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ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ใน
เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12 ผู้สนใจทั่วไป บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
 ผู้นําเสนอผลงาน รวมผู้เข้าประชุมประมาณทั้งสิ้น 450 คน 

 

วิทยากร     นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล 
 อาจารย์โกเมธ   นาควรรณกิจ 
 แพทย์หญิงปิยวรรณ    ลิ้มปัญญาเลิศ 
 เภสัชกรหญิงวิชชุนี     พิตรากูล   

 นายแพทย์เรืองศักด์ิ  ลีธนาภรณ์ 
 นายแพทย์ธวัช  ชาญชญานนท์ 
 แพทย์หญิงวรรณา  อังคสุวรรณ 
 อาจารย์วนิดา    แซ่อ่ึง 

และคณะ 
 

 

วิธีดําเนนิการ บรรยาย อภิปราย นําเสนอผลงาน และวิพากย์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

วันที่รับสมัคร    รับสมัครต้ังแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรับสมัคร 
                       ก่อนกําหนด หากมีผู้สมัครเต็มจํานวน และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) 
 

ค่าลงทะเบียน ชําระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน 
 ชําระค่าลงทะเบียนหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน 
                              (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหน้ําเสนอผลงาน ชําระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท) 
 

โดยโอนเงินเข้าบัญชี  ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในนาม 
                    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม)   

บัญชีเลขที่ 565-2-64561-2 
 

หัวข้อการประชุมวิชาการ 
1. New Quality Tools                                           5. 2P Safety & NRLS 

2. Rolling Quality Momentum                               6. Utility & Facility Management 

3. Non- technical skill                                          7. มาตรฐานระบบยาในมุมมองสมาคม  

4. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. การสร้างความผูกพันในองค์กรอันก่อเกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
2. มีการประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12 
3. กระตุ้นให้โรงพยาบาลในภาคใต้เกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพ HA อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการนําเสนอผลงานจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ และมีคุณค่าที่ควรเผยแพร่ให้รับรู้อย่างกว้างขวาง 

 ในการจัดประชุม 20th HA National Forum 
หมายเหตุ : ขออนุมัติหน่วยการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาลและสภาเภสัชกรรม 
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การประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นระดับภูมิภาค ประจาํปี 2562 

“คุณภาพและความเท่าเทียมในยุคไทยแลนด์ 4.0 : Quality and Equity in Thailand 4.0” 

1. บทนํา 

  HA southern regional forum จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภายใต้ หัวข้อ“คุณภาพและความเท่าเทียมในยุค       

ไทยแลนด์ 4.0 : Quality and Equity in Thailand 4.0” ประจําปี 2562 โดยหมวดหมู่เนื้อหาหลักตาม

แนวทางคุณภาพที่จะนําเสนอผลงาน คือ 

- CQI 

- Lean 

- Innovation 

- Re- Innovation 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 
2. การคัดเลือกผลงาน 

เชิญชวนนําเสนอผลงาน 
 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ขอเชิญชวนโรงพยาบาล
ต่างๆ ร่วมส่งผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อคัดเลือกให้

นําเสนอผลงานลักษณะผลงานที่นําเสนอจะมีสองลักษณะ คือ ผลงานที่ เป็นการพัฒนาระบบงาน , 
CQI/Clinical CQI หรือผลงานอื่นๆ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนได้ทั้งในเชิงตัวเลขที่เป็น

รูปธรรม และผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงนามธรรมที่สะท้อนการเปลี่ยน/พัฒนาเชิงระบบ ซึ่งผลงานแต่ละ
ลักษณะจะมีการส่งสรุปผลงานที่แตกต่างกัน 

รูปแบบการนําเสนออาจจะเป็นโปสเตอร์ หรือการนําเสนอในห้องประชุมขอให้ผู้ส่งผลงานระบุความ
ต้องการที่เหมาะสมกับผลงานของตนเองมาให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นการนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ หรือ 
นําเสนอในห้องประชุม (อย่างไรก็ตามคณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาปรับรูปแบบการนําเสนอตามความ
เหมาะสม) 

 

การคัดเลือกผลงาน 
•   กําหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

 •   ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทาง http://medinfo.psu.ac.th และ E-mail : 
แจ้งเจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 
 

การสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลและผูส้่งผลงาน 
•   ผลงานที่ชนะการประกวดบางส่วนจะได้รับสิทธ์ิไปนําเสนอผลงานในการประชุม  HA national forum 
 ครั้งที่ 20  ปี 2562 
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แบบฟอร์มการส่งผลงาน 
3. แนวทางการเขียนสรุปผลงานนําเสนอ ส่งในรูปแบบ File word (.doc หรือ .docx) ใช้ตัวอักษรขนาด 16  เนื้อหาไม่
เกิน 3-5 หน้า ขนาดไม่เกิน 500 Kb. 
 ส่วนที่ 1  
  ข้อมูลทั่วไป 

 ก. ช่ือเจ้าของผลงาน, e-mail, โทรศัพท์ 
 ข. โรงพยาบาลหรือองค์กรทีป่ฏิบัติงาน 
 ค. ช่ือผลงาน 
 ง. รูปแบบการนําเสนอ (ขอให้ระบุประเภทของผลงานที่ท่านส่งเข้าประกวดมาด้วย) 

 การนําเสนอบนเวที (oral presentation) 

 โปสเตอร์ (poster presentation)  

 CQI 

 Lean 

 Innovation 

 Re- Innovation 

 (หมายเหตุ:หากท่านใดนําเสนอรูปแบบผลงานประเภท poster presentation ขอให้ระบุชนิดของผลงานมาด้วย) 

ส่วนที่ 2 

 กรณีผลงานการพัฒนาระบบงาน, CQI/Clinical CQI หรือผลงานอื่นๆ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน 
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: ยาวไม่เกิน 70 ตัวอักษร อาจจะใช้คําย่อในชื่อผลงานได้ แต่ให้มี

คําอธิบายสั้นๆ  อยู่ข้างล่าง 
2. คําสําคัญ :ระบุคําสําคัญเพื่อง่ายต่อการค้นหา 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : เขียนสรุปสั้นๆ ใน 1 ประโยค ระบุจุดเน้นของผลงาน/โครงการว่าทีมได้

ปรับปรุงอะไรและเกิดผลลัพธ์อะไร 
4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : 
5. สมาชิกทีม :ระบุรายชื่อสมาชิกในทีม วุฒิ ตําแหน่ง ในบรรทัดเดียวกัน 
6. เป้าหมาย :ระบุเป้าหมายของโครงการในหนึ่งประโยค โดยมี format ดังนี้: เพื่อเพิ่ม/ลด (อะไร/

เท่าไร)...ภายในเวลา.... (อาจจะระบุพ้ืนที่ด้วย)  
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :ระบุว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร มีผลกระทบต่องานหรือการดูแล

ผู้ป่วยอย่างไร เกิดขึ้นที่ไหน เกี่ยวข้องกับใครบ้าง มีสาเหตุสําคัญจากอะไร 
8. กิจกรรมการพัฒนา :ระบุ (1) แนวคิดการออกแบบกิจกรรมพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง (2) ระบุ

ประเด็นการพัฒนาในลักษณะของ bullet ซึ่งแต่ละ bullet มีความชัดเจนในตัวเองโดยเริ่ม
ประโยคด้วยคํากิริยาที่เน้นวิธีการลงมือทํากิจกรรม2  ให้รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ว่าทีมได้ทําอะไรไปบ้าง (การใช้คําย่อคําแรกขอให้ระบุคําเต็มไว้ด้วย) 
 

 

2 เช่น ประเมินการกลืนของผู้ป่วย stroke ด้วยวิธีการทดสอบเป็นขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้....... 
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9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง : ระบุ (1) วิธีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการ

ประเมินเชิงคุณภาพ (2) ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงกราฟผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นโดย แนบ excel spreadsheet ซึ่งมี run chart ของข้อมูลที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลง 
ของโครงการโดย plot ตามลําดับเวลา อย่างน้อยควรจะมีกราฟผลลัพธ์หนึ่งภาพ (3) วิเคราะห์ว่า
การเปลี่ยนแปลงนี้แก้ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นได้เพียงใด  

10. บทเรียนที่ได้รับ : เขียนบทเรียนที่ได้รับในลักษณะของ bullet ในประเด็นต่อไปนี้ (1) ปัญหาหรือ
ความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินการโครงการ และวีการจัดการกับความท้าทาย
เหล่านั้น (2) ข้อแนะนําในสิ่งที่ควรปฏิบัติในลักษณะที่เป็น action-oriented และเหตุผลซึ่ง
ช้ีให้เห็นความสําคัญของเรื่องนั้น (3) สิ่งที่จะแตกต่างไปจากเดิมในคราวหน้า 

11. การติดต่อกับทีมงาน :ระบุช่ือผู้ที่สามารถติดต่อได้ ช่ือองค์กร ที่อยู่ โทรศัพท์ email 
  
 

 กรณีผลงานการพัฒนาที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ยาก หรือการพัฒนาในมิติที่เป็นนามธรรม  
ให้สรุปข้อมูลตามความเหมาะสมกับเรื่องที่จะนําเสนอ มีการเล่าเรื่อง (story telling) ประกอบ

ตามความเหมาะสม อาจใช้บุคคล/ผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวเดินเรื่องมาบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ การ
ฝ่าฟันอุปสรรค รวมทั้งความสนุกสนาน กําลังใจ และการสนับสนุนที่ได้รับจนก่อให้เกิดผลงานคุณภาพนั้นๆ        
พอสังเขป 

โดยหลักสําคัญ คือ การนําเสนอเรื่องเล่าให้สะท้อน รูปธรรมของการพัฒนาที่ขยายจากราย

กรณีสู่การพัฒนาเชิงระบบ การเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออก หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย ที่นํามาสู่การปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง        

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
1. ชื่อผลงาน/เรื่องเล่า: 
2. คําสําคัญ: 
3. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : 
4. สมาชิกทีม : 
5. ที่มาของเรื่องราว : 
6. สรุปเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นผลความพยายามในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา : 
7. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเชิงระบบ : 
8. บทเรียนที่ได้รับ : 
9. การติดต่อกับทีมงาน : 
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 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

 ส่งผลงานที่หน่วยคุณภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทาง E-mail : quality@medicine.psu.ac.th   

โดยขอให้ท่านบันทึกไฟล์ผลงานอเิล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ File word (.doc หรือ .docx) และให้ต้ังชื่อไฟล์ตาม

รูปแบบ ดังนี้   “รหัสประเภทผลงาน_ชื่อผลงาน_ชื่อเจา้ของผลงาน”   ตัวอย่างเช่น 

ผลงานประเภท (Oral)   “OR _การดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการ_นางสาวโชคดี  ร่ํารวย” 

      ผลงานประเภท (Poster CQI ) “ PC_การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการ_นางสาวโชคดี  ร่ํารวย” 

 

ประเภท รหัสผลงาน 

Oral     OR 

Poster  CQI     PC 

Poster  Lean     PL 

Poster  Innovation     PI 

Poster  Re- Innovation     PR 

 

 

 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทาง http://medinfo.psu.ac.th และ Email เจ้าของผลงาน 

 


