สูจบ
ิ ต
ั รงาน
ครบรอบ 20 ปี สสส.
10 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน
้ 22
ห้องบางกอกคอนเวนชัน
่ เซ็นเตอร์ A2

สแกนเพื่อดาวน์โหลดสูจิบัตร

เพราะเราเชื่อว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถมีวิถีชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้"
พวกเราจึงร่วมมือกัน เพือ
่ ทำสิง
่ นัน
้ ให้กลายเป็นความจริง...

ความเป็นมา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ในการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลชุมชน และ
องค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ร่วมกับหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถิน่ ผ่านยุทธศาสตร์ไตรพลัง
ทีป่ ระกอบด้วย พลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย ทำงานสอดประสานร่วมกัน ขับเคลือ่ นขบวนการสร้างเสริม
สุขภาพให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม
การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาวะ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งในประเทศและสากล
ในปี พ.ศ. 2564 นี้ นับเป็นปีท่ี สสส. ก่อตัง้ องค์กรมาครบ 20 ปี ตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา สสส. และภาคีเครือข่าย
สร้างเสริมสุขภาพกว่า 20,000 องค์กร/คน ได้ร่วมกันวางรากฐานการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนให้เติบโต
และเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาสูก่ ารเป็น “สังคมแห่งสุขภาวะอย่างยัง่ ยืน” ในวาระครบรอบ 20 ปี สสส. จึงได้กำหนดจัดงาน
“20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขทีย่ ง่ั ยืน” เพือ่ เป็นอีกหนึง่ หมุดหมายสำคัญของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ
มุง่ หวังให้เกิดการแสดงพลังจากทุกภาคีเครือข่ายทีม่ สี ว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดแสดงผลงาน
นวัตกรรมสุขภาวะต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสื่อสารให้สังคมไทย
มีความเข้าใจในบทบาทการดำเนินงาน ความสำคัญและคุณค่าของงานขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย พร้อมการประกาศทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2574) ของ สสส. เพือ่ เป็นเข็มทิศ
ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ในการสร้างสังคมสุขภาวะทีย่ ง่ั ยืน
ร่วมกันต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนสังคมไทยมีความเข้าใจ
ในบทบาท คุณค่างานของ สสส. และสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะตามพันธกิจ
และเป้าหมายองค์กรในทศวรรษถัดไป
กลุ่มเป้าหมาย
1. คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ภาคีเครือข่าย สสส.
3. ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรที่มีภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
4. เจ้าหน้าที่ สสส.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
งาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน
รูปแบบการจัดงานประชุม และงานนิทรรศการ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดการแพร่ระบาด
ไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สสส. ได้ใช้
การบริหารจัดงานในรูปแบบชีวติ วิถใี หม่ (New Normal) โดยผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างการจัดงาน
ในสถานทีจ่ ริง (on ground) และการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ (online) พร้อมกับรูปแบบการจัดงาน
แบบ Healthy Meeting ทีเ่ น้นให้เกิดกิจกรรมทางกาย อาหารทางเลือกทีด่ ตี อ่ สุขภาพ และกิจกรรมในช่วงพัก
ระหว่างประชุมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะได้

การประชุม (Plenary Session)
สถานที่จัดงาน (On Ground)

• ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A2

รับชมทางออนไลน์ (Online)

• https://20th.thaihealth.or.th

นิทรรศการ (Exhibition)
สถานที่จัดงาน (On Ground)

• นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข
• ผลงานนวัตกรรมความสุขจากภาคีเครือข่าย
• รูปแบบการทำงานใหม่ของ สสส.

สแกนเพื่อร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ (Online)
https://20th.thaihealth.or.th

รับชมทางออนไลน์ (Online)

• นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข (Virtual Exhibition)
• โซนนวัตกรรมสร้างสุข
- จุดประกายนวัตกรรมความสุข (Idea Place)
- ตลาดสร้างสุข (Market Place)
- ต่อยอดนวัตกรรมความสุข (Innovation & Intellectual Property)

ผู้เข้าร่วมประชุม
การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานที่ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายภาคนโยบาย ภาคีเครือข่าย
ภาคองค์ ค วามรู ้ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคสั ง คม ตลอดจนผู ้ ส นใจงานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ประมาณ 500 คน และเข้าร่วมงานแบบออนไลน์
ประมาณ 2,000 คน

กำหนดการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 22 ห้องบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A2
ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Webinar และ Live streaming)

เวลา

กำหนดการ

10.00 - 11.00 น.

พิธีเปิดงาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1

Plenary 1 : งานสร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่
11.00 - 12.00 น.

การเปลี่ยนแปลงของการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Trend) :
พัฒนาการสำคัญและจุดเน้น ความท้าทายสำคัญในแต่ละช่วง ความเปลีย่ นแปลง
ที่สำคัญต่อสังคม
วิทยากร : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ / นพ.วิชัย โชควิวัฒน /
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ดำเนินรายการ : คุณณัฏฐา โกมลวาทิน

12.00 - 13.00 น.

พัก

Plenary 2 : ภาพอนาคตการสร้างเสริมสุขภาพของไทย
13.00 - 13.05 น.

Special remarks : หัวข้อ “Together for a Healthier World: the Importance
of Multisectoral Partnership in Promoting Sustainable Health and Wellbeing”
โดย Dr.Poonam Khetrapal Singh ผูอ้ ำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภูมภิ าค
เอเชียใต้ และตะวันออก (WHO-SEARO)

13.05 – 13.25 น.

Megatrends และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก :
• โอกาสการเผชิญกับสถานการณ์ ทิศทางแนวโน้ม และนวัตกรรมสำคัญในอนาคต
• โอกาสและความท้าทายของไทย และงานสร้างเสริมสุขภาพ
วิทยากร :
ดร.สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

13.25 – 13.45 น.

วิดโี อนำเสนอความรูส้ กึ ของภาคีทม่ี ตี อ่ สสส.

13.45 - 14.00 น.

ทศวรรษที่สาม สสส.
วิทยากร :
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

14.00 - 14.10 น.

สรุปสาระสำคัญ งาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข

14.10 - 14.20 น.

ประกาศปฏิญญาภาคีสร้างสุข

14.20 น.

พิธีปิด

*การจัดงานในสถานที่จริง (on ground) มีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงานไม่เกิน 500 ท่าน และมีการบริหารจัดการตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายละเอียดการประชุม (Plenary Session)

Plenary 1 งานสร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น

ความเป็นมา
สสส. หนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและการทำงานได้รับ
การยอมรับในระดับโลก โดยได้รบั รางวัล เนลสัน แมนเดลา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (WHO Nelson Mandela Award for
Health Promotion) ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกขององค์การอนามัยโลกที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สร้างผลงาน
สำคัญโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดการเดินทางของ สสส. และภาคีเครือข่าย 20 ปี นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544
สสส. มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ การรณรงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการสร้าง
เสริมสุขภาพ และการศึกษาและวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยได้สนับสนุนแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพกว่า 3,000 โครงการต่อปี ครอบคลุมประเด็นเชิงสุขภาวะที่หลากหลาย
การมองภาพอนาคตไปข้างหน้าของ สสส. จำเป็นต้องมีการ “เหลียวหลัง” เพือ่ จะให้เกิดการประเมินการทำงาน
ที่ผ่านมา ตลอดจนการเรียนรู้อุปสรรค และแนวทางการไขการทำงานต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนสำคัญให้การทำงานแบบ
สร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ท่ี สสส. ได้รเิ ริม่ มีการปรับเปลีย่ นตามยุคตามสมัย เข้ากับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อมต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ นำเสนอภาพรวมปัญหาใหญ่ตา่ ง ๆ ในอดีต ทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ซึง่ การสร้างเสริม
สุขภาพ โดย สสส. สามารถเป็นส่วนหนึง่ ในการร่วมแก้ปญ
ั หา
2. เพือ่ นำเสนอวิวฒ
ั นาการการทำงานของ สสส. กับภาคีเครือข่าย ในมิตกิ ารสร้างเสริมสุขภาพแบบใหม่ เพือ่
ให้มองเห็นทิศทางและประเด็นทีค่ วรดำเนินการและพัฒนาต่อไปในอนาคต

งานสร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่
เวลา 11.00 - 12.00 น.
การเปลี่ยนแปลงของการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Trend) :
พัฒนาการสำคัญและจุดเน้น ความท้าทายสำคัญในแต่ละช่วง ความเปลีย่ นแปลง
ที่สำคัญต่อสังคม

วิทยากร

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ดำเนิน
การประชุม

คุณณัฏฐา โกมลวาทิน

Plenary 2 ภาพอนาคตการสร้างเสริมสุขภาพของไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ความเป็นมา
โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักส่งผลต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ ดังนั้น การศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrends) ในมิติต่าง ๆ อาทิ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและสุขภาวะของคนไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างโอกาสและความท้าทายในการกำหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยในอนาคต
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อนาคตที่ส่งผลกระทบต่อ
วิถชี วี ติ และสุขภาวะ ในมิตเิ ศรษฐกิจและสังคม สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทัง้ ปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพ
ที่เกิดขึ้น ทั้งจากโรคอุบัติใหม่ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในปัจจุบัน และจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ ซึ่งการวิเคราะห์และทบทวนแนวโน้มและสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและ
การกำหนดเป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในทศวรรษหน้า
จากแนวโน้มสถานการณ์ทส่ี ง่ ผลต่อสุขภาพทัง้ จากต่างประเทศและประเทศไทย ประกอบกับการประเมินผล
การดำเนินงาน ระดับความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการทำงานทีผ่ า่ นมา จึงได้จดั ทำทิศทางและเป้าหมายระยะ
10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2574) ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ กำหนดทิศทางและเป้าหมายของกองทุน
ในทศวรรษทีส่ าม สสส. ทีส่ ะท้อนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 10 ปีขา้ งหน้า โดย
มีมิติการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมแนวโน้มสถานการณ์อนาคตที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาวะ ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการศึกษาและทบทวนผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย
และต่างประเทศ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสานและเสริมพลังการขับเคลื่อนงาน
สร้างเสริมสุขภาพให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ดังนัน้ ทศวรรษทีส่ าม สสส. และภาคีเครือข่าย จึงมุง่ เน้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นทีม่ คี วามสำคัญ
อย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2574) เปรียบเสมือนเข็มทิศในการทำงาน
สร้างเสริมสุขภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสภาวะปัญหาหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ เพื่อร่วมกัน
ขับเคลือ่ นงานสร้างเสริมสุขภาพ ให้ทกุ คนบนแผ่นดินไทยมีวถิ ชี วี ติ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีส่ นับสนุนต่อการมีสขุ ภาวะทีด่ ี
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ทราบถึงข้อมูลแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงและสถานการณ์สำคัญ (Megatrends) ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ
และสุขภาวะของคนไทย
2. เพือ่ สือ่ สารให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบถึงทิศทางและเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพในทศวรรษทีส่ ามของ สสส.

Special remarks :

“Together for a Healthier World: the Importance
of Multisectoral Partnership in Promoting
Sustainable Health and Wellbeing”
เวลา 13.00 - 13.05 น.
Dr.Poonam Khetrapal Singh
ผูอ้ ำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภูมภิ าคเอเชียใต้ และตะวันออก (WHO-SEARO)

ภาพอนาคตการสร้างเสริมสุขภาพของไทย
เวลา 13.05 - 13.25 น.
Megatrends และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก :
• โอกาสการเผชิญกับสถานการณ์ ทิศทางแนวโน้ม และนวัตกรรมสำคัญในอนาคต
• โอกาสและความท้าทายของไทย และงานสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วิทยากร

ประธานสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ทศวรรษที่สาม สสส.
เวลา 13.45 - 14.00 น.

วิทยากร

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

นิทรรศการ (Exhibition)

จัดตั้งกองทุน สสส.
ตาม พรบ. กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
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วัฒนธรรม
ปลอดเหล้า
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เริ่มขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ (น่าอยู่)
โดยความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 400 แห่ง
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= ออกกำลังกาย
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พ.ร.บ.
ฉบับแรกของไทย

ควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551

2553

เริ่มพัฒนากลไก

สภาผู้นำ
ชุมชน

WORKPLACE

นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข
นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข นำเสนอประสบการณ์
การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะที่ผ่านมาของ สสส.
พร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นในอีกทศวรรษหน้าผ่านโซนนิทรรศการ 3 โซน
จากการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกว่า 20 ปี สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้าง
การเปลีย่ นแปลงให้กบั สังคมไทยสูส่ งั คมของการมีสขุ ภาวะทัง้ ในระดับบุคคล สังคม และสิง่ แวดล้อม ด้วยการสานพลัง
จากภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ชุมชน กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
“20 ปี ภาคีสร้างสุข” จึงเป็นอีกหนึง่ เรือ่ งราว ประสบการณ์ ในการขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลง ผ่านพลังสังคม
พลังความรู้ พลังนโยบายที่ผ่านมา เพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนในอนาคต

ได้รับรางวัล

NELSON MANDELA
for Health Promotion

สาขา Signiﬁcant Contribution
to Health Promotion

'องค์กรแนวหน้า
และต้นแบบการสร้างเสริม
สุขภาพของโลก'
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การเดินทาง
ของความสุข

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ.2558
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เกิด พ.ร.บ.
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ.2559

เรา
2562

เป็นต้นแบบ

กลไกสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรค NCDs
อันเป็นตัวอย่างการทำงาน
ให้แก่นานาประเทศ
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ร่วมสร้างตำบลสายพันธุ์ใหม่
วิถีใหม่ของชุมชนท้องถิ่น
ที่มีความสามารถในการปรับตัว
และตั้งรับกับทุกๆ สถานการณ์

ร่วมสนับสนุนและพัฒนา
ระบบสื่อสารข้อมูล
สุขภาพระดับชาติ

ร

ประเมินผล 10 ปี สสส.
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เปิดศักราชใหม่ทางการศึกษา
ยกระดับตำบลสุขภาวะ (น่าอยู่)
ให้เป็นมหาวิชชาลัย ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแนวใหม่ ยึดหลัก
ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต
พร้อมขยายไปยังชุมชนท้องถิ่นอื่นอีก
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โซนที่ 1 องค์กรขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ (Health Promotion Agency)

รูจ้ กั จุดเริม่ ต้นของ “องค์กรทีเ่ ติบโตพร้อมสังคมสุขภาพดี” ด้วยการใช้นวัตกรรมขับเคลือ่ นสังคมสุขภาวะทีก่ ำเนิด
ขึน้ มาจากวิธกี ารและรูปแบบใหม่ในการสร้างองค์กรอิสระ โดยการนำงบประมาณจากภาษีบหุ รีแ่ ละแอลกอฮอล์ (Sin Tax)
ทีเ่ ป็นนวัตกรรมกลไกการเงินการคลัง (Innovative Financing) มาบริหารจัดการ และกระบวนการบริหารการทำงาน
ทีเ่ น้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทีม่ คี วามเชีย่ วชาญหลากหลายสาขา (Multi-Sectoral) ตัง้ แต่ระดับชุมชน ถึงระดับประเทศ
พร้อมรับชมเส้นทางการทำงานขับเคลือ่ นสังคมกว่า 20 ปี เพือ่ ให้คนไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ผี า่ น Interactive timeline

โซนที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมไทย

เมือ่ การสร้างสังคมสุขภาวะมิใช่งานทีท่ ำได้ตามลำพัง แต่เป็นการทำงานโดยผสานวิทยาการหลากหลายด้าน
สานทุกพลังให้มาสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน จนกลายเป็นศาสตร์แห่งการสร้างเสริมสุขภาพ (Working Model) ของ สสส.
ทีส่ ร้างผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงให้กบั สังคมไทย พร้อมรับชมตัวอย่างผลงาน (Showcase) จากภาคีเครือข่ายภายในงาน
โซนที่ 2.1 ขับเคลือ่ น
การขับเคลือ่ นสูส่ งั คมสุขภาวะ จากการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ได้สร้างผลลัพธ์สำคัญให้กบั
ประเทศ และสร้างการเปลีย่ นค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม การสร้างต้นแบบ และการผลักดันให้เกิด
กฎหมายทีจ่ ำเป็น ทัง้ ในระดับชาติและท้องถิน่
โซนที่ 2.2 สานพลัง
เมือ่ ทุกคน คือ เจ้าของสุขภาพ การขับเคลือ่ นเชิงพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ ประชากร จึงเป็นการขับเคลือ่ นสังคม
สุขภาวะทีไ่ ม่ทง้ิ ใครไว้ขา้ งหลัง และสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพได้อย่างทัว่ ถึง
โซนที่ 2.3 ร่วมสร้าง
การมีสขุ ภาพดีถว้ นหน้าเป็นบทบาททีร่ เิ ริม่ จากการเพิม่ ขีดความสามารถให้กบั ประชาชน พร้อม ๆ ไปกับ
การปรับเปลีย่ นมุมมองด้านระบบบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ อันเป็นกลไกในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ค่านิยม ตลอดจนเป็นฟันเฟืองหนึ่งในสร้างสังคมสุขภาวะได้
โซนที่ 3 ความท้าทายในอนาคต

สุขภาพไม่ใช่แค่เรือ่ งของยา แต่เป็นเรือ่ งของการดูแลสังคม สิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ ผูค้ น และปรับตัวตามบริบทของโลก
ที่หมุนเร็วขึ้นทุกที นี่คือความท้าทายของ สสส. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือกันกว่า 15,000-20,000 คน/องค์กร
ที่ต้องทำงานกับการเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมไปพร้อม ๆ กัน
ส่งต่อปณิธานในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ เพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาพดีไปด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่า
สุขภาพที่ดีเป็นของประชาชนทุกคน ร่วมส่งต่อปณิธานผ่าน Interactive board ที่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสุขภาพดีไปด้วยกัน

รับชมนิทรรศการแบบออนไลน์
(Virtual Exhibition) ได้ที่
https://20th.thaihealth.or.th/exhibition

ผลงานนวัตกรรมความสุขจากภาคีเครือข่าย

พบตัวอย่างผลงานเบื้องหลังการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะที่เกิดจากความมุ่งมั่น ความร่วมมือ
การสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือปรับพฤติกรรมบุคคล
จำนวน 16 บูธ
1.
2.
3.
4.
5.

นวัตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ : สมุนไพรและการนวดกดจุด
การรณรงค์เรือ่ งเหล้า โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ชุดการเรียนรูเ้ ท่าทันปัจจัยเสีย่ ง การพนันและอุบตั เิ หตุ
ฉลากทางเลือกสุขภาพ โดย มูลนิธสิ ง่ เสริมโภชนาการ
การสร้างมุมมองการรับรู้ใหม่ด้านกิจกรรมทางกาย โดย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรม
ทางกายประเทศไทย
6. Condom4Teen โดย มูลนิธแิ พธทูเฮลท์ (p2h)
7. กลไกสภาผูน้ ำชุมชน : รากฐานการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยัง่ ยืน
8. ชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง
9. เครือ่ งมือเสริมความเข้มแข็งระบบจัดการพืน้ ที่
10. การขับเคลือ่ นองค์กรสุขภาวะภาครัฐผ่านบอร์ดเกม โดย สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. กิจกรรมเล่นตามวัย โดย เครือข่ายเล่นเปลีย่ นโลก
12. ลดความเหลือ่ มล้ำประชากรกลุม่ เฉพาะ : การจ้างงานคนพิการ
13. ฉลาดซือ้ โดย มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
14. Fun D นวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุม่ วัยทำงาน
โดย มูลนิธิทันตสาธารณสุข
15. พลังนักสือ่ สารร่วมสร้างสุขภาวะสังคมไทย
16. การสือ่ สารเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง

รูปแบบการทำงานใหม่ของ สสส.

สสส. ได้ทบทวนปรับเปลีย่ นการทำงานรูปแบบใหม่ เพือ่ ให้ทศิ ทางการขับเคลือ่ นงานสร้างเสริมสุขภาพ
ในอนาคตมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพลวัตการเปลีย่ นแปลงของสังคม ได้แก่

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHeath Academy) มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพและ
ให้คำปรึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ และศูนย์กิจการสร้างสุข
(SOOK Enterprise) มีพนั ธกิจในการขยายผล สร้างเสริมประสบการณ์ดา้ นสุขภาวะให้เข้าถึงประชาชน ผ่านกิจกรรม
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาวะทีส่ ร้างสรรค์ สานความร่วมมือและบริหารจัดการเครือข่ายให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดการทำงานการสนับสนุนกองทุนร่วมฯ (Co-Investment) นำเสนอการสนับสนุนทุนร่วมกับหน่วยงาน
ทีม่ บี ทบาท ภารกิจและมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนในลักษณะของการร่วมทุน (Co-investment)
เพื่อผนึกกำลังและรวมทรัพยากรในการนำมาดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ดำเนินการ
และการดำเนินงานด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาตามหลักการสากล ประกอบด้วย การสร้างทรัพย์สนิ ทางปัญญา
(Creation) การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา (Protection) การนำทรัพย์สนิ ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ (Utilization)
การเฝ้าระวังและบังคับใช้สทิ ธิ (Enforcement) สือ่ สารการจัดทำขัน้ ตอนและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่อไป

โซนนวัตกรรมสร้างสุขออนไลน์
จุดประกายนวัตกรรมความสุข (Idea Place)

นำเสนอนวัตกรรมแนวคิด และกระบวนการขับเคลือ่ นสังคมสุขภาวะ ด้วยความมุง่ มัน่ การสานพลัง
ในการแก้ไขปัญหา เพือ่ นำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงอย่างยัง่ ยืนในสังคม
1. เครือ่ งมือปรับพฤติกรรมบุคคล
สมุนไพรตัวช่วยเลิกบุหรี่
นวดกดจุดเลิกเหล้า
ลดการบริโภคหวาน
ลดการบริโภคเค็ม
Condom4Teen by p2h
MASK 4 ALL
การขับเคลือ่ นองค์กรสุขภาวะภาครัฐ (บอร์ดเกมจุฬา)
Fun D นวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ฉลากทางเลือกสุขภาพ
2. เครือ่ งมือสนับสนุนการทำงาน
พลังเมืองไทยสูภ้ ยั วิกฤติ (citizen resilience)
เพศวิถศี กึ ษารอบด้านสำหรับเยาวชนทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
How to be องค์กรสุขภาวะ โดย มูลนิธเิ ครือ่ งนุง่ ห่ม
กิจกรรมเล่นตามวัย
เครือ่ งมือวัดความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ Health Literacy
เกณฑ์ประเมินองค์กรรอบรูด้ า้ นสุขภาพ Health Literacy Organization (HLO)
เครือ่ งมือเสริมความเข้มแข็ง ระบบจัดการพืน้ ที่
3. ชุดความรู้ Knowledge
ถอดรหัส 8 เมนูสกู่ ารสร้างเสริมสุขภาพ
ศูนย์วจิ ยั เพือ่ การจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ
ศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุรา
ชุดการเรียนรูป้ จั จัยเสีย่ ง
สงฆ์ไทยไกลโรค
ฉลาดซือ้

4. ต้นแบบเชิงนโยบาย มาตรการ หรือพืน้ ทีต่ น้ แบบ
กลไกสภาผูน้ ำชุมชน รากฐานการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยัง่ ยืน
แอลกอฮอล์กบั การลดปัญหาความรุนแรง
รณรงค์เรือ่ งเหล้า
การสร้างมุมมองการรับรูใ้ หม่ดา้ นกิจกรรมทางกาย
การจ้างงานคนพิการ
การจัดการสุขภาวะชุมชน
5. นวัตกรรมความสุขอืน่ ๆ
กิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะ สำหรับเด็กและเยาวชน
พลังสือ่ สร้างสรรค์
พลังแห่งการรูเ้ ท่าทันในโลกดิจทิ ลั
พลังแห่งการให้
พลังแห่งความสุข
พลังแห่งการเข้าใจชีวติ

เครื่องมือ
ปรับพฤติกรรมบุคคล

เครื่องมือ
สนับสนุนการทำงาน

ต้นแบบเชิงนโยบาย
มาตรการ หรือพื้นที่ต้นแบบ

ชุดความรู้ Knowledge

นวัตกรรมความสุขอื่นๆ

ตลาดสร้างสุข (Market Place)

พื้นที่นำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าต่อสังคมในมิติต่างๆ อาทิ ปันกันอิ่ม ร้านอยู่ได้ สังคมอยู่รอด
ทีน่ อกจากอิม่ ท้องแล้วยังเป็นการร่วมทำบุญอีกทางหนึง่ ด้วย
หน้ากากของประชาชน เพือ่ ประชาชน MASK 4 ALL
ฉลาดซือ้ แพลตฟอร์มเพือ่ ผูบ้ ริโภค
Greenery market
ผลิตภัณฑ์กลุม่ อาชีพคนพิการ (SMEDI)
ชมรมคนพิการในเครือข่ายมูลนิธพิ ทิ กั ษ์ดวงตาลำปาง

ปันกันอิม่ ร้านอยูไ่ ด้ สังคมอยูร่ อด
สือ่ ศิลป์วสิ าหกิจชุมชน
อาสาคืนถิน่ ฟืน้ วิถชี วี ติ และเศรษฐกิจชุมชน
กาแฟโมลาคา

ต่อยอดนวัตกรรมความสุข (Innovation & Intellectual Property)

พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมและทรัพสินทางปัญญาบางส่วน ของ สสส. และภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอนำผลงานไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในการการสร้างเสริมสุขภาวะในวงกว้างต่อไป

ขอเชิญทุกท่านรับชมงานประชุมย้อนหลัง

Forum การสร้างเสริมสุขภาพออนไลน์ (Webinar)
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564
ทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th
ความเป็นมา

การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) มีขอบเขตกว้างขวาง นอกจากการส่งเสริมให้คนดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเองแล้ว ยังมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม (Environmental Factor) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่
จะทำให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการผลักดัน
สนับสนุน และให้ทุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมไทยในการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อ
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนคุณภาพชีวิต สร้างต้นแบบชุมชนเพื่อนำไปสู่
การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้คน รวมถึงการเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่คอยอำนวยให้ฟันเฟืองต่าง ๆ ขับเคลื่อนงาน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเกิดขึ้น
ประเด็นความท้าทายหลายอย่างที่ยังต้องเร่งดำเนินการต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น ทำให้เผชิญหน้ากับโรค
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและเป็นพิษ การมีสุขภาพแย่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ตกต่ำ
ความเหลือ่ มล้ำอันเป็นมาจากการการเมืองและพัฒนาประเทศในช่วงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ร็วของยุคดิจทิ ลั การก้าวเข้า
สังคมสูงวัย ยิง่ ไปกว่านัน้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยิง่ เป็นตัวเร่งให้ประเทศไทย
ต้องมีการทำงานด้านการเตรียมพร้อมและปรับตัวของระบบสุขภาพ การทำงานด้านการลดความเหลือ่ มล้ำ การลด
พฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดีของประชาชน โดยต้องใช้ทง้ั มาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการสังคมร่วมกันและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและทุกระดับ
กำหนดการ
วัน / เวลา

หัวข้อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 12.00 น.

Forum 1 การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับ COVID-19

13.00 - 16.00 น.

Forum 2 การฟื้นคืนพลังของสังคม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 12.00 น.

Forum 3 ความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ

13.00 - 16.00 น.

Forum 4 การปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

