
10 พฤศจิกายน 2564

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 22
ห้องบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ A2

สูจิบัตรงาน
ครบรอบ 20 ปี สสส.

สแกนเพื่อดาวน์โหลดสูจิบัตร



วัตถุประสงค์
          เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนสังคมไทยมีความเข้าใจ
ในบทบาท คุณค่างานของ สสส. และสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะตามพันธกิจ
และเป้าหมายองค์กรในทศวรรษถัดไป

กลุ่มเป้าหมาย
          1. คณะกรรมการต่าง ๆ  และผู้ทรงคุณวุฒิ
          2. ภาคีเครือข่าย สสส.
          3. ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กรที่มีภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
          4. เจ้าหน้าที่ สสส.

เพราะเราเชื่อว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย สามารถมีวิถีชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดีได้"
พวกเราจึงร่วมมือกัน เพ่ือทำส่ิงน้ันให้กลายเป็นความจริง...

ความเป็นมา
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544  โดยมีหน้าที่ในการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลชุมชน และ
องค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ร่วมกับหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย และชุมชนท้องถ่ิน ผ่านยุทธศาสตร์ไตรพลัง
ท่ีประกอบด้วย พลังปัญญา พลังสังคม และพลังนโยบาย ทำงานสอดประสานร่วมกัน ขับเคล่ือนขบวนการสร้างเสริม
สุขภาพให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม 

          การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพต่าง ๆ  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาน้ัน
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาวะ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งในประเทศและสากล 

          ในปี พ.ศ. 2564 น้ี นับเป็นปีท่ี สสส. ก่อต้ังองค์กรมาครบ 20 ปี ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่าย
สร้างเสริมสุขภาพกว่า 20,000 องค์กร/คน ได้ร่วมกันวางรากฐานการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนให้เติบโต
และเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาสู่การเป็น “สังคมแห่งสุขภาวะอย่างย่ังยืน” ในวาระครบรอบ 20 ปี สสส. จึงได้กำหนดจัดงาน
“20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขท่ีย่ังยืน” เพ่ือเป็นอีกหน่ึงหมุดหมายสำคัญของการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ
มุ่งหวังให้เกิดการแสดงพลังจากทุกภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดแสดงผลงาน
นวัตกรรมสุขภาวะต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสื่อสารให้สังคมไทย
มีความเข้าใจในบทบาทการดำเนินงาน ความสำคัญและคุณค่าของงานขับเคลื่อนการสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย พร้อมการประกาศทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2574) ของ สสส. เพ่ือเป็นเข็มทิศ
ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ในการสร้างสังคมสุขภาวะท่ีย่ังยืน
ร่วมกันต่อไป



ผู้เข้าร่วมประชุม

รูปแบบการจัดงานประชุม และงานนิทรรศการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดการแพร่ระบาด
ไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สสส. ได้ใช้
การบริหารจัดงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างการจัดงาน
ในสถานท่ีจริง (on ground) และการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ (online) พร้อมกับรูปแบบการจัดงาน
แบบ Healthy Meeting ท่ีเน้นให้เกิดกิจกรรมทางกาย อาหารทางเลือกท่ีดีต่อสุขภาพ และกิจกรรมในช่วงพัก
ระหว่างประชุมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะได้ 

สถานที่จัดงาน (On Ground)
   • ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A2

รับชมทางออนไลน์ (Online)
   • https://20th.thaihealth.or.th

สถานที่จัดงาน (On Ground)
  • นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข
  • ผลงานนวัตกรรมความสุขจากภาคีเครือข่าย
  • รูปแบบการทำงานใหม่ของ สสส.

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

การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานที่ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายภาคนโยบาย ภาคีเครือข่าย 
ภาคองค์ความรู ้ ภาคีเครือข่ายภาคสังคม ตลอดจนผู้สนใจงานสร้างเสริมสุขภาพ ผู ้เข้าร่วมงาน 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ประมาณ 500 คน และเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ 
ประมาณ 2,000 คน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
งาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน

นิทรรศการ (Exhibition)

การประชุม (Plenary Session)

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



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

*การจัดงานในสถานที่จริง (on ground) มีการจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงานไม่เกิน 500 ท่าน และมีการบริหารจัดการตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เวลา กำหนดการ

การเปลี่ยนแปลงของการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Trend) :
พัฒนาการสำคัญและจุดเน้น ความท้าทายสำคัญในแต่ละช่วง ความเปล่ียนแปลง
ที่สำคัญต่อสังคม
วิทยากร : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ / นพ.วิชัย โชควิวัฒน / 
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ 

พัก

Megatrends และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก : 
• โอกาสการเผชิญกับสถานการณ์ ทิศทางแนวโน้ม และนวัตกรรมสำคัญในอนาคต
• โอกาสและความท้าทายของไทย และงานสร้างเสริมสุขภาพ
วิทยากร :
ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

วิดีโอนำเสนอความรู้สึกของภาคีท่ีมีต่อ สสส.

สรุปสาระสำคัญ งาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข

ทศวรรษที่สาม สสส.
วิทยากร :
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ประกาศปฏิญญาภาคีสร้างสุข

พิธีปิด

10.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น. 

13.00 - 13.05 น.

13.05 – 13.25 น.

13.25 – 13.45 น.

14.10 - 14.20 น.

13.45 - 14.00 น.

14.00 - 14.10 น.

14.20 น.

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

ดำเนินรายการ : คุณณัฏฐา โกมลวาทิน  

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

Plenary 1 : งานสร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่

Plenary 2 : ภาพอนาคตการสร้างเสริมสุขภาพของไทย



ความเป็นมา
          สสส. หนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและการทำงานได้รับ
การยอมรับในระดับโลก โดยได้รับรางวัล เนลสัน แมนเดลา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (WHO Nelson Mandela Award for 
Health Promotion) ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกขององค์การอนามัยโลกที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่สร้างผลงาน
สำคัญโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดการเดินทางของ สสส. และภาคีเครือข่าย 20 ปี นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 
สสส. มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของคนไทยทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ การรณรงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการสร้าง
เสริมสุขภาพ และการศึกษาและวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยได้สนับสนุนแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพกว่า 3,000 โครงการต่อปี ครอบคลุมประเด็นเชิงสุขภาวะที่หลากหลาย

          การมองภาพอนาคตไปข้างหน้าของ สสส. จำเป็นต้องมีการ “เหลียวหลัง” เพ่ือจะให้เกิดการประเมินการทำงาน
ที่ผ่านมา ตลอดจนการเรียนรู้อุปสรรค และแนวทางการไขการทำงานต่าง ๆ  ที่จะเป็นส่วนสำคัญให้การทำงานแบบ
สร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ท่ี สสส. ได้ริเร่ิม มีการปรับเปล่ียนตามยุคตามสมัย เข้ากับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อมต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
          1. เพ่ือนำเสนอภาพรวมปัญหาใหญ่ต่าง ๆ  ในอดีต ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ซ่ึงการสร้างเสริม
              สุขภาพ โดย สสส. สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมแก้ปัญหา
          2. เพ่ือนำเสนอวิวัฒนาการการทำงานของ สสส. กับภาคีเครือข่าย ในมิติการสร้างเสริมสุขภาพแบบใหม่ เพ่ือ
              ให้มองเห็นทิศทางและประเด็นท่ีควรดำเนินการและพัฒนาต่อไปในอนาคต

 

Plenary 1Plenary 1 งานสร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น

รายละเอียดการประชุม (Plenary Session)



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

คุณณัฏฐา โกมลวาทิน  
ผู้ดำเนิน

การประชุม

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 

นพ.วิชัย โชควิวัฒน 

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

วิทยากร

ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



 

ความเป็นมา
         โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักส่งผลต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ ดังนั้น การศึกษาแนวโน้มและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Megatrends) ในมิติต่าง ๆ  อาทิ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตและสุขภาวะของคนไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างโอกาสและความท้าทายในการกำหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยในอนาคต

           สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อนาคตที่ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและสุขภาวะ ในมิติเศรษฐกิจและสังคม ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมท้ังปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ
ที่เกิดขึ้น ทั้งจากโรคอุบัติใหม่ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในปัจจุบัน และจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพ ซึ่งการวิเคราะห์และทบทวนแนวโน้มและสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและ
การกำหนดเป้าหมายของการสร้างเสริมสุขภาพในทศวรรษหน้า

           จากแนวโน้มสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อสุขภาพท้ังจากต่างประเทศและประเทศไทย ประกอบกับการประเมินผล
การดำเนินงาน ระดับความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการทำงานท่ีผ่านมา จึงได้จัดทำทิศทางและเป้าหมายระยะ
10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2574) ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือกำหนดทิศทางและเป้าหมายของกองทุน
ในทศวรรษท่ีสาม สสส. ท่ีสะท้อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 10 ปีข้างหน้า โดย
มีมิติการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมแนวโน้มสถานการณ์อนาคตที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาวะ ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการศึกษาและทบทวนผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย
และต่างประเทศ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน
ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสานและเสริมพลังการขับเคลื่อนงาน
สร้างเสริมสุขภาพให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

          ดังน้ัน ทศวรรษท่ีสาม สสส. และภาคีเครือข่าย จึงมุ่งเน้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นท่ีมีความสำคัญ
อย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2574) เปรียบเสมือนเข็มทิศในการทำงาน
สร้างเสริมสุขภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสภาวะปัญหาหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ  เพื่อร่วมกัน
ขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุขภาพ ให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีสนับสนุนต่อการมีสุขภาวะท่ีดี

Plenary 2Plenary 2 ภาพอนาคตการสร้างเสริมสุขภาพของไทย 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น.

วัตถุประสงค์
          1. เพ่ือทราบถึงข้อมูลแนวโน้มการเปล่ียนแปลงและสถานการณ์สำคัญ (Megatrends) ท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
               และสุขภาวะของคนไทย

          2. เพ่ือส่ือสารให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบถึงทิศทางและเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพในทศวรรษท่ีสามของ สสส.



ภาพอนาคตการสร้างเสริมสุขภาพของไทย 
เวลา 13.05 - 13.25 น.

ทศวรรษที่สาม สสส.
เวลา 13.45 - 14.00 น.

Megatrends และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก : 
•  โอกาสการเผชิญกับสถานการณ์ ทิศทางแนวโน้ม และนวัตกรรมสำคัญในอนาคต
•  โอกาสและความท้าทายของไทย และงานสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิทยากร

ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ 

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยากร

เวลา 13.00 - 13.05 น.

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออก (WHO-SEARO)

“Together for a Healthier World: the Importance 
of Multisectoral Partnership in Promoting
Sustainable Health and Wellbeing”

Special remarks :

Dr.Poonam Khetrapal Singh



 

          จากการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพกว่า 20 ปี สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้าง
การเปล่ียนแปลงให้กับสังคมไทยสู่สังคมของการมีสุขภาวะท้ังในระดับบุคคล สังคม และส่ิงแวดล้อม ด้วยการสานพลัง
จากภาคส่วนต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ชุมชน กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

         “20 ปี ภาคีสร้างสุข” จึงเป็นอีกหน่ึงเร่ืองราว ประสบการณ์ ในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง ผ่านพลังสังคม
พลังความรู้ พลังนโยบายที่ผ่านมา เพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนในอนาคต

นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข 

นิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข นำเสนอประสบการณ์
การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะที่ผ่านมาของ สสส.

พร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นในอีกทศวรรษหน้าผ่านโซนนิทรรศการ 3 โซน

นิทรรศการ (Exhibition)

2544
START

จัดตั้งกองทุน สสส. 
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ควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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เริ่มขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ (น่าอยู่) 
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โซนที่ 1 องค์กรขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ (Health Promotion Agency)

            รู้จักจุดเร่ิมต้นของ “องค์กรท่ีเติบโตพร้อมสังคมสุขภาพดี” ด้วยการใช้นวัตกรรมขับเคล่ือนสังคมสุขภาวะท่ีกำเนิด
ข้ึนมาจากวิธีการและรูปแบบใหม่ในการสร้างองค์กรอิสระ โดยการนำงบประมาณจากภาษีบุหร่ีและแอลกอฮอล์ (Sin Tax)
ท่ีเป็นนวัตกรรมกลไกการเงินการคลัง (Innovative Financing) มาบริหารจัดการ และกระบวนการบริหารการทำงาน
ท่ีเน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท่ีมีความเช่ียวชาญหลากหลายสาขา (Multi-Sectoral) ต้ังแต่ระดับชุมชน ถึงระดับประเทศ
พร้อมรับชมเส้นทางการทำงานขับเคล่ือนสังคมกว่า 20 ปี เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีผ่าน Interactive timeline

สาขา
Significant

Contribution to
Health Promotion

รางวัล 

2554
ประเมินผล 10 ปี สสส.

สวดมนต์
ข้ามปี

 'องค์กรแนวหน้า
และต้นแบบการสร้างเสริม

สุขภาพของโลก'
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ร่วมสนับสนุนและพัฒนา

ระบบสื่อสารข้อมูล
สุขภาพระดับชาติ

ร่วมสร้างตำบลสายพันธุ์ใหม่
วิถีใหม่ของชุมชนท้องถิ่น

ที่มีความสามารถในการปรับตัว
และตั้งรับกับทุกๆ สถานการณ์

18ปี สสส.
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เราชีวิตดี

2564
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ได้รับรางวัล

NELSON MANDELA
for Health Promotion

กลไกสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อป้องกันโรค NCDs 

อันเป็นตัวอย่างการทำงาน
ให้แก่นานาประเทศ
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WHO ยก สสส.
เป็นต้นแบบ
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พ.ร.บ.
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ.2558

สนับสนุนโครงการ
โภชนาการสมวัย
ผลักดันให้ขึ้นค่า
อาหารกลางวัน
สำหรับโรงเรียน

เปิดศักราชใหม่ทางการศึกษา
ยกระดับตำบลสุขภาวะ (น่าอยู่)

ให้เป็นมหาวิชชาลัย ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแนวใหม่ ยึดหลัก

ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต 
พร้อมขยายไปยังชุมชนท้องถิ่นอื่นอีก
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โซนที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมไทย

           เม่ือการสร้างสังคมสุขภาวะมิใช่งานท่ีทำได้ตามลำพัง แต่เป็นการทำงานโดยผสานวิทยาการหลากหลายด้าน
สานทุกพลังให้มาสู่เป้าหมายเดียวกัน จนกลายเป็นศาสตร์แห่งการสร้างเสริมสุขภาพ (Working Model) ของ สสส.
ท่ีสร้างผลลัพธ์การเปล่ียนแปลงให้กับสังคมไทย พร้อมรับชมตัวอย่างผลงาน (Showcase) จากภาคีเครือข่ายภายในงาน

โซนที่ 3 ความท้าทายในอนาคต

           สุขภาพไม่ใช่แค่เร่ืองของยา แต่เป็นเร่ืองของการดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตผู้คน 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

โซนท่ี 2.2 สานพลัง
เม่ือทุกคน คือ เจ้าของสุขภาพ การขับเคล่ือนเชิงพ้ืนท่ีและกลุ่มประชากร จึงเป็นการขับเคล่ือนสังคม
สุขภาวะท่ีไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง และสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพได้อย่างท่ัวถึง 

โซนที่ 2.3 ร่วมสร้าง
การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าเป็นบทบาทท่ีริเร่ิมจากการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับประชาชน พร้อม  ๆ  ไปกับ
การปรับเปล่ียนมุมมองด้านระบบบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ อันเป็นกลไกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ค่านิยม ตลอดจนเป็นฟันเฟืองหนึ่งในสร้างสังคมสุขภาวะได้

โซนท่ี 2.1 ขับเคล่ือน
การขับเคล่ือนสู่สังคมสุขภาวะ จากการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ได้สร้างผลลัพธ์สำคัญให้กับ
ประเทศ และสร้างการเปล่ียนค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม การสร้างต้นแบบ และการผลักดันให้เกิด
กฎหมายท่ีจำเป็น ท้ังในระดับชาติและท้องถ่ิน

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



พบตัวอย่างผลงานเบื้องหลังการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะที่เกิดจากความมุ่งมั่น ความร่วมมือ
การสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ผ่านเครื่องมือปรับพฤติกรรมบุคคล
จำนวน 16 บูธ

1.   นวัตกรรมช่วยเลิกบุหร่ี : สมุนไพรและการนวดกดจุด
2.   การรณรงค์เร่ืองเหล้า โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
3.   ชุดการเรียนรู้เท่าทันปัจจัยเส่ียง การพนันและอุบัติเหตุ
4.   ฉลากทางเลือกสุขภาพ โดย มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
5.   การสร้างมุมมองการรับรู้ใหม่ด้านกิจกรรมทางกาย โดย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรม
      ทางกายประเทศไทย
6.   Condom4Teen โดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h)
7.   กลไกสภาผู้นำชุมชน : รากฐานการสร้างเสริมสุขภาพอย่างย่ังยืน
8.   ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง
9.   เคร่ืองมือเสริมความเข้มแข็งระบบจัดการพ้ืนท่ี
10. การขับเคล่ือนองค์กรสุขภาวะภาครัฐผ่านบอร์ดเกม โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
11. กิจกรรมเล่นตามวัย โดย เครือข่ายเล่นเปล่ียนโลก
12. ลดความเหล่ือมล้ำประชากรกลุ่มเฉพาะ : การจ้างงานคนพิการ
13. ฉลาดซ้ือ โดย มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค
14. Fun D นวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน 
      โดย มูลนิธิทันตสาธารณสุข
15. พลังนักส่ือสารร่วมสร้างสุขภาวะสังคมไทย
16. การส่ือสารเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง 

ผลงานนวัตกรรมความสุขจากภาคีเครือข่าย



สสส. ได้ทบทวนปรับเปล่ียนการทำงานรูปแบบใหม่ เพ่ือให้ทิศทางการขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุขภาพ
ในอนาคตมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพลวัตการเปล่ียนแปลงของสังคม ได้แก่

          สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHeath Academy) มีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพและ
ให้คำปรึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ และศูนย์กิจการสร้างสุข
(SOOK Enterprise) มีพันธกิจในการขยายผล สร้างเสริมประสบการณ์ด้านสุขภาวะให้เข้าถึงประชาชน ผ่านกิจกรรม
และผลิตภัณฑ์สุขภาวะท่ีสร้างสรรค์ สานความร่วมมือและบริหารจัดการเครือข่ายให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

          แนวคิดการทำงานการสนับสนุนกองทุนร่วมฯ (Co-Investment) นำเสนอการสนับสนุนทุนร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีมีบทบาท ภารกิจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนในลักษณะของการร่วมทุน (Co-investment)
เพื่อผนึกกำลังและรวมทรัพยากรในการนำมาดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ดำเนินการ

         และการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามหลักการสากล ประกอบด้วย การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา
(Creation) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ (Utilization)
การเฝ้าระวังและบังคับใช้สิทธิ (Enforcement) ส่ือสารการจัดทำข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่อไป   

รูปแบบการทำงานใหม่ของ สสส.



จุดประกายนวัตกรรมความสุข (Idea Place)

          นำเสนอนวัตกรรมแนวคิด และกระบวนการขับเคล่ือนสังคมสุขภาวะ ด้วยความมุ่งม่ัน การสานพลัง
ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือนำไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างย่ังยืนในสังคม

1. เคร่ืองมือปรับพฤติกรรมบุคคล

สมุนไพรตัวช่วยเลิกบุหร่ี 
นวดกดจุดเลิกเหล้า
ลดการบริโภคหวาน 
ลดการบริโภคเค็ม 
Condom4Teen by p2h 
MASK 4 ALL 
การขับเคล่ือนองค์กรสุขภาวะภาครัฐ (บอร์ดเกมจุฬา) 
Fun D นวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ
ฉลากทางเลือกสุขภาพ 

2. เคร่ืองมือสนับสนุนการทำงาน

พลังเมืองไทยสู้ภัยวิกฤติ (citizen resilience) 
เพศวิถีศึกษารอบด้านสำหรับเยาวชนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 
How to be องค์กรสุขภาวะ โดย มูลนิธิเคร่ืองนุ่งห่ม 
กิจกรรมเล่นตามวัย 
เคร่ืองมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy 
เกณฑ์ประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy Organization (HLO)
เคร่ืองมือเสริมความเข้มแข็ง ระบบจัดการพ้ืนท่ี

3. ชุดความรู้ Knowledge 

ถอดรหัส 8 เมนูสู่การสร้างเสริมสุขภาพ 
ศูนย์วิจัยเพ่ือการจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ 
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
ชุดการเรียนรู้ปัจจัยเส่ียง 
สงฆ์ไทยไกลโรค 
ฉลาดซ้ือ

โซนนวัตกรรมสร้างสุขออนไลน์



4. ต้นแบบเชิงนโยบาย มาตรการ หรือพ้ืนท่ีต้นแบบ

5. นวัตกรรมความสุขอ่ืน ๆ

กลไกสภาผู้นำชุมชน รากฐานการสร้างเสริมสุขภาพอย่างย่ังยืน 
แอลกอฮอล์กับการลดปัญหาความรุนแรง 
รณรงค์เร่ืองเหล้า 
การสร้างมุมมองการรับรู้ใหม่ด้านกิจกรรมทางกาย 
การจ้างงานคนพิการ
การจัดการสุขภาวะชุมชน

กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ สำหรับเด็กและเยาวชน
พลังส่ือสร้างสรรค์
พลังแห่งการรู้เท่าทันในโลกดิจิทัล
พลังแห่งการให้
พลังแห่งความสุข
พลังแห่งการเข้าใจชีวิต

เครื่องมือ
ปรับพฤติกรรมบุคคล

เครื่องมือ
สนับสนุนการทำงาน ชุดความรู้ Knowledge 

ต้นแบบเชิงนโยบาย 
มาตรการ หรือพื้นที่ต้นแบบ

นวัตกรรมความสุขอื่นๆ



ตลาดสร้างสุข (Market Place)

ต่อยอดนวัตกรรมความสุข (Innovation & Intellectual Property)

          พื้นที่นำเสนอแนวคิด ผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าต่อสังคมในมิติต่างๆ อาทิ ปันกันอิ่ม ร้านอยู่ได้ สังคมอยู่รอด
ท่ีนอกจากอ่ิมท้องแล้วยังเป็นการร่วมทำบุญอีกทางหน่ึงด้วย 

          พื้นที่แสดงผลงานนวัตกรรมและทรัพสินทางปัญญาบางส่วน ของ สสส. และภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอนำผลงานไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในการการสร้างเสริมสุขภาวะในวงกว้างต่อไป

หน้ากากของประชาชน เพ่ือประชาชน MASK 4 ALL 
ฉลาดซ้ือ แพลตฟอร์มเพ่ือผู้บริโภค
Greenery market
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพคนพิการ (SMEDI)
ชมรมคนพิการในเครือข่ายมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง

ปันกันอ่ิม ร้านอยู่ได้ สังคมอยู่รอด
ส่ือศิลป์วิสาหกิจชุมชน
อาสาคืนถ่ิน ฟ้ืนวิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
กาแฟโมลาคา



          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
ความเหล่ือมล้ำอันเป็นมาจากการการเมืองและพัฒนาประเทศในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วของยุคดิจิทัล การก้าวเข้า
สังคมสูงวัย ย่ิงไปกว่าน้ัน การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ย่ิงเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทย
ต้องมีการทำงานด้านการเตรียมพร้อมและปรับตัวของระบบสุขภาพ การทำงานด้านการลดความเหล่ือมล้ำ การลด
พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยต้องใช้ท้ังมาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการสังคมร่วมกันและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและทุกระดับ

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 12.00 น. Forum 1 การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับ COVID-19

13.00 - 16.00 น. Forum 2 การฟื้นคืนพลังของสังคม

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 12.00 น. Forum 3 ความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ

13.00 - 16.00 น. Forum 4 การปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

หัวข้อวัน / เวลา

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

ความเป็นมา

กำหนดการ




