กติกาและเงื่อนไขการตัดสินการประกวดผลงานวิชาการ
Cardiac Network Forum ครั้งที่ 13
: Save Your Heart Smart with New Normal ” วิถีใหม่ หัวใจแข็งแรง “
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2564 โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการตัดสินการประกวด
1.ระดับนวัตกรรม (Degree of Innovation) คือระดับความใหม่และการสร้างสรรค์ของนวัตกรรม
2.คุณค่าของนวัตกรรม (Value Creation) คือ ประโยชน์ที่ได้รับในแง่มุมต่างๆของนวัตกรรมนั้น เช่น ประโยชน์ทาง
ธุรกิจ ความคุ้มค่าในการลงทุน ประโยชน์ต่อสังคม เป�นต้น
3.ระดับความเป�นไปได้ในการพัฒนา (Development Plausibility) คือ ความเป�นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปให้
เกิดเป�นผลิตภัณฑ์หรือบริการจริง การพิจารณาจะทำทั้งในเชิงเทคนิคและความสามารถในการบริหารจัดการของทีม
เงื่อนไขการประกวด
1. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป�นอันสิ้นสุด
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป�นความลับ รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/
ข้อสัญญา โดยจะเป�ดเผยเฉพาะกับทีมงาน cardiac network forum
3. ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดอนุญาตให้ทางเราติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้อง
กับผลงาน โดยทางทีมงานสามารถติดต่อไปที่ข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ในใบสมัคร
4. ท่านอนุญาตให้ คณะกรรมการ cardiac network forum เผยแพร่ผลงานของท่านเพื่อเป�นวิทยาทาน โดยทาง
ทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อ
สัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น
5. คณะกรรมการ cardiac network forum ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผลงานของเข้าประกวด ในกรณีที่ทีมงาน
เห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับการแข่งขันครั้งนี้
6. ท่านต้องเป�นเจ้าของผลงาน หรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ในการส่งเข้าประกวด รวมถึงส่วนประกอบของ
ผลงานและเนื้อหา ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นผู้เข้าประกวดจะต้องเป�น
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด
7. การพิสูจน์ผลงานว่าสามารถทำได้จริงเป�นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งค่าใช้จา่ ยที่
อาจจะเกิดขึ้นในการพิสูจน์ผลงานของตนเองในการประกวดครั้งนี้ด้วย
การมอบรางวัล
1.การประกาศผลและรับรางวัล ในงานเลี้ยงสังสรรค์งาน CNF 13 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ดังนี้

รางวัลนำเสนอผลงานโปสเตอร์
รางวัลชนะเลิศ

กลุ่มละ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ

กลุ่มละ 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

รางวัลนำเสนอผลงาน E – poster
รางวัลชนะเลิศ

กลุ่มละ 1 รางวัลๆ ละ 3,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ

กลุ่มละ 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท

รางวัลอื่นๆ
popular vote 1 รางวัล

2000 บาท

ผู้โชคดีร่วม vote 1 รางวัล

2000 บาท

กติกาการนำเสนอผลงานวิชาการ cardiac network forum
แบ่งเป�น 4 ประเภท
1.การนำเสนอผลงาน E-Poster
2.การนำเสนอผลงาน Poster
3. การแข่งขันการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo contest)
4.การแข่งขัน contest : แฟนพันธ์แท้ CNF

1.รายละเอียดการนำเสนอผลงาน E-Poster
1. จัดทําบทคัดย่อภาษาไทย เรื่องละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง ผู้ร่วมวิจัย/นําเสนอ ระบุ นาย นาง นางสาว ตําแหน่ง ยศ ให้ถูกต้อง
- เนื้อหาแบ่งเป�น 4 ตอน ได้แก่ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานผลการดําเนินงาน ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
- จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรมMS Word 2007ขึ้นไป หัวข้อพิมพ์ด้วยตัวอักษร Thai SarabunPSK ขนาด18 แบบหนา

- บทความพิมพ์ด้วย ตัวอักษร Thai Sarabun PSK ขนาด16 กั้นหน้า 3.17 กั้นหลัง 2.27
2. เจ้าของผลงานนำเสนอที่หน้าจอ E-poster บริเวณลานแสดงผลงาน E-poster ชั้น 2 ในวันที่
27-28 พฤษภาคม 2564 (ตามเวลาที่กำหนด)
3. กำหนดให้ไฟล์ที่จะใช้ในการนำเสนอ E-poster เป�นไฟล์ขนาด 1280 x 1920 pixel แนวตั้ง รูปแบบไฟล์เป�น
ไฟล์ jpeg/ jpg
4. มีการระบุผู้นําเสนอล่วงหน้า และต้องนําเสนอให้กระชับสั้น ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีอยู่ ของทีมหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกระดับ และ/หรือการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยมี
คณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานดังกล่าวตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
5. การส่งผลงาน ให้ส่งบทคัดย่อโดยแนบมาทางโปรแกรมรับลงทะเบียนการประชุม ภายในวันที่ 15 เมษายน
2564

2. รายละเอียดการนำเสนอผลงาน Poster
1. จัดทําบทคัดย่อภาษาไทย เรื่องละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง ผู้ร่วมวิจัย/นําเสนอ ระบุ นาย นาง นางสาว ตําแหน่ง ยศ ให้ถูกต้อง
- เนื้อหา แบ่งเป�น 4 ตอน ได้แก่หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน ผลการดําเนินงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
- จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word 2007 ขึ้นไป หัวข้อพิมพ์ด้วย ตัวอักษร Thai Sarabun9 ขนาด 18 แบบหนา
- บทความพิมพ์ด้วย ตัวอักษร Thai Sarabun 9 ขนาด16 กั้นหน้า 3.17 กั้นหลัง 2.27
2 เจ้าของผลงาน นําเสนอ ที่ Board ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น. บริเวณลานแสดง
poster ชั้น 3 (ตามเวลาที่กำหนด)
3 สามารถนําเสนอผลงาน/ นวัตกรรมทั้งในรูปแบบ Poster ที่เป�นข้อความ/รูป/ไดอะแกรม ขนาด 90 x

120 ซม. (ไม่เกินเรื่องละ 1 หน้า) วัสดุ/ ชิ้นงาน เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ ที่น่าสนใจ นําไปประยุกต์ใช้ได้
4. ระบุหมวดของเรืองที่ส่งเข้าประกวด
5. การส่งผลงาน ให้ส่งบทคัดย่อโดยแนบมาทางโปรแกรมรับลงทะเบียนการประชุม ภายในวันที่ 15 เมษายน
2564

วิธีการนำเสนอ
นําเสนอและประกวดผลงานทางวิชาการ ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ในรูปแบบของ โปสเตอร์ หรือ วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ อาจมีเอกสารแจกประกอบการนําเสนอ ฯลฯ ณ สถานที่จัดเตรียมไว้ ก่อนหรืออย่างน้อยใน วันแรกของงาน
จนถึงวันสิ้นสุดงาน ผู้นําเสนอสามารถนําเสนอหรือชี้แจงต่อผู้สนใจ ได้ตลอดวัน / งานตามเวลาที่สะดวกหรือแจ้ง
นัดหมายผู้สนใจ แต่ต้องเตรียมนําเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล ณ สถานที่จัด แสดงด้วย (วัน
เวลาตามที่จะแจ้งล่วงหน้า)
*สามารถเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ในการส่งผลงานวิชาการนําเสนอในงานทางวิชาการของศูนย์โรคหัวใจตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้
- ผลการดําเนินงานศูนย์โรคหัวใจ(ภาพรวม/ป�ญหาและข้อเสนอแนะ)
- Clinical tracer ACS- CPG of Fast track STEMI – การนําไปประยุกต์ใช้
- Care Map / Care Path of Uncomplicated STEMI
- Cardiac rehabilitation ผูป้ ่วย ACS, ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ ฯลฯ
- Heart failure clinic
- Warfarin clinic
- การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ
- การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก
- การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac catheterization)
- การพัฒนาเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ
- การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจต่างๆ
- สารสนเทศ/การลงรหัสโรค
- การศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่าย การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
- การมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชน / จิตอาสา / รักษ์หัวใจ ฯลฯ
 ระยะเวลาการนำเสนอผลงานวิชาการ
E-Poster ให้เวลาเรื่องละ 12 นาที นำเสนอ 10 นาที ซักถาม 2 นาที
Poster ให้เวลาเรื่องละ 10 นาที นำเสนอ 8 นาที ซักถาม 2 นาที

3. กติกาการแข่งขันการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo contest)
1. เนื้อหาวิดีโอ เกี่ยวกับผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (echocardiography) ที่น่าสนใจ

2. วิธีนำเสนอ เป�นการนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) ในการประชุม Pre-congress workshop ของ
งาน cardiac network ครั้งที่ 13 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วยประวัติ ผลการตรวจร่างกาย ผลการ
ตรวจทางห้องปฎิบัติการ เบื้องต้น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอด (chest x- ray ) และวิดีโอ
การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่ สูงโดยวิดีโอ ให้จัดทำเป�นสกุลไฟล์ MPEG
3. ระยะเวลาการนำเสนอ เวลานำเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 15 นาที
4. การส่งหัวข้อ ให้ส่งชื่อหัวข้อที่จะนำเสนอมาในโปรแกรมลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 เมษายน 2564
วิธีส่งผลงาน
1. ทาง E-mail : yupha22@gmail.com

Upload ทาง drop box และส่ง link ที่ website www.thaicnf.org
2. ในกรณี ไฟล์ มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถส่งตามช่องทาง ข้างบนได้ให้จัดทำเป�น CDแล้วส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

คุณยุภา คงกลิ่นสุคนธ์
งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข
อาคาร 7 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนน ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ นนทบุรี 11000
เกณฑ์การตัดสิน
1. เนื้อหา
2. รูปแบบการนำเสนอ
3.ความคมชัดและถูกต้องของวิดีโอ ตัดสินโดยคณะกรรมการ Cardiac Network Forum pre-congress

4.กติกาการแข่งขัน CNF contest 2021 : แฟนพันธ์แท้ CNF
หลักการ
เป�นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความรู้ในด้านโรคหัวใจและ งาน cardiac network forum โดยในการ
แข่งขันจะรับสมัครทีมจากศูนย์โรคหัวใจหรือโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อตอบคำถามโดยการสุ่มคำถาม

รอบที่ 1 จำนวน 10 คำถาม เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบ จำนวน 3 ทีม
รอบที่ 2 จำนวน 10 คำถาม เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ
ทีมผู้เข้าแข่งขัน : บุคลากรในศูนย์โรคหัวใจหรือโรงพยาบาล จำนวน 3 คน
คำถาม : รวม 10 ข้อ ใช้เวลาข้อละ 3 นาที ข้อละ 1 คะแนน

การแข่งขัน
ใช้วิธีกดปุ่มเพื่อชิงสิทธิในการตอบ กรณีตอบผิด หมดสิทธิ์ตอบในข้อนั้นๆ ทีมอื่นๆสามารถกดปุ่มเพื่อ
ชิงสิทธิการตอบต่อไป
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ

6,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 1

3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 2

1,200 บาท

การสมัครเข้าแข่งขัน
ลงทะเบียนผ่านทาง website : thaicnf.org ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป�นอันสิ้นสุด

