
 โครงการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก กลุ่มวยัแรงงาน  
“การสรา้งสุข ลดทุกข”์ 

 
 

1. สถานการณส์ขุภาพจติวยัแรงงาน 
 

      ผลส ำรวจของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ เดือนมีนำคม 2562 ท่ัวประเทศมีผู้ท่ีมีงำนท ำ จ ำนวน 37.7 ล้ำนคน 
ประมำณร้อยละ 70 ท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม นับเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงเกิด
ควำมเครียดได้สูงกว่ำวัยอื่น เนื่องจำกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบครอบครัว  
กำรงำนและเศรษฐกิจ โดยเฉพำะกลุ่มท่ีน่ำห่วงคือผู้ท่ีใช้เวลำท ำงำน
มำกกว่ำ 50 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์  

 

ขณะเดียวกันพบว่ำควำมเครียดของประชำชนวัยแรงงำนท่ีอยู่ใน
เขตเมืองพบว่ำมีควำมเครียด 5 อันดับ ดังนี้ 1) ปัญหำควำมสัมพันธ์ภำยใน
ครอบครัว ร้อยละ 53.04 2) กำรใช้สุรำ ร้อยละ 29 3) โรคทำงกำย ร้อยละ 
25.7 4) โรคจิตเวช ร้อยละ 19.8 และ 5) ปัญหำเศรษฐกิจ ร้อยละ 18.33 1  

 
 

และจำกข้อมูลกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข ได้ระบุว่ำวัยท ำงำนรำว 15 ล้ำนคนท่ีอยู่ในระบบ
ประกันสังคมมีระดับควำมเครียด ช่วงอำยุ 30-69 ปี ท่ีใช้เวลำอยู่ในท่ีท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 40 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์           
จนเกิดภำวะควำมเครียดสะสม กระทบต่อสุขภำพร่ำงกำยและเกิด ภำวะน้ ำหนักเกิน คิดเป็นร้อยละ 30.5              
เพรำะขำดกำรออกก ำลังกำย กินอำหำรท่ีมีน้ ำตำลมำกเกินไป จนน ำไปสู่กำรป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)                 
ท่ีเกิดจำกพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตท่ีมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง 2-3 เท่ำ ท ำให้มี              

ผู้ท่ีเสียชีวิตจ ำนวน 37 คน/ช่ัวโมงหรือ 320,000 คน/ปี ได้แก่ โรคหลอด
เลือดสมองมีกำรเพิ่มจ ำนวนผู้เสียชีวิตมำกท่ีสุดจำก 33.4 ต่อแสนประชำกร
เพิ่มเป็น 40.9 ต่อประชำกร รองลงมำคือโรคหัวใจขำดเลือด จำก 22.4 ต่อ
แสนประชำกร เพิ่มเป็น 27.8 ต่อแสนประชำกร โรคเบำหวำนจำก 13.2 ต่อ
แสนประชำกร เพิ่มเป็น 17.8 ต่อแสนประชำกร เป็นต้น พฤติกรรมท่ีน ำไปสู่
กำรเกิดโรคไม่ติดต่อมำจำกกำรสูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 21.3 และกำรด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 36.2 ท้ังนี้กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม
ท ำให้ มีประชำกรป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกกำรขยำยตัว
ของสังคมเมือง กลยุทธ์ทำงกำรตลำด ควำมก้ำวหน้ำทำง เทคโนโลยีและ 
กำรส่ือสำรท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน 2 
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 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจำกโรคโคว ิด -19  เป็นอีกหนึ ่ง เงื ่อนไข ปัจจัยส ำคัญของควำมเคร ียด           
ควำมกังวลของกลุ่มวัยแรงงำน โดยเฉพำะกลุ่มผู้ประกอบอำชีพอิสระหรือแรงงำนนอกระบบ ณ ปัจจุบันพบว่ำ                    
มีผลกระทบต่อแรงงำนกลุ่มเปำะบำง ตำมอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจต่ ำลงอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ 5 ปี อยู่ในช่วง
เปล่ียนผ่ำนและเกิดภำวะกำรหยุดชะงักทำงเศรษฐกิจ (Disruption) และถูกซ้ ำเติมจำกกำรโควิด-19 ส่งผลให้แรงงำน
กลุ่มเปรำะบำงท่ีมีรำยได้ปำนกลำง ต้องถูกเลิกจ้ำงเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1.7-7.4 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 62  กลุ่มเปรำะบำง 

ได้แก่ 1) กลุ่มเส่ียงผู้สูงอำยุหรือผู้สูงอำยุท่ียังท ำงำนได้และผู้มีปัญหำสุขภำพ            
2) กลุ่มแรงงำนเยำวชน (Youth) ท่ีมีวุฒิกำรศึกษำไม่เกินมัธยมศึกษำปีท่ี 6                 
ท่ีก ำลังท ำงำน และมีรำยได้ไม่เกิน 6,500 บำทต่อเดือน และเป็นแรงงำนกลุ่ม        
ท่ีเป็นแรงงำนไร้ฝีมือ3) แรงงำนหญิง 4) แรงงำนนอกระบบและรวมถึง            
5) แรงงำนข้ำมชำติซึ่งกลุ่มแรงงำนดังกล่ำวจะท ำงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ท่องเท่ียวได้แก่ โรงแรม ร้ำนอำหำร บันเทิง และค้ำส่งค้ำปลีก รับจ้ำงท่ัวไป 
รับจ้ำงรำยวัน  ไ ด้รับผลโดยตรงจำกมำตรกำรล๊อกดำวน์  (lockdown)             

ส่วนแรงงำนในภำคเกษตรจะได้รับผลกระทบโดยตรงจำกภัยธรรมชำติท่ีรุนแรงและผลกระทบทำงอ้อมจำกก ำลัง             
ซื้อท่ีลดลง ส่งผลให้แรงงำนมีปัญหำควำมเครียดท่ีส่งผลต่อสุขภำพจิตเพิ่มมำกขึ้นในช่วงเดือนมีนำคมและเมษำยน 2563 
จำกผลกำรส ำรวจข้อมูลของ กรมสุขภำพจิต ณ เดือนเมษำยน 2563 พบว่ำกลุ่มแรงงำนมีควำมเครียดเพิ่มขึ้น        
จำกกำรปรับตัวไม่ ไ ด้ในช่วงระบำดของโรคโควิดและกำรถูกตีตรำผู้ ท่ี ติดเ ช้ือโรคโควิด คิดเป็นร้อยละ 6.1                              
อันเนื่องมำจำกปัญหำเศรษฐกิจและภำวะหมดไฟเหนื่อยล้ำกับส่ิงท่ีเผชิญอยู่ 3 

 

2. ความทา้ทายและเง่ือนไขส าคญัของการสรา้งสขุ ลดทุกข ์
 

1) หลำยคนเข้ำใจว่ำสุขภำพจิต คือเรื่องของคนบ้ำ คนสติไม่ดี  มองเป็นเรื่องน่ำอำยและไม่ยอมรับว่ำ                   
เป็นปัญหำของตนเองและค้นหำสำเหตุท่ีแท้จริงไม่ได้ส่งผลต่อกำรรักษำเยียวที่เป็นกำรแกท่ี้ปลำยเหตุมำกกว่ำต้นเหตุ   

2) โรคซึมเศร้ำและอัตรำกำรฆ่ำตัวตำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมำจำกเงื่อนไขสภำวะบีบค้ัน ทำงเศรษฐกิจ                
และสังคมยุคใหม่ ปัญหำสุขภำวะทำงจิตจะซับซ้อน รุนแรง และก่อให้เกิดควำมสูญเสียทำงสุขภำพของประชำชน 

3) กำรเปล่ียนแปลงทำงโครงสร้ำงครอบครัวและสังคมเป็นลักษณะครอบครัวเด่ียวและเป็นสังคมเมืองมำกขึ้น              
ท ำให้ประชำชนเกิดควำมโดดเด่ียว ขำดควำมอบอุ่น ส่งผลกระทบต่อสภำพจิตใจ สัมพันธภำพในครอบครัว                              
และน ำไปสู่ปญัหำควำมรุนแรงทำงสังคม 

4) ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดปัญหำสุขภำพจิตมำจำกหลำยสำเหตุ ซึ่งต้องอำศัยกำรท ำงำนต้ังแต่ระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนหรือในโรงเรียน/สถำนท่ีท ำงำนด้วยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ เช่น หน่วยบริกำรสุขภำพ กระทรวงพัฒนำสังคม 
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำน และนำยจ้ำงและโดยเฉพำะตนเองและครอบครัว เพื่อเกิดแรงกระตุ้นในกำร
ท ำงำนและสำมำรถเข้ำถึงหลักกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตท่ีดีร่วมกัน  

5) กำรจัดกำรข้อมูลมีควำมส ำคัญ ต่อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองและครอบครัว เพื่อให้ เห็นถึง                     
ควำมเปล่ียนแปลงและเสริมศักยภำพกำรท ำงำน รวมท้ัง ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงำนภำครัฐเพื่อขับเคล่ือนงำน                 
สร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก 

                                                             
3 https://www.eef.or.th/32252/ 
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6) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตอย่ำงเป็นองค์ควำมรู้ ท่ีต้องท ำงำนแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนท่ีมีควำมหลำยหลำย
ควำมเช่ียวชำญ เพื่อพัฒนำเครื่องมือและกระบวนกำรเรียนรู้สนับสนุนกำรท ำงำนท่ีสอดคล้องกับเหตุของปัญหำอันเป็น
ท่ีมำของควำมเครียดร่วมกับควำมเช่ียวชำญด้ำนสุขภำพจิต  

7) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเป็นเรื่องท่ีต้องกำรสัมพันธภำพและ
ควำมไว้เนื้อเช่ือใจ คนท่ีใกล้ชิดและรับรู้ถึงควำมสุข ควำมทุกข์ คือคน     
ท่ีอยู่ในชุมชนหรือครอบครัว กำรมีพี่เล้ียงและศักยภำพของพี่เล้ียงท่ีมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำนด้ำน ครอบครัว กำรเงิน สำรเสพติด สุขภำพ 
และมีควำมหลำกหลำยจึงมีควำมจ ำเป็นและควรเพิ่มหรือต่อยอด            
จำกฐำนต้นทุนเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่นผู้น ำ หรืออำสำสมัครต่ำงๆ   

8) กำรคัดเลือกผู้น ำ หรืออำสำสมัคร ว่ำใครคือคนท่ีใช่ พี่เล้ียง 
เป็นประเด็นท้ำทำย เนื่องจำกผู้น ำหรืออำสำ ส่วนมำกจะมีหมวกหลำย
ใบ กำรท ำหน้ำท่ีพี่ เ ล้ียง ท่ีต้องกำรควำมใกล้ชิดใส่ใจ รับรู้  รับฟัง          
เป็นเพื่อนคู่คิดคู่ใจต้องใช้เวลำและสัมพันธภำพ กำรมีหมวกหลำยใบ 
ถึงแม้จะมีศักยภำพสูง ค ำว่ำพี่เล้ียง จะกลำยเป็นแนะน ำ เป็นให้หรือ
สงเครำะห์ มำกกว่ำพี่เล้ียงท่ีให้ค ำปรึกษำหรือเป็นเพื่อน  

 

3. กรอบคดิการสรา้งเสรมิสขุภาพจติเชงิรุก “การสรา้งสขุ ลดทุกข”์ 
 

เป้าหมายการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก คือ “การเพิ่มสุข ลดทุกข์” เนื่องมำจำกควำมเครียด ควำมกังวล 
และควำมทุกข์ท่ีไม่สำมำรถจัดกำรและมีทำงออกได้ด้วยตนเอง ครอบครัว กลุ่มหรือชุมชน  โดยเริ่มต้ังแต่กำรจัดกำร
ตนเอง ขยำยผลสู่ครอบครัว และชุมชนหรือกลุ่ม/เครือข่ำยโดยบูรณำควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน           
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีกลไกสนับสนุนประกอบด้วย คณะท ำงำนอ ำเภอ กลไกพี่เล้ียง และกลไกขับเคล่ือนประกอบด้วย            
อำสำสร้ำงสุข หมอสุขชุมชน ท่ีผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อกำรสร้ำงสุขลดทุกข์ ในระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน/เครือข่ำย โดยใช้เครื่องมือและชุดควำมรู้ เช่น ค ำถำมเพื่ อสร้ำงแรงจูงใจ แบบประเมินควำมเครียด               
ควำมรอบรู้ ด้ำนสุขภำพ ต้นไม้ชีวิต บันไดสร้ำงสุขฯลฯ เพื่อน ำไปสู่กำรวิเครำะห์สำเหตุท่ีเกิดจำกปัญหำด้ำนสุขภำพ 
เศรษฐกิจ สังคมและสำรเสพติด โดยใช้กระบวนกำรคัดกรองด้วยกำรรักษำ/เยียวยำ ส่งเสริมและป้องกันในแต่ละบุคคล 
จำกนั้นใช้โปรแกรมหรือชุดกิจกรรมสร้ำงสุขลดทุกข์ เช่นกำรจัดกำรควำมเครียด กำรจัดกำรรำยได้รำยจ่ำยและหนี้สิน 
กำรจัดกำรสุขภำพ สำรเสพติดและครอบครัว  ซึ่งมีกระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคัญคือ 1) กำรทบทวนตนเองเพื่อให้เห็น
คุณค่ำและกำรยอมรับ 2) กำรวำงแผนและออกแบบกำรจัดกำร 3) เสริมควำมรู้/ทักษะและลงมือปฏิบัติ                       
4) ติดตำม ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุง/พัฒนำและให้ค ำปรึกษำ 5) ขยำยผลเชิงนโยบำยชุมชน/เครือข่ำย 4  

 
 
 
 

                                                             
4 ข้อเสนอโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงำน “กำรสร้ำงสุข ลดทุกข์”  
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        หมายเหตุ : อำสำสร้ำงสุข และหมอสุขชุมชน หรอืนักส่งเสริมสุขภำพ (Health Promoter)หมำยถึงผู้น ำท่ีผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำ 
ศักยภำพ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเพ่ือกำรสร้ำงสุขลดทุกข์ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม/เครือข่ำย หรือในสถำนประกอบกำร 

คณะท างาน “Core Team” และ กลไกพี่เลี้ยง “Coaching” 

กรอบคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก “การสรา้งสุข ลดทุกข”์ 



5  

 
 

4. เป้าหมาย  
 

กลุ่มวัยท ำงำนท่ีประกอบอำชีพในชุมชนมีควำมสุขเพิ่มขึ้น อย่ำงน้อยร้อยละ  50 และมีศักยภำพกำรจัดกำร 
เพื่อลดควำมเครียด ควำมกังวล จำกกระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขลดทุกข์เชิงรุกโดยกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มวัยแรงงำน  
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

5. วตัถปุระสงค ์ 
 

1) พัฒนำศักยภำพกลไกกำรสร้ำงสุขลดทุกข์เชิงรุกในระดับพื้นท่ี ซึ่งได้แก่ พี่เล้ียง ผู้น ำ อำสำสมัครชุมชน                 
และก ลุ่มวัยแรงงำนในชุมชน ให้มี ศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง เพื่ อกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม                          
และสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อและน ำไปสู่กำรเพิ่มสุข ลดทุกข์ ร่วมกัน 

2) พัฒนำและสนับสนุนองค์ควำมรู้กำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ในระหว่ำงกระบวนกำรท ำงำน และกำรขยำยผล                   
สู่ครอบครัว และเครือข่ำยชุมชน 

3) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ีเพื่อกำรขับเคล่ือนกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์
เพื่อกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีของประชำชนในต ำบลและอ ำเภอ/จังหวัดร่วมกัน 
 

6. ผลงาน (Outputs)  
 

1) กลไกกำรขับเคล่ือนสร้ำงสุข ลดทุกข์ ท่ีมีศักยภำพ ประกอบด้วย 
    1.1) คณะท ำงำนขับเคล่ือนกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ระดับอ ำเภอ    
          อ ำเภอละ 8-10 คน  
    1.2) ทีมพี่เล้ียงเพื่อขับเคล่ือนงำนในระดับต ำบล/ชุมชน            

                ต ำบลละ  3-5 คน  
    1.3) อำสำสร้ำงสุขและหมอสุขชุมชนระดับต ำบล/ชุมชน  

                อย่ำงน้อยอ ำเภอละ 35 คน 
2) ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับพื้นท่ีและกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อสนับสนุนกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน 
3) กลุ่มอำชีพชุมชน มีแผนและสำมำรถจัดกำรเหตุแห่งทุกข์ โดยกำรลงมือท ำ และมีกำรปรับเปล่ียน   
    พฤติกรรมและสภำพแวดล้อมเพื่อกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์  
4) บุคคล ครอบครัว และ/หรือกลุ่ม ต้นแบบหรือตัวอย่ำงกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ 
5)  เครือข่ำยครอบครัว หรือชุมชนเพื่อกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรขยำยผลต้นแบบหรือองค์ควำมรู้ 

จำกกำรด ำเนินงำน   
6) กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีก ำหนดกรอบนโยบำยและกำรเงิน เพื่อสนับสนุน                

กำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ให้กับกลุ่มวัยแรงงำน 
7) คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอ สนับสนุนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน                

ท่ีเกี่ยวข้องและก ำหนดงำนสร้ำงสุข ลดทุกข์ เป็นนโยบำยหนึ่งในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในอ ำเภอ/
ต ำบล  
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7. กระบวนการด าเนินงานโครงการภาพรวม  
 

กำรด ำเนินงำนสร้ำงสุขลดทุกข์ มีกระบวนกำรและวิธีกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงกันตำมบริบทแต่ในภำพรวมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกลุ่มวัยแรงงำนชุมชน มีกรอบคิดกำรท ำงำน 7 กระบวนกำร ดังนี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. กลุม่เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1 .  ก ำ ร พั ฒ นำ ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ               
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ศั ก ย ภ ำ พ ก ล ไ ก ก ำ ร
ขับเคลื่อนงำน กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับพ้ืนที่และอ ำเภอ/จังหวัด 

2. กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนงำนในระดับ 
เขตหรือจังหวัด /อ ำเภอและสถำนที่ท ำงำน  
“พ่ีเลี้ยง:Coaching”  เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำย กระบวนกำร กำร
สร้ำงเสริมสุขภำพจิต เชิงรุกและเป็นองค์รวม  

 
3. เอื้ออ ำนวยและสนับสนุนกระบวนกำร
ท ำ งำนร่วมกันระห ว่ำงกลไก พ่ีลี้ ย งและ
หน่วยงำนหรือภำคีหุ้นส่วนหลัก เพ่ือกำรวำง
แผนกำรขับเคลื่อนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพจิต
เชิงรุกร่วมกัน  

 

4. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนระดับพ้ืนที่/ชุมชน
และสถำนที่ท ำงำน ที่ เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม           
ใ น ก ำ ร พั ฒ นำ ง ำ น ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ ำ ง ก ล ไ ก                     
“พ่ีเลี้ยง : Coaching” และหน่วยงำนหรือองค์กร
ที่เป็นภำคีหุ้นส่วน 

 

5. สนับสนุน Core Team พัฒนำกลไก       
“พ่ีเลี้ยง : Coaching”และภำคีหุ้นส่วนหลัก
ในกำรติดตำมประเมินผลและเสริมศักยภำพ 

 

6. ประสำน และสนับสนุน เอ้ืออ ำนวย                      
   ให้เกิดกำรสื่อสำรสังคม 

7. ประเมินและสรุปบทเรียนควำมก้ำวหน้ำ 
ระดับกำรพัฒนำและผลกำรขับเคลื่อน  ร่วมกับ
ภำคี เครือ ข่ำย ท่ี เป็นหุ้นส่ วนหลักและกลไก            
พี่ เ ลี้ ย ง  ระหว่ ำ งกระบวนกำรท ำ ง ำนและ            
เมื่อสิ้นสุดโครงกำรฯ 
 

ผูน้ าหรอื อาสาสมคัรชุมชน 

“อาสาสรา้งสุข หมอสุขชุมชน” 

 

 

กลุ่มอาชพีชุมชน 
“แรงงานนอกระบบ” 

คณะท างานขบัเคลือ่นระดบัพืน้ที ่

 ประสำนและเอ้ืออ ำนวยกระบวนกำร สร้ำงสุข              
ลดทุกข์ : กำรวำงแผน กำรประสำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในระดับนโยบำยและพื้นที่  และกำร
สนับสนุนกลไกกำรขับเคลื่อนงำนในระดับอ ำเภอ 
และติดตำมประเมินผลแบบเสริมพลัง 

 ให้ค ำปรึกษำแก่สมำชิกกลุ่ม/ชุมชน ครอบครัว 

  กำรจัดเก็บและจัดกำรข้อมูลระดับบุคคล ครอบครัว เพื่อกระตุ้น
ให้ เกิดกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรท ำงำน กำรปรับพฤติกรรม           
และสภำพแวดล้อม  

 สร้ำงแรงจูงใจ/เอ้ืออ ำนวยให้เกิดควำมตระหนักรู้เร่ืองควำมสุข 
ควำมทุกข์ทั้งทำงกำย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อหำสำเหตุ
และทำงเลือกในกำรจัดกำร  

 สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิด บุคคล ครอบครัว และชุมชนต้นแบบ 
และกำรขยำยผล  

 

 ตระหนักและรับรู้ศักยภำพ/ข้อจ ำกัดของตนเอง ,
ควำมสุข ควำมทุกข์ที่เกิดขึ้นและสำเหตุ 

 วำงแผนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำตนเอง 
 ประเมินตนเองและปรับปรุง/พัฒนำควำมรู้ทักษะ

กำรจัดกำร เพื่อตนเองและครอบครัว   

พีเ่ลีย้งในระดบัต าบล/ชุมชน 

เอ้ืออ ำนวยกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

เพื่อกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ในระดับพื้นที่  

สนับสนุนกำรจัดกำรข้อมูลเพื่อพัฒนำกระบวนกำร 

 ท ำงำนร่วมกับอำสำและหมอสุขชุมชน  

กำรติดตำมและเสริมศักยภำพฯ 
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9. การขบัเคลือ่นงานสรา้งสขุ ลดทุกข ์
 

 กลไกกำรขับเคล่ือนงำนในระดับพื้นท่ี  จะอิงกรอบคิดแผนท่ีผลลัพธ์ (Outcome mapping)                
เป็นแนวทำง ในกำรออกแบบกลไกกำรขับเคล่ือนงำนในระดับพื้นท่ี : ซึ่งประกอบด้วย คณะท ำงำนพัฒนำศักยภำพกลไก
ปฏิบัติกำร ได้แก่ พี่เล้ียง (Coaching) อำสำสร้ำงสุข หมอสุขชุมชน และเครือข่ำยฯ  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยท่ีส ำคัญของ
กระบวนกำรขับเคล่ือนงำน โดยมีคณะท ำงำนพัฒนำศักยภำพพี่เล้ียง ท่ีมำจำกควำมร่วมมือของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องใน
ระดับพื้นท่ีหรือระดับปฏิบัติกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภำคประชำสังคมในพื้นท่ีสนับสนุนและเสริม/
พัฒนำศักยภำพกระบวนกำรท ำงำนและขีดควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นต่อกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ให้กลุ่มวัยท ำงำนหรือแรงงำน
นอกระบบในพื้นท่ี  
 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
10. ภาคคีวามรว่มมอืในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตั ิมดีงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
11. ระยะเวลาด าเนินงาน: ระยะเวลำ 15 เดือน   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคีสนับสนุน : ระดับนโยบำย 
 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 
 คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
 แผนงำนสร้ำงเสริมสุขภำพจิต กรมสุขภำพจิต    

  กระทรวงสำธำรณสุข 
 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
 มูลนิธิมิตรภำพบ ำบัด  
 

 ภาคีความร่วมมือ : ระดับปฏิบัติกำร  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (สสอ.)  
 โรงพยำบำลชุมชน (รพช.) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
 สถำนบันกำรศึกษำและนักวิชำกำรอิสระในพ้ืนที่ 
 ภำคประชำสังคม 
 เครือข่ำยกลุ่มอำชีพและอำสำสมัครชุมชน 
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12. พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั   
 

1) เกิดกำรขยำยผลกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก “สร้ำงสุข ลดทุกข์” จำกครอบครัวและพื้นท่ีตัวอย่ำงสู่ชุมชน 
ต ำบล และอ ำเภออื่นต่อเนื่องโดยกลไก พี่เล้ียง อำสำสร้ำงสุข และหมอสุขชุมชน   

2) อำสำสร้ำงสุขและหมอสุขชุมชน สำมำรถขยำยผลโดยพี่เล้ียงระดับอ ำเภอ/ต ำบล และมีบทบำทเป็นกลไก            
สร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกร่วมกันในระดับพื้นท่ีและกำรประสำนทรัพยำกรและนโยบำยเพื่อสนับสนุน                  
กำรขับเคล่ือนงำน 

3) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกและเป็นองค์รวม ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นนโยบำยและ/หรือเป้ำหมำยหนึ่ง             
ในแผนยุทธศำสตร์ระบบสุขภำพชุมชน  

4) อ ำเภอบูรณำกำร ท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำรขับเคล่ือนสร้ำงเสริมสุขภำพจิต
เชิงรุกและสำมำรถสนับสนุน ก ำกับและติดตำมกำรด ำเนินงำนในพื้นท่ีร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 

 
 

พื้นที่เป้าหมาย มี 2 ลักษณะ  
 พื้นที่ต่อยอดโครงการฯ ระยะที ่2 (ปี 2561-2562)  
จ ำนวน 7 อ ำเภอ 4 จังหวัด ดังน้ี 
1) อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 2) อ.เมือง จ.พะเยำ 3) อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ 
4) อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 5) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  
6) อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบรุี 7) อ.สทิงพระ จ.สงขลำ  
 พื้นที่ความร่วมมือ สปสช. อย่ำงน้อยเขตละ 1-2 จังหวัด           
จังหวัดละ 1-2 อ ำเภอ 
หมายเหตุ : อยู่ระหว่ำงประสำนงำนเพ่ือพิจำรณำคัดเลือก      
               พ้ืนที่เป้ำหมำย 
 
 

จ.เชียงใหม ่

 
จ.พะเยำ 

สปสช.เขต 3 นครสวรรค ์

สปสช.เขต 11 สุรำษฎร์ธำนี 

สปสช.เขต 12 สงขลำ 

 
 
จ.สุพรรณบุรี 
 

จ.สงขลำ 

จ.นครปฐม 
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14. องคค์วามรูแ้ละตน้ทุนการด าเนินโครงการสรา้งสขุ ลดทุกข ์จากระยะทีผ่่านมา 
 

1) ชุดควำมรู้กำรพัฒนำอำสำสร้ำงสุขและหมอสุขชุมชน 
2) ชุดควำมรู้กำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับพี่เล้ียงและหมอสุขชุมชน 
3) ชุดควำมรู้แนวทำงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ                

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
4) คู่มือกำรประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ โครงกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ 
5) ถอดบทเรียน “บุคคลตัวอย่ำง กำรสร้ำงสุข ลดทุกข”์ 

 

15. องคก์รผูร้บัผดิชอบบรหิาร และองคก์รสนับสนุน มดีงันี ้
 

 องคก์รรบัผดิชอบบรหิาร : สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 
 องคก์รสนับสนุน :  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  

 
 
 
 

 


