
แบบฟอรมสมัครเพือ่นําเสนอผลงานวิจัย 
การประชุมวิชาการประจําป 2561 

สมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดําและทางเดนิอาหารแหงประเทศไทย 
 

1. ช่ือ–สกุล ผูนําเสนอ .……………………………………………………………………………………………………………………………  
2. สังกัด...................................................................................... email ………………………………………………………..  
3. หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน........................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ...................................................  
4. ช่ือเรื่องที่นําเสนอ................................................................................................................................................. 
5. ผลงานที่นําเสนอ เปนสวนหน่ึงของการศึกษาหรือไม 
 ไมเปน     เปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธปรญิญาโท/เอก/การศึกษาอบรมหลงัปริญญา  

6. ผลงานที่นําเสนอเคยนําเสนอมากอนหรือไม 
 ไมเคย      เคย แหลงที่นําเสนอ………………………………………………………………………………………….... 

7. ผลงานน้ีไดรบัการตีพิมพหรอืยัง  ยัง   ตีพิมพแลวหรืออยูระหวางการตีพิมพ (กรุณาระบุช่ือวารสาร ป
และฉบับที่ตีพิมพ) ................................................................................................................................................... 
8. องคความรูที่ไดรับจากงานวิจัย 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
9. งานวิจัยน้ีไดมีการนําไปใชประโยชนหรือไม 
 ไมแนใจ  
 มี(กรุณาแนบเอกสารประกอบหรือแหลงอางองิ)  
 ใชประโยชนในการเรียนการสอน วิชา.................................... สอนโดย....................................................  
 มีการเผยแพรตอสาธารณชน คือ เผยแพรทาง ................................เมือ่วันที่ ..........................................  
 หัวขอหรือเน้ือหาโดยยอ ........................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
 ใชประโยชนอื่น ๆ คือ ..............................................................................................................................  

หมายเหตุ ผูสงผลงานนําเสนอ เมื่อไดรับการตอบรับแลวตองลงทะเบียนเขาประชุมวิชาการประจําป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 
1. ผูนําเสนอผลงานจะตองเปนผูรวมวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน ๆ  
2. ผลงานที่นําเสนอตองเปนผลงานที่ยังไมเคยตีพิมพหรือหรอืถาตีพิมพแลวตองตีพมิพไมกอนป พ.ศ. 
2560 
3.  ประสงคจะนําเสนอผลงานวิชาการแตไมขอประกวดผลงาน  
 ประสงคจะนําเสนอผลงานทางวิชาการและขอประกวดผลงาน  
 Oral presentation โดยไมเคยนําเสนอที่ใดมากอน 
 โปสเตอร 

หมายเหตุ กรณีการนําเสนอ Oral presentation ที่เคยนําเสนอในที่ใดมากอน คณะกรรมการฯ ขอ 
สงวนสทิธ์ิที่จะไมนําเขาประกวด  

4. กําหนดสงบทคัดยอภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยสง CD มาทีส่มาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือด
ดําและทางเดินอาหารแหงประเทศไทย เลขที่ 315 ช้ัน 3 อาคารศูนยวิจัยและพฒันาทางชีววิทยาศาสตร 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400 โทร.087-030-5301  
E-mail: spentcenter@gmail.com 

5. ระยะเวลาในการนําเสนอ oral presentation 12 นาทีซกัถาม 3 นาทีกําหนด สง power point 
presentation ภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  

6. Poster Presentation โดยจัดเตรียม Poster ขนาด 90 X 120 ซม. กําหนดสง Poster ภายในเวลา 
09.00 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

7. การพิจารณารางวัล ข้ึนกับดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัประชุม การตัดสินของคณะกรรมการถือเปน
ที่สิ้นสุด โดยมีรางวัลดังตอไปน้ี 

แบบ oral presentation 
รางวัลที่ 1 รบัการสนับสนุน คาเดินทาง คาที่พกั และคาลงทะเบียนไปเสนอผลงานตอในงาน 

PENSA CONGRESS ครั้งตอไป 

รางวัลที่ 2 เงินสดจํานวน 3,000 บาท 

รางวัลที่ 3 เงินสดจํานวน 2,000 บาท 

แบบ poster presentation 
รางวัลที่ 1 เงินสดจํานวน 3,000 บาท 

รางวัลที่ 2 เงินสดจํานวน 2,000 บาท 

รางวัลที่ 3 เงินสดจํานวน 1,000 บาท 

8. หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอฝายเลขานุการสมาคมฯ โทร 087-0305301 หรือสงทาง E-mail: 
spentcenter@gmail.com และสามารถ download แบบฟอรมและคําแนะนําในการนําเสนอผลงานวิจัยไดที ่
www.spent.or.th  
 

 

 

 



คําแนะนําในการจัดเตรียม บทคัดยอ 
เพื่อใหการดําเนินการจัดพิมพหนังสือประกอบการประชุมวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 

รวดเร็ว และเปนมาตรฐานในการจัดพมิพจงึขอให ผูเสนอผลงานกรุณาเตรียมตนฉบับบทคัดยอ ดังน้ี 
1. ถานําเสนอภาษาไทยบทคัดยอตองเปนภาษาไทย ถานําเสนอภาษาอังกฤษบทคัดยอจะตองเปน

ภาษาอังกฤษ  
2. ชนิดและขนาดตัวอักษร  

- ใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
- ช่ือเรื่องใชตัวอักษรขนาด “18 pt. ตัวหนา” 
- ช่ือผูนิพนธและหนวยงานใชตัวอักษรขนาด “16 pt. ตัวปกติ” และถามผีูนิพนธมากกวา 3 คน ให

ใสเพียง 3 คนแรก ตามดวยและคณะ  
- หัวขอหลักใชตัวอักษรขนาด “16 pt. ตัวหนา” 
- บทคัดยอและเน้ือเรือ่งใชตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ 
- ตัวเลขใชเลขอารบิค  

3. การจัดหนากระดาษ ใชกระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร) และพมิพโดยมรีะยะหางจาก
ขอบกระดาษดานซาย 3.17 เซนติเมตร, ดานขวา 2.5 เซนติเมตร, ดานบน 3.17 เซนติเมตรและดานลาง 2.5
เซนติเมตร ระยะหางระหวางบรรทัดแบบ single space  

4. จํานวนหนาตองไมเกิน 1 หนาครึ่ง (บทคัดยอตองไมมีตาราง รูปภาพ และเอกสารอางองิ)  
5. การพิมพตนฉบบั ผูเสนอผลงานจะตองพมิพและสงตนฉบับในรปูแบบ Microsoft Word  
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ตัวอยางบทคัดยอ ดังหนาถัดไป 

------ตัวอยาง------ 



การพฒันาแนวปฏิบตัพิยาบาลการใหอาหารทางสายยางผานทางเดนิอาหารในผูปวยวิกฤตอายุรกรรม 

ธิดารัตน เกษแกวกาญจน 1 , นงลกัษณ เมธากาญจนศักด์ิ 2 , วีระเดช พิศประเสริฐ 3 
1 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ,  

 2 ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน , 
3 ผูชวยศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติพยาบาลการใหอาหารทางสายยางผานทางเดินอาหารในผูปวยวิกฤตอายุรกรรม 
โรงพยาบาลศรีนครินทร 

2. เพื่อประเมินความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติพยาบาลการใหอาหารทางสายยางผานทางเดินอาหารใน
ผูปวยวิกฤตอายุรกรรมไปใชในหอผูปวยเวชบําบัดวิกฤตอายุรกรรม 4ข โรงพยาบาลศรีนครินทร 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาน้ีเปนวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติพยาบาลในการให
อาหารทางสายยางผานทางเดินอาหาร ในผูปวยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร โดยใชรูปแบบการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ ของศูนยปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง (The Center for Advanced 
Nursing Practice Model) ของซูคัพ (Soukup, 2000) และประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชโดยนําไป
ทดลองใชกับผูปวย จํานวน 10 ราย เปรียบเทียบผลลัพธการดูแลกับผูปวยจํานวน 10 รายที่ไดรับการดูแล
ตามปกติ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Mann-Whitney U test และ สอบถามความคิดเห็น
ของพยาบาลตอความเปนไปไดในการนําแนวปฏิบัติไปใช จํานวน 15 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา 

1. องคประกอบของแนวปฏิบัติ ประกอบดวย 1) การประเมินภาวะโภชนาการผูปวยวิกฤตอายุรกรรม กอนให
อาหารทางสายยางผานทางเดินอาหาร 2) การประเมินความพรอมของผูปวยวิกฤตอายุรกรรม กอนการให
อาหารผานทางเดินอาหาร 3) การประเมินความตองการพลังงานและสารอาหาร 4) สูตรอาหาร 5) การ
ตรวจสอบตําแหนงสายใหอาหาร 6) วิธีการใหอาหารทางสายยางผานทางเดินอาหาร 7) การปองกันสายให
อาหารอุดตัน 8) การปองกันการสําลักอาหาร 9) การดูแลอุปกรณในการใหอาหารทางสายยาง และ 10) การ
ประเมินผล ภายหลังไดรับอาหารผานทางเดินอาหาร  

2. ผูปวยกลุมที่ใชแนวปฏิบัติ ไดรับพลังงาน และโปรตีน มากกวากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 คือ คามัธยฐานของพลังงาน 1,400 (1,400-1,430) กิโลแคลอรีตอวันในกลุมที่ใชแนว
ปฏิบัติ เปรียบเทียบกับ 1,050 (800-1,200) กิโลแคลอรีตอวันในกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ (p <.01) 
คามัธยฐานของโปรตีน 59.4 (53.9-61.4) กรัมตอวันในกลุมที่ใชแนวปฏิบัติ เปรียบเทียบกับ 34.9 (30.6-
39.4) กรัมตอวันในกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ (p <.01) สวนระยะเวลาในการเริ่มใหอาหารทางสายยาง
ผานทางเดินอาหารในผูปวยกลุมที่ใชแนวปฏิบัติ มีระยะเวลาลดลงเมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ 
แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ [23.3 (18.6-24.0) กับ 28.2 (18.2-37.4) ช่ัวโมง] 

3. พยาบาลผูใชแนวปฏิบัติทุกรายระบุวาแนวปฏิบัติสามารถใชไดในการดูแลผูปวยในระดับมาก รอยละ 80 

สรุป 
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาแนวปฏิบัติน้ีสามารถนําไปใชในการดูแลผูปวยไดจริง และเพิม่ผลลัพธการไดรับ
พลังงานและโปรตีน ควรปรับปรงุแนวปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากการทดลองใช กอนนําไปใชจริงในระยะที่ 4 


