แนวทางการจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19
สาหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน
“คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”
ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561
โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
1. สถานที่จัดนิทรรศการ
ภายในอาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม (Hall 9) ชั้น 2
2. การนาเสนอผลงาน ในรูปแบบ Poster Presentation
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน เป็นผู้ออกแบบเนื้อหาและอาร์ทเวิร์คอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์
(Electronic Poster) และจัดส่งไฟล์รูปแบบ PDF ให้กับ สรพ. ทางอีเมล exhibitionha2018@gmail.com
โดย สรพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์และติดตั้งโปสเตอร์ บริเวณสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
รายละเอียดการจัดทา ติดตั้งและรูปแบบของโปสเตอร์
รายละเอียด
ผลงานหมวดหมู่ Innovation
ผลงานหมวดหมู่อื่นๆ
ขนาดโปสเตอร์ กว้าง 95 เซนติเมตร x สูง 150 เซนติเมตร กว้าง 95 เซนติเมตร x สูง 150 เซนติเมตร
การจัดพิมพ์
การติดตั้ง

รูปแบบ

สรพ.เป็นผู้จัดพิมพ์โปสเตอร์
สรพ.เป็นผู้จัดพิมพ์โปสเตอร์
สรพ.เป็นผู้ติดตั้งโปสเตอร์
สรพ.เป็นผู้ติดตั้งโปสเตอร์
และ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนาผลงาน
สามารถนาชิ้นงานนวตกรรมมาจัดแสดงได้ใน
พื้นที่ว่างของบูธตามที่กาหนด โดยแจ้งกับผู้
ประสานงาน สรพ. ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ลักษณะการจัดบอร์ดจะแบ่งเป็นบูธ
ลักษณะการจัดบอร์ดเป็นแถวเรียงต่อกันไป
ห้องละ 6 บอร์ด (6 ผลงาน)
1 บูธ
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รายละเอียดการออกแบบของโปสเตอร์
1. โปสเตอร์ ออกแบบโดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงคุณภาพและความละเอียดของการจัดพิมพ์
โปสเตอร์ ขนาด กว้าง 95 ซม. x สูง 150 ซม. เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Power Point เป็นต้น
2. ขนาดของตัวอักษรในไฟล์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ควรสามารถมองเห็นได้ในระยะ 1 เมตร (ขนาด
ตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 24) และสัดส่วนของตัวหนังสือไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของพื้นที่โปสเตอร์
3. รูปภาพประกอบในไฟล์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ควรใช้ชนิดไฟล์รูปภาพเป็น .jpeg หรือ .png ที่มีค่าความ
ละเอียด (resolution) ไม่น้อยกว่า 720 dpi.
4. บันทึกไฟล์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF file ส่งให้กับ สรพ. เพื่อดาเนินการจัดพิมพ์
5. กาหนดให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบ ดังนี้ “หมวดหมู่_รหัสผลงาน_ชื่อผลงาน” เช่น “Lean_A5000_การ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการ”
6. ขอให้ส่งผลงานผ่านช่องทาง Google Drive ออนไลน์ และส่ง link การแชร์ไฟล์มาที่ e-mail:

exhibitionha2018@gmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หากมีข้อสงสัยในการออกแบบโปสเตอร์ สามารถสอบถามได้ที่ คุณประสิทธิ์ พิลา ผู้ตรวจคุณภาพและ
จัดพิมพ์ Poster เบอร์ 081-839-1058
3. เชิญชวนสถานพยาบาลนาเสนอผลงาน ในรูปแบบ Video Poster
Video Poster เป็นการนาเสนอและสรุปบทเรียนการพัฒนาทีส่ าคัญ ปัจจัยความสาเร็จและคุณค่าของผล
การพัฒนาที่มีต่อผู้รับบริการหรือระบบสาธารณสุข เพื่อสร้างการเรียนรู้และเผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์
สรพ. จัดทาในรูปแบบคลิปวีดิโอ ความยาวไม่ควรเกิน 3 นาที ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
แนวทางการนาเสนอผลงานในรูปแบบ Video Poster
1. จัดทาผลงาน “Video Poster” ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยอาจจัดทาแบบง่ายๆ ด้วยกล้องวีดิโอ
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยศึกษาแนวทางการจัดทา VDO Poster ผ่านทาง www.forumhai.com
2. บันทึกในรูปแบบไฟล์ .MP4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 Mb
3. กาหนดให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบ ดังนี้ “หมวดหมู่_รหัสผลงาน_ชื่อผลงาน” เช่น “Lean_A5000_การ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการ”
4. ขอให้ส่งผลงานผ่านช่องทาง Google Drive ออนไลน์ และส่ง link การแชร์ไฟล์มาที่ e-mail:

exhibitionha2018@gmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ

- ตามคู่มือการส่งผลงานอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์
- เนื้อหาที่นาเสนอต้องพิจารณาถึงการรักษาสิทธิและความลับของผู้ป่วย พร้อมการขออนุญาต
ผู้ป่วย/ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาและเผยแพร่
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สาหรับ “Video Poster” ที่ส่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนจะได้รับการเผยแพร่ทาง Youtube: HAIChannal และ
ช่องทางการสื่อสาร Facebook Fanpage : HATHAILAND ของสถาบัน โดย Video Poster ที่มียอด Like &
Share สูงสุดผ่าน Facebook Fanpage จะได้รับรางวัลพิเศษ (ตัดสินจากยอด Like & Share สูงสุด จนถึงวันที่ 15
มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.)
4. การนาเสนอผลงาน ในรูปแบบ Oral Presentation
สถาบันจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานที่น่าสนใจ เหมาะสมในการขยายผลมานาเสนอผลงาน ณ เวทีกลาง
นิทรรศการ (Mini Stage) ภายใน Hall 9 มีระยะเวลาการนาเสนอ 5–10 นาที/เรื่อง โดยสถาบันจะติดต่อประสาน
กับโรงพยาบาลแต่ละแห่งโดยตรง
5. การจัดทาและรับประกาศนียบัตร
 ขอสงวนสิทธิในการจัดทาประกาศนียบัตรให้ 1 ผลงานต่อ 1 ประกาศนียบัตร
 ผู้ได้รับการคัดเลือกผลงาน สามารถมารับใบประกาศนียบัตร ทีบ่ ูธอานวยการนิทรรศการ Hall 9 ได้
6. เจ้าหน้าที่ประจาบอร์ด
ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ขอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับการคัดเลือกผลงาน
นิทรรศการอยู่ประจาบอร์ด (โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัด Poster Tour ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561 ในช่วง
เวลาพักทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน) ขอให้ติดตามช่วงเวลาใน website : www.forumhai.com) เพื่อ
อธิบายรายละเอียดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม
7. ช่วงเวลาในการติดตั้งเนื้อหานิทรรศการ
วันที่
เวลา
กิจกรรม
13 มีนาคม 2561
07.00 – 12.00 น. โรงพยาบาล/หน่วยงานเข้าติดตั้งเนื้อหานิทรรศการ
14 – 16 มีนาคม 2561 07.00 – 18.00 น. แสดงผลงาน
16 มีนาคม 2561
ตั้งแต่ 13.00 น.
เก็บเนื้อหานิทรรศการ (ไม่อนุญาตให้เก็บผลงานก่อนเวลา)
ตั้งแต่ 16.00 น
ผู้จัดงานรื้อถอนบอร์ด
หมายเหตุ
1. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของผลงานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงาน และเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์
ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรืออื่นใดที่ใช้ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
2. เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดรับทราบและยินยอมให้เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะใน
โอกาสต่างๆ หรือในการประชุมอื่นๆ ของสถาบัน
3. เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถลงทะเบียนเข้าประชุม
ได้ตามอัตราค่าลงทะเบียนปกติ่
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