
 

 

ค าแนะน าส าหรับผู้ประกวดผลงาน  
ผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพที่ส่งประกวด ให้อยู่ในหลักการดังต่อไปนี้  

๑. ผลงานที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่อยู่ภายใต้แนวคิด  

 Reach- Recruit-Test-Treat-Retain (RRTTR) concept  

 HIV หรือ HIV/TB cascade 

 STI Quality 

 Pre exposure prophylaxis 

2. ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ ต้องมีผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงด้วย 
ไม่ใช่เป็นลักษณะโครงการที่ด าเนินการแต่ยังไม่มีผลลัพธ์ 

 

การส่งผลงาน 

ให้ส่งผลงานเป็นไฟล์อิเล็กโทรนิกส์เท่านั้น  

1. ไฟล์ power point ในส่วนที่ต้องการน าเสนอ พร้อมรูป โดยให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือผลงาน/เรื่องเล่า:  

2. ค าส าคัญ:  

3. สรุปเรื่องเล่าโดยย่อ:  

4. ช่ือและที่อยู่ขององค์กร:  

5. สมาชิกทีม:  

6. เป้าหมาย:  

7. ที่มาของปัญหา:  

8. กิจกรรมการแก้ปัญหา / พัฒนา:  

9. การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น: 

10. บทเรียนที่ได้รับ:  

11. การติดต่อกับทีมงาน:  

หรือ 

2. ไฟล์ Poster ส าเร็จรูป พร้อมน าเสนอ  

เนื่องจากพบว่าที่ผ่านมา ผลงานการพัฒนาระบบงานที่ส่งเข้ามาประกวด กับ poster ที่น ามาเสนอ ไม่ตรงกัน หรือ ไม่
ครบถ้วน ขาดความสมบูรณ์และรายละเอียดที่ส าคัญไป ท าให้คณะกรรมการขาดรายละเอียดในการพิจารณาตัดสิน 
ดังนั้นขอความกรุณาใส่รายละเอียดที่จะน าเสนอใน Poster จริง 



 

 

ก าหนดการส่งผลงาน รับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 

ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก  11 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซด์ www.cqihiv.com 

การสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลและผู้ส่งผลงาน 

 เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่า
เบี้ยเลี้ยงเข้าร่วมงาน 

 เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทุกท่าน จะได้เข้าประกวดการน าเสนอโปสเตอร์ เพ่ือชิงรางวัลต่อไปนี้  

รางวัลการประกวดผลงานการแบบน าเสนอโปสเตอร์ มี ๓ รางวัล  

• รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 

• รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 

• รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 

การให้คะแนนผลงานวิชาการท่ีส่งประกวดเป็นสิทธิขาดของคณะกรรมการประกวดผลงานและอาจปรับเปลี่ยนไปตามท่ี
เห็นสมควร โดยทั่วไปจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ชื่องานที่น าเสนอ 10 คะแนน 

ที่มาและเหตุผล 15 คะแนน 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 25 คะแนน 

ผลลัพธ์ที่ได้ 20 คะแนน 

สรุปและองค์ความรู้ที่ได้ 15 คะแนน 

การน าเสนอ 15 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด  

ส่งทางเว็บไซด์ http://www.cqihiv.com/inputQIContest.aspx  

 

  



 

 

ตัวอย่างการเขียนน าเสนอผลงาน ควรมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) ผลงานการพัฒนาระบบงาน ,  CQI/CLINICAL CQI หรือผลงานอ่ืนๆ ท่ีสามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน  

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : ยาวไม่เกิน 70 ตัวอักษร ควรสื่อความหมาย สะท้อนให้เห็นภาพกิจกรรมของโครงการ
หลัก อาจจะใช้ค าย่อในชื่อผลงานได้ แต่ให้มีค าอธิบายสั้นๆ อยู่ข้างล่าง  

2. ค าส าคัญ : ระบุค าส าคัญเพ่ือง่ายต่อการค้นหา 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : เขียนสรุปสั้นๆ ใน 1 ประโยคระบุจุดเน้นของผลงาน/โครงการ ว่าทีมได้ปรับปรุงอะไร และเกิด
ผลลัพธ์อะไร 

4. ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร :  

5. สมาชิกทีม : ระบุรายชื่อสมาชิกในทีม วุฒ ิต าแหน่ง ในบรรทัดเดียวกัน 

6. เป้าหมาย : ระบุ ประเด็นส าคัญ น าไปสู่ ตัวชี้วัดและเป้าหมายหลักของโครงการ ระบุเป้าหมายของโครงการในหนึ่ง
ประโยค โดยม ีformat ดังนี้: เพ่ือเพ่ิม/ลด…[อะไร/เท่าไร]… ภายในเวลา......[อาจจะระบุพื้นท่ีด้วย]   

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : ระบุว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร มีผลกระทบต่องานหรือการดูแลผู้ป่วยอย่างไร เกิดข้ึน
ที่ไหน เกี่ยวข้องกับใครบ้าง มีสาเหตุส าคัญจากอะไร ซึ่งที่มาของปัญหาควรมาจากการระดมสมองวิเคราะห์หา root 
cause เขียนเล่าถึงกระบวนการเพ่ือให้ได้คุณภาพ (Key processes for quality) ระบุแนวคิดและเครื่องมือส าหรับ
การพัฒนาฯ  

8. กิจกรรมการพัฒนา : ระบุกิจกรรมการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงแต่ละประเด็นที่น ามาทดลองในโครงการในลักษณะ
ของ bullet แต่ละ bullet ประกอบด้วยประโยคท่ีมีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจนหนึ่งประเด็น โดยเริ่มประโยคด้วยค ากิริยา
ที่เน้นวิธีการลงมือท ากิจกรรม1  ให้รายละเอียดที่เพียงพอเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทีมได้ท าอะไรไปบ้าง   ( การใช้ค าย่อค าแรก
ขอให้ระบุค าเต็มไว้ด้วย )  

9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : มีการวัดผลของการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้อย่างไร  ผลของการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยแก้ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นได้เพียงใด ก่อให้เกิดผลต่อการดูแลผู้ป่วยที่ดี
ขึ้นอย่างไร มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนในระหว่างการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง  ถ้าเป็นไปได้ให้แสดง
กราฟผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนโดย แนบ Excel spreadsheet ซึ่งม ีrun chart ของข้อมูลที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการ โดย plot ตามล าดับเวลา  อย่างน้อยควรจะมีกราฟผลลัพธ์หนึ่งภาพ 

                                                           

1 เช่น ประเมินการขาดยาผู้ป่วยที่รับยาต้านฯ  ด้วยวิธีการเป็นขั้นตอนตามล าดับดังนี้...... 



 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ : เขียนบทเรียนที่ได้รับในลักษณะของ bullet ที่เริ่มต้นประโยคด้วยค ากริยาที่เป็น action-oriented  
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนพอที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจว่าควรท าอะไร ท าไมสิ่งนั้นจึงมีความส าคัญ  สิ่งที่คาดหวังว่าจะท าในครั้ง
หน้าที่แตกต่างไปจากเดิม 

11. การติดต่อกับทีมงาน : ระบุชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อองค์กร ที่อยู่ โทรศัพท์ email  

2) ผลงานการพัฒนาที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ยาก หรือการพัฒนาในมิติที่เป็นนามธรรม  

ให้พยายามระบุตามหัวข้อทั้ง 11 หัวข้อให้มากที่สุด ยกเว้นหัวข้อการวัดผล  มีการเล่าเรื่อง (storytelling) 
ประกอบตามความเหมาะสม น าเสนอเรื่องเล่าที่เห็นเป็นรูปธรรมของการพัฒนา มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออก หรือ
การเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ  โดยใช้บุคคล/ผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวเดินเรื่อง  มาบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ การฝ่าฟันอุปสรรค 
รวมทั้งความสนุกสนาน ก าลังใจ และการสนับสนุนที่ได้รับ จนก่อให้เกิดผลงานคุณภาพนั้นๆ ซึ่งส่งลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย  /
หน่วยงาน  

เน้นที่บทเรียนที่เราได้รับ เล่าถึงเรื่องเล่าที่เราได้งอกงามไปกับงานการที่เราท า มิติของการเรียนรู้ภายในจากการ
เปลี่ยนผ่าน ชีวิตด้านในของเราได้งอกงามไปพร้อมกับการงานภายนอก อาจจะเป็นบทเรียนที่ไม่สวยหรู ไม่ได้มีตัวชี้วัด
ความส าเร็จเป็นตัวเลข แต่ควรเล่าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวิธีคิด มุมมอง เกิดผลลัพธ์ออกมาอย่างไรที่ยั่งยืน  

 


