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การประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum และคัดเลือกผลงานเด่นระดับภูมภิาค ประจ าปีงบประมาณ 2563 

“High-tech, High-touch, High-trust in Healthcare : การดูแลสุขภาพภายใต้เทคโนโลยี สัมผัส และศรัทธา” 

1. บทน า 

  HA southern regional forum จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคุณภำพของระบบ

บริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนท่ีภำยใต้ หัวข้อ“High-tech, High-touch, High-trust in Healthcare : การดูแลสุขภาพภายใต้เทคโนโลยี สัมผัส 

และศรัทธา ประจ ำปีงบประมำณ 2563 โดยหมวดหมู่เนื้อหำหลักตำมแนวทำงคุณภำพที่จะน ำเสนอผลงำน คือ 

- CQI 

- Lean 

- Innovation 

- Re- Innovation 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผลงานประเภทเร่ืองเล่าและผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 

2. การคัดเลือกผลงาน 

เชิญชวนน ำเสนอผลงำน 
 ศูนย์ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล ภำคใต้ (HACC-ST) ขอเชิญชวนโรงพยำบำลต่ำงๆ ร่วมส่งผลงำนเด่นของ
โรงพยำบำลที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของโรงพยำบำลอื่นๆเพื่อคัดเลือกให้น ำเสนอผลงำน ลักษณะผลงำนที่น ำเสนอจะมีสองลักษณะ คือ 
ผลงำนที่เป็นกำรพัฒนำระบบงำน, CQI/Clinical CQI หรือผลงำนอื่นๆ ที่สำมำรถวัดผลลัพธ์ของกำรเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนได้ทั้งในเชิงตัว
เลขท่ีเป็นรูปธรรม และผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลงเชิงนำมธรรมที่สะท้อนกำรเปลี่ยน/พัฒนำเชิงระบบ ซึ่งผลงำนแต่ละลักษณะจะมีกำรส่งสรุปที่
แตกต่ำงกัน 

รูปแบบกำรน ำเสนออำจจะเป็นโปสเตอร์ หรือกำรน ำเสนอในห้องประชุมขอให้ผู้ส่งผลงานระบุความต้องการที่เหมาะสมกับผลงาน
ของตนเองมาให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นการน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ หรือ น าเสนอบนเวที (อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรคัดเลือกอำจพิจำรณำ
ปรับรูปแบบกำรน ำเสนอตำมควำมเหมำะสม) 

 
กำรคัดเลือกผลงำน 

•   ก ำหนดเปิดรับผลงำนตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไปถึงวันที่ 14 สิงหำคม 2562 

 •   ประกำศผลกำรคัดเลือกวันท่ี 16 กันยำยน 2562 ทำง https://qrgo.page.link/1kNb3 และ E-mail : แจ้งเจ้ำของผลงำนที่ผ่ำน              

               กำรคัดเลือก 

 
กำรสนับสนุนให้แก่โรงพยำบำลและผูส้่งผลงำน 

•   ผลงำนท่ีชนะกำรประกวดบำงส่วนจะได้รับสิทธ์ิไปน ำเสนอผลงำนในกำรประชุม  HA national forum ครั้งท่ี 21  ประจ ำปี 2563 
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3. แนวทางการเขียนสรุปผลงานน าเสนอ ส่งในรูปแบบ File word (.doc หรือ .docx) ใช้ตัวอักษร Angsana New    ขนาด 14-16                     
เนื้อหาไม่เกิน 2 หน้าเท่านั้น ขนำดไมเ่กิน 500 Kb. 

 ส่วนที่ 1  
 ข้อมูลทั่วไป 

ก. ช่ือผลงำน 
ข. โรงพยำบำลหรือองค์กรที่ปฏิบตัิงำน 
ค. ช่ือ-สกุล เจ้ำของผลงำน, E-mail, โทรศัพท ์
ง. รูปแบบกำรน ำเสนอ (ขอให้ระบปุระเภทของผลงำนท่ีท่ำนส่งเข้ำประกวดมำด้วย) 

 กำรน ำเสนอบนเวที (oral presentation) 
 โปสเตอร์ (poster presentation)  

 CQI 

 Non-CQI 

- Lean 
- Innovation 
- Re- Innovation 

 (หมายเหตุ:หากท่านใดน าเสนอรูปแบบผลงานประเภท poster presentation ขอให้ระบุชนิดของผลงานมาด้วย) 

ส่วนที่ 2 

 รายละเอียดสาระส าคัญของผลงานการพัฒนาระบบงาน, CQI/Clinical CQI หรือผลงานอื่นๆ ที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน และ
ผลงานที่มีผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงนามธรรมที่สะท้อนการเปลี่ยน/พัฒนาเชิงระบบ สรุปอย่างสั้นไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: ยำวไม่เกิน 70 ตัวอักษร อำจจะใช้ค ำย่อในช่ือผลงำนได้ แต่ให้มีค ำอธิบำยสั้นๆ  อยู่ข้ำงล่ำง 
2. ค าส าคัญ :ระบุค ำส ำคัญเพื่อง่ำยต่อกำรค้นหำ 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : เขียนสรุปสั้นๆ ใน 1 ประโยค ระบุจุดเน้นของผลงำน/หลักคิดที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ในระดับองค์กรหรือหน่วยงำน และเกิดผลลัพธ์อะไร 
4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : 
5. สมาชิกทีม :ระบุรำยช่ือสมำชิกในทีม วุฒิ ต ำแหน่ง ในบรรทัดเดียวกัน 
6. เป้าหมาย :ระบุเป้ำหมำยของโครงกำรในหน่ึงประโยค โดยมี format ดังนี้: เพือ่เพิ่ม/ลด (อะไร/เท่ำไร)...ภำยในเวลำ.... (อำจจะ

ระบุพ้ืนท่ีด้วย)  
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :ระบุว่ำปัญหำที่ต้องกำรแก้ไขคืออะไร มีผลกระทบต่องำนหรือกำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงไร เกิดขึ้นที่ไหน 

เกี่ยวข้องกับใครบ้ำง มีสำเหตุส ำคัญจำกอะไร 
8. กิจกรรมการพัฒนา :ระบุ (1) แนวคิดกำรออกแบบกิจกรรมพัฒนำหรือกำรเปลี่ยนแปลง (2) ระบุประเด็นกำรพัฒนำในลักษณะ

ของ bullet ซึ่งแต่ละ bullet มีควำมชัดเจนในตัวเองโดยเริ่มประโยคด้วยค ำกิริยำที่เน้นวิธีกำรลงมือท ำกิจกรรม 1  ให้
รำยละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจว่ำทีมได้ท ำอะไรไปบ้ำง (กำรใช้ค ำย่อค ำแรกขอให้ระบุค ำเต็มไว้ด้วย) 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง : ระบุ (1) วิธีกำรประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งอำจจะเป็นกำรประเมินเชิงคุณภำพ (2) ผล
ของกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ถ้ำเป็นไปได้ให้แสดงกรำฟผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดย แนบ excel spreadsheet ซึ่งมี run chart ของ
ข้อมูลที่ใช้ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง ของโครงกำรโดย plot ตำมล ำดับเวลำ อย่ำงน้อยควรจะมีกรำฟผลลัพธ์หนึ่งภำพ (3) 
วิเครำะห์ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงน้ีแก้ปัญหำที่เป็นจุดเริ่มต้นได้เพียงใด  

10. บทเรียนที่ได้รับ : เขียนบทเรียนที่ได้รับในลักษณะของ bullet ในประเด็นต่อไปนี้ (1) ปัญหำหรือควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรโครงกำร และวิธีกำรจัดกำรกับควำมท้ำทำยเหล่ำนั้น (2) ข้อแนะน ำในสิ่งที่ควรปฏิบัติในลักษณะที่เป็น 
action-oriented และเหตุผลซึ่งช้ีให้เห็นควำมส ำคัญของเรื่องนั้น (3) สิ่งที่จะแตกต่ำงไปจำกเดิมในครำวหน้ำ 

11. การติดต่อกับทีมงาน :ระบุช่ือผู้ที่สำมำรถติดต่อได้ ช่ือองค์กร ท่ีอยู่ โทรศัพท์ email 
              

                                1 เช่น ประเมินการกลืนของผู้ป่วย stroke ด้วยวิธีการทดสอบเป็นขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้.......  
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 เปิดรับผลงำนตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 สิงหำคม 2562 

 ส่งผลงำนที่หน่วยคุณภำพโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ทำง E-mail : quality.psu@gmail.com   

โดยขอให้ท่านบันทึกไฟล์ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ File word (.doc หรือ .docx) และให้ต้ังชื่อไฟล์ตามรูปแบบ ดังนี้           

“รหัสประเภทผลงาน_ชื่อผลงาน_ชื่อเจ้าของผลงาน”   ตัวอย่ำงเช่น 

ผลงำนประเภท (Oral)   “OR _กำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณำกำร_นำงสำวโชคดี  ร่ ำรวย” 

      ผลงำนประเภท (Poster CQI ) “ PC_กำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณำกำร_นำงสำวโชคดี  ร่ ำรวย” 

 

ประเภท รหัสผลงาน 

Oral     OR 

Poster  CQI     PC 

Poster  Lean     PL 

Poster  Innovation     PI 

Poster  Re- Innovation     PR 

 

 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรส่งผลงำน ครั้งแรก เท่ำน้ัน 

 ประกำศผลกำรคัดเลือกวันท่ี 16 กันยำยน 2562 ทำง https://qrgo.page.link/1kNb3   และ E-mail เจ้ำของผลงำน 

 ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถอืเป็นท่ีสิ้นสดุ 

 

 
 

https://qrgo.page.link/1kNb3

