
 
 

 

งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ระดบัภาคใต ้
“Trust in healthcare  : ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ” 

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หลักการและเหตผุล 
   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โรงพยาบาลและบุคลากรได้รับการกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษาดีขึ้น มีการปรับกระบวนการพัฒนาและการจัดการตามสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์โควิด  แต่ละโรงพยาบาลได้น าเครื่องมือคุณภาพ กระบวนการจัดการ กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย
เนื่องจากบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ดีและมีคุณภาพ เกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธา ไว้วางใจของ
ผู้รับบริการและกลับมาใช้บริการซ้ า   

 เพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาของเครือข่ายบริการสุขภาพและเรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพฉบับที่ 5 (5th New HA Standard) มาปรับใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงก าหนด
จัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อ “Trust in healthcare  : 
ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านระบบ Online  
 
วัตถุประสงค ์

1. มีการกระจายความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) 
 ผู้ประสานงาน: 1.นางสาวกันฑก์นิษฐ์ แก้วผนึก เบอร์โทร 087-6303733  
          2.นางสาวลักษมณ  ช่วยนุ่ม  เบอร์โทร 097-2244222 
          E-mail : quality.psu@gmail.com  

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
วันเวลาสถานที่ วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 
 ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านระบบ Online 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในเครือข่าย

บริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12 ผู้สนใจทั่วไป  
 โดยรับจ านวนผู้เข้าอบรม แบบ On-site 70 คน และ แบบ Online 100 คน/Accounts  
 
วิทยากร     นพ.อนุวัฒน ์  ศุภชุติกุล 
 นพ.สมจิตต์   ชี้เจริญ   
 ภญ.วิชชุนี    พิตรากูล 
 อาจารย์วนิดา   แซ่อ่ึง 

 รศ.นพ.ธวัช  ชาญชญานนท์ 
 ตัวแทนจากโรงพยาบาล ชุมชน/ทั่วไป/ศูนย/์มหาวิทยาลัย 
    และคณะศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ (HACC-ST) 
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วิธีด าเนินการ อภิปราย บรรยาย และฝึกปฏบิตัิ 
 
วันที่รับสมัคร    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัคร 
                         ก่อนก าหนด หากมีผู้สมัครเต็มจ านวน และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) 
 
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน 
  
 
โดยโอนเงินเข้าบัญชี    ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในนาม 
                   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม)   

       บัญชีเลขที่ 565-2-64561-2 
 
หัวข้อการประชุมวิชาการ 

1. CLT Profile/Clinical quality summary     
2. Risk Management/Risk register                                   
3. 5th  New HA Standard  
4. Learning from  Diagnostic Errors 
5. ระบบยาในมุมมองของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การถอดบทเรียนในสถานการณ์โควิด 

    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 11 และเขต 12 
2. กระตุ้นให้โรงพยาบาลในภาคใตเ้กิดความตื่นตัวในการพฒันาคณุภาพ HA อย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ : ขออนุมัติหน่วยการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาลและสภาเภสชักรรมให้แก่ผู้เข้าอบรมตามรายชื่อที่
ลงทะเบียน แบบ On-site 70 คน และแบบ Online 100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

(ร่าง)ก าหนดการ 
งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจ าปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ 

ห้อง 1 : ห้องประชุม ชั้น 14 (แบบ On-site 40 คน และผู้เข้าร่วม Online : 100 คน )  
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน/ทดลองเข้าระบบ รศ.นพ.ธวัช   ชาญชญานนท์ และคณะ 
 09.00 - 10.30 CLT Profile 

10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.15 CLT Profile/Workshop 
12.15 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 Clinical Quality Summary 
14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.15 Clinical Quality Summary/Workshop 

ห้อง 2 : ห้องประชุม ชั้น 12/1 (แบบ On-site 30 คน) **ไม่อบรมแบบ Online ** 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน/ทดลองเข้าระบบ อาจารย์วนิดา    แซ่อึ่ง และคณะ 
 09.00 - 10.30 Risk Management 

10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.15 Risk Management/Workshop 
12.15 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 Risk register 
14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 - 16.15 Risk register/Workshop 

 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ 

ห้อง 1 : ห้องประชุม ชั้น 14 (แบบ On-site 70 คน และผู้เข้าร่วม Online : 100 คน )  
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.30 - 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 - 10.30 5th New HA Standard นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.15 Learning from Diagnostic Error นพ.สมจิตต์ ช้ีเจรญิ 
12.15 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.30 ระบบยาในมมุมองของสมาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล ภญ.วิชชุนี  พิตรากูล 
14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 - 16.45 แลกเปลีย่นเรยีนรู้ : ถอดบทเรียนในสถานการณ์โควดิ  

- 14.45 - 15.15 ประเภทโรงพยาบาลระดับชุมชน : นาทวี    ผู้น าเสนอโรงพยาบาลนาทว ี   
- 15.15 - 15.45 ประเภทโรงพยาบาลระดับทั่วไป/จังหวัด : ปัตตานี   ผู้น าเสนอโรงพยาบาลปัตตาน ี
- 15.45 - 16.15 ประเภทโรงพยาบาลระดับศูนย์ : หาดใหญ่   ผู้น าเสนอโรงพยาบาลหาดใหญ ่
- 16.15 - 16.45 ประเภทโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย : สงขลานครินทร์   ผู้น าเสนอโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์   

หมายเหต ุ: รายชือ่ผู้น าเสนออยู่ระหว่างติดต่อประสานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง 


