. ชื่อผู้นาเสนอผลงาน (ผู้นาเสนอ)
สมาชิกเลขที่
ภาษาไทย
…………………………………….
ภาษาอังกฤษ …………………………………….
สถานที่ทางาน …………………………………….
โทรศัพท์ที่ทางาน ………………........…. โทรสาร ................................. มือถือ …………………………………….
E-Mail ……………………………………...............
2. ชื่อผลงาน
(ภาษาไทย)…………………………………….…………………………………….…………………………………….…………
(ภาษาอังกฤษ)…………………………………….…………………………………….…………………………………….……
3. การนาเสนอผลงาน
 Oral Presentation
 Poster Presentation
 Oral Presentation & Poster Presentation กรณีที่นาเสนอได้ทั้งสองประเภท

แผ่นที่ 2 (บทคัดย่อ)
ชื่อเรื่องผลงาน

....................................................................................................
ชื่อเจ้าของผลงาน ผู้ร่วม
วุฒิ/ตาแหน่ง
(ลงชื่อผู้ร่วมวิจัยได้ไม่เกิน 3 ท่าน กรณีมากกว่า 3 ท่าน ให้ลง “และคณะ”)
ชื่อสถาบัน

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
.................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
..........................................................................................
..........................................................................................
วิธีการศึกษา
.................................................................................................................................................................................
ผลการศึกษา
.................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / สรุป .
..........................................................................................
..........................................................................................
***ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4***
Font : TH SarabunPSK หัวข้อสาคัญ ขนาด 18 เข้ม และทั่วไปขนาด 16 ธรรมดา

