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แบบการส่งผลงานบทคัดยอ่ผลงานวิจัย/  CQI / นวัตกรรมเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ   

เรื่อง“บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินภาวะโภชนาการ และการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังที่รับการบำบัดทดแทนไต (Integration and exchange of knowledge: Nutrition Assessment 

and Quality of life Program in Renal Replacement Therapy patient)”  
ในวันเสารท์ี่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.  
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ 

๑.ชื่อและสกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ตำแหน่ง  ……………………………………………เลขที่สมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไต …………………………………… 

๓. สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. ที่อยู่ที่ติดต่อได้………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. โทรศัพท์...................................................................อีเมล์  …………………………………………………………………. 

๖.  มีความประสงค์ขอนำเสนอผลงาน(โปรดกากบาท Xหน้าหัวข้อที่จะส่งผลงาน) 

  ๖.๑ ผลงานวิจัย    

๖.๒ CQI 

  ๖.๓ นวัตกรรมทางการพยาบาลบำบัดทดแทนไต 

๗. ชื่อผลงาน ……………………………………………………………………(ชื่อผลงานตอ้งกระชับ ได้ใจความ และเข้าใจได้ง่าย) 

 
     
 
     ลงชื่อ...................................................ผู้ส่งผลงาน 
            (…………………………………………..) 
            วันที ่……………………………………  
 
หมายเหต ุ ระยะเวลาในการส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง วันที่ 10 กนัยายน ๒๕๖๕ 
  ประกาศผล วนัที่ 15 กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 



             สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย 
 125/12,125/13  เพรสซิเด้นท์คอนโดทาวน์ 1 ถนนบรมราชชนนี  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
  โทร. +66(0) 2 8845903 

THE NEPHROLOGY NURSES ASSOCIATION OF THAILAND 
125/12,125/13 president condo town 1,borommaratchachonnani Rd, Arun-Amarin ,Bangkok noi, Bangkok 10700 Thailand 
Tel. +66(0) 2 8845903  www.tnnsnurse.org, e-mail : tnns.office@gmail.com,nnatnurse.office@gmail.com 

 
แนวทางในการเขียน/พิมพ์ผลงาน 

๑. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประทศไทยหรือผู้ที่สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยเรียนเชิญ

ให้ส่งผลงาน และเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภาวะโภชนาการ และการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ที่รับการบำบัดทดแทนไต 
๒. เนื้อหากระชับ ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย  มีการตรวจทานความถูกต้องก่อนส่งผลงาน พิมพ์ตามหัวข้อที่กำหนด     แบบอักษร 

TH sarabun PSK    ขนาด  15  ด้วยโปรแกรม  MS Word ไม่เกิน 3 – 4 หน้ากระดาษ A4  ส่งเป็นไฟล์ MS มาที่ อีเมล์ 

tnns.office@gmail.com  

๓. เนื้อหาผลงานจะต้องมีความถูกต้องเชิงภาษา มีคุณค่าทางวิชาการ จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ เขียนเนื้อหาอย่างมีทักษะ

การนำเสนอ  ในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จะต้องมีความถูกต้องทางระเบียบวิจัย และเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไป

ปฏิบัติในการทำงานของสมาชิก ฯ 

๔. เนื้อหาที่มีตารางจะต้องไม่มีมีเส้นขีดขึ้นลง ไม่เน้นตัวอักษร จัดข้อความไว้ตรงกลาง ไม่มีเส้นขีดด้านข้าง 

๕. การอ้างอิงให้จัดกระจายชิดขอบซ้ายของกระดาษ การอ้างอิงเอกสารให้ระบบ (American Psychological. Association) 

๖. ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรในการร่วมนำเสนอผลงาน เข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เมื่อผ่านการ

พิจารณาผลงาน และประกาศผลผู้ชนะเพื่อนำเสนอผลงาน มีรางวัลสำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  1 รางวัล ๆ ละ 10,000.00 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ   3 รางวัล ๆ ละ   5,000.00 บาท 
รางวัลขมเชย  5 รางวัล ๆ ละ   3,000.00 บาท 
ทั้งนี้ทางสมาคมจะพิจารณาผลงาน และประกาศผลผู้ชนะเพื่อนำเสนอผลงาน วันที่ 15 กันยายน 2565 
 

กรอบหัวข้อที่กำหนด 

งานวิจัย 
บทคัดย่อ 
1. บทนำ 
2. วิธีการศึกษา 
3. ผลการศึกษา 
4. อภิปรายผล/ วิจารณ์ 
5. สรุปผลการวิจัย 
6. เอกสารอ้างอิง 

 
 

mailto:tnns.office@gmail.com
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CQI 
ชื่อเรื่อง/ โครงการ 
1. หลักการและเหตุผล ความสำคัญของปัญหา(ความเป็นมาของโครงการ) 
2. กรอบแนวคิด หรือการวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis) 
3. วัตถุประสงค์และกระบวนการปรับปรุง 
4. แผนการดำเนินการกิจกรรม 
5. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ ผลดำเนินโครงการ 
6. การประเมินผล 

นวัตกรรม 
ชื่อเรื่อง/ โครงการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน 
1. กรอบแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบที่นำมาดัดแปลง (ในการประดิษฐ์คิดค้นผลงาน) 
2. งบประมาณที่ใช้ในการประดิษฐ์ (ระบุงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่าย) 
3. ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน (วิธ/ี ขั้นตอนที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน) 
4. สภาพการปฏิบัติงานก่อนและหลังการนำสิ่งประดษิฐ์/ นวัตกรรมไปใช้ 
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของสิ่งประดิษฐ์ 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/ ผลจากการนำสิ่งประดิษฐ์ไปปรับใช้ 
7. การเรียนรู้ที่ได้รับจากการทำโครงการและการขยายผล 
8. การควบคุม/ ติดตาม/ ประเมินผล/ การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ 

  
 


