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หลักเบื้องตนในการเขียนบทคัดยอ
บทคัดยอ: สรุปการทําวิจัยทั้งหมด สั้นแตใจความครบถวน
• รูเรา : ผูเขียน รูวิธีการและผลการศึกษาเปนอยางดี
• รูเขา : ผูรับมขีอกําหนดอะไรบาง

• รูปแบบการเขียน
  - บรรยาย (ไมนิยม)
- กาํหนดหัวขอ √

• ความยาว (200-350 คํา) 
• ดูเกณฑใหคะแนนถาจะสงประกวด
• วิธีการสง

มีใครทําวิจัยเสร็จแลวบาง



การเขียนบทคัดยอ มีหัวขออะไรบาง

สวนที่ 1 : ใบปะหนา
1. ชือ่เรื่อง (ดูดี มีสกุล นาเชือ่ถอื ถูกตอง ชวนอาน)
การตั้งชือ่เรื่อง (เปลีย่นไดตามความเหมาะสม)
- บอกประเด็น(โรค)ที่ทํา/และสิง่ที่กระทําตอประเด็นนัน้
- ชัดเจน ไมใชคําถาม ไมมคีํายอ ไมใสชือ่หนวยงาน ป
- คงความเปนวิชาการ ตางจากหัวขอของเรื่องเลา(ลิเก)
2. ชือ่ผูแตง (ผูรับผิดชอบหลักในการประสานงาน)
3. ที่อยูและที่อยูที่ติดตอได (E-mail, เบอรโทร)

ยังไมนับเปนจาํนวนคําที่กําหนด Word count



ตรวจทาน



การเขียนบทคัดยอ มีหัวขออะไรบาง

หัวขอสําคัญประกอบดวย
1. ภูมหิลัง (บทนาํ) 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
3. วิธีการศึกษา
4. ผลการศึกษา
5. สรปุ (ขอเสนอแนะ)
6. อื่นๆ สําหรับ R2R

สวนที่ 2 : หัวขอสําคัญ
เรียงลําดับขั้นตอนการเขียนเปนสิ่งสําคัญ 

มิเชนนั้นจะขาดคุณสมบัติของการเขียนบทคัดยอที่ดี

ไมมีหัวขอ 

Discussion



การเขียนบทคัดยอ มีหัวขออะไรบาง

หัวขอสําคัญประกอบดวย
1. ภูมหิลัง (บทนาํ) ของการวิจัย [R2R] แค 3 ประโยค 

- อะไรคือปญหาสําคัญที่ผูวิจัยพยายามจะศึกษาวิจัย
      ปญหานั้นทําใหเกดิเสียอะไรบาง 

- ขนาดของปญหาสําคัญแคไหน (ขอมลูของหนวยงาน)
      บอกเปนตัวเลข สัดสวน (%, 10:1000/วันนอน)

- ผลการทบทวน มีประเด็นอะไร (1 ประเด็น) ที่ยังไม
ครอบคลุมหรือยังไมมีศึกษามากอน หรือความคิดริเริ่ม
อะไรใหม หรือใชทฤษฎีอะไรเปนแนวคิดในการทําวิจัย

ยังไมตองใสขอมูล

จากที่อื่นๆที่ทบทวน



• ผป ใส Ventilator มีปญหา …..

[เชน 3 อันดับแรก คือ 1 VAP 
(..%), 2 ขาดอาหาร (%),  3 
….(..%)] 

• ICU.. มี ผป Ventilator 70ราย/ด

อุบัตกิารณ VAP หนวยงาน 20 %

• มีการศึกษาลด VAP ดวยวิธี... ได
ผล..(ระบุประเดน็ที่ตองทําเพิ่ม)

• การดูแลผูปวย ICU มีปญหา
หลายอยาง เชน ขาดอาหาร, 
VAP, …..

• ผูปวย on ventilator จํานวนมาก

• VAP เกิดขึ้นบอยๆ

• ศึกษาลด VAP ดวยวิธีไมลางมือ

(จริยธรรมผานไดอยางไร)

ตัวอยาง VAP (ICU)

ตัวอยางการเขียนภูมิหลังการวิจัย R2R 



ตัวอยาง บทนํา
• ผูปวยภาวะวกิฤตทีม่ีภาวะหวัใจเตนชาผดิจังหวะ จําเปนตองไดรับการรักษา

โดยการใสเครื่องกระตุนการเตนของหวัใจ หากผูปวยไมไดรับการรักษา
อาจจะทําใหถึงแกชวีิตได ดังนั้นกระบวนการเตรียมความพรอมกอนทาํ
หัตถการจึงมีความสําคัญยิ่ง วธิีเดิมสอนดวยแผนภาพการทาํหัตถการแต
เนื่องจากเนื้อหาคอนขางยากทําใหการสื่อสารถึงวธิีการทาํหัตถการไดไม
ชัดเจนและใชเวลานานทําใหผูปวยขาดความสนใจไมเขาใจวิธีการรักษาโดย
รับรูวาเปนการผาตัดใหญและวติกกังวลกลวัการรักษา 

• พบวามีผูปวยทีป่ฏิเสธการรักษาดวยวธิีนี้รอยละ 20-30 หลังทาํหัตถการพบ
อุบัติการณเลื่อนหลดุของสาย 3-4 ครั้ง/เดือน ซึ่งสะทอนวาผูปวยยังขาดความ
พรอมกอนการทาํหัตถการ 

งานฯ

ปญหา

ขนาดปญหา

ยังยอใหกระชับไดอีกเล็กนอย



1. โจทยของงานวิจัยไดมาจากปญหา
       ในการทํางานประจํา (มิติคุณภาพ)

2. การวิจัยทีด่ําเนินการโดยผูปฏิบัติ
       ที่ตองการพัฒนางานประจํา

3. 
4. 

ลกัษณะงานวิจัยที่เขาขาย R2R

R2R Newsletter 
ฉบับปฐมฤกษ
http://r2r.hsri.or.th

}บทนํา

คําถามเรือ่งบทนํา?



การเขียนบทคัดยอ มหีัวขออะไรบาง

หัวขอสําคัญประกอบดวย
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เขียนอธิบายใหเขาใจวาจะทําการศึกษาอะไร
(กรณีมีวัตถุประสงคหลักและรองหลายขอใหเขียน
เฉพาะวัตถุประสงคหลัก หรือรวมกันไมเกนิ 3 ขอ)
ตัวอยาง:
“การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อจะอธิบายความ
แตกตางดานการตัดสินใจเรื่องการดูแลสขุภาพ
ระหวางผูชายกับผูหญงิ”

วัตถุประสงคตองสอดคลองกับประเด็นวิจัยที่กลาวไวในภูมิหลัง

จะเกี่ยวของกับ

ขนาดตัวอยาง



ตัวอยาง วัตถุประสงค
• ผูปวยภาวะวิกฤตที่มีภาวะหัวใจเตนชาผิดจังหวะ จําเปนตองไดรับการรักษาโดยการใสเครื่องกระตุนการเตนของหัวใจ หากผูปวย

ไมไดรับการรักษาอาจจะทําใหถึงแกชีวิตได ดังนั้นกระบวนการเตรียมความพรอมกอนทําหัตถการจึงมีความสําคัญยิ่ง วิธีเดิมสอน

ดวยแผนภาพการทําหัตถการแตเนื่องจากเนื้อหาคอนขางยากทําใหการสื่อสารถึงวิธีการทําหัตถการไดไมชัดเจนและใชเวลานาน

ทําใหผูปวยขาดความสนใจไมเขาใจวิธีการรักษาโดยรับรูวาเปนการผาตัดใหญและวิตกกงัวลกลัวการรักษา 

• พบวามีผูปวยที่ปฏิเสธการรักษาดวยวิธีนี้รอยละ 20-30 หลังทําหัตถการพบอุบัติการณเลื่อนหลุดของสาย 3-4 ครั้ง/เดือน ซึง่

สะทอนวาผูปวยยังขาดความพรอมกอนการทําหัตถการ 

• การพฒันาสื่อการสอนวิธี... จะชวยใหทมีสุขภาพทาํงานไดงาย รวดเรว็ มี
คณุภาพ ผูปวยเขาใจวิธีการทาํและใหความรวมมือในการทําหัตถการ......

วัตถุประสงค (ชัด ?) สรางสรรค ?

วัตถุประสงค:  1) เพื่อพัฒนาสื่อการสอนสําหรับผูปวย...ที่ตองใส PM ดวยวิธี....

                        และ 2) ประเมินผลการใชสื่อที่ผลิตขึ้น

Slide เดิม



ตัวอยางบทคัดยอ: บทนําและวัตถุประสงค
• บทนาํ  

ใน CCU โรงพยาบาล...... ผูปวยทุกรายจะไดรับการตรวจ
คลื่นไฟฟาหวัใจประจําวันทุกเชา และยังมีการตรวจเพิ่มเติมใน
ระหวางวันเมื่อมอีาการผิดปกติ หรือเมื่อพบ ECG monitoring 
ผิดปกติไปจากเดิม  

อุบัติการณความผิดปกติของคลื่นไฟฟาหวัใจประจําวันที่
ตรวจพบในแตละวันยังไมมีการเก็บรวบรวมขอมูล จึงมีขอสงสัย
ที่วาการตรวจคลื่นไฟฟาหวัใจในชวงเชาทุกวันมีความจําเปน
หรอืไม

• วัตถุประสงค เพื่อหาขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางในการ
ตรวจ และลดคาใชจายจากการตรวจที่ไมจําเปน 

มีคําถาม?



การเขียนบทคัดยอ มหีัวขออะไรบาง

หัวขอสําคัญประกอบดวย
3. วิธีการศึกษา

- เปนสวนที่ผูวิจัยจะบอกกับผูอานวาวิธีการศึกษาที่ใชเปนอยางไร
  (อธิบายใหเห็นภาพของวิธีการทําวิจัยใหสามารถทําตามได  
  และมีความถูกตองตามระเบียบวิธีของงานวิจัยนัน้ๆ)
- อาจตองใชคําศพัทเฉพาะทางการวิจัยในการอธิบาย เชน
“เปนการวิจัยกึ่งทดลอง quasi-experimental design”

- ระบสุถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวย 

วิธีการศึกษาตองสอดคลองกับวัตถุประสงคที่เขียนไว

สถิติตามขอมูล: มีทั้งสัดสวนหรือคาเฉลี่ย



ความถูกตองของงานวิจัย
-รูปแบบของงานวิจัย เปนงานวิจัยแบบใดระบุ.... 
 กึง่ทดลอง พรรณนา AR, PAR, RCT, ..(มีไมรูไดไม?)
-ระยะเวลา ควรระบุวา (1) เริ่มดําเนินการศึกษาตั้งแต
เมือ่ไหรถึงเมือ่ไหร (2) ระยะเวลาของขอมูลที่ใชศึกษา
-สถานที่ศกึษาเปนที่ใด ในชุมชน หรือโรงพยาบาล/หนวย?
-ประชากรที่ศึกษาเปนใคร 
- เกณฑคัดเขาและคัดออกคือ...
-ขนาดตัวอยางเทาไหร (ระบุวาไดมกีารคํานวณหรือไม)
-Intervention ที่ใชเปนอะไร 
  ยา ระบุรายละเอยีด ขนาด วิธีการ จํานวนครั้งที่ใช ฯลฯ 
-ผลลัพธที่ตองการศึกษามีอะไรบาง วัดอยางไร โดยใคร  

ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ



การศึกษาเชิงพรรณนา

• เก็บตวัอยางจาก.....

• ยอนหลังหรือไปขางหนา

• ระยะเวลาที่ศึกษา

• กลุมตวัอยาง/ขนาดตัวอยาง

• เกณฑคัดออก

• ขอมูลสําคัญที่ตองการศึกษา

• การวิเคราะห (สถิตเิชิงพรรณนา)

กลุมทดลอง/กึ่งทดลอง

• กลุมตวัอยางกี่กลุม

• ขนาดตัวอยางไดจากการคํานวณ

• การสุมตัวอยางแบบเจาะจง

• ระยะเวลาที่ศึกษา

• Intervention คืออะไร

• ขอมูลสําคัญที่ตองการศึกษา

• การวิเคราะห สถิตเิปรียบเทียบ

วิธกีารศึกษาแตละวิธคีวรเนนอะไรบาง



ตัวอยางบทคัดยอ: วิธกีารศึกษา (เชิงพรรณนา)
• วิธีการศึกษา  

เปน prospective descriptive study design ในผูปวยทุกรายที่เขารับการ

รักษาในหอผูปวย CCUโรงพยาบาล.. ในชวงพฤษภาคม-มิถุนายน 2549 

จํานวน 110 ราย โดยทําการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจประจําวันผูปวยทุก

รายในชวงเชา และตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจเมื่อมีอาการผิดปกต ิ

จากนัน้วิเคราะหหาอุบัตกิารณและชนิดของความผิดปกติของคลื่นไฟฟา

ทั้งหมดและความผิดปกติของคลื่นไฟฟาหัวใจที่เปลี่ยนแปลงการรักษา

     โดยใชสถิติ......(เชิงพรรณนา)  



ตัวอยางระเบียบวิธีการวิจัยQuasi-2กลุม

ระเบียบวิธีวิจัย  
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ....โดยแบงหัวขอการเก็บขอมูลออกเปน1. ความพึงพอใจของ

ผูปวย   2. ระยะเวลาที่ใชในการตรวจผูปวยแตละราย 3. ความผิดพลาดที่เกดิจากการ

ติดเครื่องมือผิดตําแหนง  การเก็บขอมูลเปน 2  ชวง คือ  1.กอนการพัฒนา  2.หลัง

การพัฒนา    เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล  คือ  1.แบบสอบถามความพึงพอใจ   

2. แบบบันทึกขอมูลระยะเวลา และความผิดพลาดในการติดเครื่องมือผิดตําแหนง    

เริ่มเก็บขอมูลตั้งแตเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2555  กลุมตัวอยางคือผูปวยที่เขารับ

การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจที่หนวยตรวจโรค..... จํานวน  100 คน (?)    

? ?

Time? กลุมตัวอยางและจํานวน

อธิบายวิธีการทํา

ลองปรับปรุงใหม



ตัวอยางระเบียบวิธีการวิจัยQuasi-2กลุม

• เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  ในผูปวยที่มารับบริการ.........ทกุคน/หรือเฉพาะ

ผูใหญ (เกณฑคัดเขา) ยกเวนผูปวยที่...(คดัออก) 

• จากการคํานวณขนาดตัวอยางได.......คน

• แบงผูปวยเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุม.... และ กลุมทดลอง......กลุมละ...

• โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (แตถาทําทุกคนก็ไมตองสุม)

• เก็บขอมูลเปนเวลา.....(หรือระหวาง.....ถึง........)

• Intervention คืออะไร อธิบายวิธีการใหเขาใจ (standard ECG 12 lead)

• ขอมูลสําคัญที่ตองการศึกษาคือ ...(1) เวลา. (2) ความถูกตอง. (3).........

• การวิเคราะห สถิติเปรียบเทียบตามประเภทขอมูล (สัดสวนหรือคาเฉลี่ย)

กลุมเดียว
กอนและหลัง ?



Action Research

• บริบทกอนทําวิจัย

• การพัฒนา

-ระบุขั้นตอนการพัฒนา

     -ประเดน็ที่จะพัฒนา

-ผูเกี่ยวของ(กลุมตวัอยาง)มีใคร
บาง 

• วัดผลอะไรบาง อยางไร 

• การวิเคราะห ความนาเชื่อถือ

เชิงคุณภาพ

• บริบทกอนทําวิจัย

• ตัวอยาง คือใคร จํานวน

• ระยะเวลาที่ศึกษา

• ขอมูลที่ตองการศึกษา

(รายละเอียดวิธีการที่สําคัญ)

• การวิเคราะห ความนาเชื่อถือ 

ตัวอยาง วธิีการศึกษา



ตัวอยางระเบียบวิธีการวิจัย AR
วตัถุประสงค เพื่อสรางแนวปฏิบัตกิารจัดการทางการพยาบาลกอนผาตดั LC
ระเบียบวิธีวิจัย 
ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเริ่มศกึษาในกลุมตัวอยาง คือ 
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหองผาตัด โรงพยาบาล.... จํานวน 27 คน 
ตั้งแตเดือน มีค 55-เมย 56 
เครื่องมือที่ใช(?)คือการประชมุพยาบาลวิชาชีพเพื่อคนหาปญหาและหา
แนวทางการแกปญหา(?)โดยใชเทคนคิSWOT Analysis ในประเด็น ดาน
บุคลากร ดานอุปกรณเอกสาร และดานกระบวนการ จากนัน้นําขอมูลที่
ไดมารางแนวปฏิบัติ แลวนําแนวปฏิบัติใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน แลว
ปรับแกตามคาแนะนา จากนัน้นาแนวปฏิบัติที่สรางขึ้นไปใชงานจริง และ
ประเมนิความพึงพอใจของพยาบาล และการงดเลื่อนผาตัดเนือ่งจากความ
ไมพรอมของอุปกรณ การวิเคราะหขอมูลใชความถี รอยละ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(?) จะเปรยีบเทียบขอมูลบางอยางกับกอนการวิจัย?

ผูเกี่ยวของครบถวน

ขอมูลเกือบครบลองเรียบเรียงใหมจะดีขึ้น



ตัวอยางบทคัดยอ: วิธีการศึกษา(RCT)
• วัตถุประสงค: เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ ORS ที่ผูปวยเดก็อุจจาระรวง

เฉียบพลันรับไดในรูปแบบของสารละลายและแบบแชแข็ง 

• วิธีการ: เปนการศึกษาแบบทดลอง (RCT) ในผูปวยเด็กทองรวง

เฉียบพลัน (อายุ 1-12 ป) ที่ปวยดวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันและรับตัว

รักษาในหอผูปวยเดก็โรงพยาบาล...... จํานวน 30 ราย โดยทุกรายมีภาวะ

ขาดน้ําในระดับนอยและปานกลาง ผูปวย 30 รายถูกแบงเปน 2 กลุมโดย

วิธีสุม กลุมแรกไดรับการรักษาภาวะขาดน้ําโดยการรับประทาน ORS 

แบบสารละลายและกลุมที่สองไดรับ ORS แบบแชแข็งและเปรียบเทียบ

ปริมาณ ORS ที่ผูปวยทั้งสองกลุมรับไดในเวลา 30 นาที สถิติที่ใช

วิเคราะหขอมูล คือ t-test และ chi-square test กําหนดคา p <0 .05



1. โจทยของงานวิจัยไดมาจากปญหา
       ในการทํางานประจํา (มิติคุณภาพ)

2. การวิจัยทีด่ําเนินการโดยผูปฏิบัติ
       ที่ตองการพัฒนางานประจํา

3. ผลของงานวิจยั เนนที่ผูรับบริการ
4. สามารถนําผลงานวิจัยไปใช

       ประโยชนในการพัฒนางานประจํา

ลกัษณะงานวิจัยที่เขาขาย R2R

R2R Newsletter 
ฉบับปฐมฤกษ
http://r2r.hsri.or.th

}บทนํา

การวัดผล

ผลลัพธดีขึ้น

คําถาม?



การเขียนบทคัดยอ มหีัวขออะไรบาง
หัวขอสําคัญประกอบดวย
4. ผลการศึกษา ผลลพัธตองสอดคลองกับวิธีการศึกษา

• เริ่มดวยขอมลูพื้นฐานของผูที่ไดรับการศึกษา
• ผลการศึกษามีหลายดานแตตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
• เสนอประเดน็ที่พบ ทั้งขอมูลจริงและการเปรยีบเทียบที่ดขีึ้นหรอื
แตกตาง (ไมใชบอกวาแตกตางอยางเดียว)

• เลือกเฉพาะประเดน็ที่สําคัญเพราะมพีื้นที่จํากัด
• สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพจะนําเสนอขอคนพบ ๒-๓ ขอ ซึ่ง
เกิดจากการวิเคราะห และตามดวยขอคนพบอกี ๒-๓ ขอ ซึ่ง
เกิดจากการสังเคราะห ไมไดเขียนแบบวิจารณผล

• แสดงผลทางสถิติที่ถกูตอง 

R2R: อธิบายขอคนพบและการนาํกลับไปใชในการแกปญหางานประจํา 



ตัวอยางผลการศกึษา
พบวาขอมูลกอนการพัฒนาเรื่องความพึงพอใจได  42 %   ระยะเวลาที่ใชในการทํา

หัตถการในผูปวยแตละรายประมาณ  5-6  นาที  และขอมูลความผิดพลาดในการติด

เครื่องมือผิดตําแหนงพบ  2 ราย    เมื่อนํา“ ผากันยุง ”มาใชขอมูลหลังการพัฒนา

พบวาความพึงพอใจได  58 %    ระยะเวลาที่ใชในการทําหัตถการในผูปวยแตละราย

ประมาณ  4-5  นาที  และไมพบขอมูลความผิดพลาดในการติดเครื่องมือผิด

• ผูปวยทั้งสองกลุมเปน ชาย/หญิง อายุ....น้ําหนกั..(ตางกัน/หายไป?) 
• ผลการศึกษา: 
    เวลา เรว็ขึ้น 1 นาที (5+0.2 min vs 4+0.3 min; P =?)
    พึงพอใจ ดีขึ้น...% (gr I =58% vs gr II = 42%; P = ?)
    ติดผิดพลาด ลดลง ...ราย (gr I =2 ราย vs gr II = 0 ราย; P = ?)

% ทศนยิม กี่ตัว

รายละเอียด subject



ตัวอยางบทคัดยอ: ผลการศึกษา (เชิงพรรณนา)
• ผลการศึกษา  อุบัตกิารณการตรวจพบคลื่นไฟฟาหัวใจที่เปลี่ยนแปลงใน

แตละวันการการตรวจเปนประจําในชวงเชา มีจํานวนทั้งสิ้น 52.7% 

(95%CI 50.8, 61.7) อยางไรก็ตามในจํานวนนี้มอียู 25.9% (95%CI 21.9, 

35.3) ที่สามารถตรวจพบจาก ECG monitoring สวนคลื่นไฟฟาที่

เปลี่ยนแปลงและมีผลตอการรักษา มีจํานวน 20% (95%CI 16.3, 25.9) 

โดยมีเพียง 12.7% (95%CI 10.8, 16.5) ที่ไมสามารถตรวจพบจาก ECG 

monitoring คลื่นไฟฟาหัวใจประจําวันที่พบวาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

พบมากในผูปวยโรค acute coronary syndrome, CHF และ Arrhythmias 

ตามลําดับ ผูปวยที่พบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาหัวใจประจําวัน

ผิดปกติมากที่สุดคือ กลุม acute coronary syndrome และพบมากในชวง 

3 วันแรกของการรักษา  



ตัวอยางบทคัดยอ: ผลการศึกษา (RCT)
• ผลการศึกษา: ในเวลา 30 นาทีพบวา ผูปวยเดก็อุจจาระรวงเฉียบพลัน

รับประทาน ORS แบบแชแข็งในปริมาณเฉลี่ย 66.8 มิลลิลิตร (มล.) ซึ่ง

มากกวากลุมที่ไดสารละลายในปริมาณเฉลี่ย 39.8 มล. อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p=0.023) ไมพบอาการขางเคียงจากการรับประทาน ORS 

แบบแชแข็ง ผูปกครองยอมรับ ORS แบบแชแข็งมากกวารูปแบบของ

สารละลาย โดยพบความพึงพอใจรอยละ 86.7 ในกลุมที่ไดรับ ORS 

แบบแชแข็งเปรียบเทียบกับรอยละ 40 ในกลุมที่ไดรับ ORS แบบ

สารละลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.008) ถา P นอยมากๆ

ถาเปนขอมลูหลายจุดใหเขียนเรียงกัน : 

ขอมูลป 2550-2553 คิดเปน 20, 30 และ 40% ตามลําดับ
ไมจําเปน  ซ้ําซอน



การเขียนบทคัดยอ มหีัวขออะไรบาง

หัวขอสําคัญประกอบดวย
5. สรุปผลการศึกษา และ ขอเสนอแนะ

- เขียนใหผูอานเขาใจวาความหมายของขอคนพบของผูวิจัย
คืออะไร (ไมใชนาํเสนอตัวเลขที่คนพบซ้ําอีก)
- เขียน ขอเสนอแนะ ในการใชประโยชนจากผลงานนี้
- หมายเหตุ: นกัวิจัยทุกคน ควรใหความเห็นตอขอคนพบและ
ขอสรุป

นับเปนจาํนวนคําที่กําหนดถึงตรงนี้

ความยาว (200-350 คํา)
(ใชทักษะการยอความ หลายครั้ง/หลายคนดู)

Keyword

คําถาม?



การเขียนบทคัดยอ มหีัวขออะไรบาง

หัวขอสําคัญประกอบดวย
6. หัวขออื่นๆ ที่ R2R กําหนดเพิ่มเติม

- การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอผูปวย/ผูปฏิบัติงาน/หนวยงาน/ 
องคกร
- บทเรยีนที่ไดรับ/ปจจัยแหงความสําเร็จ/การสนับสนุนที่ไดรับ



การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในงานประจํา  

จากการที่ไดศึกษาและพัฒนางานในครั้งนี้พบวาการใช    “ ผากัน

ยุง ”   ชวยลดระยะเวลาในการตรวจคลื่นไฟฟาหวัใจไดเล็กนอย 

ชวยลดความวิตกกังวลในผูปวยหญิงมากกวาผูปวยชาย   และลด

ความผิดพลาดจากการติดเครื่องมือผิดตําแหนงของพยาบาล

ในขณะตรวจคลื่นไฟฟาหวัใจได           ขณะนี้กําลังปรับปรุง “ 

ผากันยุง ” โดยการนําเอาขอบกพรองที่พบไปปรึกษากับงาน

บริการผาของศูนยใหเขามาชวยปรับปรุง

มรีายละเอียดในหวัขอตอไป



ตัวอยางบทคัดยอ: การใชประโยชน
• การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในงานประจํา  จากงานวิจัยที่ได ได

นํามาเปนแนวทางในการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจประจําวันในหอผูปวย 

CCU และ ICCU จากเดมิที่ผูปวยทุกรายจะไดรับการตรวจ EKG 12 

leads ทุกวันในชวงเชา จนกวาจะจําหนายออกจากหอผูปวย เปลี่ยนเปน

การตรวจ EKG 12 leads เฉพาะในผูปวยกลุม Acute coronary syndrome 

ใน 3 วันแรกของการ Admit หลังจากนัน้ตรวจเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง 

สวนผูปวยรายอื่นตรวจ EKG 12 leads แรกรับ  ผลจากการเปลี่ยนแปลง

วิธีการทํางาน พบวาทําใหสามารถลดคาใชจายจากการตรวจคลื่นไฟฟา

หัวใจประจําวันโดยประมาณจาก 1,728,000  บาทตอปเปน 586,800 

บาทตอป และลดระยะเวลาที่ตองใชในการตรวจจาก17,280 นาทีตอป 

เปน 5,868 นาทตีอป 



การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอผูปวย/ ผูปฏิบัติงาน/ 

หนวยงาน/ องคกร

-ประโยชนในการเกิดความรวมมือในการทํางานในองคกร 

-ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 

บทเรียนที่ไดรับ/ปจจัยแหงความสําเร็จ/การ

สนับสนุนที่ไดรับ

-การสรางแรงบันดาลใจใหแกตนเอง/หนวยงาน  

-ความสุขจากการทาํวิจัยจากงานประจํา



ตัวอยางบทคัดยอ
• บทเรียนที่ไดรับจากการวิจัย ไดมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางทีมสุขภาพใน

การแกไขปญหาในหอผูปวย เพื่อวางแผนในการดูแลรักษาไดอยางมีประสิทธิ 

ภาพ ลดการเพิ่มภาระงานที่ไมจําเปน  ไดฝกทักษะในการทํางานวิจัย และชวยให

บุคลากรในหอผูปวยเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานวิจัยเรื่องอื่นๆ ตอไป

• ปจจัยแหงความสําเร็จ  บุคลากรในหนวยงานทั้งพยาบาล แพทย ใหความรวมมือ

ในการทํางานวิจัย  มีการทํางานเปนทีม และการนําผลงานวิจัยมาใชในการลด

ภาระงานในหอผูปวย ทําใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนางานประจําใหเปน

งานวิจัย 

• การสนับสนุนที่ไดรับจากผูบริหารหนวยงาน/องคกร  ไดรับการสนับสนุนจาก

หัวหนาสาขาหทัยวิทยา ในการทํางานวิจัย  และโครงการพัฒนางานประจําสู

งานวิจัยของ..... สนับสนุนทั้งเงินทุน และการใหคําปรึกษาทุกดานในการทํางาน

วิจัย



เกณฑ คะแนน ได

1. ที่มา 5 5

     ขนาดของปญหา 5 0

     วัตถุประสงค 5 5

     ความคิดรเิริ่ม 5 5

2.การทบทวนองคความรู 10 3

3.ระเบียบวิธีการวิจัยและผลการศึกษา 20 17

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอผูปวย/ ผูปฏิบัติงาน 10 10

5.บทเรยีนที่ไดรับ 5 5

6.การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 35

100

20

70



ขอเชิญรับรางวัล
ครั้งที่ 6 (31 ก.ค.-2 ส.ค. 2556) 



สรุปหลกัเบื้องตนในการเขียนบทคัดยอ
• รูเขา : ผูรับมขีอกําหนดอะไรบาง
• รูเรา : ผูวิจัย รูวิธีการและผลการศึกษาเปนอยางดี
           “อดีตแกไขไมได”

   อดตีคือ วิธีการศึกษา
   ปจจุบันคือ การเขียนบทคัดยอ“ทําปจจุบันใหดีที่สดุ”
จะทําไดดี ตองฝกฝน และเรียนรูอยางสม่ําเสมอ

Research = DIY

ขอบคุณ
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