
 

โครงการสรา้งสุข ลดทุกข“์กลุ่มวยัท างาน” 

-: สรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก :- 

Mental Health Promotion & Literacy Mental Health Promotion & Literacy Mental Health Promotion & Literacy 

ระยะเวลา 18 เดอืน (1 กุมภาพนัธ ์2563 – 31 กรกฎาคม 2564) 

Mental Health Promotion & Literacy Mental Health Promotion & Literacy Mental Health Promotion & Literacy 



โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 



  

นโยบายกรมสุขภาพจติ ประจ าปี 2562 – 2563  ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มวยัแรงงาน 

 โครงการ “สถานประกอบการ/วสิาหกจิชมุชนปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข” 

 บูรณาการงานสุขภาพจติ 5 กลุ่มวยัเขา้กบัพชอ.และคลนิิกหมอครอบครวั (Primary Care Cluster)  

มุ่งเน้นให ้ปชช.มคีวามรอบรูด้า้นสุขภาพจติ (Mental Health Literacy) สามารถปรบัเปลีย่นไปสู่การมสีขุภาพจติทีพ่งึประสงค ์



ประเดน็ทา้ทาย : ความคิดและการปฏิบติั 

เงื่อนไขสภาวะบีบคัน้ทางเศรษฐกจิและสงัคม

ยุคใหม่ เชน่โควิด-19 , การสงัคมกม้หนา้  

ปรบัเปลี่ยนการจา้งงานรูปแบบใหม่ ปัญหา

สุขภาวะทางจิตจะซบัซอ้น รุนแรง ส่งผลต่อ

โรคซึม เศร า้และอัตราการฆ่าตัวตายมี

แนวโนม้เพิม่สงูขึน้ 

02 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร า้งครอบคร ัว                   

และสงัคม  เป็นลกัษณะครอบครวัเดี่ยวและเป็น

สงัคมเมอืงมากขึน้  ท าใหป้ระชาชนเกดิความโดด

เดี่ยว ขาดความอบอุ่น ส่งผลกระทบต่อสภาพ

จติใจ สมัพนัธภาพในครอบครวัและน าไปสู่ปัญหา

ความรนุแรงทางสงัคมทีม่ากขึน้ 

03 

สรา้งสุข ลดทุกข ์เป็นงานที่ท าเพียงใครคนใด

คนหน่ึง ไม่ส าเร็จ ตอ้งอาศยัความรว่มมือจาก

หน่วยงานอืน่ ๆ ดว้ย เชน่ หน่วยบรกิารสุขภาพ  

กระทรวงพัฒนาสงัคม กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงแรงงาน และนายจา้งและโดยเฉพาะ

ตนเองและครอบครวั  

04 

การพฒันางานสรา้งสุข ลดทุกข ์เป็นงานทีท่ า

เพียงหน่วยเดียวไม่ไดต้อ้งอาศยัความรว่มมือ

จากหลายฝ่าย เร ิม่ตั้งแต่ตนเอง ครอบครวั 

ชมุชน/สถานประกอบการ และหน่วยงานอืน่ ๆ 

ดว้ยเชน่ หน่วยบรกิาร   .กระทรวงศึกษาธกิาร 

กระทรวงพฒันาสงัคมฯ อปท .กทม . 

06 

สรา้งความตระหนักและความรู ้ความเขา้ใจ             

เร ือ่งความสุข ความทุกข ์(สุขภาวะทางจิต)                      

ที่ทุกคนในสังคมควรหร ือต ้อ งมี ส่ วนร่วม

รบัผดิชอบ(Awareness) โดยเร ิม่ตัง้แต่ ระดบั

บคุคล ครอบครวั เพือ่น และชมุชน/สงัคม เนน้

การพฒันาสขุภาวะแบบองคร์วม  

05 

กลุม่วยัแรงงานศกัยภาพยงัไม่เพยีงพอ 

และมขีอ้จ ากดัดา้นความรู ้ความเขา้ใจใน

เร ือ่งการจดัการความทกุข ์ความสขุทีถ่กูตอ้ง 

01 

รปูแบบการสรา้งสขุ ลดทกุขแ์ละสง่เสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูน้วตกรรม                                                       

ในรปูแบบของเครอืขา่ย ตา่งๆ รว่มกนั เพือ่เสรมิพลงัความเขม้แข็งใจ ปัญญาและทางสงัคมใหเ้ป็นภมูคิุม้กนัรว่มกนั  

07 



เป้าหมาย 

1 

2 3 

4 

กลุ่มวยัท างานทีป่ระกอบอาชพีในชมุชนและในสถานประกอบการเป้าหมาย                    

มรีะดบัความสุขเพิม่ขึน้อย่างน้อยรอ้ยละ 50 และมศีกัยภาพการจดัการ                         

เพือ่ลดความเครยีด ความกงัวลเพิม่ขึน้ จากกระบวนการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก                 

โดยการมสีว่นรว่มของกลุ่มวยัแรงงาน สถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

สนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพกลไก 

การสรา้งสุขลดทุกขเ์ชงิรุก “คณะท างาน”                             

และ”พีเ่ลีย้ง” (Coaching) เพือ่การสรา้งสุข ลดทุกข ์ 

กลุ่มคนท างานในสถานประกอบการใหม้ศีกัยภาพ 

และขดีความสามารถในการจดัการตนเองทีน่ าไปสู ่

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและสรา้งสิง่แวดลอ้ม 

ทีเ่อือ้ต่อการเพิม่สุข ลดทุกข ์รว่มกนั  

พฒันาเครอืข่ายการเรยีนรูเ้พือ่การขยายประสบการณ ์

และองคค์วามรูจ้ากสถานประกอบการสรา้งสุข ลดทุกข ์

ตน้แบบสู่สถานประกอบการในพืน้ที ่EEC โดยการประสาน

ความรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งท ัง้ในระดบักระทรวง 

ระดบักรม และระดบัเขต/จงัหวดั  

       สนบัสนุนและพฒันานโยบาย                                          

เพือ่การสรา้งสุขลดทุกขแ์ละการเตรยีมตวั 

เป็นผูสู้งอายุเมือ่เกษยีณอายุการท างาน 

ต่อหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

พฒันาและสนบัสนุนกระบวนการ 

การจดัการขอ้มูล องคค์วามรู ้และนวตกรรม

การสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก 

ทีต่อบโจทยก์ารเขา้ถงึบรกิารและการขยายผล 

สู่เครอืข่ายและเชงินโยบาย  



กรอบคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก “การสรา้งสุข ลดทุกข”์ 

อาสาสรา้งสุข และหมอสุขชุมชน 

หรอืนกัส่งเสรมิสุขภาพ                                     

(Health Promotor)หมายถงึ

ผูน้ าทีผ่่ากระบวนการพฒันา 

ศกัยภาพ มคีวามสามารถในการ

จดัการเพือ่การสรา้งสุขลดทุกข ์

ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม/เครอืข่าย 

หรอืในสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ 

พืน้ที ่: ต าบล อ าเภอ/จงัหวดั 

EEC / นิคมอตุสาหกรรม 



ภาพรวมกลไกการขบัเคลือ่นการสรา้งสุข ลดทุกขร์ะดบัชมุชนและสถานประกอบการ 

ระดบัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร 

คณะท างาน 

Core Team 

Change Agent 

ผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

Leadership  Team 

   

     ระดบัโครงการ ระดบั 

สถานการประกอบการ 



4.การประสาน/เชือ่มทรพัยากรสนับสนุน 

กลไกการขบัเคลือ่น : ปฏบิตักิาร 

Coaching  

Health Promotor 

ใครคอืคนทีใ่ช ่? มกอ. 

ผูน้ า

สารพดั……

… 

ตามแผนที ่

ความหลากหลาย 
ระดบั – สถานภาพ - บทบาท - 

ศกัยภาพ  

ออกแบบรว่มกนั 



ระยะเวลา 15 เดอืน  : 1 มนีาคม 2563   - พฤษภาคม 2564 



คณะท างาน- พีเ่ลีย้ง (Coaching Team) ท า

หน้าที่เป็นกลไกการจดัการเพื่อการสรา้งสุข             

ลดทุกข ์เชิงรุกในระดบัสถานการประกอบการ

และการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรู ้

01 

02 

เครอืข่ายสถานประกอบการเพือ่การขบัเคลือ่น                   

การสรา้งการสรา้งสุขลดทุกขเ์ชิงรุกและเป็น                  

องคร์วมท ัง้ในระดบัสถานประกอบการ 

และระดบันโยบายจงัหวดั/พืน้ที ่EEC  03 

ชุดความรูจ้ากการถอดบทเรียนและ
ข้อ เสนอนโยบายต่อ รูปแบบวิธีการ
บรหิารจดัการเพือ่การสรา้งสรา้งสุขลด
ทุกขเ์ชงิรุกของกลุ่ม 
วยัแรงงานในสถานประกอบการ   
: มีส่วนร่วม  สรา้งปัญญาและชืน่ชม
รว่มกนั 
    04 

สถานประกอบการสรา้งสุขตน้แบบ มกีลไกและระบบ

การจดัการสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้หรอืสนบัสนุนการ

สรา้งสุขลดทุกข ์ในประเด็นสุขภาพ การจดัการเงิน

และอาชพีทางเลอืกเพือ่การเตรยีมตวัเป็นผูสู้งอายุทีม่ี

คุณภาพ   (Pre ageing ) สารเสพตดิ และ/หรอื 

ครอบครวั  
.  

อะไรคอืความส าเรจ็ทีเ่รา…อยากเหน็รว่มกนั 



พีเ่ลีย้ง 
 

                   และ ผูน้ า

การเปลีย่นแปลงคอืใคร 

 

พีเ่ลีย้งและผูน้ าการเปลีย่นแปลง ควรจะมศีกัยภาพอะไรบา้ง 

ใครคอือาสาสรา้งสุข 

และหมอสุขชมุชน ?  

     

 ผูน้ าของโครงการฯทีผ่่านกระบวนการพฒันา

ศกัยภาพและประสบความส าเรจ็ในการปฏบิตัติน

เป็นตวัอยา่งเพือ่สรา้งสขุลดทกุข ์มคีวาม

พรอ้มทีจ่ะขยายผล และเป็นพีเ่ลีย้งแก่

สมาชกิในครอบครวั และชมุชน สามารถ

อ านวยกจิกรรมการเรยีนรูใ้หค้ าปรกึษา 

ชีแ้นะและประสานเชือ่มโยงการท างานกบั

หน่วยงานภาครฐั เอกชน และภาคประชา

สงัคมเพือ่การสรา้งสขุลดทกุข ์                 

ในชมุชน/พืน้ที ่  

ใครคอืพีเ่ลีย้ง ใครคอืผูน้ า                       

การเปลีย่นแปลง 

ผูท้ีม่คีวามสุขและความพรอ้มเขา้รว่ม 



ภาคยีุทธศาสตร/์สนบัสนุน  
  

ประกอบดว้ย คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติอ าเภอ  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและส่งเสรมิอาชพี  การพฒันาคุณภาพ

ชวีติตามชว่งวยั และการส่งเสรมิ ป้องกนัและรกัษาโรค ฯ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล และ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)          

ในต าบล/อ าเภอเป้าหมาย ศูนยส์่งเสรมิสุขภาพจติ และศูนยอ์นามยัเขตพืน้ที่ 6 ระยอง  ส านักงานส านักงานเกษตรจงัหวดั/ศูนย ์

เทคโนโลยกีารเกษตรต าบล  ส านกังานทอ้งถิน่อ าเภอ/จงัหวดัพฒันาชมุชนจงัหวดัและอ าเภอ ส านกังานแรงงาน และส านักงานพฒันา

ฝีมอืแรงงานจงัหวดั  ส านกัพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนุษย ์ 

คนท างานในสถานประกอบการ 
อย่างน้อยรอ้ยละ 40 ของจ านวน 

คนท างานในสถานประกอบการเป้าหมาย 

ผูน้ าการเปลีย่นแปลง 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 10 

ของผูร้ว่มกระบวนการพฒันาศกัยภาพ 

คณะท างานโครงการ 

ทมีพีเ่ลีย้ง “Coach”  
ระดบัชมุชนและสถานประกอบการ 

นโยบาย : กรมอนามยั กรมสุขภาพจติ ก.สธ.  

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ก.รง 



Model 

  

อาสาสรา้งสุขและหมอสุขชมุชน 

กลไกการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก 

“ สรา้งสุข ลดทกุข ์” 

และชดุความรู ้Know how  



ทบทวนตนเองและทมี 

 เพือ่รว่มงาน ณ ปัจจบุนั  

?????  

สู่การก าหนดเป้าหมาย

แห่งความสขุ 

และแผยปฏบิตักิาร  

?????  
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3. เป้าหมายการการสรา้งสขุ ลดทกุข์ 

เมื่อสิ้นสดุโครงการ 

เป้าหมาย

โครงการ 

เป้าหมายระยะยาว…3 ป ี

ในช่วง 4 เดือนแรก  



05 



วธิกีารและเครือ่งมอืการด าเนินงานทัง้ 7 ขัน้ตอนหลกั อยู่ในคู่มอืการด าเนินงานพฒันาน าเพือ่การสรา้งสุข ลดทุกข ์





ทมีบรหิารจดัการโครงการ 

ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่

โครงการ 

ภาคหีุน้สว่น 

ทมีพีเ่ลีย้ง 

Coaching 

Team 

ภ
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ี ่

แผนงานสรา้งเสรมิ

สุขภาพจติ               

กรมสุขภาพจติ สธ. 
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ทีป่รกึษาโครงการ 




