
      

คําช้ีแจงการส�งผลงานวิชาการ  
งานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุเครือข�ายอาเซียน ป" 2557 
The 1st Congress of ASEAN Ophthalmology Society 

ระหว�างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ 
 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ�(วัดไร�ขิง) เป�ดรับผลงานการนําเสนอต้ังแต�วันท่ี  8 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2557
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ รวบรวมผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข4องกับการพยาบาลจักษุท้ังหมด 5 ป7 ย4อนหลัง (พ.ศ. 2552-2557) มา
จัดทําเป;นรูปเล�ม และแปลเป;นภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร�ให4กับหน�วยงานต�าง ๆ ด4านจักษุท้ังในประเทศไทย และกลุ�มประเทศ
อาเซียน ให4สามารถนําความรู4จากคู�มือนี้ไปใช4พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลจักษุให4ดียิ่งข้ึน โดยให4โควตาฟรีค�าลงทะเบียน
สําหรับผู4ส�งผลงานวิชาการ จาํนวน 70 คน (1 คน/1 โควตา และสามารถส�งได4หลายผลงาน)  

โดยท�านสามารถสืบค4นข4อมูล และใบสมัครส�งผลงานวิชาการได4ท่ี www.metta.go.th  และ  www.tonss.org และ
ส�งผลงานท่ีต4องการนําเสนอมายังชมรมพยาบาลและบุคลากรด4านจักษุไทย E-mail: tonssthailand2011@gmail.com  การ
ส�งผลงานวิชาการหรือการส�งประกวดภาพถ�ายท่ีสมบูรณ�  ต4องส�งแบบตอบรับพร4อมภาพถ�ายท่ีประกวด หรือแบบบทคัดย�อของ
ผลงานแต�ละกลุ�ม  โดยระบุกลุ�มของผลงานและประเภทของการนําเสนอในแบบตอบรับให4ชัดเจน ดังนี้ 

 

� ผลงานวิชาการ   จัดเปHน 4 กลุ�ม ไดKแก�  
 งานวิจัย CR 
 งานวิจัยจากงานประจํา R2R  
 งานพัฒนาคุณภาพ CQI 
 นวัตกรรม IVT  

 
� การนําเสนอผลงาน แบ�งเปHน 2 ประเภท ไดKแก�   

� การนําเสนอด4วยวาจา (Oral Presentation) รับเฉพาะผลงานวิจัย CR และ R2R  เท�านั้น 
� การนําเสนอด4วยโปสเตอร� (Poster Presentation)   

 
� แบบฟอรNมบทคัดย�อผลงาน  จะแยกตามกลุ�มผลงาน ท้ัง 4 กลุ�ม  โดยกําหนดรูปแบบดังนี้    
 - กําหนดความยาวไม�เกิน 1 หน4ากระดาษ A4 
 - แบบฟอร�มก้ันหน4า / และส�วนบนของกระดาษเป;น 2.5 เซนติเมตร  

  ก้ันหลัง / และส�วนล�างของกระดาษเป;น 2 เซนติเมตร 
 - พิมพ�ด4วยโปรแกรม Microsoft word 2003-2007 (save file นามสกุล .doc เท�านั้น) 
 - ตัวอักษรท่ีพิมพ�เป;น TH SarabunPSK  ขนาด 16 พอยท�  ระยะห�างบรรทัด 1 space 
 - ตัวเลขใช4เลขอารบิค 
 
 
 
 



� หัวขKอของบทคัดย�อผลงานแต�ละประเภท 
 

1. ผลงานวิจัย 2. งานวิจัยจากงานประจํา R2R 
- ชื่อเรื่อง 
- ชื่อเจ4าของผลงาน วุฒิการศึกษา (ย�อ) และ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 
- ชื่อผู4นําเสนอ 
- บทนํา / ท่ีมา : ความสําคัญของปnญหา 
- วัตถุประสงค� 
- ระเบียบวิธีวิจัย 
- ผลการศึกษา 

      - สรุปและเสนอแนะ 

- ชื่อเรื่อง 
- ชื่อเจ4าของผลงาน วุฒิการศึกษา (ย�อ) และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
- ชื่อผู4นําเสนอ 
- บทนํา / ท่ีมา: ความสําคัญของปnญหา 
- วัตถุประสงค� 
- ระเบียบวิธีวิจัย: รูปแบบการศึกษา  ข้ันตอนการศึกษา 
- ผลการศึกษา: อธิบายผลการศึกษาท่ีสําคัญ และ 

สอดคล4องกับวิธีการศึกษา 
- การนําผลงานวิจัยไปใช4ประโยชน�ในงานประจํา 
- ปnจจัยแห�งความสําเร็จ 
- การสนับสนุนท่ีได4รับจากผู4บริหารหน�วยงาน/องค�กร 

หมายเหตุ: 
- ผลงานวิจัย (CR) ห4ามมีตารางแสดงผลในบทคัดย�อ 

หมายเหตุ: 
- ผลงานวิจัยจากงานประจํา(R2R) ห4ามมีตารางแสดงผลในบทคัดย�อ 

3. งานพัฒนาคุณภาพ/CQI 4. นวัตกรรม IVT 
- ชื่อเรื่อง 
- ชื่อเจ4าของผลงาน วุฒิการศึกษา (ย�อ) และ 

        สถานท่ีปฏิบัติงาน 
- ชื่อผู4นําเสนอ 
- เปqาหมาย 
- กิจกรรมการพัฒนา 
- การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 
- บทเรียนท่ีได4รับ 

 
 

- ชื่อเรื่อง 
- ชื่อเจ4าของผลงาน วุฒิการศึกษา (ย�อ) และสถานท่ี 

        ปฏิบัติงาน 
- ชื่อผู4นําเสนอ 
- ท่ีมาของโครงการ: ความสําคัญหรือความรุนแรงของปnญหา   
  และสาเหตุ  ระบุขนาด 
- วัตถุประสงค� 
- วันท่ีเริ่มต4นโครงการ 
- ระยะเวลาการดําเนินการ 
- งบประมาณท่ีใช4 (ถ4ามี) 
- ข้ันตอนการดําเนินงาน (แสดงวิธีการประดิษฐ�  พร4อมรูป 

        ประกอบ 1-2 รูป) 
- วิธีการใช4งานสําหรับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ�  
   (พร4อมรูปประกอบ 1 – 2 รูป) 
- ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ� (1-2 ข4อ) 
- การขนายผลของนวัตกรรม 
- สรุปผลการดําเนินการ 

หมายเหตุ: ผลงาน CQI ลงกราฟได41-2 ภาพ ความยาว
รวมท้ังเนื้อหา และภาพไม�เกิน 1 หรือ 1 หน4าครึ่ง 

หมายเหตุ: ผลงานนวัตกรรมลงภาพได4ไม�เกิน 2-3 ภาพ นามสกุล jpg 
เท�านั้น ความยาวรวมทั้งเนื้อหาและภาพไม�เกิน 1 หรือ 1 หน4าคร่ึง 

 



� การประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานประเภทการนําเสนอบนปากเปล�า (Oral presentation) และ ผลงานโปสเตอร�  

(Poster presentation) ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 ทาง www.metta.go.th  และ  www.tonss.org   
 

� ผูKท่ีผ�านการคัดเลือกผลงาน 
1. ประเภท Oral presentation  
ขอให4ท�านส�ง Full text มาให4คณะกรรมการพิจารณาภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2557 โดยมีเนื้อหาไม�เกิน 20 หน4า 

กระดาษ A4 ห4ามส�งเป;นรูปเล�มแบบวิทยานิพนธ� 
2. ประเภทการนําเสนอโปสเตอรN (Poster presentation) 
2.1 ขอให4ท�านส�งการนําเสนอในโปสเตอร�มาให4คณะกรรมการพิจารณาภายในวันท่ี 20 มิถุนายน 2557 โดยรูปแบบ 

การส�งเนื้อหาท่ีใช4สําหรับการนําเสนอในโปสเตอร�มีดังนี้คือ 
-  ส�งรูปแบบสําเร็จท่ีออกแบบเรียบร4อยแล4วเป;นไฟล�นามสกุล .jpg เท�านั้น เพ่ือนําไปทํา E-Poster ส�วน 
-  กรณีผลงาน CR และ R2R ควรเป;นเนื้อหาโดยสรุปและได4ใจความในประเด็นสําคัญ สามารถลงตาราง 

หรือกราฟได4ตามความเหมาะสม 
-  กรณีผลงาน CQI สามารถลง Chart หรือกราฟผลลัพธ��ได4ไม�เกิน 2 รูป แต�ปรับขนาดภาพให4ทีมงาน 

สามารถปรับแต�งได4ตามความเหมาะสม 
-  กรณีผลงานนวัตกรรม สามารถลงภาพได4ไม�เกิน 3 ภาพ โดยเลือกภาพท่ีชัดเจนและเชื่อมโยงกับ 

ผลงาน และต4องเป;นรูปภาพนามสกุล jpg เท�านั้น แต�ปรับขนาดภาพให4ทีมงานสามารถปรับแต�งได4 
-  ขอรูปของเจ4าของผลงาน 1 รูป เพ่ือลงไว4ในโปสเตอร� ในกรณีท่ีมีไม�มีผู4ร�วมผลงาน แต�ถ4าผลงานมีเจ4าของ 

ผลงานและผู4ร�วมผลงานเป;นคณะ (รวมแล4วไม�เกิน 6 คน) สามารถส�งเป;นภาพหมู� 1 รูป (เท�านั้น) เพ่ือลงไว4ในโปสเตอร� 
-  ขอให4ท�านนําส�ง fileรูปแบบการนําเสนอโปสเตอร�ทาง ทาง E- mail: tonssthailand2011@gmail.com   

 ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557  
 
� การเตรียมความพรKอมในการนําเสนอผลงานประเภทการเสนอดKวยวาจา (Oral presentation) 
 1.1 ผู4ท่ีนําเสนอผลงานด4วยวาจา  ประเภท CR/R2R  ต4องเตรียมการนําเสนอ โดยใช4รูปแบบการนําเสนอเป;น MS 
Power Point 2003 – 2007  เวลาท่ีในการนําเสนอ  15  นาที (รวมถาม – ตอบ 3 นาที)  และส�งรูปแบบการนําเสนอมายัง 
E-mail: tonssthailand2011@gmail.com ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 
 1.2 ขอให4ท�านรายงานตัวกับผู4ประสานงานในวันท่ีจะนําเสนอต้ังแต�เวลา 08.00 น.  หรือก�อนเวลานําเสนอครึ่งชั่วโมง  
โดยจะจัดท่ีแถวหน4าของห4องประชุมเพ�อให4ท�านประจําท่ีนั่งก�อนนําเสนอ  15  นาที  หากเลยเวลาท่ีกําหนดอาจจะต4อง
พิจารณาจัดลําดับใหม�ตามความเหมาะสม  ขอให4ท�านรักษาความตรงต�อเวลาด4วย 
 1.3 ขอให4ท�านซ4อมนําเสนอเองให4ทันตามเวลาท่ีกําหนด  โดยประธานร�วมจะให4 สัญญาณครั้งท่ี 1  เม่ือเวลาผ�านไป
แล4ว 10 นาที  จึงควรรีบสรุป  หลังจากนั้นประธานร�วมจะให4สัญญาณครั้งท่ี 2 เม่ือครบ 12 นาที  เม่ือหมดเวลาให4หยุดการ
นําเสนอทันที  และจะมีการเป�ดโอกาสให4ผู4ร�วมประชุม  ถาม-ตอบ  ซ่ึงรวมเวลาท้ังหมดท่ีท�านข้ึนนําเสนอจบจบการถามตอบ
และลงจากเวที  ใช4เวลาไม�เกินคนละ  15  นาที 
 
 



ข้ันตอนการส�งผลงานวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป_ดรับสมัครส�งผลงานการนําเสนอ 8 เม.ย.2557 ถึงวันท่ี  31 พ.ค. 2557 
สืบคKนขKอมูล/รายละเอียดไดKท่ี www.metta.go.th และ www.tonss.org 

ส�งผลงานมาท่ี ชมรมพยาบาลและบุคลกรดKานจักษุไทย E-mail: tonssthailand2011@gmail.com 

โควตาฟรีค�าลงทะเบียนมีจํานวนจํากัด ใครส�งก�อนมีสิทธิ์ก�อน เฉพาะ 70 ท�านแรกท่ีส�งผลงาน

มาก�อนเท�านั้น โดยไม�จําเปHนตKองรอว�าผลงานตKองผ�านการคัดเลือกจากคณะกรรมการก�อนหรือไม� 

ประกาศผลการคัดเลือกการนําเสนอ Poster และ Oral presentation 
ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2557 ทาง www.tonss.org และ www.metta.go.th 

ผลงานท่ีผ�านการคัดเลือกจะจัดทําเปHนโปสเตอรNสําเร็จรูปนําไปติดบอรNดหนKาหKอง
ประชุม ส�วนผลงานท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกจะนําไปแปลเปHนภาษาอังกฤษและ

จัดทําเปHนรูปเล�มเอกสารประกอบการประชุม 

ผูKผ�านการคัดเลือกการนําเสนอผลงานประเภทปากเปล�า (Oral Presentation) 
ส�ง Full Text Paper ความยาวเนื้อหาไม�เกิน 20 หนKากระดาษ A4 

มาท่ี E-mail: tonssthailand2011@gmail.com 
ภายในวันท่ี 20 มิถุนายน2557 

ยกเว�นค�าลงทะเบียนเฉพาะเจ�าของผลงานจํานวน 1 ท�าน เท�านั้น 

กรุณาเขียนแบบตอบรับการเขKาร�วมประชุมฯ ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
ส�งมาท่ี E-mail: tonssthailand2011@gmail.com 

Oral presentation 
ส�ง file การนําเสนอเปHน 

MS Power Point 2003-2007 
มายัง E-mail: 

tonssthailand2011@gmail.com 
ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 

Poster presentation 
ส�ง file รูปแบบการนําเสนอโปสเตอรN 
นามสกลุ.jpg เพ่ือจัดทํา E-poster

มายัง E- mail: 
tonssthailand2011@gmail.com 

ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 



คําช้ีแจงรายละเอียดการประกวดภาพถ�ายทางจักษุ 2014 
 

1. ค�าลงทะเบียนประชุมวิชาการและค�าสมัครส�งประกวด    โควตา ฟรี จํานวน 30 คน 

2. จํานวนภาพท่ีส�ง       แต�ละประเภทต4องไม�เกิน  3  ภาพ 
3. รายละเอียดภาพถ�ายท่ีส�งประกวด  

 

3.1 กรณี 1 รูปใหญ�  
- ใช4รูปขนาด 8 x 10 นิ้ว(20 x 25.5 cms) หรือ 11 x 14 นิ้ว(28 x 35.5cms) หรือ 16 x 18 นิ้ว (40.5 x 46 cms) 

 3.2 กรณี 2 รูป :  ใช4รูปขนาด  8 x 10 นิ้ว (20 x 25.5 cms) 
 3.3 กรณี 4 - 6 รูป :  ใช4รูปขนาด 6 x 7 นิ้ว (12.5 x  17.5 cms) 
 

4. กระดาษท่ีใชK:  ปริ๊นลงบนกระดาษ A ๔  Glossy Photo Paper ความหนาไม�ต่ํากว�า 260 GSM 
 

5. ความละเอียดของภาพถ�าย: ไม�น4อยกว�า ๖๔๐ x ๖๔๐  pixels 
 

6. รายละเอียดแต�ละภาพ: พิมพNขKอมูลไวKดKานหลังแต�ละภาพ     ดังนี ้   
- ชื่อ-สกุล  โรงพยาบาล หรือสถานท่ีปฏิบัติงาน 

   ชื่อโรค (Diagnosis) ท่ีถ�ายภาพส�งประกวด 
   ประเภทท่ีส�งประกวด พร4อมใส�ลําดับภาพท่ี ๑- ๓ ในแต�ละประเภท 
 

7. สถานท่ีส�งภาพถ�าย   
- คุณพัชรี นิลสระคู ชมรมพยาบาลและบุคลากรด4านจักษุไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ� (วัดไร�ขิง)  

   52 ม.2 ต.ไร�ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท� 034-225818 ต�อ 1305 โทรสาร 034-225151 
   

8. เกณฑNการตัดสินภาพถ�ายทางจักษุวิทยา 
      8.1 รายละเอียดของภาพถ�ายครบถ4วนและถูกต4องตามท่ีกําหนดไว4ในหัวข4อท่ี 3 
     8.2 ความคมชัดของภาพ ความสวยงาม และสีของภาพ 
      8.3 ถูกต4องตาม ชื่อโรค (Diagnosis) องค�ประกอบของโรค ประเภทท่ีส�งประกวด 
      8.4 เทคนิคความยาก - ง�ายในการถ�ายภาพ 
      8.5 ความมีศิลปะ และการนําเสนอภาพท่ีช�วยให4จักษุแพทย�วินิจฉัยโรคได4ถูกต4อง 
9. การรับสมัคร: ต้ังแต�บัดนี้ จนถึงวันท่ี  31 พฤษภาคม 2557  
10. การประกาศรางวัล 

- ตัดสินภาพถ�ายรอบแรก วันท่ี 16 มิถุนายน 2557 โดยรูปถ�ายท่ีผ�านการคัดเลือกรอบแรกจะถูกนําไปติดไว4ท่ีบอร�ด 
  ในงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ณ ห4อง Grand ballroom, Arnoma Hotel, Bangkok 
- ตัดสินภาพถ�ายรอบสุดท4ายวันท่ี  9  กรกฎาคม 2557   
- มอบรางวัลชนะเลิศ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ภายหลังพิธีเป�ดการประชุม โดยประธานในพิธีเป�ดการประชุมเป;น 
  ผู4มอบรางวัล (ผู4ท่ีได4รับรางวัลชนะเลิศจะได4รับเงินรางวัลมูลค�า 3,000 บาท) 

 



�โอกาสพิเศษ : ส�งก�อนมีสิทธ์ิก�อน 
โควตา ฟรี ค�าลงทะเบียน จํานวน 70 คน สําหรับผู�ที่ส�งผลงานวิชาการ

พยาบาลจักษุ (รับเฉพาะผลงาน 5 ป' ย�อนหลัง ป' 2552-2557) และโควตา ฟรี 

ค�าลงทะเบียน จํานวน 30 คน สําหรับผู�ส�งภาพถ�ายจักษุเข�าร�วมประกวด 
 

1. ผลงานวิชาการ เฉพาะเจ4าของผลงาน 1 ท�าน เท�านั้น สามารถเข4าร�วมประชุมและได4รับการยกเว4นค�าลงทะเบียน 
ในการประชุม โดยส�งแบบใบสมัคร และแบบตอบรับการเข4าร�วมประชุมฯ พร4อมแนบไฟล�ผลงานวิขาการ โดยส�งทาง E-mail 
address ของชมรมฯ ท่ีtonssthailand2011@gmail.com ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

2. ผลงานประกวดภาพถ�าย เฉพาะเจ4าของผลงาน 1 ท�าน เท�านั้น สามารถเข4าร�วมประชุมและได4รับการยกเว4น 
ค�าลงทะเบียนในการประชุม โดยส�งใบสมัคร และแบบตอบรับการเข4าร�วมประชุมฯ พร4อมแนบภาพถ�ายจักษุท่ีปริ๊นเรียบร4อย
แล4ว มาท่ี คุณพัชรี  นิลสระคู  ชมรมพยาบาลและบุคลากรด4านจักษุไทย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ�(วัดไร�ขิง) 52 หมู� 2  
ต.ไร�ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210 ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557  

3. หลังจากท่ีทางชมรมฯ ได4รับไฟล�ผลงานวิชาการ หรือภาพถ�ายจักษุท่ีส�งเข4าร�วมประกวด พร4อมใบตอบรับการเข4า 
ร�วมประชุมเรียบร4อยแล4ว ทางชมรมฯ จะดําเนินการส�งหนังสือตอบรับทางไปรษณีย�มายังต4นสังกัดของท�าน อีกท้ังจะ E-mail  
ส�งหนังสือตอบรับไปยังเจ4าของผลงาน ตาม E-mail ท่ีท�านติดต�อมา หากไม�ได4รับข4อมูลตอบกลับให4รีบโทรศัพท�ประสานงาน  
ด�วน ท่ี คุณ พัชรี นิลสระคู  โทรศัพท� 034-225-818  ต�อ 1305, 1308 

 
หมายเหต:ุ หากเจ4าของผลงานไม�สามารถเข4าร�วมประชุมได4 และต4องการส�งตัวแทนเข4าร�วมประชุม ตัวแทนท่ีเข4าร�วมประชุม 

ต4องสามารถตอบข4อซักถามเก่ียวกับผลงานวิชาการท่ีส�งมานําเสนอได4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


