กว่ าจะมาเป็ น นวัตกรรม สสส.
เพราะความยัง+ ยืนไม่ ได้ หมายถึงการอยู่นิ+งอยู่กับที+
แต่ ต้องมีการพัฒนาตัวเองไปเรื+ อยๆ
มิเช่ นนัCนอาจกลายเป็ นความล้ าสมัย ไม่ ทันยุค ทันสถานการณ์ ของสั งคมที+เคลื+อนไปอย่ างรวดเร็ ว
ย้อนกลับไปเมื/อ 15 ปี ที/แล้ว การก่อตั8งสํานักงานกองทุนสนับสนุนและสร้ างเสริ มสุขภาพ
(สสส.) ถือว่าเป็ นการสร้างเครื/ องมือเพื/อเปิ ดพื8นที/ทางสังคมและปัญญา นับเป็ นอีกนวัตกรรมทางสังคม
ที/สาํ คัญของประเทศไทย ด้วยแนวการสร้างเสริ มสุ ขภาพของคนไทยให้มีสุขภาวะทั8งด้านร่ างกาย จิต
ปั ญญา สังคม โดยใช้กลยุทธ์ไตรพลังในการขับเคลื/อนงาน ด้วยการสร้างสิ/ งแวดล้อมที/เอื8อต่อการมีสุข
ภาวะที/ดี และการปรับเลี/ยนพฤติกรรมระดับบุคคล การสร้างเสริ มความเข้าใจสุ ภาพเป็ นเครื/ องมือหลัก
อย่างหนึ/งในการสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อม การปรับทัศนคติ และพฤติกรรมสุ ขภาพของ
ประชาชน ให้ลดปั จจัยเสี/ ยง และสร้างเสริ มปั จจัยการมีสุขภาพที/ดี รวมทั8งมีส่วนสนับสนุนในการสร้าง
สังคม และผลักนโยบายที/เอื8อต่อการปรับเปลี/ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน
นวัตกรรมสังคมคืออะไร?
เมื/อเอ่ยถึงคําว่า “นวัตกรรม” คนมักนึกถึงการคิดหรื อประดิษฐ์อะไรใหม่ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่การจะแก้ไขปั ญหาและพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศได้อย่าง
แท้จริ งนั8น “นวัตกรรมสังคม” ก็สาํ คัญไม่นอ้ ยไปกว่านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“นวัตกรรมสังคม” (Social Innovation) ไม่ใช่คาํ ใหม่ในสังคมไทยอีกต่อไป มีผใู ้ ห้คาํ
นิยามไว้หลากหลาย แต่ใจความสําคัญคือ การคิดค้ นและทําอะไรใหม่ ในทางสังคม เป็ นนวัตกรรมใหม่
ทางความคิดที+พัฒนาสั งคมและช่ วยส่ งเสริ มความสามารถทางสั งคม (Caulier-Grice,2010) ตัCงแต่
ระบบการศึกษา การพัฒนาชุมชน สุขภาพ รวมไปถึงเรื+ องอื+นๆ เพื+อพัฒนาสั งคมให้ ยงั+ ยืน เป็ นรู ปแบบ
ของการสร้ างสรรค์ ที+นาํ ไปสู่ การปฏิรูปสถาบัน หน่ วยงาน หรื อนโยบายใหม่ ๆ (Damanpour, 1991;
Drazin, Glynn, & Kazanjian, 1999; Gryskiewicx, 2000) ต้ องเริ+ มต้ นด้ วยความคิดสร้ างสรรค์
หรื อแรงบันดาลใจที+อยากให้ เกิดสิ+ งดีๆ ขึนC ในสั งคม และมีพลังเปลีย+ นแปลงสั งคม ประเด็นสําคัญของ
นวัตกรรมอยู่ทวี< ่ า เป็ นความคิดหรื อแนวคิดใหม่ ๆ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ได้ (Mulgan, Geoff, et
al., 2007)
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แม้จะเป็ นเรื/ องยากกว่าที/จะนิยามและมองให้เห็นได้วา่ การคิดค้นหรื อประดิษฐ์อะไรใหม่ๆ ทาง
สังคมคืออะไร แต่การส่ งเสริ มให้คนในองค์กร/ชุมชนคิดสร้างสรรค์ มีจิตสํานึก เป็ นคนที/มีคุณภาพมาก
ขึ8น เป็ นปั จจัยที/สาํ คัญอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
นวัตกรรม สสส. : นวัตกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ลดปัจจัยเสี<ยง และสร้ างปัจจัยเสริ มทางสุ ขภาพ
ในส่ วนของ สสส. ทุกสํานักต่างก็มีนวัตกรรมของตนเอง หากแต่มีลกั ษณะร่ วมคือ เป็ น
นวัตกรรมเพื/อดําเนินการด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพในหลากหลายรู ปแบบ ทั8งชิ8นงาน กระบวนการทํางาน
กลไก และองค์ความรู ้ โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) มีพ8ืนฐานมาจากปั ญหา 2) เป็ นวิธีการใหม่
และ 3) ก่อให้เกิดการเปลี/ยนแปลงที/ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมด้านสุ ขภาพ และสร้างสังคมที/เอื8อต่อ
การมีสุขภาวะที/ดี โดยมีกลยุทธ์ “ไตรพลัง” ในการทํางานร่ วม นัน/ คือ การสร้างองค์ความรู ้ การ
ขับเคลื/อนทางสังคม และการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบที/เกี/ยวข้อง
(ข้ อมูลเพื7อทํา Info Graphic)
ยุทธศาสตร์ ไตรพลัง
• การสร้ างองค์ ความรู้ (Knowledge) ต้องมีความรู ้อย่างพอเพียง ต่อเนื/อง เท่าทัน
สถานการณ์ และเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย
• การขับเคลื7อนทางสั งคม (Social Movement) ต้องระดมพลังในการทํางาน มีเป้าหมาย
ร่ วม มีทกั ษะในการทํางานร่ วมกัน มีเครื อข่ายเชื/อมโยงกัน
• การกําหนดนโยบายและกฎระเบียบทีเ7 กีย7 วข้ อง (Policy) เป็ นการขยายการมีส่วนร่ วมให้
กว้างขวางขึ8น การสร้างนโยบายและกฎระเบียบทําให้เกิดระบบที/ยาวนาน ยิง/ นโยบาย/
กฎระเบียบได้จากความรู ้และเป็ นที/ยอมรับจากสังคม
ย่อมจะยิง/ ทําให้เกิดความร่ วมมือ
ในทางปฏิบตั ิอย่างยัง/ ยืน

กว่ าจะมาเป็ นนวัตกรรม สสส.
ฝ่ ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สสส. ใช้โมเดลก้ นหอย (Spiral Model) เพื/อสร้าง ค้นหา เสริ ม
พลัง พัฒนาศักยภาพ และยกระดับโครงการและเครื/ องมือทํางานให้เป็ น “นวัตกรรมเพื/อสร้างเสริ มสุ ข
ภาวะ” เนื/องจากเป็ นโมเดลที/สามารถใช้อธิบายถึงกระบวนที/ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม ซึ/ งเป็ น
วิธีการพัฒนาแบบหมุนรอบตามขั8นตอนที/ทาํ ให้เกิดความรู ้ ประสบการณ์ใหม่แบบไม่รู้จบ เป็ นวงจร
หมุนเวียนที/หมุนเป็ นเกลียว ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื/อง
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ความท้าทายสําคัญของการผลักดันให้ภาคีเครื อข่าย สสส. สร้างนวัตกรรมเพื/อสุ ขภาวะคือ การ
ทําให้ ภาคีเครื อข่ายทราบและสามารถตระหนักได้วา่ สิ/ งที/ดาํ เนินการอยูน่ 8 นั เป็ นนวัตกรรมหรื อไม่ อยูใ่ น
ขั8นตอนไหนของนวัตกรรม และสามารถข้ามไปสู่ ข8 นั ที/กา้ วหน้ากว่าได้อย่างไร ... นี+จึงเป็ นเหตุผลว่ า
ทําไมภาคีเครื อข่ ายจึ งควรรู้ จักโมเดลก้ นหอยและกระบวนการของนวัตกรรมทางสังคม
รู ปแบบของโมเดลก้นหอยแสดงให้เห็นว่า แต่ละขั8นตอนของการเกิดนวัตกรรมทางสังคม จะมี
การระบุถึงวิธีการหรื อกระบวนการบางอย่างในการก้าวข้ามไปสู่ ข8 นั ที/สูงกว่า และขั8นตอนเหล่านี8อาจไม่
มีความต่อเนื/องตามลําดับเสมอไป บ้างครั8งมีการกระโดดข้ามขั8น หรื อย้อนกลับไปสู่ จุดเดิม หรื อ
จุดเริ/ มต้น ตามแต่สถานการณ์ (Murrat et. al., 2010) ซึ/งรู ปแบบที/นิยมใช้มากที/สุดคือ 6 ขั8นตอน
ของ Open Book of Social Innovation โดย The Young Foundation สหราชอาณาจักร

ที+มารู ป : Open Book of Social Innovation
ขัIนตอนของกระบวนการของนวัตกรรมทางสั งคม ตามแนวคิดโมเดลก้ นหอยของ Open Book of
Social Innovation
ขัIน
1

Prompts

รับรู ้ถึงปั ญหา
วิเคราะห์ปัญหา และ
ความต้องการได้
และมีไอเดียในการ
แก้ปัญหา

ขัIน
2

Proposals

มีแผนการทํางาน
วิธีการทํางานที/เป็ น

- แรงบันดาลใจ (Inspiration)
- ปั ญหา (Problems)
- สาเหตุของปั ญหา (Causes of
problems)
- หลักฐาน (Evidences)
- ความต้องการกละความสามารถ (Needs
and capacities)
- รวบรวมไอเดีย (Framing Ideas)
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วิธีการที/ทุกคนที/
เกี/ยวข้องมีส่วนร่ วม

ขัIน
3

Prototypes

ขัIน
4

Sustaining

ขัIน
5

Scaling

ปฏิบตั ิงานตาม
แผนการทํางาน มี
การวัดผล การ
ประเมินผลการ
ทํางาน และสร้าง
เครื อข่ายการ
แลกเปลี/ยนเพื/อ
พัฒนางาน
มีแหล่งทรัพยากรที/
สามารถทํางานได้
อย่างต่อเนื/อง
ยุทธศาสตร์การ
ทํางานที/ชดั เจน มี
แผนการทํางานใน
ระยะยาวที/ไม่
จําเป็ นต้องใช้งบประ
มารของ สสส.มี
โมเดลธุรกิจ/แผน
ธุรกิจ (กรณี เป็ น
product)
ขยายการทํางานโดย
สามารถถ่ายทอด
สร้างให้เกิดแรง
บันดาลใจ มี
เครื อข่ายที/เข้มแข็งใน

- ออกแบบกระบวนการ (Design
Methods)
- วางแผน (Planning)
- ระบุการมีส่วนร่ วม (Identify incentive
to participate)
- ทดสอบ (Testing)
- มีการวัดผลความสําเร็ จ (Measure of
success)
- มีผลผลิต (Output) / เกิดผลลัพธ์
(Outcome)
- สร้างเครื อข่ายใหม่ๆ (Creating real
network)
- มีงบประมาณ/แหล่งงบประมาณสําหรับ
อนาคต (Secure Finance to future /
Resource of Fund)
- มีกลยุทธ์และผลการดําเนินงานที/ชดั เจน
(Specific Tactics / Evidence)
- มีแผนธุรกิจ ( Business Model)

- ทําตาม/แลกเปลี/ยน/แพร่ กระจาย
(Copying/Sharing/Diffusion)
- สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire)
- ร่ วมมือ/สร้างเครื อข่าย
(Collaborative/Networking)
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ขัIน
6

System
Change

การขยายการทํางาน
ในประเด็นที/
เกี/ยวข้อง ประเด็น
การทํางานอื/นๆ หรื อ
พื8นที/อื/นๆ ผลิตเพื/อ
วางจําหน่าย (กรณี
เป็ น product)
เปลี/ยนความคิด
ทัศนคติ ค่านิยม การ
ขับเคลื/อนทางสังคม
นโยบาย กฎ ระเบียบ
สร้างระบบการ
ทํางาน/ประเด็นใหม่

- รณรงค์/สร้างความตะหนัก/การสนับสนุน
(Campaign / Awareness Raising /
Advocacy / Campion)

- เกิดการเคลื/อนไหวทางสังคม (Social
movement)
- เกิดนโยบาย/กฎหมาย/กฎ/ระเบียบใหม่
(Policy/Law/Regulation/Legislation)
- เปลี/ยนแนวคิดและทัศนคติ (Changing
Mindsets & Attitude)
- สร้างบริ บท/สิ/ งแวดล้อมใหม่ (Create
new context)

อย่างไรก็ตาม การประบวนการของนวัตกรรมทางสังคมทั8ง 6 ขั8นตอนนั8น ส่ วนใหญ่มีอตั รา
ความสําเร็ จตํ/ากว่า 10% (Wyatt, 2014) สาเหตุหลักที/นวัตกรรมไม่ประสบความสําเร็ จมีหลาย
ประการเช่น การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที/ไม่ถูกต้อง การขาดการมีส่วนร่ วมและการไม่
คํานึงถึงความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การไม่พฒั นาเครื อข่ายการแลกเปลี/ยนเรี ยนรู ้ การขาดการ
วิเคราะห์ช่องว่างและจุดอ่อน รวมทั8งการขาดการสื/ อสารกับส่ วนต่างๆ ที/เกี/ยวข้อง (Diaz, 2014) การ
ขาดทักษะที/จาํ เป็ น การขาดความตระหนักในการดําเนินการ การขาดเงินทุนสนับสนุน ฯลฯ รวมทั8งการ
ละดับขั8นตอนการตัดสิ นใจภายในหน่วยงานมากเกินไป เป็ นต้น (Murray et al., 2010)
ถอดรหัสนวัตกรรม สสส.
ที/ผา่ นมา สสส. ได้ให้การสนับสนุนการภาคีเครื อข่ายสร้างนวัตกรรมมากมายทั8งที/ตอบโจทย์
สําหรับคนวงกว้าง และเฉพาะกลุ่ม เช่น FeelFit@ เครื< องวัดและติดตามการมีกจิ กรรมทางกาย เป็ น
เครื/ องวัดและติดตามการมีกิจกรรมทางกายในชีวติ ประจําวัน
เพื/อตรวจวัดค่าการเผาผลาญพลังงาน
ระยะเวลาในการมีกิจกรรมทางกายในชีวติ ประจําวัน ตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก โดยแบ่ง
ระดับการมีกิจกรรมทางกาย 3 ระดับตามค่าอัตราการสังเคราะห์พลังงานในขณะทํากิจกรรม โดยเครื/ อง
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จะวัดอัตราการเคลื/อนไหวของร่ างกายมนุษย์
ซึ/ งจะถูกนํามาวิเคราะห์เพื/อคํานวณหาอัตราการใช้
พลังงานจากการใช้ออกซิ เจนเทียบกับนํ8าหนักตัว โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับตามกิจกรรมแต่ละประเภท
อีกตัวอย่างนวัตกรรมที/ตอบโจทย์การแก้ปัญหาความเสี/ ยงทางสุ ขภาพ คือ กระชังว่ ายนํLา เพื/อฝึ ก
ทักษะการว่ายนํ8ารอดชีวติ สําหรับเด็ก แก้ปัญหาการเสี ยชีวติ ของในเด็กกลุ่มอายุนอ้ ยกว่า 10 ปี ซึ/ งมี
สาเหตุหลักจากอุบตั ิเหตุการจมนํ8า โดยเฉพาะในช่วงปิ ดเทอม เป็ นการคิดสร้างสระว่ายนํ8าในแหล่งนํ8า
ธรรมชาติ โดยใช้หลักการเดียวกับกระชังเลี8ยงปลา คือใช้ไม้ไผ่เพื/อจํากัดพื8นที/ท8 งั กว้าง ยาว และลึก ให้
เป็ นสระว่ายนํ8า เพื/อให้เด็กในชุมชนเข้าถึงสระว่ายนํ8า และใช้เป็ นแหล่งฝึ กทักษะการว่ายนํ8าอย่าง
ปลอดภัย นอกจากนี8 ยังมีการทําสระว่ายนํ8าชัว/ คราวบนบก เป็ นลักษณะสระว่ายนํ8าเคลื/อนที/ ทําจากท่อ
เหล็กโปร่ งปูดว้ ยผ้าใบหนาเพื/อรองรับนํ8าปริ มาณมาก สามารถถอด ประกอบใหม่ได้
ส่ วนนวัตกรรมแนวตอบโจทย์ในชุมชนอย่าง กิจการร้ านนํLาชาเพือ< ชุมชน กิจกรรมที/สร้างการ
เรี ยนรู ้ภายใต้วถิ ีมุสลิมที/ถูกต้อง
โดยการชักชวนเด็กและเยาวชนที/เสี/ ยงต่อปั ญหายาเสพติดเข้ามาทํา
กิจกรรมกับมัสยิด โดยชักชวนให้เด็กและเยาวชนที/เข้ามาเรี ยนศาสนามาร่ วมขายนํ8าชา ฝึ กทักษะอาชีพ
และการทําอาหารพื8นบ้าน โดยทุกคนช่วยงานตามที/ทาํ ได้ตามความสามารถ เช่น ขายนํ8าชา ล้างจาน เก็บ
เงิน และทําบัญชี แล้วกระตุน้ ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี8ไปชวนคนอื/นๆ อาจจะเป็ นกลุ่มเสี/ ยงและไม่เป็ น
กลุ่มเสี/ ยงก็ได้ มามีส่วนร่ วมในกิจกรรมที/ร้านนํ8าชา ส่ วนกําไรจากการขายและการบริ จาค แกนนําได้
จัดตั8งเป็ น "กองทุนนํ8าชา" เพื/อเป็ นกองทุนเกี/ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
(ล้ อมกรอบ)
ตัวอย่ างนวัตกรรม สสส.
สสส. ได้แบ่งนวัตกรรมที/คิดค้นและทดลองใช้แล้วประสบความสําเร็ จออกเป็ น 4 หมวดคือ
• นวัตกรรมเพื7อสร้ างสั งคมสุ ขภาวะผ่ านสั งคมดิจติ อล (Digital Wellness Community)
เช่น INNOWHALE ชุมชนจิตอาสา พัฒนานวัตกรรม สร้างแรงบรรดาใจให้คนหลากหลาย
สาขาอาชีพมาร่ วมกันพัฒนานวัตกรรมสาธารณะ เพื/อแก้ปัญหาสังคม และเผยแผ่กรณี ศึกษา
ของนวัตกรรมสุ ภาวะที/น่าสนใจทั8งในและต่างประเทศ
• นวัตกรรมเพื7อสุ ขภาพ (Innovation for Health) เช่น UNIT ล้างไต สําหรับผูป้ ่ วยที/
ต้องการล้างไตด้วยตัวเอง, ที/นอนนํ8ายางพารา : ป้องกันแผลกดทับและที/นอนสุ ขภาพ,
เครื/ องตรวจความเค็มในอาหารและปั สสาวะเพื/อลดปั จจัยเสี/ ยงทางสุ ขภาพของประชาชน,
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เครื/ อง FeelFit@ เครื/ องวัดและติดตามการมีกิจกรรมทางกาย, Doctor me application
เพื/อสุ ขภาพคนไทย
• นวัตกรรมเพื7อการเกิดสั งคมสุ ขภาวะ (Community Wellness) เช่น ธนาคารเหล้า เฝ้า
ระวังและส่ งเสริ มการลด ละ เลิก เหล้า ให้คนอยากเลิกเหล้าทดลองเลิก, กองทุนนํ8าชาใน
มัสยิด ซึ/ งเป็ นกิจการเพื/อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน ในลักษณะเพื/อนชวนเพื/อน ให้เลี/ยง
ยาเสพติด รวมทั8งการฝึ กอาชีพ และลดพฤติกรรมเสี/ ยงต่างๆ, กระบวนการสร้างสรรค์
แคมเปญการตลาดเพื/อสังคมของ สสส., โปรแกรมมระบบข้อมูลตําบล (ตําบลสุ ขภาวะ) /
เครื/ องมือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ชุมชน, กลไกสภาผูน้ าํ ชุมชน ในการขับเคลื/อนชุมชนน่าอยู,่
ถนนข้าวเหนียว ต้นแบบสงกรานต์ปลอดเหล้า เป็ นต้น
• นวัตกรรมการพัฒนากระบวนการทํางาน (Process Improvement) เช่น วิธีวทิ ยาการ
สํารวจสถานการณ์คนไร้บา้ น, การตรวจสอบคุณภาพข้อเสนอโครงการ สสส.
• นวัตกรรมเพื7อสร้ างสิ7 งแวดล้ อมทีเ7 อือI ต่ อการมีสุขภาวะ (Living Deconstruction) เช่น
การปรับสภาพบ้านเพื/อคนพิการและผูส้ ู งอายุโดยชุมชน เป็ นต้น
ยกระดับนวัตกรรม สสส.สู่ Start up : เพิม7 คุณค่ านวัตกรรมทางสั งคมเพื7อสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ปั จจุบนั สสส. มีนวัตกรรมเพื/อสุ ขภาวะสุ ขภาพจํานวนมาก และกําลังพยายามยกระดับ ให้มีการ
ใช้งานในวงกว้าง เพิ/มทั8งคุณค่าและมูลค่า สอดคล้องกับกระแสของโลกที/มีความตื/นตัวทางเทคโนโลย
และนวัตกรรม กระแสการเกิดสตาร์ทอัพ และผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ที/ทาํ งานเพื/อสังคมที/เริ/ มมีมาก
ขึ8นๆ
สสส. ได้เปิ ดพื8นที/ให้นกั วิจยั และนักลงทุน รวมถึงผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นนวัตกรรมได้มาพบกัน เช่น
การจัดงาน "HealthTech4Good Forum แก้ ปัญหาสุขภาพคนไทยด้ วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม" มี
การจัดประกวดนวัตกรรม และกิจกรรมเสวนา ให้ความรู ้และแรงบันดาลใจ เชิญนักลงทุนมาให้
แนวทาง-แนวคิดการตลาด เพื/อให้เครื อข่ายและผูป้ ระกอบการเอาไปปรับใช้

"นวัตกรรมของไทยมีเยอะ แต่ จะทําอย่ างไรให้ มาเจอกันระหว่ างคนคิดโจทย์ และคนต้ องการ
แก้ ไขปั ญหา เราจึ งสร้ างเวทีรองรั บให้ เจอกัน นวัตกรต้ องมีความรู้ ทักษะที+ถกู ด้ าน การสร้ างนวัตกรรม
ต้ องสร้ างจากทางแก้ ของปั ญหาจริ งที+เกิดขึนC ผลิตแล้ วต้ องมีคนใช้ และทําให้ เกิดคุณค่ าจริ ง" ดร.ณัฐ
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พันธุ์ ศุภกา ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสนับสนุนงานนวัตกรรมและผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาภาคีสมั พันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวในมุมมอง สสส. ที/มีบทบาทในการผลักดันนวัตกรรมสังคมด้านสุ ขภาวะ
สร้ างนวัตกรรุ่นใหม่ ใส่ ใจการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
นอกจากนี8 สสส. ยังได้จดั โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ (THAIHEALTH
INNO Awards) เปิ ดโอกาสให้กบั เยาวชนคนรุ่ นใหม่ระดับมัธยมทั8งต้นและปลาย และอาชีวศึกษา ได้
สร้างสรรผลงานนวัตกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ ทั8งในรู ปแบบแนวคิด โครงงาน หรื อสิ/ งประดิษฐ์ที/เกิดขึ8น
จากการผสมผสานความคิดริ เริ/ มสร้างสรรบนพื8นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื/อช่วยลด
พฤติกรรมเสี/ ยงทางสุ ขภาพ หรื อส่ งเสริ มให้คนมีสุขภาพที/ดีในด้านสุ ขภาพกาย จิตใจ ปั ญญา และสังคม
เป็ นการบ่มเพาะทักษะความรู ้ ความสามารถของเยาวชนด้านการวิจยั ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์
นวัตกรรม และเพิ/มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานและพัฒนาให้เกิดขึ8นได้จริ ง
กล่ าวโดยสรุ ป การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมมีความคล้ายคลึงกับการพัฒนานวัตกรรมทัว/ ไป
นัน/ คือเริ/ มจากปั ญหาที/พบและความต้องการ แล้วจึงรวบรวมปั ญหาและสร้างนวัตกรรมขึ8นเพื/อนําไป
แก้ปํญหา หรื อพัฒนาการทํางาน โดยต้ องมีการพัฒนาปรั บปรุงไปเรื< อยๆ อย่ างต่ อเนื<อง เพราะนวัตกรรม
เป็ นวงจรทีห< มุนแบบไม่ ร้ ูจบ มิเช่ นนัLนก็จะถูกแทนทีด< ้ วยนวัตกรรมอื<นๆ
ดูรายละเอียดนวัตกรรม สสส. เพิ/มเติมได้ที/ หนังสื อถอดรหัสนวัตกรรม สสส. เล่ม 2
http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/15999 (หน้า 15 – 118) รวบรวมผลงาน
นวัตกรรมสร้างเสริ มสภาพของภาคีเครื อข่าย สสส. 15 ผลงาน พร้อมขั8นตอนของกระบวนการทาง
นวัตกรรม ตั8งแต่การรวบรวม จัดหมวดหมู่ และฉายภาพให้ท่านผูอ้ ่านรู ้สึกเหมือนได้เข้ามานัง/ อยูใ่ น
ห้องประชุมตั8งแต่เริ/ มต้นในการสร้างนวัตกรรมแต่ละชิ8น จํานวน 15 ผลงาน จากหลากหลายสํานัก
และความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายที/เกี/ยวข้อง เพื/อนําไปสู่ การแก้ปัญหาหรื อพัฒนาสังคม สิ/ งแวดล้อม
ที/เกี/ยวข้อง แสดงถึงความพยายามไม่รู้จบของภาคีเครื อข่ายในการสร้างสังคมเพื/อสุ ขภาวะ
สําหรับผูท้ ี/สนใจอ่าน Open Book of Social Innovation โดย The Young Foundation
ดาวน์โหลด ได้ที/ https://youngfoundation.org/wp-content/uploads//10/2012TheOpen-Book-of-Social-Innovationg.pdf
บรรณานุกรม

8

ดร.กาญจนา แสงลิ8มสุ วรรณ. นวัตกรรมทางสังคม: ประโยชน์ที/มีมากกว่าที/คิด. Executive Journal, หน้า 1215. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา (2561, 18 มกราคม) ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสนับสนุนงานนวัตกรรมและผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนา
ภาคีสมั พันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. (สัมภาษณ์)
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