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โครงการประกวดบทความ
เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุ ขภาพ”
หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี ฯทรงเจริ ญพระชนมายุ๖๐พรรษา ในปี
พ.ศ.2558 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้ มีการประชุ มวิชาการร่ วม
3 สถาบัน “ Joint
Conference in Medical Sciences 2015 : JCMS 2015” ขึน้ เพือ่ เป็ นการ เฉลิมพระเกียรติ และกําหนดแนวทาง
หลักของการประชุมให้เป็ นเรื่ องที่เน้นความเสมอภาคทางสุ ขภาพ ทั้งนี้ตอ้ ง
การสะท้อนมุมมอง หรื อ
แนวความคิดของประชาชนในสังคมปั จจุบนั เกี่ยวกับเรื่ องนี้ดว้ ย ตามมติของคณะกรรมการอํานวยการการ
ประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นสมควรว่า การประกวดบทความ ที่เปิ ดรับจากบุคคลทัว่ ไป จะสามารถ
สร้างการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชนได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนทัว่ ไปมีโอกาสเผยแพร่ ประสบการณ์ แนวคิด ข้อเสนอแนะ ความรู ้สึกและ
เรื่ องราวต่างๆเกี่ยวกับ“ความเสมอภาคทางสุ ขภาพ”
2. เพื่อได้บทความที่เป็ นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และสาธารณสุ ข
3. เพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์การทํางานร่ วมกันของการให้บริ การสาธารณสุ ขที่ดี ที่ประชาชนมีส่วน
ร่ วมและเผยแพร่ สารคดีสู่ระดับชาติ
4. เพื่อได้ทราบถึงแนวคิดและมุมมองของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การสาธารณสุ ขในปั จจุบนั

กติกาในการส่ งผลงานเข้ าร่ วมประกวด
1. เป็ น บทความที่เกี่ยวกับ ความเสมอภาคทางสุ ขภาพ โดยให้ต้งั ชื่อเรื่ อง และเรี ยบเรี ยงเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเข้ าถึงระบบบริการสาธารณสุ ขของประชาชน การ ให้ /หรือรับบริการสุ ขภาพทีม่ ีความเป็ นธรรม เท่ าเทียม
โดยสร้างสรรค์ผลงานเป็ นภาษาไทยมีความยาวของเรื่ อง 5-10 หน้า กระดาษ A4 ตัวอักษรAngsana
New ขนาด 16 point โดยส่ งต้นฉบับ 1ชุดพร้อมกับแผ่นซี ดี คณะกรรมการขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้า
ประกวดทุกสําเนา (รวมต้นฉบับ) ไม่วา่ จะได้รับรางวัลหรื อไม่ก็ตาม
2. ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรื อละเมิดลิขสิ ทธิ์ ผลงานสร้างสรรค์จากเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่มีผเู ้ ขียน
หรื อได้รับการตีพิมพ์แล้ว
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หากมีการลอกเลียนดัดแปลงหรื อละเมิดลิขสิ ทธิ์ ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิ ทธิ์ จากการ
ประกวดและต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบทางกฎหมายโดยลําพัง
3. ผลงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรื อได้รับการเผยแพร่ ในรู ปแบบสื่ อใดๆมาก่อน รวมถึงสื่ ออินเตอร์ เน็ต
หากมีการตรวจพบภายหลัง ผูส้ ่ งจะถูกตัดสิ ทธิ์ การประกวดและมีผลถึงการพิจารณาการส่ งเข้าประกวดครั้งต่อไป
4. ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่ อง
5. ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวติ อยูข่ ณะที่ส่งผลงาน
6. กรณี ใช้นามปากกาหรื อนามแฝงผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริ งที่อยูแ่ ละหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
7. ผลงานที่ได้รับรางวัล JCMS2015 จะจัดพิมพ์และเผยแพร่ เป็ นครั้งแรกและถือเป็ นสิ ทธิ์ ของ JCMS
2015
8. “ คณะกรรมการ JCMSฝ่ ายกิจกรรมภาคประชาชน คณะอนุกรรมการคัดเลือกและ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาบทความเข้าประกวด ความเสมอภาคทางสุ ขภาพ”ไม่มีสิทธิ์ ส่งผลงานเข้าประกวด
9. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
รางวัลในการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ
จํานวน 1
รางวัล
 รับโล่ชนะเลิศ
 เงินสด จํานวน 30,000 บาท
 เกียรติบตั ร 1 ฉบับ
2. รางวัลรองชนะเลิศ
จํานวน 1 รางวัล
 รับโล่รองชนะเลิศ
 เงินสด จํานวน 15,000 บาท
 เกียรติบตั ร 1 ฉบับ
3. รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล
 เงินสด จํานวน 5,000 บาท
 เกียรติบตั ร 1 ฉบับ
4. ประกาศนียบัตร (ทุกผลงาน)
 สําหรับผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกจากอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเรี ยบร้อยแล้ว
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ระยะเวลาของโครงการ
- เตรี ยมโครงการ
กันยายน- ธันวาคม 2557
- แถลงข่าว
15 มกราคม 2558
- เปิ ดรับผลงาน (รับต้นฉบับ)
1 มกราคม –31 มีนาคม 2558
- ประกาศผลรางวัล
30 เมษายน 2558
- รับรางวัล
รางวัลชนะเลิศ (รับโล่พระราชทาน)
4 มิถุนายน 2558
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย 4 พฤษภาคม 2558 (งานแถลงข่าว)
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ผลงานสารคดีสร้างสรรค์
- รางวัลชนะเลิศ
จํานวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล
- รางวัลชมเชย จํานวน 10
รางวัล
2. ได้ส่งเสริ มและเผยแพร่ ผลงานเขียน “ความเสมอภาคทางสุ ขภาพ ” เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดบริ การ
สาธารณสุ ขของรัฐตามอุดมคติของประชาชนทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
สถานทีส่ ่ งผลงาน
งานบริ การวิชาการ อาคารวิจยั และสวัสดิการ ชั้น 1
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
 คุณณัฏฐ์ตวัน จิรัชยาปกรณ์ โทร.02-2011542 E-mail : natta.jirat@hotmail.com
คุณเปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์ โทร.02-2012606 E-mail : premsak_p@yahoo.com

