
 

 

โครงการ “การประกวดออกแบบลวดลายผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพวยัรุ่น Lovecare Creative Contest” 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ(สสส.) 

ร่วมกับ โครงการขับเคล่ือนพรบ.ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์วยัรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝัง

ค่านิยมการใชถุ้งยางอนามยัในวยัรุ่นตอนตน้  และ โครงการเลิฟแคร ์มูลนิธิแพธทูเฮลท ์ขอเชิญชวนเยาวชน 
ส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพวยัรุ่น ชิงเงินรางวลั และโอกาสในการ

พฒันาชุมชนของตนเอง  โดยช้ินงานท่ีออกแบบ สามารถออกแบบไดท้ั้งภาพวาด(Drawing) หรือวาดและ

ออกแบบในโปรแกรม illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถบนัทึกเป็นไฟลง์าน สกุลไฟล ์.ai 

ได ้ โดยช้ินงานมีขนาดเป็นส่ีเหล่ียมจตุรสั  ซ่ึงลวดลายท่ีออกแบบ สามารถอยู่บนผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพของ

วยัรุ่น ดงัต่อไปน้ี  

1.บรรจุภณัฑถุ์งยางอนามยั  

2.หนา้กากผา้ 

3.เส้ือ T-Shirt  

4.ถุงผา้พกพา (ผา้ร่ม)  

5.ขวดแอลกอฮอลแ์บบพกพา  

6.ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีจะผลิตในอนาคต 

คุณสมบตัขิองผูส้่งผลงานเขา้ประกวด  

1. เป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย และสามารถยืนยนัตัวตนได ้เช่น มีบตัรประจ าตัวประชาชน 

หนังสือเดินทาง  หนังสือรบัรองท่ีราชการออกให ้เป็นตน้ 

2. เป็นผูส้รา้งสรรค์งานออกแบบท่ีส่งเขา้ประกวดดว้ยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิในงานท่ีเขา้ประกวด ซ่ึงจะตอ้งไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคล หรือบริษัทอ่ืนใด 

3. เป็นผลงานท่ีไมเ่คยเขา้ประกวดและไมเ่คยแสดงท่ีใดมาก่อน 

 

ระดบัผูส้่งผลงานเขา้ประกวด  

1.เยาวชนอายุ 10-15 ปี  

2.เยาวชนอายุ 16-18 ปี  

3.เยาวชนอายุ 19-22 ปี  



หวัขอ้การประกวด   

มลูนิธิแพธทูเฮลท ์เป็นองคก์รพฒันาเอกชนสาธารณประโยชน์ ด าเนินการในนามขององคก์ารแพธ

ประเทศไทย(PATH) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528  ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือมาเป็นมูลนิธิแพธทูเฮลท์    

เมื่อ ปี พ.ศ. 2556  โดยร่วมมือกบัหลากหลายภาคีในทุกภาคส่วน ทั้งภาครฐั อาทิ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร

สาธารณประโยชน์ ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ในการพฒันาความรู ้เสริมสรา้งศกัยภาพและความช่วยเหลือ

ดา้นเทคโนโลยีและวิชาการสาธารณสุข เพ่ือพฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่างๆ 

ด้านการส่งเสริมสุขภาวะของเยาวชน (Adolescent Health) ได้ออกแบบหลักสูตร กิจกรรม 

กระบวนการเรียนรูแ้ละส่ือเพศวิถีศึกษา ส าหรับเด็กและวัยรุ่นท่ีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตและพัฒนาการ       

ตามช่วงวยั  สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการเรียนรูเ้พศวิถีศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง พฒันากลไกใน

จงัหวดัใหข้บัเคล่ือนการท างานเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น  สนับสนุน

และพฒันาศกัยภาพพ่อแมแ่ละผูป้กครองในการส่ือสารเร่ืองเพศกบับุตรหลาน  พฒันาและจดับริการสุขภาพ

ท่ีเป็นมิตรกบัเยาวชน เพ่ือความทัว่ถึงและเท่าเทียม  และสนับสนุนศักยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ใหม้ีบทบาท มีส่วนร่วมดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี  พรอ้มทั้งสนับสนุนพลังเยาวชนในการ

ขบัเคล่ือนเชิงนโยบายในประเด็นสิทธิเยาวชน สิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ สิทธิการรกัษา หรือในเร่ืองสุขภาพ 

มาโดยตลอด  

จากประสบการณก์ารด าเนินงานดา้นสุขภาวะของวยัรุ่น ในโครงการเลิฟแคร ์ ซ่ึงเป็นแพล็ตฟอรม์

การใหก้ารปรึกษาออนไลน์ส าหรับวยัรุ่น ท่ีครอบคลุมทั้งเร่ืองเพศ การคุมก าเนิด ทอ้งไม่พรอ้ม เอดส์/

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์การรงัแกกนั ความรกัความสมัพนัธ ์ และสุขภาพจิต ผ่านรูปแบบการ Chat บน

เว็บไซต ์www.lovecarestation.com ท าใหมู้ลนิธิแพธทูเฮลท ์พบปัญหาและอุปสรรคของการเขา้ถึงอุปกรณ์

เพ่ือสุขภาพของวยัรุ่นหลายอยา่ง โดยเฉพาะอุปกรณคุ์มก าเนิด เช่น ถุงยางอนามยั  ท่ีมีราคาแพง  ความไม่

กลา้ซ้ือ ไม่กลา้พก ไม่กลา้ขอรบัฟรี รวมถึงไม่กลา้บอกคู่ว่าตอ้งการใช ้ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วยัรุ่นและปัญหาอ่ืนๆ ตามมา   มูลนิธิฯ จึงอยากเป็นส่วนหน่ึงของการลดปัญหาทางเพศของวยัรุ่น รวมถึง

ปัญหาสุขภาพวยัรุ่นในดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น สถานการณโ์ควิด-19 ท่ีก าลงัระบาดอยูใ่นขณะน้ี  จึงไดม้ีแนวคิด

ท่ีจะผลิตสินคา้เพ่ือสุขภาพส าหรบัวยัรุ่น ในราคาย่อมเยาว ์เขา้ถึงง่าย ทนัสมยั และปลอดภยั  เพ่ือส่งเสริม

การมีสุขภาพท่ีดีของวยัรุ่นทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  

การประกวดออกแบบลวดลาย ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพของวยัรุ่น Lovecare Creative Contest ในครั้ง

น้ี  มูลนิธิฯ ตอ้งการสรา้งความตระหนักในเร่ืองการดูแลสุขภาพ สรา้งการมีส่วนร่วมของวยัรุ่น และสรา้ง

ความรูสึ้กเป็นเจา้ของสุขภาพตนเองกับกลุ่มวยัรุ่นอายุ 10-22 ปี   เพ่ือคน้หาลวดลายท่ีเหมาะสมกับ

ผลิตภณัฑ ์ต่างๆ ของมลูนิธิฯ และเป็นท่ีนิยมของวยัรุ่น   

 

http://www.lovecarestation.com/


จากการส ารวจขอ้มูลกบัเยาวชนทัว่ๆ ไป จ านวน 1,364 คน  พบว่าผลิตภัณฑท่ี์วยัรุ่นคิดว่าจะพก

ติดตวัหรือสนใจ 5 อนัดบัแรก คือ 1.หน้ากากผา้(77.9%)  2.แอลกอฮอลแ์บบพกพา(62%) 3.ทิชชู่เปียก

(49.1%) 4.ลิปมนั (36.3%) 5.แกว้น ้า(32.3%)   และในส่วนของธีม(Theme)ท่ีวยัรุ่นสนใจ  5 อนัดับ

แรก ไดแ้ก่  

1.Healthy(สุขภาพ) 64.4%   

2.Freedom(ความอิสระ) 54.3%  

3.Natural(ธรรมชาติ) 50.9%  

4.Travel/Place (ท่องเท่ียว/สถานท่ี)48.3%   

5.Entertainment(ความบนัเทิง) 42.7% 

ดังน้ัน ผลงานจากการประกวดจึงเน้นความเป็นศิลปะ ท่ีดึงดูดความสนใจของวยัรุ่น มีสีสนัสดใส 

สะทอ้นถึงการมีสุขภาพท่ีดี สามารถสรา้งมุมมองใหม่ใหก้ับเร่ืองเพศในสังคมไทย ว่าเป็นเร่ืองท่ีพูดคุย 

ส่ือสารได ้ การอยู่ร่วมกับคนท่ีหลากหลายทั้งเร่ืองเพศและวฒันธรรมโดยความเคารพไม่ตัดสินคุณค่า  

ส่งเสริมการมีสุขภาพทางเพศปลอดภยัจากโรค จากการตั้งทอ้งในวยัรุ่น  รวมถึงการส่ือสารเพ่ือรณรงคใ์ห้

วยัรุ่นรูสึ้กดีและใชถุ้งยางอนามยั กลา้ซ้ือ กลา้พก  เห็นและเขา้ใจวา่ถุงยางอนามยัคือของใชส้่วนตวัอยา่งหน่ึง

เป็นวิถีปกติใหมเ่ช่นเดียวกบัการสวมหนา้กากอนามยั รวมทั้งเห็นวา่เร่ืองเพศคุยกนัได ้ 

ก าหนดระยะเวลา    วนัท่ี 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส่งผลงาน  

1.เอกสารการรบัสมคัร ประกอบดว้ย  

 ใบสมคัรฉบบัจริงท่ีขอ้มลูครบถว้นสมบรูณ ์

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือรบัรองตัวตน ของผูส้่งผลงานเขา้ประกวดพรอ้มรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 1 ชุด  

2.ผูส้่งผลงานเขา้ประกวด มีสิทธ์ิส่งผลงานไดไ้มเ่กินคนละ 2 ช้ิน ต่อ 1 ใบสมคัร สามารถเลือกได ้2 theme  

3.ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดจะตอ้งกรอกช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ อีเมล โครงการท่ีอยากท าเพ่ือชุมชน พรอ้มกรอก

ขอ้มลูอ่ืนๆ ลงในใบสมคัรอยา่งละเอียดและชดัเจน ทั้งภาษาไทยและองักฤษ  

4.งานท่ีจะส่งเขา้ประกวดจะตอ้งอยู่ในสภาพท่ีเรียบรอ้ย พรอ้มใชง้านไดท้ันที คณะกรรมการคดัเลือกและ

ตดัสินจะพิจารณาคดัเลือกเฉพาะผลงานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม 

5.ผู ้ส่งผลงานเขา้ประกวดตกลงให ้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลาแห่งการ

คุม้ครองลิขสิทธ์ิตามกฎหมายในการท าซ ้า ดดัแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ น าผลงานของผูส้่งผลงาน

เขา้ประกวดไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานของมูลนิธิแพธทูเฮลท ์โดยไม่มีค่าตอบแทน  ทั้งน้ี ผูส้่งผลงาน

เขา้ประกวดตกลงท่ีจะไม่ใหสิ้ทธิแก่บุคคลอ่ืนในการด าเนินการขา้งตน้ โดยผูส้่งผลงานเขา้ประกวดตกลงให้

เอกสารใบสมัครน้ีเป็นหนังสืออนุญาตให้สิทธิแก่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ตามความในมาตรา 16 แห่ง

พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 (ในกรณีท่ีเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบดว้ย

กฎหมายหากไดร้บัรางวลัหรือเม่ือมีการน าลวดลายไปใชก้บัผลิตภณัฑ)์ 

6.ช่องทางและระยะเวลาในการส่งผลงาน 

6.1 ช้ินงานท่ีเป็นไฟล์ .ai .jpg สามารถส่งทางทางอีเมล condom4teen@path2health.or.th ได้

ตั้งแต่วนัท่ี 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2563 ส้ินสุดท่ีเวลา 24.00 น. 

6.2 ช้ินงานจริง (กรณีช้ินงานท่ีเป็นภาพวาด) สามารถส่งไปรษณียแ์บบลงทะเบียน หรือ EMS มาท่ี

ท่ีอยูข่องมลูนิธิฯ วงเล็บหนา้ซองวา่ส่งผลงานกิจกรรม Lovecare Creative Contest ส่งแบบระบบลงทะเบียน

หรือ EMS เท่านั้นเพื่อง่ายตอ่การตดิตาม โดยส่งไดต้ั้งแต่วนัท่ี 20 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน 2563   

7.การตัดสินการประกวด โดยคณะกรรมการ และการโหวตผ่านเว็บไซต์ www.lovecarestation.com  โดย

คัดเลือกจากการโหวตในช่องทางออนไลน์ (1 IP สามารถโหวตได ้10 ช้ินงาน) ระหว่างวนัท่ี 20 – 27 

พฤศจิกายน 2563 จากน้ันคดัเลือกใหเ้หลือจ านวน 50 ช้ิน ท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ใหเ้จา้หน้าท่ีมูลนิธิฯ และ

คณะกรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นศิลปะและการออกแบบผลิตภณัฑ ์รวมถึงนักการตลาด คดัเลือก

คน้หา ช้ินงานท่ีตอบโจทย ์เป็นผูไ้ดร้บัรางวลัตามท่ีก าหนดไว ้   

http://www.lovecarestation.com/


8.ประกาศผลการตัดสิน ภายในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.lovecarestation.com  และส่ือ

ต่างๆ ตามท่ีมลูนิธิฯ ก าหนด  

 

การตดัสิน  

1. การตัดสินจะไม่แยกประเภทในการใหร้างวลัแต่จะถือคุณภาพของผลงานเป็นส าคญั ผลการตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด และคณะกรรมการฯ มีสิทธ์ิเพ่ิมหรือลดรางวลัใดรางวลัหน่ึงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2. คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกรางวลั และเรียกคืนรางวลัในภายหลงั หากมหีลกัฐานพิสูจน์ไดว้่า 

ผลงานของผูส้่งประกวดไดล้อกเลียนผลงานผูอ่ื้น หรือผูส้มคัรมิไดส้รา้งสรรคผ์ลงานดว้ยตนเอง 

3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการใชดุ้ลยพินิจพิจารณาโทษหลายระดับตั้งแต่ ตักเตือน จนถึงตัดสิทธ์ิ

ผูส้มคัร ครู และสถาบนัท่ีกระท าการอนัไมสุ่จริตทุกกรณี ในการส่งผลงานประกวดครั้งต่อไป 

 

เงินรางวลัพรอ้มใบประกาศเกียรติคุณและการสนบัสนุนทุนเพ่ือพฒันาชุมชน 

1.ระดบักลุ่มอายุ 10-15 ปี  

รางวลัท่ี 1  เงินรางวลัมลูค่า 12,000 บาท  

รางวลัท่ี 2  เงินรางวลัมลูค่า 10,000 บาท 

รางวลัท่ี 3  เงินรางวลัมลูค่า 8,000 บาท  

2. ระดบักลุ่มอายุ 16-18 ปี  

รางวลัท่ี 1  เงินรางวลัมลูค่า 15,000 บาท  

รางวลัท่ี 2  เงินรางวลัมลูค่า 13,000 บาท 

รางวลัท่ี 3  เงินรางวลัมลูค่า 11,000 บาท  

3.ระดบักลุ่มอายุ 19-22 ปี  

รางวลัท่ี 1  เงินรางวลัมลูค่า 20,000 บาท  

รางวลัท่ี 2  เงินรางวลัมลูค่า 18,000 บาท 

รางวลัท่ี 3  เงินรางวลัมลูค่า 16,000 บาท  

http://www.lovecarestation.com/


4.ผู ้เขา้ประกวดท่ีได้รางวัลท่ี 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจ านวน 20,000 บาท 

เพ่ิมเติมจากเงินรางวลัท่ีไดร้บั   โดยไมต่อ้งหกัภาษี เพ่ือน าเงินทุนไปใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นในชุมชน

ของคุณ ตามรายละเอียดโครงการฯ ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบสมคัร  

5.ผูเ้ขา้ประกวดท่ีไดร้างวลัท่ี 1 ในทุกระดบัอายุ จะไดร้บัส่วนแบ่งของการจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ ท่ีตนเองเป็น

เจา้ของลวดลายโดยคิดเป็น 1% ของก าไรสุทธิ   โดย 50% ของเงินส่วนแบ่งน้ีขอใหส้นับสนุนโครงการฯใดๆ

ก็ไดท่ี้เก่ียวกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน ท่ีผูส้มคัรสนใจ หรือบริจาคใหก้ับหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงท่ี

ด าเนินงานดา้นสุขภาวะเด็กและเยาวชน   และอีก 50% ท่ีเหลือถือเป็นของเจา้ของผลงาน  

 

หมายเหตุ : ผูท่ี้ไดร้บัรางวลัทุกระดบั เฉพาะเงินรางวลัจะตอ้งรบัผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัรา

ท่ีกฎหมายก าหนด 

 

กรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิในผลงานที่ไดร้บัรางวลั 

ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดและไดร้ับรางวลั  ตกลงว่าผลงานท่ีไดร้ับรางวลัใหถื้อเป็นกรรมสิทธ์ิของ           

มูลนิธิแพธทูเฮลท ์และตกลงโอนลิขสิทธ์ิในผลงานดังกล่าวใหแ้ก่ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ซ่ึง มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

มีสิทธิน าผลงานท่ีได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของมูลนิธิแพธทูเฮลท์  ได้โดยไม่มี

ค่าตอบแทน  ทั้งน้ี ผูส้่งผลงานเขา้ประกวดท่ีไดร้บัรางวลัขา้งตน้ใหค้ ารบัรองว่า  ภายหลงัจากท่ีไดร้บัการ

ประกาศใหเ้ป็นผูไ้ดร้ับรางวลัแลว้ จะท าสัญญาโอนลิขสิทธ์ิในงานท่ีไดร้ับรางวลัใหก้ับมูลนิธิแพธทูเฮลท์

ต่อไปภายในระยะเวลาท่ีมลูนิธิแพธทูเฮลทก์ าหนด 

 

ตดิตอ่สอบถาม  

มลูนิธิแพธทูเฮลท ์ 

222/1   ถ.พุทธมณฑล สาย 2 (ดา้นศาลาธรรมสพน์)  

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา  

กรุงเทพฯ 10170 

โทร :  02-448-0387-9 

แฟ็กซ ์: 02-049-5689 


