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ในระบบบริการสุขภาพ เริ่มตนนำคำวา “Resilience in Healthcare” มาใชในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเหตุการณไม

พึงประสงคตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแลรักษา เริ่มจากการเรียนรูเรื่องความปลอดภัยแบบ Safety I ที่เรียนรูจาก

ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน เปน Safety II ท่ีเรียนรูจากการประสบความสำเร็จในการสรางความปลอดภัย ไมวาเกิดสถานการณ

หรือขอจำกัดใดๆ ในสถานพยาบาล นำมาสู เรื่อง Resilience in Healthcare System ท่ีใหความสำคัญในการพัฒนาเชิง

ระบบภาพใหญ คือ  “the health system’s ability to prepare, manage (absorb, adapt and transform) and 

learn from shocks” เนนความสามารถของระบบบริการสุขภาพที่ตองมีการเตรียมตัวและการจัดการ (ซึมซับ, ปรับตัว 

และปรับเปลี่ยน) โดยเรียนรูจากแรงกระแทกหรือสถานการณรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานการณ COVID-19 ดวยการเตรียม

ความพรอม มีการบริหารจัดการที่ดี มีการประสานความรวมมือ เพื่อนำระบบบริการสาธารณสุขกาวไปขางหนา รวมถึง

ยกระดับ และขยายศักยภาพ เพ่ือ scaling up ระบบบริการสุขภาพไทยใหคงอยูอยางยั่งยืน  

ในสถานการณ COVID-19 ที่ผานมา เกิด “Resilience” ทั้งในระดับบุคคล ที่ทำใหบุคลากรทางสาธารณสุข

สามารถยืนหยัดทำงานในสถานการณที่ยากลำบาก เกิด “Resilience” เชิงระบบในระดับโรงพยาบาลเพื่อรับมือกับ

สถานการณ COVID-19 ที่มีความหลากหลายเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลทั้งคนไข COVID-19 และคนไข

ทั ่วไป เกิด “Resilience” ในระดับ Health System ที่ตองมีการบริหารจัดการกับสถาณการณที่ยากลำบาก ทั้งการ

ควบคุมการระบาดเชื้อกลายพันธุ การบริหารจัดการวัคซีนใหครอบคลุม และการสื่อสารกับประชาชน เกิดความรวมมือ 

เกิดนวัตกรรม เกิดการเปลี ่ยนแปลงที ่เปลงประกายศักยภาพที ่หลากหลาย มีเรื ่องราวมากมายจากหลากหลาย

ประสบการณของผูคนท่ีควรคาแกการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการยกระดับ หรือ  “Scaling up” ระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พรอมเปนองคกรกลางในการเปดพื้นที่เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู ชื่นชมความสำเร็จ เสริมสรางกำลังใจและแรงบันดาลใจ โดยขยายการเรียนรูใหกวางขวางและทั่วถึง ผานการ

ประชุมวิชาการประจำป HA National Forum ครั้งท่ี 22 ระหวางวันท่ี 8 – 11 มีนาคม 2565 ภายใตหัวขอ “Towards 

Scaling Up and Resilience in Healthcare” ในร ูปแบบ hybrid ที ่ผสมผสานการจ ัดประช ุมแบบ on-site เพ่ือ

ตอบสนองการเปดประเทศและการดำรงอยูกับสถานการณ COVID-19 อยางเปนธรรมชาติ ภายใตมาตรการ universal 

precaution และคูขนานดวยการจัดประชุมในรูปแบบ online ที่ตอบโจทยการลดจำนวนคนมารวมตัวกันและเผยแพร

ความรูในวงกวาง รวมถึงรองรับกรณีเกิดการระบาดอีกระลอกที่จะสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณการจัดประชุมเปน

รูปแบบผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งหมด เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ไมวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เรายังจะไดพบกันอยาง

แนนอน ตอบโจทย “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” และรวมกันสรางสรรคระบบบริการ

สุขภาพของไทยใหมีคุณภาพและความปลอดภัย และเปนท่ีไววางใจของประชาชนตลอดไป  

1. ท่ีมาและความสำคัญ 
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2.1 หมวดหมูของผลงานที่นำเสนอ 8 หมวดหมู รายละเอียดดังนี้ 

หมวดหมูของผลงาน คำอธิบาย/ความหมายในหมวดหมู 

Leadership & Management เปนผลงานเดนที่บงบอกถึงการนำองคกร/หนวยงาน ใหมีการพัฒนาปรับปรุงอยาง

เปนรูปธรรมดวยคุณสมบัติเดนที่ประยุกตหรือผสมผสานถึงการนำหลักคิด ทฤษฎี

ภาวะผูนำและการบริหารจัดการ ที่นำสูการพัฒนาขับเคลื่อนทั้งดานการดูแลรักษา 

การธำรงใหคงอยูของบุคลากรเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และเขาถึงบริการ ไววางใจ

ในการเขารับบริการหรือรวมงานในทีม ในเครือขาย เกิดการยกระดับการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ 

3P Safety 

(3P: Patient, Personnel, People) 

ผลงานท่ีนำแนวคิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย “SIMPLE” สูการปฏิบัติ 

ในการแกไข ปองกันปญหา ปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเปา

หมายความปลอดภัยของผูปวย ผูใหบริการ และขยายไปสูประชาชน 

Patient Report Outcome ผลงานที่แสดงถึงการรายงานผลลัพธดานสุขภาพที่รายงานโดยตรงจากผูปวย หรือ

ผูปวยมีสวนรวมในการรายงานหรือการดูแลรักษา นำเอาผลลัพธท่ีไดสูการวิเคราะห

เพื่อการปรับปรุงพัฒนา ปรับระบบ/กระบวนการในการดูแลรักษาพยาบาล เพ่ือ

ตอบสนองความตองการท่ีทำใหเกิดประโยชนสูงสุด 

Effective Care Service ผลงานที่แสดงใหเห็นผลลัพธการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีการนำหลักเกณฑ

คุณภาพมาปรับใชไดอยางเหมาะสมกับบริบท มีการพัฒนากระบวนการใหบริการ 

หรือระบบงานที่มีคุณภาพ คุมคา คุมทุน และเกิดคุณคาสูงสุดเปนไปตามความ

คาดหมาย หรือเหนือความคาดหมายของผูรับบริการ เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ 

ความยั่งยืนขององคร และเห็นวงลอของการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจนไดผล

สำเร็จ 

Spirituality ผลงานที่นำหลักคิดมิติจิตวิญญาณสูการขับเคลื่อนพัฒนากระบวนการดูแลผูปวย 

อยางเปนรูปธรรม สูการพัฒนาเชิงระบบแบบองครวม เพื่อสรางคุณคาตอตนเอง 

ไดรับความไววางใจจากผูรับบริการและสังคม นำสูผลลัพธสุขภาพที่นาเชื่อถือและ

ไววางใจ 

Logistic & Supply Chain 

Management 

ผลงานท่ีบงบอกถึงการนำองคความรู “การจัดการระบบ logistic & supply chain  

management” ไปใชในงานหรือการบริหารจัดการ เพื่อลดภาระงานหรือพัฒนา

งานใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

2. แนวทางการเขียนผลงาน Poster Presentation 
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หมวดหมูของผลงาน คำอธิบาย/ความหมายในหมวดหมู 

Technology & Innovation เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึง แนวคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ที่ยังไมเคยมี

ใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมัยและใช

ไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทำงานนั้นไดผลดี หรือแกปญหา

ตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม 

Primary, Community and 

Integrated Care 

ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงบริการสุขภาพแบบบูรณาการที ่เนนคนเปนศูนยกลาง 

ครอบคลุมการดูแลสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค ที่มีการประสานความ

รวมมือของผูใหบริการและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตลอดกระบวนการของการดูแล

แบบไรรอยตอ มีความเชื่อมโยงทั้งการสงตอผูปวยและขอมูลขาวสาร เพื่อใหมีการ

ดูแลที่ตอเนื่อง โดยขอบเขตของการดูแลแบบบูรณาการ จะสอดคลองกับ "Triple 

Aim" 
 

2.2 รายละเอียดการสงผลงาน Poster Presentation 

ขอกำหนดในการเตรียมเนื้อหา 

- ระบบจะรับไฟล MS word เทานั้น และตองไมมี file Protection 

- พิมพเนื้อหาความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4  (รวมเนื้อหาทุกสวน) 

- การตั้งคาหนากระดาษ ขอบบน 1.25 นิ้ว ขอบลาง 1.0 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว 

- ระยะหางระหวางบรรทัด 1 ชวงบรรทัด 

- ตัวอักษรใช TH SarabunPSK ขนาด 16 Point 

- ขนาด file ไมเกิน 500 kb (กิโลไบต) 
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การเรียงลำดับเนื้อหา 

1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา 

- ยาวไมเกิน 70 ตัวอักษร อาจจะใชคำยอในชื่อผลงานไดแตใหมีคำอธิบายสั้นๆ อยูขางลาง 

- ภาษาไทย ขนาด 18 point ตัวหนา จัดก่ึงกลาง 

- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา จัดก่ึงกลาง 

2. ช่ือและท่ีอยูขององคกร/ภาควิชา 

3. คำสำคัญ 

- ระบุคำสำคัญ เพ่ืองายตอการคนหา 

4. สรุปผลงานโดยยอ 

- เขียนสรุป ใน 1 ประโยค ระบุจุดเนนของผลงาน/หลักคิดท่ีใชในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพในระดับองคกรหรือภาควิชา และผลลัพธท่ีได 

5. ปญหาและสาเหตุโดยยอ 

- วิเคราะหภาพรวมของขอมูล และระบุวาปญหาท่ีตองการแกไขคืออะไร มีผลกระทบตองาน ตอองคกร 

ตอผูให/ผูรับบริการอยางไร เกิดข้ึนท่ีไหน เก่ียวของกับใครบาง มีสาเหตุสำคัญจากอะไร 

6. เปาหมาย 

- ระบุเปาหมาย (purpose) ของโครงการในหนึ่งประโยคโดยมี format ดังนี้ 

- เพ่ือพัฒนา/ยกระดับ/เพ่ิม/ลด… [อะไร/เทาไร]… ภายในเวลา......[อาจจะระบุพ้ืนท่ีดวย]   

7. กิจกรรมการพัฒนา (process): โดยระบุ 

- แนวคิดการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง 

- ระบุประเด็นการพัฒนาในลักษณะของ bullet ซ่ึงแตละ bullet มีความชัดเจนในตัวเองโดยเริ่ม

ประโยคดวยคำกิริยาท่ีเนนวิธีการลงมือทำกิจกรรม ใหรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือใหผูอานเขาใจวาทีม

ไดทำอะไรไปบาง (การใชคำยอคำแรกขอใหระบุคำเต็มไวดวย)  

8. การประเมินผลการเปล่ียนแปลง (performance): โดยระบุ 

- วิธีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงซ่ึงอาจจะเปนการประเมินเชิงปริมาณหรือการประเมินเชิงคุณภาพ  

- ผลของผลลัพธท่ีแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ถาเปนไปไดใหแสดงกราฟผลลัพธท่ีเกิดข้ึนโดย

แนบ excel spreadsheet ซึ่งมี run chart ของขอมูลที่ใชติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการโดย 

plot ตามลำดับเวลา อยางนอยควรจะมีกราฟผลลัพธหนึ่งภาพ 

- วิเคราะหวาการเปลี่ยนแปลงนี้แกปญหาท่ีเปนจุดเริ่มตนไดเพียงใด 
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9. บทเรียนท่ีไดรับ: เขียนบทเรียนท่ีไดรับในลักษณะของ bullet ในประเด็นตอไปนี ้

- ปญหาหรือความทาทายที่เกิดขึ้นในระหวางดำเนินการโครงการ และวิธีการจัดการกับความทาทาย

เหลานั้น 

- ขอแนะนำในสิ่งที่ควรปฏิบัติในลักษณะที่เปน action-oriented และเหตุผลซึ่งชี้ใหเห็นความสำคัญ

ของเรื่องนั้น  

- สิ่งท่ีจะทำแตกตางไปจากเดิมในคราวหนา 

10. สมาชิกทีม 

- ระบุรายชื่อ-นามสกุล สมาชิกในทีม ตำแหนง ในบรรทัดเดียวกัน 

11. การติดตอกับทีมงาน 

- ระบุชื่อผูท่ีสามารถติดตอได ชื่อองคกร ท่ีอยู โทรศัพท e-mail address 

 

 

3.1 เชิญชวนนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลตางๆ รวมนำเสนอผลงานท่ี

โดดเดน สะทอนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพดวยหลักคิดตางๆ ซึ่งเปนผลงานการพัฒนาคุณภาพที่จะเปน

ประโยชนตอการเรียนรูของสถานพยาบาลอ่ืนและประชาชนท่ัวไป และมีความสอดคลองกับ theme ของการประชุม 

“Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” 

ลักษณะผลงานที่นำเสนอ คือ ผลงานที่จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาและระบบงานท่ี 

เก่ียวของ สามารถวัดผลลัพธของผลงานท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการยกระดับในระบบบริการสุขภาพอยางเปนรูปธรรม 

ซึ่งนำเสนอในรูปแบบโปสเตอรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Poster Presentation) และ VDO Presentation ทาง

สถาบันจะคัดเลือกผลงานโดยมีลำดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. รอบท่ี 1 : คณะกรรมการคัดเลือกผลงานของ สรพ. ทำการคัดเลือกผลงานท่ีมีความโดดเดนตามเกณฑใน 10 

หมวดหมูของผลงาน จำนวน 350 เรื่อง โดยคัดเลือกจาก 

1.1. จากผลงานท่ีโรงพยาบาลสงเขาระบบการคัดเลือกท้ังหมด  

1.2. จากผลงานท่ีไดรับการคัดเลือกจาก HACC (Hospital Accreditation Collaborating Center) จำนวน 

60 ผลงาน (1 HACC/10 ผลงาน) 

2. รอบท่ี 2 : คณะกรรมการคัดเลือกผลงานของ สรพ. คัดเลือกผลงานโรงพยาบาลท่ีผานการคัดเลือกจาก 350 เรื่อง 

ใหเหลือ 15 เรื่อง โดยพิจารณาจากลำดับคะแนนเปนหลัก ซึ่งทาง สถาบันฯ จะประสานงานโดยตรงกับ

เจาของผลงาน 

3. การคัดเลือกผลงาน 
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3.2 การสงผลงานและประกาศผลรางวัลผลงานที่ผานการคัดเลือก 

ชองทางการสงผลงาน 

website: forumhai.com 

กำหนดเปดรับผลงาน  

ประเภทโปสเตอรอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

การประกาศผลงานโปสเตอร  

1. รอบท่ี 1 : ประกาศผลงานโรงพยาบาลท่ีผานการคัดกลือก จำนวน 350 เรื่อง ในวันท่ี 24 มกราคม 2565  

2. รอบท่ี 2 : คัดเลือกผลงานจาก 350 เรื่อง เหลือ 15 เรื่อง โดยพิจารณาจากลำดับคะแนนเปนหลัก ซ่ึงทาง     

สถาบันฯ จะประสานงานโดยตรงกับเจาของผลงาน และประกาศรางวัลผาน website: forumhai.com  

ในวันท่ี 11 มีนาคม 2565 

รางวัลสำหรับผลงานนิทรรศการ (Electronic Poster Presentation) กำหนดไว ดังนี ้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท  

พรอม Free account เขารวมการประชุม 1 account และเกียรติบัตร   

จำนวน 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท 

พรอม Free account เขารวมการประชุม 1 account และเกียรติบัตร 

จำนวน 1 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท 

พรอม Free account เขารวมการประชุม 1 account และเกียรติบัตร 

จำนวน 3 รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท 

พรอม Free account เขารวมการประชุม 1 account และเกียรติบัตร 

จำนวน 4 รางวัล 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท 

พรอม Free account เขารวมการประชุม 1 account และเกียรติบัตร 

จำนวน 6 รางวัล 

 

หมายเหตุ สถาบันฯ จะประกาศรางวัลในการประชุมวิชาการครั้งท่ี 22 วันท่ี 11 มีนาคม 2565  

ณ ศูนยการประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี 
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4.1 แนวคิดการพิจารณาคัดเลือกผลงานนิทรรศการ  

ขอเชิญชวนสถานพยาบาลทั่วประเทศสงผลงานนิทรรศการเขารวมการประชุม โดยใช “3C-DALI” แนวคิดท่ี

สรางคุณคาไดในทุกเรื่องและทุกระดับของการพัฒนา ท้ังตอกิจกรรม โครงการ หนวยงาน ระบบงาน และองคกร 

 
(ท่ีมา: หนังสือเรียงรอยและตกผลึกแนวคิดคุณภาพ ฐานของการสรางความไววางใจ, 2564) 

  

4. เกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
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4.2 เกณฑการพิจารณาคัดเลือกผลงานนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ HA National Forum 

ครั ้งที ่ 22 ภายใตหัวขอ “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” ใน 5 ประเด็น

ดังตอไปนี้  

เกณฑพิจารณา คะแนน 

1. มีการทบทวนสถานการณ/ปญหา/จุดเริ่มตนของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ 

15 

• มีการระบุวาปญหาท่ีตองการแกไขคืออะไร (5 คะแนน) 

• มีการระบุปญหาท่ีบอกวาเกิดข้ึนท่ีไหน เก่ียวของกับใคร และมีสาเหตุสำคัญจาก

อะไร (5 คะแนน) 

• มีการระบุวามีผลกระทบตองานหรือการดูแลผูปวยอยางไร (5 คะแนน)  

2. มีเปาหมายท่ีชัดเจน 

• มีการระบุเปาหมายท่ีสอดคลองกับปญหา (10 คะแนน) 

• มีการระบุจุดเนนของผลงานวาไดปรับปรุงอะไรและเกิดผลลัพธอะไร (10 

คะแนน) 

 

 

20 

3. กิจกรรมการพัฒนา  

• มีการระบุแนวคิด/องคความรูท่ีนำมาใชในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาหรือ

การเปลี่ยนแปลง (10 คะแนน) 

• มีการระบุประเด็นการพัฒนา ท่ีเนนวิธีการสำคัญเพียงพอเพ่ือใหผูอานเขาใจวา

ทีมไดทำอะไรบาง (10 คะแนน) 

20 

4. การประเมินผลการเปล่ียนแปลง  

• มีการประเมินเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 

• มีการวิเคราะหวาการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถแกปญหาท่ีเปนจุดเริ่มตนไดประสบ

ผลสำเร็จเพียงใด (10 คะแนน) 

20 

5. บทเรียนท่ีไดรับ 

• ใหขอแนะนำท่ีนำไปสูผลลัพธท่ีดีข้ึนและใหเหตุผล (10 คะแนน) 

• แสดงถึงการพัฒนาแนวคิดตามวิถีใหม (New Normal) (15 คะแนน) 

25 

คะแนนรวม  100 
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1. ผูนำเสนอผลงานเขาสูกระบวนการคัดเลือกตองไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมานำเสนอ กรณีที่มีขอรองเรียนใดๆ 

จะถือวาผลงานนั้นไมผานองคประกอบในการเขาสูกระบวนการพิจารณา หรือผลการคัดเลือกท่ีไดเปนโมฆะ 

2. การสงผลงาน ผูนำเสนอควรสงผลงาน 1 เรื่องตอ 1 หมวดเทานั้น (ตามหมวดหมูของผลงาน 8 หมวดหมู) 

3. ผลงานทุกชิ้นท่ีสงเขาประกวดถือเปนลิขสิทธิ์ของสถาบันรับรองคุณสถานพยาบาล (องคการมหาชน) และสถาบัน

มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดตอดัดแปลงหรือทำซ้ำ เพื่อจัดทำเปนสื่อประชาสัมพันธเผยแพร โดยไมตองแจงใหเจาของ

ผลงานทราบลวงหนา 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. เง่ือนไขและขอตกลงในการนำเสนอผลงาน Poster Presentation 


