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เร่ิ่�มแคมเปญ 
‘งดเหล้้า 
เข้้าพริ่ริ่ษา’

เปิดศูนย์เรยีนรูสุ้ขภาวะ

 เร่ิ่�มต้นแคมเปญ 
‘ว่�งสู่ชีว่ตใหม่’

สนับสนุนโคริ่งการิ่
โภชนาการิ่สมวัย / 
ผลั้กดันข้้�นค่าอาหาริ่
กล้างวันสำาหรัิ่บ ริ่ริ่.

รว่มเป็นเจ้้าภาพ 
จั้ดประชุุมนานาชุาติิ
ด้านการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
(IUHPE) ครั�งทีี่� 21

เริ�มต้ินพัฒนาสุขภาวะ
ผู้ต้ิองขังหญิง

ผลั้กดันพัฒนา
นโยบายริ่ะดับชาต่
เพื�อป้องกันความ
พ่การิ่แต่กำาเน่ด

ผลักดันศูนย์เรยีนรู้สุขภาวะ 
4 ภาค

ผลั้กดัน พ.ริ่.บ. 
กองทุนพัฒนา 
สื� อปล้อดภัย
แล้ะสร้ิ่างสริ่ริ่ค์ 
พ.ศ. 2558

ผลั้กดันให้เก่ด พ.ริ่.บ. 
การิ่ป้องกันแล้ะแก้ไข้
ปัญหาการิ่ตั�งคริ่ริ่ภ์ 
ในวัยรุ่ิ่น 2559
รว่มเปน็เจ้้าภาพประชุุม
นานาชุาติิว่าด้วยการ 
ส่งเสรมิกิจ้กรรมที่างกาย
และสุขภาพ (ISPAH) 2016

จั้ดโครงการ 3 ล้าน 3 ป ี
เลิกบุุหรี�ที่ั�วไที่ย

ครบุรอบุ 15 ปี 
สสส. การ 
เดินที่างของ
ความสุข

รว่มพัฒนา
สัญลักษณ์ ‘ที่างเลือกสุขภาพ’

ผลักดันให้เกิด พ.ร.บุ.ควบุคุม
ผลิติภัณฑ์ยาสูบุ พ.ศ. 2560

ผลั้กดันให้เก่ดธริ่ริ่มนูญ
สุข้ภาพพริ่ะสงฆ์แห่งชาต่ 
2560

ผลักดันขอ้เสนอเพิ�มภาษี 
ในเครื�องดื�มทีี่�มส่ีวนผสมของนำาติาล

WHO ยก สสส. เป็นต้นแบบ
กล้ไกสร้ิ่างเสร่ิ่มสุข้ภาพเพื�อ
ป้องกันโริ่ค NCDs

ประกวดนวัติกรรม
สรา้งเสรมิสุขภาพ 
(ThaiHealth Inno 
Awards)

เร่ิ่�มโคริ่งการิ่ Happy 
Workplace

ผลักดันการแข่งกีฬา
ปลอดเหล้าและบุุหรี�

ผลักดันจั้ดตัิ�งศูนยวิ์จั้ย
ปัญหาสรุา (ศวส.)

จัดตั�งกองทุน
สสส.
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ตลอดการเดินทาง 20 ปีีของ สำำานักงานกองทุน
สำนับสำนุนการสำร้างเสำริมสุำขภาพ หรือ ‘สำสำสำ.’ 
มีหลากหลายภารกิจและแคมเปีญรณรงค์  
ที�สำร้างความเปีลี�ยนแปีลงด้านสุำขภาวะให้กับ 
สัำงคมไทยอย่างมากมาย เราจะพาคุณย้อนไปีดู
เส้ำนทางการทำางานตลอด 20 ปีีที�ผ่่านมา  
ของ สำสำสำ. ว่ามีภารกิจสำำาคัญอะไรบ้าง

4  TIMELINE
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ก่อตัิ�งศูนย์วิจั้ยและจั้ดการ
ความรูเ้พื�อการควบุคุมยาสูบุ 
(ศจ้ย.)

เริ�มแคมเปญ
‘กระเชุา้ ปลอดเหล้า’

ก่อตัิ�งศูนยอ์ำานวยการความ
ปลอดภัยที่างถนน (ศปถ.) 

     เร่ิ่�มแคมเปญ 
     ‘จน เครีิ่ยด 
     ก่นเหล้้า’

ผลั้กดัน พ.ริ่.บ. 
ควบคุมการิ่บร่ิ่โภค
เครืิ่�องดื�ม
แอล้กอฮอล์้ 2551
ฉบับแริ่กข้องไทย

เริ�มรณรงค์ 
‘ใหเ้หล้า = แชุง่’

สรา้งความรว่มมือกับุ
องค์กรปกครองส่วนที่อ้งถิ�น 
(อปที่.) กว่า 400 แหง่

เปิดสายด่วน
เล่้กบุหรีิ่� Quitline 
1600ร่ิ่เร่ิ่�มโคริ่งการิ่

สวดมนต์ข้้ามปี
ให้การสนับุสนุนจั้ด
ตัิ�งศูนย์ศึกษาปัญหา
การพนัน (CGS)

พฒันารูปแบุบุ
ThaiHealth Academy

ขั้บเคลื้�อนธนาคาริ่เวล้า 
(Time Bank)
ผลักดันใหเ้กิด พ.ร.บุ.การจั้ดตัิ�ง 
สภาองค์กรของผูบุ้รโิภค พ.ศ. 2562

ร่ิ่วมสนับสนุนแล้ะพัฒนาริ่ะบบ
สื� อสาริ่ข้้อมูล้สุข้ภาพริ่ะดับชาต่
ผ่านทาง ‘ไทยรู้ิ่สู้� โคว่ด’
ผลักดันสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื�อ
การเลี�ยงดเูด็กเล็กถ้วนหน้า

ได้รัิ่บริ่างวัล้ 
Nelson  
Mandela for 
Health  
Promotion 
2021 

สสส. ครบุรอบุ 20 ปี ภาคีสรา้งสขุ 
นวตัิกรรมความสุขทีี่�ยั�งยนื 

สนับุสนุนมติิ ครม. เรื�อง 
การจั้ดเรติติิ�งวิที่ยุโที่รที่ัศน์

เร่ิ่�มริ่ณริ่งค์ 
‘แค่ข้ยับ = 
ออกกำาลั้งกาย’

รณรงค์วฒันธรรม 
ปลอดเหล้า เชุน่ สงกรานต์ิ 
ลอยกระที่ง

สนับสนุนเครืิ่อข่้าย
หมออนามัยริ่ณริ่งค์
ล้ดอุบัต่เหตุ 
ทั�วปริ่ะเทศ

รณรงค์ยุติิติลาดนมหวาน
สำาหรบัุที่ารก

พัฒนากล้ไก 
‘สภาผู้นำาชุมชน’
พฒันาระบุบุฐานข้อมูลติำาบุล
สุขภาวะ TCNAP และ
กระบุวนการวิจั้ยชุุมชุน RECAP

ที่ศวรรษความปลอดภัย
ที่างถนน

2 5 5 2
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6 INTERVIEW

หากเปรีียบเทีียบเป็นชีีวิิตมนุษย์สัักคนหน่�ง 
การีเดิินทีางมาอย�างยาวินานกวิ�า 20 ปี ของ
สัำานักงานกองทุีนสันับสันุนการีสัร้ีางเสัริีม 
สุัขภาพ (สัสัสั.) ก็เหมือนกับคนคนหน่�ง 
ทีี�ผ่�านบทีทีดิสัอบมาอย�างมากมาย ผ่�าน 
เส้ันทีาง การีทีำางานอย�างหนัก และในชี�วิง
เวิลาทีี�เดิินทีางมาอย�างยาวินาน การีนั�งลง
ทีบทีวินบทีเรีียนต�าง ๆ ทีี�ผ่�านมาถืือเป็น 
สิั�งสัำาคัญทีี�จะทีำาให้องค์กรีแห�งนี�ก้าวิเดิิน 
ไปส่ั�ทีศวิรีรีษทีี� 3 ได้ิอย�างแข็งแรีง a day  
BULLETIN จ่งอยากชีวินคุณไปพ่ดิคุยกับ  
ดิรี.สุัปรีีดิา อดุิลยานนท์ี ผ้่่จัดิการีกองทุีน 
สัสัสั. ถ่ืงเรืี�องรีาวิตลอดิเส้ันทีางทีี�ผ่�านมา  
รีวิมถ่ืงทีบทีวินการีทีำางานทีี�ผ่�านมา และ
ทิีศทีางทีี� สัสัสั. จะย่ดิถืือเดิินทีางไปในวัิน 
พรุี�งนี� พร้ีอมรัีบควิามท้ีาทีายในโจทีย์สุัขภาพ
ใหญ� ๆ ทีี�กำาลังเกิดิข่�น เพื�อสัร้ีางสัังคม 
สุัขภาวิะให้กับปรีะเทีศไทียให้ได้ิ

คุณมองการีเดิินทีางบนถืนนสุัขภาพของ สัสัสั. 
ตลอดิ 20 ปีทีี�ผ่�านมาอย�างไรี

เส์�นท�งอันยื์ดย์�วิในกั�ริทำ�ง�นเก่ั�ย์วิกัับปิริะเด็น
สุ์ขภ�พของ ส์ส์ส์. กั�ริเริิ�มต�นตั�งองค์์กัริแห่้งน่�เมื�อ 20 ปีิก่ัอน 
อ�จำจำะเร่ิย์กัวิ�่เริ�ม�ดกััอน�ค์ตไวิ�ได�ด ่เริ�มองทะลิปัุิญห้�
ในปิัจำจำุบัน เริ�มองเห็้นค์วิ�มห้ม�ย์ของค์ำ�ว่ิ�ส์ุขภ�พ 
ในนิย์�มให้ม่ท่�ไม่ใช่่เรืิ�องของมดห้มอห้ย้์กัย์� ไม่ใช่่เรืิ�อง
ของกั�ริท่�จำะต�องสั์มพันธ์์กัับกั�ริรัิกัษั� กิันย์� ห้รืิอแม�แต่
กั�ริเข��โริงพย์�บ�ลิ แต่เริ�ทำ�ให้�เห็้นว่ิ�สุ์ขภ�พท่�ด่เริิ�มได�
จำ�กักั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงพฤติกัริริมของเริ�เอง หั้วิใจำส์ำ�ค์ัญ
อย่้์ท�่พฤตกิัริริมช่่วิิตของผู้้�ค์นในส์งัค์ม เกั�่ย์วิกัับส์ิ�งแวิดลิ�อม
ริอบตัวิเข� ท่�ไปิทำ�ห้น��ท่�กัำ�ห้นดพฤติกัริริมอ่กัท่ห้น�่ง  
ถ้��จำะแกั�กั็ต�องแกั�ท�่ต�นเห้ตุ ใช่�ย์�ริักัษั�ห้ริือใช่�เค์รืิ�องมือ
ท�งกั�ริแพทย์์กัไ็ม่ช่่วิย์ นั�นค์อืกั�ริแกั�ปิญัห้�จำ�กัปิลิ�ย์เห้ตุ 
กั�ริจำะแกั�ต�นนำ��ของปัิญห้�สุ์ขภ�พของสั์งค์มในช่่วิงเวิลิ�
นั�น ต�องกั�ริกั�ริทำ�ง�นแบบให้ม ่ซ่�ง ส์ส์ส์. ก็ัเกิัดม�พริ�อม
กัับส์ิ�งท�่เร่ิย์กัวิ�่ ‘นวิตักัริริมท�งกั�ริเงนิกั�ริค์ลิงั’ ท่�นำ�ภ�ษ่ั
จำ�กัส์ินค์��ทำ�ลิ�ย์ส์ุขภ�พม�จัำดต�ังกัองทุน แลิะทำ�ง�น
ริณริงค์์เก่ั�ย์วิกัับสุ์ขภ�พม�จำนถ่้งวัินน่�

สัสัสั. วิางบทีบาทีการีทีำางานตั�งแต�วัินแรีก
อย�างไรี 

เข็มทิศูในกั�ริทำ�ง�นตั�งแต่วัินแริกั เริ�ม่ค์วิ�มตั�งใจำท่�จำะ
ส์�นภ�ค่์เค์รืิอข่�ย์ภ�ค์ส่์วินอื�น ๆ ท่�ไม่ใช่่เฉพ�ะภ�ค์สุ์ขภ�พ 
ภ�ค์ส่์วินท่�ไม่ได�ทำ�ง�นเก่ั�ย์วิกัับสุ์ขภ�พโดย์ตริงก็ัม่ค์วิ�มส์ำ�คั์ญ
ม�กักัับกั�ริทำ�ง�นของเริ� 20 ปีิท่�ผู่้�นม� พิส้์จำน์แลิ�วิว่ิ�เริ�
ริวิบริวิมภ�ค่์ทุกัภ�ค์ส่์วินเข��ม�ทำ�ง�นด�วิย์กัันได�เป็ินอย่์�งด่ 
ไม่ว่ิ�จำะเป็ินภ�ค์รัิฐ ภ�ค์ปิริะช่�สั์งค์ม ภ�ค์เอกัช่น ภ�ค์วิิช่�กั�ริ 
ถ้��จำะพ้ดถ่้ง 20 ปีิท่�แลิ�วิ เร่ิย์กัว่ิ�เริ�ม�ถ้้กัท�ง แต่จำ�กัน่�ไปิ
อ่กั 10-20 ปีิข��งห้น�� แน่นอนว่ิ�เริ�ก็ัไม่ส์�ม�ริถ้อย่้์ท่�เดิม

แต่กั�ริวิ�งจุำดยื์นตัวิเองเป็ินสิ์�งท่�ส์ำ�คั์ญม�กั ตลิอดเวิลิ�
ในกั�ริทำ�ง�น เริ�จำะบอกัตัวิเองอย่้์เส์มอว่ิ�แม�จำะม่ทุนอย่้์
กั�อนห้น่�ง แต่ทุนกั�อนน่�ก็ัไม่ได�ให้ญ่โต เป็ินเพ่ย์ง 0.7% ของ
ค่์�ใช่�จ่ำ�ย์ภ�ค์รัิฐท่�ใช่�กัับด��นสุ์ขภ�พเท่�นั�น เริ�ไม่ได�วิ�ง 
ตัวิเองเป็ินพริะเอกั แต่เริ�วิ�งบทบ�ทของตัวิเองในกั�ริ 
ส์�นพลัิง ร่ิวิมส์ริ��งนวัิตกัริริมสุ์ขภ�วิะ ผู้ลัิกัดันให้�เกิัด 
กั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงอย่์�งยั์�งยื์น

เริ�เร่ิย์นร้ิ�จำ�กับทเร่ิย์นท่�ส์ะส์มม� แลิะช่ำ�น�ญม�กัข่�น
ในกั�ริท่�จำะใช่�กัองทุน ซ่�งเป็ินเค์รืิ�องมือเด่ย์วิท่�เริ�ม่ เพริ�ะ ส์ส์ส์. 
ไมไ่ด�มอ่ำ�น�จำอื�นใดเลิย์ ไม่ส์�ม�ริถ้จำะไปิเปิลิ�่ย์นกัฎกัตกิั�
ของส์ังค์ม ห้รืิอไปิทำ�ส์�ิงน้�นส์�ิงน่� แต่เริ�ใช่�ทุนต�ังต�นท่�ม่ 
ในกั�ริชั่กัช่วินภ�ค์เ่ค์รืิอข่�ย์ม�ทำ�ง�นร่ิวิมกััน โดย์ใช่�พลัิง
ค์วิ�มร้ิ�ในกั�ริขับเค์ลืิ�อนสั์งค์ม แลิ�วิก็ัไปิผู้ลัิกันโย์บ�ย์ให้�เกิัดข่�น 
ท่�เร่ิย์กัวิ่� ‘ไตริพลิัง’ เม�ือมองย์�อนห้ลิังกัลิับไปิตอนค์ริบ  
20 ปีิน่� อย่์�งน�อย์กัส็์�ม�ริถ้เห็้น 20 กั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงให้ญ่
ท่� ส์ส์ส์. ได�ส์ริ��งข่�นในสั์งค์มไทย์ให้�กัับวิงกั�ริสุ์ขภ�พไทย์ 

“ส์ส์ส์. ไม่ส์�ม�ริถ้เกิัดข่�น
ได�จำ�กัค์นใดค์นห้น่�งเพ่ย์ง 
ค์นเด่ย์วิ แต่เกิัดจำ�กัทุกั ๆ  ค์น 
ริว่ิมส์ริ��งม�ด�วิย์กััน ใช่�ศู�ส์ตริ ์
ค์วิ�มร้ิ�ห้ลิ�ย์ ๆ ด��นม�
ทำ� ง�น เชื่� อมปิริะส์�นกััน  
แม�ห้ลัิงจำ�กัน่�ห้นท�งท่�ต�อง
เดินย์ังย์�วิไกัลิ ไม่ม่จุำดจำบ  
ไม่เห็้นเส์�นชั่ย์ใกัลิ� ๆ เพริ�ะ
ปิัญห้�เรืิ�องสุ์ขภ�พ ส์ภ�พ
แวิดลิ�อมสั์งค์ม แลิะปัิจำจัำย์อื�น ๆ  
ก็ัปิรัิบไปิเรืิ�อย์ ๆ เพริ�ะฉะนั�น 
อ�จำจำะย์งัมอ่ปุิส์ริริค์ ยั์งมส่์ิ�งท�่
เริ�ต�องย์กัริะดับส้์�ตอ่ไปิ แต่ถ้�� 
วัินห้น่�ง สิ์�งท่�เริ�ทำ�ปิริะส์บค์วิ�ม
ส์ำ�เร็ิจำ เริ�ร้ิ�ส์่กัวิ่�อิมแพ็กัต ์
ท�่เกัิดข่�นจำะยิ์�งให้ญ่ เพริ�ะ 
อมิแพ็กัต์ไม่ได�อย่้์ท่�เริ� แต่คื์อ
สั์งค์มท่�เค์ลืิ�อนไปิกัับเริ�”

ดิรี.ปรีะกาศิต กายะสัทีธิ์�  
รองผู้�จัดการกองทุน สสส., รก.ผู้�อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชุน สสส.  

20  

YEARS OF 

CHANGES 
20 ปีี สู่่�การสู่ร้าง 

ความเปีล่ี่�ยนแปีลี่งสุู่ขภาพ
ของสัู่งคมไทย
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“ถ้้านัับระยะเวลา 20 ปีี 
ในัระหว่างทางมีีส่ิ่�งต่่าง ๆ 
มีากมีายที� ตั่วเราเองได้้ 
พบเจอ ได้้เรียนัร้้ ได้้มีองเห็นั
การเต่่บโต่ทั�งความีค่ด้ทาง
ด้้านัสุิ่ขภาวะที� ต่่างจาก 
ปีีแรก ๆ ที�มีีปีระเด็้นัไม่ีกี�
ปีระเด็้นั ไม่ีมีีตั่วอย่าง 
ให้เห็นั และไม่ีใช่่ว่า สิ่สิ่สิ่. 
จะทำาแล้วถ้้กต้่อง 100% ในั
มุีมีมีองของตั่วสิ่ำานัักงานั 
เพ่�อนัร่วมีทาง รวมีถึ้ง 
ผู้้้ทร ง คุณ วุฒ่ิ ก็ มีีก าร 
เรียนัร้้ ปีรับเปีลี�ยนั และ
เต่่บโต่ไปีด้้วยกันั วันันีั�เรา 
ไม่ีได้้เด่้นัคนัเดี้ยวเหม่ีอนั 
วันัแรก ต่่อไปีในัอนัาคต่ 
ก็ ยังอยาก เห็นั  สิ่สิ่สิ่ .  
เป็ีนัองค์กรชั่�นันัำาในัการ 
สิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพ ทั�งด้้านั
ร่างกาย จ่ต่ใจ และสัิ่งคมีที�
อยากให้เต่่บโต่ไปีด้้วยกันั”

“20 ปีีที�ผู่้านัมีา สิ่สิ่สิ่.  
‘จุด้ปีระกาย’ และ ‘เปิีด้พ่�นัที�’ 
ให้ชุ่มีช่นัได้้ค่ด้แก้ไขปัีญหา 
สิ่ร้างสุิ่ขภาวะได้้ด้้วยต่นัเอง 
จนัสิ่ามีารถ้สิ่ร้างความี
เปีลี�ยนัแปีลงในัการจัด้การ
หร่อควบคุมีพฤต่่กรรมีเสีิ่�ยง
หร่อมีีพฤต่่กรรมีที�เอ่�อต่่อ
สุิ่ขภาพ ต่ลอด้จนัสิ่ร้าง 
สิ่ภาพแวด้ล้อมีที�เอ่�อต่่อการ
สิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพ เก่ด้การ
สิ่านัต่่อและขยายผู้ลการ
ทำางานัให้กลายเป็ีนัส่ิ่วนัหนึั�ง
ของ ว่ ถี้ ชี่ ว่ต่และ ชุ่มีช่นั 
ยกระดั้บการทำางานั เพ่�อ 
‘ขยายโอกาสิ่สิ่ร้างความี
ยั�งย่นั’ แสิ่วงหาความีร่วมีม่ีอ
และผู้นึักทรัพยากรในัระดั้บ
พ่�นัที� เพ่�อนัำามีาขยายโอกาสิ่
การสิ่ร้างเสิ่ร่มี สุิ่ขภาพให้เก่ด้
การกระจายอย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมีโจทย์ปัีญหา
สุิ่ขภาวะของพ่�นัที� โด้ยมีี 
กลไกการสิ่นัับสิ่นุันัที�มีีปีระ-
ส่ิ่ทธ่ิภาพ และการบร่หาร
จัด้การที�มุ่ีงผู้ลลัพธ์ิ”

เบญ
จมาภรีณ

 ์ลิมปิษเฐียรี
ผู้�ชุวยผู้�จัดการกองทุน สสส., รก.ผู้�อำานวยการศูนย์เรียนร้�สุขภาวะ สสส.

เข็มเพชีรี เลนะพันธิ์
รก.ผู้�ชุวยผู้�จัดการกองทุน สสส., ผู้�อำานวยการสำานักสร�างสรรค์โอกาส สสส.

“สุิ่ขภาพไม่ีใช่่เพียงแค่
เร่�องเจ็บไข้ได้้ ป่ีวยหร่อ 
การรักษาโรคเท่านัั�นั แต่่ยัง
หมีายรวมีถึ้งปัีจจัยเเวด้ล้อมี 
ที�ส่ิ่งผู้ลต่่อสิ่ขุภาพทั�งสิ่ภาพ
สัิ่งคมี ส่ิ่�งแวด้ล้อมี และว่ถี้
ชี่ว่ต่ที�ส่ิ่งผู้ลต่่อสุิ่ขภาพด้้วย 
ในัยุคที� โลกหมุีนัเร็วขึ�นั 
โจทย์ใหม่ี ๆ ย่อมีเข้ามีา
ท้าทายและก่อการเปีลี�ยนั- 
แปีลงอย่างรวด้เร็ว เม่ี�อ 
พ้ด้ถึ้งการมีีสุิ่ขภาวะที� ดี้ 
ในัยุคนีั� เราจึงกำาลังพ้ด้ถึ้ง
การพัฒินัา โลกไปีอย่าง
สิ่มีดุ้ล ทั�งการด้้แลสุิ่ขภาพ
ในัระดั้บบุคคล และการ
สิ่ร้างปัีจจัยแวด้ล้อมีที�จะ 
ส่ิ่งเสิ่ร่มีให้คนัมีีคุณภาพชี่ว่ต่
ที�ดี้ภายใต้่การใช้่ทรัพยากร 
อย่างมีีปีระส่ิ่ทธ่ิภาพ”

ดิรี.นพ.ไพโรีจน ์เสัาน�วิม 
ผู้�ชุวยผู้�จัดการกองทุน สสส., รก.ผู้�อำานวยการสำานักสร�างเสริมวิถีชุวิตสุขภาวะ สสส.  

มองเส้ันทีางอนาคตในทีศวิรีรีษถัืดิไป
อย�างไรีบ้าง

ส์ส์ส์. ทบทวินตัวิเองม�ตลิอด ในวัินท่�ค์ริบริอบ 
20 ปีิ เริ�ย์ังเห็้นจุำดแข็งเดิมท่�อย์�กัจำะย่์ดเอ�ไวิ�  
เช่่น กั�ริวิ�งบทบ�ทขององค์์กัริท่�ช่่วิย์ห้ล่ิอลืิ�นกั�ริ 
ส์�นพลัิงทำ�ง�นให้�กัับภ�ค่์ต่�งๆ แลิะใช่�กั�ริเชื่�อม
ปิริะส์�นพลัิงของทุกัภ�ค์ส่์วิน เข��ม�ร่ิวิมกััน 
ส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�พ ซ่�งเริ�กั็เร่ิย์นริ้�ม�กัข่�นวิ่� 
นอกัจำ�กับทบ�ทของกั�ริไปิจุำดปิริะกั�ย์ ส์�น  
เส์ริิมพลัิง เริ�ยั์งม่ฐ�นของทุนท่�ส์ะส์มม�อย่์�ง
ย์�วิน�น เช่่น ทุนของค์วิ�มร้ิ� ข�อม้ลิ Big Data ริวิม
ไปิถ่้งทนุของค์วิ�มสั์มพันธ์ท่์�เริ�มต่่อภ�ค์เ่ค์รืิอข่�ย์ 

เรืิ�องของทุนท�่เป็ินเงินก็ัเป็ินปิัจำจัำย์ส์ำ�คั์ญอย่้์ 
แต่ลิำ�พังแค่์น่�ไม่พอ ส์�ิงท�่เริ�ได�กัลิับม�ม�กักัวิ่�
จำ�กักั�ริทำ�ง�นคื์อทนุค์วิ�มส์มัพนัธ์ ์กั�ริได�ชุ่ดวิิจำยั์  
ชุ่ดค์วิ�มริ้� แลิะปิริะส์บกั�ริณ์ กัลิ�ย์เปิ็นทุนท�ง
ปัิญญ� เป็ินทุนท่�ส์ะส์มได�แถ้มม่ดอกัเบ่�ย์ด�วิย์ 

แต่แน่นอนวิ่�ปิัญห้�ส์ุขภ�พกั็ไม่ได�อย่้์ท�่เดิม 
ตัวิอย์�่งเช่่น เม�ือพ้ดถ่้งปิญัห้�ของเดก็ัแลิะเย์�วิช่น
ยุ์ค์น่�กั็แตกัต่�งจำ�กัไปิจำ�กัยุ์ค์ก่ัอน อย่์�งปัิญห้�
กั�ริกัลิั�นแกัลิ�งท�งกั�ย์ภ�พในย์คุ์กัอ่น กัเ็ปิลิ�่ย์นไปิ
เปิ็นกั�ริ Digital Bullying ทุกัค์นต่�งต�องปิรัิบตัวิ 
อย่์�งม�กั ยิ์�งในยุ์ค์น่�ทุกัค์นต่�งม่สื์�อในมือของตัวิเอง
แลิ�วิ ค์วิ�มเป็ินตัวิกัลิ�งห้�ย์ไปิ กั�ริจำะเข��ถ่้งค์น
ห้ม่้ม�กัเห้มือนเมื�อก่ัอนก็ัไม่ง่�ย์ เริ�ต�องใช่�ต�นทุน
เดมิท่�เริ�ม ่นำ�ม�ต่อย์อดด�วิย์กั�ริเร่ิย์นร้ิ�กัับปิญัห้�
ให้ม่ แลิ�วิก็ัส์ริ��งวิิธ่์กั�ริแกั�ไขปัิญห้�ให้ม่ ๆ ข่�นม�
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แล้วิ สัสัสั. เตรีียมพรีอ้มรัีบมือกับควิามเปลี�ยนแปลงทีี�รีวิดิเรีว็ิ
อย�างไรี

ข�อด่ของ ส์ส์ส์. คื์อกั�ริถ้้กัออกัแบบให้�เป็ินองค์์กัริเปิิด ท่�พริ�อมปิรัิบตัวิรัิบ 
ค์วิ�มเปิล่ิ�ย์นแปิลิง ซ่�งค์นท่�อย่้์เบื�องห้ลัิงกั�ริทำ�ง�นของ ส์ส์ส์. ไม่ได�เป็ินแค่์ค์น 
กัลุ่ิมเล็ิกั ๆ กัลุ่ิมเด่ย์วิท่�เห็้นในออฟฟิศูของ ส์ส์ส์. ปิริะม�ณ 200 ค์น แต่เริ�ม่ 
ผู้้�ทริงคุ์ณวุิฒิิ ม่กัริริมกั�ริ ม่ภ�ค่์นับห้มื�นนับแส์นท่�ร่ิวิมทำ�ง�นด�วิย์กัันม�ตลิอด 
แลิะเริ�ก็ัม่กั�ริเร่ิย์นร้ิ�กัันแลิะกััน กั�ริเป็ินองค์์กัริเปิิดแบบน่�ทำ�ให้�เกิัดค์วิ�มยื์ดห้ยุ่์น
ต่อกั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงได�ง่�ย์กัว่ิ� 

ฉะนั�น กั�ริตัดสิ์นใจำเลืิอกัเส์�นท�งต่�ง ๆ ของเริ�ก็ัจำะผู่้�นกั�ริม่ปิฏิิสั์มพันธ์์
ริะห้ว่ิ�งผู้้�ค์นอย่์�งกัวิ��งขวิ�ง เปิิดรัิบไอเด่ย์ให้ม่ ๆ แต่อย่์�งไริก็ัต�มเริ�ก็ัเข��ใจำว่ิ� 
แม� 20 ปีิท่�ผู่้�นม� เริ�ม่ค์วิ�มส์ำ�เร็ิจำในริะดับห้น่�ง แต่ก็ัต�องกั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิง  
ม่กั�ริคุ์ย์กัันม�กัข่�นถ่้งปัิญห้� Generation Gap เริ�เองก็ัวิ�งแผู้นจำะมองห้�ค์นรุ่ินให้ม่
เข��ม�ทำ�ง�น เพื�อเปิิดรัิบไอเด่ย์ให้ม่ๆ ม่กั�ริพ้ดถ่้งแพลิตฟอร์ิมให้ม่ท่�เข��ถ่้ง 
เด็กัส่์วินให้ญ่ แลิะผู้้�ปิกัค์ริองได�โดย์ตริง เริ�ม่กั�ริทบทวินโจำทย์์ปัิญห้�ให้ม่ทุกัปีิ  
แลิะเชื่�อว่ิ�จำะรัิบมือต่อกั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงเห้ล่ิ�น่�ได�

มีโจทีย์อะไรีบ้างในอนาคตทีี� สัสัสั. ตั�งเปา้หมายเอาไว้ิ
ปิริะเด็นของปิัญห้�ส์ุขภ�พต่�ง ๆ อ�จำจำะไม่ได�เปิลิ�่ย์นแปิลิงม�กั แต่วิ่�

ส์ถ้�นกั�ริณ์ภ�ย์ในแต่ลิะเรืิ�องต่�งห้�กัท่�เปิล่ิ�ย์นไปิ เริ�จำะกั��วิส่้์ทศูวิริริษัท่� 3  
ก็ัม่กั�ริทบทวินโจำทย์์สุ์ขภ�พตริง ๆ  เริ�จำะไปิเปิล่ิ�ย์นวิิถ่้ช่่วิิตผู้้�ค์นในเรืิ�องพฤติกัริริม
สุ์ขภ�พอะไริบ��ง เปิล่ิ�ย์นสั์งค์มสิ์�งแวิดลิ�อมของปัิจำจัำย์อะไริบ��ง ท่�จำะส่์งผู้ลิอย่์�งม่
นัย์ส์ำ�คั์ญส้์งสุ์ดต่อเรืิ�องของสุ์ขภ�พทุกัค์น ปิริะเด็นห้ลิ�ย์ ๆ เรืิ�องก็ัเป็ินกั�ริทำ� 
ต่อเนื�องจำ�กัวัินแริกั 

อย่์�งเรืิ�องของบุห้ร่ิ�เริ�ก็ัยั์งทำ�อย่้์ แม�ว่ิ�จำะม่แนวิโน�มลิดลิงเรืิ�อย์ ๆ  ข�อม้ลิล่ิ�สุ์ด
อัตริ�กั�ริส้์บบุห้ร่ิ�ของค์นไทย์อย่้์ท่�ปิริะม�ณ 17.4% เท่�นั�น แต่ก็ัยั์งม่ปัิญห้� 
ให้ม่ ๆ  อย่์�งเรืิ�องของบุห้ร่ิ�ไฟฟ้� แลิะท่�ส์ำ�คั์ญเกัณฑ์์ของกั�ริส้์บบุห้ร่ิ�ในริะดับโลิกั 
เข�ตั�งเป้ิ�ว่ิ�จำะลิดให้�ตำ��กัว่ิ� 5% ยั์งม่สิ์�งท่�ริอให้�เริ�ทำ�อ่กัเย์อะม�กัในปิริะเด็นน่�

ส์่วินปัิญห้�เรืิ�องสุ์ริ�ก็ัย์ังอย่้์ ซ่�งโจำทย์์ของกั�ริด�ืมเค์รืิ�องด�ืมแอลิกัอฮึอลิ์ 
ย์งัไปิพัวิพันกัับปัิญห้�อุบัติเห้ตุ ปัิญห้�อ�ช่ญ�กัริริม แลิะค์วิ�มรุินแริงต่�ง ๆ 
ซ่�งกัริะทบสุ์ขภ�พโดย์ตริง 

ในเรืิ�องกิัจำกัริริมท�งกั�ย์ก็ัยั์งเป็ินโจำทย์์ให้ญ่ ต�มนิย์�มขององค์์กั�ริอน�มัย์โลิกั 
กั�ริม่กิัจำกัริริมท�งกั�ย์ท่�เพ่ย์งพอ คื์อเริ�ค์วิริจำะม่กิัจำกัริริมท�งกั�ย์อย่์�งน�อย์  
150 น�ท่ต่อสั์ปิด�ห์้ ซ่�งปัิจำจุำบันก็ัม่สิ์�งเริ��ท่�จำะทำ�ให้�ค์นส์มัย์น่�ออกักัำ�ลัิงกั�ย์ 
น�อย์ลิงไปิเรืิ�อย์ ๆ ม่กั�ริใช่�เวิลิ�บนห้น��จำอกัันวัินลิะ 13 ชั่�วิโมง 

ริวิมไปิถ่้งมิติค์วิ�มปิลิอดภัย์ในเรืิ�องอ�ห้�ริ เริ�ยั์งต�องฟันฝ่่�กัับเค์ม่เกัษัตริ
แลิะสิ์�งปินเป้ิ�อนต่�ง ๆ อย่้์ม�กั เรืิ�องของโภช่น�กั�ริในอ�ห้�ริห้วิ�น มัน เค็์ม  
ท่�กัริะตุ�นให้�เด็กันำ��ห้นักัเกิันส้์งม�กัข่�น เริ�ม่เด็กัท่�ม่นำ��ห้นักัเกิันกัว่ิ� 10% ซ่�งส้์งกัว่ิ�
ม�ตริฐ�น แลิ�วิก็ัเป็ินต�นตอของโริค์ไม่ติดต่อเรืิ�อรัิงต่�ง ๆ ม�กัม�ย์

ในปิริะเด็นเรืิ�องของสุ์ขภ�พจิำต ก็ัห้นักัห้น�ม�กัข่�นเรืิ�อย์ ๆ ทั�งค์วิ�มเค์ร่ิย์ด  
ค์วิ�มกัดดันจำ�กักั�ริทำ�ง�น เศูริษัฐกิัจำ ปิ�กัท�อง ค์ริอบค์รัิวิ โดย์เฉพ�ะปัิญห้� 
ช่่องว่ิ�งริะห้ว่ิ�งวัิย์ก็ัแริงข่�น ม่ค์วิ�มขัดแย์�งห้ลิ�ย์ ๆ อย่์�ง แม�แต่ในค์ริอบค์รัิวิ 

“เราไม่่ได้้วางตััวเองเป็น็
พระเอก แต่ัเราวาง
บทบาทของตััวเองในการ
สานพลัังร่วม่สร้าง
นวัตักรรม่สุขภาวะ
ผลัักดั้นให้้เกิด้การ
เป็ล่ั�ยนแป็ลังอย่างยั�งยืน” 
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“เม่ี�อสัิ่งคมีเปีลี�ยนั ภ้ม่ีทัศน์ั 
ส่ิ่�อเปีลี�ยนั ส่ิ่�งแวด้ล้อมีเปีลี�ยนั 
ความีค่ด้คนัเปีลี�ยนั แม้ีกระทั�ง
เช่่�อโรคเองก็เปีลี�ยนัไปีมีาก  
คำาว่า ‘สิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพ’ จะ
ปีรับตั่วอย่างไร ให้เข้ากับ 
ยุคสิ่มัีย เป็ีนัโจทย์ที�ท้าทายของ 
สิ่สิ่สิ่. ในัฐานัะคนัทำางานัด้้านั
ส่ิ่�อสิ่ารการต่ลาด้เพ่�อสัิ่งคมี  
มีีเร่�องให้เรียนั ร้้เยอะมีาก  
การเปีลี�ยนัแปีลงทำาให้เห็นั
โอกาสิ่ใหม่ี ๆ เสิ่มีอ มีีโอกาสิ่ 
ในัการเข้าใจปัีญหาได้้ชั่ด้ขึ�นั  
มีีโอกาสิ่เข้าใจความีหลากหลาย
ของคนัมีากขึ�นั การเช่่�อมีโยง
ความีร้้ เช่่�อมีโยงเคร่อข่าย  
เช่่�อมีโยงพลังเล็ก ๆ ของคนั  
เพ่�อสิ่ร้างสิ่รรค์ทางออกในัการ
แก้ปัีญหาให้ดี้ขึ�นั เก่ด้ขึ�นัต่ลอด้
เวลา ในัขณะเดี้ยวกันั ส่ิ่�งที�
ต้่องเต่รียมีรับม่ีอค่อความี
ย่ด้หยุ่นัที�ต้่องปีรับว่ธีิค่ด้อย่าง
รวด้เร็วให้ทันักับสิ่ถ้านัการณ์ 
และการเปิีด้กว้างยอมีรับความี
แต่กต่่างอย่างเข้าใจ”

“การได้้เป็ีนัส่ิ่วนัหนึั�งของ 
เส้ิ่นัทาง 20 ปีี สิ่สิ่สิ่. นีั�ค่อการงานั
ของชี่ว่ต่ที�หยั�งรากในัตั่วต่นัและ
เจต่จำานัง เพราะความีเช่่�อมัี�นัในั
จ่ต่ว่ญญาณขององค์กร ในัการ 
มุ่ีงสิ่ร้างปีระโยช่น์ัและความีผู้าสุิ่ก
ให้กับสัิ่งคมี ได้้หล่อเลี�ยงจ่ต่ใจ
และหลอมีรวมีงานัและชี่ว่ต่เป็ีนั
หนึั�งเดี้ยวกันั เพราะเราร้้ว่างานั
สิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพของ สิ่สิ่สิ่. นัั�นั 
สิ่ร้างผู้ลลัพธ์ิส่้ิ่ตั่วเอง ครอบครัว 
ชุ่มีช่นั และสัิ่งคมี ทุก ๆ  วันัที�เรา
ทำางานั จึงเปีรียบเหม่ีอนัผีู้เส่ิ่�อ 
ที�ขยับปีีกและสิ่ร้างผู้ลกระทบ 
ไปีส่้ิ่ส่ิ่�งอ่�นัๆ อย่างต่่อเน่ั�อง”

“การทำางานัของ สิ่สิ่สิ่. ที�
ผู่้านัมีา ค่อการเร่�มีต้่นัของ 
การแสิ่วงหา บุกเบ่ก ผู้จญภัย 
ในัเส้ิ่นัทางสิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพ ให้
เก่ด้ร้ปีแบบทางเล่อกใหม่ี ๆ  ต่่อ
สัิ่งคมีไทย การสิ่ร้างนัวัต่กรรมี
ทางสุิ่ขภาพที�ไม่ีเคยมีีมีาก่อนั 
ในัหลากหลายร้ปีแบบ ให้
สิ่อด้คล้องกับว่ถี้ชี่ว่ต่ที�เปีลี�ยนัไปี
ต่ามียุคสิ่มัียและบร่บทของ
สัิ่งคมี ซึึ่�งเราร้้สึิ่กภ้ม่ีใจที�ได้้ 
เป็ีนัส่ิ่วนัหนึั�งของขบวนัการ 
สิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพ ได้้มีีโอกาสิ่
เรียนัร้้และเต่่บโต่ไปีพร้อมีกับ
การเปีลี�ยนัแปีลงของ สิ่สิ่สิ่. ไม่ีมีี
ส้ิ่ต่รสิ่ำาเร็จของการสิ่ร้างเสิ่ร่มี 
สุิ่ขภาพที�กำาหนัด้ไว้แล้ว ไม่ีมีี 
ส่ิ่�งที�เป็ีนัไปีไม่ีได้้ นัวัต่กรรมีและ
โอกาสิ่เก่ด้ขึ�นัอย่้เสิ่มีอ การ
ทำางานัที� สิ่สิ่สิ่. ทำาให้ได้้รับ
ปีระสิ่บการณ์ใหม่ีทุกวันั ต่่�นั 
ขึ�นัมีาพร้อมีความีสุิ่ขที�จะได้้ 
ไปีทำางานั ได้้มีีโอกาสิ่พบเจอ
ผู้้้คนัที�มีีความีสิ่ามีารถ้มีากมีาย 
ทั�งนัักว่ช่าการ ภาคปีระช่าสัิ่งคมี 
ภาคเอกช่นั การแลกเปีลี�ยนั
ต่่อยอด้มุีมีมีองต่่อการพัฒินัา
ด้้านัต่่าง ๆ ทำาให้เก่ด้โมีเด้ลที�
เต่่บโต่ งอกงามี หลากหลาย”

ภรีณี
 ภ่�ปรีะเสัรีฐี

ผู้�อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะประชุากรกลุ่มเฉพาะ สสส.  

“สิ่สิ่สิ่.  เป็ีนั ‘องค์กร
นัวัต่กรรมีสิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพ’  
ดั้งนัั�นั น่ัยามีเส้ิ่นัทาง 20 ปีี ของ 
สิ่สิ่สิ่. จึงเปีรียบเสิ่ม่ีอนัการ 
เด่้นัทางบุกเบ่กไปีส่้ิ่สิ่ถ้านัที�แห่ง
ใหม่ีที�ไม่ีเคยมีีใครไปีมีาก่อนั  
นัับตั่�งแต่่ปีี 2544 เป็ีนัต้่นัมีา สิ่สิ่สิ่. 
และภาคีเคร่อข่ายกว่า 20,000 
ราย ได้้ร่วมีกันัเด่้นับนัเส้ิ่นัทางนีั�
เพ่�อขับเคล่�อนัยุทธิศาสิ่ต่ร์การ
สิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพของสัิ่งคมีไทย
มีาอย่างต่่อเน่ั�อง ซึึ่�งบนัเส้ิ่นัทาง
ดั้งกล่าวมีีทั�งความีท้าทาย ความี
แปีลกใหม่ี ความีต่่�นัเต้่นั สิ่สิ่สิ่. 
และภาคีทุกคนัล้วนัไม่ีหยุด้ที�จะ 
เด่้นัทางเพราะเช่่�อว่าทุกคนับนั
แผู่้นัด่้นัไทยมีีความีสิ่ามีารถ้ในั
การด้้แลต่นัเองและครอบครัว 
สิ่ามีารถ้สิ่ร้างสิ่รรค์สัิ่งคมีและ 
ส่ิ่�งแวด้ล้อมีที�เอ่�อให้เก่ด้สุิ่ขภาวะ
ที�ดี้ได้้

ดิรี.ณ
ฐีพันธิ์ ศุภกา 

ผู้�อำานวยการสำานักพัฒ
นาภาค์สัมพันธ์แลุ่ะวิเทุศูสัมพันธ์,

รก.ผู้�อำานวยการสำานักวิชุาการแลุ่ะนวัตกรรม สสส.

ก็ัม่ปัิญห้�เรืิ�องกั�ริเมือง สั์งค์มไทย์ต�องกั�ริกั�ริด้แลิท�งจิำตปัิญญ� 
อ่กัเย์อะม�กั

ปิริะเด็นส์ุดท��ย์คื์อเรืิ�องของมลิพิษัท�งอ�กั�ศูท่�เปิ็นโจำทย์์ 
ซ�่งพุ่งข่�นม�ในริะย์ะห้ลัิง ปิริะเทศูไทย์ติด 1 ใน 10 อันดับแริกั 
ของโลิกัเรืิ�องมลิพษิัท�งอ�กั�ศู ซ�่งเป็ินภัย์ท�่ค์ริอบค์ลิมุช่่วิิตของเริ�  
แลิะแกั�ไขย์�กั เพริ�ะวิ่�ต�องแกั�ในริะดับภ�พให้ญ่ ทศูวิริริษัห้น�� 
ส์ส์ส์. ก็ัต�ังใจำจำะเข��ไปิผู้ลัิกัดันปิญัห้�น่�ให้�ชั่ดเจำนยิ์�งข่�น ส่์วินปิริะเดน็
ส์ุขภ�พอื�น ๆ เริ�ยั์งเวิ�นเป็ินปิลิ�ย์เปิิดไวิ� เพริ�ะว่ิ�ด�วิย์กั�ริท่� 
เริ�เห็้นโริค์อุบัติให้ม่เกิัดข่�นอย่์�งโค์วิิด-19 ดังนั�น ใน 10 ปีิข��งห้น�� 
เริ�เชื่�อว่ิ�ม่เรืิ�องให้ม่ ๆ ท่�จำะเกิัดข่�นอ่กั ส์ส์ส์. จำะทำ�ห้น��ท่�เฝ้่�ริะวัิง 
แลิ�วิจำะร่ิบกัริะโจำนเข��ไปิด้แลิปัิญห้�ต่�ง ๆ ตั�งแต่ต�น ๆ

มองทีิศทีางการีรีักษาสุัขภาพในอนาคตทีี�กำาลัง 
จะมาถ่ืงอย�างไรีบ้าง 

จำะม่กั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงอ่กัมห้�ศู�ลิ อย่์�งริะบบท�งกั�ริแพทย์์
ก็ัจำะม่กั�ริเปิลิ�่ย์นค์รัิ�งให้ญ่จำ�กัเทค์โนโลิย่์ดิจำิทัลิท่�เข��ม�ในช่่วิง
วิิกัฤตโค์วิิด-19 ท่�ผู้่�นม� เริ�ได�เห็้นริะบบกั�รินัดห้ม�ย์กัับแพทย์์
ผู้่�นกั�ริใช่� Video Call กั�ริส่์งย์�ท�งไปิริษัณ่ย์์ ถ้��วิิกัฤตจำบลิง 
เริ�ก็ัค์วิริพัฒิน�ปิรัิบปิรุิงร้ิปิแบบกั�ริทำ�ง�นแบบน่�ต่อไปิ ห้รืิอแม�แต่
กั�ริเร่ิย์นกั�ริส์อนออนไลิน์ กั�ริทำ�ง�นแบบ Work from Home  
เริ�อ�จำจำะไม่จำำ�เป็ินต�องอย่้์ออฟฟิศู เพริ�ะเทค์โนโลิย่์ดิจิำทัลิช่่วิย์ 
เชื่�อมต่อเริ�เข��ด�วิย์กััน

ผู้มค์ิดว่ิ�ในภ�พให้ญ่ตอนน่� โลิกัเร่ิย์นร้ิ�ว่ิ�เริ�กัำ�ลิังร่ิวิม 
ช่ะต�กัริริมเด่ย์วิกััน ค์ำ�น่�ชั่ดเจำนข่�นเรืิ�อย์ ๆ เริ�กัำ�ลิังพ้ดถ่้งกั�ริ
เปิลิ�่ย์นแปิลิงส์ภ�พภ้มอิ�กั�ศูของโลิกั ไมใ่ช่เ่รืิ�องของจำดุใดจุำดห้น่�ง 
ปิริะเทศูใดปิริะเทศูห้น่�ง วิิกัฤตโค์วิิด-19 ส์อนเริ�ได�ชั่ดเจำนม�กัว่ิ�
ไม่ม่ใค์ริปิลิอดภัย์ถ้��ทุกัค์นไม่ปิลิอดภัย์ ฉะนั�นกั�ริค์ิดเรืิ�องโจำทย์์ 
ท่�เริ�ม่ร่ิวิมกัันของโลิกัก็ัเริิ�มม่ม�กัข่�น เพริ�ะพวิกัเริ�ทุกัค์นม ่ 
One World, One Residence. เริ�ต�องเริิ�มเรืิ�องของกั�ริพัฒิน�อย่์�ง
ยั์�งยื์น กั�ริตั�งเป้ิ�ห้ม�ย์ให้�ชั่ดเจำนในเรืิ�อง SDGs ทั�ง 17 เป้ิ�ห้ม�ย์ 
จำุดส์ำ�คั์ญค์ือกั�ริเปิลิ�่ย์นวิิธ์่ค์ิดของศูตวิริริษัท�่ 20 เดิมท�่โลิกัเน�น
พัฒิน�เศูริษัฐกัิจำ แลิ�วิก็ัผู้ลิ�ญทรัิพย์�กัริอย่์�งเต็มท่� ในตอนน่� 
ทั�วิโลิกัได�ส์ตมิ�กัข่�นว่ิ�เริ�จำะต�องพฒัิน�ไปิภ�ย์ใต�ค์วิ�มส์มดลุิของ
เศูริษัฐกัจิำ ส์งัค์ม ส์�ิงแวิดลิ�อม ริวิมถ่้งเรืิ�องส์ขุภ�พด�วิย์ ซ่�งเป็ินปิจัำจำยั์
ท่�ต�องคิ์ดค์วิบค้์่ไปิตลิอดของกั�ริพัฒิน� ให้�ทุกัค์นคิ์ดถ่้งส์ุขภ�วิะ
ท�งกั�ย์ จิำต สั์งค์ม แลิ�วิก็ัปัิญญ�ค์วิบค่้์กััน 

การีเดิินทีางของทีศวิรีรีษทีี� 3 ในมุมมองของคุณหมอ
อย่์�งท่�บอกัตั�งแต่ต�น ว่ิ�เริ�ออกัแบบ ส์ส์ส์. ให้�เปิน็องค์ก์ัริเปิิด 

เริ�ไม่ได�เริิ�มต�นด�วิย์กั�ริบอกัท่มง�นวิ่�เข�ค์วิริทำ�อะไริ อย่์�งไริ  
แต่เริ�ช่วินทุกัค์นคิ์ดไปิด�วิย์กััน ในตอนท่�ทบทวินเส์�นท�งใน 10 ปีิ
ข��งห้น�� ก็ัเกิัดกั�ริริะดมค์วิ�มค์ิดอย่์�งกัวิ��งขวิ�ง เริ�ได�ม่กั�ริ 
ต�ังเปิ�้ห้ม�ย์ให้ญ่ด�วิย์ ส์�ิงท่�คิ์ดว่ิ�ย์งัเป็ินคุ์ณค่์�ท�่ดก็่ัยั์งค์งต�องย่์ดถื้อ
รัิกัษั�ไวิ� แลิ�วิกั็ต่อย์อดให้ม่ให้�เกัิดข่�น เริ�เห็้นจำุดท่�จำะต�องปิริับ
ย์ุทธ์ศู�ส์ตร์ิในกั�ริปิรัิบตัวิ ซ่�งผู้มกั็ได�กัลิ่�วิถ่้งในข��งต�นแลิ�วิ  
เริ�ริ่วิมค์ิดร่ิวิมทำ�กัันม� ทุกัค์นเองในองค์์กัริก็ัเห็้นแนวิท�งให้ม่  
แต่ว่ิ�พอเดินท�งไปิจำริิง ๆ แลิ�วิ ภ�ย์ใต�แผู้นท่�ให้ม่ เข็มทิศูให้ม่  
ก็ัต�องเร่ิย์นร้ิ�แต่ลิะกั��วิเดินกัันไปิ 

ในโอกั�ส์ท่�ค์ริบริอบ 2 ทศูวิริริษั ของกั�ริก่ัอตั�ง ส์ส์ส์. ข่�นม� 
เริ�ใช่�เป็ินห้มุดห้ม�ย์ห้น่�งในกั�ริทบทวินตัวิเองแลิะกั�ริวิ�งทิศูท�ง
ของทศูวิริริษัท�่ 3 อย์่�งท่�เลิ่�ส่้์กัันฟังไปิก่ัอนห้น�� แลิะกั็อย์�กัให้�
ส์งัค์มได�ร้ิ�จัำกัองค์ก์ัริเริ�ม�กัข่�นอ่กันิดห้น่�ง เริ�คิ์ดว่ิ�น่�คื์อองค์์กัริของ
สั์งค์มไทย์ อย์�กัให้�ทุกัค์นได�ม�เร่ิย์นร้ิ�ร่ิวิมกััน รัิบร้ิ�ส์�ิงท่�เริ�ทำ�ม� 
ใน 2 ทศูวิริริษัแริกั ทั�ง 20 กั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงให้ญ่ท่�เกิัดข่�น จำ�กัท่� 
ส์ส์ส์. ช่วินเค์รืิอข่�ย์ภ�ค่์ในภ�ค์ส่์วินต่�ง ๆ ม�ร่ิวิมมือกัันทำ� แลิะ
ทุกัค์นเห็้นร้ิปิธ์ริริมท่�เกิัดข่�นเพริ�ะว่ิ�กั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงนั�นไม่ได�
เป็ินกั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงในจุำดเล็ิกัจุำดน�อย์ แต่เป็ินกั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงท่�
เข��ไปิอย่้์ในสั์งค์มไทย์จำริิงๆ อย่์�งน�อย์ก็ัอย์�กัให้�ทุกัค์นได�ม�ส์รุิปิ 
บทเร่ิย์นด�วิย์กััน ก่ัอนจำะช่วินกัันเดินต่อไปิในทิศูท�งข��งห้น�� 

สัพัฒ
นุชี สัอนดิำารีห์ 

ผู้�อำานวยการสำานักส่� อสารการตลุ่าดเพ่� อสังค์ม สสส.ญ
าณี

 รีชีต์บรีรีกษ์ 
รก.ผู้�อำานวยการสำานักสร�างเสริมระบบส่� อแลุ่ะสุขภาวะทุางปัญ

ญ
า สสส.

“ ร้้สึิ่ก ภ้ ม่ีใจ ที� สิ่ ามีารถ้ 
ร่วมีสิ่ร้างส่ิ่�งดี้ ๆ ให้สัิ่งคมี 
ในัหลายเร่�อง ต่ลอด้ช่่วงเวลา  
20 ปีีที�ผู่้านัมีา ค่อช่่วงเวลาแห่ง
การเรียนัร้้และพัฒินัาตั่วต่นั 
บุกเบ่กเส้ิ่นัทาง ลองผู่้ด้ลองถ้้ก  
เก็บเกี�ยวบทเรียนั บ่มีเพาะ
ปีระสิ่บการณ์ ความีเชี่�ยวช่าญ 
และเคร่อข่าย พร้อมีกับทำาความี
เข้าใจบร่บทแวด้ล้อมีในัสัิ่งคมี 
ที�เปีลี�ยนัแปีลงต่ลอด้เวลา ความี
ท้าทายใหม่ี ๆ  ต่่อจากนีั�ก็จะช่่วย
ให้มีีโอกาสิ่พัฒินัาตั่วเองอย่าง
ต่่อเน่ั�องทั�งในัมุีมีขององค์กร  
คนัทำางานั และภาคีเคร่อข่าย” 

ณั
ฐียา บุญ

ภักดิ  
ผู้�อำานวยการสำานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชุน แลุ่ะค์รอบค์รัว สสส. 
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“สถานการณ์์ท่ี่�กำาลัังเส่�อมที่รุดลังอย่่างรวดเร็วน่� หากพวกเรา
ท่ี่�มองเห็นปััญหาสาหัสท่ี่�กำาลัังค่ืบคืลัานใกล้ัตััวเข้้ามา  
แล้ัวไม่รวมตััวช่่วย่กันแก้ไข้ ไม่ปัรับพฤติักรรมแลัะวิถ่ช่่วิตั
ข้องเราใหม่โดย่เร็ว มนุษย่ช่าติัจะต้ัองสูญสิ�นช่าติัพันธ์ุุ์ 
ไปัจากโลักใบน่�แน่ ๆ ในอ่กไม่ก่�ชั่�วอายุ่คืน”

นพ.วิิทียา ชีาติบัญชีาชัีย 
ประธานแผนงานสนับสนุนการดำำาเนินงานปอ้งกันอุบติัิเหติจุราจรระดัำบจังหวัดัำ 
(สอจร.), ผ้�เช่ี่�ยวัชี่าญในคณะท่ี่�ปรกึษาขององค์การอนามัยัโลกดำ�านการปอ้งกัน 
การบาดำเจ็บ   

01
“สสส. เปัน็องค์ืกรนวัตักรรมท่ี่�พย่าย่ามตัอบโจที่ย์่ 
การสร้างสุข้ภาพ แลัะม่หลัักการที่ำางานท่ี่�รวมพลััง 
ทุี่กภาคืส่วน ร่วมกันผลัักดันเชิ่งระบบ เพ่�อให้ม่พลัังในการ
เปัล่ั�ย่นแปัลังสูงแลัะต่ัอเน่�อง ซ่ึ่�งสิ�งสำาคัืญมาก ๆ ค่ือ 
แรงผลัักดันพลัังข้องเคืร่อข่้าย่จากทุี่กภาคืส่วนท่ี่�หลัากหลัาย่ 
แลัะกระจาย่ไปัทัี่�วปัระเที่ศ”

ภก.สังกรีานต์ ภาคโชีคดีิ 
ผ้�อำานวัยการสำานักงานเครอืขา่ยองค์กรงดำเหล�า (สคล.)
 

02

03

“คืวามเช่่�อข้อง สสส. ค่ือเร่�องข้องการเช่่�อว่า  
‘การป้ัองกัน’ ด่กว่า ‘การรักษา’ คือนเซึ่ปัต์ัตัั�งแต่ั 
เราเริ�มรณ์รงค์ืก่อตัั�ง สสส. ก็ค่ือเร่�องข้องการ ‘สร้าง’
นำา ‘ซ่ึ่อม’ เราป้ัองกันด้วย่การสร้างสุข้ภาพด่กว่า 
การไปัซ่ึ่อมสุข้ภาพในภาย่หลััง”

ศ.เกียรีติคุณ นพ.ปรีะกิต วิาทีีสัาธิ์กกิจ 
ประธานม้ัลนิธริณรงค์เพืื่�อการไมัส้่บบุหร่� 

01

10  VOX POP
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03

05 

04 

06

ท่ี่�ผ่่านมา สสส. ได้้ร่่วมงานกัับภาค่ีเคีรื่อข่่ายจำำานวนมากัจำากัทัี่�วปร่ะเที่ศไที่ย หลาย ๆ คีวามเปล่�ยนแปลงที่างสุข่ภาพ 
ได้้เกิัด้ข้่�นจำากักัาร่ผ่สานไอเด่้ย ร่่วมกัันผ่ลักัดั้นจำนเกิัด้ข้่�นจำริ่ง ในวาร่ะคีร่บร่อบ 20 ปี ข่องสำานักังานกัองทุี่นสนับสนุน 
กัาร่สร้่างเสริ่มสุข่ภาพ (สสส.) เร่าจ้ำงอยากัชวนเหล่าภาค่ีท่ี่�ร่่วมเดิ้นที่างกัันมา มาพูด้ถ้ึงเรื่�อง ‘คีวามเชื�อ คีวามหวัง  
และกัาร่เปล่�ยนแปลง’ ท่ี่�เข่าอยากัให้เกิัด้ข้่�นกัับ สสส. ในที่ศวร่ร่ษถัึด้ไปกััน

“สสส. ม่คืวามเช่่�อในการที่ำางานกับภาค่ื  
ไม่ที่ำางานอย่่างโดดเด่�ย่ว ท่ี่�ผ่านมาได้ม่การด่งพลััง 
ข้องคืนทุี่กคืนในแผ่นดินไที่ย่ให้เข้้ามาช่่วย่แก้ปััญหาได้  
แลัะการที่ำางานแบบบูรณ์าการกับทัี่�งเร่�องข้องบุคืคืลั 
คืรอบคืรัว ชุ่มช่น องค์ืกรภาคืรัฐ จะสามารถสร้าง 
คืวามเปัล่ั�ย่นแปัลังให้เกิดข่้�นได้”

ธิ์วัิชีชัีย ฟักัอังก่รี  
ประธานกรรมัการบรหิารแผน คณะท่ี่� 3 สสส.  

“คืวามคืาดหวังในอนาคืตั อย่ากให้เกิดการข้ยั่บวิธุ่์คิืด 
ไปัสู่การสร้างสุข้ภาพสมรรถนะ ‘Functional Health’  
ท่ี่�ที่ำาให้คืนทุี่กกลุ่ัมม่คืวามสามารถในการพ่�งพาตันเอง 
ในการดำารงช่่วิตัได้ ให้คืนท่ี่�ม่ร่างกาย่ไม่เหม่อนกัน  
บุคืลิักภาพไม่เหม่อนกัน สามารถใช้่ช่่วิตัได้ไม่แตักต่ัางกัน  
อันน่�เปัน็สิ�งท่ี่�คืาดหวัง”

พญ.วัิชีรีา ริี�วิไพบ่ลย์ 
ผ้�อำานวัยการสถาบนัสร�างเสรมิัสขุภาพื่คนพิื่การ

04

06

05

“คืวามเช่่�อหน่�งท่ี่�สภาองค์ืกรข้องผู้บริโภคืม่คืวาม 
สอดคืล้ัองกับ สสส. ค่ือเร่�องข้องการใช้่ข้้อมูลั
เพ่�อสร้างคืวามเปัล่ั�ย่นแปัลัง ซ่ึ่�งเปัน็คืวามเช่่�อว่า 
คืวามจริงสามารถเปัล่ั�ย่นแปัลังสังคืมได้”

สัารีี อ๋องสัมหวัิง  
เลขาธกิารสภาองค์กรของผ้�บรโิภค, อด่ำติเลขาธกิารม้ัลนิธเิพืื่�อผ้�บรโิภค 

11  

ความเช่ื่�อ ความหวัง และการเปล่�ยนแปลง
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08 

10 

09 

“ผมคิืดว่า สสส. ม่ศักย่ภาพท่ี่�ยั่งไม่ได้รับการปัลัดปัล่ัอย่  
ผมว่า สสส. ต้ัองมา ‘Reinvent’ องค์ืกรใหม่ เพราะว่า 
เป้ัาหมาย่เราม่ แต่ัว่าไปัไม่ถ่งเป้ัาหมาย่เท่ี่าท่ี่�คืวร  
เราต้ัองมองการปัลัดปัล่ัอย่ศักย่ภาพ แลัะเปัล่ั�ย่นผลัลััพธ์ุ์ 
ให้ออกมาให้ได้ แลัะเปัน็ผลัลััพธ์ุ์ท่ี่�เอาไปัใช้่ปัระโย่ช่น์ 
ได้อย่่างยั่�งย่่น”

 ดิรี.สััมพันธ์ิ์ ศิลปนาฎ 
 ประธานคณะกรรมัการบรหิารแผนคณะที่่� 4 สสส., รองประธานและ

  ผ้�จัดำการที่ั�วัไปฝ่่ายปฏิิบติัิการฮารด์ำดิำสก์ไดำรฟ์์ บรษัิที่ เวัสเที่ริน์ ดิำจิติอล  
  คอรป์อเรชี่ั�น (ประเที่ศไที่ย) จำากัดำ 

“เราอย่ากให้ม่คืนอ่�นมาสร้าง ability to live, ability to 
learn. ให้เด็กได้ วิธุ่์การที่ำางานข้อง สสส. จ่งเปัน็การ 
empowerment ให้เรากล้ัาที่ำาสิ�งใหม่ ๆ ท่ี่�ออกไปัจาก
กรอบวิธุ่์คิืด เปัน็พ่�นท่ี่�ในการค้ืนหา ที่ดลัอง แลัะที่ำาให้เรา
สร้าง innovation ออกมาได้มากยิ่�งข่้�น” 

        มิรีา เวิฬุภาค 
            ผ้�ก่อตัิ�งเว็ับไซต์ิ Flock Learning  

“ผมอย่ากเห็นคืวามเปัล่ั�ย่นแปัลังข้อง สสส.  
ค่ืออย่ากจะเห็นการย่กระดับองค์ืกรเพ่�อก้าวไปัสู่ 
การที่ำางานในระดับท่ี่�ม่บที่บาที่แลัะหน้าท่ี่� 
ในการที่ำากิจกรรมที่างสุข้ภาวะ ท่ี่�เปัน็ไปัอย่่าง 
บูรณ์าการ สามารถย่กระดับให้ที่างภาคืรัฐเห็นว่า  
การที่ำางานด้านสุข้ภาวะม่คืวามสำาคัืญมากข่้�น”

ผ่ศ.ดิรี.ปิยวัิฒน์ เกตุวิงศา 
หัวัหน�าศ้นย์พื่ฒันาองค์ควัามัร้�ดำ�านกิจกรรมัที่างกายประเที่ศไที่ย (TPAK) 
สถาบนัวัจัิยประชี่ากรและสังคมั มัหาวิัที่ยาลัยมัหิดำล

“ในทัี่ศนะข้องอาตัมา สสส. ที่ำาให้ผู้คืนตัระหนักว่า
เร่�องข้องสุข้ภาพไม่ใช่่แค่ืเร่�องข้องร่างกาย่อย่่างเด่ย่ว 
แต่ัรวมไปัถ่งมิติัข้องจิตัใจ สังคืม สิ�งแวดล้ัอม 
แลัะจิตัวิญญาณ์ ซ่ึ่�งหมาย่คืวามว่า สุข้ภาพจะด่ได้ 
ไม่ได้หมาย่คืวามว่าม่แค่ือาหาร ม่โรงพย่าบาลั 
แต่ัต้ัองม่มาตัรการหร่อกลัไกที่างสังคืม 
จนไปัถ่งเศรษฐกิจการเม่อง ท่ี่�จะช่่วย่ให้สังคืมม่มิติั
ทัี่�งที่างด้านสุข้ภาพกาย่แลัะจิตัใจด่”

พรีะไพศาล วิิสัาโล 
เจ�าอาวัาสวัดัำปา่สุคะโติ 
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“ผมคืาดหวังว่า หากเราพอจะรู้ว่าอะไรค่ือ 
คืวามสุข้ คืวามทุี่กข์้ เราจะหาที่างช่่วย่เข้าได้ 
แลัะพย่าย่ามสร้างสิ�งแวดล้ัอมให้ผู้คืนยิ่นย่อมพร้อมที่ำา
ในการปัรับเปัล่ั�ย่นพฤติักรรม เพ่�อเปัล่ั�ย่นแปัลัง 
ให้ด่ข่้�น เม่�อรู้แล้ัวสิ�งท่ี่� สสส. พย่าย่ามผลัักดัน  
ค่ือการสร้างคืวามรู้ สร้างคืวามเข้้าใจ  
แลัะคืวามยิ่นย่อมที่ำาเพ่�อเปัล่ั�ย่นแปัลัง”

พีรีวัิศ คิดิกล้า 
ผ้�ใหญบ่�านสำาโรง ติำาบลที่า่สวัา่ง อำาเภอเมืัอง จังหวัดัำสรุนิที่ร ์ 

“การได้ร่วมที่ำางานกับ สสส. ที่ำาให้เห็นการที่ำางานท่ี่�สร้าง 
นวัตักรรมเพ่�อเติัมเต็ัมระบบ เพ่�อมุ่งให้เกิดการ 
สร้างเสริมสุข้ภาพโดย่ปัระช่าช่นแลัะชุ่มช่นอย่่างยั่�งย่่น  
ที่ำาให้ปัระช่าช่นสามารถจัดการตันเองด้านสุข้ภาพได้  
ชุ่มช่นม่คืวามเข้้มแข็้ง สามารถแก้ปััญหาข้องชุ่มช่นทัี่�งใน
สถานการณ์์ปักติั แลัะแม้แต่ัภาวะวิกฤตัข้องโคืวิด-19” 

รีศ.วิิลาวัิณย์ เสันารัีตน์
อด่ำติคณบด่ำคณะพื่ยาบาลศาสติร ์มัหาวัทิี่ยาลัยเช่ี่ยงใหมั ่ 
ผ้�ม่ัผลงานโดำดำเด่ำนดำ�านการพื่ฒันาระบบปฐมัภ้มิั และระบบสุขภาพื่ชุี่มัชี่น 

“การลังทุี่นกับการรักษาพย่าบาลัจะมากมาย่มหาศาลั 
ไม่สิ�นสุด หากปัระช่าช่นไม่ม่คืวามรอบรู้ด้านสุข้ภาพ  
(Health Literacy) โจที่ย์่สำาคัืญค่ือที่ำาอย่่างไรให้คืน 
ม่คืวามตัระหนักรู้ด้านสุข้ภาพ (Health Conscious)  
ซ่ึ่�งการสร้างสุข้ภาพเปัน็เร่�องข้องทุี่กคืน สิ�งท่ี่� สสส.  
ที่ำามาตัลัอด 20 ปั ีค่ือการลัดปััจจัย่เส่�ย่ง เพิ�มปััจจัย่ 
สร้างเสริมสุข้ภาพ”

นพ.วิิโรีจน์ ตั�งเจริีญเสัถีืยรี 
ที่่�ปรกึษาสำานักงานปลัดำกระที่รวังสาธารณสขุดำ�านต่ิางประเที่ศ 
และสำานักงานพื่ฒันานโยบายสุขภาพื่ระหวัา่งประเที่ศ (IHPP)  

“สิ�งท่ี่� สสส. ให้มาตัลัอดค่ือโอกาส เราสามารถที่ำาปัระเด็น 
ท่ี่�คิืดว่าม่คืวามสำาคัืญในสังคืม ท่ี่�จะที่ำาให้เกิดสุข้ภาวะ 
กับปัระช่าช่นได้ เราม่เจตันาในการที่ำางานเพ่�อสร้างสุข้  
หมาย่ถ่งสุข้ภาพในทุี่กมิติั เม่�อ สสส. เปัดิโอกาส  
จ่งเปัน็เสม่อนลัมใต้ัปักีท่ี่�ด่สำาหรับทุี่กคืนท่ี่�จะเข้้ามา 
แลัะที่ำางานท่ี่�จะสร้างสุข้ให้กับปัระช่าช่น”

ทีพญ.ปิยะดิา ปรีะเสัริีฐีสัม  
ที่นัติแพื่ที่ย์ที่รงคุณวุัฒิ กรมัอนามััย กระที่รวังสาธารณสุข
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BIG CHANGE

01 
จุดิเริี�มต้น สัสัสั. เส้ันทีาง 
การีเปลี�ยนภาษีบาปส่ั�การี  
สัร้ีางเสัริีมสุัขภาพของไทีย

IMPACT: 
จุำดเริิ�มต�นกั�ริเกิัดข่�นของ ส์ส์ส์. เมื�อย์�อนไปิ 20 ปีิ
ท�่แลิ�วิ ปิริะเทศูไทย์ได�ม่กั�ริริะดมพลิังค์วิ�มค์ิด
จำ�กัทุกัภ�ค์ส์่วิน เพ�ือเป้ิ�ห้ม�ย์ในกั�ริทำ�ให้� 
ค์นไทย์มสุ่์ขภ�พท่�ดข่�่น โดย์เริิ�มจำ�กัค์วิ�มพย์�ย์�ม
เปิลิ�่ย์นค่์�นิย์มเรืิ�องกั�ริส้์บบหุ้ร่ิ� ซ่�งม ่ศู.เก่ัย์ริติคุ์ณ 
นพ.ปิริะกิัต วิ�ท่ส์�ธ์กักิัจำ เลิข�ธิ์กั�ริม้ลินิธ์ริิณริงค์์
เพ�ือกั�ริไม่ส้์บบุห้ร่ิ�ในส์มัย์นั�น เป็ินผู้้�อย่้์เบื�องห้ลัิง
กั�ริผู้ลัิกัดันค์วิ�มส์ำ�เริ็จำในจุำดนั�น ทำ�ให้�บุค์ลิ�กัริ
ในแวิดวิงส์ุขภ�พได�เริิ�มศู่กัษั�ตัวิอย่์�งองค์์กัริ
ส์ุขภ�พในปิริะเทศูออส์เตริเลิ่ย์แลิะส์ห้รัิฐอเมริิกั�
ท่�ม่กั�ริเก็ับภ�ษ่ัย์�ส้์บ ห้รืิอท่�เร่ิย์กักัันว่ิ� ‘ภ�ษ่ับ�ปิ’ 
(Sin Tax) แลิะใช่�ม�เป็ินแห้ล่ิงงบปิริะม�ณนวัิตกัริริม 
(Innovative Financing) ในกั�ริส์นับส์นุนแลิะ
ค์วิบค์มุโริค์ เม�ือได�ไอเดย่์ดงักัลิ�่วิจ่ำงมก่ั�ริเส์นอให้�
ริัฐบ�ลิไทย์เร่ิย์กัเก็ับเงินภ�ษ่ับ�ปิ แลิะต่อย์อด
กัลิ�ย์ม�เป็ิน ส์ส์ส์. ต�มพริะริ�ช่บัญญัติกัองทุน
ส์นับส์นุนกั�ริส์ริ��งเส์ริิมส์ขุภ�พ พ.ศู. 2544 ในท่�ส์ดุ

ตลอดการเดนิทางเพ่ื่�อสร้างเสริมสุขภาพื่ให้้กบัประเทศไทย การทำางาน
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพื่ (สสส.) ได้สร้าง
ความเปล่�ยนแปลงต่อสังคมไทยในห้ลากห้ลายมิติ ห้ลายคนสามารถจดจำา
ประเด็นให้ญ่่อย่างการรณรงค์งดด่�มเห้ล้า งดสูบบุห้ร่� ห้ร่อแม้กระทั�ง 
เร่�องอุบัติเห้ตุ ฯลฯ ดังนั�น ในช่่วงเวลาของการครบรอบ 20 ปีแบบน่�  
เราอยากช่วนคุณไปทบทวนความเปล่�ยนแปลงให้ญ่่ ๆ 20 ประเด็น  
ท่� สสส. สร้างให้้กบัสังคมไทยตลอดช่่วงเวลาท่�ผ่่านมา

FUTURE FORWARD: 
ค์วิ�มยั์�งย์ืนค์ือห้ัวิใจำส์ำ�ค์ัญในกั�ริดำ�เนินง�นของ 
ส์ส์ส์. ในอน�ค์ต กั�ริจำัดเกั็บภ�ษ่ับ�ปิจำ�กั
ผู้ลิิตภัณฑ์์ท่�เป็ินอันตริ�ย์ต่อสุ์ขภ�พ ซ่�งถื้อว่ิ�เป็ิน
เชื่�อเพลิิงในกั�ริทำ�ง�นห้ลิักัม�ตลิอด 20 ปีิ  
ในทิศูท�งข��งห้น�� ส์ส์ส์. ยั์งค์งมุ่งม�ันส์ริ��ง 
ค์วิ�มเปิล่ิ�ย์นแปิลิงพฤติกัริริมท่�ส์่งผู้ลิเส์่ย์ต่อ
ส์ุขภ�พของค์นไทย์ เพ�ือเปิ็นกั�ริเติมช่่องว่ิ�งใน 
กั�ริจัำดกั�ริกัลุ่ิมโริค์ไม่ติดต่อเรืิ�อรัิง ช่่วิย์ลิดปัิญห้� 
กั�ริข�ดแค์ลินงบปิริะม�ณด��นส์ริ��งเส์ริิมส์ขุภ�พ
ให้�ลิดลิง เพ�ือส์ริ��งสั์งค์มสุ์ขภ�วิะในปิริะเทศูไทย์
อย่์�งยั์�งยื์น

BIG CHANGE

02
สัร้ีางสัังคมไทียส่ั�การีรีวิมพลัง
สัร้ีางสัรีรีค์สุัขภาวิะ

IMPACT:

หั้วิใจำส์ำ�คั์ญของค์วิ�มส์ำ�เร็ิจำในกั�ริทำ�ง�นของ 
ส์ส์ส์. คื์อกั�ริขับเค์ลืิ�อนปิริะเด็นสุ์ขภ�พ ผู่้�นกั�ริ
ทำ�ง�นริ่วิมกัันทุกัภ�ค์ส์่วินแบบ Multi-sectoral  
ทั�งภ�ค์ปิริะช่�ช่น ภ�ค์วิิช่�กั�ริ ไปิจำนถ่้งภ�ค์รัิฐ 
เอกัช่น แลิะท�องถิ้�น ซ�่งเปิ็นกัลิไกัส์ำ�คั์ญท�่ส์ริ��ง 
ให้�เกัิดค์วิ�มเข�มแข็งในกั�ริทำ�ง�นข่�น เกิัดกั�ริ
เชื่�อมโย์งส์�นพลัิงภ�ค่์เค์รืิอข่�ย์ จำนทำ�ให้�เกิัดกั�ริ

20 
BIG CHANGES 

FEATURE

เชื่�อมโย์ง ส์�นพลิังภ�ค่์เค์รืิอข่�ย์ จำนทำ�ให้�เกิัดกั�ริขับเค์ลิ�ือนส์ุขภ�วิะม�อย่์�ง
ยั์�งยื์นกัว่ิ� 20 ปีิ โดย์ท่�ผู่้�นม� ส์ส์ส์. ทำ�ห้น��ท่�เปิน็ดั�ง Innovative Enabler เห้มือน
กัับนำ��มันห้ล่ิอลืิ�นท่�ช่่วิย์ให้�ฟันเฟ้องต่�ง ๆ ทำ�ง�นได�อย์�่งลิ�ืนไห้ลิ ริวิมทั�งย์งัวิ�ง
บทบ�ทในกั�ริเป็ิน Incubator ท�่ทำ�ห้น��ท่�บ่มเพ�ะแลิะส์นับส์นุนภ�ค์่เค์ริือข่�ย์ 
จำ�กัภ�ค์ส่์วินต่�ง ๆ อย่์�งเข�มแข็ง ขย์�ย์ผู้ลิขับเค์ลิ�ือนกั�ริทำ�ง�นด��นสุ์ขภ�พ 
ได�ไกัลิม�กัยิ์�งข่�น นอกัจำ�กัน่� ส์ส์ส์. ยั์งทำ�ห้น��ท�่ส์�นพลิังริ่วิมส์ริ��งนวิัตกัริริม 
ส์ุขภ�วิะ ผู้ลิักัดันให้�เกิัดกั�ริเปิลิ�่ย์นแปิลิงอย่์�งยั์�งยื์น ซ�่งต�องถื้อว่ิ� ส์ส์ส์. เปิ็น
องค์์กัริต�นแบบท่�ทำ�ง�นร่ิวิมกัับภ�ค่์เค์รืิอข่�ย์ได�อย์�่งด่เย์�่ย์ม

FUTURE FORWARD: 
กั�ริทำ�ง�นส์นับส์นุนร่ิวิมกัับภ�ค์่เค์รืิอข่�ย์ย์ังค์งเปิ็นหั้วิใจำส์ำ�ค์ัญท�่ ส์ส์ส์. ย่์ดถื้อ
เอ�ไวิ�เป็ินส์ำ�คั์ญ กั�ริส์นับส์นุน บ่มเพ�ะ เช่�ือมโย์ง ย์งัค์งเปิน็ร้ิปิแบบกั�ริทำ�ง�น
ร่ิวิมกัันอย่์�งต่อเนื�อง แลิะถื้อเปิ็นต�นทุนส์ำ�ค์ัญในกั�ริรัิบมือกัับกั�ริเปิลิ�่ย์นแปิลิง 
ท่�จำะเกิัดข่�นในวัินข��งห้น�� 
 

20 การเปีล่ี่�ยนเเปีลี่งสู่ำาคัญ
ด้้านสุู่ขภาพของสัู่งคมไทย
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BIG CHANGE

03
สัร้ีางองค์กรีให้ยืดิหยุ�น คล�องตัวิ 
สัามารีถืขับเคลื�อนสุัขภาวิะในทุีกวิิกฤต

IMPACT: 
ส์ส์ส์. เป็ินองค์์กัริท่�ผู่้�นอุปิส์ริริค์แลิะวิิกัฤตให้ญ่ ๆ  
ม�พริ�อมกัับปิริะเทศูไทย์ห้ลิ�ย์ค์รัิ�งห้ลิ�ย์ค์ริ�  
ไมว่่ิ�จำะเป็ินภยั์พบิติัค์ลิ�ืนยั์กัษัส์์น่�มปิิลิ�ย์ปีิ 2547 
กั�ริแพริร่ิะบ�ดของโริค์ไข�ห้วิดันกัริะห้วิ�่งปิ ี2546-
2549 วิิกัฤตกั�ริณท์�งกั�ริเมอืงไทย์ในช่่วิงปิ ี2548-
2553 มห้�อุทกัภัย์ในปีิ 2554 ริวิมถ่้งช่่วิงเวิลิ�
ปิัจำจุำบันท่�เริ�กัำ�ลัิงเผู้ช่ิญวิิกัฤตโค์วิิด-19 ตลิอด
เวิลิ�ท่�ผู้่�นม� ส์ส์ส์. ม่ค์วิ�มเชื่�อว่ิ�วิิกัฤตท่�อุบัติ 
ข่�นให้ม่ทุกัค์รัิ�ง ไม่ส์�ม�ริถ้แกั�ไขปัิญห้�ด�วิย์วิิธ่์คิ์ด
แลิะร้ิปิแบบกั�ริทำ�ง�นแบบเดิม ๆ ท่�ผู้่�นม�
องค์์กัริแห่้งน่�จ่ำงได�ม่กั�ริออกัแบบกั�ริทำ�ง�นให้�ม่
ค์วิ�มยื์ดห้ยุ่์น ค์ลิ่องตัวิ ส์�ม�ริถ้ปิรัิบเปิลิ�่ย์น 
กั�ริทำ�ง�นได�อย่์�งริวิดเร็ิวิ พริ�อมรัิบมือกัับค์วิ�ม
เปิล่ิ�ย์นแปิลิงท�่เกิัดข่�น ผู้ลิักัดันกั�ริส์ริ��งเส์ริิม 
ส์ุขภ�วิะในเมืองไทย์ให้�ส์�ม�ริถ้เดินต่อไปิได�โดย์ 
ไม่ส์ะดุด 

FUTURE FORWARD: 
กั�ริเร่ิย์นริ้�ในวิิกัฤตเพ�ือปิริับตัวิเป็ินคุ์ณส์มบัติ
ส์ำ�ค์ัญท่�องค์์กัริอย่์�ง ส์ส์ส์. ยั์งค์งรัิกัษั�ไวิ�  
กั�ริส์ริ��งนวัิตกัริริมให้ม่ ๆ  จำ�กักั�ริร่ิวิมมือทำ�ง�น

ริ�งวัิลิเนลิส์นัแมนเดลิ�ด��นกั�ริส์ริ��งเส์ริิมส์ขุภ�พ 
(WHO - Nelson Mandela Award for Health Promotion) 
จำ�กักั�ริส์นับส์นุนโค์ริงกั�ริส์่งเส์ริิมส์ุขภ�พกัวิ่� 
3,000 โค์ริงกั�ริต่อปีิ ซ�่งน่�เปิ็นเพ่ย์งส่์วินห้น่�งท่�
ยื์นยั์นกั�ริเป็ินองค์์กัริส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�พชั่�นนำ�
ริะดับโลิกัของ ส์ส์ส์.
 
FUTURE FORWARD: 
ส์ส์ส์. ค์�ดห้วัิงว่ิ�โมเดลิกั�ริดำ�เนินง�นตลิอด  
20 ปีิท่�ผู่้�นม� จำะเปิ็นส่์วินห้น่�งในกั�ริส์ริ��งแริง
บนัด�ลิใจำ แลิะส์ง่ต่อไอเดย่์กั�ริทำ�ง�นให้�กัับน�น�
ปิริะเทศู ท่�ส์นใจำอย์�กัส์ริ��งองค์์กัรินวิัตกัริริมเพ�ือ
ส์ุขภ�พข่�นม�เช่่นเด่ย์วิกััน เพริ�ะในโลิกัอน�ค์ต
เส์�นแบ่งของภ�ษั�แลิะดินแดนจำะพริ่�เลิือน 
ไปิเรืิ�อย์ ๆ กั�ริส์่งต่อค์วิ�มร้ิ�แลิะแริงบันด�ลิใจำ 
ให้�กัันไปิม�เช่่นน่� จำะส์ริ��งโลิกัท่�ผู้้�ค์นม่สุ์ขภ�พด ่
ย์�ิงข่�นในอน�ค์ตอย์�่งแน่นอน

BIG CHANGE

05
เปลี�ยนแปลงสัังคมไทีย  
สัร้ีางวัิฒนธิ์รีรีมต�อต้านภัยบุหรีี�

IMPACT:

ส์ส์ส์. เปิ็นส์่วินห้น่�งในกั�ริส์นับส์นุนยุ์ทธ์ศู�ส์ตร์ิ 
MPOWER ขององค์์กั�ริอน�มัย์โลิกั ท่�เปิน็เห้มือน

กัับภ�ค์เ่ค์ริอืข่�ย์ท�่แข็งแริงจำะทำ�ให้� ส์ส์ส์. ส์�ม�ริถ้
เดินท�งต่อไปิในเส์�นท�งส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�วิะใน
อน�ค์ตได�อย่์�งมั�นค์ง 

BIG CHANGE

04
พิส่ัจน์ควิามสัำาเร็ีจ ส่ั�การีเป็น 
องค์กรีสัร้ีางเสัริีมสุัขภาพชัี�นนำา 
รีะดัิบโลก    

IMPACT: 
ตลิอด 20 ปิี ท่�ผู้่�นม� ค์วิ�มส์ำ�เร็ิจำในกั�ริ 
ส์ริ��งเส์ริิมส์ุขภ�พของ ส์ส์ส์. ได�รัิบกั�ริย์อมริับ 
ในริะดับโลิกั ผู้่�นกั�ริริ่วิมมือทำ�ง�นริ่วิมกัับภ�ค์่
ยุ์ทธ์ศู�ส์ตร์ิริะดับน�น�ช่�ติม�โดย์ตลิอด ทั�งกั�ริ
แลิกัเปิลิ�่ย์นองค์์ค์วิ�มร้ิ� ริะดมค์วิ�มคิ์ดต่อย์อด 
กั�ริพัฒิน�ง�นให้�กัับน�น�ช่�ติพันธ์มิตริ ซ่�งส์ริ��ง
ผู้ลิด่กัับทั�งค์นไทย์แลิะผู้้�ค์นทั�วิโลิกั ซ�่งโมเดลิ 
กั�ริทำ�ง�นท่� ส์ส์ส์. ได�รัิบกั�ริย์อมริบั ตวัิอย์�่งเช่่น 
ส์ส์ส์. คื์อองค์์กัริแริกัในเอเช่่ย์ ท่�เปิล่ิ�ย์นภ�ษ่ับ�ปิ 
นำ�ม�ส์ริ��งนวิัตกัริริมท�งกั�ริเงินกั�ริค์ลัิงท่�ยั์�งยื์น
เพ�ือกั�ริส์ริ��งเส์ริิมส์ุขภ�พ (Innovative and  
Sustainable Financing Mechanism for Health 
Promotion) แลิะได�ร่ิวิมมือกัับองค์์กั�ริอน�มัย์โลิกั
เป็ินองค์์กัริพ่�เล่ิ�ย์งแก่ัปิริะเทศูอื�น ๆ ท่�ส์นใจำโมเดลิ
ดังกัลิ่�วิอ่กัด�วิย์ ริวิมถ่้งในปิี 2564 ส์ส์ส์. ได�รัิบ
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กั�ริบังคั์บใช่�ม�ตริกั�ริท�งกัฎห้ม�ย์แลิะท�งส์งัค์ม
ต่�ง ๆ เพ�ือลิดกั�ริเข��ถ่้งเค์รืิ�องดื�มแอลิกัอฮึอลิ ์ 
กั�ริริณริงค์์ส์ริ��งกัริะแส์สั์งค์มโดย์เฉพ�ะบทบ�ท
ของภ�ค์ปิริะช่�ส์ังค์ม เช่่น ส์ำ�นักัง�นเค์รืิอข่�ย์
องค์ก์ัริงดเห้ลิ�� ม้ลินธิ์หิ้ญิงช่�ย์กั��วิไกัลิ เค์รืิอข�่ย์
เย์�วิช่น ม้ลินิธ์ิเม�ไม่ขับ เค์รืิอข่�ย์ลิดอุบัติเห้ต ุ
เค์รืิอข่�ย์ด��นศู�ส์น� เค์รืิอข่�ย์ด��นส์ขุภ�พต�่ง ๆ  
ริวิมไปิถ้ง่กั�ริส์ริ��งค่์�นิย์มให้ม่ ง�นบญุปิริะเพณ่
แลิะเทศูกั�ลิปิลิอดเห้ลิ�� จำ�กักั�ริร่ิวิมผู้ลัิกัดันของ 
ส์ส์ส์. แลิะภ�ค์่เค์รืิอข่�ย์ ส์่งผู้ลิให้�ตลิอดเวิลิ�  
10 ปิีท่�ผู่้�นม� ส์ถ้�นกั�ริณ์กั�ริบริิโภค์เค์รืิ�องดื�ม
แอลิกัอฮึอลิข์องค์นไทย์ม่แนวิโน�มลิดลิง

FUTURE FORWARD: 
กั�ริผู้ลัิกัดันในปิริะเด็นปัิญห้�สุ์ขภ�พจำ�กั 
เค์ริ�ืองด�ืมแอลิกัอฮึอลิ์ ยั์งค์งเป็ินง�นริะย์ะย์�วิ  
ท่� ส์ส์ส์. ย์ังต�องทำ�ง�นอย่์�งต่อเนื�อง เพ�ือให้� 
ค์่ � นิย์มกั�ริดื� ม เค์ริ�ืองด�ืมแอลิกัอฮึอลิ์ของ
ปิริะเทศูไทย์ลิดลิงม�กัยิ์�งข่�น ม่ส์ภ�พแวิดลิ�อม 
ท่�เอื�อต่อกั�ริไม่ด�ืมเค์ริ�ืองดื�มแอลิกัอฮึอลิ์อย่์�ง
ยั์�งยื์น เดินห้น��ปิริะเทศูไทย์ส่้์กั�ริม่พื�นท่�ปิลิอดเห้ลิ�� 
แลิะเปิน็ส์งัค์มไริ�แอลิกัอฮึอลิท่์�เข�มแข็งม�กัย์�ิงข่�น

BIG CHANGE

07
รีณรีงค์สัร้ีางควิามปลอดิภัย 
บนท้ีองถืนน 

IMPACT: 
ส์ส์ส์. ริณริงค์์ส์ริ��งค์วิ�มปิลิอดภัย์ท�งถ้นน 
ม�อย่์�งย์�วิน�น ซ่�งจำ�กัข�อม้ลิองค์์กั�ริอน�มัย์โลิกั 
ในปิ ี2561 ค์นไทย์เส์ย่์ช่วิ่ิตจำ�กัอุบติัเห้ตุท�งถ้นน
ปิีลิะกัว่ิ� 22,491 ค์น แลิะส์ถ้�บันวิิจัำย์เพ�ือ 
กั�ริพัฒิน�ปิริะเทศูไทย์ (TDRI) ริ�ย์ง�นวิ่�ในปิี 
2554-2556 ม้ลิค่์�เส์่ย์ห้�ย์ท�งเศูริษัฐกิัจำจำ�กั
อุบัติเห้ตุส้์งถ่้ง 545,435 ลิ��นบ�ทต่อปีิ ทำ�ให้�
ปิริะเทศูไทย์ม่อัตริ�เส์่ย์ช่่วิิตท�งถ้นนส้์งติด 
อันดับโลิกั จ่ำงเปิ็นโจำทย์์ให้ญ่ของ ส์ส์ส์. ท่�ให้� 
ค์วิ�มส์ำ�คั์ญกัับกั�ริส์ริ��งค์วิ�มปิลิอดภัย์ท�งถ้นน 
แลิะมุ่งลิดกั�ริบ�ดเจำ็บแลิะเส์่ย์ช่่วิิตจำ�กัอุบัติเห้ต ุ 
ผู้่�นย์ุทธ์ศู�ส์ตร์ิ 5E คื์อกั�ริบังคั์บใช่�กัฎห้ม�ย์ 
(Enforcement) กั�ริให้�ข�อม้ลิค์วิ�มร้ิ� กั�ริส์�ือส์�ริ

เค์รืิ�องมือช่่�วัิดกั�ริค์วิบคุ์มย์�ส้์บในปิริะเทศูต่�ง ๆ 
ซ่�ง ส์ส์ส์. ร่ิวิมกัับค์ณะกัริริมกั�ริค์วิบคุ์มกั�ริบริโิภค์
ย์�ส้์บแห่้งช่�ติ (ค์บย์ช่.) แลิะกัริะทริวิงส์�ธ์�ริณส์ขุ 
เพ�ือออกัย์ุทธ์ศู�ส์ตริ์กั�ริค์วิบค์ุมย์�ส้์บแห่้งช่�ติ  
ม�ถ่้ง 3 ฉบับ ตลิอด 20 ปีิ ซ่�งม่ม�ตริกั�ริค์วิบคุ์ม
ย์�ส้์บท่�ค์ริอบค์ลิุมปิัจำจำัย์เส์�่ย์งต่�ง ๆ ท่�เกัิดข่�น  
เพ�ือส์ริ��งส์ภ�พแวิดลิ�อมปิลิอดค์วิันบุห้ริ�่ ริวิมทั�ง
ส์่งเส์ริิมกั�ริเลิิกัใช่� ปิรัิบปิรุิงกัฎห้ม�ย์กัำ�ห้นดให้� 
ท่�ส์�ธ์�ริณะแลิะท�่ทำ�ง�นทุกัแห่้งปิลิอดค์วิันบุห้ริ�่ 
100% จำ�กักั�ริผู้ลิักัดันอย์่�งต่อเนื�องในท�่สุ์ด 
ก็ัเกิัด ‘พ.ริ.บ.ค์วิบค์มุผู้ลิติภัณฑ์์ย์�ส้์บ พ.ศู. 2560’ 
ท่�ปิริับปิริุงกัฎห้ม�ย์ฉบับเดิมให้�ตอบโจำทย์์ปิัญห้�
ในปัิจำจุำบันม�กัยิ์�งข่�น เป็ิน พ.ริ.บ. ให้ม่ท่�ม่ค์วิ�ม 
เข�มข�นในกั�ริส์ริ��งส์ภ�พแวิดลิ�อมท่�ปิลิอดบุห้ริ�่
ม�กัยิ์�งข่�น แลิะค์ริอบค์ลิุมถ่้งกั�ริริับมือกัลิยุ์ทธ์์
ท�งกั�ริตลิ�ดของอุตส์�ห้กัริริมย์�ส้์บอ่กัด�วิย์ 

FUTURE FORWARD: 
เป้ิ�ห้ม�ย์ในอน�ค์ตของ ส์ส์ส์. คื์อกั�ริลิดจำำ�นวิน
ผู้้�ส้์บบุห้ร่ิ�ไม่เกิัน 15% ภ�ย์ในปีิ 2568 เพ�ือให้� 
ส์อดริับกัับเปิ้�ห้ม�ย์แผู้นย์ุทธ์ศู�ส์ตริ์กั�ริค์วิบค์ุม
ย์�ส้์บแห่้งช่�ติ ฉบับท่� 3 พ.ศู. 2565-2570 ซ่�งต�อง
ผู้่�นกั�ริทำ�ง�นบนค์วิ�มท��ท�ย์ในห้ลิ�กัห้ลิ�ย์
ด��นไปิพริ�อม ๆ  กััน ไม่ว่ิ�จำะเป็ินกั�ริบริหิ้�ริจัำดกั�ริ
นโย์บ�ย์ กั�ริส์ริ��งกัริะบวินกั�ริท�่เข�มแข็งในกั�ริ
ค์วิบค์ุมย์�ส้์บทั�งในริะดับท�องถิ้�นไปิจำนริะดับช่�ติ 
ผู้่�นกั�ริส์ริ��งเค์รืิ�องมือแลิะเค์รืิอข่�ย์ภ�ค์่ริุ่นให้ม ่
เพ�ือส์ริ��งส์ุขภ�พค์นไทย์ให้�แข็งแริงย์�ิงข่�นใน
อน�ค์ต

BIG CHANGE

06
สัร้ีางค�านิยมใหม�ในสัังคมไทีย  
ลดิ ละ เลิก การีดืิ�มเครืี�องดืิ�ม
แอลกอฮอล์

IMPACT: 
นับต�ังแต่จำัดต�ัง ส์ส์ส์. ทำ�ให้�เกัิดกั�ริขับเค์ลิ�ือน 
ด��นกั�ริศู่กัษั�วิิจัำย์ส์ภ�พปัิญห้� แลิะผู้ลัิกัดัน
นโย์บ�ย์ส์ำ�คั์ญท�่เกั�่ย์วิข�อง อย์�่งกั�ริห้��มโฆษัณ�
แอลิกัอฮึอลิ์ กั�ริผู้ลิักัดันให้�เกัิด พ.ริ.บ.ค์วิบค์ุม 
เค์รืิ�องด�ืมแอลิกัอฮึอลิ์ พ.ศู. 2551 ส์นับส์นุน 
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ปิริะช่�สั์มพันธ์์ (Education) วิิศูวิกัริริมจำริ�จำริ  
(Engineering) กั�ริจำัดริะบบบริิกั�ริฉุกัเฉิน (EMS) 
แลิะกั�ริปิริะเมินผู้ลิ (Evaluation) โดย์ ส์ส์ส์.  
ร่ิวิมส์ริ��งค์วิ�มร่ิวิมมือในกั�ริลิดอุบัติเห้ตุท�งถ้นน
ต�ังแต่ริะดับช่�ติถ่้งท�องถิ้�น อ่กัทั�งยั์งส์นับส์นุน 
ให้�เกัิดกั�ริพัฒิน�ฐ�นข�อม้ลิท�่ส์ำ�ค์ัญด��นส์ถิ้ติ 
แลิะป้ิองกัันอุบัติเห้ตุท�งถ้นน
 
FUTURE FORWARD: 
ค์วิ�มท��ท�ย์ในอน�ค์ตของ ส์ส์ส์. ค์ือกั�ริแกั�
ปัิญห้�อบุติัเห้ตทุ�งถ้นนอย์�่งยั์�งยื์น แลิะส์�ม�ริถ้
ลิดอุบัติเห้ตุท�งถ้นนของปิริะเทศูได�ม�กัยิ์�งข่�น  
โดย์กั�ริทำ�ง�นซ่�งอ�ศัูย์ง�นวิิจำัย์ม�ปิริับใช่�เพ�ือ
ส์ริ��งนวัิตกัริริม นำ�เทค์โนโลิย่์ม�ผู้ส์มเข��กัับกั�ริ
บังค์ับใช่�กัฎห้ม�ย์ ริวิมไปิถ่้งกั�ริริณริงค์์ผู่้�น
โค์ริงกั�ริ ‘ตำ�บลิริวิมพลิงั’ ท่�ห้�กัทุกัตำ�บลิส์�ม�ริถ้
ลิดกั�ริเส่์ย์ช่่วิิตได�แค่์ห้น่�งริ�ย์ จำะส์�ม�ริถ้ช่่วิย์ลิด
ตัวิเลิขผู้้�เส่์ย์ช่่วิิตได�ถ่้ง 7,000 ริ�ย์ต่อปีิ แลิะทำ�ให้�
ภ�พริวิมของปิญัห้�ท�งถ้นนของปิริะเทศูไทย์ดข่่�น
ในอน�ค์ต 

BIG CHANGE

08
พัฒนารีะบบอาหารีเพื�อสุัขภาวิะ  
เพื�อสุัขภาพดีิทีี�ยั�งยืน

IMPACT: 
ปัิญห้�ด��นริะบบอ�ห้�ริแลิะเกัษัตริกัริริมของ
ปิริะเทศูไทย์ม่ค์วิ�มซับซ�อนอย่์�งม�กัในช่่วิงเวิลิ�
ท่�ผู่้�นม� ทั�งปัิญห้�ค์วิ�มเห้ลืิ�อมลิำ�� ปัิญห้�ค์วิ�ม
ย์�กัจำนแลิะห้น่�ส์นิของเกัษัตริกัริ ปิญัห้�ทรัิพย์�กัริ 
ธ์ริริมช่�ติท่�เสื์�อมโทริมลิง ไปิจำนถ่้งกั�ริใช่�ส์�ริเค์ม่
ปิริิม�ณม�กัท�่เร่ิย์กัว่ิ�ติดอันดับ 5-6 ของโลิกั  
ส่์งผู้ลิต่อค์วิ�มมั�นค์งท�งอ�ห้�ริ แลิะสุ์ขภ�พของ
ค์นไทย์ท�่บริิโภค์อ�ห้�ริทกุั ๆ  วัิน ซ่�งปิญัห้�ส์�ริเค์ม่
ตกัค์��งในอ�ห้�ริเป็ินส์�เห้ตขุองโริค์มะเร็ิง เนื�องอกั 
โริค์หั้วิใจำ ซ่�งทำ�ให้�ค์นไทย์เส์่ย์ช่่วิิตจำ�กัโริค์กัลิุ่ม 
ดงักัลิ�่วิซ�่งมส่์�เห้ตุจำ�กัส์�ริเค์มม่�กัข่�นเปิน็ 2 เท่� 
ในช่่วิงปิี 2537-2559 ยั์งไม่ริวิมถ่้งพฤติกัริริมของ
ผู้้�ค์นในปิัจำจำุบันท่�นิย์มกั�ริบริิโภค์อ�ห้�ริส์ำ�เร็ิจำร้ิปิ
แลิะอ�ห้�ริจำ�นด่วินม�กัข่�นเรืิ�อย์ ๆ ส์ส์ส์. จ่ำงได�
ส์นับส์นุนกั�ริศู่กัษั�วิิจัำย์ พัฒิน�องค์์ค์วิ�มร้ิ�  

กั�ริริณริงค์์ส์ื�อส์�ริให้�เข��ใจำได�ง่�ย์แลิะชั่ดเจำน 
ในเรืิ�องค์วิ�มริอบร้ิ�ด��นส์ขุภ�พ (Health Literacy) 
แลิะทักัษัะในกั�ริบริิโภค์อ�ห้�ริสุ์ขภ�วิะ (Life 
Skills) แลิะกั�ริใช่�วิิถ้ช่่วิ่ิตท่�ม่ส์ขุภ�วิะ (Well-being) 
ริวิมทั�งกั�ริร่ิวิมมือทำ�ง�นกัับภ�ค์เ่ค์รืิอข�่ย์จำำ�นวิน
ม�กัเพื�อพัฒิน�ริะบบอ�ห้�ริท่�ย์�ังย์นื

FUTURE FORWARD: 
กั�ริเปิลิ�่ย์นแปิลิงริะบบอ�ห้�ริเพ�ือส์ขุภ�วิะให้�เปิน็
ผู้ลิส์ำ�เร็ิจำ ย์่อมม่ค์วิ�มท��ท�ย์ในห้ลิ�กัห้ลิ�ย์
ปิริะเด็นท�่ต�องจำัดกั�ริ ส์ส์ส์. ม่ค์วิ�มเข��ใจำ 
ค์วิ�มท��ท�ย์แลิะข�อจำำ�กััดในแต่ลิะบริิบทพ�ืนท่�  
ม่กั�ริวิ�งแผู้นดำ�เนินง�นขับเค์ลิ�ือนทั�งริะย์ะส์ั�น
แลิะริะย์ะย์�วิ โดย์ค์�ดห้วิังให้�เกิัดริะบบอ�ห้�ริ
เพื�อส์ขุภ�วิะให้�เกัดิข่�นได�จำริิง
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จุดิกรีะแสักิจกรีรีมทีางกาย 
เพื�อวิิถีืชีีวิิตสุัขภาวิะคนไทีย

IMPACT: 
ปิริะเทศูไทย์เริิ�มม่กั�ริเส์ริิมส์ริ��งกิัจำกัริริมท�งกั�ย์ 
ม�ตั�งแต่ปีิ 2542 แลิะม่กั�ริจัำดตั�งกัองออกักัำ�ลัิงกั�ย์ 
เพ�ือส์ขุภ�พ กัริะทริวิงส์�ธ์�ริณส์ขุ ตั�งแต่เวิลิ�นั�น  
แต่ว่ิ�ค์วิ�มห้ม�ย์ของกั�ริด้แลิส์ุขภ�พท�งกั�ย์ 
ได�เปิลิ�่ย์นไปิ ห้ลิงัจำ�กัท่�องค์์กั�ริอน�มัย์โลิกัได�ให้�
นิย์�มกิัจำกัริริมต่�ง ๆ ในช่่วิิตปิริะจำำ�วิันของเริ�  
ริวิมเข��ไปิอย่้์กัับกั�ริออกักัำ�ลัิงกั�ย์ ซ่�งเริ่ย์กัว่ิ� 
‘กัจิำกัริริมท�งกั�ย์ (Physical Activity)’ ส์ส์ส์. จำง่ได�
ม่กั�ริผู้ลิักัดันกั�ริส์ื�อส์�ริให้�ปิริะช่�ช่นได�เข��ใจำ 
ค์ำ�น่�ม�กัยิ์�งข่�น โดย์ริณริงค์์ผู้่�นวิิธ์่ค์ิดแบบ 
กั�ริตลิ�ดเพ�ือให้�ข�อม้ลิต่�ง ๆ ไปิได�ไกัลิม�กั 
ยิ์�งข่�น ซ่�งผู้ลิด่ท�่เกัิดข่�นค์ือค์นไทย์ห้ันม�ด้แลิ
ส์ุขภ�พผู้่�นกั�ริขย์ับร่ิ�งกั�ย์ม�กัยิ์�งข่�น ไม่ว่ิ�จำะ
เปิน็กั�ริเดิน วิิ�ง ห้รืิอปิ�ันจำกััริย์�น ทำ�ให้�ปิริะห้ย์ดั
งบปิริะม�ณค่์�ใช่�จำ่�ย์ในกั�ริรัิกัษั�พย์�บ�ลิ 
ส์�ม�ริถ้ช่่วิย์ลิดมลิภ�วิะจำ�กักั�ริใช่�ริะบบขนส์่ง
ส์�ธ์�ริณะ ริวิมถ้ง่กั�ริตื�นตัวิเรืิ�องพ�ืนท่�ส์เ่ข่ย์วิแลิะ
พ�ืนท่�ส์�ธ์�ริณะม�กัย์�ิงข่�น
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ส์ขุภ�พ ถ้��ด้แลิแตเ่นิ�น ๆ  กัส็์�ม�ริถ้ลิดภ�ริะค่์�รัิกัษั�พย์�บ�ลิ
ได�มห้�ศู�ลิ ซ่�งหั้วิใจำส์ำ�คั์ญในกั�ริพัฒิน�เด็กั คื์อเริ�ืองของ 
กั�ริส์ริ��งเส์ริิมศูักัย์ภ�พของค์ริอบค์ริัวิแลิะชุ่มช่น ส์ส์ส์. ให้�
ค์วิ�มส์ำ�คั์ญกัับปิริะเด็นดังกัลิ่�วิผู้่�นกั�ริส์นับส์นุนโค์ริงกั�ริ
ต�่ง ๆ  ม�กัม�ย์ ไมว่่ิ�จำะเป็ินกั�ริพฒัิน�องค์ค์์วิ�มร้ิ� กั�ริส์ริ��ง
นวิตักัริริมท่�เกั�่ย์วิข�อง กั�ริผู้ลิกััดันนโย์บ�ย์ ไปิจำนถ้ง่กั�ริส์ริ��ง
ค์วิ�มร้ิ�ค์วิ�มเข��ใจำ เพ�ือต�องกั�ริส์ริ��งให้�เด็กัไทย์แข็งแริง 
ทั�งร่ิ�งกั�ย์ จำติใจำ แลิะส์�ม�ริถ้ดำ�เนินช่วิ่ิตได�อย์�่งม่คุ์ณภ�พ 
เปิน็แริงส์ำ�คั์ญในกั�ริขับเค์ลิ�ือนปิริะเทศูต่อไปิในอน�ค์ต

FUTURE FORWARD:  
ส์ส์ส์. แลิะภ�ค์เ่ค์ริอืข่�ย์ยั์งค์งเดินห้น��ผู้ลัิกัดัน กั�ริเส์ริมิส์ริ��ง
ส์ุขภ�วิะเด็กัแลิะเย์�วิช่นอย์่�งต่อเนื�อง ซ่�งหั้วิใจำส์ำ�ค์ัญ 
ในกั�ริทำ�ง�นตริงห้น��ให้�เข�มแข็งม�กัข่�น ค์ือต�องส์ริ��งค์วิ�ม
ร่ิวิมมือกัับเค์รืิอข่�ย์จำ�กัทั�วิปิริะเทศู เพ�ือส์่งต่อองค์์ค์วิ�มร้ิ� 
แลิะนวัิตกัริริมเพ�ือสุ์ขภ�พยุ์ค์ให้ม่ ให้�เข��ถ่้งเด็กัแลิะเย์�วิช่น  
ไปิจำนถ่้งค์ริอบค์รัิวิแลิะห้น่วิย์ง�นภ�ค์รัิฐท่�เก่ั�ย์วิข�องได�ม�กัข่�น
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ยกรีะดัิบคุณภาพชีีวิิต
กลุ�มเปรีาะบางในสัังคมไทีย

IMPACT: 
ปิัญห้�ค์วิ�มเห้ลิ�ือมลิำ��เป็ินปัิญห้�ห้ลิักัของปิริะเทศูไทย์  
ท่�มโ่จำทย์์ม�กัม�ย์ให้�ต�องจัำดกั�ริในห้ลิ�ย์มติิ ไมว่่ิ�จำะเป็ินด��น
เศูริษัฐกัจิำ ส์งัค์ม วัิฒินธ์ริริม ช่�ติพันธ์ุ์ ศู�ส์น� ภ�ษั� วิิถ้ช่่วิ่ิต
ท�งเพศู ส์ส์ส์. ทำ�ง�นอย่์�งต่อเนื�องเพ�ือส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�วิะ
ให้�กัลิุ่มเปิริ�ะบ�งของส์ังค์มเห้ลิ่�น่� ผู้่�นกั�ริทำ�ง�นริ่วิมกัับ
ภ�ค์เ่ค์ริอืข�่ย์แลิะภ�ค์ริฐั เช่่น กั�ริลิงทะเบ่ย์นเพ�ือพส้ิ์จำนแ์ลิะ
พัฒิน�ส์ถ้�นะบุค์ค์ลิ กั�ริส์ริ��งกัริะบวินกั�ริเส์ริิมสุ์ขภ�วิะ 
ค์นไริ�บ��น กั�ริจำดัตั�งแลิะพฒัิน�ลิ�่มช่มุช่น กั�ริส์ริ��งทศัูนค์ติ
เชิ่งบวิกัต่อค์นไริ�บ��นผู่้�นกั�ริส์ื�อส์�ริห้ลิ�ย์ช่่องท�งเพ�ือส์ริ��ง
ค์วิ�มร้ิ�ค์วิ�มเข��ใจำ ริวิมไปิถ่้งกั�ริพัฒิน�ศัูกัย์ภ�พเค์รืิอข่�ย์
ค์นไริ�บ��นแลิะกั�ริส์ริ��งอ�ช่่พ ซ่�งอ�ศัูย์ค์วิ�มร่ิวิมมือทุกัภ�ค์ส่์วิน 
ในกั�ริพย์�ย์�มแกั�ไขปิญัห้�ดังกัลิ�่วิอย์�่งต่อเนื�อง
 
FUTURE FORWARD: 
ตลิอดกั�ริทำ�ง�นของ ส์ส์ส์. ท่�ผู่้�นม� ปิริะช่�กัริกัลุ่ิมเปิริ�ะบ�ง
ในพ�ืนท่�ต�นแบบ ได�รัิบกั�ริช่่วิย์เห้ลิอืแลิะได�โอกั�ส์จำำ�นวินม�กั
จำ�กักั�ริร่ิวิมผู้ลัิกัดันของภ�ค์่เค์รืิอข่�ย์ท่�ทำ�ง�น จำนส์�ม�ริถ้
ได�รัิบกั�ริพิส้์จำน์ส์ิทธ์ิ ทำ�ให้�ส์�ม�ริถ้เข��ถ่้งบริิกั�ริส์�ธ์�ริณะ
ต่�ง ๆ  ได�ม�กัข่�น แต่ยั์งค์งม่ช่่องว่ิ�งในกั�ริทำ�ง�นท่�ต�องเติมเต็ม
จำ�กักั�ริทำ�ง�นห้นกััอย์�่งตอ่เนื�องส์บืไปิ เพ�ือให้�ทุกัค์นมโ่อกั�ส์
แลิะม่ช่วิ่ิตอย์�่งส์มศัูกัดิ�ศูร่ิเท่�เท่ย์มกันั 
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รีองรัีบสัังคมส่ังอายุ 
และยกรีะดัิบคุณภาพชีีวิิตคนพิการี

IMPACT: 
ผู้้�ส้์งอ�ย์ุแลิะค์นพิกั�ริมักัเป็ินกัลิุ่มปิริะช่�กัริท�่ถ้้กัลิะเลิย์ 
จำ�กัส์งัค์มอย่้์เส์มอ นอกัจำ�กัน่� ส์ภ�พแวิดลิ�อมในปิริะเทศูไทย์
ย์ังไม่เอื�อต่อกั�ริดำ�ริงช่่วิิตของผู้้�ส้์งวัิย์แลิะค์นพิกั�ริ ไม่ว่ิ� 
จำะเป็ินผู้ังเมือง ท่�อย่้์อ�ศัูย์ ห้รืิอริะบบค์มน�ค์ม ส์ส์ส์. ได�ม่ 
กั�ริผู้ลิักัดันทั�งในเชิ่งส์ริ��งค์วิ�มตริะห้นักัริ้�ถ่้งศูักัย์ภ�พของ 

แข็งแริงกัจ็ำะส์�ม�ริถ้ตอ่เติมให้�ส้์งข่�นไปิเรืิ�อย์ ๆ  อย์�่งแขง็แริง
ได� เช่่น กั�ริส์ริ��งกัลิไกักั�ริพฒัิน�พื�นท่� ส์นับส์นนุกั�ริพฒัิน�
ริะบบฐ�นข�อม้ลิตำ�บลิส์ุขภ�วิะ ห้ริือแม�แต่พัฒิน�ร้ิปิแบบ
กั�ริทำ�ง�นในลิักัษัณะเค์รืิอข่�ย์ร่ิวิมกัับองค์์กัริปิกัค์ริอง 
ส่์วินท�องถิ้�น ท�องท่� องค์์กัริชุ่มช่น แลิะห้น่วิย์ง�นรัิฐในท�องท่�

FUTURE FORWARD: 
จุำดแข็งส์ำ�คั์ญของ ‘ตำ�บลิส์�ย์พันธ์ุ์ให้ม่’ คื์อค์วิ�มส์�ม�ริถ้
ในกั�ริปิริับตัวิเตร่ิย์มพริ�อม เพ�ือรัิบมือกัับวิิกัฤตแลิะค์วิ�ม
เปิล่ิ�ย์นแปิลิงด��นสุ์ขภ�พท่�เกิัดข่�นได�ตลิอดเวิลิ� ในอน�ค์ต 
ส์ส์ส์. ยั์งค์งมุ่งเปิ้�ในกั�ริพัฒิน�ชุ่มช่นให้�พริ�อมกัับ 
กั�ริเปิลิ�่ย์นแปิลิงท่�เร่ิย์กัว่ิ� ‘วิิถ่้ให้ม่ของชุ่มช่นท�องถิ้�น’ 
(Transformative Community) ซ่�งส์อดค์ลิ�องกัับแผู้น
ยุ์ทธ์ศู�ส์ตร์ิช่�ติ 20 ปีิ แผู้นกั�ริปิฏิิร้ิปิปิริะเทศู  แลิะเป้ิ�ห้ม�ย์
กั�ริพัฒิน�ท่�ยั์�งยื์น (SDGs) ของปิริะเทศูไทย์ในอน�ค์ต
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องค์กรีแห�งควิามสุัข ยกรีะดัิบ
คุณภาพชีีวิิตคนไทียในทีี�ทีำางาน

IMPACT: 
ค์นไทย์ส่์วินให้ญ่ใช่�เวิลิ�กัับกั�ริทำ�ง�นกัว่ิ� 8 ชั่�วิโมงต่อวัิน 
ส์ถ้�นท่�ทำ�ง�นห้ริือออฟฟิศู เปิร่ิย์บเส์มือนบ��นห้ลิังท�่ส์อง
ของผู้้�ค์น ค์ุณภ�พช่่วิิตในช่่วิงเวิลิ�ท่�เริ�อย่้์ในท่�ทำ�ง�น  
เร่ิย์กัวิ�่เปิน็ค์ร่ิ�งห้น�่งของช่่วิิตท�่กัำ�ห้นดค์วิ�มส์ขุของผู้้�ค์นเลิย์
ก็ัว่ิ�ได� ส์ส์ส์. เลิ็งเห็้นค์วิ�มส์ำ�คั์ญตริงจำุดน่� แลิะให้�ค์วิ�ม
ส์ำ�คั์ญในกั�ริริณริงค์ส์์ริ��งให้�ท่�ทำ�ง�นเป็ิน ‘องค์ก์ัริสุ์ขภ�วิะ’ 
(Happy Workplace) ท�่ม่ผู้ลิด่ต่อส์ุขภ�พของค์นวิัย์ทำ�ง�น 
ผู่้�นแนวิท�ง Healthy Workplace Framework ขององค์์กั�ริ
อน�มัย์โลิกั ใน 8 มิติ (Happy 8) อย่์�ง Happy Body ส์ริ��ง
สุ์ขภ�พแข็งแริงทั�งกั�ย์แลิะใจำ Happy Heart ส์ริ��งสั์มพันธ์์ท่�ด่
ในกั�ริทำ�ง�น Happy Brain พฒัิน�ค์วิ�มริ�้ในกั�ริใช่�ช่่วิิตแลิะ
ทำ�ง�น Happy Relaxation ลิดค์วิ�มเค์ร่ิย์ดในกั�ริทำ�ง�นแลิะ
กั�ริดำ�เนินช่่วิิต Happy Soul ใช่�ห้ลิักัคุ์ณธ์ริริม จำริิย์ธ์ริริม  
ในกั�ริทำ�ง�นแลิะกั�ริใช่�ช่่วิิต Happy Money บริิห้�ริจัำดกั�ริ
กั�ริเงินของตนเองแลิะค์ริอบค์รัิวิ Happy Family มค่์ริอบค์รัิวิ
ท่�อบอุ่นแลิะมั�นค์ง Happy Society ร่ิวิมกัันส์ริ��งส์ังค์มท�่ด่ 
ในแลิะนอกัท�่ทำ�ง�น ซ่�งส์ริ��งค์วิ�มตื�นตัวิให้�สั์งค์มห้ันม� 
ให้�ค์วิ�มใส่์ใจำสุ์ขภ�วิะในท่�ทำ�ง�นอย่์�งม�กั
 
FUTURE FORWARD: 
กั�ริผู้ลิกััดันส์ริ��งองค์ก์ัริส์ขุภ�วิะย์งัค์งเป็ินเปิ�้ห้ม�ย์ส์ำ�ค์ญั
ต่อไปิในกั�ริทำ�ง�นของ ส์ส์ส์. เพ�ือขับเค์ลิ�ือนปิริะเทศู 
ให้�พริ�อมรัิบค์วิ�มท��ท�ย์ท�งเศูริษัฐกิัจำในอน�ค์ต ค์วิ�มสุ์ข
แลิะส์ุขภ�พท�่ด่ของค์นทำ�ง�นเปิ็นส์ิ�งส์ำ�คั์ญท�่ต�องให้� 
ค์วิ�มใส่์ใจำ  
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ใสั�ใจสุัขภาวิะเด็ิกและเยาวิชีน 
สัร้ีางการีเรีียนร้่ีและพัฒนาการีทีี�สัมวัิย

IMPACT: 
เด็กัค์ือทริัพย์�กัริท�่ม่ค์ุณค์่�ม�กัท�่ส์ุด ไม่ว่ิ�จำะเป็ินเรืิ�องของ
กั�ริพัฒิน�แลิะกั�ริด้แลิสุ์ขภ�พ ง�นวิิจัำย์ริะบุว่ิ� กั�ริลิงทุน 
ในเด็กัเล็ิกัจำะได�ผู้ลิกัลัิบคื์นม�ถ่้ง 7 เท่� ริวิมถ่้งในเรืิ�องของ

FUTURE FORWARD: 
ค์วิ�มส์ำ�เร็ิจำในกั�ริผู้ลัิกัดันกั�ริเข��ใจำค์วิ�มห้ม�ย์ของ 
‘กัิจำกัริริมท�งกั�ย์’ ท่�ม่นิย์�มกัวิ��งกัว่ิ�แค์่เรืิ�องกั�ริ 
ออกักัำ�ลัิงกั�ย์ของ ส์ส์ส์. แลิะเค์รืิอข่�ย์ ยั์งอย่้์ในริะห้ว่ิ�ง
เส์�นท�งเท่�นั�น เพริ�ะปิลิ�ย์ท�งท่� ส์ส์ส์. ค์�ดห้วัิงไวิ�  
ค์ือกั�ริค์นไทย์ทุกัค์นม่ กิัจำกัริริมท�งกั�ย์ท่� เพ่ย์งพอ  
เพื�อทำ�ให้�ทั�งสุ์ขภ�วิะท�งกั�ย์ ใจำ สั์งค์ม แลิะปัิญญ�ของ
ค์นไทย์ยั์�งยื์น
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เปิดิใจ รัีบร้่ี ปอ้งกัน แก้ไข 
ปัญหาสุัขภาวิะทีางเพศ

IMPACT:  
แม�ในอด่ตเรืิ�องเพศูจำะเป็ินเรืิ�องท่�ค์นไทย์ไม่กัลิ��พ้ด แลิะให้�
ค์วิ�มริ้�กัันอย์่�งตริง ๆ ม�กัส์ักัเท่�ไริ แต่ปัิญห้�ท�งเพศู 
เปิ็นปัิญห้�ให้ญ่ในส์ังค์มไทย์อย่้์เส์มอ ไม่ว่ิ�จำะเป็ินเรืิ�อง 
กั�ริตั�งค์ริริภ์ไม่พริ�อม กั�ริติดโริค์ติดต่อท�งเพศูส์ัมพันธ์ ์
กั�ริใช่�ค์วิ�มรุินแริง กั�ริล่ิวิงลิะเมดิท�งเพศู ไปิจำนถ่้งกั�ริยุ์ติ
กั�ริตั�งค์ริริภ์ ท่�ผู่้�นม� ส์ส์ส์. ทำ�ง�นร่ิวิมกัับภ�ค์เ่ค์รืิอข่�ย์ 
ท่�เช่่�ย์วิช่�ญด��นสุ์ขภ�วิะท�งเพศู ส์นับส์นุนกั�ริพัฒิน�  
เผู้ย์แพริ่ค์วิ�มร้ิ� ริวิมไปิถ่้งกั�ริพัฒิน�ริะบบช่่วิย์เห้ลิือ 
เบื�องต�นแก่ัผู้้�ปิริะส์บปัิญห้�ท�งเพศู ซ่�งม่กั�ริดำ�เนินง�น
อย่์�งต่อเนื�องส์มำ��เส์มอตั�งแต่ปีิ 2555 จำนถ่้งปัิจำจุำบัน แลิะ
ร่ิวิมผู้ลัิกัดันให้�เกิัด พ.ริ.บ.กั�ริป้ิองกัันแลิะแกั�ไขปัิญห้� 
กั�ริตั�งค์ริริภ์ในวัิย์รุ่ิน พ.ศู. 2559 เพื�อให้�วัิย์รุ่ินม่ค์วิ�มร้ิ�ด��น
เพศูวิิถ่้ศูก่ัษั� มทั่กัษัะช่่วิิตท�่ด ่ส์�ม�ริถ้เข��ถ่้งบริิกั�ริอน�มยั์
เจำริิญพันธ์ุ์ท่�เป็ินมิตริ เป็ินส่์วินตัวิ รัิกัษั�ค์วิ�มลัิบ แลิะได�รัิบ
ส์วัิส์ดิกั�ริสั์งค์มอย่์�งเส์มอภ�ค์

FUTURE FORWARD: 
ส์ส์ส์. ยั์งค์งมุ่งมั�นส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�วิะท�งเพศูในอน�ค์ต 
ให้�ค์ริอบค์ลุิมไปิถ่้งกัลุ่ิมผู้้�เปิริ�ะบ�งในสั์งค์ม เช่่น กัลุ่ิมผู้้�ท่�ม่
ค์วิ�มห้ลิ�กัห้ลิ�ย์ท�งเพศู (LGBTIQN+) ริวิมทั�งม่กั�ริ
ทำ�ง�นพัฒิน�ริะบบ e-Learning เพ�ือส์ริ��งผู้้�เช่�่ย์วิช่�ญ 
เรืิ�องเพศูวิิถ่้ศู่กัษั�แลิะทักัษัะช่่วิิตให้�ม�กัข่�น ปัิจำจำุบัน  
ม่คุ์ณค์ร้ิท�่เข��ม�ลิงทะเบ่ย์นเร่ิย์นแบบออนไลิน์แลิ�วิเกืัอบ 
40,000 ค์น แลิะในอน�ค์ตจำะม่กั�รินำ�ห้ลัิกัส้์ตริไปิเผู้ย์แพร่ิ
ให้�บคุ์ลิ�กัริค์ร้ิในส์งักััดอื�น ๆ  ของกัริะทริวิงศูก่ัษั�ธ์กิั�ริด�วิย์
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ตำาบลสัายพันธ์ุิ์ใหม� ชุีมชีนท้ีองถิื�นเข้มแข็ง 
ทัี�วิไทีย ส่ั�เปา้หมายการีพัฒนาทีี�ยั�งยืน  

IMPACT: 
ภ�ริกิัจำห้ลัิกัอย่์�งห้น่�งของ ส์ส์ส์. ท่�ผู่้�นม� แลิะเป็ินหั้วิใจำ
ส์ำ�ค์ัญของค์วิ�มส์ำ�เร็ิจำท่�เกิัดข่�นในกั�ริทำ�ง�นด��นสุ์ขภ�พ 
ค์ือกั�ริส์�นพลิังเค์รืิอข่�ย์ภ�ค์่จำ�กัทั�วิปิริะเทศู โดย์
เจำตน�ริมณท์�่ ส์ส์ส์. ย่์ดถ้อืม�ตลิอดค์อื ‘กั�ริมส่์ว่ินร่ิวิมของ
ภ�ค์ส่์วินท่�ไม่ใช่่ส์ุขภ�พโดย์ตริงเข��ม�จำัดกั�ริกัับสุ์ขภ�พ’ 
(Engage non health sectors to address health) เพื�อพัฒิน�
ค์วิ�มส์�ม�ริถ้ของชุ่มช่นในกั�ริส์ริ��งเส์ริิมส์ุขภ�พ โดย์ม่ 
เป้ิ�ห้ม�ย์ในกั�ริส์ริ��ง ‘ตำ�บลิส์�ย์พันธ์ุ์ให้ม่’ ซ่�งม ่
องค์์ปิริะกัอบคื์อชุ่มช่นท�องถิ้�นน่�อย่้์ ชุ่มช่นท�องถิ้�นจัำดกั�ริ
ตนเอง แลิะชุ่มช่นท�องถิ้�นเข�มแข็ง ซ่�งเป็ินเห้มือนกั�ริส์ริ��ง
ฐ�นพ่ริะมิดของปิริะเทศูไทย์ให้�แข็งแริง ซ�่งเม�ือฐ�นลิ่�ง 
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รีะบบสุัขภาพอำาเภอ สัร้ีางสุัขภาวิะ
รีะดัิบพื�นทีี�ทัี�วิปรีะเทีศไทีย

IMPACT: 
กั�ริผู้ลัิกัดัน ‘สุ์ขภ�พด่ถ้�วินห้น��’  (Health for All) 
ให้�เกัิดข่�นจำริิง เปิ็นภ�ริกิัจำให้ญ่ท่� ส์ส์ส์. มุ่งเปิ้� 
พ�ปิริะเทศูไทย์เดินท�งไปิให้�ถ่้ง ห้น่�งในค์วิ�ม
พย์�ย์�มส์ำ�คั์ญคื์อกั�ริริิเริิ�มริะบบสุ์ขภ�พริะดับ
อำ�เภอ โดย์ในปีิ 2555 ส์ส์ส์. ได�เริิ�มต�นกั�ริส์ริ��ง 
‘ริะบบสุ์ขภ�พอำ�เภอ’ ร่ิวิมมือกัับภ�ค์่เค์ริือข่�ย์
ในอำ�เภอส์�ริภ่ จัำงห้วิัดเช่่ย์งให้ม่ ริิเริิ�มโค์ริงกั�ริ  
‘ส์�ริภ่โมเดลิ’ (Saraphi Health Model) ซ�่งเปิน็กั�ริ
พัฒิน�ริะบบบริิกั�ริปิฐมภ้มิแลิะริะบบสุ์ขภ�พ
ชุ่มช่น อ.ส์�ริภ่ จำ.เช่่ย์งให้ม่ จำนได�ข�อม้ลิสุ์ขภ�วิะ
กัว่ิ� 26,000 ค์รัิวิเรืิอน ใน 12 ตำ�บลิ แลิะทำ�ให้� 
โริงพย์�บ�ลิส์�ริภ่แลิะ ริพ.ส์ต. ส์�ม�ริถ้วิ�งแผู้น
จำัดกั�ริกั�ริรัิกัษั� กั�ริทำ�ง�นเช่ิงรุิกัต่�ง ๆ ท่�
เห้ม�ะกัับบริิบทชุ่มช่นได� ซ่�งเป็ินตัวิอย่์�งโมเดลิ
ส์ำ�คั์ญ แผู้นส์นบัส์นนุกั�ริส์ริ��งเส์ริิมส์ขุภ�พผู้�่น
ริะบบบริิกั�ริสุ์ขภ�พ ส์ส์ส์. จ่ำงเป็ินกั�ริขับเค์ลืิ�อน
ริะบบบริิกั�ริสุ์ขภ�พท่�เปิล่ิ�ย์นจำ�กั ‘เชิ่งรัิบ’ เป็ิน 
‘เช่ิงรุิกั’ ส์ริ��งโอกั�ส์แลิะค์วิ�มเปิ็นไปิได�ให้ม่ ๆ 
ให้�กั�ริรัิกัษั�สุ์ขภ�พของค์นไทย์

FUTURE FORWARD: 
ส์ส์ส์. ยั์งค์งมองเปิ้�ห้ม�ย์ในกั�ริส์ริ��งริะบบ 
ส์ุขภ�วิะถ้�วินห้น��เปิ็นเปิ้�ห้ม�ย์ให้ญ่ท่�ต�องพ�
ปิริะเทศูไทย์ไปิให้�ถ่้ง กั�ริส์ริ��งส์ภ�พแวิดลิ�อม 
ท�่ด่ในกั�ริใช่�ช่่วิิตอย่์�งม่คุ์ณภ�พจำะยั์งค์งทำ�ง�น
ผู้่�นกั�ริส์นับส์นุนริะบบบริิกั�ริสุ์ขภ�พริะดับ
อำ�เภอให้�ม่ปิริะสิ์ทธ์ิภ�พม�กัข่�น ทั�งกั�ริส์ริ��ง
ริะบบข�อม้ลิสุ์ขภ�พ เพ�ิมองค์์ค์วิ�มร้ิ� กั�ริส์ริ��ง
นวัิตกัริริมส์ุขภ�พให้ม่ ๆ ให้�เกิัดข่�น ริวิมไปิถ่้ง
นวิัตกัริริมส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�พท่�ม่ปิริะสิ์ทธิ์ภ�พ  
ซ่�งปิริะช่�ช่นจำะได�ปิริะโย์ช่น์ม�กัท่�สุ์ด  
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ปล่กพลังปัญญา 
สัร้ีางจิตสัำาน่กใหม�ส่ั�สัังคม

IMPACT: 
กั�ริทำ�ง�นด��นเพ�ือส์ริ��งเส์ริิม ‘สุ์ขภ�วิะท�ง
ปิัญญ�’ ในส์ังค์มไทย์ เปิ็นง�นส์ำ�ค์ัญท�่ ส์ส์ส์. 
แลิะภ�ค์่เค์รืิอข่�ย์ให้�นำ��ห้นักัในกั�ริทำ�ง�นอย่์�ง
เข�มข�นเส์มอม� ม่กั�ริทำ�ง�นร่ิวิมกัันเพ�ือส์ริ��ง
ริะบบข�อม้ลิ ข่�วิส์�ริ เพื�อเผู้ย์แพร่ิทัศูนค์ติ แลิะ

ผู้้�ส้์งอ�ย์ุแลิะค์นพิกั�ริ ริวิมทั�งผู้ลิักัดันนโย์บ�ย์ท�่
ช่่วิย์ให้�กัลิุ่มปิริะช่�กัริกัลิุ่มน่�ส์�ม�ริถ้ใช่�ช่่วิิตได�
อย่์�งมคุ่์ณภ�พม�กัข่�น เช่่น ผู้ลัิกัดันกั�ริพัฒิน�
ร้ิปิแบบกั�ริจำ��งง�นค์นพิกั�ริร่ิวิมกัับม้ลินิธ์ิ
นวัิตกัริริมท�งสั์งค์ม ให้�เกิัดกั�ริ ‘จำ��งง�นเชิ่ง
ส์ังค์ม’ ห้รืิอกั�ริพัฒิน�ริะบบริองรัิบส์ังค์มส้์งวัิย์ 
โดย์ร่ิวิมกัับเค์รืิอข่�ย์แริงง�นนอกัริะบบขับเค์ลืิ�อน 
พ.ริ.บ.กัองทุนกั�ริออมแห่้งช่�ติ เพื� อส์ริ� �ง 
ห้ลิักัปิริะกัันท�งริ�ย์ได�ย์�มส้์งวัิย์ ซ่�งเป็ินกั�ริ
ทำ�ง�นท่�มองสุ์ขภ�วิะองค์์ริวิมของสั์งค์มท่�ค์น 
ทกุัวิยั์แลิะทกุักัลิุ่มค์วิริจำะได�รัิบกั�ริด้แลิอย์�่งทั�วิถ่้ง

FUTURE FORWARD: 
กั�ริขับเค์ลิ�ือนผู้ลัิกัดันพัฒิน�กั�ริส์ริ��งเส์ริิม 
สุ์ขภ�พของกัลุ่ิมผู้้�ส้์งวัิย์แลิะผู้้�พิกั�ริ เป็ินบทเร่ิย์น
ส์ำ�ค์ัญท่� ยื์นยั์นว่ิ�เริ�ส์�ม�ริถ้ด้แลิปิริะช่�กัริ 
ทุกักัลิุ่มได�อย์่�งม่ปิริะสิ์ทธ์ิภ�พ ห้�กัม่กั�ริ
ออกัแบบแลิะวิ�งแผู้นให้�ด่ ส์ส์ส์. ค์�ดห้วิังวิ่� 
ในอน�ค์ต ค์วิ�มส์ำ�เร็ิจำจำ�กักั�ริทำ�ง�นท�่เกิัดข่�น 
จำะขย์�ย์ผู้ลิไปิส้์่กั�ริทำ�ง�นเพ�ือย์กัริะดับคุ์ณภ�พ
ช่่วิิตของปิริะช่�กัริกัลิุ่มเปิริ�ะบ�งห้ลิ�ย์ ๆ  กัลิุ่มได� 
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สัร้ีางควิามเข้มแข็ง 
ในการีคุ้มครีองผ้่่บริีโภค

IMPACT: 
พฤติกัริริมกั�ริบริิโภค์ของผู้้�ค์นในยุ์ค์ปัิจำจำุบัน  
ม่ค์วิ�มซับซ�อนม�กัยิ์� ง ข่�นจำ�กัอิทธ์ิพลิของ 
ย์คุ์ดิจำทัิลิ มส่์นิค์��แลิะบริกิั�ริจำำ�นวินม�กัในตลิ�ด
แลิะตลิ�ดออนไลิน์ท่�ส์่ งผู้ลิเส์่ย์ต่อส์ุขภ�พ 
เป็ินอย์่�งม�กั ม่ ผู้้�บริิโภค์ริ�องเร่ิย์นเรืิ�องถ้้กั 
เอ�รัิดเอ�เปิร่ิย์บจำ�กักั�ริค์��ท่� ไม่ เป็ินธ์ริริม  
ส์ส์ส์. เห็้นค์วิ�มส์ำ�ค์ัญของปัิญห้�ดังกัล่ิ�วิ  
แลิะริ่วิมมือกัับภ�ค์่จัำดทำ�แผู้นค์�ุมค์ริองผู้้�บริิโภค์ 
ใน 3 ด��นด�วิย์กััน คื์อกั�ริส์ริ��งค์วิ�มเข�มแข็งด��น
วิิช่�กั�ริ กั�ริเพิ�มศัูกัย์ภ�พกัลิไกัคุ์�มค์ริองผู้้�บริิโภค์
จำ�กัภ�ค์รัิฐ แลิะกั�ริเพ�ิมค์วิ�มเข�มแข็งกัลิไกั
ค์�ุมค์ริองผู้้�บริิโภค์ภ�ค์ปิริะช่�ช่น ซ่�งช่่วิย์ให้�กัลิไกั
ค์�ุมค์ริองผู้้�บริิโภค์ของปิริะเทศูเข�มแข็งม�กัยิ์�งข่�น 
ส์ริ��งค์วิ�มตริะห้นักัร้ิ�ในส์ิทธ์ิ แลิะเท่�ทันค์วิ�ม
เส่์�ย์งในสั์งค์มปิจัำจุำบันม�กัข่�น

FUTURE FORWARD: 
ส์ส์ส์. ม่ค์วิ�มมุ่งมั�นในกั�ริอุดช่่องวิ่�งของกั�ริ
ค์�ุมค์ริองผู้้�บริิโภค์ในอน�ค์ตให้�ม�กัยิ์�งข่�น ริวิมทั�ง
พริ�อมปิริับตัวิเพ�ือริองริับร้ิปิแบบพฤติกัริริมของ 
ผู้้�บริิโภค์ในอน�ค์ตท่�จำะเปิลิ�่ย์นแปิลิงไปิ โดย์มุ่ง 
ให้�มร่ิะบบค์ุ�มค์ริอง แลิะให้�ปิริะช่�ช่นได�เข��ใจำสิ์ทธ์ิ
ผู้้�บริิโภค์ของตัวิเอง 



21

FUTURE FORWARD: 
กัลิไกัส์ำ�คั์ญท�่จำะช่่วิย์ให้�ค์นไทย์กั��วิส้์่กั�ริเป็ิน 
‘พลิเมืองดิจิำทัลิ’ ได� ค์ือกั�ริปิล้ิกัฝ่ังส์ริ��งเส์ริิม
ทักัษัะ ‘ริอบร้ิ�ด��นส์ขุภ�พ’ เพ�ือท่�ปิริะช่�ช่นจำะได�
เท่�ทันกั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงของส์ื�อในปัิจำจุำบัน บทบ�ท
ของ ส์ส์ส์. จำะยั์งค์งร่ิวิมมือทำ�ง�นกัับภ�ค์เ่ค์ริอืข่�ย์  
เพ�ือส์ริ��งค์วิ�มร้ิ� แลิะพัฒิน�นโย์บ�ย์ท่�จำะช่ว่ิย์ให้� 
ค์นไทย์เท่�ทันส์�ือม�กัย์�ิงข่�น 
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งานสืั�อสัารีสุัขภาพยุคใหม�
เปลี�ยนพฤติกรีรีมผ้่่คนในวิงกว้ิาง

IMPACT: 
กัลิไกักั�ริตลิ�ดเพ�ือส์ังค์ม’ (Social Marketing)  
คื์อเค์รืิ�องมือส์ำ�คั์ญท่� ส์ส์ส์. ใช่�เพ�ือส์ริ��งค์วิ�ม
เปิลิ�่ย์นแปิลิงพฤติกัริริมสุ์ขภ�พให้�กัับผู้้�ค์นใน 
ส์งัค์มไทย์ม�ตลิอด 20 ปิ ี ไม่ว่ิ�จำะเปิน็กั�ริส์ริ��ง
ค์วิ�มตริะห้นักัถ่้งภัย์ปัิญห้�ของเค์ริ�ืองดื�ม
แอลิกัอฮึอล์ิ กั�ริส้์บบุห้ริ�่ กั�ริบริิโภค์อ�ห้�ริท่� 
ไมส่์มดลุิ ค์วิ�มปิลิอดภัย์บนท�องถ้นน ไปิจำนถ่้งกั�ริ 
จุำดกัริะแส์กั�ริออกักัำ�ลัิงกั�ย์ ทั�งห้มดเห้ลิ่�น่� 
ลิ� วินทำ�ง�นผู่้�นแนวิค์ิด ‘กั�ริส์�ือส์�ริง�น 
ส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�พ’ ท่�มุ่งส์ริ��งค์วิ�มริอบร้ิ�ด��น
ส์ุขภ�พ ให้�ผู้้�ค์นตริะห้นักัแลิะเริ�ิมปิริับพฤติกัริริม
ของตัวิเอง ซ�่งจำ�กับทเร่ิย์นกั�ริทำ�ง�นท่�ผู้่�นม� 
หั้วิใจำกั�ริส์ื�อส์�ริของ ส์ส์ส์. คื์อกั�ริกัำ�ห้นด 
เป้ิ�ห้ม�ย์แลิะวิัตถุ้ปิริะส์งค์์กั�ริส์ื�อส์�ริเพ�ือกั�ริ
เปิลิ�่ย์นแปิลิงท่�ช่ดัเจำน พริ�อมกับักั�ริทำ�ง�นค์วิบค่้์
ไปิกัับภ�ค์่เค์รืิอข่�ย์ท่�ช่่วิย์ผู้ลัิกัดันนโย์บ�ย์แลิะ
ค์วิ�มเปิลิ�่ย์นแปิลิงต�่ง ๆ  ให้�เกัดิอย์�่งเปิน็ร้ิปิธ์ริริม 

FUTURE FORWARD: 
ค์วิ�มท��ท�ย์เรืิ�อง ‘กั�ริส์�ือส์�ริ’ เปิน็โจำทย์ใ์ห้ญ่ท่� 
ส์ส์ส์. ต�องเตร่ิย์มพริ�อมรัิบมือกัับค์วิ�มเปิล่ิ�ย์นแปิลิง 
ท่�เกิัดข่�น จำ�กัเทค์โนโลิย่์ดิจิำทัลิท่�ทำ�ให้�เกิัดกั�ริ
ส์�ือส์�ริแลิะแพริ่กัริะจำ�ย์ได�อย่์�งริวิดเร็ิวิ ทั�งในแง่
ด่แลิะไม่ด่ กั�ริพัฒิน�ตัวิเองในทุกั ๆ วัินคื์อ
ทัศูนค์ติส์ำ�คั์ญท�่จำะทำ�ให้� ส์ส์ส์. ส์�ม�ริถ้เพ�ิม 
องค์์ค์วิ�มริ้�แลิะพัฒิน�นวิัตกัริริมเพ�ือส์ุขภ�พ 
ให้ม่ ๆ  เพื�อผู้ลัิกัดันปิริะเด็นสุ์ขภ�พของปิริะเทศูไทย์ 
ต่อไปิในอน�ค์ตได�

ค์่�นิย์มในสั์งค์มเก่ั�ย์วิกัับง�นด��นสุ์ขภ�วิะท�ง
ปัิญญ� ผู้่�นกัริะบวินกั�ริ RCN ค์ือกั�ริวิิจัำย์  
(Research) กั�ริส์�ือส์�ริ (Communication) แลิะ 
กั�ริเชื่�อมปิริะส์�น (Networking) ส์่งต่อเนื�อห้� 
ท่�ส์�ม�ริถ้ส์ริ��งแริงบันด�ลิใจำ ริวิมทั�งส์ริ��ง 
ส์�ิงแวิดลิ�อมแลิะกัิจำกัริริมต่�ง ๆ ท่�เห้ม�ะส์ม  
ไม่วิ่�จำะเป็ินกั�ริส์ริ��งพื�นท�่เริ่ย์นร้ิ�ส์ุขภ�วิะท�ง
ปัิญญ� ส์ริ��งส์ริริค์์กิัจำกัริริมพัฒิน�จิำตใจำ ทั�งกั�ริ 
ส์วิดมนต์ทำ�ส์ม�ธิ์ ง�นศิูลิปิะ ศู่กัษั�ธ์ริริมช่�ติ 
ส์ุขภ�พองค์์ริวิม ริวิมไปิถ่้งกัริะบวินกั�ริจิำตอ�ส์� 
ซ่�ง ส์ส์ส์. ได�เส์นอวิ�ทกัริริมให้ม่ในเรืิ�องง�น 
อ�ส์�ส์มัค์ริให้�เป็ินเรืิ�อง ‘จิำตอ�ส์�’ อ่กัด�วิย์
 
FUTURE FORWARD:  
ค์วิ�มท��ท�ย์ในอน�ค์ตของง�นส์ริ��งสุ์ขภ�วิะ 
ท�งปัิญญ�ของ ส์ส์ส์. คื์อกั�ริขย์�ย์กั�ริตริะห้นักัร้ิ� 
แลิะค์วิ�มเข��ใจำให้�เข��ถ่้งปิริะช่�ช่นทุกักัลิุ่มม�กั 
ยิ์�งข่�น เพื�อให้�ทุกัส่์วินในสั์งค์มเข��ม�ม่ส่์วินร่ิวิมใน
กั�ริขบัเค์ลิ�ือน อก่ัทั�งเริ�ืองของส์ขุภ�วิะท�งปิญัญ� 
ยั์งเป็ินส์ิ�งส์ำ�คั์ญอย์�่งม�กัในโลิกัย์คุ์ให้ม ่ท่�จำะช่่วิย์
ส์ริ��งจำิตส์ำ�น่กัให้�ค์นในส์ังค์ม ในโลิกัท�่ม่ค์วิ�ม
เปิล่ิ�ย์นแปิลิงอย่์�งริวิดเร็ิวิแลิะซับซ�อนเช่่นวัินน่�
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สัร้ีางสัำาน่กทีี�เที�าทัีนโลก
ด้ิวิยรีะบบนิเวิศสืั�อสุัขภาวิะ

IMPACT: 
บทบ�ทของส์ื�อย์ังม่ผู้ลิกัริะทบต่อส์ังค์มในทุกัยุ์ค์
ทุกัส์มัย์ ทั�งในโลิกัของสื์�อเก่ั�ห้รืิอส์�ือยุ์ค์ให้ม่ของ
โลิกัดิจิำทัลิ ซ่�งบ�งมิติท่�ส์่งผู้ลิกัริะทบอ�จำจำะ
เปิลิ�่ย์นแปิลิงไปิ แต่ในปัิจำจำบัุนถื้อเป็ินปิริ�กัฏิกั�ริณ์ 
‘เทค์โนโลิย่์เปิล่ิ�ย์นวิิถ่้ช่่วิิต’ (Disruptive Technology) 
ท่�ทุกัค์นเปิ็นทั�งผู้้�เส์พแลิะผู้้�ผู้ลิิตส์ื�อส์่งต่อไปิใน 
เวิลิ�เด่ย์วิกัันด�วิย์ ทำ�ให้� ทุกั ๆ ค์นในโลิกัออนไลิน์ 
ม่โอกั�ส์พบเจำอเนื�อห้�ท�่ทำ�ลิ�ย์ส์ุขภ�พจำิตตลิอด
เวิลิ� ทั�งข่�วิปิลิอม/ข่�วิลิวิง (Fake News) เน�ือห้�
ท่�ส์ริ��งค์วิ�มเกัลิ่ย์ดช่ัง (Hate Speech) เนื�อห้� 
ด��นเพศู ลิ�มกั อน�จำ�ริ ส์ส์ส์. แลิะภ�ค์เ่ค์รืิอข�่ย์ 
จ่ำงมค่์วิ�มพย์�ย์�มส์ริ��ง ‘ริะบบนเิวิศูส์�ือส์ขุภ�วิะ’ 
(Healthy Media Ecosystem) ทั�งกั�ริให้�ค์วิ�ม
ตริะห้นักัร้ิ�เพ�ือเปิลิ�่ย์นแปิลิงพฤติกัริริมของผู้้�เส์พสื์�อ
ไปิจำนถ่้งกั�ริผู้ลัิกัดันนโย์บ�ย์ให้�ปิริะช่�ช่นไทย์กั��วิ
ส้์่กั�ริเปิ็น ‘พลิเมืองดิจิำทัลิ’ ท่�ม่ค์วิ�มเท่�ทันส์�ือ  
แลิะม่ค์วิ�มรัิบผิู้ดช่อบต่อสั์งค์มในเวิลิ�เด่ย์วิกันั



22

ในที่ศวัร้ร้ษถััด้ไปีคีวัามเปีลีี่�ยั่นแปีลี่งในด้้านต�าง ๆ ล้ี่วันที่วีั 
คีวัามรุ้นแร้งแลี่ะเกิด้ข้�นอยั่�างร้วัด้เร็้วัมากยิั่�งข้�น คีวัามท้ี่าที่ายั่ 
ในการ้สร้้างเสริ้มสุขภาพของคีนไที่ยั่ยั่�อมมีโจที่ย์ั่ต�าง ๆ มากมายั่ 
ทีี่�ร้อให้จัด้การ้ สำานักงานกองทีุ่นสนับสนุนการ้สร้้างเสร้ิมสุขภาพ 
(สสส.) ได้้มีการ้ที่บที่วันบที่เรี้ยั่นบนเส้นที่างสุขภาพทีี่�เดิ้นมาอยั่�าง
ยั่าวันาน แลี่ะกำาหนด้เป้ีาหมายั่เชิื่งยุั่ที่ธศาสตร์้ภายั่ใต้ทิี่ศที่าง 
ในชื่�วังเวัลี่า 10 ปีีข้างหน้า (พ.ศ. 2565-2574)

ในขณะเดี้ยั่วักันก็ได้้คีำาน้งถ้ังคีวัามสอด้คีล้ี่องของบริ้บที่ที่าง 
สุขภาวัะทีี่�กำาลัี่งเปีลีี่�ยั่นแปีลี่งไปี แลี่ะส�งผลี่ต�อสถัานการ้ณ์ที่าง
สุขภาพในปัีจจุบัน ทัี่�งแนวัโน้มของพฤติกร้ร้มแลี่ะสภาพแวัด้ล้ี่อม
สำาคัีญทีี่�อาจส�งผลี่ต�อสุขภาพ ทัี่�งในมิติที่างเศร้ษฐกิจ สังคีม  
แลี่ะเที่คีโนโลี่ยีั่อยั่�างร้อบด้้าน พร้้อมกับรั้บฟัังคีวัามคิีด้เห็นจาก
ผ้่ที่ร้งคุีณวุัฒิิ ผ้่เชีื่�ยั่วัชื่าญ แลี่ะภาคีีเคีรื้อข�ายั่ จนออกมาเป็ีนทิี่ศที่าง
การ้ขับเคีลืี่�อนงานสร้้างเสริ้มสุขภาพในภาพร้วัม ที่ี�ได้้กำาหนด้ 
เปีา้หมายั่ไว้ัอยั่�างชัื่ด้เจน แลี่ะเร้าต้องก้าวัไปีให้ถ้ัง ซ้ึ่�งจะมีปีร้ะเด็้นใด้
ทีี่�น�าสนใจบ้าง จะพาไปีสำาร้วัจคีวัามท้ี่าที่ายั่ในที่ศวัร้ร้ษถััด้ไปีกัน

ปัญหาการีบริีโภคยาส่ับ 
บุห้ร่ิ�ทุกัร้ิปิแบบยั์งค์งเปิ็นพฤติกัริริมเส์�่ย์งท�งส์ุขภ�พท่�ย์ังค์งต�องให้�ค์วิ�มส์ำ�คั์ญใน

ทศูวิริริษัถ้ดัไปิ เพริ�ะปิญัห้�ท�่เกัดิข่�นนั�นส์ง่ผู้ลิทั�งท�งตริงแลิะท�งอ�อมกัับทั�งตวัิค์นส้์บแลิะ
ค์นริอบข��ง ไมว่่ิ�จำะเป็ินค์วินับุห้ร่ิ�มอืห้น่�งท่�ก่ัอให้�เกิัดปัิญห้�ริะบบท�งเดนิห้�ย์ใจำ แลิะทำ�ให้�
เกิัดโริค์ไม่ติดต่อเรืิ�อรัิง (NCDs) เช่น่ โริค์ริะบบหั้วิใจำแลิะห้ลิอดเลิอืด โริค์มะเร็ิง โริค์ถ้งุลิม
ปิอดโป่ิงพอง ซ่�งโริค์ NCDs เป็ินส์�เห้ตุห้ลิักัของกั�ริเส์่ย์ช่่วิิตของค์นทั�วิโลิกักัวิ่� 30%  
แลิะในปิริะเทศูไทย์ม่แนวิโน�มเพ�ิมส้์งข่�นทุกัปิี โดย์ในช่่วิงเวิลิ� 10 ปิีท่�ผู้่�นม� ม่ค์นไทย์ 
เส่์ย์ช่่วิิตเพิ�มข่�นจำ�กั 66% เป็ิน 76% เฉลิ�่ย์ 9,800 ค์นต่อปิ ี

ค์วิ�มท��ท�ย์ท�่จำะเกัดิข่�นคื์อกั�ริปิอ้งกัันผู้้�บริิโภค์ย์�ส้์บห้น��ให้ม่ ลิดผู้ลิกัริะทบของผู้้�ค์น
จำ�กักั�ริได�รัิบค์วิันบุห้ริ�่มือส์อง ลิดอัตริ�ของผู้้�บริิโภค์ย์�ส้์บริ�ย์เดิมให้�น�อย์ลิง ริวิมไปิถ่้ง 
กั�ริพัฒิน�ศูักัย์ภ�พของกัลิไกักั�ริค์วิบค์ุมย์�ส้์บ ซ่�งจำะเป็ินวิิธ์่กั�ริแกั�ปิัญห้�ท�่ยั์�งย์ืนม�กั
ท่�สุ์ด

การีบริีโภคสุัรีาและสิั�งเสัพติดิ 
เห้ลิ��แลิะส์ิ�งเส์พตดิยั์งค์งเป็ินส์�เห้ตสุ์ำ�คั์ญของกั�ริเกัดิอุบัติเห้ตุ ห้ริอืแม�แต่โริค์ NCDs 

แลิะปิัญห้�ส์ุขภ�พจำิต ส่์งผู้ลิต่อเนื�องไปิถ่้งปิัญห้�ค์วิ�มริุนแริงในค์ริอบค์ริัวิ ห้�กัมอง 
ในภ�พริวิม กั�ริปิล่ิอย์ปัิญห้�น่�ให้�เริ�ือรัิงเป็ินกั�ริทำ�ลิ�ย์ทรัิพย์�กัริท่�ส์ำ�ค์ัญท่�ส์ุดในกั�ริ
พัฒิน�ปิริะเทศู นั�นคื์อ ‘ทรัิพย์�กัริมนุษัย์’์ ไม่ว่ิ�จำะเปิน็เรืิ�องศัูกัย์ภ�พของแริงง�นในริะบบ
ท่�แย่์ลิง ต�นทุนในกั�ริรัิกัษั�บำ�บดัท่�ส้์งข่�น

ค์วิ�มท��ท�ย์ในกั�ริลิดอัตริ�กั�ริด�ืมจ่ำงเปิ็นปิริะเด็นส์ำ�คั์ญ ซ่�งหั้วิใจำห้ลิักัในกั�ริ 
ขับเค์ลิ�ือนง�นอย่้์ท�่กั�ริปิ้องกัันนักัด�ืมห้น��ให้ม่ ริ่วิมส์ริ��งวิัฒินธ์ริริมแลิะส์ิ�งแวิดลิ�อม 
ปิลิอดเห้ลิ�� ส่์งเส์ริิมศัูกัย์ภ�พกัลิไกักั�ริค์วิบคุ์มเค์รืิ�องดื�มแอลิกัอฮึอลิ ์ริวิมทั�งปิอ้งกันัแลิะ
ค์วิบคุ์มสิ์�งเส์พติดอื�น ๆ

ความท้าทายในทศวรรษถััด้ไปีของงาน 

สู่ร้างเสู่ริมสุู่ขภาพ

What’s
Next in 

10 
Years

22  SCOOP
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“ตลิอดม� ส์ส์ส์. ม่ต�นทุนกั�ริทำ�ง�นอย่้์
ริะดับห้น่�งแลิ�วิ ต่อจำ�กัน่�จำำ�เป็ินอย่์�งยิ์�งท่�ต�อง
เร่ิงทำ�ง�นใน 3 ส์่วินส์ำ�ค์ัญ ส์่วินท่� 1 กั�ริ
ทบทวินเชิ่งปิริะเมินยุ์ทธ์ศู�ส์ตร์ิกั�ริทำ�ง�น 
ท่�ผู้่�นม�เพ�ือกัำ�ห้นดย์ุทธ์ศู�ส์ตริ์ท่�เห้ม�ะส์ม 
บนส์ภ�วิะปัิจำจุำบัน ส์่วินท่� 2 กั�ริพัฒิน�
ศูกััย์ภ�พบุค์ลิ�กัริทั�งภ�ย์ในแลิะภ�ค่์เค์รืิอข่�ย์ 
โดย์เฉพ�ะกั�ริส์ริริห้� Young Generation ท่�จำะ
เป็ินเลิอืดให้มม่�ร่ิวิมส์�นต่อ ต่อย์อดกั�ริทำ�ง�น
อย่์�งต่อเนื�อง แลิะส่์วินท่� 3 คื์อกั�ริมองห้�ส์�เห้ตุ
ส์ำ�คั์ญให้ม่ ๆ ท่�ม่ผู้ลิต่อกั�ริลิดทอนสุ์ขภ�วิะของ
ค์นในแต่ลิะช่่วิงวัิย์ เพื�อมุ่งส้์่กั�ริป้ิองกัันแกั�ไข 
ท่�เห้ม�ะส์มต�มบริิบทปัิจำจุำบัน”

รุี�งอรุีณ ลิ�มฬหะภัณ
ผู้้�อำานวยการสำานักสนับสนุนการค์วบคุ์ม
ปัจัจััยเสี�ยงทุางสังค์ม, รก.ผู้้�อำานวยการ

สำานักสนับสนุนการค์วบคุ์มปัจัจััยเสี�ยงหลัุ่ก 
สสส.

“กั�ริทำ�ง�นเพ�ือค์วิบค์ุมปัิจำจัำย์เส์�่ย์งท�ง
ส์ุขภ�พถื้อเป็ินพันธ์กิัจำท่�ส์ำ�ค์ัญของ ส์ส์ส์.  
โดย์เฉพ�ะในปิริะเด็นท่�กัำ�ลิังถ้�โถ้มต่อช่่วิิต
อย่์�งรุินแริง เช่่น ปิัญห้�ส์ุขภ�พจิำต ท่�กั�ริ 
แพร่ิริะบ�ดของโค์วิิด-19 แลิะโริค์อบุตัใิห้มอ่�ืน ๆ   
ได�ส่์งผู้ลิกัริะทบท่�ส์ำ�คั์ญ เช่่น อ�กั�ริเจ็ำบป่ิวิย์ 
กั�ริถ้ดถ้อย์ท�งเศูริษัฐกิัจำ วิิถ่้ช่่วิิตร้ิปิแบบให้ม่ 
ไม่ว่ิ�จำะเป็ินกั�ริใช่�ช่่วิิตในค์ริอบค์รัิวิ กั�ริเร่ิย์น 
กั�ริทำ�ง�น ฯลิฯ ท่�ส์ริ��งค์วิ�มเค์ร่ิย์ด ค์วิ�ม
กัังวิลิ ค์วิ�มร้ิ�ส่์กั ‘ไม่โอเค์’ กัลิ�ย์เป็ินมลิพิษั 
ท�งใจำแลิะบั�นทอนพวิกัเริ�ทุกัค์น ยุ์ทธ์ศู�ส์ตร์ิ
ส์ำ�ค์ัญในกั�ริค์วิบคุ์มปัิจำจำัย์เส์่�ย์งเห้ลิ่�น่�ค์ือ  
กั�ริส์นับส์นุนให้�เกิัดทุนพลัิงใจำท�งบวิกั ท่�เน�น
ให้�เกิัดกั�ริใช่�ช่่วิิตอย่์�งม่ค์วิ�มห้วัิง ม่กั�ริมองโลิกั
ในแง่ด่ ม่พลิังอ่ด ฮ่ึดส้์� ริวิมทั�งต�องม่ค์วิ�ม 
เชื่�อม�ันในค์วิ�มส์�ม�ริถ้ของตนเองท่�จำะส์ั�งส์ม
พลัิงเพื�อส์ริ��งให้�เกิัดปัิญญ� อ�ริมณ์ด่ ม่ค์วิ�มสุ์ข
ในกั�ริแกั�ปัิญห้�ช่่วิิตในวัินท่� ‘ไม่โอเค์’ ริวิมทั�ง
ส์่งเส์ริิมกั�ริเข��ถ่้งบริิกั�ริส์ุขภ�พจิำตต่�ง ๆ  
ท่�ส์อดค์ลิ�องกัับค์วิ�มต�องกั�ริแลิะวิิถ่้ช่่วิิต”

ชีาติวุิฒิ วัิงวิล 
ผู้้�อำานวยการสำานักสนับสนุน

การค์วบคุ์มปัจัจััยเสี�ยงทุางสุขภาพ สสส.
    

“ริะบบบริิกั�ริสุ์ขภ�พทั�งในปัิจำจุำบันแลิะ
อน�ค์ตต�องเผู้ชิ่ญค์วิ�มท��ท�ย์กัับสั์งค์มโลิกั 
ท่�เปิล่ิ�ย์นแปิลิงอย่์�งริวิดเร็ิวิ ปิริะช่�ช่นริบัข�อม้ลิ
ข่�วิส์�ริท�่ถ้�โถ้มทั�งจำริิงเท็จำ เทค์โนโลิย่์ดิจิำทัลิ 
ม่อิทธิ์พลิต่อช่่วิิตปิริะจำำ�วัินแลิะบริิกั�ริสุ์ขภ�พ 
อย์�่งห้ลิก่ัเลิ�่ย์งไม่ได� โค์ริงส์ริ��งปิริะช่�กัริท่�เปิน็
ส์ังค์มผู้้�ส้์งอ�ยุ์อย่์�งส์มบ้ริณ์ ส์ภ�วิะโลิกัริ�อน
แลิะปัิญห้�ส์ิ�งแวิดลิ�อม ส์่งผู้ลิต่อทิศูท�งค์วิ�ม
ต�องกั�ริบริิกั�ริแลิะอัตริ�กัำ�ลิังของบุค์ลิ�กัริ
ส์ุขภ�พท่�ไม่ส์มดุลิกััน ดังนั�น ริะบบบริิกั�ริ
ส์ุขภ�พต�องปิรัิบเปิลิ�่ย์นบทบ�ทให้�มุ่งเน�น 
กั�ริส์ริ��งเส์ริิมส์ุขภ�พทั�งริะดับบุค์ค์ลิ ริะดับ
ค์ริอบค์ริวัิ ตลิอดจำนชุ่มช่นจำริงิแลิะช่มุช่นเส์มอืน 
จ่ำงจำำ�เป็ินต�องพัฒิน�นวัิตกัริริมให้ม่ ๆ  ท่�ตอบส์นอง
ค์วิ�มต�องกั�ริด��นส์ขุภ�พท่�ห้ลิ�กัห้ลิ�ย์”

พญ.ขจีรัีตน์ ปรัีกเอโก 
ผู้้�อำานวยการสำานักสนับสนุน

การพัฒนาระบบสุขภาพ สสส.

“ห้ลิ�ย์ปีิท่�ผู่้�นม�ท่มส่์งเส์ริิมสุ์ขภ�วิะองค์์กัริ
ได�ทุ่มเทกัับกั�ริส์ริ��งเค์ริือข่�ย์เป็ินจำำ�นวินม�กั 
ซ่�งเริ�จำะส์�นต่อจำ�กัสิ์�งท่�ทำ� แลิะจำะปิรัิบแนวิท�ง
ให้�ตอบโจำทย์์ให้ม่ ต�มบริิบทสั์งค์มท่�เปิล่ิ�ย์นแปิลิง
ในอัตริ�เร่ิงอย่้์ตลิอด เส์�นท�งจำ�กัน่�ก็ัจำะปิริับ 
กั�ริวิ�งแผู้นทำ�ง�นเพื�อให้�ตอบโจำทย์์ยุ์ทธ์ศู�ส์ตร์ิ 
10 ปิี ได�แก่ั Effectiveness ปิรัิบกั�ริวิ�งแผู้น 
กั�ริง�น ทำ�ให้�ส์ริ��งผู้ลิกัริะทบท�่ตอบโจำทย์์ 
ตริงข่�น ม�กัข่�น ไวิข่�น ด�วิย์ทรัิพย์�กัริท่�น�อย์ลิง 
Partnership Model Development ขย์�ย์เค์รืิอข่�ย์
ไปิในทุกัภ�ค์ส่์วินท่�เป็ินองค์์กัริห้ลัิกั ทั�งเชิ่ง
ปิริมิ�ณ ค์ณุภ�พ แลิะค์วิ�มยั์�งยื์น แลิะสุ์ดท��ย์ 
Leveraging กั�ริวัิดผู้ลิ ขย์�ย์ผู้ลิ กั�ริต่อย์อด 
แลิะกั�รินำ�แนวิท�งท�งให้ม่ ๆ ม�ใช่� เพ�ือ 
ผู้ลิักัดันผู้ลิลัิพธ์์ท่�จำับต�องได�ในด��นค์วิ�มสุ์ข 
ส์ว่ินบคุ์ค์ลิ องค์ก์ัริ แลิะส์งัค์มไทย์ ในทุกัมติขิอง 
Happy 8”

พงษ์ศักดิิ� ธิ์งรัีตนะ 
ผู้้�อำานวยการสำานักสนับสนุน

สุขภาวะองค์์กร สสส.
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“ด�วิย์บทบ�ทของ ThaiHealth Academy 
เริ�ถ้อืเปิน็น�องให้มข่อง ส์ส์ส์. ท�่มไิด�ขับเค์ลิ�ือน
ง�นส์ริ��งเส์ริิมส์ุขภ�วิะเชิ่งรุิกัเห้มือนกัับ 
ส์่วินง�นอ�ืน ๆ ใน ส์ส์ส์. แต่เริ�ทำ�ห้น��ท่� 
ส์ง่เส์ริิมแลิะส์นบัส์นุนกั�ริพัฒิน�ศัูกัย์ภ�พของ
บุค์ค์ลิด��นกั�ริส์ริ��งเส์ริิมส์ุขภ�พให้�เป็ินไปิ
อย่์�งม่ปิริะสิ์ทธ์ิภ�พยิ์�งข่�น ในทศูวิริริษัห้น�� 
ThaiHealth Academy จ่ำงมุ่งม�ันท่�จำะทำ�ห้น��ท่�
ห้นุนเส์ริิมภ�ค์่เค์รืิอข่�ย์องค์์กัริภ�ค์ส์ังค์ม  
ภ�ค์รัิฐ แลิะภ�ค์เอกัช่น พัฒิน�ศัูกัย์ภ�พของ
บุค์ค์ลิด��นกั�ริส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�พ ส์่งเส์ริิม 
แลิะส์นับส์นุนให้�ผู้้�ปิฏิิบัติง�นของ ส์ส์ส์. ห้รืิอ
บุค์ค์ลิท�่ม่ค์วิ�มร้ิ�ห้รืิอปิริะส์บกั�ริณ์ด��นกั�ริ
ส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�พ เปิิดพ�ืนท�่เร่ิย์นร้ิ� ส์ริ��ง
กัริะบวินกั�ริเร่ิย์นร้ิ�ในร้ิปิแบบต่�ง ๆ ท่�เอื�อให้�
เกัิดกั�ริเร่ิย์นร้ิ�อย่์�งกัวิ��งขวิ�ง ขย์�ย์ฐ�น 
ผู้้�รัิบปิริะโย์ช่น ์ส์อดริบักัับเทค์โนโลิย่์ในอน�ค์ต 
แลิะพริ�อมท่�จำะกั��วิไปิพริ�อมกััน เพริ�ะเริ� 
ค์ือค์ำ�ตอบของกั�ริเร่ิย์นร้ิ�ด��นสุ์ขภ�วิะเพ�ือ 
ทุกัค์น”

รีศ.ดิรี.นพ.นันทีวัิชี สิัทีธิิ์รัีกษ์ 
ผู้้�อำานวยการสถีาบันการเรียนร้� 
การสร�างเสริมสุขภาพ สสส.

“ค์วิ�มท��ท�ย์ต่อสั์งค์มไทย์ในเวิลิ�น่�ค์ือ
ทำ�อย่์�งไริให้�เกัิดกั�ริปิรัิบเปิล่ิ�ย์นพฤติกัริริม 
เริ�ส์ริ��งท�งเลืิอกั กัริะตุ�นให้�เข��ใจำแลิะตื�นตัวิ  
แต่ปิัญห้�คื์อในกัลิุ่มวัิย์รุ่ินห้รืิอกัลิุ่มค์นอ�ยุ์ 
ยั์งน�อย์จำะไม่ตริะห้นักัถ่้งสุ์ขภ�พม�กันักั 
เพริ�ะเปิ็นวัิย์ท่�ม่พลิัง แข็งแริง ช่อบค์วิ�ม
ท��ท�ย์ ห้รืิอแม�แต่ในกัลุ่ิมค์นวัิย์ทำ�ง�นก็ัต�ม 
ทุกัค์นไม่ช่อบให้�ใค์ริม�สั์�งห้รืิอบังคั์บ กั�ริด้แลิ
ส์ุขภ�พท่�ยั์�งยื์นจำะเกิัดข่�นจำ�กัค์วิ�มยิ์นด่ของ
บคุ์ค์ลิท่�ต�องกั�ริปิรัิบเปิล่ิ�ย์นด�วิย์ตัวิเอง ดงันั�น 
เริ�จ่ำงต�องค่์อย์ ๆ โน�มน��วิให้�เข�ปิรัิบเปิลิ�่ย์น 
ใช่�เห้ตุผู้ลิ ข�อม้ลิวิิช่�กั�ริ พฤติกัริริมเชิ่งสั์งค์ม 
ส์ภ�พแวิดลิ�อมริอบตัวิ ค่์อย์ ๆ  ปิรัิบ ค่์อย์ส์ริ��ง ๆ  
‘ไม่ม่ท�งท่�วัินเด่ย์วิจำะเปิลิ�่ย์นโลิกัได�’ ฉันใด 
ก็ัฉันนั�น แต่ห้�กัทุกัค์นเข��ใจำ ม่เป้ิ�ห้ม�ย์
เด่ย์วิกััน กั็ต�องช่่วิย์กัันผู้ลิักัดัน ส์นับส์นุนให้� 
สุ์ขภ�วิะท่�ด่เกิัดข่�น”

ภาสัวิรีรีณ สัังฆสุับรีรีณ์ 
ผู้้�อำานวยการศู้นย์กิจัการสร�างสุข 

(Sook Enterprise) สสส.

ภาวิะขาดิและเกินของโภชีนาการี
ปีระเด็้นัเร่�องอาหารนัั�นัสิ่ะท้อนัปัีญหาใหญ่ในัสัิ่งคมี

ได้้อย่างชั่ด้เจนั ไม่ีว่าจะเป็ีนัปัีญหาความีเหล่�อมีลำ�า  
พัฒินัาการของแต่่ละช่่วงวัย และปัีญหาสุิ่ขภาพอ่�นั  
ซึึ่�งอาจนัำาไปีส่้ิ่ปัีญหาสุิ่ขภาพที�เร่�อรัง

การแก้ไขปัีญหาดั้งกล่าวในัระยะยาวค่อการเพ่�มี
สัิ่ด้ส่ิ่วนัการบร่โภคอาหารเพ่�อสุิ่ขภาพอย่างสิ่มีดุ้ล โด้ย
สิ่ร้างการรับร้้และวัฒินัธิรรมีบร่โภคที�ดี้ให้กับปีระช่าช่นั 
รวมีทั�งการเสิ่ร่มีสิ่ร้างคุณภาพและความีปีลอด้ภัย 
ทางอาหาร ซึึ่�งเป้ีาหมีายส้ิ่งสุิ่ด้ค่อการทำาให้เก่ด้ ‘ความี
มัี�นัคงทางอาหาร’ ให้กับคนัไทย

สันับสันุนกิจกรีรีมทีางกาย (Physical Activity)
ทีี�เพียงพอ 

กลไกสิ่ำาคัญที�ช่่วยลด้ความีเสีิ่�ยงจากการเจ็บป่ีวย 
และเสีิ่ยชี่ว่ต่ก่อนัวัยอันัควรได้้ดี้ที�สุิ่ด้ อีกทั�งว่ธีินีั�ยังใช้่
ต้่นัทุนัต่ำ�าที�สุิ่ด้ว่ธีิหนึั�ง ซึึ่�งเป้ีาหมีายสิ่ำาคัญในัการผู้ลักดั้นั
ก่จกรรมีทางกายให้มีีการเคล่�อนัไหวของรา่งกายและเก่ด้
การเผู้าผู้ลาญพลังงานัที�ส่ิ่งผู้ลดี้ต่่อสุิ่ขภาพ ไม่ีว่าจะเป็ีนั
ก่จกรรมีที�เกี�ยวข้องกับการทำางานั ก่จกรรมีที�เกี�ยวข้อง
กับการเด่้นัทาง และก่จกรรมีที� เ กี�ยวข้องกับการ
นัันัทนัาการและกีฬา (Work-Transport-Recreation)  
ยังคงเป็ีนัปีระเด็้นัสิ่ำาคัญที�ต้่องสิ่นัับสิ่นุันัและส่ิ่งเสิ่ร่มี 
ในัทศวรรษหน้ัา

ความีท้าทายสิ่ำาคัญค่อการออกแบบกลไกและ 
เคร่�องม่ีอในัการสิ่นัับสิ่นุันัและกระตุ้่นัให้คนัมีีก่จกรรมี
ทางกายอย่างเพียงพอ เสิ่ร่มีสิ่ภาพแวด้ล้อมีที�เอ่�อต่่อการ
มีีก่จกรรมีทางกาย (Active Environment) รวมีทั�งพัฒินัา
ระบบและนัวัต่กรรมีเพ่�อสิ่นัับสิ่นุันัให้คนัมีีก่จกรรมี 
ทางกาย (Active System) อย่างมีีปีระส่ิ่ทธ่ิภาพอีกด้้วย

ปัญหาจากอุบัติเหตุทีางถืนน
อุบัต่่เหตุ่เป็ีนัหนึั�งในัสิ่าเหตุ่การต่ายสิ่ำาคัญที�สุิ่ด้

ปัีญหาหนึั�งในัปีระเทศไทย และมัีกเก่ด้ขึ�นักับปีระช่ากร
ในัช่่วงอายุระหว่าง 15-49 ปีี ซึึ่�งเป็ีนักลุ่มีที�มีีอ่ทธ่ิพล 
ต่่อเศรษฐก่จส้ิ่งที�สุิ่ด้ กลายเป็ีนัปัีญหาการเสีิ่ยชี่ว่ต่ก่อนั
วัยอันัควรได้้ส่ิ่งผู้ลต่่อไปีในัวงกว้าง ซึึ่�งปัีญหานีั�มีีความี
สัิ่มีพันัธ์ิในัหลากหลายม่ีต่่

เป้ีาหมีายการลด้พฤต่่กรรมีเสีิ่�ยงต่่ออุบัต่่เหตุ่ทางถ้นันั 
มีีวัต่ถุ้ปีระสิ่งค์สิ่ำาคัญเพ่�อลด้จำานัวนัผู้้้เสีิ่ยชี่ว่ต่จากอุบัต่่เหตุ่ 
ของกลุ่มีผู้้้ใช้่รถ้จักรยานัยนัต์่ รวมีทั�งการจัด้การพ่�นัที�
เสีิ่�ยง เพ่�อลด้อัต่ราการต่ายจากอุบัต่่เหตุ่ เป็ีนัภารก่จที�
ต้่องลงม่ีอแก้อย่างจร่งจัง และอาศัยการร่วมีม่ีอของภาคี 
เคร่อข่ายการทำางานัทุกภาคส่ิ่วนั

สุัขภาพจิต (Mental Health) 
เป็ีนัปัีญหาสุิ่ขภาพสิ่ำาคัญของผู้้้คนัในัยุคนีั� เน่ั�องจาก

สิ่ภาพสัิ่งคมีมีีความีซัึ่บซ้ึ่อนัและมีีความีเปีลี�ยนัแปีลง
อย่างรวด้เร็วรุนัแรง ที�สิ่ำาคัญค่อสุิ่ขภาพจ่ต่และสุิ่ขภาพ
ร่างกายมีีความีเช่่�อมีโยงกันัอย่างมีีนััยสิ่ำาคัญ การผู้ลักดั้นั
นัโยบายสุิ่ขภาพจ่ต่ควบค่้กับการสิ่ร้างเสิ่ร่มีสุิ่ขภาพในั
ด้้านัอ่�นั ๆ จึงเป็ีนัความีท้าทายในัอนัาคต่ที�ต้่องให้ 
นัำ�าหนัักในัการจัด้การเป็ีนัอย่างมีาก

เป้ีาหมีายสิ่ำาคัญในัการขับเคล่�อนังานัสิุ่ขภาพจ่ต่ในั
อนัาคต่ค่อการทำางานัเพ่�อเพ่�มีสัิ่ด้ส่ิ่วนัผู้้้มีีสุิ่ขภาพจ่ต่
สิ่มีบ้รณ์ในัปีระช่าช่นักลุ่มีเสีิ่�ยงต่่าง ๆ  รวมีทั�งการพัฒินัา
สุิ่ขภาพจ่ต่ในักลุ่มีพ่�นัที�เสีิ่�ยงผู่้านักลไกและเคร่�องม่ีอ 
ที�เหมีาะสิ่มี

ปัญหามลพิษทีางอากาศ
ส่ิ่งผู้ลสิ่ำาคัญต่่อสุิ่ขภาพของมีนุัษย์ แม้ีแต่่การหายใจ

เพ่�อส้ิ่ด้อากาศเข้าไปี ก็ล้วนัมีีผู้ลต่่อสุิ่ขภาพในัร่างกายเรา
ทั�งส่ิ่�นั ในัปัีจจุบันั ปีระเด็้นัมีลพ่ษทางอากาศเป็ีนัปัีจจัย
เสีิ่�ยง 1 ในั 5 ร่วมีกับพฤต่่กรรมีการก่นั การส้ิ่บบุหรี�  
การด่้�มีแอลกอฮอล์ และการไม่ีออกกำาลังกาย ที�ส่ิ่งผู้ล 
ต่่อสุิ่ขภาพของผู้้้คนัมีากที�สุิ่ด้ เป็ีนัโจทย์ใหญ่ในัอนัาคต่
ที� สิ่สิ่สิ่. ต้่องมีีการรับม่ีอกับการเปีลี�ยนัแปีลงของสิ่ภาพ 
ภ้ม่ีอากาศที�รวด้เร็ว ฝุุ่่นัควันัจากการคมีนัาคมี การเผู้า
ของภาคการเกษต่รในัที�โล่ง และไฟไหม้ีป่ีา

การลด้ผู้ลกระทบสุิ่ขภาพและความีเสีิ่�ยงจากมีลพ่ษ
ทางอากาศ จึงต้่องมีีการทำางานัอยา่งบ้รณาการกับหลาย
ภาคสิ่่วนั ในัหลายม่ีต่่ ทั�งการลด้ปีัญหามีลพ่ษในั 
พ่�นัที�เสีิ่�ยง รวมีทั�งการสิ่ร้างพฤต่่กรรมีเพ่�อลด้มีลพ่ษ 
จากส่ิ่�งแวด้ล้อมี

ประเด็นปัญ่ห้าทางสุขภาพื่ทั�ง 7 ประเด็นข้างต้น  
ไม่ว่าจะเป็นเร่�องบุห้ร่� สุราและสิ�งเสพื่ติด กิจกรรม 
ทางกาย อุบัติเห้ตุทางถนน การขาดและเกินทาง
โภช่นาการ ไปจนถึงเร่�องสุขภาพื่จิต และสิ�งแวดล้อม 
สิ�งเห้ล่าน่�ยังคงเป็นประเด็นท้าทายต่อการทำางาน
สร้างเสริมสุขภาพื่ในทศวรรษถัดไปของ สสส.  
ซึึ่�งอาศยัการร่วมม่อกับเห้ล่าภาค่เคร่อข่าย เพ่ื่�อร่วมกนั
พัื่ฒนาวิธ่ีการทำางาน ขยายผ่ลการทำางาน และ 
ต่อยอดการทำางานโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ื่�อยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพื่ในอนาคต

แต่แน่นอนว่าประเด็นปัญ่ห้าสุขภาพื่อุบัติให้ม่  
ก็เป็นสิ�งท่�ไม่อาจมองข้ามไปได้ สสส. จะยังคงทำา
ห้น้าท่�ติดตามปัจจัยเส่�ยง ไม่ว่าจะเป็นพื่ลวัตทาง
เศรษฐกจิ สังคม การเม่อง วัฒนธีรรม สิ�งแวดล้อม 
เทคโนโลย่ ฯลฯ อยู่ตลอดเวลา เพ่ื่�อเตร่ยมพื่ร้อม
รับม่อต่อสถานการณ์ท่�อาจเกิดขึ�น เพ่ื่�อรองรับ 
ต่อปัญ่ห้าสุขภาพื่ของคนไทยในอนาคตได้อย่าง 
ทันท่วงท่
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“เรืิ�องส์ขุภ�พไม่ใช่่เรืิ�องส์ว่ินตัวิ แตเ่ป็ิน
เรืิ�องท่�เก่ั�ย์วิพันกัับส์ภ�พแวิดลิ�อมทั�งริะบบ 
เริ�ต�องเผู้ช่ิญกัับค์วิ�มท��ท�ย์ท�่เกัิดจำ�กั
ส์ภ�วิะของส์ังค์มท�่เปิลิ�่ย์นแปิลิงอย่้์ตลิอด
เวิลิ� เรืิ�องส์ขุภ�พจ่ำงเป็ินเรืิ�องท่�ย์�กักัว่ิ�เดิม 
ส์�ิงท�่เริ�ต�องทำ�คื์อเน�นกั�ริพัฒิน�ริะบบ 
กั�ริส์ริ��งเส์ริิมส์ุขภ�พให้�เกัิดข่�นในสั์งค์ม
ไทย์ แลิะทำ�ให้�ทุกัค์นม่ส่์วินร่ิวิมในกั�ริส์ริ��ง
ริะบบนั�นข่�นม�”

สุัรีางครัีตน์ สัร้ีอยสันธิิ์� 
ผู้้�อำานวยการฝ่า่ยอำานวยการ สสส.

“ปิจัำจัำย์ท่�มแ่นวิโน�มว่ิ�จำะเกิัดข่�นในช่่วิง
เวิลิ� 10 ปีิข��งห้น�� ปิริะเทศูไทย์จำะต�อง
เผู้ชิ่ญกัับกั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงม�กัม�ย์ ใน
ห้ลิ�ย์ปิริะเทศูริิเริิ�มโค์ริงกั�ริ Smart Health 
ท่�นำ�เทค์โนโลิย่์ม�ใช่�เพ�ือกั�ริด้แลิสุ์ขภ�พท่�
ช่�ญฉลิ�ด ส์ส์ส์. ในฐ�นะองค์์กั�ริส์ริ��งเส์ริิม 
ส์ุขภ�พของปิริะเทศูไทย์กั็เช่่นเด่ย์วิกััน  
เริ�จำะส่์งเส์ริิม ปิรัิบใช่�นวัิตกัริริม แลิะเทค์โนโลิย่์ 
ต่�ง ๆ  ม�ช่่วิย์ในกั�ริขับเค์ลืิ�อนง�นส์ริ��งเส์ริิม 
สุ์ขภ�พในบริิบทท่�เปิล่ิ�ย์นแปิลิงไปิ”

สุัหัทียา จิรีะนันทิีพรี 
ผู้้�อำานวยการฝ่า่ยติดตามแลุ่ะประเมินผู้ลุ่

สสส.

“ในขณะท่�ย์ุค์ดิจิำทัลิค์ริองเมือง ซ่�ง
ค์วิ�มพิเศูษัของเทค์โนโลิย่์ ดิ จิำทัลิ คื์อ
ส์�ม�ริถ้เปิลิ�่ย์นส์ิ�งเดิม ๆ ‘ให้�ทันส์มัย์ 
แลิะทริงพลัิงได�ม�กัข่�น’ ดังนั�น ค์วิ�มท��ท�ย์
ของ ส์ส์ส์. ค์ือทำ�อย์่�งไริจ่ำงจำะส์�ม�ริถ้ 
นำ�เอ�เทค์โนโลิย่์ดิจิำทัลิม�ผู้ส์มผู้ส์�นกัับ
ง�นส์ริ��งเส์ริิมส์ุขภ�พเพ�ือกั่อให้� เกัิด
นวัิตกัริริมให้ม่ กัลิ�ย์เป็ินง�นส์ริ��งเส์ริิม 
ส์ุขภ�พท�่ทันส์มัย์ ทริงพลิัง แลิะทุกัค์น 
เข��ถ่้งได�อย่์�งเท่�เท่ย์ม”

วิิภาดิา วิงศ์เจริีญวิิทียา 
ผู้้�อำานวยการฝ่า่ยบัญชีุแลุ่ะการเงิน สสส.

“ค์วิ�มท��ท�ย์ของ ส์ส์ส์. คื์อกั�ริส์ริ��ง 
ค์วิ�มแตกัต่�งแลิะกั�ริวิ�งบทบ�ทในกั�ริ
ทำ�ง�นร่ิวิมกััน เพื�อส่์งต่อคุ์ณค่์�ต่อปิริะช่�ช่น 
ซ่�งท่�ผู่้�นม� 20 ปีิ ส์ส์ส์. ม่องค์์ค์วิ�มร้ิ�ต่�ง ๆ  
ม�กัม�ย์ ท่�ได�ม�จำ�กักั�ริทำ�ง�นร่ิวิมกัับ
ภ�ค์่เค์ริือข่�ย์ แลิะเริ�ส์�ม�ริถ้จัำดกัลิุ่ม 
องค์์ค์วิ�มร้ิ�เห้ลิ่�น่�ให้�เห้ม�ะส์มต่อผู้้� รัิบ
บริิกั�ริต่�ง ๆ  ได� โดย์เชื่�อมโย์งข�อม้ลิกัับองค์์กัริ
ในแวิดวิงส์ุขภ�พ เพ�ือส่์งต่อองค์์ค์วิ�มร้ิ�ท่� 
ส์ส์ส์. ม่ ให้�ไปิส่้์กัลุ่ิมผู้้�รัิบบริิกั�ริต่�ง ๆ ได�”

รีวิิศม์ วิงษ์สัมาน 
ผู้้�อำานวยการฝ่า่ยเทุค์โนโลุ่ยีสารสนเทุศู 

สสส.

“เริ�ทำ�ง�นท่�ท��ท�ย์ตลิอดเวิลิ� ส์�ิงท�่ 
ม่ผู้ลิโดย์ตริงต่อสุ์ขภ�พกั�ย์ ส์ุขภ�พจำิต 
ค์วิ�มเปิน็อย้์ ่ฐ�นะท�งเศูริษัฐกัจิำค์รัิวิเรืิอน 
ไม่ว่ิ�จำะเปิ็นเริ�ืองภัย์พิบัติ ฝุ่่นพิษั PM2.5 
โริค์ริะบ�ดให้ญ่ ไปิจำนถ่้งค์วิ�มริุนแริง 
ในกั�ริแย่์งชิ่งอำ�น�จำท�งกั�ริเมือง ส์ส์ส์. 
ต�องเปิ็นผู้้�นำ�กั�ริร่ิวิมมือจำ�กัทุกัภ�ค์ส่์วิน
ของส์ังค์ม เพ�ือริับมือกัับ ‘ผู้ลิกัริะทบจำ�กั 
ภัย์พิบติัต่�ง ๆ’ แลิะแกั�ไขปิญัห้�ท่�ตริงจำดุ
อย์�่งแท�จำริิง เพื�อค์วิ�มย์�ังย์นื”

ธัิ์ญญธิ์รี ยงศรีีพิพัฒน์ 
ผู้้�อำานวยการฝ่า่ยตรวจัสอบภายใน สสส.

“ทุกั ๆ วัินของกั�ริทำ�ง�นส์ริ��งเส์ริิม 
ส์ุขภ�พไม่ม่อะไริต�ย์ตัวิ ส์�ิงท�่ไม่ค์�ดคิ์ด 
เกิัดข่�นได�เส์มอ ทั�งจำ�กัธ์ริริมช่�ติอย่์�ง 
โริค์อุบติัให้ม่ พฤติกัริริมมนุษัย์ ์ปิจัำจำยั์ท�ง
เศูริษัฐกัจิำ ส์งัค์ม แต่ค์น ส์ส์ส์. พริ�อมรัิบมือ
กัับทุกัค์วิ�มท��ท�ย์ เพริ�ะเริ�เชื่�อม�ันว่ิ�
องค์์กัริเลิก็ั ๆ อย์�่ง ส์ส์ส์. ท่�จำบัมือกับัภ�ค่์
เค์รืิอข่�ย์ทั�วิปิริะเทศู จำะส์ริ��งค์วิ�ม
เปิลิ�่ย์นแปิลิงเชิ่งบวิกัเห้มือนท่�เค์ย์ทำ�ม�
ตลิอด 20 ปิ ีแลิะจำะ ‘ทำ�’ ต่อไปิไม่ว่ิ�จำะ 
อ่กักั�่ปิ”ี

กาญจนา บงกชีรัีตน 
ผู้้�อำานวยการฝ่า่ยส่�อสารองค์์กร สสส.

“ในมุมของค์นทำ�ง�นด��นส์ริ��งเส์ริิมสุ์ขภ�พ เริ�ต�องกั�ริทำ�ง�นเช่งิรุิกั มองไปิข��งห้น�� ม่ค์วิ�ม
พริ�อมรัิบมือกัับกั�ริเปิล่ิ�ย์นแปิลิงให้�ทันต่อส์ถ้�นกั�ริณ์ ห้มั�นพฒัิน�ทักัษัะค์วิ�มส์�ม�ริถ้ของตนเอง
ส์มำ��เส์มอ เติมไฟ เติมพลิังของกั�ริม่จิำตส์�ธ์�ริณะ ไม่เห็้นแก่ัปิริะโย์ช่น์ส่์วินตน ม่ใจำเปิิดกัวิ��ง  
ช่่วิย์เห้ลืิอสั์งค์ม ท่�ส์ำ�คั์ญต�องกัลัิบม�ด้แลิกั�ย์แลิะใจำของตนเอง ค์นของ ส์ส์ส์. ต�องเปิน็ตัวิอย์�่งท่�ด่
ในกั�ริจัำดกั�ริปัิญห้�สุ์ขภ�พได�”

ศิริีนภา สัถืาพรีวิจนา 
ผู้้�อำานวยการฝ่า่ยบริหารงานบุค์ค์ลุ่ สสส.
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