โครงการ “การประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น Lovecare Creative Contest”
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สานั ก งานกองทุ นสนั บสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส.)
ร่วมกับ โครงการขับเคลื่ อนพรบ.ป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาการตั้งครรภ์วยั รุ่นในสถานศึ กษาและปลูกฝั ง
ค่านิ ยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น และ โครงการเลิฟแคร์ มูลนิ ธิแพธทูเฮลท์ ขอเชิญ ชวนเยาวชน
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น ชิงเงินรางวัล และโอกาสในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยชิ้ นงานที่ออกแบบ สามารถออกแบบได้ท้งั ภาพวาด(Drawing) หรือวาดและ
ออกแบบในโปรแกรม illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเป็ นไฟล์งาน สกุลไฟล์ .ai
ได้ โดยชิ้ นงานมีขนาดเป็ นสี่เหลี่ยมจตุรสั ซึ่งลวดลายที่ออกแบบ สามารถอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ
วัยรุ่น ดังต่อไปนี้
1.บรรจุภณ
ั ฑ์ถุงยางอนามัย
2.หน้ากากผ้า
3.เสื้ อ T-Shirt
4.ถุงผ้าพกพา (ผ้าร่ม)
5.ขวดแอลกอฮอล์แบบพกพา
6.ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะผลิตในอนาคต
คุณสมบัตขิ องผูส้ ่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็ นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น มีบตั รประจาตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองที่ราชการออกให้ เป็ นต้น
2. เป็ นผูส้ ร้างสรรค์งานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝี มือและความคิดของตนเองและเป็ นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในงานที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
3. เป็ นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดและไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน
ระดับผูส้ ่งผลงานเข้าประกวด
1.เยาวชนอายุ 10-15 ปี
2.เยาวชนอายุ 16-18 ปี
3.เยาวชนอายุ 19-22 ปี

หัวข้อการประกวด
มูลนิ ธิแพธทูเฮลท์ เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ดาเนิ นการในนามขององค์การแพธ
ประเทศไทย(PATH) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 ต่ อมาได้จ ดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อมาเป็ นมูลนิ ธิแ พธทูเฮลท์
เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 โดยร่วมมือกับหลากหลายภาคีในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร กระทรวงแรงงาน ฯลฯ สถานศึ กษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ในการพัฒนาความรู ้ เสริมสร้างศักยภาพและความช่วยเหลือ
ด้านเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ
ด้า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะของเยาวชน (Adolescent Health) ได้อ อกแบบหลัก สู ต ร กิ จ กรรม
กระบวนการเรี ย นรู แ้ ละสื่ อ เพศวิ ถี ศึ ก ษา ส าหรับ เด็ ก และวัย รุ่ น ที่ ส อดคล้อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต และพัฒ นาการ
ตามช่วงวัย สนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง พัฒนากลไกใน
จังหวัดให้ขบั เคลื่อนการทางานเชิงบูรณาการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สนับสนุ น
และพัฒนาศักยภาพพ่อแม่และผูป้ กครองในการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน พัฒนาและจัดบริการสุขภาพ
ที่เป็ นมิตรกับเยาวชน เพื่อความทัว่ ถึงและเท่าเทียม และสนับสนุ นศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ให้มี บ ทบาท มี ส่ ว นร่ ว มดู แ ลสุ ข ภาวะเด็ ก และเยาวชนในพื้ นที่ พร้อ มทั้ง สนั บ สนุ น พลัง เยาวชนในการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายในประเด็น สิทธิเยาวชน สิทธิ อนามัยเจริญพันธุ ์ สิทธิ การรักษา หรือในเรื่องสุขภาพ
มาโดยตลอด
จากประสบการณ์การดาเนิ นงานด้านสุขภาวะของวัยรุ่น ในโครงการเลิฟแคร์ ซึ่งเป็ นแพล็ตฟอร์ม
การให้การปรึกษาออนไลน์ สาหรับวัยรุ่น ที่ ครอบคลุมทั้งเรื่องเพศ การคุ มกาเนิ ด ท้องไม่พร้อม เอดส์/
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรังแกกัน ความรักความสัมพันธ์ และสุขภาพจิต ผ่านรูปแบบการ Chat บน
เว็บไซต์ www.lovecarestation.com ทาให้มูลนิ ธิแพธทูเฮลท์ พบปั ญหาและอุปสรรคของการเข้าถึงอุปกรณ์
เพื่อสุขภาพของวัยรุ่นหลายอย่าง โดยเฉพาะอุปกรณ์คุมกาเนิ ด เช่น ถุงยางอนามัย ที่มีราคาแพง ความไม่
กล้าซื้ อ ไม่กล้าพก ไม่กล้าขอรับฟรี รวมถึงไม่กล้าบอกคู่ว่าต้องการใช้ ส่งผลให้เกิดปั ญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นและปั ญหาอื่นๆ ตามมา มูลนิ ธิฯ จึงอยากเป็ นส่วนหนึ่ งของการลดปั ญหาทางเพศของวัยรุ่น รวมถึง
ปั ญหาสุขภาพวัยรุ่นในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สถานการณ์โควิด-19 ที่กาลังระบาดอยูใ่ นขณะนี้ จึงได้มีแนวคิด
ที่จะผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพสาหรับวัยรุ่น ในราคาย่อมเยาว์ เข้าถึงง่าย ทันสมัย และปลอดภัย เพื่อส่งเสริม
การมีสุขภาพที่ดีของวัยรุ่นทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
การประกวดออกแบบลวดลาย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของวัยรุ่น Lovecare Creative Contest ในครั้ง
นี้ มูลนิ ธิฯ ต้องการสร้างความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของวัยรุ่น และสร้าง
ความรูส้ ึกเป็ นเจ้าของสุ ขภาพตนเองกับกลุ่มวัย รุ่นอายุ 10-22 ปี เพื่อค้นหาลวดลายที่ เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของมูลนิ ธิฯ และเป็ นที่นิยมของวัยรุ่น

จากการสารวจข้อมูลกับเยาวชนทัว่ ๆ ไป จานวน 1,364 คน พบว่าผลิตภัณฑ์ที่วยั รุ่นคิดว่าจะพก
ติดตัวหรือสนใจ 5 อันดับแรก คือ 1.หน้ากากผ้า(77.9%) 2.แอลกอฮอล์แบบพกพา(62%) 3.ทิชชู่เปี ยก
(49.1%) 4.ลิปมัน (36.3%) 5.แก้วน้ า(32.3%) และในส่วนของธีม(Theme)ที่วยั รุ่นสนใจ 5 อันดับ
แรก ได้แก่
1.Healthy(สุขภาพ) 64.4%
2.Freedom(ความอิสระ) 54.3%
3.Natural(ธรรมชาติ) 50.9%
4.Travel/Place (ท่องเที่ยว/สถานที่)48.3%
5.Entertainment(ความบันเทิง) 42.7%
ดังนั้ น ผลงานจากการประกวดจึงเน้นความเป็ นศิ ลปะ ที่ดึงดูดความสนใจของวัยรุ่น มีสีสนั สดใส
สะท้อนถึ งการมีสุขภาพที่ ดี สามารถสร้างมุ มมองใหม่ให้กับเรื่ องเพศในสังคมไทย ว่าเป็ นเรื่ องที่ พูดคุ ย
สื่อสารได้ การอยู่ร่วมกับคนที่ ห ลากหลายทั้งเรื่ องเพศและวัฒ นธรรมโดยความเคารพไม่ตัดสิ นคุ ณ ค่า
ส่งเสริมการมีสุขภาพทางเพศปลอดภัยจากโรค จากการตั้งท้องในวัยรุ่น รวมถึงการสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้
วัยรุ่นรูส้ ึกดีและใช้ถุงยางอนามัย กล้าซื้ อ กล้าพก เห็นและเข้าใจว่าถุงยางอนามัยคือของใช้ส่วนตัวอย่างหนึ่ ง
เป็ นวิถีปกติใหม่เช่นเดียวกับการสวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งเห็นว่าเรื่องเพศคุยกันได้
กาหนดระยะเวลา วันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

การส่งผลงาน
1.เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย
 ใบสมัครฉบับจริงที่ขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์
 สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองตัวตน ของผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
2.ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้ น ต่อ 1 ใบสมัคร สามารถเลือกได้ 2 theme
3.ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล โครงการที่อยากทาเพื่อชุมชน พร้อมกรอก
ข้อมูลอื่นๆ ลงในใบสมัครอย่างละเอียดและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
4.งานที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที คณะกรรมการคัดเลือกและ
ตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและเหมาะสม
5.ผู ้ส่งผลงานเข้า ประกวดตกลงให้ มูลนิ ธิแ พธทูเฮลท์ มีสิท ธิ แ ต่ เพี ย งผู ้เ ดี ย วตลอดระยะเวลาแห่ ง การ
คุม้ ครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในการทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ นาผลงานของผูส้ ่งผลงาน
เข้าประกวดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนิ นงานของมูลนิ ธิแพธทูเฮลท์ โดยไม่มีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ผูส้ ่งผลงาน
เข้าประกวดตกลงที่จะไม่ให้สิทธิแก่บุคคลอื่นในการดาเนิ นการข้างต้น โดยผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดตกลงให้
เอกสารใบสมัค รนี้ เป็ นหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้สิ ท ธิ แ ก่ มู ล นิ ธิ แ พธทู เ ฮลท์ ตามความในมาตรา 16 แห่ ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ในกรณีที่เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบด้วย
กฎหมายหากได้รบั รางวัลหรือเมื่อมีการนาลวดลายไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์)
6.ช่องทางและระยะเวลาในการส่งผลงาน
6.1 ชิ้ นงานที่ เ ป็ นไฟล์ .ai .jpg สามารถส่ ง ทางทางอี เ มล condom4teen@path2health.or.th ได้
ตั้งแต่วนั ที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563 สิ้ นสุดที่เวลา 24.00 น.
6.2 ชิ้ นงานจริง (กรณีชิ้นงานที่เป็ นภาพวาด) สามารถส่งไปรษณียแ์ บบลงทะเบียน หรือ EMS มาที่
ที่อยูข่ องมูลนิ ธิฯ วงเล็บหน้าซองว่าส่งผลงานกิจกรรม Lovecare Creative Contest ส่งแบบระบบลงทะเบียน
หรือ EMS เท่านั้นเพื่อง่ายต่อการติดตาม โดยส่งได้ต้งั แต่วนั ที่ 20 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2563
7.การตัดสินการประกวด โดยคณะกรรมการ และการโหวตผ่านเว็บไซต์ www.lovecarestation.com โดย
คัดเลือกจากการโหวตในช่องทางออนไลน์ (1 IP สามารถโหวตได้ 10 ชิ้ นงาน) ระหว่างวันที่ 20 – 27
พฤศจิกายน 2563 จากนั้นคัดเลือกให้เหลือจานวน 50 ชิ้ น ที่ได้คะแนนสูงสุด ให้เจ้าหน้าที่มูลนิ ธิฯ และ
คณะกรรมการที่มีความรูค้ วามสามารถด้านศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงนักการตลาด คัดเลือก
ค้นหา ชิ้ นงานที่ตอบโจทย์ เป็ นผูไ้ ด้รบั รางวัลตามที่กาหนดไว้

8.ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.lovecarestation.com และสื่อ
ต่างๆ ตามที่มลู นิ ธิฯ กาหนด

การตัดสิน
1. การตัดสินจะไม่แยกประเภทในการให้รางวัลแต่จะถือคุณภาพของผลงานเป็ นสาคัญ ผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถื อเป็ นที่สิ้นสุ ด และคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ เพิ่ มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่ งได้ตามความ
เหมาะสม
2. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรางวัล และเรียกคืนรางวัลในภายหลัง หากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า
ผลงานของผูส้ ่งประกวดได้ลอกเลียนผลงานผูอ้ ื่น หรือผูส้ มัครมิได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาโทษหลายระดับตั้งแต่ ตักเตื อน จนถึ งตัดสิทธิ์
ผูส้ มัคร ครู และสถาบันที่กระทาการอันไม่สุจริตทุกกรณี ในการส่งผลงานประกวดครั้งต่อไป

เงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาชุมชน
1.ระดับกลุ่มอายุ 10-15 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท
2. ระดับกลุ่มอายุ 16-18 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 13,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 11,000 บาท
3.ระดับกลุ่มอายุ 19-22 ปี
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 18,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 16,000 บาท

4.ผู ้เ ข้า ประกวดที่ ไ ด้ร างวัล ที่ 1 ในทุ ก ระดับ อายุ จะได้รับ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น จ านวน 20,000 บาท
เพิ่มเติมจากเงินรางวัลที่ได้รบั โดยไม่ตอ้ งหักภาษี เพื่อนาเงินทุนไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในชุมชน
ของคุณ ตามรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
5.ผูเ้ ข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รบั ส่วนแบ่งของการจาหน่ ายสินค้าต่างๆ ที่ตนเองเป็ น
เจ้าของลวดลายโดยคิดเป็ น 1% ของกาไรสุทธิ โดย 50% ของเงินส่วนแบ่งนี้ ขอให้สนับสนุ นโครงการฯใดๆ
ก็ได้ที่เกี่ยวกับสุ ขภาวะเด็ กและเยาวชน ที่ ผูส้ มัครสนใจ หรือบริจาคให้กับหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ งที่
ดาเนิ นงานด้านสุขภาวะเด็กและเยาวชน และอีก 50% ที่เหลือถือเป็ นของเจ้าของผลงาน

หมายเหตุ : ผูท้ ี่ได้รบั รางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตรา
ที่กฎหมายกาหนด

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รบั รางวัล
ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล ตกลงว่าผลงานที่ ได้รับรางวัลให้ถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
มูลนิ ธิแพธทูเฮลท์ และตกลงโอนลิขสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวให้แก่ มูลนิ ธิแพธทูเฮลท์ ซึ่ง มูลนิ ธิแพธทูเฮลท์
มี สิ ท ธิ น าผลงานที่ ไ ด้รับ รางวัล ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการด าเนิ น งานของมู ล นิ ธิ แ พธทู เ ฮลท์ ได้โ ดยไม่ มี
ค่าตอบแทน ทั้งนี้ ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รบั รางวัลข้างต้นให้คารับรองว่า ภายหลังจากที่ได้รบั การ
ประกาศให้เป็ นผูไ้ ด้รับรางวัลแล้ว จะทาสัญญาโอนลิ ขสิ ทธิ์ ในงานที่ ได้รับรางวัลให้กับมูลนิ ธิแพธทูเฮลท์
ต่อไปภายในระยะเวลาที่มลู นิ ธิแพธทูเฮลท์กาหนด

ติดต่อสอบถาม
มูลนิ ธิแพธทูเฮลท์
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