
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
มหกรรมวิชาการจังหวัดยะลา ปี ๒๕๖๒ 

๑. แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท Oral presentation [   ] ๑. วิจัย   [   ] ๒. R๒R   [   ]  ๓ CQI (Clinic)  [   ]๔. CQI (Non-Clinic)     
ประเภท Poster presentation  [   ]  ๑. วิจัย- R๒R   [   ]  ๒. CQI (Clinic)  [   ] ๓. CQI (Non-Clinic) )   
ประเภท [   ] นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
ประเภท [   ] เรื่องเล่า 
ประเภทแสดงภาพถ่าย  [   ] ๑. ในชุมชน  ๒. [   ]  ในสถานบริการ   
ประเภท  [   ] หนังสั้น 
กลุ่มหน่วยงาน  [   ] ๑. รพ.สต./ ศสม.  [   ] ๒. รพช. รพท.  [   ]๓. สสอ./สสจ. 
การเสนอผลงาน  [   ] ๑. ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน  .[   ] ๒. เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
ผลอันดับรางวัลที่ได้ของ รพศ.-รพท./รพช/รพ.สต.-ศสม.  
 [   ]  ๑.ชนะเลิศ  [   ] ๒. รองอันดับสอง  [   ] ๓. รองอันดับสาม   [   ] ๔. ชมเชย    
 
 ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................................... ....... 
ผู้น าเสนอ..................................................................ต าแหนง่......................................... ....................... 
 หน่วยงาน..................................................... อ าเภอ............................จังหวัด....................... ................ 
 มือถือ .....................................................E-mail .................................................................................. 
เนื้อหาโดยย่อ..............................................................…………………………….…………………………………… 
............................................................................................ .................................................................................. ...........
............................................................................................................................. ............................................  
๒. รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย 
๑. ชื่อเรื่อง............................................. 
๒. ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด........................................... 
๓. บทน า........................................... 
๔. วัสดุและวิธีการ........................................... 
๕. ผลการวิจัย/ศึกษา........................................... 
๖. วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ........................................... 
๗. สรุป........................................... 
๘. เอกสารอ้างอิง........................................... 
หมายเหตุ 
๑. ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A๔ 
๒. ก าหนดส่งผลงานทุกประเภท ภายในวันที่ เดือน ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 



๓. รายละเอียดผลงานน าเสนอวิชาการ  
  ๓.๑ รายละเอียดผลงานวิชาการ  จ านวน  ๘  ประเภท 

ประเภทผลงานวิชาการ 

รูปแบบการน าเสนอ ประเภทหน่วยบริการ/หน่วยงาน 

Oral  

Presentation 

Poster  

Presentation 

รพ.สต./ 

ศสม. 
รพช. 

รพท./ 

รพศ. 

สสอ./ 

สสจ. 

1. ภาพถ่าย 

(Photo Voice) 

๑.๑ ในชุมชน จัดแสดงภาพถ่าย     

๑.๒ ในสถาน        

      บริการ 

จัดแสดงภาพถ่าย     

๒. เรื่องเล่า(Story Telling)       

๓. นวัตกรรม(Innovation)       

๔. การพัฒนาคุณภาพ 

อย่างต่อเนื่อง(CQI) 

๔.๑ CQI (clinic)       

๔.๒  CQI (non - 

clinic) 
      

๕. การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย(R2R)   

 

    

๖. งานวิจัย( Research)      

๗.หนังสั้น(Short film) ฉายแบบภาพยนตร์ 
    

๘.International Presentation  เครือข่ายละ ๑ เรื่อง 

 
หมายเหตุ   
๑.เป็นผลงานภายใน  ๒ ปีที่ผา่นมา ไม่เคยได้รับรางวัลระดับที่สูงกว่าระดับจังหวัดมาก่อนและไม่เป็น 
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิชาการท่ีใช้เลื่อนระดับมาก่อน   
๒.เจ้าของผลงานจะต้องเป็นคนมาน าเสนอด้วยตัวเองเท่านั้น (ห้ามน าเสนอแทน) 
 
 
 
 
 



 
๔. ข้อก าหนดการเขียนผลงาน  
     ๔.๑  แบบฟอร์มผลงานที่น าเสนอ  
  ๔.๑.๑ บทคัดย่อ  
           ส าหรับผลงานการประกวด Oral Presentation, Poster Presentation,นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทุก
ประเภท 
  -พิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word  ด้วยอักษร TH Sarabunpsk ขนาดตัวอักษร ๑๖ 
ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ระยะขอบกระดาษด้านบน ๑ นิ้ว ล่าง ๑ นิว้ ซ้าย 
๑.๕ นิ้ว ขวา ๑ นิ้ว และ ใช้ตวัเลขอารบิค  
 ๔.๑.๒ เอกสารฉบับเต็ม 
         - พิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word  ด้วยอักษร TH 
Sarabunpsk ขนาดตัวอักษร ๑๖ ความยาวไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ระยะขอบกระดาษ 
ด้านบน ๑ นิ้ว ล่าง ๑ นิ้ว ซ้าย ๑.๕ นิ้ว ขวา ๑ นิ้ว และใชต้ัวเลขอารบิค  
 ๔.๑.๓ บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มควรอยู่ในไฟล์เดียวกันเพื่อให้คณะกรรมการอ่านได้ง่าย 

ประเภทผลงาน รูปแบบการน าเสนอ รายละเอียดการเขียนผลงาน 
1. ภาพถ่าย 
(Photo Voice)  
๑.๑ ในชุมชน 
๑.๒ ในสถานบริการ 

-แสดงภาพถ่ายในแต่ละระดับ
ประเภทละ ๑ เรื่อง 
-ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้
ถ่ายภาพด้วยตนเอง (เพ่ือสามารถ
น าเสนอรายละเอียดต่อ
คณะกรรมการได้) 
-ถ่ายด้วยความละเอียดไม่ต่ ากว่า ๓ 
ล้าน พิกเซล (เป็นขนาดที่เหมาะสม
ส าหรับการพิมพ์ภาพขนาด  
๑๒x๑๗ นิ้ว)  
-น าเสนอ ๕ นาที กรรมการวิพากษ์ 
๓ นาท ี

๑.เป็นภาพที่สื่อความหมายที่เก่ียวข้องกับการท างานด้านสาธารณสุข 
๒.มีชื่อภาพท่ีกระชับและสื่อความหมายโดยรวม 
๓.มีค าบรรยายใต้ภาพที่สื่อความหมายครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด 
(SHOWED ภาคผนวก) 
๔.ค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรมตามหลักเกณฑ์ของการถ่ายภาพ
บุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จะต้องมีหลักฐานการยินยอมให้น าเสนอ
ต่อสาธารณะทุกคนหากผู้ที่ปรากฏในภาพเป็นกลุ่มเปราะบางให้มี
หลักฐานการยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล (หลักการความ
ปลอดภัยและเคารพ สิทธิส่วนบุคคลและเป็นหลักมาตรฐาน ของการ
ท า Photo voice ด้วย) แนวทางภาคผนวก ก. 

๒. เรื่องเล่า 
(Story Telling) 

Oral presentation 
เล่าเรื่อง ๑ คน ต่อ ๑ เรื่อง 
(ไม่มีภาพประกอบ) 
น าเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที 

๑. ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จากการท างาน ด้วยการเขียนบอก
เล่าด้วยภาษาและสไตล์การเขียนของตนเอง ด้วยภาษาที่ง่ายต่อการ
อ่าน อาจประกอบด้วย ๓ ส่วน (รวมจ านวน ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A
๔ ) คือ 
 ส่วนที่ ๑ เหตุการณ์นั้น มีความเป็นมาอย่างไร 
 ส่วนที่ ๒ ท่านได้แสดงออกถึงพฤติกรรมอะไร  
 (ใช้ความรู้ทักษะ หรือพฤติกรรมอย่างไร) 
 ส่วนที่ ๓  ผลของเหตุการณ์นั้น มีความหมายเป็นอย่างไร ทั้งนี้ควรมี
ความยาวประมาณ ๑-๒ หน้ากระดาษ A๔ 
๒. หากมีการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ หนังสือ หรือจากแหล่งอ่ืนๆ 
จะต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
๓. ระมัดระวัง ในการพาดพิงถึงบุคคล หน่วยงาน ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความเสียหาย 



๓. นวัตกรรม 
/สิ่งประดิษฐ์ 
(Innovation) 

Poster Presentation 
๑.โปสเตอร์ขนาดกว้าง ๙๐ ซม.สูง 
๑๒๐ ซม. โดยให้มาติดในช่วงก่อน
วันจัดงาน ๑ วัน และจัดเก็บ
หลังจากประชุม โดยให้เตรียม
อุปกรณ์ติดตั้งมาเอง 
๒.ผู้น าเสนอเตรียมน าเสนอสั้นๆ  
(๕ นาที) และต้องอยู่ประจ าบอร์ด
เพ่ือให้กรรมการซักถาม 
๓.ค านึงสัดส่วนระหว่างเนื้อหาและ
ภาพประกอบให้เหมาะสม 

๑. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ชื่อเรื่องควรเหมาะสมกับประเภทผลงานที่เสนอ 
๒. ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด เขียนชื่อ นามสกุล ตัวย่อวุฒิการศึกษา
สูงสุดภาษาไทย ในกรณีที่มี เจ้าของผลงานหลายคนให้ เรียงชื่อ
ตามล าดับความส าคัญที่แต่ละคนมีส่วนในงานนั้น  ชื่อหน่วยงานของ
ผู้เขียนที่เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการติดต่อ 
๓. บทน า ให้ข้อมูล ข้อสนเทศและประเด็นส าคัญทางวิชาการ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น 
๔. วัสดุและวิธีการ กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ทางสถิติโดยเรียบเรียงตามขั้นตอน 
๕. ผล  รายงานและอธิบายผลที่ส าคัญที่เป็นจริง อาจมีตารางและ
ภาพประกอบไม่ เกิน ๔  ตาราง หรือภาพ และไม่ซ้ าซ้อนกับค า
บรรยาย 
๖. วิจารณ์ น าประเด็นที่ส าคัญที่เป็นจริงของผลการศึกษามาศึกษา
อธิบายเรียงตามล าดับที่น าเสนอในผลว่าเหมือนหรือต่างจากผล
การศึกษาของผู้อ่ืนอย่างไรโดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  การน า
ผลมาประยุกต์ ใช้  เพ่ื อ เป็ นแนวทางการน าไป พัฒนา รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
๗. สรุป เขียนสรุปเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๘. เอกสารอ้างอิง  ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง 

๔. การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(CQI) 
๔.๑ CQI (clinic) 
๔.๒ CQI (Non - 
clinic) 

Oral Presentation 
ใช้โปรแกรม Microsoft Power 
Point โปรดน าไฟล์ที่จะน าเสนอมา
ลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. วัน
น าเสนอใช้เวลาน าเสนอผลงานละ 
๑๐ นาที วิพากษ์ ๕ นาที 
**CQI  Non-clinic 
หมายถึง หน่วยงานสนับสนุน
บริการที่ไม่ได้ให้บริการกับผู้ป่วย
โดยตรง เช่น การบริหาร การเงิน 
บัญชี สิ่งแวดล้อม ไอที ทรัพยากร
บุคคล ซักฟอก  
จ่ายกลาง  งานซ่อมบ ารุง 
ยานพาหนะ  
 
 

๑. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย ชื่อเรื่องควรเหมาะสมกับประเภทผลงานที่เสนอ 
๒. ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด เขียนชื่อ นามสกุล ตัวย่อวุฒิการศึกษา
สูงสุดภาษาไทย ในกรณีที่มี เจ้าของผลงานหลายคนให้ เรียงชื่อ
ตามล าดับความส าคัญที่แต่ละคนมีส่วนในงานนั้น  ชื่อหน่วยงานของ
ผู้เขียนที่เป็นปัจจุบันเพ่ือสะดวกในการติดต่อ 
๓. บทน า ให้ข้อมูล ข้อสนเทศและประเด็นส าคัญทางวิชาการ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้น 
๔. วัสดุและวิธีการ กล่าวถึงการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ทางสถิติโดยเรียบเรียงตามขั้นตอน 
๕. ผล  รายงานและอธิบายผลที่ส าคัญที่เป็นจริง อาจมีตารางและ
ภาพประกอบไม่ เกิน ๔  ตาราง หรือภาพ และไม่ซ้ าซ้อนกับค า
บรรยาย 
๖. วิจารณ์ น าประเด็นที่ส าคัญที่เป็นจริงของผลการศึกษามาศึกษา
อธิบายเรียงตามล าดับที่น าเสนอในผลว่าเหมือนหรือต่างจากผล
การศึกษาของผู้อ่ืนอย่างไรโดยมีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ  การน า
ผลมาประยุกต์ ใช้  เพ่ื อ เป็ นแนวทางการน าไป พัฒนา รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
๗. สรุป เขียนสรุปเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๘. เอกสารอ้างอิง  ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง 

๕. การพัฒนา
คุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง(CQI) 
๕.๑ CQI (clinic) 
๕.๒ CQI (Non - 
clinic) 

Poster Presentation 
๑.โปสเตอร์ขนาดกว้าง ๙๐ ซม.สูง 
๑๒๐ ซม. โดยให้มาติดในช่วงก่อน
วันจัดงาน ๑ วัน และจัดเก็บ
หลังจากประชุม โดยให้เตรียม
อุปกรณ์ติดตั้งมาเอง  



๒.ผู้น าเสนอเตรียมน าเสนอสั้นๆ  
(๕ นาที) และต้องอยู่ประจ าบอร์ด
เพ่ือให้กรรมการซักถาม 
๓.ค านึงสัดส่วนระหว่างเนื้อหาและ
ภาพประกอบให้เหมาะสม 
**CQI  Non-clinic 
หมายถึง หน่วยงานสนับสนุน
บริการที่ไม่ได้ให้บริการกับผู้ป่วย
โดยตรง เช่น การบริหาร การเงิน 
บัญชี สิ่งแวดล้อม ไอที ทรัพยากร
บุคคล ซักฟอก  
จา่ยกลาง  งานซ่อมบ ารุง 
ยานพาหนะ  

๖. การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย
(R2R) 

Oral Presentation 
ใช้โปรแกรม Microsoft Power 
Point โปรดน าไฟล์ที่จะน าเสนอมา
ลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. วัน
น าเสนอใช้เวลาน าเสนอผลงานละ 
๑๐ นาที วิพากษ์ ๕ นาที 

๑. ชื่อเรื่อง (Title) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย 
ไม่ใช้ค าย่อ ไม่ควรยาว เกิน 100 ตัวอักษร  
๒. ชื่อผู้เขียน (Authors) ระบุชื่อของผู้เขียนทุกคน และระบุหน่วยงาน
หรือสถาบันที่สังกัดและก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบ และอีเมล(E-Mail) 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ 
๓. บทน า (Background) กล่าวถึงความเป็นมาและเหตุผลที่น าไปสู่
การ ศึกษาวิจัยให้ข้อมูลทางวิชา มีการส ารวจเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (literature reviews)  
๔. วัตถุประสงค์ (objectives) ของการวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจง 
โดยทั่วไปควรมีข้อเดียว หรือ 2 ข้อ เท่านั้น  
๕ . วิ ธีก ารศึ กษ า (Methodology or materials and methods) 
อธิบาย เครื่องมือและวิธีการศึกษาให้ชัดเจน เช่น กลุ่มประชากรที่
ศึกษาและการคัดเลือก การแบ่งกลุ่ม รูปแบบการศึกษาหรือ study 
design รายละเอียดของการด าเนินการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยก าหนดตัวชี้วัด ที่ เป็นผลลัพธ์ (primary outcomes) ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ (variables) คืออะไรบ้างเป็นต้น  
๖. ผลการศึกษา (Results) เสนอผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น 
ควรมี รูปภาพและ/หรือ ตารางประกอบ การอธิบายผลต้องไม่ซ้ ากับ
รายละเอียดในรูปและตาราง กรณีที่ มีตารางต้องไม่เกิน ๖ ตารางหรือ
ภาพโดยนับรวมกันหมด ในบทความนั้นๆ  
๗. วิจารณ์ (Discussion) เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ศึกษา โดย
เปรียบเทียบกับผล ที่เคยศึกษามาก่อนเป็นภาพรวม ไม่ใช่การเขียน
ข้อสรุปจากแต่ละเอกสารอ้างอิงมาเรียงต่อกันเป็น ชั้นๆ มีการชี้แจงจุด
แข็งและข้อจ ากัดของการศึกษานี้ เป็นต้น  
๘. สรุป (Conclusions) สรุปผลการวิจัยให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและตอบ ค าถามวิจัยได้ตรงประเด็นที่สุด หรือให้ข้อเสนอ
แนวทางในการศึกษาครั้งต่อไปและการปฏิบัติ เป็นต้น 
๙. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ไม่บังคับ) กรณีที่มี ให้
ระบุสั้น ๆ ว่าได้รับ การสนับสนุนทุนวิจัย หรือความช่วยเหลือจากที่

๗. การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย
(R2R) 

Poster Presentation 
๑.โปสเตอร์ขนาดกว้าง ๙๐ ซม.สูง 
๑๒๐ ซม. โดยให้มาติดในช่วงก่อน
วันจัดงาน ๑ วัน และจัดเก็บ
หลังจากประชุม โดยให้เตรียม
อุปกรณ์ติดตั้งมาเอง  
๒.ผู้น าเสนอเตรียมน าเสนอสั้นๆ  
(๕ นาที) และต้องอยู่ประจ าบอร์ด
เพ่ือให้กรรมการซักถาม 
๓.ค านึงสัดส่วนระหว่างเนื้อหาและ
ภาพประกอบให้เหมาะสม 

๘. งานวิจัย 
( Research) 

Oral Presentation 
ใช้โปรแกรม Microsoft Power 
Point โปรดน าไฟล์ที่จะน าเสนอมา
ลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. วัน
น าเสนอใช้เวลาน าเสนอผลงานละ 
๑๐ นาที วิพากษ์ ๕ นาที 

๙. งานวิจัย 
( Research) 

Poster Presentation 
๑.โปสเตอร์ขนาดกว้าง ๙๐ ซม.สูง 
๑๒๐ ซม. โดยให้มาติดในช่วงก่อน
วันจัดงาน ๑ วัน และจัดเก็บ
หลังจากประชุม โดยให้เตรียม
อุปกรณ์ติดตั้งมาเอง  



๒.ผู้น าเสนอเตรียมน าเสนอสั้นๆ  
(๕ นาที) กรรมการวิพากษ์ ๕ นาท ี
และต้องอยาประจ าบอร์ดเพื่อให้
กรรมการซักถาม 
๓.ค านึงสัดส่วนระหว่างเนื้อหาและ
ภาพประกอบให้เหมาะสม 

ใดบ้าง  
๑๐. เอกสารอ้างอิง (References) ไม่ควรอ้างอิงเกิน ๓๐ อ้างอิง ให้
เรียงตามล าดับการอ้างก่อนหลังตามที่ปรากฏในบทความ โดยใส่เป็น
อักษรตัวยก ตามระบบแวนคูเวอร์ 
หมายเหตุ ส าหรับ Poster Presentation ให้ค านึงถึงสัดส่วนระหว่าง
เนื้อหาและภาพ-ประกอบให้เหมาะสม 
๑๑.ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ (โดยอนุโลม) ๑๐. International  

      Presentation 
Oral Presentation 

ใช้โปรแกรม Microsoft Power 
Point โปรดน าไฟล์ที่จะน าเสนอมา
ลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๐๐ น. วัน
น าเสนอใช้เวลาน าเสนอผลงานละ 
๑๐ นาที วิพากษ์ ๕ นาที 

๑๑. หนังสั้น 
(Short film) 

ฉายภาพยนตร์ 
๑.เจ้าของผลงานต้องเกริ่นเนื้อหา
หนังสั้นแบบสั้นกระชับ เร้าใจ เชิญ
ชวนให้ติดตาม 
๒.น าเสนอหนังสั้น ๑๐ นาที 
กรรมการวิพากษ์  ๕ นาที 

๑.หนังสั้นเป็นเรื่องขององค์กร/การพัฒนางาน  ประกอบด้วย บท การ
แสดง การถ่ายภาพ  
๒ .การเขียนบทต้องแสดงจากเรื่องเล่า/ภาพเหตุการณ์/ฉากที่สื่อ
ความหมาย/ตัวละคร  
๓.การแสดงที่สมจริงสมจัง/ท่าทางอารมณ์ท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์ใน
เรื่อง 
๔.การถ่ายภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง มุมกล้อง ระยะ 
๕. การก ากับ การตัดต่อ การเรียงล าดับ ความกระชับของเนื้อหา เสียง
เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
๖ .หนังสั้น ต้องเป็นการด าเนินการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุก
ขั้นตอน ไม่ใช้บริษัท/หน่วยงานอ่ืน ๆที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง  มาช่วยในการด าเนินงาน 
๗.หนังสั้นต้องสะท้อนแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้น 

 
หมายเหตุ  
 - จ านวนผลงานที่จัดประกวดแต่ละประเภท/แต่ละกลุ่ม จะต้องมีผลงานอย่างน้อย ๔ ผลงาน 
 - การประกวดผลงานประเภทนวัตกรรม/ โปสเตอร์ เจ้าของผลงานตกแต่งตามความเหมะสม 

- ก าหนดส่งผลงานผ่านระบบโปรแกรม Google Form เว็บไซต์ สสจ.ยะลา   โดยผู้รับผดิชอบงานวิชาการที่
ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด
การประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ได้ที่  
          ๑. นางสาวดวงกมล  ศิริลัภยานนท์           เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๔๗๙๓๙๓๔ 
          ๒. นางสาวสุนี  ว่องนาวี   เบอร์มือถือ ๐๘๑ ๕๙๙๕๖๙๓ 
 ๓. นางสาวอาณีตา  จิใจ    เบอร์มือถือ ๐๘๒ ๒๘๖๘๗๐๗  
           
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก. 

 

ใบแสดงความยินยอม 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................อนุญาตให้............... ................................ถ่ายภาพข้าพเจ้า 
และ/หรือผู้ที่อยู่ในการดูแลของข้าพเจ้า และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวของข้าพเจ้า และยินยอมให้น าไปแสดงในงาน
มหกรรมวิชาการสาธารณสุขและประกวดผลงานวิชาการของจังหวัดยะลาและเขตสุขภาพที่  12 รวมถึงการน าไป
แสดงในกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้ ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าภาพถ่ายของดังกล่าวจะปรากฏแก่สาธารณะ 
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้แล้ว 
                                                                    ลายมือชื่อ........................................ 
                                                                    วนัที่................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทาง, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Photo voice โดยสังเขป 
Photo voice เป็นวิธีวิทยารูปแบบหนึ่งในกระบวนการวิจัยแบบ Participatory Action Research (PAR) หรือ 
Community-Based Participatory Research (CBPR) โดยให้สมาชิกชุมชนที่มีข้อจ ากัดในการพูดหรือแสดงความ
คิดเห็นในเวทีต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบของการถ่ายทอดผ่านรูปถ่าย และพูดคุย
แลกเปลี่ยนกัน ได้รับการพัฒนาในปี 1990 โดย Caroline C. Wang แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน และ Marry Ann 
Burris จากองค์กรสุขภาพสตรี ปักกิ่ง 
ผู้เข้าร่วมในการวิจัย หรือ Participants ที่ได้รับการถ่ายทอดทักษะการถ่ายภาพแล้ว จะเป็นผู้ถ่ายภาพของชุมชนใน
บริบทและมุมต่างๆ จากประเด็นที่นักวิจัยก าหนดขึ้น แล้วน าภาพทั้งหมดมาน าเสนอในกลุ่ม ตามด้วยการอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ เพ่ือหาความหมายที่ผู้เข้าร่วมต้องการจะถ่ายทอด จากนั้นนักวิจัยเป็นผู้น ามาเสนออภิปรายในรูปแบบ
ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประเด็นในการอภิปรายรูปภาพ 
เนื่องจาก Photo voice มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบค าถามในประเด็นของการวิจัย จึงมีผู้เสนอแนวทางในการอภิปรายไว้
หลายแนวทาง ที่นิยมกันได้แก่การอภิปรายเพื่อตอบค าถามให้ครอบคลุมแนวคิด “SHOWED” และ “PHOTO” แนว
ทางการอภิปรายนี้ได้รับการยอมรับกันให้เป็นแนวทางในการเขียนค าบรรยายใต้ภาพด้วย 
SHOWED 
S: What do you See? (เราเห็นอะไรในภาพ)/ H: What Happened or is Happening in the  
picture? (ก าลังเกิดอะไรขึ้น)/ O: How does this relate to Our lives? เหตุการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเรา
อย่างไร/ W: Why does this happen? ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้/ E: How could this image Educate others? 
ภาพนี้สื่ออะไรแก่ผู้ดู/ D: What can we Do about it? เราจะท าอย่างไรต่อไป 
PHOTO 
P: Describe your Photo./ H: What is Happening in your picture?/ O: Why did you take  
a picture Of this?/ T: What does this picture Tell us about your life?/ O: How can this picture 
provide Opportunities for us to improve life? 
วัตถุประสงค์เดิมของการใช้ photo voice ในการวิจัย 
1.เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนที่ที่ไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ได้บันทึกและสะท้อน 
เรื่องราวในชุมชน เช่นอัตลักษณ์ จุดแข็ง ปัญหาชุมชน หรือประเด็นที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้ 
2.เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเพื่อสร้างองค์ความรู้ในชุมชนผ่านการอภิปรายกลุ่ม ให้สมาชิกใน 
ชุมชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของตัวเองในเรื่องที่มีผลต่อชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 
3.เพ่ือสร้างความความตระหนักแก่ทีมผู้ก ากับนโยบาย และท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี 
ขึ้นได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



หลักการและประเด็นทางจริยธรรม 
โครงการการถ่ายภาพในลักษณะนี้ มีการน าเสนอต่อสาธารณะ จ าเป็นต้องมีการค านึงถึงประเด็น 
ทางจริยธรรมและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (participant; ผู้ถ่ายภาพ) ผู้ถูกถ่าย (subjects) หรือ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล (private properties) ที่ปรากฏในภาพ และต้องแน่ใจว่าได้มีการเคารพสมาชิกในชุมชน ความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล และการให้ความยินยอม 
การเคารพสมาชิกในชุมชน 
พึงระลึกว่าต้องเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกในชุมชน และหมายรวมถึงการ 
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลระหว่างด าเนินโครงการ 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ตระหนักและด าเนินการที่ไม่เกิดความเสี่ยง รวมถึงการบาดเจ็บและการสูญเสียความเป็นส่วนตัว  
การถ่ายภาพย่อมไม่เกิดประโยชน์หากท าให้ผู้ถ่ายได้รับอันตราย 
การให้ความยินยอม 
จ าเป็นต้องได้รับเอกสารยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กในการเข้าร่วมโครงการ  
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่เขาได้ถ่ายภาพ ถึงแม้ว่าการ
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อจ ากัดของการถ่ายภาพ แต่ท าให้ป้องกันความเข้าใจผิดและสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างสมาชิกได้ 
 
การประยุกต์ใช้ Photo voice เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ปัจจุบัน Photo voice ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ หลากหลายมากข้ึน  
นอกเหนือจากการสะท้อนปัญหาในชุมชนตามแนวทางเดิม แล้ว ยังมีการน ามาเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
โครงการ เช่นการสะท้อนกระบวนการท างาน ปัญหา อุปสรรค พัฒนาการ และผลลัพธ์หรือความส าเร็จของการ
ด าเนินงานได้อีกด้วย 
 
 
 


