คำชี้แจงกำรส่งผลงำนวิชำกำร “โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ ครั้งที่ 17”
ระหว่ำงวันที่ 21 - 24 พฤษภำคม 2562
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ร่ว มส่ง ผลงานวิช าการ ใน
การประชุ ม วิ ช าการ “โรงพยาบาลพระปกเกล้ า ครั้ ง ที่ 17” ซึ่ ง เปิ ด รั บ ผลงานการนาเสนอตั้ ง แต่ วั น ที่ 15
มกราคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบงำน
 วัน ที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็น การนาเสนอผลงานเฉพาะของโรงพยาบาลพระปกเกล้า (เฉพาะบุค ลากร
ภายในโรงพยาบาลเท่านั้น )
 วัน ที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เป็น การประชุม วิช าการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้ง ที่1 7 เข้า ร่ว มได้ทั้ง
บุคลากรของโรงพยาบาลพระปกเกล้า และบุคลากรภายนอก
 กำรนำเสนอผลงำน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- การนาเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)
- การนาเสนอด้วยโปสเตอร์ (E-Poster Presentation)
 ผลงำนวิชำกำร จัดเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- งานวิจยั คลินิก (CR)
- งานวิจยั จากงานประจา (R2R)
- งานพัฒนาคุณภาพ (CQI)
- งานนวัตกรรม (IVT: ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์และเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยส่งประกวดมาก่อน)
- เรื่องเล่า เร้าพลัง (ขอสงวนสิทธิส์ ่งเฉพาะบุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกล้าเท่านัน้ : นาเสนอเป็น Oral
Presentation )
 ขั้นตอนกำรส่งผลงำน
1. ท่านสามารถส่งผลงานวิชาการผ่านระบบ online ได้ที่ http://www.ppkhosp.go.th
2. การส่งผลงาน มี 2 ประเภท คือ
2.1 ส่งผลงานเพื่อการเผยแพร่อย่างเดียว ส่งเฉพาะบทคัดย่อ ไม่ต้องส่ง Full Text
2.2 ส่งผลงานประกวด ท่านต้องส่งบทคัดย่อ พร้อม Full Text
2.3 สาหรับเรื่องเล่า เร้าพลัง (ขอสงวนสิทธิ์ส่งเฉพาะบุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกล้าเท่านั้น) ส่งมาเฉพาะ Full
Text ไม่ต้องส่งบทคัดย่อ
3. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงำนจะแยกตำมกลุ่มผลงำนทัง้ 4 กลุ่ม โดยกาหนดรูปแบบดังนี้
3.1 กาหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (รวมกราฟและรูปแล้ว)
3.2 ระยะห่าง โดยตั้งค่ากระดาษ ขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง ขอบซ้ายและขอบขวา 2 เซนติเมตร
3.3 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word (save file นามสกุล .doc เท่านัน้ )
3.4 ตัวอักษรที่พิมพ์เป็น Angsana new ขนาด 16 พอยท์
3.5 ตัวเลขใช้เลขอารบิค
4. กำรส่งผลงำนเข้ำประกวด ต้องส่งบทคัดย่อพร้อม Full Text โดยกาหนดรูปแบบดังนี้
เนื้อหาของ Full text นั้นต้องมีเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ให้พิมพ์ด้วย single space
สาหรับงานวิจัย CR และ R2R ห้ามส่งเป็นรูปเล่มแบบวิทยานิพนธ์ สาหรับ CQI หรือนวัตกรรม สามารถลงกราฟ
ผลลัพธ์/ Excel spreadsheet/ run chart และรูปประกอบเพื่ออธิบายความหมายได้ชัดเจนขึ้นตามความ
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เหมาะสม คณะกรรมการด้านวิชาการจะตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา Full text ของท่าน หากไม่
ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ทั้งเนื้อหาและระยะเวลาที่กาหนด จะขอตัดสิทธิ์การเข้าประกวดทันที
 กำรประกำศผล
การประกาศผลการคัดเลือกผลงานนาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และผลงานนาเสนอโปสเตอร์ (EPoster Presentation) จะประกาศในวันที่ 10 เมษายน 2562 ทาง http://www.ppkhosp.go.th และ ทาง E-mail
ของเจ้าของผลงานโดยตรง ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ E-mail ของท่านให้ชัดเจน
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรนำเสนอ ประเภทกำรนำเสนอด้วยวำจำ (Oral presentation)
1. ผู้นาเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ต้องเตรียมการนาเสนอ โดยใช้รูปแบบการนาเสนอเป็น MS
Power Point 2003-2007 เวลาที่ใช้ในการนาเสนอ 12 นาที ถาม-ตอบ 3 นาที รวม 15 นาที และส่งรูปแบบการนาเสนอ
มายัง E-mail: ppkhos@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
2. ขอให้ท่านรายงานตัวกับผู้ประสานงานในวันที่จะนาเสนอตั้งแต่เวลา 08.00-08.15 น. โดยจะจัดที่แถวหน้าของ
ห้องประชุมเพื่อให้ท่านประจาที่นั่งก่อนนาเสนอ 15 นาที หากเลยเวลาที่กาหนดอาจจะต้องพิจารณาจัดลาดับใหม่ตามความ
เหมาะสม ขอให้ท่านรักษาความตรงต่อเวลาด้วย
4. ขอให้ท่านซ้อมนาเสนอเองให้ทันตามเวลาที่กาหนด โดยประธานร่วมจะให้ สัญญาณครั้งที่ 1 เมื่อเวลาผ่านไป
แล้ว 10 นาที จึงควรรีบสรุป หลังจากนัน้ ประธานร่วมจะให้สัญญาณครั้งที่ 2 เมื่อครบ 12 นาที เมื่อหมดเวลาให้หยุดการ
นาเสนอทันที และจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุม ถาม-ตอบ อีก 3 นาที ซึ่งรวมเวลาทั้งหมดที่ท่านขึ้นนาเสนอจนจบการ
ถามตอบและลงจากเวที ใช้เวลาไม่เกินคนละ 15 นาที
กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรนำเสนอโปสเตอร์ด้วยวำจำ (E-Poster Presentation)
1. กำรเตรียมโปสเตอร์เพื่อกำรนำเสนอ (E-Poster Presentation)
ผลงานนาเสนอโปสเตอร์ที่ผา่ นการคัดเลือกให้ท่านส่งโปสเตอร์ (E-Poster) ที่ออกแบบแล้วมาที่
E-mail: ppkhos@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยรูปแบบการส่งเนื้อหาที่ใช้สาหรับการนาเสนอใน
โปสเตอร์มีดังนี้คือ
1.1 ส่งไฟล์โปสเตอร์ที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น เพื่อนาไปทา E-Poster โดยมีค่าความ
ละเอียดของไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า Full HD คือ 1080 x 1920 pixel เป็นแนวตั้ง
1.2 กรณีผลงาน CR และ R2R ควรเป็นเนื้อหาโดยสรุปและได้ใจความในประเด็นสาคัญ สามารถลงตารางหรือ
กราฟได้ตามความเหมาะสม
1.3 กรณีผลงาน CQI สามารถลง Chart หรือกราฟผลลัพธ์ได้ไม่เกิน 2 รูปตามความเหมาะสม
1.4 กรณีผลงานนวัตกรรม สามารถลงรูปภาพลงได้ไม่เกิน 4 ภาพ โดยเลือกภาพที่ชัดเจนและเชือ่ มโยงกับผลงาน
1.5 ควรมีรูปพร้อมชื่อของเจ้าของผลงาน 1 รูป เพื่อลงไว้มุมบนของโปสเตอร์ในกรณีที่มีไม่มีผู้รว่ มผลงาน แต่ถ้า
ผลงานมีเจ้าของผลงานและผู้ร่วมผลงานเป็นคณะ (รวมแล้วไม่เกิน 5 คน) สามารถส่งเป็นภาพหมู่ 1 รูป (เท่านั้น) เพื่อลงไว้
ใน E-Poster ได้ ซึ่งแสดงถึงการทางานเป็นทีม
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรนำเสนอ E-Poster Presentation
ในงานวิชาการ “โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 17” มีการนาเสนอ E-Poster Presentation ซึ่งผู้นาเสนอผลงาน
จะต้องนาเสนอด้วยวาจาร่วมกับโปสเตอร์ที่ทาขึ้นนาเสนอทาง Projector ณ ห้องประชุมที่จัดไว้ให้
2.1 ผู้ที่นาเสนอผลงานโปสเตอร์ ต้องเตรียมการนาเสนอ E-Poster Presentation โดยใช้การนาเสนอด้วยวาจา
ร่วมกับ E-Poster ของท่านทีส่ ่งมาแล้ว ใช้เวลาในการนาเสนอ 7 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที รวมเป็น 10 นาที
2.2 ขอให้ท่านรายงานตัวกับผู้ประสานงานในวันที่จะนาเสนอตัง้ แต่เวลา 08.30 น. โดยจะจัดทีแ่ ถวหน้าของห้อง
ประชุมเพื่อให้ท่านประจาที่นั่งก่อนนาเสนอ 15 นาที หากเลยเวลาที่กาหนดอาจจะต้องพิจารณาจัดลาดับใหม่ตามความ
เหมาะสม ขอให้ท่านรักษาความตรงต่อเวลาด้วย
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2.3 ขอให้ท่านซ้อมนาเสนอเองให้ทันตามเวลาที่กาหนด โดยจะมีทีมงานให้สัญญาณครั้งที่ 1 เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 5
นาที หลังจากนั้นทีมงานจะให้สัญญาณครั้งที่ 2 เมื่อครบ 7 นาที หลังจากนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมฟังการนาเสนอซักถาม
และตอบข้อซักถามประมาณ 3 นาที ซึ่งรวมเวลาทั้งหมด 10 นาที
 กำรประกำศผลงำนที่ได้รับรำงวัล
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. (โดยประมาณ) เรื่องที่ได้รับรางวัลจะมีผู้ประสานงานจะโทรศัพท์แจ้ง
ผู้นาเสนอผลงาน และติดประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล หากผลงานของท่านได้รับรางวัล ขอให้ท่านมารายงานตัวเพื่อรับรางวัล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.15 น. และนั่งประจาที่ ในที่ซึ่งทีมพิธีกรได้จดั รับรองไว้แล้วตามรายชื่อโดยพร้อมเพียง
กัน เพื่อความสะดวกในการรับโล่และใบประกาศเกียรติบัตร
หมายเหตุ: - กาหนดการนาเสนออาจถูกปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ ขอให้ผู้นาเสนอโปรด
เตรียม
 กำรลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกในกำรนำเสนอผลงำน
1. ผู้นาเสนอผลงานทุกท่านต้องสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทางระบบ online ได้ที่ http://www.ppkhosp.go.th
2. สานักวิจัยและพัฒนา จะดาเนินการส่งหนังสือราชการแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเพื่อทราบทางไปรษณีย์
3. สานักวิจัยและพัฒนาจะตอบทาง E-mail ในการส่งสาเนาหนังสือราชการไปยังผู้นาเสนอผลงานตาม E-mail ที่
ท่านติดต่อมาในขั้นต้น หากท่านยังไม่ได้รับข้อมูลกลับให้รีบโทรศัพท์ประสานงานสานักวิจัยและพัฒนาด่วน(0-3932-8155)
ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รบั ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
3. ในกรณีที่มีปัญหาในการส่งผลงานกรุณาติดต่อ คุณมนฤทัย มงกุฎมรกต สานักวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาล
พระปกเกล้า ทางเบอร์โทรศัพท์ 0-3932-8155 หรือ E-mail: ppkhos@gmail.com
 กำรตัดสินกำรประกวด ใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำน
รางวัลสาหรับการนาเสนอผลงานวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 มี 4 รางวัล ได้แก่
- รางวัลเหรียญทอง
- รางวัลเหรียญเงิน
- รางวัลเหรียญทองแดง
- รางวัลชมเชย
 กำรขออนุญำตเผยแพร่ผลงำนงำนวิชำกำรโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ
คณะกรรมการวิชาการขออนุญาตเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่นาเสนอในงานประชุม
วิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและการพัฒนาสาธารณสุขต่อไป
------------------------------------------------------
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