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กติกาการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง 

ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง" 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความส าคัญในการควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง 
จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ 
(Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง" ชิงเงินรางวัล 
20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร มีรายละเอียดดังนี้ 

กติกา 
๑. ผู้ส่งผลงานเป็นบุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๒. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ท้ังแบบบุคคลหรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) 
๓. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับโรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง 

เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง" ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จ ากัดวิธีการน าเสนอ โดยให้จบด้วยโลโก้ 
กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ 

4. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ได้มากกว่า ๑ เรื่อง แต่ต้องอยู่ภายใต้
แนวคิดท่ีกองโรคไม่ติดต่อก าหนด 

๕. รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ต้องอยู่ในรูปแบบ .MP4 resolution VDO 
(1920x1080) 

๖. คลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง  
 6.1 บันทึกลงบนแผ่น CD/DVD  
 6.2 Upload ผ่านช่องทาง Google drive  

ก าหนดการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) 

การเปิดรับสมัคร วันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ - ๓ ก.พ. ๖๓ 
ก าหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ 
เผยแพร่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 
ทางเว็บไซต ์www.youtube.com 
(นับคะแนนจากยอดผู้เข้าชม ไลค์ แชร์ และ Comment) 

วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ - วันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓ 
(เวลา 24.00 น.) 

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 4 อันดับ วันที่ 9 มี.ค. ๖๓ 
มอบรางวัล  เดือนเมษายน 

ขั้นตอนการสมัครและส่งคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง  
๑. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ www.thaincd.com และ www.facebook.com/thaincd/  
๒. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนิสิต นักศึกษา 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และส่งใบสมัครมาที่ ncdpublicpolicy@gmail.com   
๓. การส่งคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 แนบไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม ไฟล์ภาพ และไฟล์คลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ที่เสร็จ
สมบูรณล์งบนแผ่น CD/DVD และส่งผลงานมาที่ เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 5 กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะ 
และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
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อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (ถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในการสูญหายและเสียหาย) 

3.2 Upload คลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ผ่านช่องทาง Google drive พร้อมทั้งส่ง link 
มาท่ี ncdpublicpolicy@gmail.com  

เกณฑ์การตัดสินคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง 
1. เนื้อหาถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูง สามารถค้นหาข้อมูลความดันโลหิตสูงเพ่ิมเติมได้ที ่

www.thaincd.com หรือ www.facebook.com/thaincd/ 
๒. คลิปวิดีโอ (Clip VDO) กระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการวัดความดันโลหิตของตัวเอง สามารถเข้าใจและอ่านค่า

ความดันโลหิตสูงได้ 
๓. สอดคล้องกับแนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง" 
๔. การถ่ายทอดเรื่องราวของคลิปวิดีโอ (Clip VDO) สามารถสื่อความหมายได้ง่าย 
๕. เทคนิคการน าเสนอและการเล่าเรื่องมีความน่าสนใจ 
๖. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสมบูรณ์ของผลงานทั้งภาพและเสียง 
๗. จ านวนผู้ชมผ่าน Youtube และจ านวนการกด like Share และ Comment โดยก าหนดนับคะแนนตั้งแต่

วันที่ 17 ก.พ. 63 ถึงวันที่ 2๙ ก.พ. 63 (เวลา 24.00 น.) 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
๑. ผู้ส่งผลงานยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวด 
๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ด าเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ 
 และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้  
๓. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้าง
 ความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ท าให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง 
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๕. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน 
๖. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออ่ืน ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน 

ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระท าผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
๗. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของกองโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหา
ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตอบแทนทั้งสิ้น 

๘. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา 
เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อ่ืน คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์
ผู้เข้ารอบ/ผู้ได้รับรางวัล ออกได้ทันที และผู้เข้ารอบ/ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
และกองโรคไม่ติดต่อสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และด าเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบ
หรอืผู้ได้รับรางวัลได้ทันที 

๙. เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร 
๑๐. กรณีส่งเอกสาร/หลักฐาน อ่ืนๆ ไม่ตรงตามวัน/เวลา ที่ก าหนด ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที 
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๑๑. หากผลงานที่ส่งเกินก าหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ถือเอาวันที่ลงตราประทับ
ของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆในการสูญหายและเสียหาย 

12. ผู้ชนะการประกวดจะต้องเข้าร่วมในเวทีสัมมนา และมารับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) 
โรคความดันโลหิตสูง ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรณีท่ีผู้ชนะการประกวดไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้แจ้งผู้จัดการประกวดก่อนวันงาน 1 อาทิตย์ 

หมายเหตุ : ทางผู้จัดจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดในเวทีสัมมนาและมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ 
(Clip VDO) ในเดือนเมษายน 

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2 รางวัล 
 รางวัลชนะเลิศ 

เงินรางวัล 12,000 บาท พรอ้มโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศ 

เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: นางสาวกมลวรรณ ใจงาม และนางสาวปาริมา นวลผ่อง 
กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะ และสื่อสารความเส่ียง กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๐ 2590 3867  โทรสาร ๐ 2590 3893 
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