
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ประสานและเอื้ออำนวยการจัดเกบ็และการจัดการข้อมูลสนบัสนุนการทำงานทุกระดับ 

2. ประสาน เช่ือมโยงนโยบายและทรัพยากร เพื่อการพฒันาคุณภาพกระบวนการสร้างสุข ลดทุกข์ 

     ให้กับกลุ่มเป้าหมาย อำเภอ/ตำบล 

3. วางแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย กระบวนการทำงาน และการจัดทำแผน 

การทำงานร่วมกัน  

4. เอื้ออำนวยใหเ้กิดการพัฒนากลไกและกระบวนการทงาน ใหก้ับพี่เลี้ยงระดบัตำบล รวมถึง

กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน 

5. สนับสนุนการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการพฒันาศักยภาพ

และกระบวนการทำงานเพื่อการลดหรอืบรรเทาหรือแก้แก้ปญัหาทีเ่ป็นสาเหตุของความเครียด -

ความกังวลทีจ่ะสง่ผลต่อการเพิ่มสุขลดทุกข์  

6. ติดตาม ประเมินผลกลไก กระบวนการทำงาน และผลที่เกิดข้ึนต่อกลุ่มเป้าหมาย และ/หรือสมาชิก

ชุมชนว่าเกิดประโยชน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทีก่่อใหเ้กิดการลดหรือบรรเทาความทุกข์   

7. พัฒนากระบวนการสร้างสุขลดทกุข์ ด้วยตนแองและเป็นตัวอย่างในการจัดเพือ่เพิม่สุขและลดทุกข์    

  ในระดับบุคคลและครอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทคณะท างานขบัเคลือ่นระดบัอ าเภอ 
ท าอะไรบา้ง  



 

 

 

 

 

ท ำไมถงึตอ้งมพีีเ่ลีย้ง และอำสำสรำ้งสุข -หมอสุขชุมชน  
    

     ความสุข ความทุกข์ ของคนใกล้ตัวที ่อยู ่ในครอบครัวหรือชุมชน ถ้าไม่ถึงขั ้นป่วยหนัก            
จนต้องเข้า รับการรักษา1จากหมอหรือหน่วยบริการสุขภาพที่อยู่ในชุมชน  จะไม่มีใครรู้ว่าคนใกลต้ัว

หรือเพื ่อนพ้องน้องพี ่ดังกล่าวนั ้นว่า “เขาต้องการที ่พึ ่งทางใจหรือควรได้รับคำปรึกษาหรือการช่วยเหลือ                
ให้บรรเทาความทุกข์ลดลง” อย่างน้อยก็ได้ระบายความอัดอั้นตันใจที่อยู่ให้ออกมาภายนอกบ้าง และมีสติ สมาธิ
พร้อมที่จะคิดหาทางออกเพื่อการลดทุกข์ เพิ่มสุขให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนหรือเครือข่าย  
     “คำถามฉุกคิด ทำให้ช ีวิตเปลี ่ยน” การระบายและมีคนรับฟังพร้อมตั ้งคำถามกลับ ทำให้มีสติ                 
ระลึกได้ และถ้าจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงและเกิดผลที่ลดความทุกข์ เพิ่มสุขได้จริง จำเป็นต้องมีกลไกเสริมพลัง 
ทั้งด้านความรู้ ข้อมูล วิธีการ ที่ถูกต้อง มีตัวอย่างรูปธรรมจับต้องได้ จึงจะเกิดแรงบันดาลใจ แรงฮึดที่จะเดินหน้า
ต่อไปได้อย่างมีพลัง   
       “พ่ีเลี้ยง และอาสาสร้างสุข -หมอสุขชุมชน” คือกลไกสำคัญที่อยู่ในชุมชน  มีความรู้และอยู่ใกล้ชิดชุมชน 
รู้เขา รู้เรา รู้นอก รู้ใน และมีเวลาที่จะร่วมเรียนรู้สุข ทุกข์ซึ่งกันและกัน   การเพิ่มศักยภาพให้กับกลไกและระบบ
ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกอย่างเป็นองค์รวม จึงเป็นความท้าทายของระบบ
สาธารณสุขไทย ที่ยังมุ่งการให้บริการด้านการรักษาผู้ที่เสี่ยงสู้หรือมีอาการหรือป่วยแล้ว เป็นส่วนใหญ่เนื่องจาก
เงื่อนไขข้อจำกัดด้านบุคคลากรและระบบโครงสร้างที่บริหารจัดการแบบแยกส่วนและยึดโยงกับนโยบายหรือ
หน่วยงานส่วนกลาง   
 

 

 พี่เลี้ยง คือใคร ? 
 คือผู้นำหรืออาสาสมัครชุมชนที่มีศักยภาพ มีจิตอาสา พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง             

และช่วยเหลือเพื่อนพ้องน้องพี่ในชุมชน ได้รับการยอมรับในระดับชุมชนหรือเครือข่าย และได้รับการพัฒนา
ยกระดับให้เป็นผ ู ้นำการเปลี ่ยนแปลงที ่เริ ่มตั ้งแต่กรอบคิดการพัฒนา  การเรียนรู ้และการมีส่วนร่วม                          
มีความสามารถในการประสานและเอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานที่เป็นความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน  
เพื่อการสร้างสุขลดทุกข์ทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว และชุมชนหรือเครือข่าย  ความสามารถในการประสาน

 
1 โรคสำคัญทางจิตเวช : โรคตื่นตระหนก มีอาการแพนิค ได้แก่หัวใจเต้นเร็ว หายใจติดขัด จุกแน่น เวียนศีรษะ คล้ายจะเป็นลม   โรคซึมเศร้า              

จะมีอาการหดหู่ ท้อแท้ เบื่อหน่ายรู้ สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย   โรคจิตเภทจะมีอาการประสาทหลอน หูแว่ว มีภาพหลอน
เกิดขึ้น พูดคนเดียว หัวเราะคนเดียว มีความหลงผิดหรือหวาดระแวง   โรคไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้ว มีลักษณะอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปมา
ระหว่าง ช่วงซึมเศร้าและช่วงที่อารมณ์ดี เกินปกติ  และ โรคสมองเสื่อม พบมากในคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะไม่ ใช่คนที่หลงลืมในลักษณะใจลอย 
อาการคือไม่สามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ได้ หรือสามารถเล่าเรื่องในอดีตได้  

ควำมคดิในกำรพฒันำ “พีเ่ลีย้ง” 

เพือ่ขบัเคลือ่นกระบวนกำร 

สรำ้งสุข ลดทุกขใ์นชุมชน 
 



และเอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานทีเ่ป็นความรว่มมือจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อการสร้างสุขลดทุกข์ทั้งในระดบั
บุคคล  ครอบครัว และชุมชนหรือเครือข่าย   
 
 

            พี่เลี้ยง ทำอะไรบ้าง ?  
 

o ประสานและเอือ้อ านวยการจดัเก็บและจดัการขอ้มูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการท างาน :  

ขัน้การเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และความตระหนักรู ้ การออกแบบ/วางแผน และการพฒันา/

เสรมิศกัยภาพ  

o การประสานและเชือ่มรอ้ยการท างานรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบัพืน้ทีป่ฏิบตักิารและ

ระดบันโยบาย  

o ประสานและเอือ้อ านวยกระบวนการพฒันาและศกัยภาพผูน้ าและ/หรอือาสาสมคัรชมุชนเพื่อ

ยกระดบัศกัยภาพการเป็นอาสาสรา้งสุขและหมอสุขชมุชน  

o ตดิตามประเมินผลแบบเสรมิพลงัและเสรมิศกัยภาพกลไกการสรา้งสุขลดทุกขใ์นระดลับุคคล 

ครอบครวัและเครอืข่าย     

o สรุปบทเรยีน ประสบการณ ์ ขอ้คน้พบ ปัจจยัเงื่อนไขทีเ่ป็นอุปสรรคและการน าไปสู่ความส าเรจ็

รว่มกนัอย่างต่อเน่ือง  

 
 

อาสาสร้างสุข -หมอสุขชุมชน คือใคร  
   คือผู้นำ คืออาสาสมัครชุมชน คือประชาชนที่อยู่ในกลุ่มวัยต่างๆ เช่นเยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ 

ที่มีสนใจและมีศักยภาพในการที่จะถ่ายทอดขยายผลต่อในระดับบุคคลหรือครอบครัว และสนใจเข้าร่วมกระบวน
พัฒนาตนเองเพื่อการสร้างสุข ลดทุกข์ ตั้งแต่ระดับตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ เห็นความสำคัญ
ของการปรับวิธีคิด พฤติกรรมของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อความเครียด ความกังวล                  
จนก่อให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  

  
อาสาสร้างสุข -หมอสุขชุมชน ทำอะไรบ้าง ?  

 

  ค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ทัง้ในด้านกลไก  ต้นทุน  ทรัพยากร  การมีส่วนร่วม/สนับสนุน และ
เงื่อนไขปัจจุยความสำเร็จท่ีสง่ปลต่อการขับเคลื่อนงานสร้างสุข ลดทุกข์ในระดับบคุคล ครอบครัว และชุมชน  

 การจัดเก็บและจัดการข้อมูลระดับบคุคล ครอบครัว และชุมชนหรือเครือข่าย เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบ 
หรือวางแผนการขับเคลื่อนการสร้างสุข ลดทุกข์ในระดับพื้นที่หรือตำบล  

 ประสาน/เอ้ืออำนวยและสนับสนุนคณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล เพื่อการพฒันาศักยภาพอาสาสร้างสขุ      
และหมอสุขชุมชน  

 ติดตาม เสริมศักยภาพและให้คำปรึกษากับอาสาสรา้งสขุและหมอสุขชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านความรู้ 
ความเขา้ใจ ข้อมูลที่ถตู้องสำหรับการจดัการเหตุแห่งทุกข์และเพิม่แรงจงูใจให้เกิดการพัฒนาเพื่อการเพิ่มสขุ 
ลดทุกข ์ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว และเครือขา่ยหรือชุมชน  

 สรุปประเมินความก้าวหน้าหรือการเปลีย่นแปลงความสุข ความทุกข์ของตนเอง ครอบครัว เครือข่าย        
หรือชุมชนที่ร่วมกระบวนการสร้างสุข ลดทุกข ์เป็นระยะๆร่วมกัน  

 
 



 

 
 
        การพัฒนาเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงที ่มุ่งการเกิดผลลัพธ์(Outcome) คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมที่ต้องการความรอบรู้ (Literacy)   จะมีกระบวนการที่มีความเข้มข้นการการพัฒนาที่มุ่งเพื่อการ
รับรู้ มากกว่า การสร้างความตระหนักรู้  ผลที่เกิดจากการรับรู้จะอยู่ในรูปแบบของผลผลิต(Output) มากกว่า 
และจะไม่มีกระบวนการหรือกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการรับรู้แล้ว   การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลลัพธ์ ต้องการ
คุณลักษณะของผู้นำการเปลี ่ยนแปลง (Change Agent) หรือภาวะผู ้นำ (Leadership) มากกว่าผู้นำ 
(Leader) โดยท่ัวไป  ปัจจุบันพบว่า ผู้นำหรือจิตอาสามีจำนวนมากที่ทำหน้าที่หลายบทบาทหรือใส่หมวกหลาย
ใบ ภายใต้การสนับสนุนและการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมายในชุมชน เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข ( อสม.)  อาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ( อพม .) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช .) เป ็นต้น และยังมีศักยภาพที ่จำกัดต่อกระบวนการพัฒนาเพื ่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิด การปฏิบัติ และการขยายผลแบบอย่างที่ดีให้ครอบคลุมหรือขยายวงกว้างมากข้ึน  
 

การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “พี่เลี้ยง”  เป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการทำงานเพื่อมุ่งเกิด     
ความเข้าใจภาพรวมการทำงาน มีและใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการค้นหา เพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ ว่าจะทำหรือจะแก้ไขปัญหาในเรื่องอะไร  กับใคร  อย่างไร ด้วยความเช่ือแบบไหน วิธีการเป็นอย่างไร  
รู้ว่าใครเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องอย่างไรและผู้เกี่ยวข้องเหล่านั้นต้องการอะไร   ผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรมบีทบาท
แบบไหนอย่างไร และมีความรู ้และทักษะเพียงพอและมั ่นใจที ่จะลงมือหรือไม่ อย่างไร เพื ่อให ้เกิด                    
การเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด การปฏิบัติ และการขยายผล  
 

กระบวนการพัฒนา ผูน้ำ ภาวะผู้นำ และ ผู้นำการเปลีย่นแปลง“พ่ีเลี้ยง”   
ภายใต้กรอบคิดการสรา้งสุข ลดทุกข ์

 

เหตุผล-ความจำเป็นในการพัฒนาพ่ีเลี้ยง  
 



 วัตถุประสงค์การพัฒนา “พ่ีเล้ียง” มีอะไรบ้าง  

1. พี่เลี้ยงสามารถเข้าใจ ตระหนักรู้ เข้าใจตนเอง งาน และบทบาทหน้าที่ 
2. พี่เลี ้ยงมีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับเงื ่อนไข ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที ่ส ่งผลต่อ

สุขภาพจิต สุขภาพกาย 
3. พี่เลี้ยงสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุข ลดทุกข์   
4. พี่เลี้ยงมีศักยภาพและทักษะการให้คำปรึกษา การประสานทรัพยากร และการพัฒนาทีม ฯลฯ 
5. พี่เลี้ยงสามารถสรุปประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ( AAR & Empowerment)  

 

ขอบเขตเนื้อหาการพัฒนาพ่ีเลี้ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาพ่ีเลี้ยงทำอะไรบ้าง และอย่างไร : คู่มือ/แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 


