
รายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) 
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  10 จั งหวัด อุบลรำชธำนี  จัดท ำ โครงกำร พัฒนำสื่ อบุ คคล 
เพ่ือสื่อสำรควำมเสี่ยงและประชำสัมพันธ์เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  
มีกำรจัดประกวด คลิปวิดี โอควำมยำวไม่ เกิน 3 นำที เ พ่ือเป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี  (VCT DAY)  
วันที่  1 กรกฎำคม 2561 วัตถุประสงค์ เ พ่ือสร้ำงสื่ อรณรงค์ ให้กลุ่มประชำกรหลำกหลำยทำงเพศ 
และประชำชนทั่ ว ไปตระหนักถึ งควำมส ำคัญของกำรตรวจคัดกรอง เอชไอวีด้ วยควำมสมั คร ใจ  
ทรำบสถำนะผล เลื อดตำมนโยบำยตรวจ เลื อดฟรี ปี ละ  2 ครั้ ง  ตรวจ เร็ ว  รั กษำ เ ร็ ว  ยุ ติ เ อดส์   
ซึ่ งกระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับองค์กรภำคี เครือข่ ำยทั้ งภำครัฐ  ภำคประชำสั งคม ร่ วมก ำหนด 
ให้วันที่ 1 กรกฎำคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่อง 
ตลอดเดือนกรกฎำคม ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมำ กำรรับบริกำรปรึกษำและตรวจหำกำรติดเชื้อเอชไอวี   
เป็นกำรบริกำรจุดแรกที่จะท ำให้ประชำชนทรำบสถำนะกำรติดเชื้อของตนเอง มีควำม รู้ควำมเข้ำใจ 
ในเรื่องเอชไอวี แนวทำงกำรป้องกัน กำรรับและถ่ำยทอดเชื้อ รวมถึงเรื่องกำรต่อรอง เพ่ือกำรป้องกัน  
ทั้งนี้ กำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของกำรติดเชื้อ จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและคู่  
โดยจะส่งผลให้มีสุขภำพและคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นกำรป้องกันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม  
รวมถึงภำพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศด้วย ทั้งนี้มีเป้ำหมำยมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอช
ไอวี ได้รู้สถำนะติดเชื้อ เริ่มรักษำได้เร็ว เพ่ือน ำไปสู่กำรยุติเอดส์ในปี 2573 

เงื่อนไขการแข่งขัน 

✓ ผู้สนใจเข้ำรวมประกวด สำมำรถรวมทีมสูงสุดไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ทีม  
✓ 1 ทีมสำมำรถส่งได้เพียง 1 ผลงำน 
✓ กำรประกวดใช้ผลงำนใหม่ที่คิดขึ้นเองโดยผู้เข้ำแข่งขันเท่ำนั้นและต้องไม่เคยเผยแพร่มำก่อน 
✓ ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10  

จังหวัดอุบลรำชธำนี 
✓ คลิปวิดีโอที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะถูกโพสที่เฟซบุก๊เพจ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 - สคร.10 

อุบลราชธานี  https://www.facebook.com/odpc7ubon พร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 
เพ่ือเก็บคะแนนจำกยอดกำรแชร์วิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งทีมที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกสำมำรถเข้ำมำกดแชร์ไปยังเฟซบุก๊ของตนเองและเชิญชวนเพื่อนๆ หรือคนรู้จักเข้ำไปกดแชร์
ต่อได้ โดยติดแฮชแท็กก่อนแชร์ คือ  
#ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ 
#ตรวจเลือดฟรีปีละ2ครั้ง 
#ตรวจเร็วรักษาเร็วยุติเอดส์ 
#ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ  

✓ ผู้ส่งผลงำนสำมำรถตั้งชื่อเรื่องได้ตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหำกำรประกวด 
✓ กำรตัดสินของกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/odpc7ubon


เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

  เนื้อหำเก่ียวกับกำรเชิญชวนกลุ่มประชำกรหลำกหลำยทำงเพศมำตรวจคัดกรองเอชไอวีเพ่ือทรำบสถำนะ  
  โดยมีแนวคิดและประเด็นน ำเสนอ คือ  
     1) ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยควำมสมัครใจ 
    2) ตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง  
    3) ตรวจเร็ว รักษำเร็ว ยุติเอดส์ 
    4) ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ 
  หมายเหตุ ให้มีแนวคิดทั้ง 4 ข้อในคลิปวิดีโอ 

รูปแบบการน าเสนอ 

  รูปแบบกำรน ำเสนอเป็นคลิปวิดีโอควำมยำวไม่เกิน 3 นำที และสำมำรถใช้แอพพลิเคชั่น iMovie, 
  Viva Video หรืออ่ืนๆ 

วิธีการสมัคร 
  สำมำรถส่งใบสมัครและไฟล์วิดีโอ ได้ 2 ช่องทำง ดังนี้ 
  1. สำมำรถสมัครและส่งไฟล์วิดีโอ ผ่ำนช่องทำง online ได้ที ่   
     https://goo.gl/forms/x8p5Ki8CMIYIc7Ii2   

 
 2. ส่งใบสมัครและแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์วิดีโอ ได้ที่ 
     คุณชลภัสสรณ์ มืดภำ 
           กลุ่มพัฒนำวิชำกำร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
           267 ถนนพรหมรำช ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 

  หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. คลิปวิดีโอ ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที (10 คะแนน) 
2. น ำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อและแนวคิด (20 คะแนน)  

- ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยควำมสมัครใจ  
- ตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง  
- ตรวจเร็ว รักษำเร็ว ยุติเอดส์ 
- ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ 

3. ควำมคิดสร้ำงสรรค์/แปลกใหม ่(20 คะแนน) 
 
 

https://goo.gl/forms/x8p5Ki8CMIYIc7Ii2


4. จ ำนวนกำรแชร์ของคลิปวิดีโอ ตั้งแตวั่นที่ 18 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561  
(เฉพำะทีมทีผ่่ำนกำรคัดเลือก) 
คะแนนอันดับ 1 ได้ 50 คะแนน 
คะแนนอันดับ 2 ได้ 45 คะแนน 
คะแนนอันดับ 3 ได้ 40 คะแนน 
คะแนนอันดับ 4 ได้ 35 คะแนน 
คะแนนอันดับ 5 ได้ 30 คะแนน 
อันดับที่ 6 ขึ้นไป ได้ 25 คะแนนเท่ำกัน 

ประกาศผลการประกวด 

 1. ประกำศผลกำรประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 16 มิถนุายน 2561 
 2. ประกำศผลกำรประกวด วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
 ผ่ำนทำง เฟซบุ๊กเพจ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 - สคร.10 อุบลราชธานี 

https://www.facebook.com/odpc7ubon 
และทำงเว็บไซด์ https://odpc10.ddc.moph.go.th/ 

 

รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ   ประกำศนียบัตร และเงินรำงวัล 5,000 บำท 
 รางวัลรองอันดับ 1   ประกำศนียบัตร และเงินรำงวัล 2,500 บำท 
 รางวัลรองอันดับ 2 ประกำศนียบัตร และเงินรำงวัล 1,500 บำท 
 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ประกำศนียบัตร และเงินรำงวัล รำงวัลละ 500 บำท  
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
   คุณชลภัสสรณ์ มืดภำ เบอร์โทร 045-242226 มือถือ 085-6369861 
  คุณชญำน์นันท์ ค ำบุญ มือถือ 097-3414395 
   https://odpc10.ddc.moph.go.th/ 
 
 
*ขยายเวลาส่งผลงานในการประกวด ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/odpc7ubon
https://odpc10.ddc.moph.go.th/
https://odpc10.ddc.moph.go.th/


 
 
 
 
 

 
                                       วันที่สมัคร    /  /  

 

ชื่อทีม               

สมาชิกในทีม  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

ชื่อคลิปวิดีโอ            

เบอร์โทรติดต่อ  

1.             

2.             

E-Mail             

ใบสมัคร 
การประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) 

 


