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กรอบการจัดท าแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก  
ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

 
1. วัตถุประสงค์ของร่างคู่มือ 

1.1 เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก 
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
1.3 เพื่อน ำเสนอโครงกำรตัวอย่ำงกำรจัดกำรปัญหำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกในระดับพื้นท่ี 

 

2. องค์ประกอบและขอบเขตเนื้อหาของคู่มือ 
2.1 สถำนกำรณ์สุขภำพจิตคนไทยและกลุ่มวัยท ำงำน  
2.2 กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี : นโยบำยและแนวทำงกำรสนับสนุนกำร               

สร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยท ำงำน 
2.3 องค์ควำมรู้ คู่มือ ส่ือ ประกอบกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก 
2.4 หน่วยงำน องค์กร และเครือข่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก 

 

3. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง ถ่ินหรือพื้นที่  :  นโยบายและแนวทางการสนับสนุน                     
การสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยท างาน 
3.1 กำรเข้ำถึงกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกในท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  
3.2 นโยบำยและแนวทำงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยท ำงำน 
3.3 ขั้นตอนกำรเตรียมกำรขอรับกำรสนับสนุนงบกองทุนฯท้องถิ่น 

3.4 กรอบกำรจัดท ำโครงกำรและโครงกำรตัวอย่ำง  

3.5 ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม สร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก 
 

4. องค์ความรู้ คู่มือ สื่อ ประกอบการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก 
 

5. หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก 
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สว่นที ่1 

บทน ำ 

     
        คู่มือแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก ภายใต้การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินหรือพื้นที่ จัดท ำขึ้นภำยใต้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพจิตเชิงรุก 2) เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ี 3) เพื่อน ำเสนอโครงกำรตัวอย่ำงกำรจัดกำรปัญหำกำรสร้ำง เสริมสุขภำพจิตเชิงรุกในระดับพื้นท่ี 
ประกอบด้วยเนื้อหลัก ดังนี้ (1) สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพจิตในประเทศไทย กำรจัดบริกำรและควำมก้ำวหน้ำ            
(2) ระบบบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก มีเนื้อหำย่อยได้แก่  นิยำมควำมหมำยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิง
รุก  กรอบคิด/หลักกำร และ  กระบวนกำรและขั้นตอนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก (3) กองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี : นโยบำยและแนวทำงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก กลุ่มวัย
ท ำงำน และ (4) ข้อมูล องค์ควำมรู้ และ หน่วยงำน/องค์กรท่ีสนับสนุนและท ำงำนด้ำนสุขภำพจิต  
 

กระบวนการจัดท าคู่มือฯ เริ่มจำกกำรประมวลและสังเครำะห์ข้อมูล ท่ีเป็นต้นทุนเดิม และผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงสุข โดยสมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำก               
ส านักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเส่ียงทำงสุขภำพ (ส ำนัก 2) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(สสส.)  ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง และด ำเนินงำนภำยใต้
กรอบคิดกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จ ำเป็นต้องมีกลไกและหน่วยสนับสนุนเชิงวิชำกำร ท้ังด้ำนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพจิต กำรพัฒนำภำคีเครือข่ำย และกำรบริหำรจัดกำร  โดยมุ่งหวังว่ำฐำนท้องถิ่นคือฐำนปฏิบัติกำรท่ีลด
ช่องว่ำงกำรเข้ำถึงระบบบริกำร ท่ีมุ่งเน้นกำรดูแลตนเอง (Self-Care) ของกลุ่มวัยท ำงำนท่ีมีข้อจ ำกัดด้ำนเงื่อนไข
เวลำ มีควำมหลำกหลำยและยืดหยุ่นสูง และ ยังตระหนักเรื่องสุขภำพหรือคุณภำพชีวิตน้อยกว่ำปัจจัยด้ำน
กำรเงินและเศรษฐกิจ   

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ เป็นท้ังเครื่องมือและกลไกกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ชุมชนท่ีใกล้ชิดกับประชำชนในระดับพื้นท่ี ท่ีทุกภำคส่วนและประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จำก
กองทุนฯ ในกำรดูแลสุขภำพเพื่อกำรสร้ำงและเสริมสุขภำพของกลุ่มคนในชุมชนท่ีมีอยู่ในทุกต ำบลในประเทศ
ไทย แต่ยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำรท่ีส่งผลต่อกำรเข้ำถึงประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มวัยท ำงำน ซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงต่อ
กำรเกิดโรคและสะสมโรค และมีประเด็นเฉพำะเกี่ยวกับสุขภำพที่ไม่เหมือนสุขภำพอื่น ได้แก่ โรคอันเนื่องมำจำก
งำนและไม่เนื่องจำกงำนและควำมเครียด ควำมกังวลอันเนื่องจำกรำยได้และรำยจ่ำย ภำวะหนี้สิน และครอบครัว 
รวมถึงกำรปะทะหรือสังสรรค์/สัมพันธ์กับกลุ่มคนอื่น ซึ่งเป็นส่ิงเร้ำหรือกระตุ้นให้เกิดควำมเครียดและควำมกังวล
ท่ีสำมำรถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลำถ้ำเรื่องหรือประเด็นท่ีมำกระตุ้นหรือกดดันท่ีไม่สอดคล้องหรือพึงประสงค์กับ
ควำมคิดหรือตัวตนก็จะเกิดอำรมณ์ ควำมเครียดและแสดงออกที่ไม่เหมำะสมและส่งผลกระทบต่อสุขภำพโดยไม่
รู้ตัวและไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจท้ังในส่วนของกองทุนฯ และตนเองว่ำจะใช้ประโยชน์เพื่อตนเองและชุมชนท่ี
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ถูกต้องและสอดคล้องกับเงื่อนไข/หลักกำร ได้อย่ำงไร  ในขณะท่ีกำรบริหำรจัดกำรยังมีข้อจ ำกัดด้ำนองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยต่ำงๆ   

คู่มือแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ จึงเป็นอีกกลไกและทำงเลือกหนึ่งท่ีจะสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยท ำงำน ส ำหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพท้องถิ่น  คณะท ำงำนหรือพี่เล้ียงกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น องค์กรภำคประชำสังคม 
และกลุ่มผู้น ำท่ีท ำงำนร่วมกับกลุ่มอำชีพเส่ียงหรือกลุ่มอำชีพชุมชน  ท่ีสำมำรถศึกษำและน ำแนวทำงกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพจิตเชิงรุกฯ ท่ีประกอบด้วย ควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำนส ำหรับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก 
ขั้นตอน/วิธีกำรกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรฯท่ีสอดคล้องกับแนวคิดและหลักกำรของกองทุนฯ และรวมถึง
หน่วยงำนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องท่ีสำมำรถประสำนกำรสนับสนุนกระบวนกำรท ำงำนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  

 

คณะท างานจัดท าแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกฯ  คำดหวังว่ำกำรน ำแนวทำงท่ีน ำเสนอ     
ในเอกสำรฯ ไปใช้ปฏิบัติกำรจริงในพื้นท่ีจะก่อให้เกิดกำรเพิ่มองค์ควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำร และกำร
เข้ำถึงบริกำรเชิงรุกโดยฐำนท้องถิ่นจำกประสบกำรณ์จริง และน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงและพัฒนำร่วมกันต่อไป
เพื่อลดเงื่อนไขและข้อจ ำกัดกำรเข้ำถึงท่ีมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นตำมล ำดับ และน ำไปสู่ควำมสุขท่ีเพิ่มขึ้นของ
ประชำกรกลุ่มวัยท ำงำนในพื้นท่ีและคนท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องร่วมกันต่อไป  
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          สถานการณ์กลุ่มวัยท างาน  
          สถำนกำรณ์แรงงำน ปี 2562 ประเทศไทยมีประชำกรท่ีอยู่ในวัยท ำงำนหรืออำยุ 15 ปี ขึ้นไป 56.49 
ล้ำนคน เป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน 38.50 ล้ำนคน ผู้มีงำนท ำ 37.77 ล้ำนคน ผู้ว่ำงงำน 3.46 ล้ำนคน              
และมีอัตรำกำรว่ำงงำนร้อยละ 0.91 ประชำกรวัยท ำงำนมีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และจำกกำรคำดกำรณ์โครงสร้ำงประชำกรไทยในอนำคต  โดยคณะท ำงำนเพื่อคำดประมำณประชำกร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 พบว่ำ สัดส่วนประชำกรในวัยท ำงำนมีแนวโน้มลดลง อย่ำงต่อเนื่อง จำกร้อย
ละ 67 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 55.10  ในปี 2583 เหตุผลส ำคัญท่ีท ำให้สัดส่วนประชำกรวัยท ำงำนลดลงนั้น 
ส่วนหนึ่งมำจำกอัตรำเจริญพันธุ์รวมและรับผิดชอบดูแลกลุ่มประชำกรท่ีเหลือ คือ กลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้สูงอำยุ 
เป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัวจึงต้อง แบกรับภำระหลำยด้ำน ท้ังภำระค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว ภำระหนี้สิน ปัญหำ
ค่ำครองชีพ รวมถึงกำรประสบกับโรค และกำรบำดเจ็บท้ังท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน ท ำให้เกิด
ควำมเครียด มีอำรมณ์เศร้ำ ท้อแท้ เบื่อหน่ำย ส่งผลให้เกิดภำวะซึมเศร้ำตำมมำ ซึ่งส่งผลกระทบท้ังต่อสุขภำพ
ส่วนบุคคล ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ2  
 

          ผลกำรส ำรวจและวิจัยของบริษัทซิกมำประกันภัย เรื่องกำรรับรู้และทัศนคติของคนไทยท่ีมีต่อสุขภำพ
และควำมเป็นอยู่ใน 5 ด้ำน ได้แก่ ร่ำงกำย ครอบครัว สังคม กำรเงิน และกำรงำนประจ ำปี 2562  พบว่ำ       
คนวัยท ำงำนอำยุ 35-49 ปี ยังคงเป็นกลุ่มท่ีมีคะแนน
สุขภำพและควำมเป็นอยู่น้อยท่ีสุดแทบทุกด้ำนติดต่อกัน
ทุกปี ซึ่งกลุ่มคนเหล่ำนี้ต้องรับมือกับปัญหำชีวิตทุกๆ ด้ำน 
เช่น ท ำงำนหนัก ใช้ชีวิตประจ ำวันท่ีส่งผลเสียต่อสุขภำพ 
รวมถึงมีปัญหำด้ำนกำรเงินมำกกว่ำช่วงวัยอื่นและพบว่ำ 
ควำมเครียดของคนกลุ่มนี้เกิดจำกแรงกดดันท่ีต้องดูแล
ครอบครัว เนื่องจำกกำรมีชีวิตท่ีดีนั้นไม่เพียงแต่ต้องใช้เงิน
จ ำนวนมำกแต่ยังต้องมีกำรจัดสรรเวลำให้เพียงพอ รวมถึง
กำรมีสุขภำพท่ีแข็งแรง ซึ่งคนกลุ่มนี้มองว่ำท ำได้ยำก 
เพรำะจ ำเป็นต้องทุ่มท ำงำนหนักจนไม่มีเวลำพอท่ีจะไปท ำ
เรื่องอื่นๆ ดังข้อมูลปรำกฏในรูปภำพไดอะแกรม  

                                                             
1 กำรส ำรวจภำวะกำรมีงำนท ำ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ , เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562  
2 กำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,  
  กุมภำพันธ์ 2556  

สว่นที ่2 

สถานการณส์ขุภาพจติคนไทยและกลุม่วยัท างาน 

  1 ท าไมจึงต้องส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 
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         สุขภาพจิตคนไทย    
         ผลกำรส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ด้ำนสภำวะทำงสุขภำพจิต ปี 2561 พบว่ำกลุ่มวัยรุ่น            
(15-24 ปี)  มีคะแนนสุขภำพจิตต่ ำสุด (31.22 คะแนน) และกลุ่มวัยท ำงำน (25-59 ปี) กับวัยสูงอำยุ  (60 ปีขึ้น
ไป) มีคะแนนไม่แตกต่ำงกัน (31.60 และ 31.71 คะแนนตำมล ำดับ) เมื่อจ ำแนกตำมระดับคะแนนสุขภำพจิต 
พบว่ำเกินกว่ำครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 63.1) เป็นผู้ท่ีมีสุขภำพจิตเท่ำกับคนท่ัวไป ร้อยละ 21.1 มีสุขภำพจิตสูงกว่ำคน
ท่ัวไปท่ีเหลือร้อยละ 15.8 มีสุขภำพจิตต่ ำกว่ำคนท่ัวไป3 
            โรคซึมเศร ้า  เป็นโรคท่ีรุนแรงเป็นอันดับต้นๆ ของภำวะโรคท้ังหลำยท้ังในระดับโลก และ
ระดับประเทศ หำกไม่ได้รับกำรรักษำและปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังผู้ป่วยอำจมีควำมคิดเรื่องฆ่ำตัวตำยหรือท ำร้ำย
ตนเอง ซึ่งผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำมีควำมเส่ียงในกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จมำกกว่ำคนท่ัวไปถึง 20 เท่ำ แต่กลับมีข้อมูลอัตรำ
กำรเข้ำถึงบริกำรเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี คือต้ังแต่ปี 2550-2552 ว่ำ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 100 คน ได้รับกำรดูแลรักษำ
เพียง 4 คน หรือแค่ 3.94% เท่ำนั้น   และจำกกำรคำดกำรณ์ขององค์กำรอนำมัยโลกและธนำคำรโลกพบว่ำ 
ภำยในปี 2563 โรคซึมเศร้ำจะ ก่อให้เกิดควำมสูญเสียด้ำนสุขภำพของประชำกรโลกเป็นเท่ำตัวและเป็นอันดับ 2 
รองจำกโรคหัวใจขำดเลือด ขณะท่ีผลกำรส ำรวจระบำดวิทยำสุขภำพจิต ช้ีชัดคนกรุงเทพฯครองแชมป์ โดย 2 ใน 
3 เพศหญิง อำยุระหว่ำง 35-54 ปี4 
 

           ประเทศไทยมีกำรส ำรวจข้อมูลควำมชุกของ พ.ศ.2551 พบว่ำ มีคนไทยป่วยซึมเศร้ำ 1.5 ล้ำนคน 
หำกพิจำรณำตำมเพศและอำยุของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ พบว่ำ ผู้หญิงเส่ียงป่วยมำกกว่ำผู้ชำย 1.7 เท่ำ โดยผู้ป่วย
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท ำงำนอำยุ 25-59 ปี ร้อยละ 62 รองลงมำเป็นวัยสูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.5 และเป็น
เยำวชนอำยุ 15-24 ปี ร้อยละ 11.5  แม้ในกลุ่มเยำวชนจะมีสัดส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำน้อยกว่ำในกลุ่มวัย
ท ำงำนและวัยผู้สูงอำยุ5 ควำมชุกของโรคซึมเศร้ำในคนไทย จ ำแนกตำมเพศและกลุ่มอำยุมีสถิติท่ีน่ำสนใจ ได้แก่ 
(1) ผู้หญิงมีโอกำสจะเป็นโรคซึมเศร้ำมำกกว่ำผู้ชำยในทุกๆ กลุ่มอำยุ โดยมีสัดส่วนผู้หญิง: ผู้ชำย=1.6:1 
ประมำณ 2 ต่อ 1 คน(ยกเว้นในวัยชรำต้ังแต่ 80ปีขึ้นไปพบควำมเส่ียงเท่ำๆกัน)  (2) ยิ่งอำยุมำกขึ้น เรำทุกคนก็
จะมีโอกำสป่วยด้วยโรคซึมเศร้ำมำกขึ้นเรื่อยๆ และ (3) ช่วงวัยท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเป็นโรคซึมเศร้ำมำกท่ีสุดใน
เพศหญิง คือ อำยุ 55-59 ปี "ช่วงวัยกลำงคนตอนปลำย" ส่วนในเพศชำยคือช่วง 70-79 ปี6 
 

           นอกจำกนี้ยังพบว่ำ อำกำรป่วยโรคเรื้อรังเส่ียงจำกกำรเป็นโรคซึมเศร้ำสูง ดังผลกำรศึกษำวิจัย กลุ่มท่ี
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังท่ีส ำคัญ 4 โรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดเบำหวำน มะเร็ง และโรคถุงลมปอดโป่งพอง
เรื้อรัง ซึ่งเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตคนท่ัวโลกร้อยละ 60 และญำติใกล้ชิดจะมีปัญหำสุขภำพจิตด้วย โดยเฉพำ ะ
อย่ำงยิ่งปัญหำซึมเศร้ำ ผู้ป่วยโรคทำงกำยท่ีมีอำกำรป่วยทำงจิตร่วมด้วย จะท ำให้โอกำสกำรฟื้นตัว บรรเทำจำก
                                                             
3 กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2561 
4 อ้ำงถึงใน 3 
5 อ้ำงถึงใน 3 
6 ควำมชุกของโรคซึมเศร้ำในคนไทย ผลกำรส ำรวจฯระดับชำติ ปี 2551 : นพ.ธรณินทร์ กองสุข และคณะ 

 

 2 สุขภาพจิตคนไทยและวัยท างาน 
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โรคเป็นไปได้ยำกขึ้น โดยในกลุ่มประชำชนท่ัวไปท่ีไม่มีโรคประจ ำตัวจะมีควำมเส่ียงเกิดภำวะซึมเศร้ำ พบในเพศ
หญิงร้อยละ 10-25 ส่วนเพศชำยพบได้ร้อยละ 5-12  แต่ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ ำตัวเรื้อรังจะมีควำมเส่ียงเกิด
ภำวะซึมเศร้ำสูงกว่ำคนท่ัวไปถึงร้อยละ 25-33  ผลท่ีตำมมำก็คือ จะท ำให้อำกำรผู้ป่วยทรุดลง รักษำยำกขึ้น 
เป็นวัฏจักรหมุนเวียนไม่ส้ินสุด7 
 

ปัญหาการฆ่าตัวตายในประเทศไทย  
        สถำนกำรณ์กำรฆ่ำตัวตำยในประเทศไทย ในปี 2561-2562 เปรียบเทียบตัวเลขรอบ 6 เดือน พบอัตรำ
กำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ ในปี 2561 รอบ 6 เดือนแรกมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละต่อประชำกร 1 แสนคน ด้วยปัจจัยท่ี
เป็นมูลเหตุแห่งกำรฆ่ำตัวตำย ดังนี้ 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 ข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำยปี 2561 จำกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข พบว่ำ ภำพรวมอัตรำกำรฆ่ำ           
ตัวตำยท้ังประเทศอยู่ท่ี 6.34 ต่อประชำกรหนึ่งแสนคน โดยมีคนไทยฆ่ำตัวตำยส ำเร็จ 4,137 คน แบ่งเป็นชำย 
3,327 คน คิดเป็น 80% เป็นหญิง 810 คน คิดเป็น 20% และพบว่ำ วัยท ำงำน ช่วงอำยุ 25-59 ปี เป็นวัยท่ีฆ่ำ
ตัวตำยส ำเร็จสูงสุด 74.7% รองลงมำเป็นวัยสูงอำยุ ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 22.1% และวัยเด็ก อำยุ 10-24 ปี 3.2% 
ตำมล ำดับ นอกจำกนี้มีผู้ท ำร้ำยตัวเองจนเสียชีวิต เฉล่ียอยู่ท่ี 345 รำยต่อเดือน และมีผู้ฆ่ำตัวตำยส ำเร็จเฉล่ียวัน
ละประมำณ 11-12 รำยและพบว่ำ ผู้ท่ีพยำยำมฆ่ำตัวตำยจะไม่กลับมำท ำร้ำยตัวเองซ้ ำใน 1 ปี ถึง 94.27%8 
         ในขณะท่ีแหล่งข้อมูลของโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ ผู้ดูแลโครงกำรป้องกันกำรฆ่ำตัวตำย
ในไทยต้ังแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเฝ้ำระวังติดตำมอัตรำฆ่ำตัวตำยของประเทศไทยไม่ให้เข้ำสู่โซนอันตรำย 

                                                             
7 อำกำรป่วยโรคเร้ือรังเสี่ยงซึมเศร้ำสูง ดร.พรรณสิริ กุลนำถศิริ  หนังสือพิมพ ์astv ผู้จัดกำรรำยวัน 
8 รำยงำนข้อมูลกำรฆ่ำตัวตำย กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2561 

ข้อมูลจำก นพ.พงศ์เกษม  ไข่มุก  รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต  บทสัมภำษณ์ วันสุขภำพติโลก 9 กันยำยน 2562 
 และไดอะแกรมภำพจำกส ำนักข่ำวไทยช่อง 9 อสมท.  
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นั้นคืออัตรำฆ่ำตัวตำยเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 15 ต่อประชำกรแสนคน ข้อมูลล่ำสุด ปี 2560 อยู่ท่ี 6.03 ต่อ
ประชำกรแสนคน ในขณะท่ีองค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ระบุว่ำกำรฆ่ำตัวตำยนับเป็นสำเหตุส ำคัญอันดับ 2 ของ
กำรเสียชีวิต ในกลุ่มคนอำยุ 15-29 ปี ซึ่งแต่ละปีมีกำรสูญเสียเพื่อนมนุษย์ท่ัวโลกถึง 8 แสนคนและพบว่ำหนึ่งใน
สำเหตุหลักมำจำกโรคซึมเศร้ำ ท่ีมีผู้ป่วยท่ัวโลกกว่ำ 300 ล้ำนคน และประเทศไทย มีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยติด
อันดับท่ี 32 ของโลก ซึ่งมีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยเฉล่ีย 14.4 คนต่อประชำกร 1 แสนคน โดยพิจำรณำข้อมูลกำรฆ่ำ
ตัวตำยขององค์กำรอนำมัยโลกปี 2561 ท้ังหมด 183 ประเทศ9  
 

          ปัญหาสุขภาพจิตวัยท างาน (ช่วงอายุ 20-59 ปี) 
           ปัจจุบันมีวัยท ำงำนรำว 15 ล้ำนคนอยู่ในระบบประกันสังคม ส่วนใหญ่ใช้เวลำอยู่ในท่ีท ำงำนไม่น้อยกว่ำ        

40 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ ท ำให้หลำยคนเกิดภำวะควำมเครียดสะสม กระทบต่อสุขภำพร่ำงกำยและเกิดโรคอ้วน 

เพรำะขำดกำรออกก ำลังกำย กินอำหำรท่ีมีน้ ำตำลมำกเกินไป เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs) ท่ีเกิดจำก

พฤติกรรมกำรใช้ชีวิต เช่น ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเ ร็งระบบสืบพันธุ์ เช่น 

มะเร็งปำกมดลูก มะเร็งเต้ำนม โดยเฉพำะในผู้หญิง และโรคจำกกำรดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด 

มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบและเส่ือมสมรรถภำพทำงเพศ10 

           ผลกระทบจำกพฤติกรรมสุขภำพของวัยท ำงำนดังกล่ำวเป็นปัญหำท่ีไม่ควรละเลย เพรำะเป็นกลุ่มวัย
ส ำคัญ ในกำรช่วยขับเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้พบคนวัยท ำงำนท่ัวโลก อำยุต้ังแต่ 20 กว่ำปีขึ้นไป 
นอกจำกเส่ียงป่วยเป็นโรคแล้ว ยังเกิดภำวะหมดไฟในกำรท ำงำน ท ำให้จิตใจมีสภำพหดหู่ เกิดภำวะวิตกกังวล 
และน ำไปสู่กำรเกิดโรคซึมเศร้ำที่มีแนวโน้มของปัญหำเพิ่มขึ้นคือ ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยซึ่งพบว่ำเป็นกลุ่มวัย
ท ำงำนโดยเฉพำะอำยุระหว่ำง 35-39 ปี มีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยมำกที่สุด 9.55 ต่อประชำกรแสนคน และจำก
สถิติกำรขอรับบริกำรปรึกษำปัญหำสุขภำพจิต ของวัยท ำงำน ผ่ำนสำยด่วนสุขภำพจิต 1323 ปีที่ผ่ำนมำ
จนถึงปัจจุบัน พบว่ำ ปัญหำทำงจิตเวช เป็นปัญหำส ำคัญล ำดับแรกที่วัยท ำงำนโทรเข้ำมำปรึกษำมำกที่สุด 
จ ำนวน  20,102 คนรองลงมำ คือ ปัญหำควำมเครียดหรือวิตกกังวล จ ำนวน 17,347 คน เช่น ปัญหำ
เกี ่ยวกับสุขภำพกำย โรคเรื ้อรัง มีหนี้สิน เป็นต้น ปัญหำควำมรัก จ ำนวน 4,776 คน ปัญหำครอบครัว  
2,513 คน และซึมเศร้ำ 2,085 คน ตำมล ำดับ  
 
 
 
 
 

                                                             
9 รำยงำนกำรจัดอันดับประเทศที่มีอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสูงที่สุดในโลก ประจ ำปี 2562 โดย World Population Review 
10 วัยท ำงำนเสี่ยงโรคสำรพัด "เครียด-ซึมเศร้ำ-หมดไฟ-อ้วน-มะเร็ง" ติวเข้ม จนท.คลินิกปรับพฤติกรรม : 8 ก.ค. 2562 โดย: ผู้จัดกำรออนไลน์ 
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       กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตนโยบำยหลักหนึ่งของระบบสุขภำพตำม กฎหมำยหรือพระรำชบัญญัติ         
พระรำชกฤษฎีกำ แผนยุทธศำสตร์ชำติ รวมถึงประกำศกระทรวงหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมำยร่วม
คือ ควำมสุขของประชำชนคนไทยทุกกลุ่มวัย  และถึงแม้ว่ำจะมีกฎหมำยและนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องท้ังทำงตรงและ
ทำงอ้อมมำกมำยท่ีเกี่ยวข้องและส่งเสริมสุขภำพจิตอย่ำงเป็นองค์รวม ยังพบว่ำมีเงื่อนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มำกมำยท่ียังเป็นข้อจ ำกัดและช่องว่ำงเรื่องกำรเข้ำถึงบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตท้ังในมิติกำรให้บริกำร        
กำรบริหำรจัดกำร กลไกกำรสสร้ำงเสริมสุขภำพจิต ยังอยู่ภำยใต้กรอบคิดกำรให้บริกำรแบบต้ังรับมำกกว่ำบริกำร
เชิงรุกและกำรด ำเนินงำนยังอิงกับนโยบำยและบทบำทหน้ำท่ีของหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นหลัก ขำดกำรบูรณำกำร
ท่ีจะส่งเสริมหรือสนับสนุนกระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตอย่ำงเป็นองค์รวม สถำนกำรณ์ดังกล่ำว เนื่องด้วย
เหตุและปัจจัยหลำยประกำร เช่นระบบกำรบริหำรบุคลำกรและงบประมำณ ท่ีไม่เอื้อต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต
อย่ำงเป็นองค์รวม สอดคล้องกับแก้ไขเหตุแห่งควำมเครียดหรือควำมทุกข์ รวมถึงจ ำนวนและวิธีกำรท ำงำนของ
บุคคลำกรและเงื่อนไข ข้อจ ำกัดดังกล่ำวจะเกิดขึ้นจริงได้ ต้องอำศัยกำรขับเคล่ือนงำนในระดับชุมชน ท้องถิ่น       
ท่ียึดเอำพื้นท่ีหรือเหตุของควำมเครียด เหตุของควำมทุกข์ท่ีท ำให้ควำมสุขลดลงหรือหำยไป เป็นฐำนในกำร
ท ำงำนเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกอย่ำงเป็นองค์รวม โดยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำน
และองค์กรภำคประชำสังคม ภำยใต้กำรมีนโยบำยหรือกฎหมำยท่ีมีอยู่สนับสนุนและเอื้อให้เกิดกำรน ำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติท่ีเกิดผลเชิงรูปธรรม เห็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีน ำสู่กำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ ร่วมกัน  โดยมีนโยบำยท่ีส ำคัญ
และเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในระดับชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้  
 

        (1) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญของระบบสุขภำพ                           
ด้ำนงำนสุขภำพจิตไว้ในหมวดท่ี 11  เพื่อเป็นแนวนโยบำยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตของประเทศ ท่ีเป็นกรอบกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสุขภำพจิตแห่งชำติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2561 - 2580)  ประกอบด้วยสำระส ำคัญ ดังนี้   

(1.1) สุขภำพจิตเช่ือมโยงและสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับสุขภำพกำย สุขภำพสังคมและสุขภำพ  ทำง
ปัญญำ และสัมพันธ์กับปัจจัยต่ำงๆ ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยสุขภำพจิตดีเป็นปัจจัย
ส ำคัญของกำรมีสุขภำวะ  

(1.2) กำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพจิตต้องมุ่งเน้นกำรส่งเสริมสุขภำพจิต ส่งเสริมควำมสำมำรถ ในกำร
จัดกำรปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม รวมถึงพัฒนำศักยภำพของระบบบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวชให้มีประสิทธิภำพเข้ำถึงได้ง่ำยโดยเน้น  
กระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  

(1.3) ต้องท ำให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม เกิดควำมเข้ำใจว่ำผู้ท่ีมีปัญหำสุขภำพจิตสำมำรถอยู่ร่วม
และใช้ชีวิตอย่ำงปกติในสังคมได้ และต้องให้กำรสนับสนุนทำงสังคมด้วยกำรเกื้อกูลและให้โอกำส ไม่แบ่งแยก  

 3 ท าไมจึงต้องส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

มีนโยบายและระบบที่เก่ียวข้องและสนับสนุนมากมายแต่ยังเข้าไม่ถึง  
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ไม่กีดกัน ขณะท่ีควำมเจ็บป่วยทำงจิตเป็นภำระโรคท่ีส ำคัญของประเทศ โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นจึงต้อง
ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวชในทุกกลุ่มวัยท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
 

       (2)  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
             (พ.ศ.2560- 2564) 
             สำระส ำคัญ ประกอบด้วย : วิสัยทัศน์ “กรมสุขภำพจิต เป็นองค์กรหลักด้ำนสุขภำพจิต เพื่อประชำชน
มีสุขภำพจิตดี มีควำมสุข” จุดยืนทำงยุทธศำสตร์คือ กำรเป็น ผู้ช้ีน ำ ทิศทำงงำนสุขภำพจิตของประเทศ โดยมี
บทบำทเป็น Regulator และ Policy Advocacy เป็นศูนย์กลำง กำรเรียนรู้งำนสุขภำพจิตในระดับภูมิภำค
อำเซียน และเป็นองค์กรท่ีใช้ข้อมูลทำงวิชำกำรและหลักฐำนเชิงประจักษ์ เพื่อกำรพัฒนำงำนสุขภำพจิตโดยมี
ค่ำนิยมร่วมคือ MENTAL ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำ เนินงำนตำมพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
ท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน อันจะน ำ ไปสู่เป้ำหมำยหลักคือกำรท่ี ประชำชนมีสุขภำพจิตดีมี
ควำมสุขมีพันธกิจหลักของแผนยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชำชนในทุกกลุ่มวัย 
สำมำรถดูแลสุขภำพจิตของตนเอง (2) สนับสนุนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ 
(3)  พัฒนำกลไกกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตเพื่อก ำหนดทิศทำงงำนสุขภำพจิตของประเทศและประกอบด้วย 4 
ยุทธศำสตร์ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภำพจิต และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตประชำชนทุกกลุ่มวัย ประเด็น
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรและวิชำกำรสุขภำพจิตและจิตเวช ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำง
ควำมตระหนักและควำมเข้ำใจต่อปัญหำสุขภำพจิต ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ และมีธรรมำภิบำล 
 

        (3) นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจ าปี 2562 – 2563  ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยท ำงำน  
            นโยบายที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชน 
           1) กลุ่มวัยท างาน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต โดยพัฒนำ
โปรแกรมสร้ำงสุขวัยท ำงำนในสถำนประกอบกำร และโปรแกรมสร้ำงสุขวัยท ำงำนในชุมชน ตลอดจนพัฒนำ            
ชุดเทคโนโลยีพฤติกรรมสุขภำพจิตท่ีพึงประสงค์ของคนวัยท ำงำน รวมท้ังขยำยกำรจัดบริกำรส่งเสริมสุขภำพจิต
และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตคนวัยท ำงำนให้ครอบคลุมสถำนประกอบกำรทุกแห่ง ภำยใต้โครงกำร “สถำน
ประกอบกำร/วิสำหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข” 
           2) ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ เน้นบูรณำกำรงำน
สุขภำพจิต 5 กลุ่มวัยเข้ำกับคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)/คณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ระดับเขต (พชข.) และคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) โดยผลักดันให้หน่วยบริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ (รพช./รพ.สต.) จัดบริกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหำสุขภำพส ำคัญในพื้นท่ี และบูรณำกำรเข้ำกับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตของ พชอ. รวมท้ังแนวทำง
กำรด ำเนินงำนของคลินิกหมอครอบครัว โดยด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิตท่ีพัฒนำโดย กรมสุขภำพจิตรวมท้ังส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้สุขภำพจิต และสำมำรถดูแลจิตใจ
ตนเองและผู้อื่นผ่ำนกลไกระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ 
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         นโยบายที่ 2 : การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
         1) พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551             
เน้นกำรติดตำม กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ.2551 ให้มีประสิทธิภำพ โดยผลักดันให้หน่วย
บริกำรสำธำรณสุขระดับ A, S, M1 ขึ้นทะเบียนเป็นสถำนบ ำบัดรักษำตำมพ.ร.บ.สุขภำพจิต พ.ศ. 2551 ให้ครบ
ทุกแห่ง และสำมำรถจัดบริกำรเพื่อให้กำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Care) และผู้มีปัญหำสุขภำพจิตและ
จิตเวชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน รวมท้ังพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนท้ังเชิงรุกและ
เชิงรับ ต้ังแต่กำรค้นหำและคัดกรองผู้มีควำมผิดปกติทำงจิตในศูนย์/สถำนคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งทุกแห่ง จำกนั้น
น ำส่งเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรบ ำบัดรักษำ กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ และกำรกลับสู่สังคม  ตลอดจนพัฒนำแนวทำงกำร
ปฏิบัติต่อผู้มีปัญหำสุขภำพจิตส ำหรับเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำน ญำติ ชุมชนและประชำชนท่ัวไป เพื่อร่วมให้กำรดูแล
และพิทักษ์สิทธิของผู้มีปัญหำสุขภำพจิตได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
         2) พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือต้ังแต่ระยะแรกของกำรเกิด
เหตุกำรณ์วิกฤต เพื่อลดกำรเกิดปัญหำสุขภำพจิตท่ีรุนแรงในระยะยำวผ่ำนทีมช่วยเหลือเยียวยำจิตใจผู้ประสบ
ภำวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ระดับต ำบล โดยเตรียม
ควำมพร้อมและพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรรับมือและให้กำรช่วยเหลือ รวมท้ังกำรฟื้นคืนสุข
ภำวะทำงจิตแก่  ผู้ประสบภำวะวิกฤตในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท้ังท่ีเกิดจำกธรรมชำติและน้ ำมือมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภำพและมีควำมต่อเนื่อง โดยเช่ือมโยงกับกำรด ำเนินงำนของทีม MCATT ท่ัวประเทศท่ีบูรณำกำรท้ัง
ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงจิตใจของประชำชนให้สำมำรถปรับตัวใน
ภำวะวิกฤตต่ำงๆ พัฒนำระบบส่งต่อผู้ประสบภำวะวิกฤติ รวมท้ังพัฒนำระบบกำรดูแลเยียวยำจิตใจเด็กท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงแบบครบวงจร 
 

          นโยบายที่ 3 : การเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน 
          1)  มุ่งเน้นการให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental Health Literacy) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ผ่ำนองค์ประกอบ 6 ด้ำน คือ 1.1) ควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลและบริกำรสุขภำพจิต 1.2) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจเนื้อหำควำมรู้และบริกำรสุขภำพจิต 
ควำมสำมำรถในกำรโต้ตอบ ซักถำม แลกเปล่ียนเนื้อหำข้อมูลจำกผู้รู้หรือผู้เช่ียวชำญ 1.3)  ควำมสำมำรถในกำร
ตัดสินใจเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพจิต 1.4) กำรเปล่ียนพฤติกรรมและติดตำมผลกำรเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภำพจิต และควำมสำมำรถในกำรบอกต่อข้อมูลเนื้อหำ ผ่ำนกระบวนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภำพจิต โดยพัฒนำโปรแกรมกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้และพฤติกรรมสุขภำพจิตเรื่องกำรจัดกำรอำรมณ์และ
ควำมเครียด 1.5) พัฒนำศักยภำพแกนน ำนักจัดกำรกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมรอบรู้และพฤติกรรมสุขภำพจิตใน
ระดับ รพ.สต. 1.6) พัฒนำส่ือควำมรอบรู้และกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพจิตผ่ำนช่องทำงท่ีทันสมัยและ
เข้ำถึงง่ำย เช่น ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย 
 

         (4)  ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS)  
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             โดยมีกลไกขับเคล่ือน คือ คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) จัดต้ังขึ้นตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกำร
ขับเคล่ือนและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในระดับพื้นท่ี เป็นไปในทิศทำง  ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำย 
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำง หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชนอย่ำงเป็นองค์รวม รวมท้ังมุ่งเน้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  ของทุกภำคส่วนในพื้นท่ีท่ีมีประชำชนเป็น
ศูนย์กลำง เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้น ำและเจ้ำของร่วมกัน ในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ตลอดจน
สร้ำงเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภำวะทำงกำย จิต และสังคมเพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดีและเกิดควำม
ยั่งยืน 
              คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ประกอบด้วยผู้แทนภำครัฐ ผู้แทนภำคเอกชน
และผู้แทนภำคประชำชนในอ ำเภอ จ ำนวนไม่เกิน 21 คน โดยมีนำยอ ำเภอ เป็นประธำนกรรมกำร มีอ ำนำจ
หน้ำท่ีก ำหนดแผนงำนและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในอ ำเภอ และด ำเนินกำรให้เกิดกำรขับเคล่ือน
ตำมแผนงำนดังกล่ำว โดยบูรณำกำรและระดมทรัพยำกรท่ีมีอยู่ในอ ำเภอ ท้ังจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และ         
ภำคประชำชน และมีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำ
คุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ รับผิดชอบงำนธุรกำร และมีอ ำนำจหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจัดท ำแผนงำน
และยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในอ ำเภอ ตลอดจนเป็นหน่วยงำนประสำนงำนในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและยุทธศำสตร์ 
 

             ถึงแม้ว่ำจะมีระบบและนโยบำยท่ีเอื้อ ในมิติระบบบริกำรด้ำนกำรรักษำคนท่ีมีอำกำรป่วยทำงจิตแล้ว 
ยังพบว่ำภำพของกำรเข้ำถึงบริกำรจะมีพัฒนำกำรท่ีดีขึ้นยังอยู่ในระดับต่ ำกว่ำเกณฑ์ และจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับ
กำรเข้ำถึง บริกำรโรคจิตในพื้นท่ีระดับอ ำเภอ กำรด ำเนินงำนในพื้นท่ีน ำร่อง พบว่ำ มีเพียงร้อยละ 11 ท่ีได้รับกำร
วินิจฉัยและรักษำโดยชุมชน ร้อยละ 21 ท่ีได้รับยำแล้วอำกำรทำงจิตดีขึ้น ส ำหรับกำรติดตำมต่อเนื่องพบว่ำมี
เพียงร้อยละ 39 เท่ำนั้นและขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลท่ีบ้ำนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรก ำเริบ
ของโรคจิตเวชเรื้อรังได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรประเมินกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิตและจิตเวช พบว่ำ ปัญหำ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันท่ัวโลกคือ ผู้ป่วยโรคทำงจิตเข้ำถึงบริกำรต่ ำกว่ำโรคทำงกำย เนื่องมำจำกทัศนคติ          
กำรยอมรับกำรรักษำ และกำรพัฒนำระบบบริกำรยังไม่ เพียงพอ และผู้ท่ียังไม่ป่วยและมีโอกำสป่วยทำงจิต
เนื่องจำกควำมเครียด ควำมกังวลสะสม จะเข้ำถึงบริกำรจำกระบบบริกำรสุขภำพที่อยู่เพื่อกันก่อนป่วยได้อย่ำงไร 
“กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก” จึงเป็นท้ังควำมรู้และเครื่องมือส ำคัญกำรป้องกันไม่ให้เกิดอำกำรป่วยทำงจิต  
 
 
            เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกันในกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก ส ำหรับกลุ่ม        
วัยท ำงำน ท่ีมุ่งกำรเข้ำถึงบริกำรท่ีใกล้บ้ำน ใกล้ใจ อบอุ่นและเป็นมิตร โดยกำรมีส่วนร่วมต้ังแต่ระดับบุคคล 
ครอบครัว จนถึงระดับชุมชน  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนทุกระดับ ควรมีควำมเข้ำใจตรงกันในค ำหรือ
ข้อควำมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต ตำมนิยำมหรือควำมหมำยของค ำหรือข้อควำมท่ีส ำคัญ ดังนี้  
 

 4 การสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก “สร้างสุข ลดทุกข”์  
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    สุขภาพจิต (Mental health)11 หมำยถึง สภำพท่ีดีของจิตใจท่ีสำมำรถควบคุมอำรมณ์มิให้เกิด
ควำมคับข้องใจ หรือขัดแย้งภำยในจิตใจ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่ำงมีควำมสุขหรือ
สภำพชีวิตท่ีเป็นสุข  
              สุขภาพจิตที่ดี12 คือ สภำวะจิตใจท่ีเป็นสุข มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
สำมำรถปรับตัวเพื่อให้ผ่ำนพ้นปัญหำหรือควำมเปล่ียนแปลงใดๆ ไปได้ และใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติสุขภำพจิต
ท่ีดีจึงเป็นส่ิงส ำคัญในกำรด ำเนินชีวิตไม่ว่ำจะอยู่ในช่วงวัยใด 
             ปัญหาสุขภาพจิต13 หมำยถึง สภำวะทำงจิตใจท่ีแสดงออกทำงพฤติกรรม อำรมณ์ และควำมคิด                        
ท่ีเปล่ียนไป ท ำให้บุคคลขำดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับสังคม และส่ิงแวดล้อมรอบข้ำง จึงไม่สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นปกติสุข  

    การสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก หมำยถึง กระบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงสมรรถนะของ
ประชำชนท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ำยเพื่อกำรจัดกำร ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นต้นเหตุของ
ควำมเครียด ควำมกังวล ของตนเอง ครอบครัวหรือชุมชน โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิธีกำรจัดกำรหรือควบคุม
ท่ีชัดเจน โดยไม่รอให้เกิดปัญหำหรือผลกระทบแล้วค่อยด ำเนินกำร เพื่อให้มีสุขภำพดีท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
และสังคมท่ีดี  (WHO, 1986) 

     การส่งเสริมสุขภาพจิต14 คือ กำรส่งเสริมให้ประชำชนทุกเพศวัยได้รับกำรดูแลทำงสังคมจิตใจ              
ให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี โดยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะในกำรดูแลตนเอง และอยู่ในส่ิงแวดล้อม ครอบครัว สังคม 
ชุมชน ท่ีเอื้ออ ำนวยต่อกำรมีสุขภำพจิตท่ีดี ดังนั้นกำรส่งเสริมสุขภำพจิตจึงเกิดจำกกำรที่สังคมชุมชนดูแลคุณภำพ
ชีวิตของประชำชนกำรจัดบริกำรสุขภำพแบบองค์รวมท้ังร่ำงกำยจิตใจและกำรท่ีประชำชนมีศักยภำพในกำรดูแล
จิตใจตนเอง และกำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิต คือ กำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำสุขภำพจิตและโรคทำงจิตเวช  
โดยกำรลดปัจจัยเส่ียง เช่น ควำมเครียดระยะยำว ควำมก้ำวร้ ำวรุนแรง และเพิ่มปัจจัยปกป้อง เช่น กำรให้
ก ำลังใจ กำรช่วยเหลือด้ำนกำรอำชีพ แก่ประชำชนทุกเพศวัย กำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิตด ำเนินกำรในกลุ่ม
ประชำชนทุกเพศวัยในกลุ่มปกติ เช่น กำรจัดโปรแกรมกำรออกก ำลังกำยในท่ีท ำงำนเพื่อลดควำมเครียดกำรจัด
ค่ำยป้องกันยำเสพติดส ำหรับวัยรุ่นและกลุ่มเส่ียง เช่น กำรดูแลทำงสังคมจิตใจกลุ่มวัยรุ่นต้ังครรภ์ กำรคัดกรอง
และดูแลทำงสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังกำรดูแลทำงสังคมจิตใจผู้ดูแลผู้สูงอำยุติดเตียง เป็นต้น  

   ความเครียดในงาน (Work stress)15 เป็นปัญหำสุขภำพท่ีพบบ่อยมำก เมื่อแพทย์บอกผู้ป่วยว่ำ 
อำกำรท่ีมำพบแพทย์นั้นมีสำเหตุมำจำกควำมเครียด มีน้อยคนมำกท่ีจะยอมรับว่ำเกิดขึ้นกับตนและรีบปฏิเสธว่ำ
ไม่เครียด เพรำะเป็นนัยเชิงลบและคิดว่ำเป็นควำมอ่อนแอท่ีไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรท ำงำนของตนเองได้ 
ส่วนมำกจะบอกว่ำตนไม่เครียด มีกำรศึกษำมำกมำยท่ีพบว่ำเครียดจำกงำนมีผลกระทบต่อสุขภำพท้ังกำย           

                                                             
11 อ้ำงอิง : พจนำนุกรมกำรสำธำรณสุขไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2559 
12 อ้ำงอิง : แผนยุทธศำสตร์กรมสุขภำพจิต ในช่วง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
13 อ้ำงอิง : พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ. 2551 
14 อ้ำงแล้วใน 2 
15 อ้ำงแล้วใน 5 
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และใจ อำกำรทำงกำย ได้แก่ ปวดเกร็งตำมกล้ำมเนื้อ ต้ังแต่ศีรษะ คอ ไหล่ ห ลัง ใจส่ัน แน่นแปลบท่ีหน้ำอก 
ปวดไปท้ังตัว ปวดแสบร้อนท้อง ลมในท้อง รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรง ไม่สดช่ืน มึนงง เบ่ือหน่ำย ถอนหำยใจหรือมีอำกำร
เรอบ่อย 
             กลุ่มเป้าหมาย16 : กลุ่มปกติ หมำยถึง คนไทยทุกกลุ่มวัยรวมท้ังผู้พิกำร ท่ีไม่มีปัญหำสุขภำพจิต               
และจิตเวช  กลุ่มเสี่ยง หมำยถึง คนไทยทุกกลุ่มวัยรวมท้ังผู้พิกำร ท่ีมีควำมเส่ียงจะเกิดปัญหำสุขภำพจิต                
และจิตเวชหรือเกิดปัญหำสุขภำพจิตแล้ว แต่ยังไม่ป่วยเป็นโรคจิตเวช  

      

 

 
         หน่วยงานและบุคคลากรที่เก่ียวข้องและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกในชุมชนและ
ท้องถ่ิน  
                     กำรขับเคล่ือนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกและเป็นองค์รวมในระดับพื้นท่ี(อ ำเภอ -ต ำบล - ชุมชน) มี
หน่วยงำนและองค์กรท้ังภำครัฐและภำคประชำสังคมท่ีสำมำรถประสำนและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับเหตุแห่งควำมเคียด ควำมกังวล หรือควำมทุกข์ เกือบจะครอบคลุมทุกด้ำนท่ีเป็น
สำเหตุของควำมเครียด ควำมกังวลหรือควำมทุกข์  ดังนี้  
          

          (1)  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ศูนย์สุขภาพชุมชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยหน่วยบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ ดังกล่ำว จะมีระบบบริกำร
สุขภำพจติชุมชน ตำมนโยบำยกรมสุขภำพจิตโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อปรับปรุงคุณภำพชีวิตของบุคคล ป้องกัน
กำรเกิด ควำมผิดปกติท่ีเกิดจำกปัญหำทำงด้ำนจิตสังคมมีกำรวินิจฉัยเบื้องต้นของอำกำรผิดปกติทำงจิต และให้
บุคคลท่ีป่วยเข้ำถึงกำรรักษำ ท่ีเหมำะสม พร้อมท้ังช่วยส่งเสริมให้สังคมและส่ิงแวดล้อม ในกำรด ำรงชีวิตมีควำม
ปลอดภัย 2) เพื่อลดอุบัติกำรณ์ของควำมผิดปกติทำงจิตและทำงระบบ ประสำท และ 3) ส่งเสริมให้คนท่ีมีปัญหำ
ทำงด้ำน จิตสังคมด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ และอ ำนวย ควำมสะดวกให้บุคคลเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร พัฒนำ
ชุมชนและเน้นบทบำทของกำรมีสุขภำพจิตท่ีดี  โดยมีเงื่อนไขและข้อพิจำรณำของระบบบริกำรสุขภำพจิตชุมชน
เพื่อกำรป้องกันก่อนป่วย คือ 

(1) สนับสนุนกำรท ำงำนท่ีมีลักษณะสหวิชำชีพซึ่งมีจุดเด่นของศักยภำพท่ีแตกต่ำง  กันเพื่อกำรท ำงำนท่ี
ครอบคลุมทุกมิติ  

(2) สัมพันธภำพท่ีดีและมีควำมใกล้ชิดกับประชำชน สำมำรถท ำให้ ประชำชนมีควำมไว้เนื้อเช่ือใจ กล้ำ
เข้ำหำ และรับรู้ได้ถึงกำรได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

(3) มีแผนปฏิบัติกำรท่ีดีท่ีจะส่งผลให้กำร ด ำเนินงำนบรรลุตำมแผนงำน/นโยบำย และมีกำรบริหำร
จัดกำร 

                                                             
16 อ้ำงแล้วใน 5 
 

 

 5 ใครบ้างที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
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          อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  และอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสส.) กรุงเทพมหำนคร               
มีบทบำทหน้ำท่ีในกำร คุ้มครองประชำชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
เข้ำมำมี ส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพของชุมชน และเขตในพื้นท่ีกรุงเทพฯ  ตำมหลักกำรกำรสำธำรณสุขมูลฐำน 
และเป็นก ำลังส ำคัญของระบบสุขภำพจิตชุมชน  ท่ีท ำงำนควบคู่กับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และอยู่
ใกล้ชิดและรับรู้ปัญหำของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี  เงื่อนไขท่ีส ำคัญคือ กำรเป็นตัวอย่ำงด้ำนสุขภำพและมี
ศักยภำพในกำรให้ค ำปรึกษำและกำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ  
        

                     กองทุนสุขภาพหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมดูแล
สุขภำพของประชำชนจำกหลำยภำคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส ำคัญในกำร
ประสำนหน่วยงำน องค์กร และภำคีเครือข่ำยในพื้นท่ีเข้ำมำร่วมค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
ร่วมวำงแผน และส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมด ำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพ สำมำรถติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรมกับประชำชน   นอกจำกเจตนำรมณ์ดังกล่ำว กองทุนฯ ยังสนับสนุนให้ประชำชนได้
แสดงบทบำทในกำรพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพ และส่งเสริมให้บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขในพื้ นท่ีได้แสดงบทบำทใน
กำรสนับสนุนประชำชนในกำรดูแลสุขภำพตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักต่อกำร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน สำมำรถดูแลสุขภำพได้ด้วยตนเองและกำรสร้ำงกลไกในสังคมท่ี
จะต้องเข้ำมำร่วมกันแก้ปัญหำต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อสุขภำพและคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชนในต ำบลหรือพื้นท่ี  
 

         อาสาสร้างสุขและหมอสุขชุมชน  คือ ผู้ท่ีอำสำและได้รับกำรพัฒนำศักยภำพจำกหน่วยงำนและองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้องด้ำนคุณภำพชีวิตในพื้นท่ี ท่ีต่อยอดกำรพัฒนำจำกฐำนกำรเป็นอำสมัครในชุมชน ให้เป็นผู้ท่ีมีศักยภำพ
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก ท่ีมีคุณลักษณะท่ีส ำคัญ ดังนี้  

1. ผู้ท่ีสำมำรถจัดกำรควำมเครียดและควำมกังวลอันเนื่องจำกปัญหำและเงื่อนไขควำมจ ำเป็นของตนเอง
และครอบครัวท้ังด้ำนอำรมณ์และพฤติกรรมตนเอง/ครอบครัว 

2. ผู้ท่ีมีศักยภำพในกำรค้นหำหรือคัดกรองและให้ค ำปรึกษำคนและ/หรือครอ บครัวในชุมชนท่ีมี
ควำมเครียดหรือควำมกังวลอันเนื่องมำจำกปัญหำและเงื่อนไขในชีวิตและกำรท ำงำนท่ียังไม่มีอำกำรป่วย
ทำงจิตและสำมำรถส่งต่อผู้ท่ีมีอำกำรป่วยทำงจิตให้ได้รับกำรรักษำ ฟื้นฟู-เยียวยำดูแลจำกหน่วยบริกำร
สุขภำพในระดับปฐมภูมิ (รพสต./รพช.)  

3. ผู้ท่ีมีบทบำทในกำรประสำนกำรสนับสนุนท้ังในระดับพื้นท่ี ระดับนโยบำยเพื่อกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์และ
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรขับเคล่ือนนโยบำยและขยำยผล  

 
 

การสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก มุ่งเน้นกำรจัดกำรท่ีต้นน้ ำซึ่งยังไม่เข้ำเกณฑ์ว่ำป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำหรือ

เป็นผู้ป่วยทำงจิต จำกกระบวนกำรคัดกรองของระบบบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิและ/หรือโดยบุคคลำกร

สำธำรณสุข และรวมถึงกระบวนกำรท ำงำนโดยตรงร่วมกับผู้ท่ีอำจมีภำวะเส่ียงหรือมีอำกำรทำงจิต                  

อันเนื่องมำจำกสภำวะทำงครอบครัวและเศรษฐกิจรุมเร้ำ บีบค้ันและไม่สำมำรถจัดกำรด้วยตนเองได้                  

 6 กรอบคิด กระบวนการและข้ันตอนการสร้างสุขภาพจิตเชิงรุก

ชุมชน 
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แต่ไม่กล้ำท่ีจะเข้ำไปพบแพทย์หรือเข้ำรับกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำจำกหน่วยบริกำรสุขภำพในระดับพื้นท่ี            

ด้วยเหตุผล ด้ำนควำมเช่ือมั่น ศรัทธำ และไว้ใจท่ีจะกล้ำเล่ำ กล้ำบอกควำมทุกข์ของตนเองให้ใครท่ีไม่ใช่ผู้ท่ี

คุ้นเคยหรือมีควำมสัมพันธภำพท่ีดีต่อกันมำก่อน มำกกว่ำกำรจัดกำรปลำยน้ ำ ซึ่งมุ่งเน้น “กำรรักษำ ฟื้นฟูและ

เยียวยำ” มำกกว่ำ “กำรส่งเสริมและป้องกัน”   

         6.1 กลุ่มเป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก  คือกลุ่มท่ียั งไม่ป่วย “กลุ่มปกติ”                             
และ“กลุ่มเสี่ยง” ท่ีมีโอกำสป่วยทำงจิต และบุคคลผู้ท่ีไม่สำมำรถจัดกำรควำมเครียด ควำมกังวล                      
หรือควำมทุกข์อันเนื่องมำจำกวิถีกำรท ำงำนและ วิถี ชีวิตประจ ำวันซึ่ ง เป็นเงื่อนไขทำงสังคมส่งผล                      
ต่อกำรก ำหนดสภำวะทำงจิต (Social Determinants of Mental Health) และรวมถึงบริบททำงเศรษฐกิจ                     
และกำรเมืองท่ีมีกำรผันผวน แปรเปล่ียน                   
อย่ำงรวดเร็วอยู่ตลอดเวลำ ตำมสถำนกำรณ์
ประเทศและโลกยุคโลกำภิวัฒน์ผ่ำนแนวคิด
กำรพัฒนำเทคโนโลยีแบบก้ำวกระโดดท่ีส่งผล
ต่อกำรส่ือสำรผ่ำนโลกออนไลน์ท่ีต้องปรับตัว
และเท่ำทัน กับระบบและข้อมูลข่ำวสำรและ
ส่งผลต่อระบบควำมคิด ควำมเช่ือ อำรมณ์ 
ควำมรู้สึกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและมีแนวโน้ม
ในทำง ท่ี เป็น ทุกขภำวะ  ( เครียดกั ง วล ) 
มำกกว่ำสุขภำวะ 
  
 
 
 

      6.2 กรอบคิดภาพรวมการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก    
         เหตุแห่งควำมเครียด ควำมกังวล และโรคซึมเศร้ำท้ังระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เป็นเงื่อนไขส ำคัญ
ของสร้ำงสุขลดทุกข์ ท่ีเริ่มต้นจำกตนเอง ขยำยสู่ครอบครัวและชุมชน ตำมหลักกำรควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพท่ีมุ่ง
สร้ำงควำมตระหนัก “ควำมสุขสร้ำงได้ด้วยตัวเรำ”จำกผลกำรส ำรวจด้ำนควำมเครียด พบว่ำเป็นคนปกติมีร้อยละ 
55 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 45 มีควำมเครียดผิดปกติ โดยมีควำมเครียดระดับปำนกลำงร้อยละ 29 มีควำมเครียด
ระดับมำกร้อยละ 8 และมีเครียดระดับมำกท่ีสุด ร้อยละ 8  โดยมีสำเหตุควำมเครียดท่ีส ำคัญ ดังนี้ 
 

ข้อมูลส ำรวจสุขภำพใจคือควำมสุขและควำมเครียดของประชำชนวัยท ำงำน ปี 2561 
อินโฟกรำฟฟิค จำก BLT Bangkok  17 Oct 2018 
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    นอกเหนือจำกข้อมูลผลกำรส ำรวจควำมเครียดท่ีส่งผลต่อควำมเส่ียงท่ีจะเป็นโรคซึมเศร้ำ ดังกล่ำว ยัง
พบว่ำกำรป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ ยังเกิดจำกกำรผิดปกติของสำรเคมีในสมองท่ีช่ือว่ำ Serotonin มีกำรสื่อประสำทลดลง 
ท ำให้คนมีควำมรู้สึกท้อแท้ หงอยเหงำ เบื่อหน่ำย ไม่สนุกสำนกับชีวิตประจ ำวัน และมักหวนระลึกถึงควำมไม่สมหวังท่ี
ผ่ำนมำ นอนไม่หลับ หรือหลับก็มักจะต่ืนข้ึนมำกลำงดึกและฝันร้ำยบ่อยครั้ง คนใกล้ชิดต้องตระหนักและยอมรับว่ำโรค
ซึมเศร้ำเป็นโรคไม่ใช่นิสัยส่วนตัว ท่ีชอบคิดมำก น้อยใจ ย้ ำคิดย้ ำท ำ หรือจ้องจับผิดว่ำท ำไมต้องต่ืนสำย ควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนลดลง17 
             ยิ่งเหลื่อมล้ า ยิ่งเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล18 เป็นลักษณะและอำกำรของโรคทำงจิต                
ท่ีพบบ่อยและมีจ ำนวนมำกขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับระดับกำรศึกษำน้อย ขำดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และกำร
ว่ำงงำน รวมถึงกำรอยู่อย่ำงโดดเด่ียวโดยเฉพำะช่วงวัยก่อนเข้ำสู่กำรเป็นวัยเส่ียงส ำรองก่อนเป็นผู้สูงอำยุ           
และเมื่อเป็นผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ไม่ว่ำคนในช่วงอำยุใดก็สำมำรถเป็นโรคทำงจิตได้เท่ำเทียม
กันดังจ ำแนกประเด็นสำเหตุส ำคัญ ดังนี้  

o พฤติกรรมและทัศนคติในกำรเล้ียงดูลูก สภำพควำมเป็นอยู่ สุขภำพกำยและจิตของพ่อแม่ มีส่วนต่อควำม
เส่ียงในกำรเกิดโรคทำงจิตต่อผู้ท่ีได้รับกำรเล้ียงดู  

o  ควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคมและเศรษฐกิจท่ีส่งต่อจำกรุ่นสู่รุ่นมักส่งผลให้ควำมเหล่ือมล้ ำทำงสุขภำพจิต
ยังคงอยู่ แม้เวลำผ่ำนไป 

o ปัจจัยระดับชำติท่ีต้องกำรกำรพัฒนำและแก้ไขเร่งด่วน คือ ควำมยำกจน ควำมเหล่ือมล้ ำ กำรแบ่งแยกกีด
กัน นโยบำยกำรศึกษำ บริกำรสุขภำพ และนโยบำยคุ้มครองทำงสังคม 

o อำยุขัยเฉล่ียของมนุษย์ท่ีลดลงและไม่คงท่ี แสดงให้เห็นว่ำควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อสุขภำพจิตและสุขภำพกำย  

o โรคจิตเวชน ำไปสู่รำยได้และกำรมีงำนท ำน้อยลง ท ำให้เกิดภำวะยำกจนมำกขึ้น สุดท้ำยก็จะย้อนกลับมำ
เพิ่มควำมเส่ียงต่อโรคจิตเวชเช่นเดิม 
 

 6.3 เป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก คือ “การเพิ่มสุข ลดทุกข์” อันเนื่องมำจำก
ควำมเครียด ควำมกังวล และควำมทุกข์ท่ีไม่สำมำรถจัดกำรและมีทำงออกได้ด้วยตนเอง ครอบครัว กลุ่มหรือ
ชุมชน  โดยเริ่มต้ังแต่กำรจัดกำรตนเอง ขยำยผลสู่ครอบครัว และชุมชนหรือกลุ่ม/เครือข่ำย จำกกำรที่ได้ลงมือท ำ
และเกิดควำมรู้ทักษะ เกิดควำมภำคภูมิใจในคุณค่ำท่ีเกิดขึ้นจำกควำมสำมำรถของตนเองท่ีไม่เคยคิดว่ำจะจัดกำร
หรือสำมำรถท ำอะไรได้ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่ำจะเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ใหญ่โต หรือสำมำรถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และวิถีกำรอยู่ กำรกิน กำรท ำงำนได้ หลังจำกท่ีคุ้นชินกับวิถีเดิมมำยำวนำน และไม่เคยคิดว่ำจะปรับหรือเปล่ียน
ตนเองและสภำพแวดล้อมเช่นคนในครอบครัวได้ เพรำะไม่เคยท ำและคิดว่ำเป็นไปไม่ได้ หรือเคยท ำแล้วล้มเลิก
หรือท ำไม่ต่อเนื่องมำหลำยครั้ง หรือเคยคิด/วำงแผนจะท ำ แต่ไม่ได้ลงมือสักที เพรำะควำมเข้มแข็งทำงใจและ

                                                             
17 “จิตป่วย” ภัยคุกคำมสังคมไทย? จุดชนวนท ำผิด... ไม่ต้องรับผิด? กรมสุขภำพจิต 25 ส.ค. 2561 05:57 โดย: MGR Online 
18 รำยงำนกำรทบทวนกำรส ำรวจประชำกรของกลุ่มยุโรป อ้ำงใน  โครงกำรวิจัย “กำรทบทวนตัวชี้วัดและระบบข้อมูลเพื่อติดตำมประเมิน Active 

aging ส ำหรับประเทศไทย”  Jun 23, 2019 
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ควำมมุ่งมั่นยังไม่เพียงพอ ประกอบกับยังขำด ความรอบรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต (Health Literacy)          
ท่ีอำจจะยังอยู่ในขั้นของกำรรับรู้ ข้ำใจมำกกว่ำตระหนักเห็นควำมส ำคัญท่ีส่งผลต่อกำรลงมือปฏิบัติจ ริงอย่ำง
ต่อเนื่อง ควบคู่กับข้อจ ำกัดด้ำนกำรเข้ำถึงควำมรู้ข้อมูล ข่ำวสำรท่ีถูกต้องและตำมทันต่อสถำนกำรณ์ “รู้เท่า 
รู้ทัน” ท่ีบำงครั้งน ำไปสู่กำรปฏิบัติท่ีผิด ไม่สอดคล้องกับทุกข์ภำวะของตนเอง หรือแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดี            
ไม่เหมำะสมออกมำ เช่น เรื่องกำรใช้เงินล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น เนื่องจำกยับยั้งช่ังใจไม่ได้จำกกำรเสพข้อมูล
ข่ำวสำรและโฆษณำชวนเช่ือจำกส่ือต่ำงๆ  พฤติกรรมกำรกินท่ีคิดถึงค่ำนิยมและควำมสะดวกสบำยมำกกว่ำ
สุขภำพกำยและสุขภำพกำรเงิน  ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องของคนอื่นมำกกว่ำกว่ำเรื่องของตนเอง หรือมีควำมหวัง
สูงกับคนในครอบครัวและท่ีท ำงำน โดยลืมคิดถึงบริบท ศักยภำพและควำมแตกต่ำง เป็นต้น  
 

 6.4  กลไกและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก “สร้างสุข ลดทุกข์” จะบรรลุผลและ
เป้ำหมำยกำรเพิ่มสุขลดทุกข์ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน/เครือข่ำย รวมถึงระดับประเทศคือ ดัชนีควำมสุข
เพิ่มขึ้น ลดอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยและจ ำนวนผู้ป่วยทำงจิตลง  ต้องเริ่มจำกตนเองหรือระดับบุคคลก่อนตำมกระแส
กำรรณรงค์ ในปัจจุบัน “สุขภำพดีต้องเริ่มท่ีตัวเรำ” “สุขภำพดีไม่มีขำย ต้องท ำเอง” แต่ก็เป็นเรื่องท่ีคนส่วนมำก    
ยังไม่สำมำรถจัดกำรได้ด้วยเหตุผลและเงื่อนไขมำกมำย และยังติดกับดักกับกรอบคิดเดิมๆ  กระบวนกำรปรับ
กรอบคิด (Mindset) ใหม่ท่ีส่งผลต่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง จึงเป็นเงื่อนไขส ำคัญและจ ำเป็นต้องมี 
“กลไกการขับเคลื่อน” เพื่อให้เกิดควำมตระหนักรู้ท้ังในระดับตนเอง ครอบครัว กลุ่มหรือชุมชน และเป็นเงื่อนไข
ส ำคัญท่ีเอื้อหรือสนับสนุนให้เกิดการบริการเชิงรุกแบบ“ใกล้ชิด ใกล้บ้าน ใกล้ใจ อบอุ่น และเป็นมิตร” 
โดยรวมถึงกระบวนกำรกำรให้ค ำปรึกษำ สร้ำงแรงจูงใจ และให้ข้อมูลหรือควำมรู้ท่ีถูกต้อง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
กำรตัดสินใจท่ีจะลงมือท ำด้วยตนเอง และก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงบุคคล ครอบครัว และต่อกลุ่มหรือ
ชุมชน  ซึ่งถือว่ำเป็นต้นทุนทำงสังคมท่ีส ำคัญต่อระบบบริกำรสุขภำพชุมชนท่ีเริ่มต้ังแต่ตนเอง ครอบครัว กลุ่ม
และชุมชนร่วมกัน มำกกว่ำกำรพึ่งบุคคลำกรสำธำรณสุขหรือแพทย์ ซึ่งมีจ ำนวนจ ำกัด ดังได้กล่ำวถึงระบบและ
กลไกกำรให้บริกำรในเบ้ืองต้น และบุคคลภำยนอกชุมชน    
         “ผู้น า อาสาสร้างสุข และหมอสุขชุมชน” จึงเป็นเงื่อนไข และปัจจัยส ำคัญท้ังในเชิงระบบและ
กระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก ท่ีสำมำรถพัฒนำกระบวนกำรต่อยอดจำกฐำนผู้น ำหรืออำสำสมัครท่ีมี
อยู่ในชุมชนและเป็นต้นทุนทำงสังคมท่ีกระจำยครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพียงแต่ปรับกลยุทธกำรท ำงำนท่ีเริ่มจำกกำร
ปรับกรอบคิดใหม่ให้คิดและลงมือท ำท่ีเริ่มจำกตนเอง จำกเล็กไปใหญ่ จำกง่ำยไปยำก เพื่อสร้ำงก ำลังใจ           
ท่ีน ำไปสู่กำรเห็นคุณค่ำและกำรเปล่ียนแปลงตนเองท่ีส่งผลต่อสุขภำพกำย สุขภำพจิต ท่ีดีขึ้นท้ังของตนเอง 
ครอบครัวและขยำยผลต่อชุมชน/สังคม อย่ำงเป็นรูปธรรม  
         ถึงแม้ว่ำปัจจุบันจะมีกำรพัฒนำควำมเช่ียวชำญให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม .)                  
ซึ่งเป็นกลไกกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในระดับชุมชนร่วมกับหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ด้ำนต่ำงๆ รวมถึงด้ำนกำรสร้ ำง
เสริมสุขภำพจิต แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดเรื่องกำรให้ค ำปรึกษำ กำรเข้ำถึงกลุ่มวัยต่ำงๆ ในชุมชนในกำรให้บริกำรแบบ
“ใกล้ชิด ใกล้บ้ำน ใกล้ใจ อบอุ่น และเป็นมิตร” เนื่องจำกบทบำทภำรกิจส่วนใหญ่จะท ำหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกบุคลำกรสำธำรณสุขในระดับปฐมภูมิ (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล : รพสต.) ในกำร
ให้บริกำรตำมตัวชี้วัดและภำระงำนเร่งด่วน มำกกว่ำกำรให้บริกำรเชิงรุก  
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       “อาสาสร้างสุขและหมอสุขชุมชน” จึง เป็นกลไกท่ีควรได้รับกำรสนับสนุนให้เข้ำมำมีบทบำท                     
ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก “สร้ำงสุข ลดทุกข์” ในชุมชนหรือต ำบลโดยกำรพิจำรณำต่อยอดจำกฐำนผู้น ำ
หรืออำสำสมัครชุมชนท่ีมีอยู่จ ำนวนมำก  โดยมีกระบวนกำรท ำงำนเพื่อให้เกิดกลไก กำรขับเคล่ือนท่ีมี
ประสิทธิภำพ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง ผลลัพธ์ทำงสุขภำพ (Health Outcome) มำกกว่ำผลผลิตทำงสุขภำพ (Health 
Output) คือกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม วิถีกำรกิน กำรอยู่ และกำรท ำงำนท้ังของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
โดยน ำหลักกำรควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) มำใช้ในกระบวนกำรพัฒนำกลยุทธกำรท ำงำน 
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน ดังกรอบคิดกำรพัฒนำกลไกกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในแผนภูมิภำพกำร
พัฒนำ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาสาสร้างสุขและหมอสุขชุมชน คือใคร ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คือ ผู้ท่ีสำมำรถจัดกำรควำมเครียดและควำมกังวล อันเนื่องจำกปัญหำและเงื่อนไขปัจจัยทำงสังคม เศรษฐกิจ
และสุขภำพของตนเองและครอบครัว 

2. คือ ผู้ท่ีมีศักยภำพในกำรค้นหำหรือคัดกรองและให้ค ำปรึกษำเพื่อน ครอบครัว กลุ่ม/เครือข่ำยชุมชนท่ีเผชิญ
กับควำมเครียดหรือควำมกังวลเงื่อนไขปัจจัยทำงสังคม เศรษฐกิจและสุขภำพของตนเองและครอบครัวท่ียัง
ปกติ และมีโอกำสเส่ียงท่ีจะมีกำรป่วยทำงจิตหรือซึมเศร้ำ และมีศักยภำพในกำรส่งต่อ  ผู้ท่ีมีอำกำรป่วยทำง
จิตให้ได้รับกำรรักษำ ฟื้นฟู-เยียวยำดูแลจำกหน่วยบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ (รพสต./รพช.)  

3. คือ ผู้ท่ีมีบทบำทในกำรประสำนกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือท้ังในระดับพื้นท่ี และระดับนโยบำย                      
เพื่อกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรขับเคล่ือนนโยบำยและขยำยผล  
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วธิกีารและเครือ่งมอืการด าเนินงานทัง้ 7 ขัน้ตอนหลกั อยู่ในคู่มอืการด าเนินงานพฒันาเพ่ือการสรา้งสขุ ลดทุกข ์

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมกลไกสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก : อาสาสร้างสุขและหมอสุขชุมชน 
จะเริ่มจำกกำรคัดเลือกผู้น ำท่ีสนใจและพร้อม และเป็นควำมต้องกำร (Need) มำกกว่ำอยำก (Want)  โดยใช้
เกณฑ์กำรคัดเลือกผู้น ำกลำง และหลังจำกได้ผู้น ำท่ีพร้อมและสมัครเป็นกลไกกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกแล้ว 
จะเข้ำสู่กระบวนกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ ในชุมชน ตำม 7 ขั้นตอน ดังนี้  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

       6.5  การสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกอย่างเป็นองค์รวมต้องการการประสานและบูรณาการการท างาน                   

            เนื่องจำกสำเหตุของควำมเครียด ควำมกังวลของกลุ่มวัยท ำงำนรวมท้ังกลุ่มวัยอื่นด้วยมำจำกสำเหตุ
ส ำคัญหลำยประกำร ท่ีครอบคลุมท้ังมิติทำงรำยได้และอำชีพ  มิติสุขภำพประจ ำตัว  มิติครอบครัว  มิติทำงสังคม
และกำรเมือง จ ำเป็นต้องกำรกำรสนับสนุนกำรท ำงำนจำกหลำยภำคส่วน หลำกหลำยควำมเช่ียวชำญ  
หลำกหลำยกำรสนับสนุน และหลำกหลำยกลุ่มเป้ำหมำย กำรท ำงำนโดยยึดพื้นท่ี และเหตุแห่งควำมเครียด 
ควำมทุกข์เป็นหลักจะต้องมีกำรสำน เช่ือม หรือส่งต่อในทุกระดับกับหน่วยงำน บุคคลหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้นๆ  บทบำทของกลไกกำรขับเคล่ือนงำนต้องท ำหน้ำท่ีเช่ือมร้อยทรัพยำกรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีเข้ำมำหนุนเสริม
กระบวนกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกับบริบท จังหวะและโอกำสท่ีเหมำะสมจึงจะสำมำรถขับเคล่ือนงำนสร้ำงเสริม
สุขภำพจิตเชิงรุกบรรลุผลและเพิ่มสุข ลดทุกข์ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนร่วมกัน  อำสำสร้ำงสุขและหมอ
สุขชุมชน จึงท ำหน้ำท่ีเสมือนเป็นท้ังหม้อแปลงไฟควบคู่กำรท ำหน้ำท่ีเอื้ออ ำนวยให้เกิดกระบวนกำรต้ังแต่กำร
ปรับกรอบคิดกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภำคส่วน กำรกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจ กำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนให้
ค ำปรึกษำ รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับนโยบำยเพื่อกำรหนุนเสริมกำร
ท ำงำนร่วมกัน  
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        จำกควำมมุ่งหวัง เป้ำหมำย เหตุปัจจัยแห่งควำมเครียด ควำมกังวลหรือควำมทุกข์ ดังกล่ำว ได้น ำมำสู่กำร
ออกแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกโดยใช้กลไก อำสำสร้ำงสุขและหมอสุขชุมชน ท่ีต่อยอดจำกฐำนต้นทุน
ทำงสังคมในชุมชนและน ำมำเสริมกระบวนกำรกำรพัฒนำเพื่อขับเคล่ือนงำนร่วมกัน จนเกิดกำรเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีมุ่งผลลัพธ์ทำงสุขภำพ (Health Outcome) มำกกว่ำผลผลิตทำงสุขภำพ (Health Output)             
สรุปประมวลภำพรวมกรอบคิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกได้ ดังนี้ 
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6.5 เคร่ืองมือและชุดความรู้ ประกอบกำรด ำเนินงำนสร้ำงสุข ลดทุกข์ ท่ีได้ผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุง
และทดลองใช้จริง ท่ีสอดคล้องกับศักยภำพกับบริบทของชุมชน  

เคร่ืองมือการสร้างสุข ลดทุกข์ ประกอบด้วย 3 ชุด ดังนี้ 
      เคร่ืองมือชุดที ่1  ประกอบด้วย  

(1) ค ำถำมเพื่อส ำรวจและคัดกรองควำมเครียด ควำมกังวล  
(2) ต้นไม้ของฉัน เป็นเครื่องมือฝึกวิเครำะห์หำเหตุแห่งควำมควำมเครียดควำมกังวลท่ีแท้จริง 
(3) บันไดสร้ำงสุข เพื่อกำรวำงแผนกำรลดควำมเครียดควำมกังวลจำกกำรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์มำ

ก ำหนดเป้ำหมำยและวิธีปฏิบัติโดยเริ่มจำกท่ีคิดว่ำท ำได้ทีละเรื่องและเพิ่มประเด็นหรือเรื่อง                 
ท่ีเป็นสำเหตุของควำมเครียดควำมกังวล 

 
 

 

 

 

 

 

 

      เคร่ืองมือชุดที่ 2  

 
 

วธิกีารใชเ้คร ือ่งมอือยู่ในคูม่อืการด าเนินงานพฒันาน าเพือ่การสรา้งสขุ ลดทกุข ์                                                                                      

และสามารถ Download ไดท้ี ่www.sadathailand.org 

เอกสารภาคผนวกที่ 4                                 
สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่  

https://dmh.go.th/ebook/dl.asp?id=13
4 
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      เคร่ืองมือชุดที่ 3 คู่มือการให้ค าปรึกษา  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือชุดที่ 4  ใช้ส ำหรับกำร
ประเมินตนเอง ระดับบุคคล ครอบครัวแบ่งเป็น 2 ชุด โดยมีสำระส ำคัญของเนื้อหำท้ัง 2 ชุดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วธิกีารใชเ้คร ือ่งมอือยู่ในคูม่อืการประเมนิผลลพัธแ์ละผลกระทบ การสรา้งสุข ลดทกุข ์กลุ่มวยัท างาน                      

ภาคผนวกที ่6 และสามารถ Download ไดท้ี ่www.sadathailand.org 

 

รายละเอยีดคู่มอืการใหค้ าปรกึษา อยู่ในเอกสารภาคผนวกที ่5                                                                     

และสามารถ Download ไดท้ี ่www.sadathailand.org 



25 
 

 
 
 
 

1. การเข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกในท้องถ่ินหรือพื้นที่  
1.1 บทน าการบริการสาธารณสุขกลุ่มวัยท างาน  

ตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545 ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริม
สำธำรณสุขท่ีจ ำเป็นต่อสุขภำพและกำรด ำรงชีวิตให้กับประชำชนคนไทยทุกคน ได้รับบริ กำรท่ีมำตรฐำน           
เท่ำเทียมกันและมีประสิทธิภำพอย่ำงท่ัวถึง  ตำมสิทธิประโยชน์สิทธิหลักประกันสุขภำพ เป็นสิทธิของคนไทย
ตำมกฎหมำยรวมถึงกำรกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรรักษำพยำบำลและกำร
ฟื้นฟูสมรรถภำพ กลุ่มวัยท ำงำนเป็นกลุ่มท่ีมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ สำมำรถเข้ำถึงสิทธิหลักประกัน
สุขภำพและกำรบริกำรสำธำรณสุขจำกภำครัฐอย่ำงท่ัวถึง ตำมช่องทำงแห่งบทบัญญัติตำมกฎหมำย 

กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเป็นเครื่องมือในกำรดูแลสุขภำพให้แก่ 
บุคคลในพื้นท่ีโดยส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม ตำมควำมพร้อม ควำมเหมำะสม และตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรฟื้นฟูสมรรถภำพและกำรรักษำพยำบำลระดับ  
ปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อให้กลุ่มวัยท ำงำนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข 
                จำกข้อมูลสถิติของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 7,514 
โครงกำร กำรขอสนับสนุนงบประมำณไปดูแลสุขภำพกลุ่มวัยท ำงำน ร้อยละ10.52 ส ำหรับประเด็นกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยท ำงำนร้อยละ 2.3  ผู้ท่ีขอสนับสนุนงบประมำณด ำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ในกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ  ส่วนในกลุ่มวัยท ำงำนหรือกลุ่มผู้ใช้แรงงำนและกลุ่มเส่ียง กำรขอสนับสนุนงบประมำณค่อนข้ำงมีน้อยท่ี
จะไปด ำเนินกำรกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก เนื่องจำกหลำยปัจจัยท่ีมีผลต่อกลุ่มวัยท ำงำนท่ีเน้นด้ำน
เศรษฐกิจในกำรด ำรงชีพ และกำรรักษำพยำบำลมำกกว่ำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ประกอบกับกลุ่มวัยท ำงำนเรื่อง
เวลำท่ีมีควำมจ ำกัดท ำให้กำรเข้ำถึงกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
           

1.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ของกลุ่มวัยท างาน  
กำรเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นท่ี ผู้ขอรับงบสนับสนุนควรศึกษำเรียนรู้และกำรเตรียมกำรก่อนเสนอโครงกำรเป็นขั้นตอนส ำคัญขั้นตอน

หนึ่ง ซึ่งผู้มีหน้ำท่ีต้องมีประกำรแรกคือทีมท ำงำนท่ีจะท ำโครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ อีก

ประกำรหนึ่งคือข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งส ำคัญมำกประกอบกำรจัดท ำและวิธีกำรด ำเนินกำรโครงกำรให้เกิดผลลัพธ์

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขั้นตอนการเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบกองทุนฯท้องถ่ิน 

กำรด ำเนินงำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี มีวัตถุประสงค์ในกำรส่งเสริม

สุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรฟื้นฟูสมรรถภำพและกำรรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ใช้ปีงบประมำณ  

สว่นที ่3  

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
นโยบายและแนวทางการสนับสนุน การสรา้งเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยท างาน 
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(1ตุลำคม ถึง 30กันยำยน ในปีถัดไป) ในกำรด ำเนินโครงกำร ฉะนั้นขั้นตอนกำรเตรียมกำรขอสนับสนุน

งบประมำณกองทุนท้องถิ่นจะเริ่มเตรียมกำรต้ังแต่เดือนกรกฎำคม ถึง เดือนกันยำยน เป็นช่วงกำรติดต่อ

ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริกำรสำธำรณสุขในพื้นท่ี หรือกลุ่ม องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

เตรียมควำมพร้อมเข้ำมำมีส่วนร่วมกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร กิจกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพจิตเชิงรุกในพื้นท่ี 

 

 

ประกำศคณะกรรมกำรหลักฯ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
(ข้อ 4, ข้อ 6, ข้อ 10, ข้อ 12, ข้อ 16)

แบบฟอร์มขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกองทุนฯ
ท้องถ่ิน โครงกำรตำมรูปแบบ
ของ อปท.

คณะกรรรมกำรกองทุนฯพิจำรณำอนุมัติแผนงบประมำณประจ ำปี 

อปท. ซักซ้อม ท ำควำมเข้ำใจ และแจ้งหน่วยบริกำร สถำนบริกำร 
หน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนอ่ืน                                                    

องค์กรหรือกลุ่มประชำชน เสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกองทุนฯท้องถ่ิน โดยใช้แบบเสนอโครงกำรตำม

แบบฟอร์มท่ี อปท.ก ำหนด (ยังไม่ใช่แบบโครงกำรตำมแบบ สปสช.) 

อปท.แจ้งหน่วยบริกำร สถำนบริกำร หน่วยงำนสำธำรณสุข หน่วยงำนอ่ืน 
องค์กรหรือกลุ่มประชำชน เพ่ือเสนอโครงกำรขอรับกำรสนับสนุน

งบประมำณจำกกองทุนฯท้องถ่ิน  

เอกสารที่เก่ียวข้องผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

- อปท.

คณะกรรมกำรกองทุนฯ

กรรมกำรกองทุนฯพิจำรณำอนุมัติโครงกำรตำมประกำศฯกองทุนฯพ.ศ.2561 ดังนี้
ข้อ 10 (1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร 

สถำนบริกำร หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข
ข้อ 10 (2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรหรือกิจกรรมสร้ำงเสริม
สุขภำพ และกำรป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอ่ืน 

ครั้งที่ 1  ก.ย.- ต.ค. 
ครั้งที่ 2 ก.พ.-ม.ค. 
(กรณียังมีเงินกองทุนฯเหลือ)

อปท.โอนงบเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

หน่วยบริกำร สถำนบริกำร หน่วยงำนสำธำรณสุข และ
หน่วยงำนอ่ืนให้ใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ กำรรับ
เงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบท่ี

หน่วยงำนน้ันถือปฏิบัติ ส ำหรับองค์กรหรือกลุ่มประชำชนให้
ใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

 - คณะกรรมกำรกองทุนฯ

อปท.

กรรมกำรกล่ันกรองพิจำรณำโครงกำร
(ถ้ำมี)  - กรรมกำรกล่ันกรอง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ด ำเนินงำนตำมโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติและเมื่อเสร็จส้ิน
โครงกำรใหส้รุป+รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร

กองทุนฯ

กรรมกำรกองทุนฯ/ อปท. 
หน่วยบริกำร /สถำนบริกำร

/ หน่วยงำนสำธำรณสุข/ หน่วยงำนอ่ืน                                                    
องค์กรหรือกลุ่มประชำชน

อปท.จัดท ำกรอบแผนกำรเงินประจ ำปีของกองทุนฯท้องถิ่น
ตำมประกำศฯข้อ 16 (1) เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรกองทุนฯท้องถ่ิน

อปท.จัดประชุมประชำคมท้องถ่ิน หน่วยบริกำรสำธำรณสุข หน่วยงำน
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำง/ทิศทำงของกองทุนฯท้องถิ่น 

รับทรำบปปัญหำ ประเด็นควำมต้องกำรทำงสุขภำพ   ข้อมูลพื้นฐำน
ของประชำชนกลุ่มวัยต่ำงๆพัฒนำเป็นแนวทำงปฏิบัติ โครงกำร หรือ

กิจกรรมเพื่อจัดท ำแผนกำรเงินประจ ำปีของกองทุนฯท้องถ่ิน 

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติฯ  หมวด 2 ข้อ 4

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติฯ หมวด 2 ข้อ 4

 

ขั้นตอนเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบกองทนุฯ ท้องถ่ิน และการรับเงินเข้าเพือ่ด าเนินงานตามโครงการ 
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รายละเอียดปฏิทินการด าเนินงานและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ 
 

คร้ังที่ สาระการประชุม/พิจารณา หมายเหตุ 
1 - สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 

- สรุปและรำยงำนกำรเงินไตรมำส 4 ของปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
- อนุมัติแผนกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 
- เสนอโครงกำร/กิจกรรม 

ตุลำคม-พฤศจิกำยน 

2 - อนุมัติโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ ธันวำคม 
3 -รำยงำนกำรเงิน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ไตรมำส1 

- อนุมัติโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 
- ประเมินผลกำรด ำเนินกำรกองทุนฯเพื่อหำโอกำสกำรพัฒนำ 

มกรำคม 

4 - รำยงำนกำรเงิน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ไตรมำส2 
- ปรับแผนกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 

เมษำยน 

5 - รำยงำนกำรเงิน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ไตรมำส3 กรกฎำคม 
6 -เตรียมจัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินกำรในรอบปีงบประมำณ 

-ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกองทุนฯ 
- เตรียมท ำแผนงำน/โครงกำรปีต่อไป 
 

กันยำยน 

 

 

         

                           
 

 

 



28 
 

การก าหนดกิจกรรมเพื่อการบริการสาธารณสุข  ควรพิจำรณำด ำเนินตำมประกำศคณะกรรมกำร

หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง  หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและ

บริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.

2562 และกิจกรรมตำมประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคภำยใต้คณะกรรมกำร

หลักประกันสุขภำพ  เรื่อง กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

พ.ศ. 2557  กำรจัดท ำโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนตำมวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ปัญหำจึงควรพิจำรณำก ำหนดชุด

กิจกรรมตำมสภำพปัญหำได้   3  กิจกรรม ดังนี้ 

1. การอบรมเพื่อการให้ความรู้  ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการรวบรวมข้อมูล  การคัด

กรอง  การวิเคราะห์ปัญหา   

กำรอบรมเรื่องกำรจัดระบบข้อมูลเพื่อน ำมำใช้ในกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร :เป็นกิจกรรมท่ี

ต้องด ำเนินกำรเพื่อให้บุคคล  กลุ่ม เครือข่ำยได้ทรำบสถำนกำรณ์ ควำมเป็นอยู่ของตนเอง กำรจัดกำรข้อมูล  

ต้องด ำเนินกำรต้ังแต่กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ กำรน ำเสนอเพื่อกำรตรวจสอบยืนยัน    

กำรน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนแก้ไขและพัฒนำ ข้อมูลท่ีจัดเก็บจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะมีข้อมูลต้ังแต่ระดับบุคคล  

ครอบครัวและข้อมูลของเครือข่ำยท่ีได้มีกำรประสำนแลกเปล่ียน ประเภทข้อมูลท่ีจ ำเป็น ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลพื้นฐำนของบุคคล : ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลด้ำนสุขภำพ (กำรเจ็บป่วย  พฤติกรรม) 

อำชีพและรำยได้ ควำมสัมพันธ์และกำรร่วมเป็นสมำชิกในกลุ่ม    

(2) ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัว :ข้อมูลท่ัวไป  ข้อมูลด้ำนสุขภำพ (กำรเจ็บป่วย พฤติกรรม) 

อำชีพและรำยได้ ควำมสัมพันธ์และกำรร่วมเป็นสมำชิกในกลุ่ม     

(3) ข้อมูลชุมชน : ภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน กลุ่ม/เครือข่ำย ทรัพยำกร 

(4) กำรจัดท ำท ำเนียบและข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่ม  (ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลครอบครัว ข้อมูล

ควำมสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ำย 

2.  การอบรมเพื่อการจัดท าแผนงานรายบุคคล /แผนกลุ่ม   

   จัดกำรอบรมให้กลุ่มได้เข้ำใจและน ำปัญหำท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์มำจัดท ำแผนงำนโครงกำร  

เพื่อเสนอขอรับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนฯ  โดยพิจำรณำให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำดังต่อไปนี้ 

1) กำรให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ด้ำนในกำรดูแลสุขภำพ   เรื่องกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่ม

วัยท ำงำนและผู้ท่ีมีภำวะเส่ียงจำกกำรท ำงำนร่วมท้ังกำรเพิ่มศักยภำพ  ในด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรปรับเปล่ียน

พฤติกรรมให้ถูกต้องเหมำะสม 

2) กำรเฝ้ำระวังและกำรรับบริกำรสำธำรณสุขตำมอำยุและภำวะเส่ียง  มีชุดกิจกรรมท่ี

น ำมำพิจำรณำดังนี้ 

ก. กำรจัดกิจกรรมกำรบริกำรเพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงบริกำรได้ครอบคลุม เช่นกำร

ให้วัคซีน DT ทุก 10 ปี  จัดบริกำรอำชีวอนำมัยในกลุ่มผู้ประกอบอำชีพทั่วไปและบุคลำกรทำงสำธำรณสุข  
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ข. กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มวัยท ำงำนท่ีมีภำวะเส่ียง   

ค. กำรส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นและ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรแพทย์แผนไทย 

ง. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรออกก ำลังกำยในกลุ่มวัยท ำงำนและผู้ท่ีมีภำวะเส่ียงจำก

กำรท ำงำน   

จ. จัดบริกำรอนำมัยเจริญพันธุ์   กำรตั้งครรภ์และกำรคุมก ำเนิด 

ฉ. กำรคัดกรองควำมเส่ียงตำมเพศวัย  กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก  กำรตรวจวัดและ

คัดกรอง  ควำมผิดปกติหรือควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นและกำรได้ยินในกลุ่มวัยท ำงำนท่ีมีภำวะเส่ียงกำร

ตรวจร่ำงกำยก่อนท ำงำน กำรซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภำพ  ตรวจร่ำงกำย วัดดัชนีมวลกำย วัดรอบเอว

และจัดท ำสมุดบันทึกสุขภำพ  กำรคัดกรองโรคจำกกำรท ำงำน  

ช. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องสำรเสพติด  โรคเอดส์และโรคติดต่อทำง

เพศสัมพันธ์แก่ผู้ท่ีมีภำวะเส่ียง 

ซ. กำรคัดกรองปัญหำสุขภำพจิต  ได้แก่  โรคซึมเศร้ำและภำวะเครียด  สมองเส่ือม

และผู้มีภำวะเส่ียงต่อกำรฆ่ำตัวตำย 

3. การติดตาม  ประเมินและการสรุปบทเรียน 

เป็นกิจกรรมท่ีส ำคัญท่ีจะท ำให้เห็นควำมส ำเร็จและส่ิงท่ีจะท ำต่อไป กำรติดตำมและกำร

ประเมินผลจะต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง  ทุกขั้นตอนเพรำะจะท ำให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับกระบวนวิธีกำร

กำรพัฒนำได้  ผลกำรประเมินท่ีทุกคนท ำและน ำมำเสนอแลกเปล่ียนในกลุ่มจะสำมำรถช่วยให้ทุกคนได้เห็นถึง

วิธีกำรแก้ไข  วิธีกำรพัฒนำ  กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีน ำมำสร้ำงควำมสุขได้มำกยิ่งขึ้น 

 
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ : นโยบายและแนวทางการสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยท างาน 
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี เป็นเครื่องมือในกำรดูแลสุขภำพของคนทุกกลุ่มวัย

ในพื้นท่ี ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยำวชน กลุ่มวัยท ำงำน กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มผู้พิกำรและทุพพลภำพหรือกลุ่มประชำชนท่ัวไปท่ี
มีภำวะเส่ียง สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณสุข ในกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
และกำรรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อสนับสนุนให้หน่วยบริกำร (โรงพยำบำลหรือโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล หรือศูนย์บริกำรสำธำรณสุขหรือท่ีเรียกอย่ำงอื่นตำมกฎหมำย) หน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีทำงด้ำน
สำธำรณสุข (สำธำรณสุขอ ำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หน่วยงำนอื่น (โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ ) 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภำคเอกชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีรวมตัวกันต้ังแต่ห้ำคนขึ้นไปซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีมิใช่เป็น
กำรแสวงหำก ำไร ท้ังนี้ จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
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แห่งชำติ เรื่อง  หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 และประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคภำยใต้คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ เรื่อง กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 

 และสำมำรถค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องทำงเว็บไชต์ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
https://www.nhso.go.th หรือ https://obt.nhso.go.th/obt/home 

 
   ภาพแสดงสาระส าคัญการด าเนินงานและบริหารจัดระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที ่

 

 
 
 
 

 

3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง  หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ

พื้นที่ พ.ศ. 2561  

                3.1   องค์ประกอบหลักกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ประกอบด้วย 4 

ส่วนด้วยกัน คือ เงิน คณะกรรมกำร กิจกรรมและกำรบริหำรงำน ประกอบด้วยรำยละเอียดแสดงตำมภำพ     
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                 3.2 เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ท่ี ประกอบด้วย

รำยละเอียดแสดงตำมภำพ    

 
                           

                      3.3 กระบวนกำรพิจำรณำกำรสนับสนุนโครงกำร กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภำพ 

ในระดับทัองถิ่นหรือพื้นท่ี รำยละเอียดขั้นตอนแสดงตำมภำพ 
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                       3.4 กระบวนกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรด ำเนินโครงกำรและสรุปผลงบประมำณสนับสนุนจำก

กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ท่ี รำยละเอียดขั้นตอนแสดงตำมภำพ 
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ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557  

กิจกรรมกำรบริกำรสำธำรณสุขท่ีคณะกรรมกำรกองทุนฯ สำมำรถพิจำรณำให้กำรสนับสนุนงบประมำณ 
เป็นประเด็นค ำถำมท่ีส ำคัญท่ีทุกกองทุนต้องกำรควำมมั่นใจและควำมชัดเจน  เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจและสำมำรถ
พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรให้กับทุกภำคีได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมและมีคุณภำพ 
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  ได้มีกำรออกประกำศตำมมติจำกกำรประชุมครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 
28 กุมภำพันธ์ 2557 ได้ก ำหนดว่ำ กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นท่ี  หมำยถึงกำรจัดบริกำรและกำรจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค ฟื้นฟู
สมรรถภำพและกำรรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มคนพิกำร  
กลุ่มผู้ประกอบอำชีพที่มีควำมเส่ียง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมท้ังกลุ่มประชำชนท่ัวไปท่ีมีภำวะเส่ียงท่ีอยู่ในพื้นท่ี  
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ  โดยส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมตำมควำม
พร้อม  ควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรในพื้นท่ี โดยได้มีตัวอย่ำงกิจกรรมบริกำรสำธำรณสุขตำมกลุ่มเฉพำะ
เป็น 7 กลุ่มดังนี้  

(1) กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
(2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
(3) กลุ่มเด็กวัยเรียน / เยำวชน   
(4) กลุ่มวัยท างาน   
(5) กลุ่มผู้สูงอำยุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(6) กลุ่มคนพิกำรและทุพพลภำพ 
(7) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง  
ตำมประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคภำยใต้คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ  

เรื่อง กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนด
กิจกรรมบริกำรสำธำรณสุขในกลุ่มวัยท ำงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเส่ียงจำกกำรท ำงำน ส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภำพ  และกำรปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  ป้องกันและลดปัญหำ
สุขภำพและพฤติกรรมเส่ียงด้ำนเพศสัมพันธ์ กำรต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์และต้ังครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท ำงำน  ป้องกันไม่ให้กลุ่มวัยท ำงำนเข้ำถึงยำสูบ เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ยำเสพติดได้ง่ำย  ให้กลุ่มเส่ียงแต่ละกลุ่มท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพกำย  จิตและสังคมได้รับกำรดูแล  
ช่วยเหลือและบริกำรด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกิจกรรมท่ีสำมำรถขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีได้มีดังต่อไปนี้ 

1. กำรซักประวัติ  ประเมินพฤติกรรมสุขภำพ  ตรวจร่ำงกำย  วัดดัชนีมวลกำย  วัดรอบเอวและจัดท ำ
สมุดบันทึกสุขภำพ 

2. กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำก 
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3. กำรตรวจวัดและคัดกรอง  ควำมผิดปกติหรือควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นและกำรได้ยินใน            
กลุ่มวัยท ำงำนท่ีมีภำวะเส่ียง 

4. กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุ่มวัยท ำงำนท่ีมีภำวะเส่ียง 
5. กำรส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นละศิลปวัฒนธรรม

พื้นบ้ำน 
6. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรแพทย์แผนไทย 
7. กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรออกก ำลังกำยในกลุ่มวัยท ำงำนและผู้ท่ีมีภำวะเส่ียงจำกกำรท ำงำน 
8. กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท ำงำนและผู้ท่ีมีภำวะเส่ียงจำกกำรท ำงำน 
9. กำรคัดกรอง  กำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำภำวะซึมเศร้ำ  สมองเส่ือมและผู้มีภำวะเส่ียงต่อ                

กำรฆ่ำตัวตำย 
10. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องสำรเสพติด  โรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์แก่ผู้ท่ีมีภำวะ

เส่ียง 
ในกรณีกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเพื่อกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพจิตเชิงรุก (สร้ำงสุข ลดทุกข์) กลุ่มวัยท ำงำน เป็นประเด็นท่ีมีควำมส ำคัญเพรำะวัยท ำงำนเป็นเสมือนพลัง
บุคคลท่ีสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนท้ังท่ีเป็นก ำลังทรัพย์ พลังควำมคิดและผลผลิต ท่ีส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของ
ตนเอง  ครอบครัว สังคมและประเทศชำติ  ถ้ำคนในกลุ่มนี้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
กำรดุแลสุขภำพด้วยตนเอง  และกำรร่วมกับภำคีในกำรจัดกิจกรรม  แต่ในทำงตรงกันข้ำม หำกคนกลุ่มนี้ขำด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทัศนคติควำมเช่ือท่ีว่ำ กำรดูแลสุขภำพเป็นเรื่องของหมอของท้องถิ่นหรือหน่วยงำนรัฐ 
ภำวะสุขภำพจึงมีแนวโน้มของกำรเกิดโรคมีภำวะเส่ียงทำงสุขภำพสูงมำกยิ่งขึ้น 

 

4. กรอบการจัดท าโครงการและโครงการตัวอย่าง 

กรอบกำรจัดท ำโครงกำรตัวอย่ำงฯ กิจกรรมภำยใต้ประกำศคณะอนุกรรมกำร ส่งเสริมสุขภำพและ

ป้องกันโรค ภำยใต้คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของกองทุน

หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส ำหรับผู้เสนอ โครงกำร/กิจกรรม ลงรำยละเอียด 
ส่วนท่ี 2 แบบผลกำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี อปท. ท่ีได้รับมอบหมำยลง 
           รำยละเอียดกำรพิจำรณำ 
ส่วนท่ี 3  แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ท่ีได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุน 
           หลักประกันสุขภำพ ส ำหรับผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ลงรำยละเอียดเมื่อเสร็จส้ินกำร                   
           ด ำเนินงำน ตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................................ 
      (รายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) ตามประกาศประกำศ เรื่อง หลักเกณฑ์

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอ โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
 1.  หลักการและเหตุผล 
    - ควำมเป็นมำ/สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำรเร่งด่วนท่ีต้องรีบแก้ไข (มำกแค่ไหน ,ถ้ำไม่แก้จะเกิดปัญหำอะไร
ขึ้น) 

-  สำเหตุของปัญหำ (เพื่อไปก ำหนดเป้ำหมำย) 
 เป้าหมายโครงการ ส่ิงท่ีต้องกำรให้เกิดข้ึน(จ ำนวนปริมำณ)+กลุ่มเป้ำหมำย+ระยะเวลำงบประมำณท่ีใช้ 
2.  วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
    - ส่ิงท่ีเรำต้องกำรให้เกิดข้ึน ( ต้องรับกับปัญหำ/ควำมต้องกำร  (พัฒนำ/ส่งเสริม/เสริมสร้ำง)ส่ิงท่ีต้องกำรให้
เกิดขึ้น+กลุ่มเป้ำหมำย)  วัตถุประสงค์กองทุนฯ  ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภำพและ
รักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
    - ตัวชี้วัดควรสอดคล้องกับเป้ำหมำย/บอกวิธีกำรติดตำมประเมินผล 
3. วิธีด าเนินการ 
     3.1 ขั้นเตรียมกำร (ก่อนลงมือท ำ) 
     3.2 ขั้นด ำเนินกำร 
     3.3 ขั้นประเมินผล 
4.  ระยะเวลา 
     วัน/เดือน/ปี –วันเดือนปี เป็นเวลำ……..วัน หรืออำจแสดงเป็นปฏิทิน 
5.  สถานที่ด าเนินการ  ระบุพื้นท่ีด ำเนินกิจกรรม 
6. ทรัพยากรที่ใช้ 
    - งบประมำณ  โดยบอกแหล่งท่ีมำของงบประมำณ โดยมีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
    - วัสดุอุปกรณ์ มีรำยละเอียด 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลข้างเคียง   ทำงบวก(ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ) 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดตามข้อ 10 (1) ข้อ 10 (2) ข้อ10 (3) ข้อ 

10(4)) 
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ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลง

รายละเอียด) 

  อนุมัติงบประมำณ เพื่อสนับสนุนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน ..................... บำท 

เพรำะ………………… 

  ไม่อนุมัติงบประมำณ เพื่อสนับสนุนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพรำะ 

..........................................................  

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนินงาน) 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 

2. ผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

4. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

----------------------------------- 
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ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก 
กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำน  ตำมประกำศฯได้เปิดโอกำสให้หน่วยงำน องค์กร 

กลุ่ม ชมรม  ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคสำมำรถขอรับงบด ำเนินกำรได้  โดยต้องจัดให้
ด ำเนินกิจกรรมกำรบริกำรสำธำรณสุข  ตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้น  ดังนั้นเพื่อให้เป็นกรณีศึกษำ
ให้กับหน่วยงำน  องค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรณีตัวอย่ำงหรือแนวทำงกำรท ำงำน  จึงจัดท ำโครงกำรเสนอเป็น
ตัวอย่ำง 4  โครงกำร   

          ตัวอย่างโครงการที่1 (กลุ่มหรือชมรมภาคประชาชนเป็นผู้ท าโครงการ)    

         เป็นลักษณะโครงกำรประเภทท่ี 2 ตำมประกำศฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรและกิจกรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชำชน หรือหน่วยงำนอื่ น ผู้ท่ีจะของบประมำณ
โครงกำร คือ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภำคเอกชน  ชมรม กลุ่มคนท่ีรวมตัวกันต้ังแต่ห้ำคนขึ้นไป  โรงเรียน
หรือสถำนศึกษำ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................................................... 

เร่ือง  ขอเสนอโครงการการสร้างเสริมสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน ”การสร้างสุข ลดทุกข์ “ 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ............................................................................... 

 ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ………………              
มีควำมประสงค์จะท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน ”การสร้าง
สุข  ลดทุกข์ “............................. ในปีงบประมำณ....................โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพ.....................................................เป็นเงิน...........................บำท โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่  1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้ เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                          
ลงรายละเอียด) 
หลักการเหตุผล (ระบุควำมส ำคัญของโครงกำร ควำมจ ำเป็นท่ีต้องด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ โดยช้ีให้เห็นถึง
ปัญหำท่ีเกิดขึ้น และสำเหตุของปัญหำ หรืออำจจะระบุส่ิงท่ีคำดหวังว่ำจะเกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกควำมส ำเร็จของ
โครงกำร) 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ   ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและจัดกำรควำมเครียดจำกกำร
ท ำงำนให้กับ กลุ่มแรงงำนนอกระบบ    

1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกกลุ่ม มีกำรจัดกิจกรรมกำรป้องกันโรคและกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลด
ควำมเส่ียงจำกกำรท ำงำน 
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1.3 เพื่อเสริมศักยภำพในกำรจัดท ำระบบข้อมูลและกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร 

 

2. วิธีด าเนินงานการ 

 2.1 จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคในเรื่องกำรให้ควำมรู้เรื่อง
กำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท ำงำนและผู้ท่ีมีภำวะเส่ียงจำกกำรท ำงำน กำรส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่นละศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน 

กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดูแลสุขภำพด้วยกำรแพทย์แผนไทย กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรออกก ำลังกำย
ในกลุ่มวัยท ำงำนและผู้ท่ีมีภำวะเส่ียงจำกกำรท ำงำน   โดยกำรประสำนกำรสนับสนุนจำกหน่วยบริกำรปฐมภูมิใน
พื้นท่ี 

2.2  กำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนและกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม 
กำรจัดท ำประชำคม / กำรรวมกลุ่มเพื่อระดมควำมคิดเห็น 

 ข้อมูลพื้นฐำนของบุคคล  :  ข้อมูลท่ัวไป  ข้อมูลด้ำนสุขภำพ  (กำรเจ็บป่วย  พฤติกรรม) อำชีพและ
รำยได้ ควำมสัมพันธ์และกำรร่วมเป็นสมำชิกในกลุ่ม    

กิจกรรม 
ปี......................... 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2.1 จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจ เรื่องกำรดูแลสุขภำพจิตแก่
กลุ่มวัยท ำงำนและผู้ท่ีมีภำวะเส่ียง
จำกกำรท ำงำน 

            

2.2   กำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนและ

กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม 

       2.2.1 กำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำน

บุคคล  ครอบครัว 

      2.2.2 กำรส ำรวจข้อมูลชุมชน  

      2.2.3 กำรจัดท ำท ำเนียบ  

            

2.3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดท ำ

ข้อมูลและกำรท ำแผนงำนโครงกำร 

      2.3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร

เพื่อกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำร

จัดท ำแผนกำรแก้ ไขปัญหำและ

พัฒนำรำยบุคคลและแผนกลุ่ม  

      2.3.2  จัดประชุมปฏิบัติกำร
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 ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัว :ข้อมูลท่ัวไป  ข้อมูลด้ำนสุขภำพ  (กำรเจ็บป่วย  พฤติกรรม) อำชีพและ
รำยได้ ควำมสัมพันธ์และกำรร่วมเป็นสมำชิกในกลุ่ม     

 ข้อมูลชุมชน  : ภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำน  กลุ่ม /เครือข่ำย ทรัพยำกร 
 กำรจัดท ำท ำเนียบและข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่ม  (ข้อมูลท่ัวไป  ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลควำมสัมพันธ์

ร่วมกับเครือข่ำย 
 2.3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดท ำข้อมูลและกำรท ำแผนงำนโครงกำร 

     2.3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำรวิเครำะห์ปัญหำและกำรจัดท ำแผนกำรแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำรำยบุคคลและแผนกลุ่ม  
        2.3.2  จัดประชุมปฏิบัติกำรเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนบุคคลและกลุ่มเพื่อลดปัญหำด้ำน
สุขภำพ ควำมเครียด และปัญหำครอบครัว  เป็นต้น  

2.4 สรุปกำรติดตำม   กำรประเมินผลเป็นระยะเพื่อกำรกระตุ้นและเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ ท่ีถูกต้อง 
สร้ำงแรงจูงใจและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มในกำรท ำอย่ำงต่อเนื่องและ
เพิ่มวิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนสุขภำพ  ด้ำนควำมเครียดท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน ด้ำนอื่นๆ  

เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนบุคคล

และกลุ่ม 

2.4 สรุปกำรติดตำมกำรประเมินผล

เป็นระยะเพื่อกำรกระตุ้นและเสริม

ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง สร้ำง

แรงจูงใจ และจัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน และมีข้อตกลงร่วมกัน

ของกลุ่มในกำรท ำอย่ำงต่อเนื่องและ

เพิ่มวิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำน

สุขภำพ  ด้ำนควำมเครียดท่ีเกิดจำก

กำรท ำงำน ด้ำนอื่นๆ  

            

2.5 จัดท ำข้อมูลสรุปกิจกรรมกำร

กำรบริกำรท่ีควรได้รับเพื่อประสำน

กับหน่วยบริกำรและจัดให้มีกำรรับ

บริกำรให้ครอบคลุม 

            

2.6 สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนส่งให้กองทุนหลักประกัน

สุขภำพ...................... 
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2.5 จัดท ำข้อมูลสรุปกิจกรรมกำรกำรบริกำรที่ควรได้รับเพื่อประสำนกับหน่วยบริกำรและจัดให้มีกำรรับ
บริกำรให้ครอบคลุม เช่นกิจกรรมกำรบริกำรสำธำรณสุขด้ำนกำรซักประวัติ  ประเมินพฤติกรรมสุขภำพ  ตรวจ
ร่ำงกำย  วัดดัชนีมวลกำย  วัดรอบเอวและจัดท ำสมุดบันทึกสุขภำพกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกกำรตรวจวัดและ
คัดกรอง  ควำมผิดปกติหรือควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็นและกำรได้ยินในกลุ่มวัยท ำงำนท่ีมีภำวะเส่ียงกำรคัด
กรอง  กำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำภำวะซึมเศร้ำ  สมองเส่ือมและผู้มีภำวะเส่ียงต่อกำรฆ่ำตัวตำย กำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำเรื่องสำรเสพติด  โรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์แก่ผู้ท่ีมีภำวะเส่ียง 

2.6 สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพ...................... 
ระยะเวลาและแผนการด าเนินการ 
3. กลุ่มเป้าหมาย............................คน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ระหว่ำงเดือน.....................พ.ศ..................ถึงเดือน.....................พ.ศ.................. 
5. สถานที่ด าเนินการ 
      พื้นท่ี................................................................. 
6. งบประมาณ 
    จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพ................................................จ ำนวน.............................บำท 

ตามรายละเอียดดังนี้ 
6.1 ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง ผู้เข้ำร่วมประชุม  เป็นเงิน.............บำท 
6.2 ค่ำตอบแทนวิทยำกร      เป็นเงิน.............บำท 
6.3 ค่ำเอกสำร        เป็นเงิน.............บำท 
6.4 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์สำธิตท่ีมีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ (ไม่เกิน 10,000 บำท ต่อโครงกำร) 
เพื่อกำรท ำกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมและปรับเปล่ียนพฤติกรรม  เป็นเงิน..........บำท 
                                                                  รวมท้ังส้ิน ................. บำท  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 กลุ่มเป้ำหมำยท้ังในระดับบุคคล  ครอบครัวและกลุ่ม  มีควำมรู้ควำมเข้ำ  เรื่องกำรดูแลสุขภำพจิต
แก่กลุ่มวัยท ำงำนและผู้ท่ีมีภำวะเส่ียงจำกกำรท ำงำน 

7.2  มีระบบข้อมูลท่ีสำมำรถน ำมำศึกษำและใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ 

7.3  กลุ่มเป้ำหมำยมีศักยภำพ  สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถน ำข้อมูลมำจัดท ำแผนงำนโครงกำรได้  
          7.4 มีกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำตำมแผนงำน  ท ำให้มีภำวะสุขภำพดีขึ้นและลดควำมเส่ียงด้ำน
ควำมเครียด /สุขภำพจิต 

7.5 มีกลุ่ม  และเครือข่ำยท่ีประสำนควำมร่วมมือ 
7.6 มีบทเรียนและผลงำนท่ีดี 
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8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรำยละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รำยกำรท่ีเป็นรำยกำรหลักส ำหรับใช้ใน

กำรจ ำแนกประเภทเท่ำนั้น เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 
     8.1  หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงกำร (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. 
2561  
      (ข้อ 10 ) ช่ือหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มผู้ประกอบอำชีพ.............................................................. 
   5. กลุ่มหรือองค์กรประชำชน  [ข้อ 10(2)]  
     8.2  ประเภทกำรสนับสนุน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกนัฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 

   4. สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำนอื่น  

      [ข้อ 10(2)] 

     8.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 

   8.4.4 กลุ่มวัยท ำงำน 

     8.4 กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 

   8.4.4  กลุ่มวัยท ำงำน 

   1. กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 

   2. กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเส่ียง 

   3. กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 

   4. กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วำมรู้ 

   5. กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท ำงำนและกำรปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำน 

   6. กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท ำงำน 

    7. กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

    8. กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนสำรเสพติด/ยำสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

    9. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................ 

                           ลงช่ือ ............................................................... ผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
                                   (............................................................) 
                          ต ำแหน่ง ............................................................ 

                         วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ................................................ 
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ตัวอย่างโครงการที่2  (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ท าโครงการ) 
                   เป็นลักษณะโครงกำรประเภทท่ี 1 ตำมประกำศฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำร
สำธำรณสุขของหน่วยบริกำร สถำนบริกำรหรือหน่วยงำนสำธำรณสุข  ผู้ท่ีของบประมำณโครงกำร คือ
โรงพยำบำล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล สำธำรณสุขอ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................................................... 

เร่ือง  ขอเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ....................................................................... 

 ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........................... มีควำม
ประสงค์จะท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบในพื้นที่ ในปีงบประมำณ...............................โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพ.................................................................เป็นเงิน....................... ....บำท โดยมีรำยละเอียด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที ่1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ลงรายละเอียด)    
1. หลักการเหตุผล  
      ระบุควำมส ำคัญของโครงกำร สถำนกำรณ์ ควำมจ ำเป็นท่ีต้องด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ โดยช้ี ให้เห็นถึง
ปัญหำท่ีเกิดขึ้น และสำเหตุของปัญหำ หรืออำจจะระบุส่ิงท่ีคำดหวังว่ำจะเกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกควำมส ำเร็จของ
โครงกำร  
 

2.วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมสุขภำพจิตป้องกันโรคซึมเศร้ำจำกกำรท ำงำนให้กับกลุ่ม

แรงงำนนอกระบบในพื้นท่ี 

2.2 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแรงงำนนอกระบบมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้ำจำกกำร

ท ำงำน 

2.3 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแรงงำนนอกระบบในพื้นท่ีมีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมและจัดกำรสภำพแวดล้อม

ในกำรท ำงำน พร้อมมีข้อมูลกลุ่มแรงงำนนอกระบบในพื้นท่ีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและเฝ้ำระวังสุขภำพต่อไป 
 

3.วิธีด าเนินงานการ 

 3.1 จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันโรคซึมเศร้ำจำกกำรท ำงำน
ให้กับกลุ่มแรงงำนนอกระบบในพืน้ท่ี โดยกำรประสำนกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.2 ส ำรวจและจัดท ำระบบข้อมูลเพื่อใช้วำงแผนกำรเฝ้ำระวัง ประเมินควำมเส่ียงเพื่อส่งเสริมสุขภำพจิต
และกำรป้องกันโรคซึมเศร้ำจำกกำรท ำงำน ให้กับกลุ่มแรงงำนนอกระบบในพื้นท่ี 

3.3 สนับสนุนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคจำกกำรท ำงำนในกลุ่มแรงงำนนอกระบบใน
พื้นท่ี 
              3.3.1 กำรปรับปรุงขั้นตอนและวิธีกำรท ำงำนท่ีมีควำมเส่ียง 
              3.3.2 กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เช่น กำรระบำยอำกำศเพื่อลดฝุ่น กำรจัดกำรวัสดุอุปกรณ์
ท่ีเป็นระเบียบ 5 ส. เพื่อลดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน เป็นต้น 
             3.3.3 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนบุคคลและกลุ่มเพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรเกิดโรคจำกกำรท ำงำน เช่น 
กำรปรับเปล่ียนท่ำทำงในกำรท ำงำน กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล เป็นต้น  
            3.3.4 กำรจัดกำร มำตรกำรชุมชนและมำตรกำรสร้ำงเสริมแรงจูงใจ เพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคจำกกำรท ำงำนท้ังทำงกำยและทำงจิตอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรก ำหนดพื้นท่ีปฏิบัติงำนของแรงงำน 
นอกระบบท่ีเอื้อต่อสุขภำพ กำรออกข้อบังคับท้องถิ่น ข้อบัญญัติหรือข้อตกลงร่วมกัน กำรพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบ 
เป็นต้น 
          3.4 สนับสนุนกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค จำกกำรท ำงำนและ
ติดตำมภำวะสุขภำพของแรงงำนนอกระบบในพื้นท่ี 
          3.5 สรุปกำรติดตำมเป็นระยะเพื่อกำรกระตุ้นและเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง สร้ำงแรงจูงใจ และ
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มในกำรท ำอย่ำงต่อเนื่องและเพิ่มวิธีกำรจัดกำร
ควำมเส่ียงด้ำนสุขภำพที่เกิดจำกกำรท ำงำนด้ำนอื่นๆ 
           3.6 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ส่งกองทุนหลักประกันสุขภำพ...................................... 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน.............................................................................................................. 
5. สถานที่ด าเนินการ.............................................................................................................. 
6. งบประมาณ 
    จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพ................................................จ ำนวน.............................บำท 
ตามรายละเอียดดังนี้ 
6.1 ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง ผู้เข้ำร่วมประชุม        เป็นเงิน.............บำท 

      (อำจมีกำรประชุมหลำย/หลำยคณะครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับรำยละเอียด) 
6.2 ค่ำตอบแทนวิทยำกร     เป็นเงิน.............บำท 
6.3 ค่ำตอบแทนในกำรส ำรวจข้อมูล   เป็นเงิน.............บำท 
6.4 ค่ำเอกสำร       เป็นเงิน.............บำท 
6.5 ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์สำธิต  
      เพื่อกำรท ำกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมและปรับเปล่ียนพฤติกรรม      เป็นเงิน.............บำท 
                                                                            รวมทั้งสิ้น ................. บาท   
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 กลุ่มแรงงำนนอกระบบในพื้นท่ีได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันโรค

ซึมเศร้ำจำกกำรท ำงำน 

7.2 กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันโรค

ซึมเศร้ำจำกกำรท ำงำน 

7.3 กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมและจัดกำรสภำพแวดล้อม

ในกำรท ำงำน 

7.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลสถำนกำรณ์และควำมเส่ียงด้ำนสุขภำพและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนเพื่อวำงแผนกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพของแรงงำนนอกระบบร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยใหเ้ลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับใช้ในการ
จ าแนกประเภทเท่านัน้ เพือ่ใหเ้จ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
8.1 หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงกำร (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ                

พ.ศ. 2561 ข้อ10) 
 ช่ือหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ................................................................................................. 
  2. หน่วยงำนสำธำรณสุข เช่น อปท.  [ข้อ 10(1)] 
    8.2 ประเภทกำรสนับสนุน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 
             1. สนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หน่วยงำนสำธำรณสุข  
                     [ข้อ 10(1)] 
    8.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ               
พ.ศ. 2557) 
  8.4.4  กลุ่มวัยท ำงำน 
     8.4 กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
  8.4.4  กลุ่มวัยท ำงำน 
   1. กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
   2. กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเส่ียง 
   3. กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
   4. กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วำมรู้ 
   5. กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท ำงำนและกำรปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมในท่ีท ำงำน  
   6. กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท ำงำน 

   7. กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
   8. กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนสำรเสพติด/ยำสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
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   9. อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

 
                           ลงช่ือ ............................................................... ผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
                                   (............................................................) 
                         ต ำแหน่ง ............................................................ 

                             วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ................................................ 
 

ตัวอย่างโครงการที่3 (หน่วยงานสาธารณสุขเปน็ผู้ท าโครงการ)   

                   เป็นลักษณะโครงกำรประเภทท่ี 1 ตำมประกำศฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำร
สำธำรณสุขของหน่วยบริกำร สถำนบริกำรหรือหน่วยงำนสำธำรณสุข  ผู้ท่ีของบประมำณโครงกำร คือ
โรงพยำบำล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล สำธำรณสุขอ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ..................................................... 

เรื่อง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมโครงกำรสร้ำงสุขในชุมชน รวมพลคนสุขภำพจิตดี  
เรียน ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพ.................................................................................... 
 ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุช่ือ) ............................ ..................................................มีควำม
ประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม. โครงกำรสร้ำงสุขในชุมชน รวมพลคนสุขภำพจิตดี ใน
ปีงบประมำณ............................โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ..……………..… 
….................................................เป็นเงิน.................................. บำท  โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่  1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้ เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม              

ลงรายละเอียด) 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันพบว่ำสภำพสังคมและส่ิงแวดล้อมมีกำรเปล่ียนแปลงไป ท ำให้คนในชุมชนต้องเผชิญกับปัญหำ

ในกำรปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ต้องรับภำระในกำรรับผิดชอบดูแล
ตนเองและครอบครัว ต้องเผชิญกับควำมเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ สังคม ท ำให้เกิดควำมเครียด        
มีปัญหำสุขภำพ ปัญหำครอบครัว สัมพันธภำพเปรำะบำง เกิดควำมขัดแย้งได้ง่ำย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันตลอดจนท ำให้มีควำมสุขลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อ
จิตใจของบุคคล ซึ่งหำกไม่ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำกบุคคลใกล้ชิดก็จะยิ่งท ำให้เกิดภำ วะซึมเศร้ำ เกิดควำม
ควำมรู้สึกท้อแท้ ส้ินหวัง แยกตัวจำกสังคมเป็นผลให้เกิดควำมผิดปกติทำงจิตท่ีรุนแรงจนอำจเป็นอันตรำยต่อชีวิต
ได้ 
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             ข้อมูลด้ำนสุขภำพจิตในชุมชนต ำบล...................................พบว่ำมีผู้ป่วยโรคทำงจิตเวช จ ำนวน......... 
คน  (เครียด....... คน/ซึมเศร้ำ........คน/โรคจิต......... คน) ผู้ท่ีมีปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยไม่ส ำเร็จ............ คน ส ำเร็จ
.......... คน (คิดเป็นอัตรำ............ ต่อประชำกรหนึ่งแสนคน) นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีผู้ท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิด
ปัญหำสุขภำพจิต จ ำนวน................... คนโดยพบว่ำผู้ท่ีมีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัย.............
ปัญหำท่ีเกิดนั้นส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชนเป็นอย่ำงมำก 
    จำกควำมส ำคัญและข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น ทำง........................ .............................เห็นว่ำปัญหำด้ำน
สุขภำพจิตเป็นปัญหำท่ีส ำคัญของชุมชน จ ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริม ป้องกันปัญหำด้ำนสุขภำพจิตโดยกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงสุขให้กับบุคคลในชุมชนให้สำมำรถปรับตัวได้ มีใจท่ีเป็นสุข มีควำมสนุกไม่เครียด
สำมำรถดูแลจิตใจของตนเองตลอดจนคนในครอบครัวและคนในชุมชนต่อไปภำยใต้ โครงกำรสร้ำงสุขในชุมชน 
รวมพลคนสุขภำพจิตดี  
 

2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
          2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถดูแลสุขภำพจิตของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้ำงได้อย่ำง
เหมำะสม 
          2.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพจิตในชุมชน 
 

3. วิธีด าเนินการ 
 3.1 จัดประชุมช้ีแจงและสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มวัยท ำงำนท่ีอยู่ในชุมชน /แกนน ำวัยท ำงำนในชุมชน เพื่อเข้ำ
ร่วมโครงกำรสร้ำงสุขในชุมชน รวมพลคนสุขภำพจิตดี 
3.2 จัดกิจกรรมสร้ำงสุขตำมโปรแกรมฯ โดยเลือกรูปแบบรวบรัด คือจัดกิจกรรมครบท้ัง 8 เครื่องมือ ภำยใน 1 
ครั้ง ใช้เวลำ 1 วัน (มุ่งเน้นเครื่องมือท่ี 1,2,4,5) มีตำรำงดังนี้  
 

วันที่................................... เวลา 08.30-16.30 น. 
เวลำ 08.00 - 09.00 น. -ลงทะเบียน  
                                          -พิธีเปิดกำรอบรม โดย ................................................................................... 

-Pre-Test แบบประเมินควำมสุขฉบับส้ัน 15 ข้อ 
                                          -กิจกรรมสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ โดย........................... 
เวลำ 09.00 – 12.00 น. -เครื่องมือท่ี 1 ค้นหำจุดดีของตนเอง /เครื่องมือท่ี 2 ค้นหำจุดดีของผู้อื่น / 
                                           เครื่องมือท่ี3 เพิ่ม 3 อ.ขจัดสุรำ สำรเสพติด บุหรี่ (เน้นเครื่องมือท่ี1และ2 ) 
                                           วิทยำกร โดย 1.................................... 2.................................................. 
เวลำ 12.00 – 13.00 น.         พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00 – 16.00 น.       -เครื่องมือท่ี4 ครอบครัวอบอุ่น/เครื่องมือท่ี5 มีสมดุลชีวิตด้วยหลัก8-8-8 / 
                                         เครื่องมือท่ี 6 กำรเป็นจิตอำสำและท ำประโยชน์ให้ผู้อื่น /เครื่องมือท่ี 7 กำรมี 
                                          เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ/เครื่องมือท่ี 8 ควำมพึงพอใจในส่ิงท่ีมี(เน้นเครื่องมือท่ี   
                                          4 และ 5 ) วิทยำกร โดย 1..................................... 2...................................                            
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เวลำ 16.00 – 16.30 น.      -สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จำกโครงกำรฯ และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง  
                                        คนครอบครัวและคนในชุมชน 
                                       -ข้อเตือนใจตนเองเพื่อใช้ฝึกกำรสร้ำงสุขอย่ำงสม่ ำเสมอ 
                                         โดย............................................................................                     
         3.3 ติดตำมประเมินควำมสุข (โดยใช้แบบประเมินควำมสุข ฉบับส้ัน 15 ข้อ)  ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ    
ภำยหลังท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ มำแล้ว 1 เดือน 
         3.4 สนับสนุนให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีกำรขยำยผลกำรดูแลสุขภำพจิตของตนเอง ครอบครัวและคนรอบ
ข้ำงได้อย่ำงเหมำะสม ผ่ำนกำรเยี่ยมบ้ำน/กำรเล่ำสู่กันฟัง 
         3.5 ประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภำพในชุมชน เช่น กำรมีสัมพันธภำพท่ีดีต่อกันของคนในชุมชนกำรรวมกลุ่ม
กันมำกขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  กำรร่วมท ำประโยชน์แก่ชุมชนและชักชวนคนอื่นๆ ในชุมชนร่วม
ท ำจิตอำสำต่ำงๆ ตลอดจนประเมินปัญหำด้ำนสุขภำพจิตในพื้นท่ี 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตำรำงกิจกรรมโครงกำรสร้ำงสุขในชุมชน รวมพลคนสุขภำพจิตดี 

กิจกรรม/เดือน 
ต.ค

62 

พ.ย

62 

ธ.ค

62 

ม.ค

63 

ก.พ

63 

มี.ค

63 

เม.ย

63 

พ.ค

63 

มิ.ย

63 

ก.ค

63 

ส.ค

63 

ก.ย

63 

4.1 จัดประชุมช้ีแจงและสร้ำง

เครือข่ำยกลุ่มวัยท ำงำนท่ีอยู่ใน

ชุมชน /แกนน ำวัยท ำงำนใน

ชุมชน                         

4.2 จัดกิจกรรมสร้ำงสุขตำม

โปรแกรมฯ รวมท้ังหมด 8 

เครื่องมือ/1 วัน       
  

                

4.3 ติดตำมประเมินควำมสุข  

ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ                          

4.4 สนับสนุนให้ผู้เข้ำร่วม

โครงกำรฯ มีกำรขยำยผลกำร

ดูแลสุขภำพจิตของตนเอง และ

ผู้อื่น       

  

                

4.5 ประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภำพ

ในชุมชน                          
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5. สถานที่ด าเนินการ 
 ชุมชน..................................................... หมู่........ ต ำบล...........อ ำเภอ........จังหวัด…………. 
 

6. งบประมาณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล/ อบต. ...........................  จ ำนวน.......... บำท 
          ( ............  บำทถ้วน) รำยละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมช้ีแจงและสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มวัยท ำงำนท่ีอยู่ในชุมชน /แกนน ำวัยท ำงำนในชุมชน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมมื้อละ.......... บำท X...... มื้อ X........คน     เป็นเงิน.............บำท 
รวมเป็นเงิน            บำท  
 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมสร้ำงสุขตำมโปรแกรมฯ รวมท้ังหมด ........ เครื่องมือ/...... วัน 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมมื้อละ.......... บำท X..........มื้อ X........คน     เป็นเงิน............ บำท 
ค่ำอำหำรกลำงวันมื้อละ.......... บำท X.......มื้อ X..........คน                 เป็นเงิน............ บำท 
ค่ำวิทยำกร ช่ัวโมงละ........... บำท X........... ช่ัวโมง X……….. คน          เป็นเงิน............ บำท 
ค่ำเอกสำร/แบบประเมิน/แผ่นพับ ชุดละ........... บำทX......... ชุด          เป็นเงิน.............บำท 
ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม                                              เป็นเงิน........... บำท 
ค่ำป้ำยไวนิลโครงกำรฯ ขนำด............                                           เป็นเงิน........... บำท 

รวมเป็นเงิน                     บำท 
 

กิจกรรมที่ 3 ติดตำมประเมินควำมสุข  ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ(ไม่ใช้งบประมำณ) 
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีกำรขยำยผลกำรดูแลสุขภำพจิตของตนเอง และผู้อื่น 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืมมื้อละ............บำท X.......มื้อ X...........คน         เป็นเงิน........ บำท 
(จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิก) 

รวมเป็นเงิน               บำท  
กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภำพในชุมชน(ไม่ใช้งบประมำณ) 
รวมเป็นเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนท้ัง 5 กิจกรรม ท้ังส้ิน  จ านวน                     บาท 
 หมำยเหตุ ทุกรำยกำรถัวเฉล่ียกันได้ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถดูแลสุขภำพจิตของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้ำงได้อย่ำงเหมำะสม

ผลกำรประเมินควำมสุขอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนขึ้นไป   
7.2 เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภำพของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯในด้ำนกำรมีสัมพันธภำพท่ีดีต่อกันและสร้ำง  

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อคนอื่นๆในชุมชน กำรรวมกลุ่มกันมำกขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันกำรร่วม ท ำ
ประโยชน์แก่ชุมชนและชักชวนคนอื่นๆ ในชุมชนร่วมท ำจิตอำสำต่ำงๆ 
          7.3 ปัญหำด้ำนสุขภำพจิตในพื้นท่ีลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
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8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรำยละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รำยกำรท่ีเป็นรำยกำรหลักส ำหรับใช้ในกำรจ ำแนก
ประเภทเท่ำนั้นเพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 
     8.1 หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ท่ีรับผิดชอบโครงกำร (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. 
2561 ข้อ10) 
 ช่ือหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ................................................................................................. 
  2. หน่วยงำนสำธำรณสุข เช่น อปท.  [ข้อ 10(1)] 
     8.2 ประเภทกำรสนับสนุน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 
             1. สนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หน่วยงำนสำธำรณสุข  
                     [ข้อ 10(1)] 
     8.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ         
พ.ศ. 2557) 
     8.4.4  กลุ่มวัยท ำงำน 
  
     8.4 กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
  8.4.4  กลุ่มวัยท ำงำน 
   1. กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
   2. กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเส่ียง 

    3. กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
   4. กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วำมรู้ 
   5. กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท ำงำนและกำรปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมในท่ีท ำงำน  
   6. กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท ำงำน 

   7. กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
   8. กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนสำรเสพติด/ยำสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

   9. อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 
                           ลงช่ือ ............................................................... ผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
                                   (............................................................) 
                         ต ำแหน่ง ............................................................ 

                             วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ................................................ 
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ตัวอย่างโครงการที่4 (หน่วยงานสาธารณสุขเปน็ผู้ท าโครงการ)   

                   เป็นลักษณะโครงกำรประเภทท่ี 1 ตำมประกำศฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดบริกำร
สำธำรณสุขของหน่วยบริกำร สถำนบริกำรหรือหน่วยงำนสำธำรณสุข  ผู้ท่ีของบประมำณโครงกำร คือ
โรงพยำบำล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล สำธำรณสุขอ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ........................................................ 
เรื่อง   ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม.โครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ   

เรียน ประธำนกรรมกำรกองทุนหลักประกนัสุขภำพ

...................................................................................................... 

 ด้วย หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน(ระบุช่ือ) อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน หมู่ที่ ... ต าบล.......มีควำม

ประสงค์จะจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม...โครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ   ปีงบประมาณ .............

โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ..……………..….................................................

เป็นเงิน.................................. บำท  

 โดยมีรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลง
รายละเอียด) 
1. หลักการและเหตุผล 

จำกสภำพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปท ำให้คนในชุมชนต้องเผชิญกับปัญหำในกำรปรับตัวเพื่อให้สอดคล้อง
กับสังคมในปัจจุบัน ท้ังในด้ำนควำมคิด ควำมเข้ำใจ และค่ำนิยมต่ำงๆ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเครียด ควำมคับข้องใจ
แยกตัวออกจำกสังคม ขำดสัมพันธภำพกับสมำชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่ำยในชีวิต ประกอบกับท่ีต้อง
เผชิญกับเหตุกำรณ์เครียดในชีวิตต่ำงๆ เช่น ต้องออกจำกงำน มีรำยได้ลดลง ภำวะสุขภำพเส่ือมลงมีโรคทำงกำยเพิ่ม
มำกขึ้น ส่ิงเหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจคนในชุมชน ท ำให้เกิดควำมเครียด มีภำวะซึมเศร้ำ 
จนอำจน ำไปสู่ปัญหำกำรฆ่ำตัวตำยตำมมำได้  
            จำกควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น อำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชน หมู่ท่ี ........ ต ำบล..........  ได้
เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญจึงได้วำงแผนเพื่อจัดท ำโครงกำรสุขภำพจิต พิชิตสุขภำพใจขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหำด้ำนสุขภำพจิตของคนในชุมชน ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ซึ่งกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีก ำหนดขึ้นนั้นได้ยึดบริบท 
ประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นท่ีเป็นหลัก เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมเช่ือมั่นและกำรเข้ำถึงกิจกรรมของ
ประชำชนในพื้นท่ีได้มำกยิ่งขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1.เพื่อให้ อสม. หมู่ท่ี ……ต ำบล...........มีควำมรู้เรื่องสุขภำพจิตในชุมชน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละ 80  อสม. มีควำมรู้เรื่องสุขภำพจิตในชุมชน 
           2.เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเส่ียงได้รับกำรคัดกรองประเมินภำวะด้ำนสุขภำพจิต 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละ 90 ของประชำชนกลุ่มวัยท ำงำนได้รับกำรประเมินสุขภำพจิตอย่ำงถูกต้อง 
            3. เพื่อให้ประชำชนท่ีมีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตได้รับกำรดูแลท่ีเหมำะสม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละ 90 ของประชำชนท่ีมีปัญหำด้ำนสุขภำพจิต (ผลST-5 มีควำมเครียดระดับปำนกลำงขึ้นไป) ได้รับกำรดูแลท่ี
เหมำะสม 
 

3. วิธีด าเนินการ 
 1. ก ำหนดวำงแผนร่วมกับทีมท ำงำนในชุมชนส ำรวจค้นหำปัญหำ และได้วำงแผนด ำเนินกำรแก้ไข โดย
ชุมชนเป็นคนคิดและวำงแผนแก้ไข เพื่อพัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรดูแลผู้ท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดปัญหำสุขภำพจิตและ
ผู้ท่ีป่วยด้วยโรคทำงสุขภำพจิตในชุมชนหมู่ท่ี …..ต ำบล............... 

2. เสนอโครงกำรเพื่อขอสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ......................................... 
3. ก ำหนดจัดกิจกรรมในชุมชน โดยยึดบริบท ประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นท่ีเป็นหลัก เพื่อกำรสร้ำง

กำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมเช่ือมั่นและกำรเข้ำถึงกิจกรรมของประชำชนในเครือข่ำย 
 

4. ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
4.1 สร้ำงทีมดูแลสุขภำพจิต โดยมีกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพจิตของตนเองและคนรอบข้ำง 

เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือเยียวยำจิตใจตนเองและผู้อื่นได้แก่แกนน ำชุมชนหมู่ท่ี ..... 
            4.2 โดยกำรส ำรวจกลุ่มวัยท ำงำนด้วยแบบประเมินควำมเครียด (ST-5) 
          4.3 จัดอบรมให้ควำมรู้กลุ่มเป้ำหมำยวัยท ำงำนเรื่องกำรบริหำรจัดกำรอำรมณ์และสุขภำพของตนเอง
และบริหำรจัดกำรควำมเคียด 
           4.4 มีกำรลงเย่ียมผู้ท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดปัญหำสุขภำพจิตและผู้ท่ีป่วยด้วยโรคทำงสุขภำพจิต ร่วมกันโดย
คนในชุมชนและทีมสุขภำพจิตหมู่ท่ี ..........ต ำบล.......(นิยำม) ผู้ท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดปัญหำสุขภำพจิต หมำยถึง 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง/บ้ำน/สังคม และรวมท้ังครอบครัวของกลุ่มคนเหล่ำนี้ด้วย (นิยำม)  ผู้ท่ีป่วยด้วย
โรคทำงสุขภำพจิต หมำยถึง ผู้ป่วยท่ีป่วยเป็นโรคทำงจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้ำ โรคจิตเภท โรควิตกกังวล และโรค
ทำงจิตอื่นๆ 

5. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในกำรด ำเนินกิจกรรม และวำงแผนพัฒนำงำนต่อไป 
            6. กำรประเมินผล  

    6.1 ประเมินควำมรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยใช้แบบทดสอบ (pre-test และ post-test) 
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                6.2 ประเมินผลโครงกำรฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินโครงกำร หลังจบโครงกำร 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ประมำณ 6 เดือน)........................................................................................................................ 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 .......................................................................................................................................... 
6. งบประมาณ 
 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพ...................................................................................  
จ ำนวน................................. บำท  รำยละเอียด  ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะท ำงำน เจ้ำหน้ำท่ี วำงแผนโครงกำร จ ำนวน ................. คน 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ........ คน * ......... บำท  เป็นเงิน .............. บำท 
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ควำมรู้เสริมทักษะเรื่องสุขภำพจิตชุมชน ให้แก่อสม. 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม........... คน * ........ บำท  เป็นเงิน.............. บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน ...........คน * .............. บำท   เป็นเงิน................บำท 
  - ค่ำวิทยำกร ..........คน......... ช่ัวโมง * ...........บำท               เป็นเงิน...............บำท 
กิจกรรมที่ 3 ด ำเนินกำรส ำรวจสุขภำพจิตของคนในชุมชน โดยกำรประเมินควำมเครียด  (ST-5) 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม...........คน * ............บำท * ........วัน                     เป็นเงิน.............. บำท 
  - ค่ำวัสดุเอกสำรแบบส ำรวจ.........ชุดๆละ...........บำท   เป็นเงิน ..............บำท 
กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ควำมรู้กลุ่มเส่ียงวัยท ำงำน จ ำนวน...............คน ..................ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 อบรมให้ควำมรู้ เรื่องควำมเครียด/ภำวะซึมเศร้ำและกำรจัดกำรควำมเครียด  
                (ฝึกหำยใจ นั่งสมำธิ  ดนตรีบ ำบัด)  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม........... คน ๆ ละ.........บำท........มื้อ เป็นเงิน......................บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน........... คน *...............บำท    เป็นเงิน............. บำท 
  - ค่ำวัสดุ/เอกสำร ประกอบกำรอบรม.......ชุดๆละ..........บำท     เป็นเงิน............. บำท 
  - ค่ำแผ่นป้ำยไวนิลโครงกำร ขนำด.......... x .......... เมตร   เป็นเงิน..............บำท 
  - ค่ำวิทยำกร .......คน........... ช่ัวโมง .ๆ...........บำท    เป็นเงิน............ บำท 
 ครั้งท่ี 2 กำรนวดบ ำบัด/ท ำพิมเสนน้ ำ กำรท ำอำหำรเมนูสุขภำพและกำรออกก ำลังกำยด้วยไม้พลอง 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม............คน ๆละ........ บำท.........มื้อ  เป็นเงิน............... บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน .......... คน * ...........บำท    เป็นเงิน...............บำท 
  - ค่ำวัสดุ/เอกสำร ประกอบกำรอบรม.......ชุดๆละ...........บำท  เป็นเงิน............. บำท 
  - ค่ำวิทยำกร...........คน...........ช่ัวโมง .ๆ.............บำท    เป็นเงิน...............บำท 
  - วัสดุอุปกรณ์ออกก ำลังกำย............ชุดๆละ...........บำท                                เป็นเงิน...............บำท 
 ครั้งท่ี 3  โปรแกรมสร้ำงสุขในชุมชน (ค้นหำจุดดีของตนเอง/ค้นหำจุดดีของผู้อื่น/เพิ่ม 3 อ. 
                          ขจัดสุรำ   สำรเสพติดบุหรี่/ครอบครัวอบอุ่น) 
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- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม..........คน ๆละ.........บำท...........มื้อ เป็นเงิน....................บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน........คน * .......... บำท   เป็นเงิน.....................บำท 
  - ค่ำวัสดุ/เอกสำร ประกอบกำรอบรม ..........ชุดๆละ.........บำท         เป็นเงนิ................ บำท 
  - ค่ำวิทยำกร........... คน.......... ช่ัวโมง .ๆ.............บำท              เป็นเงิน................ บำท 
ครั้งท่ี 4  โปรแกรมสร้ำงสุขในชุมชน (มีสมดุลชีวิต/กำรเป็นจิตอำสำและท ำประโยชน์ให้ผู้อื่น/ 
            กำรมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ/ควำมพึงพอใจในส่ิงท่ีมี) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม............ คน ๆละ......... บำท......... มื้อ  เป็นเงิน............. บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน............ คน * .............. บำท    เป็นเงิน............. บำท 
  - ค่ำวัสดุ/เอกสำร ประกอบกำรอบรม...........ชุดๆละ.........บำท  เป็นเงิน.............. บำท 
  - ค่ำวิทยำกร ..........คน............ช่ัวโมง .ๆ..............บำท               เป็นเงิน ............. บำท 
   รวมท้ังส้ิน …………………………. บำท (………………………………………) 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพจิตสำมำรถน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
 2. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดปัญหำด้ำนสุขภำพจิต ได้รับกำรดูแลอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรำยละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รำยกำรท่ีเป็นรำยกำรหลักส ำหรับใช้ในกำรจ ำแนก
ประเภทเท่ำนั้นเพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ี อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 
      8.1 หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคนท่ีรับผิดชอบโครงกำร (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 
ข้อ10) 
 ช่ือหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน........................................................................................................ 
   5. กลุ่มหรือองค์กรประชำชน  [ข้อ 10(2)]  
      8.2  ประเภทกำรสนับสนุน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 
   4. สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชำชน/หน่วยงำน
อื่น  
      [ข้อ 10(2)] 
     8.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก(ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 
2557) 
   8.4.4 กลุ่มวัยท ำงำน 
     8.4 กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก 
   8.4.4  กลุ่มวัยท ำงำน 
   1. กำรส ำรวจข้อมูลสุขภำพ กำรจัดท ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ 
   2. กำรตรวจคัดกรอง ประเมินภำวะสุขภำพ และกำรค้นหำผู้มีภำวะเส่ียง 
   3. กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ 
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   4. กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้ 
   5. กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท ำงำนและกำรปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมในกำรท ำงำน 
   6. กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท ำงำน 

    7. กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

    8. กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนสำรเสพติด/ยำสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

    9. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................ 
 

 

                           ลงช่ือ ............................................................... ผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
                                   (............................................................) 
                         ต ำแหน่ง ............................................................ 

                             วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ................................................ 
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     องค์ความรู้/คู่มือประกอบการการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก มีดังนี ้

ชื่อเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

 

1. คู่มือปฏิบตัิงานกองทนุหลกัประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรอืพื้นที่ (ตามประกาศ
คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาตฯิ พ.ศ.2561)  
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
www.nhso.go.th 

 

2. แบบประเมินควำมเครียดด้วยตนเอง กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข 
https://www.dmh.go.th/test/ 

 

3. กำรส่งเสริมสุขภำพจิต แนวคิด หลักกำร และแนวทำงปฏิบัติ 
แผนกสุขภำพจิตและสำรเสพติด องค์กำรอนำมัยโลก และกองทุนส่งเสริมสุขภำพแห่งวิคตอเรีย
และมหำวิทยำลัยเมลเบิร์น  
พิมพ์ครั้งท่ี 1 กันยำยน2560 https://www.ricd.go.th/webth1/ 

 

4. ปัจจัยสังคมก ำหนดสุขภำพจิต 
แผนกสุขภำพจิตและสำรเสพติด องค์กำรอนำมัยโลก 
พิมพ์ครั้งท่ี 1 มิถุนำยน 2560  
https://www.ricd.go.th/webth1/ 

 

5. คู่มือส ำหรับผู้อบรมกำรให้ค ำปรึกษำและกำรบ ำบัดเพื่อสร้ำงเสริมแรงจูงใจในผู้ป่วยท่ีมีปัญหำ
กำรด่ืมสุรำ 
พ.อ.นพ.พิชัย  แสงชำญชัยและคณะ ปี 2560 
https://www.ricd.go.th/webth1/ 

สว่นที ่4 

องคค์วามรู ้คูม่อื สือ่ ประกอบการด าเนินงานการสรา้งเสรมิสขุภาพจติ 
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ชื่อเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

 

6. โปรแกรมกำรส่งเสริมพัฒนำกำรและสร้ำงวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม 

กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ปี 2559 

https://www.ricd.go.th/webth1/ 
 

 

7. จับใจ โปรแกรมฝึกสติเพื่อกำรยอมรับและพัฒนำตนเอง 
แผนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพจิต กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ปี 2559 
https://www.ricd.go.th/webth1/ 
 
 

 

8. โปรแกรมสร้ำงสุขวัยท ำงำนในชุมชน  
อรวรรณ ดวงจันทร์ และคณะ 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 2561  
https://www.dmh.go.th/ebook/ 

 

9. โปรแกรมสร้ำงสุขวัยท ำงำนในสถำนประกอบกำร 
อรวรรณ ดวงจันทร์ และคณะ 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 2561  
https://www.dmh.go.th/ebook/ 
 

 

10.  คู่มือพัฒนำผู้น ำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตกลุ่มแรงงำนนอกระบบ “สร้ำงสุข ลดทุกข์”   
โครงกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จ.เชียงใหม่ ปี 2562 
www.sadathai.org 
 

 

11. คู่มือกำรให้ค ำปรึกษำ โครงกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์  
โครงกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จ.เชียงใหม่ ปี 2562 
www.sadathai.org 
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ชื่อเอกสาร รายละเอียดเอกสาร 

 

12.  กำรประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ โครงกำรสร้ำงสขุ ลดทุกข์  
ผศ.ดร.แสงอรุณ อสิระมำลัย และคณะท ำงำนโครงกำรฯ 
สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จ.เชียงใหม่ ปี 2562 
www.sadathai.org 
 

 

13. สื่อกำรเรียนรู้เพื่อกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์  
โครงกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จ.เชียงใหม่ ปี 2562 
www.sadathai.org 
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1 

สว่นที ่5 

หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพจิต 
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สถานบริการด้านสุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
  

ล าดับ ชื่อสถานบริการ ติดต่อ 

1.  กรมสุขภำพจิต https://www.dmh.go.th/ 

2.  โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ http://www.jvkk.go.th:8080/ 

3.  โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ http://www.jvkk.go.th:8080/ 
4.  โรงพยำบำลจิตเวชนครพนมรำชนครินทร ์ http://aec.jvnkp.net/ 

5.  โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ https://www.jvkorat.go.th/th/ 

6.  โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรคร์ำชนครินทร ์ https://nph.go.th/ 
7.  โรงพยำบำลจิตเวชพิษณุโลก https://www.pph.go.th/main.php 

8.  โรงพยำบำลจิตเวชเลยรำชนครินทร ์ http://www.rploei.go.th/ 

9.  โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครินทร ์ http://www.skph.go.th/newskph/ 
10.  โรงพยำบำลจิตเวชสระแก้วรำชนครินทร ์ http://www.jvsakaeo.go.th/th/ 

11.  โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธ์ิ http://www.prasri.go.th/new2016/ 

12.  โรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์ http://ycap.go.th/th/ 

13.  โรงพยำบำลศรีธัญญำ http://www.srithanya.go.th/srithanya/ 
14.  โรงพยำบำลสวนปรุง http://www.suanprung.go.th/ 

15.  โรงพยำบำลสวนสรำญรมย์ http://www.suansaranrom.go.th/ 

16.  สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร ์ http://www.galya.go.th/web/ 
17.  สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ http://www.somdet.go.th/public/ 

18.  สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ https://www.ricd.go.th/webth1/ 

19.  สถำบันรำชำนุกูล https://th.rajanukul.go.th/ 
20.  สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่น  

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
http://www.necam.go.th/ 

21.  สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นภำคใต้ https://www.sicam.go.th/web1/ 

22.  สถำบันสุขภำพจิตเด็กและวัยรุ่นรำชนครินทร์ http://new.smartteen.net/ 
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สถาบันการศึกษา 

ล าดับ มหาวิทยาลัย ติดต่อ 

ภาคเหนือ  

1.  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ https://www.cmu.ac.th/th 

2.  มหำวิทยำลัยนเรศวร https://www.nu.ac.th/ 

ภาคกลาง  
3.  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย https://www.chula.ac.th/ 

4.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ www@ku.ac.th  

5.  มหำวิทยำลัยมหิดลร่วมกับสถำบันจิตเวช
ศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ  

https://mahidol.ac.th/th/ 
 

6.  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ https://tu.ac.th/ 

ภาคตะวันออก  
7.  มหำวิทยำลัยบูรพำ http://www.buu.ac.th/ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

8.  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม http://www.msu.ac.th/exslides.php 

ภาคใต้  
9.  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ https://www.psu.ac.th/th/ 

10.  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสงขลำร่วมกับ
โรงพยำบำลจิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ 

http://www.bcnsk.ac.th/ 

 

องค์กรภาคเอกชน/มูลนิธิฯ สถาบันหรือสมาคมฯ 

ล าดับที่ องค์กร ติดต่อ 

1.  ชมรมนักจิตวิทยำกำรปรึกษำแห่ง
ประเทศไทย 

https://www.facebook.com/OpanayikoCenter/ 
posts/1393453634027998/ 

2.  แผนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพจิต http://www.jitdee.com/home/ 

3.  มูลนิธิเครือข่ำยครอบครัว http://www.familynetwork.or.th/ 
4.  มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก https://www.iamchild.org/ 

5.  มูลนิธิแพธทูเฮลท์ https://startup.path2health.or.th/ 

6.  มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย https://www.thaipr.net/ 

7.  มูลนิธิแสงสว่ำง https://www.saengsawang.com/ 
8.  สมำคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.psychiatry.or.th/home/ 

9.  สมำคมนักจิตวิทยำคลินิกไทย http://thaiclinicpsy.org/new/index.php 

10.  สมำคมเพ่ือผู้บกพร่องทำงจิตแห่ง http://www.amith.org/ 

2 

3 
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ล าดับที่ องค์กร ติดต่อ 

ประเทศไทย 

11.  สมำคมวิถีทำงเลือกเพ่ือกำรพัฒนำท่ี
ย่ังยืน 

http://www.sadathai.org/ 

12.  สมำคมสมำพันธ์ผู้ดูแลไทย http://www.galya.go.th/web/news.html 

13.  สมำคมสำยใยครอบครัว http://www.thaifamilylink.net/ 

14.  สมำคมเสริมสร้ำงชีวิต http://www.livingth.org/ 
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คณะท ำงำน 
   

 รายชื่อคณะท างานจัดท าแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจิตฯ มีดังนี้ 

1. นำงสำวนวลจันทร์   โพทำ ท่ีปรึกษำโครงกำรฯ 
2. นำงอรจิตต์   บ ำรุงสกุลสวัสด์ิ อดีตผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
3. นำงสำววนิดำ  วิระกุล อดีตรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 7 

ขอนแก่น 
4. นำงเพียงพร  สันทัด ส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพชุมชน 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
5. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมำลัย คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต

หำดใหญ่    
6. นำงสุชำดำ   หุณฑสำร นักวิชำกำรด้ำนจิตวิทยำชุมชน 
7. นำงสำวอ ำไพ  เกตุสถิต นักจัดกระบวนกำรเรียนรู ้
8. นำงบังอร  สุปรีดำ นักวิชำกำรแผนงำนพัฒนำนวัตกรรมเชิงระบบเพื่อกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพจิต สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ 
9. นำงสำวปรีดำรัตน์  ศรัทธำนนท์กุล  ส ำนัก 2 ส ำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเส่ียงทำงสุขภำพ  

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  10. นำงสำวสุพัตรำ  บัวเพิ่ม 
11. นำยนิคม  วรคุณพิเศษ  นำยก อบต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
12. นำยธีรนันต์  ปรำบรำย ปลัดเทศบำลต ำบลนำชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 
13. นำงรุ่งวรีย์  โกมลวรรธนชัย   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพช.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
14. นำยกฤตภำส  โพธิ์นิ่มแดง ผู้ประสำนงำนชุมชน เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 
15. นำงสำวผุสดี  ปั้นเลิศ ผู้น ำโครงกำรฯ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 
16. นำงพัฒนำ   ช่วยศรี ผู้ประสำนงำนพื้นท่ี จ.ขอนแก่น 
17. นำงสุพรรณี เวียงค ำ ผู้ประสำนงำนพื้นท่ี จ.พะเยำ 
18. นำยภัทรพงษ์  กิตติวิริยะพันธุ ์ ผู้ประสำนงำนพื้นท่ี จ.สุพรรณบุรี 
19. นำงอรพนิ  วิมลภูษิต ผู้จัดกำรโครงกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ฯ 
20. นำยยุคนธร  พรมเดช ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ 
21. นำงสำวพัชรินทร์   ศรีวิลัย ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ 
22. นำงสำวระวีวรรณ ไชยกัน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรโครงกำร ฯ 
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ภาคผนวก 
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง  หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 
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2. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เร่ือง 
การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ. 2557   
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3. ตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก (อย่างเป็นองค์รวม) 
3.1 ประเด็นสุขภาพ : กรณีตัวอย่ำงด้ำนสุขภำพที่น ำมำเสนอท้ัง  4 กรณีนี้ประกอบด้วย ผู้น ำอำยุระหว่ำง 33 มีโรคประจ ำตัวหลำยโรค แต่ทุกคนสำมำรถ ท ำให้ปัญหำท่ี

พบทุเลำลงได้ด้วยกำรให้เวลำดูแลตนเองปรับพฤติกรรมกำรกิน ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ พักผ่อนอย่ำงเพียงพอ และควบคุมอำรมณ์ให้สดช่ืนแจ่มใส 

ชื่อ-สกุล 
/ อายุ/ อาชีพ 

ปัญหาที่พบ 
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผลที่เกิดขึ้น 
ออกก าลังกาย อาหาร อื่นๆ 

1. นายอุเทน   ค าดีปวน  
อำยุ : 33 ปี 
อำชีพ : เกษตรกร  
(ท ำสวนล ำไย) 

 น้ ำหนักเกิน 
 มีควำมเส่ียงเป็น
โรคควำมดันสูง และ
เบำหวำน 

 ปั่นจักรยำน วันละ 30 
นำที  

 วิ่งวันละ 30 นำที 5
วัน/สัปดำห์ แล้วเพิ่ม
เป็นวันละ 1 ช่ัวโมง 

 ร่วมวิ่งกำรกุศลตำม
โอกำส 

 ลดอำหำรประเภทแป้ง 
ไขมัน เนื้อสัตว์ในมื้อเย็น 

 เพิ่มอำหำรประเภทผัก โดย
ทำนผักพื้นบ้ำนท่ีปลูกเอง  

 เลิกกินหมูกระทะ  
 งดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

 น้ ำหนักลดลงจำก 80 
กก. เหลือ 65 กก. 

2. นายรังสรรค์ ทองดาษ  
อำยุ : 40 ปี 
อำชีพ : พนักงำนบริษัท 

 น้ ำหนักเกิน
มำตรฐำน 

 วิ่งวันละ 10 กม. 3 
วัน/สัปดำห์ 

 เตะบอล 1 ช่ัวโมง/
วัน/สัปดำห์ 

 เล่นแบดมินตัน 2 วัน/
สัปดำห์ 

 ลดเหล้ำ (ด่ืมน้อยลง และ 
งดช่วงเข้ำพรรษำ) 

 ด่ืมน้ ำเต้ำหู้ 
 เน้นกินผักผลไม้ 

 น้ ำหนักลดลงจำก 76 
กก. เหลือ 70 กก. และ
จะลดให้เหลือ 66 กก.ใน
ระยะต่อไป 

3. นางวรรณา บุณนาค 
อำย ุ: 54 ปี 
อำชีพ : รับจ้ำงตัดเย็บ/ซ่อมเส้ือผ้ำ 

 ควำมดันสูง 
 เบำหวำน 
 ไขมันในเลือดสูง 

 ออกก ำลังกำยพร้อมๆ
กำรสอน 

 โยคะ 2 วัน วันละ 2 

 งดอำหำรรสจัด เค็ม เน้นผัก 
ผลไม้ 

 เปล่ียนจำกกินข้ำวขำวมำ

 นอนหลับอย่ำง
น้อย 6 ช่ัวโมง 

 ท ำอำรมณ์ให้

 น้ ำหนักลดลงจำก 
75 กก. เหลือ71 กก. 

 ค่ำควำมดัน เบำ
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ชื่อ-สกุล 
/ อายุ/ อาชีพ 

ปัญหาที่พบ 
วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผลที่เกิดขึ้น 
ออกก าลังกาย อาหาร อื่นๆ 

 ภูมิแพ้ 
 น้ ำหนักเกิน

มำตรฐำน 

ช่ัวโมง 
 เต้นแอโรบิค 2 วันๆละ 

1 ช่ัวโมง 
 จ้ีกง 2 วัน  

วันละ 1 ช่ัวโมง 

กินข้ำวกล้อง/ไรซ์เบอร์รี ่
 ลดกำแฟเย็น ชำเย็น 

แจ่มใส  หว่ำน และไขมันใน
เลือดลดลงจนไม่เกิน 
200 ท้ัง 3 ค่ำ 

4. นายสุรพล ทนทาน  
อำย ุ:  62 ปี 
อำชีพ : รับจ้ำงท่ัวไป 

 ควำมดันสูง 

 น้ ำหนักเกิน
มำตรฐำน 

 เดินเร็ว 
 แกว่งแขน 
 กำยอุปกรณ์ 

 ยึดหลัก “หนักเช้ำ เบำบ่ำย 
คลำยเย็น”  

 มื้อเย็นก่อน 16:00 น. 
 ท ำอำหำรกินเอง เน้นผัก ปลำ 

ผลไม้ 
 งดแป้ง ไขมัน อำหำรรสจัด  

ของหวำน  
 ด่ืมน้ ำเต้ำหู้ น้ ำมะนำวอุ่นๆ  

  ควำมดันปกติ  
 น้ ำหนักลดลงจำก 81 
กก.เหลือ 67 กก.     
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3.2 ประเด็นครอบครัว : กรณีตัวอย่ำงท่ีน ำเสนอ รวม 11 กรณีนี้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ตำมประเด็นปัญหำท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวของผู้น ำได้แก่ 

1) ควำมไม่เข้ำใจกัน ควำมขัดแย้งระหว่ำงคนในครอบครัว 
2) ควำมรัก ควำมคำดหวังต่อคนในครอบครัวท่ีมำกเกินไป 
3) ควำมเครียดจำกกำรต้องรับภำระดูแลสมำชิกในครอบครัวท่ีพิกำร/เจ็บป่วย 
4) ควำมเครียดจำกปัญหำของญำติพี่น้อง 
5) กำรแบ่งหน้ำท่ี/ควำมรับผิดชอบในครอบครัว 

 
 ชื่อ-สกุล 

 / อายุ/ อาชีพ 
ปัญหาที่พบ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

1. ความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัว 

1. นางนวลใย  พึ่งจะแย้ม 
  อำยุ : 37 ปี   

อำชีพ :  
ขำยก๋วยเต๋ียวไก่มะระ 

 ห่ำงเหินกับสำมี ไม่
เข้ำใจกัน ไม่พูดคุยปรึกษำ
กัน ไม่ช่วยกันแบ่งเบำภำระ
ในครอบครัว 

1. กำรปรับเปล่ียนตัวเอง 
 ทบทวน และปรับเปล่ียนตนเองให้เปิดใจยอมรับตัวตน

ของสำมี  
 เอำใจใส่ดูแลสำมีและลูก พูดคุยแต่เรื่องดี ๆ ด้วย

อำรมณ์สดใส  
 กล้ำพูดคุยกันทุกเรื่อง  

2. กำรให้สำมีและลูกมีส่วนร่วมใน 
 กำรประกอบอำชีพ 
 กำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในบ้ำนและกำรออมเงิน 
 กำรพักผ่อน ท ำกิจกรรมร่วมกัน 

3.กำรใช้วงเหล้ำของสำมีในกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนสร้ำงสุข 

1. เข้ำใจสำมีมำกขึ้น ยอมรับฟัง  
2.สำมีช่วยแบ่งเบำภำระด้ำนกำรเงิน
และกำรประกอบอำชีพ  
3. ลูกอำรมณ์ดี สุขภำพจิตดี ไม่เครียด 
4. กลุ่มเพื่อน/ เพื่อนบ้ำนสนใจท่ีจะ
เข้ำมำเรียนรู้วิธีจัดกำรปัญหำ
ครอบครัว  
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 ชื่อ-สกุล 
 / อายุ/ อาชีพ 

ปัญหาที่พบ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

ลดทุกข์สู่ผู้อื่น 
2. นางวรรณา  ทรงศิริ 
อำยุ : 53 ปี 
อำชีพ : รับจ้ำงท่ัวไป 

 เครียด ไม่เข้ำใจลูก 
อยำกให้ลูกเป็นอย่ำงท่ี
ตัวเองต้องกำร 
 เล่นหวยใต้ดิน 
 
 

1. จัดกำรควำมคิดและมุมมองของตนเอง 
 เตือนตัวเองให้อดกล้ันไม่ยึดติด ไม่คำดหวังอะไรมำก

เกินไป 
  แยกควำมรักกับควำมเป็นห่วงต่อคนในครอบครัวออก

จำกกัน  
 เปล่ียนมุมมองต่อเพื่อนร่วมโครงกำร พยำยำมเรียนรู้จุด

ดี จุดด้อยของแต่ละคนเพื่อปรับใช้กับตัวเอง 
2. ท ำควำมเข้ำใจและเปิดใจยอมรับตัวตนของลูก 

 ศึกษำพฤติกรรมและควำมต้องกำรของวัยรุ่น  
 เปิดโอกำสให้ลูกคบเพื่อน และมีส่วนร่วมเวลำท่ีเขำอยู่

กับเพื่อน 
3. ลดกำรเล่นหวย โดยหำกิจกรรมอื่นท ำในวันหวยออก 

ตัวดิฉันเริ่มมีมุมมองทุกอย่ำงในแง่บวก
มำกขึน้ ยอมรับควำมคิดเห็นคนอื่น
และปรับตัวเข้ำกับทุกคนได้มำกขึ้น 
1. ตัวเองมีสติมำกขึ้น รู้จักแยกแยะ 
และรู้จักกำรให้มำกขึ้น 
2. ควำมสัมพันธ์ของคนครอบครัวดีขึ้น 
มีกำรยอมรับควำมคิดเห็นและตัวตน
ของแต่ละคน และพร้อมท่ีจะช่วยกัน
แก้ปัญหำ 
3.น ำเงินท่ีใช้ซื้อหวยมำเก็บเป็นเงิน
ออมให้ลูก 

3. นางบุญตา  ฉ่ าชื่นวงศ์ 
อำยุ : 53 ปี 
อำชีพ 

  : ท ำสวนผัก 

    และสวนส้มโอ 

 ทุ่มเทให้กับงำนจิตอำสำ 
และกำรดูแลแม่ท่ีเจ็บป่วย 
ไม่มีเวลำดูแลลูก จนติดกำร
พนันและเป็นหนี้  
 สมำชิกในครอบครัวต่ำง
คนต่ำงอยู่ ต่ำงท ำงำน ไม่

1. คุยกับลูกชำย ถึงข้อบกพร่องของตนเอง  
2. กล่ำวขอโทษและบอกรักทุกคนในบ้ำน  
3. วำงแผนและนัดหมำยกำรท ำกิจกรรมของครอบครัวร่วมกัน  

1.ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ำพร้อมตำกัน 
เป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์  
ทุกคนจะมำท ำกิจกรรมด้วยกันทุกช่วง
วันหยุด 
3. ลูกชำยคนเล็ก จะสวมกอด บอกรัก
แม่ทุกเช้ำก่อนไปท ำงำน   



76 
 

 ชื่อ-สกุล 
 / อายุ/ อาชีพ 

ปัญหาที่พบ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

สนใจกัน 
2. ความรัก ความคาดหวังต่อคนในครอบครัวที่มากเกินไป 

4. นางอ าเพย   สุวรรณี 
อำยุ : 52 ปี 
อำชีพ : ขำยผลไม้ 

 เครียด  อยู่ตัวคนเดียว 
สำมีและลูกหนีไปอยู่ท่ีอื่น 

1. ทบทวนและยอมรับตัวเองว่ำ เป็นคนจู้จ้ี ขี้บ่นโดยเฉพำะกับ
ลูกและสำมี 
2. เพื่อนในโครงกำรเป็นตัวกลำงชักชวนลูกกับสำมีมำปรับควำม
เข้ำใจระหว่ำงกัน 
3. เลิกจู้จ้ี ขี้บ่น 
4. วำงแผนกำรประกอบอำชีพของครอบครัวร่วมกัน 

มีควำมสุขมำกขึ้น เพรำะลูกและสำมี
กลับมำอยู่ด้วยกัน เข้ำใจกันมำกขึ้น 
ช่วยกันท ำมำค้ำขำย  
 

5.นางสายหยัด ชัยแก้ว 

อำยุ : 52 ปี 
อำชีพ :ขำยอำหำรสัตว์ 

 รักและห่วงลูกสำวมำก 
ต้ังควำมหวังและกดดันให้
ลูกท ำตำมท่ีตัวเองต้องกำร 

1. ทบทวนตัวเอง หำสำเหตุของปัญหำท่ีเกิดขึ้น 
2. ลงมือปรับเปล่ียนตัวเอง ค่อยๆลดกำรโทรหำลูกสำว จนเลิก
โทรในท่ีสุด 
3. ลดควำมคำดหวังท่ีมีต่อสมำชิกในครอบครัว รับฟังและยอมรับ
ควำมต้องกำรของแต่ละคน ไม่เอำตัวเองเป็นท่ีต้ัง 

1. ภูมิใจท่ีเอำชนะใจตัวเองได้ 
2.สำมีและลูกพึงพอใจกับกำร
เปล่ียนแปลงของแม่ 
3. ลูกกล้ำบอกควำมต้องกำร และ
แสดงควำมรักต่อแม่มำกขึ้น 

6. นางสะอาด  สว่างศรี 
อำยุ : 58 ปี 
อำชีพ : ท ำไร่สับปะรด 

 เครียด  รู้สึกว่ำลูกหลำน
ไม่รัก เพรำะตัวเองดุ ท ำ
โทษลูกหลำนโดยกำรตีหำก
ท ำผิดหรือท ำอะไรไม่ถูกใจ 

1.ต้ังค ำถำมกับตัวเองว่ำ จะทนอยู่กับควำมห่ำงเหินแบบนี้ต่อไป
อีกหรือไม่  ปัญหำอยู่ตรงไหน ถ้ำแก้ไขได้จะมีชีวิตท่ีดีขึ้นเช่นไร 
2. ปรับปรุงอำรมณ์ของตนเอง โดยกำร 

 ไปวัดท ำบุญ ฟังธรรม สงบจิตใจ 
 ฝึกอดทนอดกล้ัน เมื่อจะโกรธ 
 รับฟังลูก หลำนมำกขึ้น  

1.สำมำรถควบคุมอำรมณ์ตัวเองได้ ไม่
เกิดอำกำรส่ันเวลำโกรธ  นอนหลับได้
สนิท  ลูก หลำน กล้ำเข้ำใกล้ พูดคุย 
กอดกันทุกวัน 
2. มีรำยได้เสริม จำกกำรท ำกิจกรรม
ร่วมกันของสมำชิกในครอบครัว เช่น 
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 ชื่อ-สกุล 
 / อายุ/ อาชีพ 

ปัญหาที่พบ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

 ท ำกติกำตกลงกับลูก หลำน ให้บอกควำมต้องกำรของ
แต่ละคนให้รับรู้ 

 ท ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กินข้ำวไปเท่ียว และหำรำยได้
เสริม 

3.  ติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของตัวเองว่ำดีขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร 

กำรปลูกผักสวนครัว กำรท ำไข่เค็ม 
3. ขยำยผลกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์สู่
ครอบครัวของน้องสำว 

3. ความเครียดจากการต้องรบภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่พิการ/เจ็บป่วย 
7.นำงสุจรรยำ  รำชเมืองฝำง 
อำยุ : 52 ปี 
อำชีพ 
 : เพำะเห็ด เล้ียงหมู  
   ท ำไข่เค็ม 

 ลูกชำยติดคุก 
(เสพยำเสพติด : น้ ำ
กระท่อม ) 

 สำมีพิกำรเป็นผู้ป่วยติด
เตียง 

1. ปรับวิธีคิดของตนเองให้ปล่อยวำงเรื่องลูกชำย  
2. กำรจัดกำรครอบครัว โดย  

 จัดกำรเวลำให้สมดุลระหว่ำงกำรประกอบอำชีพ กำรดูแล
สำมี และลูกสำวท่ีอยู่ด้วย 

 ท ำบัญชีรับ-จ่ำยของครอบครัวและกำรออมเงิน 

สบำยใจขึ้น มีควำมหวังในกำร
ด ำรงชีวิตมำกขึ้น เพรำะลูกชำยอีก 12 
เดือนก็จะพ้นโทษ และลูกสำวเป็นเด็ก
ดี ส่วนสำมีพอจะช่วยเหลือตัวเองได้
บ้ำงแล้ว   

8.นายไพบูลย์ ต้อนจันทร ์
อำยุ :56 ปี 
อำชีพ : ช่ำงเสริมสวย 

กำรดูแลลูกพิกำร  
(สมองช้ำ) 

1. เริ่มเปล่ียนแปลงตนเองก่อน โดย  
 เลิกดุลูกไม่พูดเสียงดัง ไม่ตีลูก พูดกับลูกอย่ำงสุภำพ 
 ฝึกช่ืนชมลูกเมื่อเขำท ำดี ช่วยเหลือตนเองได้ มีควำม

รับผิดชอบต่องำนท่ีท ำ 
2. พำลูกท ำกิจกรรม เพื่อฝึกให้มีควำมรับผิดชอบ โดยท ำให้
ดูก่อนแล้วให้ลองท ำตำม  

 กิจกรรมของครอบครัว เข่น กำรดูแลปูนำ รดน้ ำผัก 
เตรียมของใส่บำตร  ดูแลสวน ช่วยท ำควำมสะอำดรถ 

ลูกมีพัฒนำกำรดีขึ้น 
 ออกงำนสังคมได้  โดยไม่มีปัญหำ 
 ผูกพันกับพ่อ แม่มำกขึ้น สำมำรถ
โทรหำได้  
 มีควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีท่ีได้รับ
มอบหมำย เช่น กิจกรรมส่วนตัว  กำร
ดูแลแปลงผัก กำรใช้เงิน-เก็บเงิน  
 รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ยกของ / 
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 พำออกงำนสังคม เพื่อให้เรียนรู้ กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
3. สังเกตควำมเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับลูก ปรึกษำเพื่อนๆ และ
หำควำมรู้ในเรื่องท่ียังขำด 

หยิบของ /จอดรับคนข้ำงทำง  

9.นางศรีฟ้า กิตติ 
อำยุ : 59 ปี 
อำชีพ : ช่ำงเสริมสวย 

 กำรดูแลพ่อท่ีป่วย  เป็น
มะเร็ง 

 ตัวเองป่วยเป็นโรคควำม
ดันสูง ไขมันในเส้นเลือด
สูง และภูมิแพ้จำก
สำรเคมีท่ีใช้ในกำรท ำผม 

1. กำรดูแลตนเอง 
 ปรับพฤติกรรมกำรกิน โดยกินกำแฟด ำกับไข่ต้มทุกวัน 

กินปลำ ผัก เป็นหลัก  
 เปล่ียนจำกกำรยืนสระผมให้ลูกค้ำเป็นกำรนั่ง และใช้ท่ี

ปิดจมูกทุกครั้ง 
2. กำรดูแลพ่อ 

 ชวนพ่อพูดคุย กินข้ำวพร้อมกัน ท ำอำหำรย่อยง่ำย รส
ไม่จัดให้ทำน 

 พำพ่อเดินแกว่งแขนและออกก ำลังกำย 

1.ตนเองมีสุขภำพดีข้ึน ไม่ปวดเมื่อย 
อำกำรภูมิแพ้ลดลง 
2. พ่อไม่เครียด สำมำรถเดินและกิน
ข้ำวเองได้  กินได้มำกขึ้น ไม่ส ำลัก 

4. ความเครียดจากปัญหาของญาติพี่น้อง 
10.นายศรีวรรณ  ฟองทนุ 
อำยุ : 60 ปี 
อำชีพ : เกษตรกร 

 หนี้สินของน้องสำวและ
น้องเขย 

1. เตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเรื่องหนี้สิน 
2. ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรจัดกำร 
3.วำงแผนจัดกำรรำยได้  
4. ติดตำม ให้ก ำลังใจ ให้ค ำปรึกษำ 

เริ่มเห็นกำรเปล่ียนแปลงของน้องสำว
และน้องเขย   
 รับผิดชอบมำกขึ้น 
  เข้ำใจกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร

รำยได้และลดภำระหนี้สิน 
 เกิดควำมคิดในกำรดูแลในสุขภำพ
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กำยและจิตใจ 
5. การแบ่งหน้าที่/ความรับผิดชอบในครอบครัว 
11. นางสุพรรณี  เวียงค า 
อำยุ : 51 ปี 
อำชีพ 
 :  เกษตรกร 
     ท ำนำ,ปลูกยำงพำรำ 

 ไม่ท ำงำนบ้ำน แต่สำมี
เป็นคนรับผิดชอบ 

ช่วยแบ่งเบำภำระสำมีในกำรท ำงำนบ้ำน  
 เริ่มท ำอำหำรง่ำย ๆ ในมื้อเย็นวันอำทิตย์ 
  ซักผ้ำ 
 ล้ำงจำน ล้ำงถ้วยกำแฟ 

1. รู้สึกว่ำตัวเองมีควำมรับผิดชอบมำก 
แต่ยังไม่เป็นตำมท่ีคำดหวัง 
2. ระยะต่อไป เรำจะวำงแผนเรื่องกำร
จัดกำรทรัพย์สิน  

  

3.3 ประเด็นการจัดการรายได้และอาชีพ : ควำมเครียดท่ีเกิดจำกควำมวิตกกังวลเรื่องปำกท้อง เป็นสำเหตุส ำคัญท่ีส่งผลกระทบถึงท้ังด้ำนสุขภำพกำย -สุขภำพจิต รวมถึง

ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัว กำรแก้ปัญหำผ่ำนกำรจัดกำรรำยได้และกำรประกอบอำชีพ โดยยึดหลัก “เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย และมีเงินออม” จึงเป็นทำงเลือก

ส ำคัญท่ีผู้น ำในโครงกำรฯ ใช้ ในกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ของตนเองและครอบครัว กรณีตัวอย่ำงท่ีน ำมำเสนอท้ัง 10 กรณีนี้ สำมำรถแยกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย 

1) กำรจัดกำรรำยได้ท่ีเน้นกำรลดหนี้สิน 

2) กำรจัดกำรรำยได้ ควบคู่กับกำรดูแลสุขภำพ 

2.1) กำรจัดกำรรำยได้และกำรดูแลสุขภำพกำย 

2.2) กำรจัดกำรรำยได้และกำรจัดกำรด้ำนอำรมณ์ 

3) กำรจัดกำรรำยได้ควบคู่กับกำรดูแลสุขภำพและปรับปรุงควำมสัมพันธ์ในครอบครัว 
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1.การจัดการรายได้ที่เน้นการลดหนี้สิน 
1. นางรัตนา  เพชรมุณีย์ 
อำยุ :  44 ปี   
อำชีพ 
: ท ำนำ  ปลูกผักสวนครัว 

 มีหนี้สิน 
 รำยรับไม่พอกับ

รำยจ่ำย 

1. จัดกำรกำรเงินของครอบครัวโดย 
 ท ำแผนเพิ่มรำยได้ลดรำยจ่ำย 
 จัดท ำบัญชีครัวเรือน  
 ปลูกผักข้ำงบ้ำนเพื่อบริโภคและจ ำหน่ำย 
2. ขยำยผลแนวคิดของโครงกำรฯสู่สมำชิกกลุ่มกล้วยฉำบ เพื่อเพิ่ม
รำยได้และลดรำยจ่ำย  

1.มีรำยได้เพิ่มข้ึนเพียงพอต่อกำรใช้
จ่ำย และเหลือเก็บเป็นเงินออม 
2.สมำชิกในกลุ่มมีควำมสุข พึงพอใจใน
กำรท ำงำน และ มีรำยได้เพิ่มข้ึน 

2.นายนพดล  นนับุญมา 
อำยุ : 45 ปี 
อำชีพหลัก  
: เกษตรกร ปลูกข้ำว 
: ค้ำขำย ก๋วยเต๋ียว/  
  ของช ำ  
: รับจ้ำงเฝ้ำบ้ำน 

มีหนี้สินจำกกำร
ลงทุนประกอบ
อำชีพ 

1. เพิ่มรำยได้ โดยจัดกำรส่ิงท่ีมีอยู่ให้เกิดเป็นรำยได้   

 ปรับปรุงสวน  บ่อปลำ และแปลงนำ ให้ออกผล เก็บขำยได้ 

 ปลูกพืชระยะส้ันในแปลงนำ เช่น ข้ำวโพดเล้ียงสัตว์ และเล้ียงปลำ 

 ปรับปรุงร้ำนก๋วยเต๋ียวให้สะอำด น่ำเข้ำ เพื่อดึงดูดลูกค้ำ 
2. ลดรำยจ่ำยโดยกำรปลูกผักส ำหรับใช้ในร้ำนก๋วยเต๋ียวแทนกำรซื้อ
จำกตลำด   
3. น ำเงินท่ีจะใช้ซื้อผัก มำเป็นเงินออมรำยวัน โดยบังคับให้ตนเองออม
ทุกวัน  
4. ช ำระหนี้ โดยจ่ำยตำมรำยได้ท่ีแน่นอน จำกกำรรับจ้ำงดูแลบ้ำน 
และจำกกำรออม  
 
 

1. มีเงินเก็บเกือบหมื่นบำท ในเวลำ 2 
เดือน 
2. อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนเพิ่ม
รำยได้ โดย 
 ปรับพื้นท่ีขยำยแปลงผัก และ ปลูก
หญ้ำเล้ียงสัตว์  
 ขอค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ 
เรื่องกำรปลูกพืช  กำรแปรรูปและขำย
สินค้ำ และกำรเล้ียงปลำ /กบ  
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2.1การจัดการรายได้และการดูแลสุขภาพกาย 
3. นางชนัดดา  สุ้มทรัพย์ 
อำยุ   : 33 ปี   
อำชีพ : ค้ำขำย 

 รำยได้ไม่เพียงพอ
กับรำยจ่ำย 
 ปวดหลัง เอว 
เนื่องจำกน้ ำหนักเกิน 
 

1.ท ำบัญชีครัวเรือน เพื่อหำรำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็น  
3.  หำรำยได้เสริม และลดรำยจ่ำย โดย 
 ขยำยกิจกำรขำยไก่ย่ำง ให้แม่ไปขำยท่ีตลำด ช่วยให้แม่มีรำยได้ ไม่
ว่ำงงำน  
 ท ำโรงเพำะเห็ด จ ำนวน 800 ก้อน มีรำยได้เพิ่มเฉล่ียวันละ 80 

บำท 
  เล้ียงไก่ไข่ไว้เป็นอำหำร และเหลือขำย 
 ปลูกผักไว้กินในครอบครัว  

1. สำมำรถลดควำมกังวลเรื่อง
ค่ำใช้จ่ำยของครอบครัวลง เพรำะมี
รำยได้เพิ่มข้ึน และสำมีเริ่มเข้ำมำ
ช่วยเหลือกำรท ำงำน 
3.ยังไม่สำมำรถลดน้ ำหนักลงตำมท่ีได้
ต้ังใจไว้ แต่จะท ำต่อไปจนบรรลุ
เป้ำหมำย 

4. นส.จุฑาเนตร  สาสดี 
อำยุ : 35 ปี 
อำชีพ   
: พนักงำนบริษัทเอกชน 
: ค้ำขำย รับจ้ำง 
 

 รำยได้ไม่พอกับ
รำยจ่ำย  
 มีหนี้สินจำกกำร
กู้ยืมเป็นค่ำเล่ำเรียน 
  น้ ำหนักเกิน 

 

1. กำรจัดกำรรำยได้ 
1.1 ท ำอำชีพเสริมนอกเวลำงำนและวันหยุด โดย 
ขำยไก่ย่ำง แกงรำดข้ำว และข้ำวไข่เจียว  
1.2. เก็บเงินฝำกธนำคำร เดือนละ 1,000 บำท โดยกำรช่วยกันหยอด
กระปุกออมสิน 2 คนกับลูกชำยอย่ำงน้อยวันละ 30 บำท   
1.3 ผ่อนช ำระหนี้ส้ิน  เดือนละ 2,500 บำท 
2. กำรลดน้ ำหนัก 
2.1  ศึกษำ หำข้อมูล/ควำมรู้เรื่องกำรลดน้ ำหนัก น ำมำเปรียบเทียบ
กับพฤติกรรม ของตัวเอง 
2.2  ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

1. มีรำยได้เพิ่มข้ึน สำมำรถใช้หนี้ส้ิน
จนหมด 
2.น้ ำหนักลดลงเหลือ 73 กก. มี
สุขภำพดีข้ึน ท ำงำนคล่องขึ้น ไม่
เหนื่อยง่ำย 
3. ลูกชำยลดกำรเล่นโทรศัพท์มือถือ 
เข้ำมำช่วยงำนขำย/ส่งอำหำร และช่วย
ออมเงิน  
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 กำรกิน : ควบคุมปริมำณแคลอรี่  เน้นอำหำรโซนสีเขียว กินครบ
ทุกมื้อ เค้ียวอำหำรให้ละเอียด  เลิกกินน้ ำหวำน /น้ ำอัดลม 

 กำรนอน  : อย่ำงน้อยวันละ 6-8 ช่ัวโมง  
*เลิกนอนดึก*  

 กำรออกก ำลังกำย : แกว่งแขนสลับกับกำรเดินเร็วอย่ำงน้อยวัน
ละ 30 นำที  สัปดำห์ละ 3 วัน  

5. นางอุบล  เรือนทอง 
อำยุ  : 63 ปี  
อำชีพ  
: รับจ้ำงนวดแผนไทย 
 

 อยู่ตัวคนเดียวแต่
รำยรับไม่พอกับ
รำยจ่ำย 
  มีโรคประจ ำตัว
หลำยโรค 
 

1. ต้ังใจท ำงำนท่ีท ำให้เกิดรำยได้มำกขึ้น เช่น งำนรับจ้ำงและสอนนวด
แผนไทย งำนดูแลผู้สูงอำยุ โดยลดงำนอำสำ/งำนอื่นท่ีไม่จ ำเป็นลง   
2. ให้เวลำในกำรดูแลสุขภำพตัวเองมำกขึ้น โดย 
 กำรเดินและวิ่ง แกว่งแขน เล่นเครื่องออกก ำลังกำย ตำมสถำนท่ี

สำธำรณะวันละ 1 ชม.  
 ไปหำหมอตำมนัดทุก 2 เดือน 

ชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้นกว่ำเดิมมำก 
เพรำะ  
 มีรำยได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอกับ

กำรใช้จ่ำยในครัวเรือน  
 มีเงินออมไว้ใช้ในอนำคต  
 มีสุขภำพจิตดี ไม่ซึมเศร้ำ ไม่เครียด 

ไม่เหงำ  
 สุขภำพร่ำงกำยค่อยๆกลับมำ

แข็งแรงไม่ต้องเข้ำรับกำรรักษำ
บ่อย 

6. นายอัษฎา  บุษบงค ์
อำยุ  : 64 ปี  
อำชีพ 

 รำยได้ไม่พอกับ
รำยจ่ำย  
 มีหนี้สิน 

1. กำรจัดกำรรำยได้ 
 ท ำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย  
 ท ำข้อตกลงร่วมกันในครอบครัว เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย และออมเงิน

1. สมำชิกในครอบครัวเข้ำใจกันมำก
ขึ้น คอยพูดคุยปรึกษำหำรือกัน  ลูกๆ
เห็นค่ำของเงิน ไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ใช้
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: ค้ำขำย  
: บอนไซมะพร้ำว  
: เพำะต้นกล้ำสมุนไพร 
  

 ป่วยเป็นมะเร็ง 
และโรคทำงเดิน
อำหำร(ล ำไส้ใหญ่)  

เพื่อใช้หนี้ 
 หำรำยได้เพิ่ม โดยกำรน ำสินค้ำท่ีตลำดต้องกำรมำขำย ปรับปรุง

คุณภำพสินค้ำและขยำยตลำด 
 รับงำนขับรถแกร๊บคำร์ และรับจ้ำงเฉพำะกิจ  
2. กำรดูแลสุขภำพ ท ำตำมหมอส่ังอย่ำงเคร่งครัด 
 เลิกกินอำหำรประเภทเนื้อโดยเด็ดขำด  
  ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้กนิเอง  
 แกว่งแขน วันละ 2 ครั้งๆ ละ 30 นำที  
 ท ำอำรมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครียด  

เวลำว่ำง ช่วยงำนพ่อแม่มำกขึ้น 
2. เริ่มท ำบอนไซมะพร้ำวและหำ
เส้ือผ้ำมือสองไว้ขำยตำมตลำดนัด  
3.ควำมกังวลใจเกี่ยวกับกำรเจ็บป่วย
ลดลง อำกำรป่วยต่ำงๆดีข้ึนเกือบปกติ  

2.2 การจัดการรายได้และการจัดการด้านอารมณ์ 
7. นางไพร  ปัดสา 
อำย ุ:  52 ปี  
อำชีพ 
: ตัดเย็บท่ีนอน 

 มีหนี้สินจำกกำร
ประกอบอำชีพและ
กำรค้ ำประกัน 
 ป่วยโรคปอด
อักเสบ ภูมิแพ้ไรฝุ่น 
 เครียดจำกกำร
ทะเลำะเบำะแว้ง ไม่
เข้ำใจกันของคนใน
ครอบครัว 

1. กำรจัดกำรหนี้สิน 
 พูดคุยกับสำมีเกี่ยวกับปัญหำหนี้สิน  
 ส ำรวจและตกลงกับลูกหนี้ท่ีเครดิตสินค้ำให้ทยอยจ่ำยคืนจนครบ   
2. กำรหำรำยได้เพิ่ม 
 จำกกำรปลูกผัก ท้ังกินเองและขำย 
 ให้หลำนช่วยท ำงำน เสำร์ อำทิตย์ ขำยหมอนและท่ีนอนตำมตลำด

นัด 
3. ลดรำยจ่ำยในครอบครัว เช่น ค่ำไฟ ค่ำน้ ำ ค่ำใช้จ่ำยตอนไป
โรงเรียนของหลำน 

1. สำมำรถปรับตัวเองไม่ใช้อำรมณ์ กับ
สำมี คุยกันด้วยเหตุผล 
2. ควำมเครียดลดลงเพรำะสมำชิกใน
ครอบครัวได้พูดคุยกัน  ไม่ทะเลำะกัน 
ภำระหนี้สินน้อยลง มีเงินออมใน
ธนำคำร เวลำฉุกเฉินและเจ็บป่วย  
3.สำมีเข้ำมำช่วยเหลือเรื่องหนี้ท่ีมีอยู่ 
โดยได้ใช้หนี้ไปส่วนหนึ่งแล้วทุกๆเดือน 
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4.   กำรปรับเปล่ียนตัวเอง 
 ทบทวนพฤติกรรมและท่ำทีของตัวเอง ไม่ใช้อำรมณ์ ไม่ต่อว่ำ หรือ

กระแนะกระแหนสำมี  
 เข้ำวัดปฏิบัติธรรม   สวดมนต์ท่ีวัดตอนเย็น 
 ดูแลสุขภำพ โดยใช้หน้ำกำกป้องกันฝุ่น   
 เรียนรู้และน ำวิธีแก้ปัญหำของเพื่อนร่วมโครงกำร  มำปรับเปล่ียน

กับตัวเอง 
8. นางสุภาพิชญา บุญกระจาย 
อำยุ : 50 ปี 
อำชีพ : รับจ้ำงท่ัวไป 
 

 มีหนี้สินจำกกำร
ลงทุนประกอบอำชีพ 
 โทษดัวเองท่ีท ำ
ให้ครอบครัวเป็นหนี้ 
จนอยำกฆ่ำตัวตำย 

1.  กำรจัดกำรรำยได้ 
  หำรำยได้เสริมจำกกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ เห็ดหูหนูขำย 
  เข้ำร่วมกลุ่มท ำไข่เค็มขำย 
 จดบันทึก เพื่อหำรำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็น 
 เลิกเล่นหวยใต้ดิน น ำเงินมำเก็บออม 
2.กำรจัดกำรควำมเครียด 
 ทบทวนและวำงแผนเพื่อเปล่ียนแปลงตนเอง 
 พูดคุย บอกควำมในใจกับสำมี   ยอมรับฟังควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก 

ของสำมี 
 พูดคุย ระบำยควำมในใจกับเพื่อนท่ีไว้ใจได้ 
 
 

1. มีเงินออมจำกกำรเลิกซื้อหวยใต้ดิน 
2. ร่วมกันกับสำมีและลูกในกำร
วำงแผนจัดกำรรำยได้และใช้หนี้สิน 
3. ปรับปรุงตัวเองจน เห็นคุณค่ำของ
ตัวเอง สำมำรถเปล่ียนมุมมองของตน
ไปในทำงบวก  
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3.การจัดการรายได้ควบคู่กับการดูแลสุขภาพและปรับปรุงความสัมพันธ์ในครอบครัว 
9. นายวินัย พยัคโฆ 
อำยุ : 40 ปี   
อำชีพ :  
: พนักงำนบริษัท   
:  รับเหมำต่อเติมโครงสร้ำง บ้ำน 
โกดัง 

 รำยได้ไม่เพียงพอ
กับรำยจ่ำย 
 น้ ำหนักเกิน
มำตรฐำน เป็น
โรคเบำหวำน ควำม
ดันและไขมันในเลือด
สูง 
 ไม่มีเวลำให้
ครอบครัว 
 

1. กำรจัดกำรรำยได้ 
 ส ำรวจรำยรับและรำยจ่ำยท้ังหมดของครอบครัวแล้วจดบันทึกเป็น

ประวัติ 
 ปรึกษำผู้มปีระสบกำรณ์ในกำรจัดกำรหนี้สินเพื่อน ำมำปรับใช้ 
 ตัดรำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็น/ท่ีฟุ่มเฟือยออก ได้แก่ 

- เลิกใช้อินเตอร์เน็ตบ้ำน 

- ลดกำรใช้ตู้เย็นเหลือเพียง1 เครื่อง 

- ไม่ซื้ออำหำรครั้งละมำกๆ จนกินไม่ทัน 

- ท ำอำหำรท่ีหลำยๆคน สำมำรถกินด้วยกันได้  
 ปลูกผักสวนครัวและเล้ียงเป็ดเทศ ไก่บ้ำน และกบเพื่อเป็นอำหำร

และขำยเป็นรำยได้เสริม 
2. กำรดูแลสุขภำพ 
 หำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำสุขภำพจำกส่ือและกำรพูดคุยแลกเปล่ียน
กับเพื่อนร่วมโครงกำรฯ. 
 ท ำประวัติและจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำสุขภำพที่เป็นอยู่ 
 วำงแผนและก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรกิน โดยมื้อเช้ำกินตำมปกติ มื้อเท่ียง

1.ด้ำนกำรจัดกำรรำยได้ 
 สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรตัด
รำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็นออกไปเดือนละ
1,690 บำท  
 มีอำหำรที่ปรำศจำกสำรพิษและ
สำรเคมีกิน 
  มีรำยได้เสริมจำกกำร 
ขำยไก่ เป็ดเทศ และกบ 
2.  ด้ำนสุขภำพ 
 น้ ำหนักเริ่มลดลง จำก 105 กก. 
เหลือ 100 กก.  
 ควำมดันโลหิตและค่ำน้ ำตำลใน
เลือดลดลง 
3. ครอบครัวมีควำมสุขเพิ่มข้ึน ภรรยำ
ช่ืนชมท่ีมีเวลำให้ครอบครัว  
 ลูกๆมีควำมสุข สดใส อำรมณ์ดี 
ชอบท่ีครอบครัวมีบรรยำกำศเป็น
กันเอง สำมำรถสอบถำมและปรึกษำ
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หลีกเล่ียงอำหำรจ ำพวกแป้งและไขมัน มื้อเย็นกินแต่ผักและผลไม้ 
หรืองดมื้อเย็น 
 เข้ำรับค ำปรึกษำจำกแพทย์อย่ำงต่อเนื่อง 
 แบ่งเวลำออกก ำลังกำยในแต่ละวัน/สัปดำห์ 
 จดบันทึกและติดตำมควำมเปล่ียนแปลง 
 3. กำรปรับปรุงควำมสัมพันธ์ในครอบครัว 
 จัดระบบ/ล ำดับควำมส ำคัญของงำน ตัด/ลดเวลำในกำรท ำ

กิจกรรมลง  
 ให้เวลำท ำกิจกรรมกับครอบครัวมำกขึ้น เช่น เล่นกีฬำ ท ำอำหำร 
ไปเท่ียว/พักผ่อนนอกพืน้ท่ี 
 สร้ำงควำมเป็นกันเอง พูดคุยหยอกล้อ เล่นกับลูกๆเพื่อให้ลูกกล้ำ

ปรึกษำหำรือในทุกเรื่อง 

ได้ทุกเรื่อง 
 ลูกๆปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรกิน 
เช่น กินผัก ผลไม้ ขนมท่ีมีประโยชน์ 
   
 

10. ครอบครัวชูสุข 
 นายสมศักด์ิ ชูสุข 
อำยุ : 54 ปี   
อำชีพ 
: ท ำสวน เล้ียงสัตว์ 
: ขับรถรับส่งนักเรียน 
 นางเขมพัสศร  ชูสุข 

 ครอบครัวมี
รำยได้พอๆกับ
รำยจ่ำย ไม่เพียงพอ
ต่อกำรใช้หนี้สินก้อน
ใหญ่ 
 สำมี น้ ำหนักเกิน 
ค่ำควำมดันและ

1.กำรจัดกำรรำยได้ 
1.1 กำรหำรำยได้เสริม โดย 
  ท ำปลำส้ม เล้ียงเป็ดไข่ ไก่ไข่ ปลูกผัก เพำะเห็ด  
  บริกำรนวดแผนโบรำณ 
  เป็นวิทยำกรสอนอำชีพ 
1.2 ซื้อรถตู้ส ำหรับใช้รับส่งนักเรียนเพิ่ม 
1.3 ลดรำยจ่ำยทุกอย่ำงท่ีท ำให้ส้ินเปลือง  

1. ด้ำนรำยได้ 
 มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยมำ 4 
เดือน ท ำให้หนี้สินเริ่มลดลง 
 มีคนในพื้นท่ีใกล้เคียง มำขอ
ค ำปรึกษำเรื่องกำรประกอบอำชีพ  
2.ด้ำนสุขภำพ 
 สำมี มีสุขภำพดีข้ึน น้ ำหนักลดลง 
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อำยุ  : 57 ปี   
อำชีพ  
 : ขำยของช ำ 
:  ท ำสวน เล้ียงสัตว์ 

น้ ำตำลในเลือดสูง 
 ภรรยำมีอำกำร
หัวใจโต และควำม
ดันโลหิตต่ ำ 
 เครียดจำกกำร
ต้องรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยให้
ครอบครัวของลูก
ชำย 

 ของใช้ในครัวเรือนมำจำกของท่ีซื้อมำขำย  
 อำหำรกำรกินมำจำกกินผักท่ีปลูก ปลำ ไข่เป็ด/ไก่ ท่ีเล้ียงไว้  
 ภรรยำลดกำรเล่นหวยน้อยลง   
2.   กำรดูแลสุขภำพ 
2.1  กำรกิน กินข้ำวปริมำณน้อย กับน้ ำพริก ผักต้ม ไข่ต้มเป็นส่วน
ใหญ่ 
2.2  กำรออกก ำลังกำย 
 เดินในตอนเช้ำวันละ 30 นำที  
 ท ำงำนในไร่/สวน เล้ียงสัตว์  
 ท ำโยคะ ยืดเส้น และเดินในช่วงเย็น 
 3.  กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัว 
 พูดคุยกันในครอบครัวบ่อยๆ อย่ำงมีเหตุมีผล  
 ท ำตัวเป็นตัวอย่ำงท่ีดีให้ลูกเห็น เช่นขยันท ำงำน 
 ใช้ค ำถำมกระตุ้น ให้ลูกคิดถึงอนำคตของตัวเอง 
 รับฟังลูกว่ำเขำคิดหรือต้องกำรส่ิงใด  
 จะไม่รังแกลูก แต่ฝึกลูกให้ท ำงำน เพื่อให้มีรำยได้เป็นของตัวเอง  
 

ปริมำณน้ ำตำลในเลือด และควำมดัน
โลหิตลดลง 
 ภรรยำ ไม่มีอำกำรหัวใจโต ไม่ได้
พบแพทย์และเลิกกินยำมำประมำณ 1 
ปี ส่วน ค่ำควำมดันโลหิตได้สูงขึ้นจน
เป็นปกติ 
3. ลูกแยกครอบครัวออกไปท ำงำน มี
รำยได้ของตัวเอง   เลิกขอเงินจำกพ่อ
แม่ แต่มีกำรพูดคุย ติดต่อ ท ำกิจกรรม
ร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ  
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3.4 ประเด็นสารเสพติด : กรณีตัวอย่ำงของผู้น ำโครงกำรฯ 3 กรณีนี้ แสดงให้เห็นถึงกำรจัดกำรตนเองเพื่อ ลด ละ เลิก ส่ิงเสพติด คือ เหล้ำและบุหรี่ ซึ่งต้องอำศัยควำม

เข้มแข็งของจิตใจตัวเอง และก ำลังใจจำกครอบครัวและคนใกล้ชิด  ส่งผลต่อเนื่องให้ผู้เลิกเสพสำมำรถปรับปรุงคุณภำพชีวิตของตนให้ดีขึ้น  ท้ังในแง่ของกำรท ำงำน/

กำรประกอบอำชีพ และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้เลิกเสพกับสมำชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล 
 / อายุ/ อาชีพ 

ปัญหาที่พบ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

1. นายเกรียงศักด์ิ  พวงมาลัย 
  อำยุ :  42 ปี   

อำชีพ  
: รับจ้ำงซักรีด 
 

 ติดเหล้ำ 
 คัน เป็นผดผ่ืนตำมตัว 
 มีหนี้สิน 

1.ตั้งเป้ำหมำยในกำรปรับเปล่ียนตนเองให้ชัดเจน 
2. บอกให้ครอบครัวได้รับรู้  เพื่อช่วยเตือนและเป็น
ก ำลังใจ 
3. หำเพื่อนคู่หูท่ีรู้ใจเป็นท่ีปรึกษำ 
4. หำคนท่ีสำมำรถแนะน ำและให้ค ำปรึกษำได้ทุกเรื่อง
เป็นท่ีปรึกษำ 
5. ศึกษำหำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจำกผู้มีประสบกำรณ์ และ
ส่ือต่ำงๆ 
6. ลงมือปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง 

 

1. มีสุขภำพเข็งแรง  น้ ำหนักเพิ่มขึ้น ไม่มี
ผดผ่ืนคันตำมตัว  

2. มีรำยได้เพิ่มขึ้น จน มีเงินเก็บฝำก
ธนำคำร และช่วยสร้ำงบ้ำนให้ครอบครัว 

3. ไม่รู้ สึกว่ำตนเป็นภำระของแม่และ
น้องสำวอีกต่อไป  
4. ได้รับกำรยอมรับจำกคนในชุมชนโดย
มอบหมำยให้รับผิดชอบกิจกรรมต่ำงๆของ
ชุมชนมำกขึ้น 

 2. นายวัฒนา  สันสา 
  อำยุ  :  45  ปี   

อำชีพ : พนักงำน 
บริษัทเอกชน 
 

 ติดบุหรี่ 
 เป็นโรคพังผืดเบียด
เส้นประสำทสันหลัง 

1.ต้ังใจมั่นท่ีจะเลิกบุหรี่ และบอกคนรอบข้ำงเพื่อสร้ำง
ขวัญก ำลังใจและแรงบันดำลใจ 
2.เริ่มลดปริมำณกำรสูบลง  สูบเฉพำะเวลำพัก 
3.ท ำกระปุกออมสินหยอดเงินค่ำบุหรี่ 
4.งดปำร์ตี้เพื่อไม่ให้สภำพแวดล้อมมำกระตุ้น 
5.เลิกซื้อบุหรี่  แต่ขอจำกเพื่อน แทน 

1. สำมำรถเลิกบุหรี่ ไ ด้อย่ำงเ ด็ดขำด 
สุขภำพดีและแข็งแรงขึ้น ไม่เหนื่อยง่ำย  
2. ภูมิใจท่ีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้ลูก  

• หมดปัญหำเรื่องควันบุหรี่มือสองใน
บ้ำนและรถ 

• ลดรำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็น  มีเงินเหลือ
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ชื่อ-สกุล 
 / อายุ/ อาชีพ 

ปัญหาที่พบ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลที่เกิดขึ้น 

6.เมื่ออยำกบุหรี่ 
 จิบเครื่องด่ืมบ ำรุงก ำลัง/อำหำรรสเปรี้ยว 
 อมลูกอม /เค้ียวหมำกฝรั่ง 

8. ออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ 

เป็นค่ำขนมลูก 
3. เพื่อนๆ ช่ืนชม ยกย่อง หลำยคนเริ่ม
อยำกท ำตำม 

 3. นายมณเทียน ดอกล าเจียก 
  อำยุ : 47  ปี   

อำชีพ : ท ำนำ  
           รับจ้ำงท่ัวไป 
 

:  ติดบุหรี่และเหล้ำ 
:  มีหนี้สินท่ีเกิดจำกกำรท ำ
นำ 
: เครียด รู้สึกว่ำลูกไม่รัก 

1. ท ำจิตใจให้เข้มแข็ง และ ก้ำวผ่ำนควำมทุกข์ใจเรื่อง
ลูก 
 ทบทวนตัวเองถึงสำเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรด่ืม

เหล้ำและสูบบุหรี่ 
 ต้ังเป้ำหมำย และวำงแผนเลิกเหล้ำและบุหรี่  
 เปิดใจพูดคุยกับลูก ชวนให้ลูกช่วยพ่อท ำงำน 
 ช่ืนชม เมื่อลูกท ำดี ให้ข้อคิดลูก  
2. กำรเลิกเหล้ำ เลิกบุหรี่ 

 ต้ังกติกำกับตนเองในกำรเลิกบุหรี่และเหล้ำ 
 ท ำบัญชีครัวเรือน  
 คิดทบทวนทุกครั้งก่อนจะซื้ออะไร 
 ท ำอำชีพเสริม เช่น รับจ้ำงขนขยะไปท้ิง  ไปซื้อของ

ท่ีตลำดให้แม่ค้ำ ขับรถรับ-ส่งพระ  
3. น ำเงินท่ีได้จำกกำรรับจ้ำง และกำรเลิกเหล้ำ บุหรี่ ไป
ใช้หนี้ 

1. สำมำรถเลิกท้ังเหล้ำและบุหรี่ ได้อย่ำง
เด็ดขำด  
 หนี้สินลดลง  
 มีเงินเก็บออมไว้ใช้ยำมฉุกเฉิน  
2. ภำคภูมิใจในตัวเอง มีควำมมั่นใจท่ีจะ
เสนอตัวท ำงำนเพื่อสังคมและชุมชนมำก
ขึ้น 
3. ควำมสัมพันธ์กับลูกดีขึ้นมำก ลูกมี
ควำมรับผิดชอบในกำรช่วยงำนและรู้จัก
เก็บออม 
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4. แบบประเมินความเครียด  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 

การท าความเข้าใจกับค าถามแต่ละข้อในแบบประเมินวิเคราะห์ความเครียดด้วยตัวเอง   
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 

ข้อ ค าถาม การท าความเข้าใจค าถาม 
1 นอนไม่หลับเพรำะคิดมำกหรือกังวลใจ ท่ำนคิดมำกหรือกังวลใจในเรื่องใดๆก็ตำมแล้วส่งผลให้ท่ำนนอนไม่หลับ 
2 รู้สึกหงุดหงิด ร ำคำญใจ ท่ำนรู้สึกว่ำอำรมณ์ไม่ดี ถูกรบกวนจุกจิกจนเบ่ือหน่ำย 
3 ท ำอะไรไม่ได้เลยเพรำะประสำทตึง

เครียด 
ท่ำนรู้สึกว่ำตึงเครียด กังวล กลัวจนท ำอะไรไม่ได้เลย 

4 มีควำมวุ่นวำยใจ   ท่ำนรู้สึกว่ำหนักใจ วิตกกังวล กลุ้มใจ ว้ำวุ่นใจ 

5 ไม่อยำกพบปะผู้คน ท่ำนรู้สึกว่ำไม่อยำกติดต่อกับใครเลย ไม่อยำกออกมำจำกห้องนอน 
6 ปวดหัวข้ำงเดียว หรือปวดบริเวณขมับ

ท้ัง 2 ข้ำง 
ท่ำนมีอำกำรปวดหัวข้ำงเดียว(จะเป็นข้ำงขวำหรือข้ำงซ้ำยก็ได้) หรือ
ปวดท่ีขมับท้ังสองข้ำงพร้อมๆกัน 

7 รู้สึกไม่มีควำมสุขและเศร้ำหมอง ท่ำนรู้สึกคับแค้นใจ เสียใจ กังวลใจ ไม่พอใจ ผิดหวังและหมองมัว ไม่
ผ่องใส 

8 รู้สึกหมดหวังในชีวิต ท่ำนรู้สึกว่ำไม่มีควำมหวังเหลืออยู่เลย หรือส้ินหวัง 
9 รู้สึกว่ำชีวิตตนเองไม่มีคุณค่ำ ท่ำนรู้สึกว่ำตนเองไม่มีอะไรดี ไม่ได้เรื่อง เลวมำก ไร้สำระ ไม่ส ำคัญ ไม่มี

ค่ำ 
10 กระวนกระวำยอยู่ตลอดเวลำ ท่ำนรู้สึกวุ่นวำยใจ แสดงอำกำรวุ่นวำยไม่เป็นสุข ร้อนใจอยูต่ลอดเวลำ 
11 รู้สึกว่ำตนเองไม่มีสมำธิ ท่ำนรู้สึกว่ำสมำธิไม่ดี จิตใจไม่สงบ จิตใจไม่นิ่ง 

12 รู้สึกเพลียไม่มีแรงจะท ำอะไร ท่ำนรู้สึกว่ำอ่อนเปล้ีย เหนื่อยอ่อน ล้ำจนไม่มีแรงจะท ำอะไร 
13 รู้สึกเหนื่อยไม่อยำกท ำอะไร ท่ำนรู้สึกว่ำเหนื่อยเสียจนไม่อยำกท ำอะไร 
14 มีอำกำรหัวใจเต้นแรง ท่ำนรู้สึกต่ืนเต้น ใจไม่สงบ ใจเต้นตึกตัก ใจเต้นระส่ ำ 
15 เสียงส่ัน ปำกส่ัน หรือมือส่ันเวลำไม่

พอใจ 
เมื่อท่ำนรู้สึกไม่พอใจท่ำนจะมีอำกำรเสียงส่ัน ปำกส่ัน หรือมือส่ัน 

16 รู้สึกกลัวผิดพลำดในกำรท ำส่ิงต่ำงๆ ไม่ว่ำท่ำนจะท ำอะไรก็ตำมท่ำนจะรู้สึกกลัวว่ำจะท ำผิดพลำด 
17 หรือเกร็งกล้ำมเนื้อบริเวณท้ำยทอย 

หลัง หรือไหล่  
ท่ำนมีอำกำรปวดหรือเกร็งกล้ำมเนื้อบริเวณท้ำยทอย หลัง หรือไหล่ 

18 ต่ืนเต้นง่ำยกับเหตุกำรณ์ท่ีไม่คุ้นเคย  ถ้ำท่ำนต้องอยู่ในเหตุกำรณ์ท่ีไม่คุ้นเคยท่ำนจะต่ืนเต้นง่ำย 
19 มึนงงหรือเวียนศีรษะ  ท่ำนรู้สึกงงจนท ำอะไรไม่ถูก งงจนคิดอะไรไม่ออก ตำลำย หน้ำมืด 

วิงเวียน หัวหมุน สับสน 
20 ควำมสุขทำงเพศลดลง ส าหรับคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่รัก (นอกเหนือจำกเรื่องกำรร่วมเพศ)  -
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ข้อ ค าถาม การท าความเข้าใจค าถาม 
ท่ำนมองสบตำ,แกะแขน,โอบไหล่,ท ำกิจกรรมด้วยกันกับคู่ชีวิตหรือคู่รัก
แล้วไม่มีควำมสุข 
-ท่ำนไม่สนใจ ไม่อยำกแต่งตัวสวยๆ แต่งหน้ำ ท ำผม ซื้อเส้ือผ้ำใหม่ๆ ซื้อ
รองเท้ำใหม่ พรมน้ ำหอมฯลฯ 
ส าหรับคนโสด 
-ท่ำนไม่สนใจ ไม่อยำกแต่งตัวสวยๆ แต่งหน้ำ ท ำผม ซื้อเส้ือผ้ำใหม่ๆ ซื้อ
รองเท้ำใหม่ พรมน้ ำหอมฯลฯ 

 

เอกสารหมายเลข 1 
แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง 

  

  ค าช้ีแจง    ในระยะเวลำ 2 เดือนท่ีผ่ำนมำนี้ ท่ำนมีอำกำร พฤติกรรม หรือควำมรู้สึกต่อไปนี้มำกน้อย
เพียงใด โปรดขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องและระดับอำกำรท่ีเกิดขึ้นกับตัวท่ำนตำมควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 

  

อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก 

ระดับอาการ 

ไม่เคย 
เป็นคร้ัง
คราว 

เป็นบ่อยๆ 
เป็น

ประจ า 

1.นอนไม่หลับเพรำะคิดมำกหรือกังวลใจ     

2.รู้สึกหงุดหงิด ร ำคำญใจ     
3.ท ำอะไรไม่ได้เลยเพรำะประสำทตึงเครียด     

4.มีควำมวุ่นวำยใจ     

5.ไม่อยำกพบปะผู้คน     

6.ปวดหัวข้ำงเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้ำง     
7.รู้สึกไม่มคีวำมสุขและเศร้ำหมอง     

8.รู้สึกหมดหวังในชีวิต     

9.รู้สึกว่ำชีวิตตนเองไม่มีคุณค่ำ     
10.กระวนกระวำยอยู่ตลอดเวลำ     

11.รู้สึกว่ำตนเองไม่มีสมำธิ     

12.รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะท ำอะไร     
13.รู้สึกเหน่ือยหน่ำยไม่อยำกท ำอะไร     

14.มีอำกำรหัวใจเต้นแรง     

15.เสียงสั่น ปำกสั่น หรือมือสั่นเวลำไม่พอใจ     

16.รู้สึกกลัวผิดพลำดในกำรท ำสิ่งต่ำงๆ     
17.ปวดหรือเกร็งกล้ำมเน้ือบริเวณท้ำยทอยหรือหลังหรือไหล่     

18.ต่ืนเต้นง่ำยกับเหตุกำรณ์ที่ไม่คุ้นเคย     
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อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก 

ระดับอาการ 

ไม่เคย 
เป็นคร้ัง
คราว 

เป็นบ่อยๆ 
เป็น

ประจ า 

19.มีนงงหรือเวียนศีรษะ     
20.ควำมสุขทำงเพศลดลง     

                           รวมคะแนน =             คะแนน     

 การให้คะแนน 
ไม่เคยเลย = 0 คะแนน     เป็นครั้งครำว = 1 คะแนน 
 เป็นบ่อยๆ = 2 คะแนน   เป็นประจ ำ = 3 คะแนน 

 

เอกสารหมายเลข 2 
ตารางค าอธิบายคะแนนจากแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง 

ช่วงคะแนน ความหมาย การจัดการ 

0-5  
คะแนน 

มีความเครียดน้อยกว่าปกติ                                                              
(คุณไม่ค่อยมีเรื่องให้ต้องต่ืนเต้นและคุณเองก็ไมค่อยกระตือรือร้นเลย) 

- 

6-17  
คะแนน 

มีความเครียดในระดับปกติ                                                             
(คุณสำมำรถจัดกำรกับควำมเครียดที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ ำวันได้ดี  และ
สำมำรถปรับตัวปรับใจให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม)                          

คุณควรพยำยำมคงระดับ
ควำมเครียดในระดับน้ีต่อไปให้
ได้นำนๆ 

18-25 
คะแนน 

คุณมีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย                                             
(คุณอำจก ำลังมีปัญหำบำงอย่ำงที่ท ำให้ไม่สบำยใจอยู่ ควำมเครียดใน
ระดับน้ีอำจท ำให้มีอำกำรผิดปกติทำงร่ำงกำย จิตใจ และพฤติกรรม
เล็กน้อยพอทนได้)  

เมื่อได้พักผ่อนหย่อนใจบ้ำงก็จะ
รู้สึกดีข้ึนเอง   

26-29 
คะแนน 

มีความเครียดสูงกว่าระดับปกติปานกลาง  (คุณอำจก ำลังมีปัญหำ
บำงอย่ำงในชีวิตที่คุณยังหำทำงแก้ไขไม่ได้ ท ำให้มีอำกำรผิดปกติทำง
ร่ำงกำย จิตใจ และพฤติกรรมอย่ำงเห็นได้ชัด)  

แม้คุณจะพักผ่อนหย่อนใจแล้ว
ก็ยังอำจจะไม่หำยเครียด ต้อง
ฝึกเทคนิคเฉพำะในกำรคลำย
เครียดจึงจะช่วยได้ 

30-60 
คะแนน 

มีความเครียดสูงกว่าปกติมาก                                               
(คุณอำจก ำลังเผชิญภำวะวิกฤติในชีวิตหรือไม่คุณก็ได้สะสมควำมเครียด
เอำไว้มำกจนเกินไปเป็นเวลำนำน ท ำให้มีอำกำรเจ็บป่วยที่รุนแรงและ
เรื้อรัง)  

1.ต้องฝึกเทคนิคเฉพำะในกำร
คลำยเครียด                                 
2.ควรไปพบแพทย์เพ่ือขอ
ค ำปรึกษำต่อไปจึงจะเป็นกำรดี 
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5. คู่มือพัฒนาศักยภาพหมอสุขชุมชน “การให้ค าปรึกษา”   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผังแสดงภาพรวมการจัดการเรียนรู้ 

 ทบทวนบทบาท ศกัยภาพหมอสุขชมชน 

 ทดสอบ และสรุปความรู ้ความเขา้ใจเบือ้งต้นเกีย่วกบั

การใหค้ าปรกึษา 

 น าเสนอความหมาย วตัถุประสงค ์เป้าหมายของการ

ใหค้ าปรกึษาในแง่มุมทางวชิาการ 

 ก าหนดความหมาย เป้าหมายของการใหค้ าปรกึษา

โดยหมอสุขชุมชน  

 ก าหนดคุณสมบตัขิองหมอสุขชุมชนในการท าหน้าที่

ใหค้ าปรกึษา 

 ประเมนิความมัน่ใจในการท าหน้าที่ใหค้ าปรกึษา 

 ครัง้ที ่1 

    กิจกรรมท่ี 1     ( 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

: หมอสขุชมุชนกบัการให้ค าปรึกษา 

 น าเสนอประเภทและแนวทางส ารวจปัญหา 

 ฝึกปฏบิตัเิป็นผูใ้หค้ าปรกึษาในกลุ่มย่อย 4 คน  

 สรุปผลการฝึก/การเรยีนรู ้

 ประเมนิและสรุปการพฒันาทกัษะการใหค้ าปรกึษา  

 ก าหนดแนวทางพฒันาทกัษะการใหค้ าปรกึษา 

 ประเมนิความมัน่ใจในการท าหน้าที่ใหค้ าปรกึษา 

ครัง้ที ่ 2 

 ประเมนิและสรุปผลการฝึกอบรม 

 

กิจกรรมท่ี 4       ( 4 ชัว่โมง) 
: ฝึกปฏิบติัให้ค าปรึกษา 

 ทบทวนกระบวนการ /ทกัษะทีใ่ชแ้กปั้ญหา และ

น าเสนอค าตอบในแบบทดสอบเกีย่วกบั              

“ กระบวนการใหค้ าปรกึษา” 

 กลุ่มย่อย ศกึษาผงัแสดงกระบวนการใหค้ าปรกึษา  

 จดัท าผงัแสดงกระบวนการให้ค าปรกึษาของ     

หมอสุขชุมชนแยกแต่ละพืน้ที ่

 วเิคราะหแ์ละระบุทกัษะทีค่วรใชใ้นแต่ละขัน้ตอน

ของกระบวนการใหค้ าปรกึษา 

กิจกรรมท่ี 3       ( 2 ชัว่โมง ) 
: กระบวนการให้ค าปรึกษา 

:  

 น าเสนอค าตอบของผูเ้ขา้อบรมจากแบบทดสอบ

เกีย่วกบั “ ทกัษะการใหค้ าปรกึษา ” 

 ศกึษาเอกสาร “ ทกัษะการให้ค าปรกึษา ” 

 ประเมนิระดบัทกัษะของตนเอง ครัง้ที ่1 

 ทดสอบความเขา้ใจในการใช ้6 ทกัษะ 

 กลุ่มย่อย ฝึกการใช ้6 ทกัษะ  

 สรุปผลการฝึก /การเรยีนรู ้

กิจกรรมท่ี 2     ( 2 ชัว่โมง 30 นาท ี) 
: ทกัษะส าคญัท่ีควรใช้ในการ               

ให้ค าปรึกษา 
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6. แบบประเมินผลลัพธแ์ละผลกระทบ : ความสุขและศักยภาพที่เพิ่มขึ้น  
 

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินโครงกำร : กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกในครั้งนี้ ได้พัฒนำขึ้นจำกชุด

ควำมรู้ท่ีได้จำกโครงกำรติดตำมประเมินผลลัพธ์ทำงสุขภำพ ของโครงกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ กลุ่มแรงงำนนอก

ระบบ ท่ีได้ด ำเนินกำรในช่วงเดือนมกรำคม ถึง กันยำยน 2562 โดยได้น ำรูปแบบกำรประเมินผลกระทบทำง

สุขภำพแบบเร่งด่วน หรือ Rapid HIA มำประยุกต์ใช้ร่วมกับกรอบกำรประเมินเชิงระบบ CIPP (Context-Input-

Process-Product Model) และแนวคิดกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพำะผู้ปฏิบัติกำร

ในท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  

ชุดควำมรู้ท่ีได้น ำมำใช้กำรประเมินโครงกำร: กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือ

ประเมินผลโครงกำร (ผลลัพธ์และผลกระทบ) และกระบวนกำรประเมินผลโครงกำร ท้ังนี้  เครื่องมือท่ีได้น ำมำใช้

ในกำรประเมินผลโครงกำรนี้ยังได้มีกำรปรับให้ง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ และเหมำะสมกับรูปแบบกำรด ำเนินของ

โครงกำรซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น ส ำหรับกระบวนกำรประเมินผลของ

โครงกำรก็ได้มีกำรปรับให้มีข้ันตอนกำรพัฒนำท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมมำกขึ้น โดยแบ่งตำมระยะของกำรพัฒนำ 3 

ระยะ คือ 1) ระยะเริ่มต้น ท่ีมุ่งประเมินผลกำรพัฒนำระดับบุคคล โดยใช้เวลำในกำรพัฒนำ 6 เดือน 2) ระยะ

ก้ำวหน้ำ ท่ีมุ่งประเมินผลกำรพัฒนำระดับครอบครัว โดยใช้เวลำในกำรพัฒนำ 3 เดือน และ 3) ระยะขยำยผล ท่ี

มุ่งประเมินผลกำรพัฒนำระดับระดับชุมชน อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพของแรงงำนในระดับ

บุคคลเท่ำนั้นท่ีได้ผ่ำนกำรปฏิบัติกำรและประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบอย่ำงเป็นระบบในช่วงเดือนเมษำยน ถึง 

สิงหำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำ  ส ำหรับกระบวนกำรประเมินผลฯ และเครื่องมือท่ีใช้ในแต่ละระยะ สำมำรถสรุปได้ดัง

แผนผังกำรประเมินโครงกำร: กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก 
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แผนผังการประเมินโครงการ: การสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก 

ระยะเร่ิมต้น: ระดับบุคคล (6 เดือนแรกของการด าเนินการ) 

 

ระยะก้าวหน้า: ระดับครอบครัว (3 เดือน หลังด าเนินการระยะเร่ิมต้น) 

 

 

 

 

เดือนที่ 
1  

• การประเมินก่อนการพัฒนาระดับบุคคล 
แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในการสรา้งเสรมิ 
                     สขุภาพจิตตนเอง (ศักยภำพ-ตนเอง) ครั้งท่ี 1 
       แบบวัด: กำรประเมินควำมสุขของอำสำสร้ำงสุขด้วยตนเอง 
                  (ควำมสุข-ตนเอง) ครั้งท่ี1 

เดือนที่ 
6  

• การประเมินหลังการพัฒนาระดับบุคคล 
แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในการสรา้งเสรมิ 
                     สขุภาพจิตตนเอง (ศักยภำพ-ตนเอง) ครั้งท่ี 2 
       แบบวัด: กำรประเมินควำมสุขของอำสำสร้ำงสุขด้วยตนเอง 
                  (ควำมสุข-ตนเอง) ครั้งท่ี 2 

เดือน
ที่ 7  

• การประเมินก่อนการพัฒนาระดับครอบครัว 
แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในการสรา้งเสรมิ 
                      สขุภาพจิตในครอบครัว (ศักยภำพ-ครอบครัว) ครั้งท่ี 1 
   แบบบันทึก: กำรประเมินกระบวนกำรพัฒนำอำสำสร้ำงสุขในพื้นท่ี  
                   (อสส-กระบวนกำร) 

เดือนที่ 
9  

• การประเมินหลังการพัฒนาระดับครอบครัว 
แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในการสรา้ง 
                      เสรมิสขุภาพจิตตนเอง (ศักยภำพ-ครอบครัว) 
                   ครั้งท่ี 2 
       แบบวัด: กำรประเมินควำมสุขของอำสำสร้ำงสุขด้วยตนเอง 
                  (ควำมสุข-ตนเอง) ครั้งท่ี 3 
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ระยะขยายผล: ระดับกลุ่ม/ชุมชน (3 เดือนสุดทา้ยของการด าเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนที่ 
10 

• การประเมินก่อนการพัฒนาระดับกลุ่ม/ชุมชน  
แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในกำรสร้ำงเสริม 
                  สุขภำพจิตระดับกลุ่ม/ชุมชนในพื้นท่ี (ศักยภำพ-กลุ่ม/ชุมชน) 
   แบบบันทึก: กำรประเมินผลกำรพัฒนำอำสำสร้ำงสุขในพื้นท่ี  
                   (อสส-ผลลัพธ์) 

เดือนที่ 
12  

• การประเมินหลังการระดับกลุ่ม/ชุมชน  
แบบบันทึก: กำรประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชน 
                ในพื้นท่ี (หมอสุข-ผลลัพธ์) 
แบบบันทึก: กำรประเมินกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุข 
                ชุมชนในพื้นท่ี (หมอสุข-กระบวนกำร)  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเร่ิมต้น: ระดับบุคคล (6 เดือนแรกของการด าเนินการ)  

1. แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตของตนเอง 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตตนเองของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคน  

 

2.  แบบวัด: ควำมสุขของอำสำสร้ำงสุข เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินระดับควำมสุขของ
อำสำสร้ำงสุขแต่ละคน  

วิธีการใช:้ ให้อำสำสร้ำงสุขทุกคนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรใช้เครื่องมือท้ังสองดังกล่ำวข้ำงต้น ประเมิน
ด้วยตนเอง 2 ครั้ง คือ ในช่วงเดือนแรกของกำรด ำเนินกำร และหลังด ำเนินกำรไปแล้ว 6 เดือน อำสำสร้ำงสุข
ทุกคนจะมีผลกำรประเมินตนเองท้ังสอง 

 

 

ระยะก้าวหน้า: ระดับครอบครัว (3 เดือน หลังด าเนินการระยะเร่ิมต้น)  

1. แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตครอบครัว 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินศักยภำพของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคน ในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพจิตสมำชิกในครอบครัว  

วิธีการใช้: ให้อำสำสร้ำงสุขทุกคนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรท ำกำรประเมินศักยภำพในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพจิตในครอบครัวตนเอง และประเมินศักยภำพเพื่อนสมำชิกในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในครอบครัวของ
แต่ละคนในกลุ่ม 2 ครั้ง คือ ในเดือนท่ี 7 ของกำรด ำเนินกำร และหลังด ำเนินกำรไปแล้ว 3 เดือน คือ ในช่วง
เดือนท่ี 9 อำสำสร้ำงสุขทุกคนจะมีผลกำรประเมินตนเองและผลจำกกำรประเมินท่ีได้จำกเพื่อนสมำชิกในกลุ่ม
ท้ังสองครั้ง  

2. แบบบันทึก: กำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขในพื้นท่ี เป็นเครื่องมือท่ีใช้
ในกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขในพื้นท่ี  

วิธีการใช:้ ใหผู้้ประสำนงำนในระดับพื้นท่ี บันทึกรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุข
แต่ละคนท่ีปฏิบัติกำรเป็นหมอสุขชุมชนในแต่ละพื้นท่ี (ท ำอะไร กับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ด้วยเหตุผลหรือเป้ำหมำย
ใด และอย่ำงไร) ท้ังนี้ สำมำรถประเมินได้ภำยหลังกำรเก็บข้อมูลในพื้นท่ีรับผิดชอบด้วยวิธีกำร 1) สังเกตกำรณ์
กำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคนหรือท้ังกลุ่ม และ 2) สัมภำษณ์รำยบุคคล สมำชิกในกลุ่ม และ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยท ำกำรเก็บข้อมูล ในเดือนท่ี 7 ของกำรด ำเนินกำร 

3. แบบวัด: ควำมสุขของอำสำสร้ำงสุข ใช้ในกำรประเมินระดับควำมสุขของอำสำสร้ำงสุขแต่ละ

คน โดยท ำกำรประเมินครั้งท่ี 3  เพื่อพิจำรณำควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำตนเองของอำสำสร้ำงสุข ในเดือนท่ี 9 

ของกำรด ำเนินกำร 
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ระยะขยายผล: ระดับกลุ่ม/ชุมชน (3 เดือนสุดทา้ยของการด าเนินการ)  

1. แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในกลุ่ม/ชุมชน 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินศักยภำพของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคน ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตสมำชิกในกลุ่ม
ของตน/ชุมชนเป้ำหมำยท่ีต้องกำรขยำยผล  

วิธีการใช:้ ใหอ้ำสำสร้ำงสุขทุกคนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรท ำกำรประเมินศักยภำพตนเอง ในกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพจิตในกลุ่ม/ชุมชน และประเมินศักยภำพเพื่อนสมำชิกแต่ละคนในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในกลุ่ม/
ชุมชน  ในเดือนท่ี 10 ของกำรด ำเนินกำร อำสำสร้ำงสุขทุกคนจะมีผลกำรประเมินตนเองและผลจำกกำร
ประเมินท่ีได้จำกเพื่อนสมำชิกในกลุ่ม  

2. แบบบันทึก:กำรประเมินผลกำรพัฒนำอำสำสร้ำงสุขในพื้นท่ี เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำร
ประเมินผลกำรพัฒนำอำสำสร้ำงสุข  

วิธีการใช้: ให้ผู้ประสำนงำนในพื้นท่ี บันทึกจ ำนวนอำสำสร้ำงสุขท่ีมีศักยภำพในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพจิตตนเองและสมำชิกในครอบครัว  

ท้ังนี้ สำมำรถประเมินได้ภำยหลังกำรเก็บข้อมูลในพื้นท่ีรับผิดชอบด้วยวิธีกำร 1) สังเกตกำรณ์
กำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคนหรือท้ังกลุ่ม และ 2) สัมภำษณ์รำยบุคคล สมำชิกในกลุ่ม และ
ผู้เกี่ยวข้อง (ห้ำมใช้กำรสนทนำกลุ่ม เพรำะอำจได้ข้อมูลท่ีคลำดเคล่ือนจำกควำมเป็นจริงได้) โดยท ำกำรเก็บ
ข้อมูล ในเดือนท่ี 10 ของกำรด ำเนินกำร  

 

3. แบบบันทึก: กำรประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชนในพื้นท่ี เป็นเครื่องมือท่ีใช้ใน
กำรประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชน  

วิธีการใช้: ให้ผู้ประสำนงำนในระดับพื้นท่ี บันทึกจ ำนวนสมำชิกเครือข่ำยหมอสุขชุมชน ท้ังนี้ 
วิธีกำร และช่วงเวลำในกำรประเมิน ท ำเช่นเดียวกับข้อ 2   

4. แบบบันทึก: กำรประเมินกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชนในพื้นท่ี เป็นเครื่องมือท่ีใช้
ในกำรประเมินกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชนในพื้นท่ี  

วิธีการใช:้ ใหผู้้ประสำนงำนในระดับพื้นท่ี บันทึกรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของหมอสุขชุมชน
ระดับพื้นท่ี (ท ำอะไร  กับใคร ท่ีไหน เมื่อไหร่ ด้วยเหตุผลหรือเป้ำหมำยใด และอย่ำงไร) วิธีกำร และช่วงเวลำใน
กำรประเมิน ท ำเช่นเดียวกับข้อ 2   
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การวิเคราะห์และรายงานผลการประเมิน  

การวิเคราะห์ผลการประเมิน  

ผลการประเมินเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
1. ค่ำควำมถ่ี และค่ำร้อยละ โดยนับจ ำนวนและค ำนวณค่ำร้อยละของอำสำสร้ำงสุขท่ี

รำยงำนค่ำคะแนนด้วยตนเอง หรือประเมินโดยเพือ่นสมำชิกในกลุ่ม/ผู้ประสำนงำนในพื้นท่ี  ท้ังนี้สำมำรถแยก
วิเครำะห์ผลได้ท้ังในระดับพื้นท่ีและโดยภำพรวมของโครงกำร (รวมทุกพื้นท่ี) โดยผลกำรประเมินท่ีได้มี
ดังต่อไปนี ้

 

1.1 จ ำนวนและร้อยละของอำสำสร้ำงสุขจ ำแนกตำมระดับของศักยภำพในกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพจิตของตนเองของแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1 และ 2 

1.2 จ ำนวนและร้อยละของอำสำสร้ำงสุขจ ำแนกตำมระดับควำมสุขของแต่ละพื้นท่ี
และโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1-3 

1.3 จ ำนวนและร้อยละของอำสำสร้ำงสุขจ ำแนกตำมระดับของศักยภำพในกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพจิตในครอบครัวของแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1 และ 2 

1.4 จ ำนวนและร้อยละของอำสำสร้ำงสุขจ ำแนกตำมระดับของศักยภำพในกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพจิตในกลุ่ม/ชุมชน ของแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม  

1.5 จ ำนวนและร้อยละของอำสำสร้ำงสุขท่ีมีศักยภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในแต่ละ
พื้นท่ีและโดยภำพรวม 

1.6 จ ำนวนและร้อยละของหมอสุขชุมชนท่ีมีศักยภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในแต่ละ
พื้นท่ีและโดยภำพรวม 

 

  2. ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน โดยน ำคะแนนรวมในกำรประเมินแต่ละรำยกำรท่ี
ได้ประเมินในแต่ละครั้ง มำวิเครำะห์หำค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ท้ังนี้สำมำรถแยกวิเครำะห์ผลได้
ท้ังในระดับพื้นท่ีและโดยภำพรวมของโครงกำร (รวมทุกพื้นท่ี) ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตของ
อำสำสร้ำงสุขแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1 และ 2 

2.2 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมสุขท่ีอำสำสมัครรำยงำน
ด้วยตนเองในแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1-3 

2.3 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตใน
ครอบครัวของแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1 และ 2  

กำรประเมินศักยภำพของอำสำสร้ำงสุขในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในครอบครัวจะมี
ผลกำรประเมิน 2 ชุด คือ 1) ผลกำรประเมินตนเอง และ 2) ผลจำกกำรประเมินท่ีได้จำกเพื่อนสมำชิกในกลุ่ม 
ดังนั้น ในกำรค ำนวณค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนส่วนนี้จะต้องน ำคะแนนรวมท่ีได้จำกผล
กำรประเมินท้ัง 2 ชุดมำค ำนวณ 
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2.4 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตใน
กลุ่ม/ชุมชน ของแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม กำรประเมินศักยภำพของอำสำสร้ำงสุขในกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพจิตในกลุ่ม/ชุมชน จะมีผลกำรประเมิน 2 ชุด เช่นเดียวกันกับ ข้อ 2.3 ดังนั้น ในกำรค ำนวณค่ำเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนนส่วนนี้จึงท ำเช่นเดียวกันกับข้อ 2.3 ดังกล่ำวข้ำงต้น 

  3. ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของคะแนนท่ีต้องกำรติดตำมผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำ
ได้โดยกำรเลือกสถิติเพื่อกำรวิเครำะห์ท่ีเหมำะสมกับลักษณะของค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนท่ีได้รับ 
จ ำนวนชุดคะแนนท่ีได้มำจำกกำรประเมินของอำสำสร้ำงสุข ท้ังนี้ อำจใช้สถิติที (t-test) กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variance) ท้ังนี้สำมำรถแยกวิเครำะห์ผลได้ท้ังในระดับพื้นท่ีและโดย
ภำพรวมของโครงกำร (รวมทุกพื้นท่ี) ดังต่อไปนี้ 

 

3.1 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของคะแนนศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตของ
อำสำสร้ำงสุขแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1 และ 2 

3.2 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของคะแนนของคะแนนควำมสุขท่ีอำสำสมัคร
รำยงำนด้วยตนเองในแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1-3 

3.3 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของคะแนนศักยภำพในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตใน
ครอบครัวของแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ครั้งท่ี 1 และ 2  

ในกำรเปรียบเทียบค่ำคะแนนศักยภำพของอำสำสร้ำงสุขในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต
ในครอบครัว และในกลุ่ม/ชุมชน ของแต่ละพื้นท่ีและโดยภำพรวม ต้องน ำค่ำเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ของคะแนนรวมท่ีได้จำกผลกำรประเมินท้ัง 2 ชุด คือผลกำรประเมินตนเอง และ ผลจำกกำรประเมินท่ีได้จำก
เพื่อนสมำชิกในกลุ่ม มำค ำนวณ 

 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ  
ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพเป็นกำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคน

ท่ีปฏิบัติกำรเป็นหมอสุขชุมชนในแต่ละพื้นท่ี ท้ังในระยะก้ำวหน้ำ และระยะขยำยผล วิเครำะห์ผลโดยกำรสรุป
เนื้อหำท่ีผู้ประสำนงำนในระดับพื้นท่ีบันทึกรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคนมำรวมกัน 
โดยจัดกลุ่มข้อมูลท่ีได้จำกกำรสังเกตกำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคนหรือท้ังกลุ่ม และกำร สัมภำษณ์
รำยบุคคล สมำชิกในกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ตำมประเด็นท่ีได้ ดังนี้ 

1. กิจกรรมท่ีได้ด ำเนินกำร 
2. ผู้ได้ร่วมด ำเนินกำร/ผู้รับผลประโยชน์ 
3. สถำนท่ีและเวลำในกำรปฏิบัติกำร 
4. เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร 
5. วิธีกำร/กระบวนกำรด ำเนินงำน 
ในกำรวิเครำะห์กระบวนกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของทุกพื้นท่ี  ท ำได้โดยกำรน ำผลสรุปของ

แต่ละพื้นท่ีมำรวมกันและจัดกลุ่มตำมประเด็นเดิม แต่อำจต้องมีกำรวิเครำะห์และรวบรวมประเด็นท่ีเหมือนกัน
เข้ำด้วยกัน 
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การรายงานผลการประเมิน 

กำรรำยงำนผลกำรประเมินสำมำรถเลือกใช้วิธีน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ ท่ีหลำกหลำย อำจใช้
กำรบรรยำยสรุป พร้อมแผนภำพ แผนภูมิ กรำฟ หรือตำรำงน ำเสนอข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมิน ท้ังนี้ ควรมีผู้
ประสำนงำนชุมชน/พื้นท่ีเข้ำมำร่วมรำยงำนผล และร่วมวิเครำะห์ผลกำรประเมินดังกล่ำว กิจกรรมหลักใน
กำรรำยงำนผลกำรประเมิน นอกจำกจะเพื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้ โครงกำรแล้ว ยังมุ่งสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรประเมินผลลัพธ์ของโครงกำรร่วมกัน ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1. กำรประชุมเพื่อทบทวนร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำในระยะเริ่มต้น กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภำคีกำรท ำงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร 

2. จัดเวทีน ำเสนอผลกำรศึกษำในแต่ละระยะ ท้ังระยะเริ่มต้น (หลังกำรด ำเนินงำนไป แล้ว 6 
เดือน) ระยะก้ำวหน้ำ (หลังกำรด ำเนินงำนไป แล้ว 9 เดือน) และระยะขยำยผล (หลังกำรด ำเนินงำนไป แล้ว 
12 เดือน) เพื่อออกแบบกำรด ำเนินงำนและทำงเลือกในกำรผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำร  

3. กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้น ควรด ำเนินกำรไปพร้อมๆกับกิจกรรมกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรหลัก โดยได้จัดให้ผู้ประสำนงำนโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำย และทีมนักวิชำกำรท่ีท ำ
หน้ำท่ีหนุนเสริมกำรด ำเนินงำนร่วมกันวิเครำะห ์ออกแบบ และสะท้อนผลกำรประเมิน และก ำหนดแนวทำง
และวิธีกำรผลักดันให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรร่วมกัน โดยใช้เวลำ 1- 2 
วันในแต่ละครั้ง  
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ค าอธิบายเคร่ืองมือ 

เครื่องมือในกำรประเมินผลลัพธ์และผลกระทบท่ีจะต้องใช้ในโครงกำรนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1: กำรพัฒนำศักยภำพของอำสำสร้ำงสุขในกำรจัดกำรสุขภำพจิต แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 แบบสอบถำม: กำรประเมินศักยภำพของอำสำสร้ำงสุขในกำรจัดกำรสุขภำพจิต แยกเป็น 3 

ชุด โดยประเมินศักยภำพของอำสำสร้ำงสุขในกำรจัดกำรสุขภำพจิต 3 ระดับ คือ 

สุขภำพจิตของตนเอง (ศักยภำพ-ตนเอง) สุขภำพจิตในครอบครัว (ศักยภำพ-ครอบครัว) 

และสุขภำพจิตในกลุ่ม/ชุมชน (ศักยภำพ-กลุ่ม/ชุมชน) 

1.2 แบบบันทึก: กำรประเมนิผลกำรพัฒนำอำสำสร้ำงสุขในพื้นท่ี (อสส-ผลลัพธ์) 

1.3 แบบบันทึก: กำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขในพื้นท่ี  

                                (อสส-กระบวนกำร) 

ส่วนท่ี 2: กำรประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชนและกำรขยำยผลเชิงพื้นท่ี  

                      แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1. แบบบันทึก: กำรประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชนในพื้นท่ี  

               (หมอสุข-ผลลัพธ์) 

2.2 แบบบันทึก: กำรประเมินกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชนในพื้นท่ี  

               (หมอสุข-กระบวนกำร) 

 ส่วนท่ี 3: แบบวัด: กำรประเมินควำมสุขของอำสำสร้ำงสุขด้วยตนเอง (ควำมสุข-ตนเอง) 
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ค าอธิบายชือ่ย่อของเคร่ืองมือ 

1. ศักยภำพ-ตนเอง = ประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในกำรจัดกำรสุขภำพจิต ระดับบุคคล  

2. ศักยภำพ-ครอบครัว = ประเมินศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในกำรจัดกำรสุขภำพจิต -ระดับครอบครัว  

3. ศักยภำพ-กลุ่ม/ชุมชน = ศักยภำพอำสำสร้ำงสุขในกำรจัดกำรสุขภำพจิต –ระดับกลุ่ม/ชุมชน 

4. อสส-ผลลัพธ์ = ประเมินผลกำรพัฒนำอำสำสร้ำงสุข 

5. อสส-กระบวนกำร = กำรประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุข 

6. หมอสุข-ผลลัพธ์ = ประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำยหมอสุขชุมชน 

7. หมอสุข-กระบวนกำร =  ประเมนิกระบวนกำรสรำ้งเครือข่ำยหมอสุขชุมชน  

8. ควำมสุข-ตนเอง = ประเมินควำมสุขของอำสำสร้ำงสุขด้วยตนเอง 

หมายเหตุ:  

ล ำดับท่ี 1 & 8 ให้อำสำสร้ำงสุขทุกคนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรประเมินตนเอง 2 ครั้ง คือ ในช่วงเดือน

แรกของกำรด ำเนินกำร และหลังด ำเนินกำรไปแล้ว 6 เดือน  

ล ำดับท่ี 2 & 3 ให้อำสำสร้ำงสุขทุกคนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรท ำกำรประเมินศักยภำพตนเอง และ

ประเมินศักยภำพเพื่อนสมำชิกแต่ละคนในกลุ่ม  

ล ำดับท่ี 4 - 7 ให้ผู้ประสำนงำนในระดับพื้นท่ี บันทึกจ ำนวน/รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนของอำสำ

สร้ำงสุข/หมอสุขแต่ละคนในแต่ละพื้นท่ี ภำยหลังกำรเก็บข้อมูลในพื้นท่ีรับผิดชอบด้วยวิธีกำร 1) สังเกตกำรณ์กำร

ด ำเนินงำนของอำสำสร้ำงสุขแต่ละคนหรือท้ังกลุ่ม และ 2) สัมภำษณ์รำยบุคคล สมำชิกในกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง  
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ตัวอย่างเคร่ืองมือ 

แบบประเมินศักยภาพของอาสาสร้างสุขในการจัดการสุขภาพจิตของตนเอง 

           ค าช้ีแจง กรุณำประเมินศักยภำพของท่ำนในกำรจัดกำรสุขภำพจิตของตนเอง โดยท ำเครื่องหมำย 

                       ( ) ในช่องคะแนนท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด ดังเกณฑ์ต่อไปนี้  

                       1 = ไม่ได้ท ำ (อำจท ำ แต่ไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น สมุดบันทึก รำยงำนกำรประชุม ฯลฯ)  
                       2 = ได้ท ำ (มีหลักฐำนอ้ำงอิง ตรวจสอบได้) 
                       3 = ได้ท ำอย่ำงถูกต้อง/เหมำะสม (สอดคล้องกับปัญหำ/เรื่องท่ีต้องกำรแก้ไข) 
                       4 = ได้ท ำอย่ำงถูกต้อง/เหมำะสม และเกิดประโยชน์ 

ข้อ ศักยภาพของอาสาสร้างสุข 
ระดับศักยภาพ 

1 2 3 4 
1. การจัดการข้อมูล 
1.1 กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     
1.2 กำรใช้ข้อมูลเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในปัญหำ      
1.3 กำรน ำข้อมูลมำวำงแผนกำรด ำเนินงำนของตนเอง      
1.4 กำรติดตำมข้อมูลเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนระดับบุคคล      
1.5 กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนกำรด ำเนินงำนของตนเอง      
2. การจัดการความสัมพันธ ์
2.1 กำรประสำนทรัพยำกรเพื่อกำรสรำ้งเสริมสุขภำพจิตของท่ำน      
2.2 กำรติดต่อประสำนงำนเพื่อขอรับบริกำร/ช่วยเหลือจำกหน่วยงำน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง      
2.3 กำรจัดกำรตนเองในงำนอำชีพและกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพจิตของท่ำน ได้อย่ำงพอดี/ลงตัว     
2.4 กำรเป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกำรตนเองเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต     
3. ศักยภาพเฉพาะ: การจัดกระบวนการด าเนินงาน 
3.1 กำรวิเครำะห์หำสำเหตุและผลกระทบของปัญหำก่อนกำรจัดกำรแก้ไข      
3.2 กำรคิดวิเครำะห์หำทำงเลือกและเสนอแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำท่ีหลำกหลำย     
3.3 กำรก ำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรปัญหำ      
3.4 กำรก ำหนดวิธีกำรจัดกำร/แก้ไขปัญหำได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม      
3.5 กำรใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก ำหนดวิธีกำรจัดกำร/แก้ไขปัญหำ      
3.6 กำรเลือกใช้วิธีกำรแก้ปัญหำโดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัดของตนเอง     
3.7 กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำของท่ำนอย่ำงเป็นรูปธรรม      
3.8 กำรด ำเนินกำรตำมแผนเพื่อแก้ไขปัญหำของท่ำน     
3.9 กำรติดตำมผลลัพธจ์ำกกำรลงมือปฏิบัติของตนเอง     
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แบบประเมินศักยภาพอาสาสร้างสุขในการจัดการสุขภาพจิตในครอบครัว 

ค าช้ีแจง  กรุณำประเมินศักยภำพของท่ำนเอง/เพื่อนสมำชิก ในกำรจัดกำรสุขภำพจิตในระดับ 

            ครอบครัว โดยท ำเครื่องหมำย ( ) ในช่องคะแนนท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด           

            ดังเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1 = ไม่ได้ท ำ (อำจท ำ แต่ไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น สมุดบันทึก รำยงำนกำรประชุม ฯลฯ)  
            2 = ได้ท ำ (มีหลักฐำนอ้ำงอิง ตรวจสอบได้) 
            3 = ได้ท ำอย่ำงถูกต้อง/เหมำะสม (สอดคล้องกับปัญหำ/เรื่องท่ีต้องกำรแก้ไข) 
            4 = ได้ท ำอย่ำงถูกต้อง/เหมำะสม และเกิดประโยชน์ 

ข้อ ศักยภาพของอาสาสร้างสุข 
ระดับศักยภาพ 

1 2 3 4 
1. การจัดการข้อมูล 
1.1 กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครอบครัว     
1.2 กำรใช้ข้อมูลเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในปัญหำ      
1.3 กำรน ำข้อมูลมำวำงแผนกำรด ำเนินงำนในระดับครอบครัว      
1.4 กำรติดตำมข้อมูลเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับครอบครัว      
1.5 กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนกำรด ำเนินงำนในระดับครอบครัว     
2. การจัดการความสัมพันธ ์
2.1 กำรประสำนทรัพยำกรเพื่อกำรสรำ้งเสริมสุขภำพจิตในระดับครอบครัว     
2.2 กำรติดต่อประสำนงำนเพื่อขอรับบริกำร/ช่วยเหลือจำกหน่วยงำน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง      
2.3 กำรจัดกำรอำชีพและกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในระดับครอบครัว ได้อย่ำงพอดี/ลงตัว     
2.4 กำรเป็นแบบอย่ำงในกำรจัดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในระดับครอบครัว     
3. การจัดกระบวนการด าเนินงาน 
3.1 กำรวิเครำะห์หำสำเหตุและผลกระทบของปัญหำก่อนกำรจัดกำรแก้ไขในระดับครอบครัว       
3.2 กำรคิดหำทำงเลือกและแนวทำงจัดกำรปัญหำของสมำชิกในครอบครัวท่ีหลำกหลำย     
3.3 กำรก ำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรปัญหำของสมำชิกในครอบครัว     
3.4 กำรก ำหนดวิธีกำรจัดกำร/แก้ไขปัญหำของสมำชิกในครอบครัวได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม      
3.5 กำรใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก ำหนดวิธีกำรจัดกำร/แก้ไขปัญหำของสมำชิกในครอบครัว      
3.6 กำรเลือกใช้วิธีกำรแก้ปัญหำโดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัดของสมำชิกในครอบครัว     
3.7 กำรวำงแผนแก้ไขปัญหำสมำชิกในครอบครัวอย่ำงเป็นรูปธรรม      
3.8 กำรด ำเนินกำรตำมแผนเพื่อแก้ไขปัญหำของมำชิกในครอบครัว     
3.9 กำรติดตำมผลลัพธจ์ำกกำรปฏิบัติของสมำชิกในครอบครัว     
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แบบประเมินศักยภาพอาสาสร้างสุขในการจัดการสุขภาพจิตในระดับกลุ่ม/ชุมชน  
 

ค าช้ีแจง กรุณำประเมินศักยภำพของท่ำนเอง/เพื่อนสมำชิกในกำรจัดกำรสุขภำพจิตในระดับ 

 กลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย โดยท ำเครื่องหมำย ( ) ในช่องคะแนนท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน 

 มำกท่ีสุด   ดังเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1 = ไม่ได้ท ำ (อำจท ำ แต่ไม่มีอ้ำงอิง เช่น สมุดบันทึก รำยงำนกำรประชุม ฯลฯ)  
               2 = ได้ท ำ (มีหลักฐำนอ้ำงอิง ตรวจสอบได้) 
               3 = ได้ท ำอย่ำงถูกต้อง/เหมำะสม (สอดคล้องกับปัญหำ/เรื่องท่ีต้องกำรแก้ไข) 
               4 = ได้ท ำอย่ำงถูกต้อง/เหมำะสม และเกิดประโยชน ์

ข้อ ศักยภาพของอาสาสร้างสุข  
ระดับศักยภาพ 

1 2 3 4 
1. การจัดการข้อมูล 
1.1 กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย     
1.2 กำรใช้ข้อมูลเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในปัญหำของกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย     
1.3 กำรใช้ข้อมูลเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อม (นโยบำย กติกำชุมชน) ท่ีเอ้ือต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต     
1.4 กำรน ำข้อมูลมำวำงแผนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย     
1.5 กำรติดตำมข้อมูลเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย     
1.6 กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย     

2. ศักยภาพพื้นฐาน: การจัดการความสัมพันธ์ 
2.1 กำรสร้ำงแรงจูงใจ/กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดควำมรู้สึกสุขและทุกข์ร่วมกันในชุมชน     
2.2 กำรติดต่อประสำนงำนเพื่อขอรับบริกำร/ช่วยเหลือจำกหน่วยงำน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง      
2.3 กำรเป็นแบบอย่ำงให้กลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำยในกำรจัดกำรตนเองเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต     
2.4 กำรบริหำรจัดกำรทีมในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน เช่น แบ่งงำน ให้โอกำสพัฒนำ ใหล้งมือท ำ ฯลฯ     

3. ศักยภาพเฉพาะ: การจัดกระบวนการด าเนินงาน 
3.1 กำรวิเครำะห์หำสำเหตุและผลกระทบของปัญหำก่อนกำรจัดกำรแก้ไข      
3.2 กำรคิดวิเครำะห์หำทำงเลือกและเสนอแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำท่ีหลำกหลำย     
3.3 กำรก ำหนดทำงเลือกในกำรจัดกำรปัญหำ      
3.4 กำรก ำหนดวิธีกำรจัดกำร/แก้ไขปัญหำได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม      
3.5 กำรใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก ำหนดวิธีกำรจัดกำร/แก้ไขปัญหำ      
3.6 กำรเลือกใช้วิธีกำรแก้ปัญหำโดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัดของผู้ปฏิบัติ     
3.7 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำในกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย     
3.8 กำรด ำเนินกำรตำมแผนเพื่อแก้ไขปัญหำในกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย     
3.9 กำรติดตำมสนับสนุน/ช่วยเหลือกำรปฏิบัติของกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย     

พื้นที่ประเมิน…………………รหัสผูรั้บการ
ประเมิน………………..วันที่ประเมิน…………………… 



107 
 

แบบบันทึก: การประเมินผลการพัฒนาอาสาสร้างสุขที่มีศักยภาพในพื้นที่  
 

ค าช้ีแจง กรุณำระบุจ ำนวนอำสำสร้ำงสุขหรือครอบครัวในระดับพื้นท่ีลงในช่องว่ำงตำมประเด็นท่ีก ำหนด 
            ต่อไปนี้ (ใช้กำรสังเกตกำรณ์กำรด ำเนินงำนของ อสส. ท้ังรำยบุคคล/รำยกลุ่ม และกำรสัมภำษณ์ 
            รำยบุคคล ห้ำมใช้กำรสนทนำกลุ่ม) 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน 
จ านวน 

(คน/ครอบครัว) 
1 สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน  
2 สำมำรถท ำหน้ำท่ีขยำยผลกำรปฏิบัติเพื่อสร้ำงเครือข่ำย  
3 สำมำรถพัฒนำตนเป็นหมอสุขชุมชนด้ำนต่ำงๆ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

3.1 สุขภำพกำย  
3.2 สุขภำพจิต  
3.3 เศรษฐกิจ/สังคม  
3.4 อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………….  

4 สำมำรถท ำหน้ำท่ีขยำยพื้นท่ีกำรด ำเนินงำน (ระดับต ำบล อ ำเภอ จังหวัด องค์กร)  
5 สำมำรถพัฒนำครอบครัวตนเองเป็นครอบครัวแบบอย่ำงในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต  
6 สำมำรถให้ควำมรู้ผู้อื่นเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตในด้ำนต่ำงๆ (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  

6.1 สุขภำพกำย  
6.2 สุขภำพจิต  
6.3 เศรษฐกิจ/สังคม  
6.4 อื่นๆ ระบุ………………………….…………………………………………………………………….  

7 สำมำรถให้ค ำปรึกษำสมำชิกในกลุ่มเพื่อกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพจิตได้  
8 สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมำชิกในกลุ่มเพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตได้  
9 ท ำหน้ำท่ีขับเคลื่อนนโยบำยจนได้รับกำรบรรจุในแผนงำนระดับพื้นท่ี/องค์กร  
10 ท ำหน้ำท่ีร่วมกับองค์กรแรงงำน (ศูนย์ประสำนงำนแรงงำน/หน่วยบริกำร ฯลฯ)  
11 จ ำนวนสมำชิกในกลุ่มอำชีพท่ีเป็นเป้ำหมำยของอำสำสร้ำงสุขท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ      
12 แรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรดูแลช่วยเหลือในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต  
13 ครอบครัวแรงงำนในพื้นท่ี ท่ีได้รับกำรดูแลช่วยเหลือในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิต  
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