คำชี้แจงการส-งผลงานเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานพัฒนาคุณภาพ / ผลงานนวัตกรรม
ในงานประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 16
เรื่อง IC Update 2022 : Top ways to be a smart ICN
วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565
ระบบการประชุมทางไกล
จัดโดย สมาคมพยาบาลดgานการปhองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงคi จังหวัดเชียงใหม1. วิธีการส-งผลงานฯ
1.1 กรุณาส-งผลงานวิจัย (Research) ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) และผลงานนวัตกรรม (Innovation)
เปv น บทคั ด ย- อ ทาง www.thainapci.org เท- า นั้ น โดยเลื อ กส, งให0 ต รงกั บ ประเภทของผลงานด0 ว ยภายในวั น ที่
25 มีนาคม 2565 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้จะไม-รับผลงานหลังจากวัน-เวลาที่กำหนดนี้
1.2 ผลการพิจารณาจะประกาศผ-านทาง web site: www.thainapci.org ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
1.3 สอบถามขgอมูลเพิ่มเติมไดgที่ โทรศัพทi 061-4635426
2.แนวทางการเขียนบทคัดย-อเพื่อส-งผลงาน
2.1 ผลงานวิช าการแบ, งเปD น 3 ประเภท คื อ งานวิจั ย (research) งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (CQI) และงานนวัต กรรม
ที่เกี่ยวข0องกับงาน IC
2.2 โดยบทคั ด ย, อ ผลงานวิ ช าการ ให0 พิ ม พZ ในโปรแกรม MS word (โปรแกรม word จะช, ว ยนั บ คำให0 ) ตั ว อั ก ษร
Angsana New ขน าด 16 จำน วน ไม, เ กิ น 400 คำ บั น ทึ กเปD น ชื่ อ ของเจ0 า ของผลงาน คน ที่ 1 ตามด0 ว ย
_ICNforum16.doc และในกรณีที่เปDนนวัตกรรมที่มีรูปภาพประกอบ ให0นำรูปมาต,อท0ายบทคัดย,อใน file เดียวกัน
รวมเปDน 1 file
2.3 การส, งผลงานวิชาการ : ส, งผลงานทาง web site : thainapci.org เข0 าไปในช, องการส, งผลงาน คี ยZข0อมู ลตาม
คำแนะนำ attach file ผลงานวิชาการ และหนังสือผ,านการอนุมัติจริยธรรมการวิจัย (EC) ถ0ามี
2.4 บทคัดย,อผลงานวิจัย ผลงานพัฒนาคุณภาพ และผลงานนวัตกรรม จะต0องประกอบไปด0วยเนื้อหาตามหัวข0อย,อย
ดังต,อไปนี้ (ขอให0พิมพZในโปรแกรม MS word)
2.4.1.ผลงานวิจัย (Research)
ก. ชื่อเรื่อง
ข. ชื่อผูว0 ิจัย หรือคณะผู0วิจัย วุฒิการศึกษา พร0อมระบุชอื่ หน,วยงานและชื่อผู0นำเสนอ (ต0องมีพยาบาลร,วมในทีม
ผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายชื่อ)
ค. สถานที่ปฏิบัติงาน /เบอรZโทรศัพทZ E mail address ที่ติดต,อได0สะดวก
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ง. บทนำ : ความเปDนมาและความสำคัญของป~ญหา
จ. วัตถุประสงคZ ของการวิจัย
ฉ. วิธีดำเนินการวิจัย/วิธีการศึกษา : รูปแบบวิจัย กลุม, ตัวอย,าง เครื่องมือที่ใช0ในการวิจัย วิธีรวบรวมข0อมูล การ
วิเคราะหZข0อมูล
ช. ผลการศึกษา : ผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงคZหรือคำถามการวิจัย
ซ. สรุปและข0อเสนอแนะ : สรุปข0อค0นพบของผลการศึกษาและข0อเสนอแนะในการนำไปใช0
2.4.2. ผลงานพัฒนาคุณภาพ ( CQI)
ก. ชื่อเรื่อง
ข. ชื่อผู0จดั ทำ/คณะผู0ดำเนินการ วุฒิการศึกษาพร0อมระบุชื่อหน,วยงาน และชื่อผู0นำเสนอ (ต0องมีพยาบาลร,วมใน
ทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายชื่อ)
ค. สถานที่ปฏิบัติงาน/ E mail address เบอรZโทรศัพทZที่ติดต,อได0สะดวก
ง. บทนำ : ที่มา/ป~ญหาทีท่ ำให0ต0องทำการพัฒนาคุณภาพหรือแก0ไขป~ญหา
จ. วัตถุประสงคZ ของการพัฒนาหรือแก0ไขป~ญหา
ฉ. วิธีการดำเนินงาน : รูปแบบหรือแนวคิดวิธีดำเนินการพัฒนา การประเมินผล และการวิเคราะหZข0อมูล
ช. ผลการดำเนินงาน ที่ตอบวัตถุประสงคZ
ซ. สรุป : สรุปข0อค0นพบของการดำเนินงาน
ฌ. บทเรียนที่ได0รับ
2.4.3 ผลงานนวัตกรรม (Innovation)
ก. ชื่อเรื่อง
ข. ชื่อผู0จดั ทำ/คณะผู0ดำเนินการ วุฒิการศึกษาพร0อมระบุชื่อหน,วยงาน และชื่อผู0นำเสนอ (ต0องมีพยาบาลร,วมใน
ทีมผู0วิจัยอย,างน0อย 1 รายชื่อ)
ค. สถานที่ปฏิบัติงาน/ E mail address เบอรZโทรศัพทZที่ติดต,อได0สะดวก
ง. บทนำ : ทีม่ า/ป~ญหาที่ทำให0ต0องทำจัดทำนวัตกรรม
จ. วัตถุประสงคZ ของการพัฒนานวัตกรรม
ฉ. วิธีการดำเนินงาน : วิธีพัฒนานวัตกรรมและวิธีการใช0งาน
ช. ผลการดำเนินงานที่ตอบวัตถุประสงคZของการพัฒนานวัตกรรม อาจมีรูปภาพประกอบ โดยให0นำรูปไปต,อท0าย
บทคัดย,อในโปรแกรม MS word ได0เลย (รวมกันเปDน 1 file)
ซ. สรุป : สรุปข0อค0นพบของนวัตกรรมและอาจมีผลเชิงพาณิชยZ กรณีได0ดำเนินการต,อเนื่อง
ฌ. บทเรียนที่ได0รับ
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หมายเหตุ
1. ผลงานที่ส,งต0องเปDนเรื่องที่เกี่ยวข0องกับการป•องกันและควบคุมการติดเชื้อ
2. บทคัดย,อทีไ่ ม,ได0เขียนตามหัวข0อและเกณฑZที่กำหนดจะไม,รับพิจารณา
3. ผู0จัดทำผลงานให0ระบุเปDนบุคคล ไม,ระบุเปDนคณะกรรมการ และมีรายชื่อบุคลากรระดับวิชาชีพในการ
พัฒนาผลงาน
3. การประกาศผลการพิจารณา การจัดทำโปสเตอรi และการนำเสนอดgวยวาจา
3.1 ทุกผลงานที่ส,งมากรรมการฝ&ายวิชาการจะคัดเลือกตามเกณฑ7 และจะประกาศผลการคัดเลือกผ=าน Web site:
www.thainapci.org ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผลงานที่ได0รับการคัดเลือกจะต0องนำเสนอในการประชุม
ICN Forum ครั้งที่ 16
3.2 ผู0ส,งผลงานวิชาการต0องจ,ายค,าลงทะเบียนการเข0าร,วมประชุม และต0องลงทะเบียนและชำระค,าลงทะเบียนภายใน
5 วันหลังประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (ถ0าไม,ลงทะเบียน ผลงานที่ได0รับการคัดเลือกจะถือว,าสละสิทธิ์
ในการนำเสนอผลงานโดยอัตโนมัติ)
3.3 กรณี ผ ลงานวิ ช าการที่ ผ, า นการพิ จ ารณาแล0 ว ไม, มี ก ารลงทะเบี ย นและชำระค, า ลงทะเบี ย นตามที่ ก ำหนด
ทางคณะกรรมการจัดการประชุมขอสงวนสิทธิ์ในการงดการตีพิมพZบทคัดย,อของท,านในเอกสารประกอบการ
ประชุมในครั้งนี้
3.4 ผลการพิจารณา แบ,งเปDน 3 ประเภท
3.4.1 การนำเสนอด0วยวาจา (oral presentation) มีทั้งหมด 15 เรื่อง คัดเลือกจากผู0ที่ได0คะแนนสูงสุด แบ,งเปDน 2
ประเภท ดังนี้
3.4.1.1 รางวั ล ดี เ ยี่ ย ม ได0 แ ก, ผลงานวิ จั ย (research) 3 เรื่ อ ง, ผลงาน CQI 2 เรื่ อ ง และนวั ต กรรม
2 เรื่อง
3.4.1.2 รางวัลดีเด,น ได0แก, ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ผลงาน CQI 3 เรื่อง และนวัตกรรม 3 เรื่อง
3.4.2 การนำเสนอแบบโปสเตอรZ (poster presentation) ทุกผลงานวิชาการที่ผ,านการพิจารณาให0นำเสนอในการ
ประชุมวิชาการ ICN Forum 16 ให0เจ0าของผลงานจัดทำโปสเตอรZแบบ electronic file โดยใช0พื้นหลังเปDน Format ที่
ทางสมาคมฯ จัดเตรียมไว0ให0 แล0วให0ส,งโปสเตอรZแบบ electronic file มาทาง web site สมาคมฯ ภายในวันที่ 1
พฤษภาคม 2565
3.5 การเตรียมตัวสำหรับผูgที่ไดgรับการคัดเลือกใหgนำเสนอผลงาน
3.5.1 การนำเสนอด0วยวาจา ให0 นำเสนอผ,านระบบ Zoom ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 –
10.00 น. โดยใหg เ วลานำเสนอและวิ พ ากษi เรื่ อ งละ 15 นาที ผูg น ำเสนอตg อ งเตรี ย ม power point
presentation เพื่อนำเสนอ และเตรียมโปสเตอรiแบบ electronic file ดgวย
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3.6 การโหวดผลงานวิชาการแบบโปสเตอรi โดยทางสมาคมฯ จะเป‡ดให0ผู0เข0าร,วมประชุมโหวดผลงานวิชาการ ตั้งแต,
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.00 น. แล0วจะนับคะแนนเรียง
จากคะแนนมากที่สุดลงไปจำนวน 5 ลำดับ กรณีที่มีผลงานนำเสนอด0วยวาจาอยู,ในลำดับที่ 1 ถึง 5 จะผ,านผลงาน
วิชาการนั้นๆ และเลื่อนผลงานวิชาการโปสเตอรZเปDนลำดับถัดไปขึ้นมาแทนให0ครบ 5 รางวัล
3.6 ค,าตอบแทน ผลงานวิชาการที่ไดgรับการคัดเลือก จะได0รับค,าตอบแทนดังนี้
3.6.1 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการประเภทดีเยี่ยม รางวัลละ 1,500 บาท
3.6.2 ค,าตอบแทนผลงานวิชาการประเภทดีเด,น รางวัลละ 1,000 บาท
3.6.3 ค,าตอบแทนผลงานโปสเตอรZ Popular vote 5 รางวัลๆ 500 บาท
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