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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. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ 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
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เนื้อหาการจัดงานประชุม

ความเป็นมา

Forum 1

Forum 2  

Forum 3 

Forum 4

การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับ COVID-19

การฟื้นคืนพลังของสังคม

ความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ

การปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

          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
ความเหลื่อมล้ำอันเป็นมาจากการการเมืองและพัฒนาประเทศในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เร็วของยุคดิจิทัล การก้าว
เข้าสังคมสูงวัย ยิ่งไปกว่านั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยิ่งเป็นตัวเร่งให้
ประเทศไทยต้องมีการทำงานด้านการเตรียมพร้อมและปรับตัวของระบบสุขภาพ การทำงานด้านการลดความเหล่ือมล้ำ
การลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยต้องใช้
ทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการสังคมร่วมกันและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและทุกระดับ



ความเป็นมา
          การสร้างเสริม และปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้
ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามการปรับแนวคิด 
วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร 
เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ 
ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน
การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ ๆ  
จนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปจนทำให้เกิดความคุ้นชินกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม

          COVID-19 จะอยู่กับสังคมไปอีกนาน เด็กในวันนี้ควรได้รับการดูแลอย่างไรให้มีสุขภาวะรอบด้าน ผู้ใหญ่จะ
มีวิธีดูแลความแข็งแรงของร่างกายให้รับมือกับโรคระบาดและเป็นกำลังหลักของสังคมได้อย่างไร ชวนฟัง
การถอดบทเรียนการดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) อุบัติเหตุทางถนนท่ีคร่าชีวิตและสุขภาพผู้คน
ปีละมากมาย และการเลี้ยงดูเด็กยุคใหม่ให้มีทั้งสุขภาวะและพัฒนาการที่ไม่ถดถอยแม้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อถอดบทเรียนการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
              และ COVID-19
          2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในการเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม

 

การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับ COVID-19

รายละเอียด Forum การสร้างเสริมสุขภาพ

Forum
1

Forum
1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.



กำหนดการ

แลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบของการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับการส่งเสริม
ให้ประชาชนลด ละ เลิกการสูบ-การดื่ม ตลอดจนแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานและเทคนิคในการดูแลผู้ขอรับบริการ
ปรึกษาในการเลิกเหล้าและบุหรี ่ ผ่านสายด่วนเลิกเหล้า 1413 และสายด่วนเลิกบุหรี ่ 1600

นำเสนอสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน และประเด็นทางออกของการลดอุบัติเหตุทางถนน การอยู่ร่วมกับรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ   รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่
ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.)

ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษา
เพื่อการเลิกสุราและการเสพติด
ทางโทรศัพท์

พญ.ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์

ผู้จัดการศูนย์วิชาการ
เพื่อความปลอดภัยทางถนน

หัวหน้าโครงการขับเคล่ือนสังคมไทย
สู่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วมผู้ดำเนิน
การประชุม

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

การดูแลตัวเองให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และ COVID-19 

Session 1
(1 ชั่วโมง 15 นาที)  

การลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ กรณีศึกษาจาก “สายด่วนช่วยเลิก”

การส่งเสริมการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุทางถนน

ประเด็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญ



นำเสนอวิถีชุมชน วิถีพ่ึงพาอาศัยกับการรับคนกลับบ้านด้วยการจัดต้ังศูนย์แรกรับประจำหมู่บ้านเพ่ือให้บุคคลท่ีเข้ามาใน
พ้ืนท่ีรายงานตัวแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรค (ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข) เพ่ือออกคำส่ังในการกักกันตนเองหรือ
คุมไว้สังเกตอาการ ท้ังจะให้เลือกเป็น Home Quarantine สำหรับบุคคลท่ีมีพ้ืนท่ีกักตัว และ Local Quarantine 
สำหรับบุคคลท่ีไม่มีพ้ืนท่ีในการกักตนเอง

การขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน (Executive Functions) 
ที ่เป็นหัวใจของการปลูกฝัง สร้างสุขภาวะทุกด้านของเด็ก เยาวชน และเป็นการวางพื ้นฐานจิตสำนึกและค่านิยม
การใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและสร้างสุขภาวะทุกด้านในทุกวัย และตลอดชีวิต

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่

คุณสุภาวดี หาญเมธี

ประธานสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง

ประโยชน์และผลเชิงบวกของการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอกับโรค COVID-19 ท้ังในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกัน ความรุนแรง
ของอาการระหว่างเจ็บป่วย ตลอดจนการส่งผลกระทบหลังจากอาการป่วย (Long Covid) สำหรับประชากรทุกช่วงวัย

หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ 
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรม
ทางกายประเทศไทย

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา 

การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะ 
Session 2
(1 ชั่วโมง 30 นาที)  

วิถีชีวิตของชุมชนในการอยู่ร่วมกับ COVID-19

การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะของเด็กและเยาวชนด้วย EF

การดูแลตนเองให้มีกิจกรรมทางกายสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19

ประเด็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญ



ความเป็นมา
         ศักยภาพของคนในยุคที่ต้องอยู่ร่วมกับ COVID-19 ที่ความ
แข็งแรงด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ หากแต่รวมถึงด้านจิตใจ
และความสามารถในการทำให้คนอื่นแข็งแรงไปด้วยกัน ภายใต้ระบบ
สุขภาพที่เอื้อต่อทุกคน  ชุมชนที่อยู่ดีมีสุข สถานที่ทำงานที่ไม่เพียงเป็น
แหล่งประกอบอาชีพแต่ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ และสุขภาวะทางปัญญา
ที่ช่วยในการปรับใช้ชีวิตได้อย่างเข้าใจ และมีความรู้เท่าทันความเป็นไปรอบตัว
บทเรียนการทำงานในพื้นที่ของตำบลสุขภาวะ การปรับตัวรอบทิศทางของระบบสุขภาพ การปรับการทำงานเพื่อ
ความอยู่รอดขององค์กร และสถานประกอบการ และการมีทักษะในการฟื้นคืน (Resilience) ทักษะจำเป็นที่สำคัญ
ในยุค COVID-19 เป็นการผสานองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน เปล่ียน
ประชาชนท่ีกำลังต่ืนตระหนกให้กลายมาเป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ (Active Citizen) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
พร้อมหนุนเสริมและดูแลเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อถอดบทเรียนการทำงานในการรับมือและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน องค์กร ผู้ที่ทำงานใน
              ระบบบริการสุขภาพ
          2. เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้ประชาชนเกิดการปรับตัว และฟื้นคืนพลังสังคมด้านสุขภาวะ

 

การฟื้นคืนพลังของสังคม

Forum
2

Forum
2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผู้ดำเนิน
การประชุม

คุณณัฐยา บุญภักดี

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก
เยาวชนและครอบครัว



การจัดการและการปรับตัวเพื่อคืนสู่สภาวะปกติ
Session

(3 ชั่วโมง)  

ดร.ศุทธา แพรสี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นสำคัญ

1) เวทีข่วงกำกึ๊ด (ลานความคิด) เพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับการดำเนินงาน และเผยแพร่
    ในเครือข่ายการจัดการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
2) กำหนดเป้าหมายร่วมกับเครือข่ายโดยเฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจร่วมกันทำให้เกิดการร่วม SHARE SERVICE  ในรูปแบบต่าง ๆ
    เช่น ข้อมูล คน ภารกิจงาน วัสดุอุปกรณ์ และผลงานร่วมกัน 
3) เรียนรู้ร่วมกันท้ังความรู้จากประสบการณ์ ความรู้ภูมิปัญญา ความรู้วิชาการในการดูแล และจัดการด้านสุขภาพของเครือข่าย 
     พูดคุยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภาควิชาการและองค์กรประชาชนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
4) การบริหารจัดการเครือข่ายโดยจัดต้ังเป็นองค์กร บทบาทการทำงานชัดเจน เช่น การต้ัง node ควบคุมโรคในระดับหมู่บ้าน 
    ระดับหน่วยงานให้สามารถทำงานได้จริง มีคณะกรรมการ แนวทางปฏิบัติ กำหนดการบริการที่ชัดเจน เครือข่ายร่วม
     ที่ร่วมดำเนินงาน

1) หลักคิดการดำเนินงานของชุมชนน่าอยู่ ซ่ึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยใช้กลไกสภาผู้นำชุมชน
    เป็นกลไกสร้างความมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนประเด็นสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
    เพื่อให้เป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน ของการสร้างเสริมสุขภาพ
2) กลไกสภาผู้นำชุมชนและบทบาทหน้าที่ของกลไกสภาผู้นำชุมชน ในการบริหารจัดการงานสร้างเสริมสุขภาพในหมู่บ้าน
3) ผลลัพธ์ความสำเร็จที่เกิดจากความเข้มแข็งของกลไกสภาผู้นำชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 
    มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
4) ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นเมื่อกลไกสภาผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญ

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) 

การสร้างชุมชนน่าอยู่และจัดการรับมือปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน/หมู่บ้านด้วยกลไกสภาผู้นำชุมชน

คุณพีรวัศ คิดกล้า

ผู้ใหญ่บ้านสำโรง ตำบลท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์



กำหนดการ

พระสุธีรัตนบัณฑิต
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คุณวันชัย สุวรรณมณี

ผู้จัดการแผนกกิจกรรม
และพนักงานสัมพันธ์ 
บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส 
แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

การนำแนวคิดองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace มาใช้ในองค์กร ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดย
ภาคีภาคเอกชน ภาคีองค์กรพระพุทธศาสนา

ประเด็นสำคัญ

การปรับตัวขององค์กรสุขภาวะเพื่อคืนสู่สภาวะปกติ

Reorienting health services to more health promotion ว่าด้วยการทำงานในการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
ให้มุ่งสู่การทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี สอดคล้องและครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัยผ่าน
กลไกการทำงานของบุคลากรสุขภาพ ภายใต้บทบาทของสหวิชาชีพและภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเกิดการจัดการสุขภาพตนเอง นำเสนอตัวอย่างการทำงานของระบบบริการสุขภาพในระดับ
พื้นที ่ ซึ ่งมุ ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสู ่วิถีใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื ่อให้เกิด
การจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน (Next normal NCDs Clinic) รวมถึงการปรับตัวของระบบบริการในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ประเด็นสำคัญ

การทำงานในการปรับระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทและพื้นที่

พญ.ดวงดาว ศรียากูล

รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ความรู้และองค์ประกอบพ้ืนฐานของความสามารถใน การฟ้ืนคืน (Resilience) และการให้ความกรุณาต่อตัวเอง (Self-Compassion) 
พร้อมแบบฝึกหัดง่าย ๆ  ที่สามารถทำเองได้และใช้เวลาไม่นานสำหรับสร้างเสริมคุณสมบัติเหล่านี้ งานดูแลใจผู้สูญเสีย 
(Grief & Bereavement Care) ที่ทำงานบนฐานความรู้ Grief Literacy จะช่วยให้รู้เท่าทันการสูญเสีย เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น 
ไม่เพียงยอมรับกับการสูญเสีย แต่ยังสามารถ ให้ความหมายใหม่ท่ีทำให้เข้าถึงสุขภาวะทางปัญญา มีชีวิตท่ีมีความสุขจากภายใน

ประเด็นสำคัญ

สุขภาวะทางปัญญาสู่การฟื้นคืนพลังชุมชนและสังคม

ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ

ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา



ความเป็นมา
      แม้ว่าวิกฤติ COVID-19 จะกระทบต่อทุกชีวิตในสังคม อย่างไรก็ตาม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีมาอย่างยาวนาน 
ส่งผลให้คนกลุ่มต่าง ๆ  ได้รับผลกระทบหนักหนาแตกต่างกันไป การเข้า
ถึงระบบบริการ สวัสดิการการคุ้มครองจากรัฐมากน้อยแตกต่างกันไป 
ชวนฟังเร่ืองชีวิตและสุขภาวะของกลุ่มคนท่ี “เสียงไม่ดัง” ประชากรกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ
ทั้งในพื้นที่แบบเมือง ๆ  และนอกบริบทเมือง
         ความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ โดยคำนึงถึงหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อปิดช่องว่าง
ความไม่เท่าเทียมกัน การลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ การสร้างความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน
และไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง เป็นการแก้ปัญหาเชิงนโยบายท่ีมุ่งเน้นปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ อันส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียม
ต่อสถานะทางสุขภาพและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ในด้านความเป็นอยู่ การเข้าถึงระบบบริการตามสิทธิ การศึกษา อาชีพ และการสนับสนุนอื่น ๆ

วัตถุประสงค์
          เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในสังคม

 

ความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ

Forum
3

Forum
3

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.



กำหนดการ

ผู้ดำเนิน
การประชุม

คุณภรณี ภู่ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

ประเด็นสำคัญ

สถานการณ์ภาพรวม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพในภาพรวมของสังคมไทย ผลกระทบ
ท่ีประชากรกลุ่มเฉพาะได้รับ และข้อเสนอแนวทางและการขับเคล่ือนให้เกิดระบบการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

สถานการณ์ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ความเปราะบางประชากร ส่งผลต่อการเข้าถึงรายได้ การมีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน
สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ สร้างงานสร้างรายได้ และเพ่ิมการเข้าถึงระบบ
ประกันสังคมแบบถ้วนหน้าของประชากรกลุ่มเฉพาะ

ประเด็นสำคัญ

สถานการณ์ภาพรวม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเหล่ือมล้ำความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพในภาพรวมของสังคมไทย �

กรณีศึกษา การขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพในภาพรวมของสังคม 
และประชากรกลุ่มเฉพาะ ในมุมมองของนักปฏิบัติ และนักเคลื่อนไหวทางสังคม

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด 

ผู้อำนวยการมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

นักวิชาการอิสระ

สถานการณ์ภาพรวม การทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคมในทุกกลุ่มประชากร

Session 1
(1 ชั่วโมง 15 นาที)  



ประเด็นสำคัญ

นำเสนอข้อมูลด้านการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) การจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน เน้นการสร้างหลักประกันและเพ่ิมความครอบคลุมของบริการท่ีจำเป็นทางสังคมใน 2 ลักษณะ ได้แก่
    •  หลักประกันทางการเงิน
    •  หลักประกันเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม
2) การส่งเสริมการดูแล 13 กลุ่มประชากร เน้นหลักการสำคัญ คือ การเพ่ิมคุณภาพชีวิตโดยการดูแลส่งเสริมให้ประชากรทุกกลุ่มวัย
    ได้รับสิทธิการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 100%
3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน 3 กลุ่ม ได้แก่
    • กลุ่มที่เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์และในสถานศึกษาในระบบ
    • กลุ่มที่ไม่ได้เข้าศึกษาในระบบแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติการจริง แบบทำงานไป เรียนรู้ไป ปรับและพัฒนาตนเอง 
    • กลุ่มที่เข้าเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ  ที่สามารถช่วยจัดการผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
4) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เน้นหลักการสำคัญ คือ การขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
    การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
5) การสร้างจิตอาสา เป็นการสร้างโอกาสทางสังคมที่เป็นรูปธรรมมากรูปแบบหนึ่ง อาศัยหลักการของการมีส่วนร่วม
      ในการเชิญชวนสมัครใจร่วมกิจกรรมทางสังคม

แลกเปล่ียนประสบการณ์การทำงานด้านจิตอาสาท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มเปราะบางในสังคม อาทิ เด็กพิการ คนพิการ กลุ่มชาติพันธ์ุ
เกษตรกร ผ่านกระบวนการทำงานด้านจิตอาสา ควบคู่ไปกับการร่วมผลักดันเชิงนโยบายที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพ

ประเด็นสำคัญ

กระบวนการทำงานของชุมชนในการลดความเหลื่อมล้ำที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน

การทำงานลดความเหล่ือมล้ำในประเด็นสุขภาพ ผ่านกลุ่มเด็กพิการ คนพิการ และกลุ่มเปราะบางในสังคม 

กรณีศึกษาการสร้างโอกาสในสังคม
การทำงานในระดับพื้นที่ และกลุ่มประชากร

Session 2
(1 ชั่วโมง 30 นาที)  

คุณอาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง จังหวัดนราธิวาส

คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ

ผู้อำนวยการมูลนิธิสุขภาพไทย



กำหนดการ

ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นบุคคลที่มีสวัสดิการ การรักษาครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมแต่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา
ของการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการในสถานบริการของรัฐบาลได้ การดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกัน
การเกิดและการลุกลามของโรคจึงจำเป็นต้องทำด้วยตนเองเป็นหลัก การช่วยให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมีภาวะ ทันตสุขภาพท่ีดีข้ึน
จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน (ผู้ต้องขัง) กลุ่มแกนนำและกลุ่มขยายผล ให้มีความรู้เร่ืองสุขภาพช่องปาก
มีทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้อง ดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถถ่ายทอดทักษะการแปรงฟันได้

ประเด็นสำคัญ

การพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน (ผู้ต้องขัง) กลุ่มแกนนำและกลุ่มขยายผล
ให้มีความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

คุณศิริรัตน์ ปัจฉิมกุล

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกอบด้วย
1) เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ต้องขัง
2) ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคที่พบบ่อยในเรือนจำ 
3) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการสุขภาพ
4) ผู้ต้องขังมีพลังชีวิต คิดบวก และมีกำลังใจ
5) ดำรงชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเอื้ออาทร
6) สามารถธำรงบทบาทของการเป็นแม่ ลูก และ/หรือสมาชิกในครอบครัว
7) มีโอกาสสร้างที่ยืนในสังคม สามารถขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในหลายเรือนจำ

ประเด็นสำคัญ

กรณีศึกษาการขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
ของประชากรกลุ่มเฉพาะ สะท้อนการทำงานในกลุ่มผู้ต้องขังผ่านแนวคิดเรือนจำสุขภาวะ 7 มิติ

รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์

ผู้จัดการโครงการเรือนจำสุขภาวะ



ความเป็นมา
         ขีดความสามารถของคนแต่ละคนที่มีไม่เท่ากันย่อมส่งผลต่อ

การมีวิถีชีวิตสุขภาวะท่ีแตกต่างกันออกไป เช่ือหรือไม่ หากปรับสภาพแวดล้อม
รอบตัวให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะได้ง่ายขึ้น โอกาสที่ทุกคนจะ
เข้าถึงวิถีชีวิตสุขภาวะจะไม่แตกต่างกันมากนัก ชวนฟังการถอดรหัสเรื่อง
เมืองที่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ ระบบห่วงโซ่อาหารเพื่อสุขภาวะ 
และพื้นที่อยู่ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีชีวิตกระฉับกระเฉง
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีในข้ันพ้ืนฐาน และตอบรับต่อปัญหาท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในระดับยั่งยืน

วัตถุประสงค์
          เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานในการปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีจาก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

 

การปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

Forum
4

Forum
4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผู้ดำเนิน
การประชุม

คุณชาติวุฒิ วังวล 

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

ดร.นพ.ไพโรจน์์ เสาน่วม

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



กำหนดการ

ประเด็นสำคัญ

แนวทางการบริหารจัดการไฟป่า ฝุ่นควัน ที่ดิน และทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างโมเดล
การบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันในรูปแบบต่าง ๆ  พัฒนาไปสู่ “เชียงใหม่โมเดล”กระบวนการท่ีให้ท้องถ่ินและประชาชนเจ้าของพ้ืนท่ี
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง ผ่านการสร้างต้นแบบรูปธรรมการจัดการฝุ่นควันด้วยองค์ความรู้ 
การมีส่วนร่วม และการส่ือสารสาธารณะ การก่อรูปของเครือข่ายแก้ไขปัญหาฝุ่นควันระดับจังหวัด 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ซ่ึงรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ” ให้ความสำคัญ
ในการต่อยอดสานพลังเครือข่ายภาคเหนือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะทำงานแต่ละจังหวัด ผ่านเวทีเสวนา และกิจกรรม
ระดับจังหวัด มีการระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ และกลไกร่วมของเครือข่ายระดับภาคเหนือ และแผนการขับเคล่ือน
การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (Flagship) ในรายจังหวัด

การใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้เรื่องฝุ่นกับสุขภาวะที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Interactive Learning)
ทั้ง ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารศึกษา ครู รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รู้จักปัญหา 
สาเหตุ การดูแล การปกป้องด้านสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตระหนักถึงพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น
ฝุ่นละอองในอากาศอันส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของตนเองและผู้อ่ืน นำไปสู่สร้างเยาวชนรุ่นใหม่พลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen)
และร่วมผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายการรับมือกับฝุ่นในภาวะวิกฤตในสถานศึกษา ชุมชน และท้องถ่ิน สู่ข้อบัญญัติท้องถ่ิน
เพื่อสร้างพื้นที่การทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญ

“ปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่” และ “เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ”
สู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

“ห้องเรียนสู้ฝุ่น” สร้างการเรียนรู้สำหรับเยาวชนเพ่ือการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพต่อภาวะวิกฤตฝุ่นละออง

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาวะที่ดี
Session 1
(1 ชั่วโมง 15 นาที)  

คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
แบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วม จ.เชียงใหม่

ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



ประเด็นสำคัญ

1) การพัฒนากลไกการจัดการไฟป่า และเผชิญเหตุฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานโดยชุมชนท้องถิ่น โดยการจัดตั้งศูนย์จัดการ
ภัยพิบัติระดับตำบล จากความร่วมมือขององค์กรหลักในพ้ืนท่ีเข้ามามีบทบาทในการกำหนดแผนการจัดการภัยพิบัติโดยไฟป่า
เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ การสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชนในพื้นที่
เพื่อทำหน้าที่ในการสอดส่องเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า รวมถึงการร่วมกันฟื้นฟูป่าหลังเกิดไฟ เช่น การปลูกป่าทดแทน 
การสร้างป่าเปียก เป็นต้น 2) การจัดทำสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 
การลดปริมาณเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และลดความรุนแรงเมื่อเกิดเกิดไฟป่า และปัญหาฝุ่นละออง
เกินค่ามาตรฐาน และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง (Dustboy) 3) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพื่อจัดการไฟป่า 
และเผชิญเหตุสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร อสม. ในการเข้าใจ
ต่อการเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 4) การพัฒนากฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
เพื่อหนุนเสริมการจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าและเผชิญเหตุสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เช่น การกำหนดกติกา
ชุมชนในการเข้าพื้นที่ป่า หรือใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าโดยฝีมือมนุษย์

1) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแผนที่ออนไลน์ (Web GIS Application) ในการรายงานสถานการณ์ความเข้มข้นเชิงพื้นที่ของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบใกล้เวลาจริง (Near Real-Time) ด้วยข้อมูลดาวเทียม HIMAWARI 
ในพ้ืนท่ีประเทศไทย ให้เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการรู้รับปรับตัวของชุมชนท้องถ่ิน 2) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีมีการยกระดับเป็นพ้ืนท่ีนำร่อง ท้ังในพ้ืนท่ีแหล่งกำเนิดฝุ่นควัน (พ้ืนท่ีต้นทาง) และพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
3) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (training course) และจัดอบรม (training) เพื่อให้ความรู้ที ่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยฝุ่น
ละอองขนาดเล็กแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป

ประเด็นสำคัญ

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรู้รับปรับตัวจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก

การจัดการภัยพิบัติจากไฟป่าในพื้นที่แหล่งกำเนิดเกษตรพื้นที่สูง

คุณบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ 

นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ดร.พลภัทร เหมวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ประเด็นสำคัญ

การขับเคล่ือนให้เกิดระบบห่วงโซ่อาหารเพ่ือสุขภาวะต้ังแต่กระบวนการผลิตท่ีคำนึงถึงความม่ันคงทางอาหาร มีความหลากหลาย 
มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การสนับสนุนให้เกิดช่องทางการเช่ือมโยง การกระจาย การตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงผลผลิตอาหารที่ปลอดภัยดังกล่าวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมและเกิดการหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจอาหารในชุมชน ไปจนถึงการนำผลผลิตอาหารไปบริโภคได้อย่างมีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมตามช่วงวัย 
การรณรงค์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านอาหารสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เอื้อต่อสุขภาวะ
เกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่เป็นพลังพลเมืองอาหารและชุมชนอาหารที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดระบบอาหาร
เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

การสร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม มีการเข้าถึงที่สะดวก 
มีความปลอดภัยในการใช้งาน สอดคล้องกับบริบทและข้อจำกัดของชุมชน แนวทางในการสร้างพื้นที่สุขภาวะด้วยพื้นฐาน
ของการประหยัดทั้งงบประมาณและขนาดพื้นที่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้ และสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ 
โดยใช้งานร่วมกับกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นสำคัญ

การสร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อสนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย

การขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนด้วยพลังพลเมืองอาหารและชุมชนอาหาร

การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ
Session 2
(1 ชั่วโมง 30 นาที)  

คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด

บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด 
(INI-Innovation Network International Company Limited)

รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา

หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



แนวคิดเรื่องการสร้างพลเมืองที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการนับรวมทุกคน ชวนฟังแนวคิดเรื่องพลเมืองที่กระตือรือร้น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองที่นับรวมทุกคน โดยใช้เครื ่องมือเท่าทันสื่อฯ (MIDL) และการออกแบบ(co-design) 
พร้อมกระบวนการ ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการในบริบทต่าง ๆ  และบทเรียนการทำงานที่สังคมไทยต้องเรียนรู้ร่วมกัน

ประเด็นสำคัญ

MIDL for Inclusive City สร้างเมืองของทุกคน พลังพลเมือง 

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์

ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

การปรับสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 
(Universal Design) ท่ีนำไปสู่การปรับสภาพแวดล้อมและจัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับสถานท่ีสาธารณะ รวมถึงท่ีพักอาศัย 
เพื่อเอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก ปลอดภัย นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี หรือเอื้อต่อ
การทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้อย่างเหมาะสม

ประเด็นสำคัญ

แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) 

การออกแบบและพัฒนาตัวอย่างพื้นที่สุขภาวะแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนและชุมชน ผ่านระบบ
บริการสุขภาพ ภายใต้หลักคิดทางสถาปัตยกรรมและความเป็นอยู่ที่ดี นำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
(Learning Environment) พื้นที่เพื่อการฟื้นฟูและเยียวยา (Healing Environment) และพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต 
(Supportive Environment) โดยเฉพาะในบริบทของโรงพยาบาล

ประเด็นสำคัญ

Empathy - Healthcare - Well-being - Built Environment: ความเข้าใจใน “การรักษาพยาบาล”
ร่วมกับการสร้าง “ความเป็นอยู่ที่ดี” ในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ภาควิชาสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

หัวหน้าภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



*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

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน
20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน
ทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564   ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live streaming) 

สแกนเพื่อเข้าชม



รับชมย้อนหลังท่ี https://20th.thaihealth.or.th
ผ่านการประชุมออนไลน์


