


ประกาศผลการคัดเลือกผลงานน าเสนอประเภท  Oral ในงานประชมุวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจ าป ี2562

ล าดบัที่ เรื่อง โรงพยาบาล รูปแบบการน าเสนอ ประเภท ผู้น าเสนอ

01 Activate trauma team โรงพยาบาลหาดใหญ่ Oral CQI พว.จรรยา เนตรวชริกุล

02 Utilization  Review   SYSTEM โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี Oral Innovation นายฮิลมี  ซามะเฮง

03 การเปรียบเทียบผลของการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟา้และการฝังเข็มร่วมกับการประคบสมุนไพรต่อระดับอาการปวด ระดับความรุนแรงใน

การปวด และการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างที่มารับบริการในโรงพยาบาลห้วยยอด

โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง Oral R2R นางสาวศวิกา  จันทร์สถาพร

04 การพฒันา TEAMWORK MODEL episode 2  เพื่อป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด 

 โรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลสิเกา จ.ตรัง Oral R2R นางเพียงเพ็ญ รักจริง

05 การพฒันาระบบบริการผู้ป่วยโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครินทร์ Oral นางเมตตา  เลิศเกียรตริัชตะ

06 การพฒันารูปแบบการดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุต าบลท่าง้ิวอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง Oral R2R นางสาวบญุลาภ คงเฝือ

07 การพฒันาและการจัดการปัญหาของผู้ป่วยในคลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง Oral ภญ.บณัฑิตา พรหมจ ารัส และทีม

08 การพฒันาศักยภาพของเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยใส่เคร่ืองช่วยหายใจที่บ้าน โรงพยาบาลหาดใหญ่ Oral CQI พว. กษมพร สุวรรณชาตรี

09 ฉลากยาวาร์ฟาริน (warfarin) มหัศจรรย:์ ช่วยลดอาการข้างเคียงที่รุนแรง โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา Oral CQI นายรอนี กาเดร์

10 นวัตกรรมฉีกกฎ HosXp สู่ GFR Web application โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา Oral Innovation ภญ.นาเดยี  เจะเอาะ   และทีม

11 ต้านแพย้าซ้ า 2018 โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต Oral CQI ภญ.อุชพุร  เหง่าสุวรรณ

12 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ไม่น ายาเดิมมาโรงพยาบาล ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลสตูล Oral R2R ภญ.อมรทิพย์ สมสุข

13 ประสิทธิผล (Effectiveness) ของกระบวนการเพื่อให้เกิดการใช้ยาปฏชิีวนะที่สมเหตุผล ในผู้ป่วยนอกในโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดิน

หายใจส่วนบน(Upper respiratory tract infection)  และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea ) ของเครือข่ายบริการปฐมภมูิ         

รพ.หาดใหญ ่ อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา (RDU2)

โรงพยาบาลหาดใหญ่ Oral CQI นายอดศัิกดิ์ เมฆตรง

14 ผลการประคบด้วยเจลแช่เย็นต่อการลดความเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วย Somatic Norciceptic pain โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง Oral R2R นางสาวเพ็ญพร  จงใจ

15 พฒันาการส่ือสารงานเวชระเบียน โรงพยาบาลบันนังสตากับผู้ป่วยสัญชาติพม่า 

ด้วยคู่มือ “สามภาษา Thai-Burma-Mon”

โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา Oral นางสาวซารีปะ  อภบิาลแบ



ล ำดับที่ เรื่อง โรงพยำบำล รปูแบบกำรน ำเสนอ ประเภท ผู้น ำเสนอ

01 VAP Bundle Care : Evidence Bested Practice สู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI คุณผนิตำ  ศรวีำโย

02 นิง่สยบร้อน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Poster CQI นำงสำวโสภำ ทัศมำลี

03 270 นาทีชีวติ ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast track) โรงพยาบาลพรหมคีรี Poster CQI พว.จันทนำ  คันธิก

04 Clinical nursing Supervision: Phatthalung’ s  Model โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI นำงสุพิศ   จันทรพิ์ทักษ์   และทีม

05 MV / หนังส้ัน ลดตราบาปผู้ป่วยจิตเวช “ก าลังใจ” โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Poster CQI นำงกำญจน์ดี  แสงสงวน

06 QR CODE ช่วยได้ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Poster CQI นำงรศัมี บญุไทย

07 Real time Data Registry for the best Data Based ER โรงพยาบาลสตูล Poster CQI นำงพุดตำล ศรสีุวงค์

08 การถอนฟันในผู้ป่วยทีรั่บประทานยาวาร์ฟาริน(warfarin) โรงพยาบาลสตูล Poster CQI ทพ.ไพบลูย์  แสงยืนยงค์พิพัฒน์

09 การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงทีม่ีภาวะแทรกซ้อนทางไต โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง Poster CQI พญ.เพ็ญบญุญำ สีชุม และทีม 

10 การพัฒนาระบบการป้องกันและเฝ้าภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวานขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง Poster CQI คุณสำเรศ กังแฮ

11 การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) โรงพยาบาลย่านตาขาว โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง Poster CQI นำงสุภำพร อ่อนน้อม และทีม

12 การพัฒนาระบบส่งมอบยาผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (Refill clinic) ทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI ภญ.ศิยำพร  จรญูศรสีวัสดิ์

13 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพือ่ลดภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Poster CQI นำงสำวชุตินธร  ลีนะนิธิกุล

14 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยวาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI ภ.ญ.รชัดำ ลำยทิพย์

15 การลดความคลาดเคล่ือนในกระบวนการจัดยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI นำงสำววิมลภำ น้อยหล่อ

16 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาต้านไวรัส คลินิกใจประสานใจ โรงพยาบาล
พัทลุง

โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI ภญ.กิตติกำ บวัทอง

17 ดนตรีเปล่ียนชีวติ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Poster CQI นำงสำววนิดำ อำแว

18 ปรับระบบบริการสักหน่อย ผู้ป่วยรอคอยน้อยลง โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา Poster CQI นำงรสุนี  วำอำยีตำ

19 ผลการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก พืน้ทีต่ าบลก าแพง 
อ าเภอละงู จังหวดัสตูล

โรงพยาบาลละงู จ.สตูล  Poster CQI นำงสำวกนกวรรณ ฮ่องสำย

20 ผูกรัก..มัดใจ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Poster CQI นำยธนพล  แสนสุข

21 พัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI คุณพรเทพ   ทองชูด ำ

22 พัฒนาระบบจัดซ้ือร่วมวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา Poster CQI นำงอำอีเสำะ มือรงิจือแร

23 พิชิต waiting time คุ้มค่า คุ้มคุณ โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI ภญ.จำร ีจันแดง

24 มุง่มัน่พิชิต Fall โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Poster CQI นำงสำวเบญจวรรณ  วรรณเก้ือ

25 ยาใน 4.0 โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI ภญ. ศจีรตัน์   หลีวิจิตร

26 ระบบเฝ้าระวงัความคลาดเคล่ือนก่อนจ่ายยาวาร์ฟาริน (Warfarin) โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา Poster CQI นำงสำว ศิโรรตัน์  ขำวสุด

27 ระบบร่วมใจ Reconcile ปลอดภัย ด้วยโปรแกรม MR โรงพยาบาลพัทลุง Poster CQI ภญ.เพ็ญสมร อินทรภักดิ ์  และทีม

28 ลดการบันทึก เพิม่การดูแล (Lean Nurse’s Note) โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Poster CQI นำงมัลลิกำ เต็มสังข์

29 สัญญาณไฟ ใส่ใจมดลูก (warning box) โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา Poster CQI นำงสำว ยูนัยน๊ะ หะยีบอืรำเฮง

30 อาหารโปรตีนสูงกับการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือดจากเคร่ืองไตเทียม โรงพยาบาลละงู จ.สตูล  Poster CQI นำงดวงดำว โสมณะ

ประกำศผลกำรคัดเลือกผลงำนน ำเสนอประเภท Poster - CQI ในงำนประชุมวิชำกำร HA Southern Regional Forum ประจ ำป ี2562



ล ำดับที่ เรือ่ง โรงพยำบำล รูปแบบกำรน ำเสนอ ประเภท ผู้น ำเสนอ

01 ส่ีล้อทุ่นแรง โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง Poster Innovation นำยตฤณกร สิทธโิยธำและทีม

02 สบายตัว สบายเท้าด้วยกะลายืดเหยียดเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลยะลา Poster Innovation นำยธงชัย อินทรกำญจน์

03 Health Check Up (HCU) โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี Poster Innovation นำยปิยวัฒน์ มณีนวล

04 Herbal poultice at home โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา Poster Innovation นำงสำวนัศรีนย์ แวดือรำแม

05 Herbal Steam Pocket(กระโจมอบสมุนไพรพกพา) Easy , Many Time , Anywhere โรงพยาบาลสตูล Poster Innovation นำงสำววรำรัตน์   อโณทัย

06 KPI Cockpit โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี Poster Innovation คุณปิยวัฒน์ มณีนวล

07 Ring for you โรงพยาบาลพัทลุง Poster Innovation พญ.เบ็ญจมำศ สลิลปรำโมทย์

08 Slope comfort โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา Poster Innovation นำงสำวนูรมำ  ยำลี

09 X วา๊วๆๆ โรงพยาบาลพัทลุง Poster Innovation นำงนันทนำ เพ็ชรทอง   และทีม

10 กล่องมหัศจรรย์ 1,000 วนั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพรุจดู Poster Innovation นำยสินทรัพย์  ก่ิงวิชิต

11 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) เพียงปลายนิ้ว โรงพยาบาลดีบุก จ.ภูเก็ต Poster Innovation พว.ณัชตำ  สำยแก้ว   และทีม         

12 การประยุกต์หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการบริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลดีบุก  จ.ภูเก็ต Poster Lean พว.มลทิรำ   คนตรง และทีม          

13 การพัฒนาการตอบแบบสอบถามการรับบริการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีผ่านโปรแกรม Google Doc โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี Poster Lean พว.สุพรรัตน์ ปิ่นโพธิ์

14 การพัฒนาเคร่ืองออกก าลังกายแขน-ขา (Two in one) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ Poster Innovation นำงทักษอร   เทพพรหม

15 การพัฒนาโปรแกรมให้ความรู้ในการท ากายภาพบ าบัดแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ Poster Re-Innovation นำงจุฑำมำศ ทองบุญ

16 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้ RYH DM DATABASE PROGRAM โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี Poster Innovation นำยปิยวัฒน์ มณีนวล

17 การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ Poster Re-Innovation นำงสำวนริสำ สะมำแอ

18 การเพิ่มประสิทธภิาพการจดัการข้อมูลด้านงานยุทธศาสตร์ด้วย Pivot Table โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ Poster Lean นำยวันชำติ มำทำ

19 การเพิ่มประสิทธภิาพในการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด าโดยโปรแกรม TPN (Total parenteral nutrition) โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ Poster Innovation ภก.สรำยุทธ  ยำแรสำงะ

20 ช่องก้าว (CERVIX PROGRESSION) โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา Poster Innovation นำงสำวนูไรฮนั  หิแต

21 แถบสีเตือนความจ า ไร้ยา Expire โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากคม Poster Innovation นำงสำวรัตติยำ    สีสุข

22 นวตักรรม Arm sling  โรงพยาบาลละงู จ.สตูล  Poster Innovation นำงสำวเกวลี หมำนมำนะ  

23 นวตักรรมเป่าขวดมหัศจรรย์พลิกผันสุขภาพผู้ป่วย COPD โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง Poster Innovation นำงสำวรุง่นภำ เก้ือกูล และทีม

24 นวตักรรมผ้ามัดเด็ก“มัดหนูแน่นๆๆ” โรงพยาบาลสตูล Poster Innovation นำงสุมำลี  พรหมสุทธิ์

25 ป้องกันไวป้ลอดภัยทุกคน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี Poster Innovation นำงสำวเปรมวดี หลวงมณี

26 ผมไม่ร่ัวนะคัฟ V2 โรงพยาบาลพัทลุง Poster Innovation คุณนันทนำ  เพ็ชรทอง   และทีม

27 ผ้าผืนสุดท้าย ตามวถิีมุสลิม โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครินทร์ Poster Innovation นำงสำวทัศณียำ ไข้บวช

28 ล้อเล่ือนเพื่อน้อง โรงพยาบาลพัทลุง Poster Innovation นำยศุภชัย แก้วดวง

29 ล้ินชักรักษ์ตกเลือด โรงพยาบาลควนขนุน  จ.พัทลุง Poster Lean พญ.วรพิณ  วิทยวรำวัฒน์

30 อุปกรณ์จบัยึดคาสเสทส าหรับถ่ายภาพทางรังสี โรงพยาบาลสตูล Poster Innovation นำงจำรุวรรณ   กองบก

ประกำศผลกำรน ำเสนอผลงำนประเภท Poster - NON CQI ในงำนประชุม HA Southern Regional Forum ประจ ำปี 2562



ค ำแนะน ำเพิ่มเติมในกำรน ำเสนอผลงำน 

เจ้ำของผลงำน/ผู้น ำเสนอผลงำนจะได้รับสิทธิ์  ดังนี้ 
1. ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ในกำรน ำเสนอผลงำนบนเวที จะได้รับเกียรติบัตร

และเงินรางวัล  4,000 บาท/ 3,000 บาท/  2,000 บาท และรางวัลชมเชย 1,000 บาทตามล าดับ และผลงานอำจได้รับการ
พิจารณาให้น าเสนอในเวทีในงานประชุม  20 th  HA National Forum 

2. ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ในกำรน ำเสนอผลงำนโปสเตอร์ จะได้รับเกียรติบัตร
และเงินรางวัล 2000 บาท/ 1500 บาท/ 1000 บาท และรางวัลชมเชย 500 บาทตามล าดับ และผลงานอำจได้รับการ
พิจารณาให้น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุม 20 th  HA National Forum (บูธ HACC ภาคใต้) 
              **ผลงำนโปสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ CQI, Non-CQI (รวมเป็น 10 รำงวัล)** 

กำรน ำเสนอบนเวที (Oral Presentation) 

การน าเสนอบนเวที ให้เวลาน าเสนอไม่เกิน 10 นาที กรรมการซักถาม และวิพากษ์ 2 นาที เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ส าหรับผู้น าเสนอและเจ้าหน้าที่  ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือเจ้าของผลงานให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ :- 

1. กรุณาส่งไฟล์ (PowerPoint) ที่ใช้น าเสนอมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ Format ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการน าเสนอ เช่น เปิด file ไม่ได้, เปิด VDO ไม่ได้ , file link ไม่เรียบร้อย 
เป็นต้น 

2. ก าหนดให้ใช้โปรแกรม Microsoft Office version 2013 (หรือต่ ากว่า) และไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้
ในการน าเสนองาน เช่น Notebook เพื่อการรักษาเวลาในการน าเสนอผลงาน 

3. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ขอให้แจ้งภายในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
4. ศูนย์ฯ จะน าไฟล์ที่ท่านส่งมา บันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จะเสนอบนเวที และผู้น าเสนอสามารถตรวจสอบ

ไฟล์ได้จากคอมพิวเตอร์ที่บริเวณหน้าห้องประชุม 
 
กำรน ำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation ) 

การน าเสนอผลงานโปสเตอร์ ขนาดของบอร์ด (แนวตั้ง) ความกว้างไม่เกิน 89 ซม. ความยาวไม่เกิน (สูง) 189 ซม. 
เพื่อความสะดวก ส าหรับเจ้าของผลงาน ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ :- 

1. ทางศูนย์ฯ จะเตรียมสถานที่และบอร์ดให้ในวันที่ 21 มกราคม 2562 เจ้าของผลงานสามารถเข้ามาติดตั้งบอร์ดได้
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หรือในวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. และจัดเก็บในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดบอร์ด ขอควำมร่วมมือให้ใช้เฉพำะ กระดำษกำวย่นหรือกำวดินน้ ำมันเท่ำนั้น 

(กรุณำเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้มำเองให้เพียงพอ) ห้ำมใช้เทปกำว 2 หน้ำเด็ดขำด   

3. ในวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น . เจ้าของผลงานเข้าประจ าบอร์ด เพื่อตอบข้อซักถามของ

คณะกรรมการ โดยไม่มีกำรน ำเสนอ 
 

 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                         
 

แบบฟอร์มส่งหลักฐานการช าระเงิน 
**ส าหรับผู้น าเสนอผลงาน Oral Presentation และ Poster Presentation** 

งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นระดับภูมิภาค 
“คุณภาพและความเท่าเทียมในยุคไทยแลนด์ 4.0: Quality and Equity in Thailand 4.0” 

ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โรงพยาบาล ................................................................. ........................จังหวัด..............................................
ชื่อ-สกุล ผู้น าเสนอ ............................................. ....................................เบอร์มือถือ......................... ................. 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ………………………………………………………………E-mail …………………………........................     
ผลงานล าดับที่………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรื่อง ...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
ประเภทผลงาน 
  Oral Presentation         
                  Poster Presentation  โปรดระบุ...   CQI     Non CQI 
ค่าลงทะเบียน 
         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน ช าระค่าลงทะเบียน 2 ,500 บาท 
         และขอให้ท่านช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หากเกินก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์ 
        ** ก าหนดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนในอัตราดังกล่าวได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน**         
  (กรณีเปลี่ยนชื่อผู้น าเสนอ ขอให้ท่านด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียน  

  หากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน )  
การช าระค่าลงทะเบียน 
โอนเงินเข้าบัญชี     ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ชื่อบัญชี        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                    QR code ลงทะเบียน 
เลขที่บัญชี        565-2-64561-2                                                                       https://goo.gl/A2MPf4 
                               (ส ำหรับผู้น ำเสนอเท่ำนั้น)    
การออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนในนาม  

โรงพยาบาล……………………………………………………………………………………………………………………………ตามรายชื่อผู้ลงทะเบียน 
(โปรดน าหลักฐานการโอนเงินตัวจริง หรือรูปถ่ายส าเนาหลักฐานการช าระเงินมาในวันที่อบรมด้วย)  

 
ส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการช าระเงินได้ที่ 

หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
 โทรศัพท์ 0 7445 1147 โทรสาร  0 7445 1127 

E-mail: hacc.meeting@gmail.com 
ติดต่อสอบถาม 

หน่วยการจัดประชุม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 โทรศัพท์ 0 7445 1147 โทรสาร  0 7445 1127 E-mail : hacc.meeting@gmail.com 

https://goo.gl/A2MPf4
mailto:hacc.meeting@gmail.com
mailto:hacc.meeting@gmail.com


ค ำชี้แจงรำยละเอียดกำรลงทะเบียน 

ส ำหรับผู้น ำเสนอผลงำน Oral Presentation และ Poster Presentation 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน ให้ท่านลงทะเบียนผ่านทาง QR code (ด้านล่าง) หรือ ทาง link :  
https://goo.gl/A2MPf4  เท่านั้น  
 

2. ผู้น าเสนอผลงาน Oral Presentation และ Poster Presentation ต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียน 2,500 บาท  
** ก าหนดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนในอัตราดังกล่าวได ้1 ท่าน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น **   
 

3. ขอให้ท่านช าระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 หากเกินก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์ 
 

4. เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถช าระเงินได้โดย                       
โอนเงิน เข้าบัญชี     ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ชื่อบัญชี          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เลขที่บัญชี          565-2-64561-2 

 

5. ขอให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแนบแบบฟอร์มหลักฐานการช าระเงิน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
มาที่ E-mail: hacc.meeting@gmail.com โดยชื่อในแบบฟอร์มส่งหลักฐาน และแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนในระบบ Google ฟอร์ม ต้องเป็นชื่อผู้น าเสนอผลงานและเป็นชื่อ-สกุล เดียวกัน      
 

6. กรณีเปลี่ยนผู้น าเสนอผลงาน ขอให้ท่านด าเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงมายังศูนย์ฯ ให้แล้วเสร็จก่อน
ลงทะเบียน และช าระเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีช าระเงินแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน  

 

 

    

 
QR code ลงทะเบียน                     QR code ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม              
https://goo.gl/A2MPf4                    https://goo.gl/bSwR1y 

                    (ส าหรับผู้น าเสนอเท่านั้น)    
 
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม :- 
ศูนย์ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ภำคใต้ (HACC-ST) 
คุณกันฑ์กนิษฐ์  แก้วผนึก 
โทรศัพท์ 074-451014, / 087-6303733 

https://goo.gl/A2MPf4
mailto:hacc.meeting@gmail.com
https://goo.gl/A2MPf4
https://goo.gl/bSwR1y



