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ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนระดับสถำนประกอบกำร 
“สร้ำงสุข-ลดทุกข์กลุ่มแรงงำนในระบบ ปี 2563-2564 ในพื้นที่ EEC” 

วันพุธที่ 18 มีนำคม พ.ศ.2563 เวลำ 10.00-15.30 น. 
ณ ห้อง Medio อมำคิโอ้ ชิลล์ ปำร์ค ต.คลองต ำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

ภำยใต้โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยแรงงำน 
โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

 

เวลำ 
10.00-10.20 น.  ช้ีแจงวัตถุประสงค์การประชุม  

และเรียนรู้ต้นทุนการท างาน บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โดย นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 
นักวิชาการอิสระ 
 

10.20-11.20 น.  น าเสนอและร่วมแลกเปล่ียนกับสถานประกอบการต่อแนวทางการด าเนินงาน  
สสส. กับการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกกลุ่มวัยแรงงาน 
กรอบคิด เป้าหมาย กระบวนการ และ roadmap การด าเนินงาน  
“สร้างสุข-ลดทุกข์กลุ่มแรงงานในระบบ ปี 2563-2564”  
มุมมองและบทบาทสถานประกอบการ 
โดย นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการฯ 
 

11.20-12.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อยจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการระดับสถานประกอบการ 4 แห่ง  
 

12.30-13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 

13.30-15.30 น.  น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย สรุปทิศทางการด าเนินงาน  
และนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 

 หมำยเหตุ : 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45น. 
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โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนระดับสถำนประกอบกำร 
“สร้ำงสุข-ลดทุกข์กลุ่มแรงงำนในระบบ ปี 2563-2564 ในพื้นที่ EEC” 

วันพุธที่ 18 มีนำคม พ.ศ.2563 เวลำ 10.00-15.30 น. 
ณ ห้อง Medio อมำคิโอ้ ชิลล์ ปำร์ค ต.คลองต ำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

  

สืบเนื่องจากการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าและกลไกการสร้างเสริมสุขภาพจิตกลุ่มแรงงาน 
“การสร้างสุข ลดทุกข์ ระยะท่ี 1” ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงาน 24 เดือน คือ ต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 2560-30 
กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 2          
มีสมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SADA) เป็นองค์กรบริหารจัดการได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานในระบบ 4 ข้อ ดังนี้ 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าแรงงานในระบบ ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีในการค้นหาและท า
ความเข้าใจต่อสาเหตุ เงื่อนไขของปัญหา รู้เท่ารู้ทัน (Health Literacy) เพื่อจัดการปัญหาในการท างานและ
ด ารงชีวิต เพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพจิตท่ีดีท้ังระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

2) เพื่อพัฒนารูปแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตส าหรับกลุ่มแรงงานในระบบ  
3) เพื่อพัฒนากลไกขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพจิตในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบท

ของแรงงานในระบบ  
4) เพื่อขยายองค์ความรู้จากกระบวนการท างานสู่องค์กรแรงงานในระบบ ให้มีโอกาสและศักยภาพใน

การรับรู้ เข้าใจและมีความรู้เท่ารู้ทันเพื่อให้เกิด ความสมดุลระหว่างงานและวิถีชีวิตการด าเนินงาน  
 

ผลส ำคัญที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1 (2660-2562) พบว่ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลง                 
3 ประกำร ดังนี้ 

1) แรงงานในสถานประกอบการจ านวน 34 คน ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์แรงงานฟอร์ดและมาสด้า 
ประเทศไทย ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อลดความเครียด ความกังวลใจ 
โดยแบ่งเป็นผู้น าแถว 1 จ านวน 10 คน ท่ีมีศักยภาพและสามารถท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้กับผู้น าแถว 2 อีก             
24 คน ในการฝึกฝนการจัดการตนเองและท าหน้าท่ีในการขยายผลสู่ระดับสหภาพแรงงานและสถาน
ประกอบการ 

2) เกิดการขยายผลสู่นโยบายสถานประกอบการ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นกลไกการ
ขับเคล่ือนร่วมกับผู้น าหรือคณะกรรมการสหภาพแรงงาน จ านวน 4 สถานประกอบการ  

2.1) บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลิตรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดและมาสด้า มีจ านวน
พนักงาน 6,483 คน ประเด็นการขยายผล คือ สุขภาพจิตและการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการท างาน ,          
การลด ละ เลิกบุหรี่ เหล้าและหวยเพื่อการออมและจัดการหนี้สิน, การออกก าลังกาย-อาหารและโภชนาการ
เพื่อลดภาวะอ้วนและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

2.2) บริษัท วาย เอ็ม พี (ไทยแลนด์) จ ากัด มีพนักงาน/คนงาน 165 คน 2.3) บริษัท วาย เอ็ม พี ทูลส์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด มีพนักงาน/คนงาน 36 คน 2.4) บริษัท วาย เอ็ม พี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์)           
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มีพนักงาน/คนงาน 940 คน ประเด็นการขยายผลท้ัง 3 บริษัท คือ การลด ละเลิก บุหรี่ เนื่องจากเป็นบริษัท
เป็นเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตช้ินส่วนรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในประเทศไทย ท่ีบริหารโดยกลุ่มผู้บริหารชาวญี่ปุ่น 

3) เกิดต้นแบบสถานประกอบการสร้างสุข ลดทุกข์ คือ บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งมีการประสานและส่งต่อเป็นนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน ในสถานประกอบการตามแนวทาง 10  Packages โดยต่อยอดจากผลการ
ด าเนินงานโครงการ คือ นโยบายของผู้บริหารและแผนปฏิบัติการสร้างสุขลดทุกข์ ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 
สุขภาพจิตและการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการท างาน , อาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสม , การออกก าลัง
กายและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง , การจัดการบุหรี่ เหล้าและสารเสพติด รวมถึงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ได้คัดเลือกให้เป็นบริษัทต้นแบบเพื่อการขยายเครือข่าย และขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ตามแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 -2564 และแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 6 ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (2560 -2564) 
อย่างไรก็ตามการด าเนินงาน “สร้างสุข-ลดทุกข์กลุ่มแรงงานในระบบระยะท่ี 1” ยังพบช่องว่างและควร
ด าเนินการขับเคล่ือนต่อในระยะท่ี 2 ได้แก่ 

1) การให้ความส าคัญกับการรวบรวม จัดเก็บ จัดการข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตนเอง ครอบครัว และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เห็นการเปล่ียนแปลงท้ังในด้านวิธีการและระดับ
ศักยภาพหรือความก้าวหน้าท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะด้านคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีผู้น าแรงงานยังไม่คุ้นเคยและจักต้อง
ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 

2) การต้องสร้างความตระหนักอย่างเข้มข้นในประชากรวัยแรงงานให้สามารถจัดการความทุกข์ได้
ด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานในระบบต้องเผชิญกับภาวะความเครียด ความกังวลและเป็น
โรคซึมเศร้าสูง เนื่องด้วยความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ การดูแลครอบครัวท้ังลูกเล็ก ลูกวัยรุ่น และบุพการีท่ีสูง
วัยท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิด หากประชากรกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ ลงมือ
ปฏิบัติและสามารถลดความเครียด ความกังวลด้วยตนเองได้ ก็จะน าไปสู่การขยายผลในระดับครอบครัว ชุมชน
และนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป โดยมีกลไกผู้น าแรงงานเดิมท่ีมีการพัฒนามาแล้วใน
ระยะท่ี 1 ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง เพื่อการจัดการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก 

3) การสร้างเสริมสุขภาพจิตวัยแรงงานเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงาน จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือท่ีหลากหลาย เป็นเครือข่ายการท างานระดับพื้นท่ี EEC โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดกลไกเชิงรุกใน
ระดับพื้นท่ีปฏิบัติการท่ีเช่ือมต่อกับฝ่ายนโยบาย ซึ่งต้องการการสนับสนุนท้ังองค์ความรู้และความร่วมมือใน
การพัฒนาศักยภาพแรงงานร่วมกัน ตลอดจนการจัดการความรู้ ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งหากสามารถประสานและ           
บูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากร ท้ังองค์ความรู้และกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนงานอย่างเป็นระบบ
ต้ังแต่เริ่มต้นด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมายร่วมท่ีตอบสนองหลักการ WIN-WIN Solution ก็จะสามารถ
หนุนเสริมและสานพลังกันและกันได้เป็นอย่างดี มากกว่าการคิดและท าแยกส่วนตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยงาน 
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4) ด้วยสถานการณ์ดังท่ีกล่าวมาท้ังหมดจึงน ามาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
การขับเคล่ือนระดับสถานประกอบการ “สร้างสุข-ลดทุกข์กลุ่มแรงงานในระบบ ปี 2563-2564 ในพื้นท่ี EEC” 
ในวันพุธท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้อง Medio อมาคิโอ้ ชิลล์ ปาร์ค ต.คลองต าหรุ 
อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 

 

โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้ 
1) ท าความเข้าใจสถานการณ์ กรอบคิด เป้าหมาย กระบวนการ และ roadmap การด าเนินงาน 

“สร้างสุข-ลดทุกข์กลุ่มแรงงานในระบบ ปี 2563-2564 ในพื้นท่ี EEC”  
2) หารือและแลกเปล่ียนเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานในระดับสถานประกอบการ ท่ีมุ่งเน้นให้เกิด

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีส่งผลต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคล่ือนงานในระดับสถาน

ประกอบการแต่ละแห่ง 
 

ขอบเขตเนื้อหำ และกระบวนกำร  
1) เรียนรู้ต้นทุนการท างานสร้างสุข ลดทุกข์จากประสบการณ์ท างาน บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์             

(ประเทศไทย) จ ากัด 
2) ชวนคิดชวนคุย “สถานประกอบการต่อแนวทางการด าเนินงาน สสส. กับการสร้างเสริมสุขภาพจิต

เชิงรุกกลุ่มวัยแรงงาน” ในมุมมองและบทบาทสถานประกอบการ 
3) จัดท า ร่าง แผนปฏิบัติการระดับสถานประกอบการ 4 แห่ง  
4) สรุปผลการประชุมและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในระยะต่อไป 
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รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุฯ 
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำควำมร่วมมือกำรขับเคลื่อนระดับสถำนประกอบกำร 
“สร้ำงสุข-ลดทุกข์กลุ่มแรงงำนในระบบ ปี 2563-2564 ในพื้นที่ EEC” 

วันพุธที่ 18 มีนำคม พ.ศ.2563 เวลำ 10.00-15.30 น. 
ณ ห้อง Mideo  อมำคิโอ ้ชิลล์ ปำร์ค ต.คลองต ำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

 

ล ำดับที่ รำยชื่อ องค์กร 
1. บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

1)  นายไวยวุฒิ  สุกิจพิริยะพนัธ ์ ผู้จัดการ HR 
2)  นางสาวณัฏภัสสร สตางค์ธนาคม รองผู้จัดการ HR 
3)  นายนันทวัฒน์  วงศ์พัฒนกานต์ ประธานสหภาพแรงงาน 
4)  นายธนบดี  พรมราช เลขานุการสหภาพแรงงาน 
5)  นายพีระพงษ์  ลือชัย ฝ่ายการศึกษาสหภาพแรงงาน 
6)  นายอนันต์  มาลินี เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ  (จป.) 

2. บริษัท ทำเคเบะ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
7)  นายสิทธิพงศ์ ชูวงค์ ประธานสหภาพแรงงาน 
8)  ผู้แทน กรรมการสหภาพแรงงาน 
9)  ผู้แทน HR 

3. บริษัท เอจีซี แฟลทกลำส ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)  
10)  นายจตุรงค์ ไพรสิงห์ สหภาพแรงงาน 
11)  นายมานพ บุญปกครอง สหภาพแรงงาน 
12)  นายรุ่งธิวา เจียมตน สหภาพแรงงาน 

4. บริษัท วำยเอ็มพี เพรส แอนด์ ดำยส์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด  
13)  นายวัฒนา  สันสา สหภาพแรงงาน 
14)  นายทรงวุฒ ิ บัวเบา สหภาพแรงงาน 
15)  นายฉัตรชัย เนื่องจ านงค์ สหภาพแรงงาน 
16)  น.ส.วรรณภา  บุดตา Staff admin 
17)  นายสุพรชัย อัศวประพล ตัวแทนบริษัทผู้จัดการโรงงาน 
18)  นายก าพล พลีชุมทอง เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานวิชาชีพ (จป.) 

5. โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยแรงงำน “กำรสร้ำงสุข ลดทุกข์” 
19)  นางอรพนิ วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการฯ 
20)  ดร.รัตน์สุดา ทนันปา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ 
21)  นายยุคนธร  พรมเดช  ผู้ประสานงานโครงการฯ  
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ล ำดับที่ รำยชื่อ องค์กร 
22)  นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิลัย  เจ้าหน้าท่ีข้อมูลสารสนเทศ 

6. คณะท ำงำนโครงกำรฯ กลุ่มแรงงำนในระบบ 
23)  นางสาวบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นักวิชาการอิสระ  
24)  นายตรีชาญ ผ่องใส คณะท างานโครงการฯ 
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สรุปสาระส าคญัโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก  
กลุ่มวยัแรงงาน “การสรา้งสุข ลดทุกข”์ 
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1 

 

              

 ผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนมีนาคม 2562 ท่ัวประเทศมีผู้ท่ีมีงานท า                      
จ านวน 37.7 ล้านคน ประมาณร้อยละ 70 ท างานนอกภาคเกษตรกรรม นับเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงเกิด
ความเครียดได้สูงกว่าวัยอื่น เนื่องจากหน้าท่ีความรับผิดชอบครอบครัว การงาน และเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะกลุ่มท่ีน่าห่วงคือผู้ท่ีใช้เวลาท างานมากกว่า 50 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจากผลส ารวจครั้งนี้พบว่า                   
มีมากถึง 7 ล้านกว่าคน เป็นกลุ่มท่ีเส่ียงเกิดความเครียดได้ง่าย อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการท างาน                 
และสุขภาพ หากไม่รู้วิธีจัดการความเครียดท่ีถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มท่ีท างานมากกว่า 50 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์             
เป็นกลุ่มท่ีเส่ียงเกิดความเครียดได้ง่าย หากปล่อยสะสมจะเป็นอยู่ระยะยาวนานจะกลายเป็นภัยเงียบ มีโอกาส
ท่ีโรคทางกายอื่นๆ จะตามมาท่ีส าคัญได้แก่ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เป็นต้น      
          ความเครียดเป็นปฏิกิริยาของร่างกายท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้าท้ังภายนอกภายใน ในแง่ดีคือท าให้              
ร่างกายต่ืนตัว ตอบสนองต่อส่ิงคุกคามหรือแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเข้ามาในชีวิตประจ าวัน กล่าวคือร่างกายจะผลิต
ฮอร์โมนท่ีมีช่ือว่าคอร์ติซอล (Cortisol) หรือฮอร์โมนแห่งความเครียดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากฮอร์โมนตัวนี้                
จะส่งผลให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงตลอดเวลา ท าให้ระบบการท างานและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
เปล่ียนแปลงไป จึงไม่ควรมองข้ามความเครียด 
          “สัญญาณเตือน 3 ด้านท่ีบ่งบอกว่าก าลังมีความเครียด มีดังนี้ (1) ด้านร่างกาย มักเจ็บป่วยบ่อยๆ                
โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีเรี่ยวแรง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้องอืด ปวดหลัง ฯ (2) ด้านจิตใจ                  
จะเคร่งเครียด ขาดสมาธิ หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน เหม่อลอย เบื่อหน่าย เศร้าหมอง เป็นต้น และ (3) ด้านพฤติกรรม       
จะจู้จ้ีขี้บ่น เก็บตัว สูบบุหรี่จัด ด่ืมสุรามากขึ้น อาจใช้ยากระตุ้น เช่น ยานอนหลับหรือสารเสพติดต่างๆ เป็นต้น 
                 

                           ปัญหำสุขภำพจิตวัยท ำงำน (ช่วงอายุ 20 - 59 ปี) ท่ีน่าห่วง คือ ปัญหาการฆ่าตัวตาย                         
                  และพบว่าเป็นกลุ่มท่ีมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงท่ีสุด อยู่ ท่ี 8.04 ต่อแสนประชากร 
โดยเฉพาะอายุระหว่าง 35-39 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายมากท่ีสุด 9.55 ต่อแสนประชากร ล าดับรองลงมา คือ 
ปัญหาความเคร ียดหรือว ิตกกังวล เช่น ปัญหาเกี ่ยวกับสุขภาพกาย โรคเรื ้อร ัง   ม ีหนี ้ส ิน เป็นต ้น               
ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว และอาการซึมเศร้า ตามล าดับ 
          

                                                             
1 ข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยท างาน “ สร้างสุข ลดทุกข์ ”  : ระยะที่ 3 - กุมภาพันธ์ 2563 - สิงหาคม 2564 
    สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (SADA) 
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            ข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิตพบว่าปัญหาของกลุ่มวัยแรงงานท่ีสอดคล้องกันคือ ปัญหาของกลุ่ม          
วัยแรงงาน ท่ีโทรมาปรึกษาผ่านสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า ปัญหาทางจิต
เวช เป็นปัญหาส าคัญล าดับแรกที่วัยท างานโทรเข้ามาปรึกษามากที่สุด จ านวน   20,102 คนรองลงมา           
คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล จ านวน 17,347 คน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกาย โรคเรื้อรัง     
มีหนี้สิน เป็นต้น ปัญหาความรัก จ านวน 4,776 คน ปัญหาครอบครัว จ านวน 2,513 คน และซึมเศร้า 
จ านวน 2,085 คน ตามล าดับ  

  วัยท ำงำนเสี่ยงสุขภำพแย่ลง  ผลส ารวจพบว่า คนวัยท างานอายุ 35-49 ปี ยังคงเป็น                         

กลุ่มท่ีมีคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่น้อยท่ีสุดแทบทุกด้านติดต่อกันทุกปี ซึ่งกลุ่มคน  

เหล่านี้ต้องรับมือกับปัญหาชีวิตทุกๆ ด้าน เช่น ท างานหนัก ใช้ชีวิตประจ าวันท่ีส่งผลเสียต่อ

สุขภาพ รวมถึงมีปัญหาด้านการเงินมากกว่าช่วงวัยอื่น และพบว่า ความเครียดของคนกลุ่มนี้เกิดจากแรงกดดัน

ท่ีต้องดูแลครอบครัว เนื่องจากการมีชีวิตท่ีดีนั้นไม่เพียงแต่ต้องใช้เงินจ านวนมากแต่ยังต้องมีการจัดสรรเวลาให้

เพียงพอ รวมถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรง  และยังคิดหรือมองว่าท าได้ยากเพราะจ าเป็นต้องทุ่มท างานหนักจนไม่

มีเวลาพอท่ีจะไปท าเรื่องอื่นๆ   

   

 ประเด็นท้ำทำย : จากความเครียด ความกังวล  โอกาสการเป็น               
โรคซึมเศร้า ท่ีเป็นความทุกข์   ของกลุ่มวัยท างาน จะท าอย่างไรให้มีหรือเกิด
กระบวนการสร้างสุข และลดทุกข์ร่วมกัน ภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง
บริการท่ียังไม่เอื้อต่อวิถีชีวิตคนท างานในสถานประกอบการและสภาวะ Disruption  

ท่ีก าลังแรงงานจะถูกทดแทนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสถานการณ์แพร่กระจายของไวรัสโควิด–19 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ณ ปัจจุบัน 
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กลุ่มวัยแรงงานยังมีศักยภาพไม่เพียงพอและมีข้อจ ากัดด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการอารมณ์ 
ความเครียด ความกังวล (สร้างเสริมสุขภาวะทางจิต)  ตลอดจนทักษะการจัดการและการป้องกันปัญหาท่ี
ถูก ต้อง  และไปไม่ถึ งการ จัดการปัญหาท่ีเป็นรากเหง้ าของความเครียด ความกังวลด้วยตนเอง                   
เห็นความส าคัญน้อยกว่าด้านเศรษฐกิจ และคิดว่าท าไม่ได้ไม่มีเวลาท า และมองว่า “ความเครียด โรคซึมเศร้า 
และสุขภาวะทางจิต คือเรื่องของคนบ้า สติไม่ดี มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ”  

(1) โรคซึมเศร้าและอัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากเงื่อนไขสภาวะบีบค้ัน              
ทางเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่  ปัญหาสุขภาวะทางจิตจะซับซ้อน รุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสีย                  
ทางสุขภาพของประชาชน 

(2) การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง
ครอบครัวและสังคมเป็นลักษณะครอบครัว
เ ด่ียวและ เป็น สังคม เมื อ งมากขึ้ น  ท า ให้
ประชาชนเกิดความโดดเด่ียว ขาดความอบอุ่น 
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สัมพันธภาพ          
ในครอบครัวและน าไปสู่ปัญหาความรุนแรง 
ทางสังคมท่ีมากขึ้น 

(3) การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต 
หรือสร้างสุข ลดทุกข์ เป็นงานท่ีท าเพียงใครคน
ใดคนหนึ่ง ไม่ส าเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย เช่น หน่วยบริการสุขภาพ กระทรวง
พัฒนาสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และนายจ้างและโดยเฉพาะตนเองและครอบครัว  

(4) สร้างความตระหนักและความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องปัญหาและสุขภาวะทางจิต ท่ีทุกคน                
ในสังคมควรหรือต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ(Awareness) ท้ังในในกลุ่มภาวะปกติและ กลุ่มเส่ียง โดยเริ่มต้ังแต่                   

ระดับบุคคล ครอบครัว เพื่อน และชุมชน/สังคม และเน้นการ
พัฒนาความรู้ด้านสุขภาวะทางจิตแบบองค์รวม  

(6)  สร้างการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน                
ในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและการป้องกันปัญหาสุข
ภาวะทางจิตในกลุ่มวัยและเสริมสร้างสายสัมพันธ์                    

ท่ีเข้มแข็งภายในครอบครัว  
  (7) รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตเชิงรุก และ

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  นวตกรรม ในรูปแบบของ
เครือข่าย เพื่อเสริมพลังความเข้มแข็งทางใจ ทางกาย และทางสังคมให้เป็นภูมิคุ้มกันร่วมกัน  

อะไรบ้ำงที่เป็นควำมท้ำทำยและเง่ือนไขส ำคัญของกำรสร้ำงสุข ลดทุกข์ร่วมกัน 
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หมายเหตุ : อำสำสรำ้งสุข และหมอสุขชมุชน หรอืนักส่งเสรมิสุขภำพ (Health Promoter)หมำยถงึผูน้ ำทีผ่่ำนกระบวนกำรพฒันำ 

ศกัยภำพ มคีวำมสำมำรถในกำรจดักำรเพือ่กำรสรำ้งสุขลดทกุขร์ะดบับคุคล ระดบักลุ่ม/เครอืขำ่ย หรอืในสถำนประกอบกำร 

กรอบคดิการสรา้งเสรมิสุขภาพจติเชงิรุก “การสรา้งสขุ ลดทกุข”์ 
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 เป้ำหมำย คนท างานในสถานประกอบการเป้าหมาย มีระดับความสุขเพิ่มขึ้น           

อย่างน้อยร้อยละ  50 และมีศักยภาพการจัดการเพื่อลดความเครียด ความกังวล                     
จากกระบวนการสร้ าง เสริม สุขลดทุกข์ เ ชิ งรุก โดยการมี ส่วนร่ วม คนท างาน                        
สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลไกการสร้างสุขลดทุกข์เชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

คณะท างานท่ีประกอบด้วย ผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาบุคลาการ และผู้น าแรงงานในการเป็น

พี่ เ ล้ียง (Coaching) ให้กับคนท างานเพื่อ ให้มี ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการตนเอง                

ท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเพิ่มสุข ลดทุกข์ ร่วมกัน  

            พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการขยายประสบการณ์และองค์ความรู้จากสถานประกอบการ
สร้างสุข ลดทุกข์ต้นแบบสู่สถานประกอบการในพื้นท่ี EEC โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน              
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับเขต/จังหวัด  

                                 

             สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างสุขลดทุกข์และการเตรียมตัว
เป็นผู้สูงอายุเมื่อเกษียณอายุการท างาน โดยใช้ฐานประสบการณ์ องค์ความรู้จากสถานประกอบการตัวอย่าง 
เช่ือมโยงกับนโยบายของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีอยู่  
  

 

 

 

 

 กระบวนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  7 กระบวนการ ดังนี้ 
           การพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไก“คณะท างาน”การขับเคล่ือนงาน
ในระดับสถานประกอบการและระดับเครือข่าย  
   การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนงานในระดับสถานประกอบการ “พี่เล้ียง : Coaching  ”และผู้น า
ในสายหรือไลน์การผลิตหรือกรรมการสหภาพฯ  
            เอื้ออ านวยและสนับสนุนกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างกลไกพี่ล้ียงและหน่วยงานหรือ             
ภาคีหุ้นส่วนหลัก เพื่อการวางแผนการขับเคล่ือนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตเชิงรุกร่วมกัน  

เก่ง..ด.ี..มสุีข...สนุกกบังานและชีวติครอบครวั 
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           สนับสนุนการขับเคล่ือนงานสร้างสุข ลดทุกข์ท้ังในระดับบุคคล/ครอบครัว และระดับกลุ่มหรือ
องค์กร ตามบริบทของสถานประกอบการ 
  สนับสนุน Core Team พัฒนากลไก “พี่เล้ียง : Coaching”ในการติดตามประเมินผลภายในและ
เสริมศักยภาพกระบวนการท างานร่วมกัน   
           ประสาน และสนับสนุนเอื้ออ านวยให้เกิดการเช่ือมโยงหรือบูรณาการร่วมกับแนวนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐและเวทีนโยบายสาธารณะ เพื่อการส่ือสารและขยายผลการด าเนินงานไปยังเครือข่ายภาครัฐ
และสถานประกอบกำรอื่นๆ  
           ประเมินและสรุปบทเรียนความก้าวหน้าและระดับการพัฒนา  ร่วมกับคณะท างานและหลักและ
กลไกพี่เล้ียงเป็นระยะพร้อมท้ังการเสริมศักยภาพควบคู่กับการขับเคล่ือนงาน (On the Job Training)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำนประกอบกำรเป้ำหมำย จ านวน 6 สถานประกอบการ ดังนี้  

 บริษัท วาย เอ็ม พี เพรส พาร์ท แอนด์ ดายส์ จ ากัด จ.ชลบุรี 

 บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ )ประเทศไทย) จ ากัด  จ.ชลบุรี 
 บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์  (จ ากัด จ .ชลบุรี  

 บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส ประเทศไทย จ ากัด )มหาชน(  จ.ชลบุร ีและ จ.ระยอง 
 บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์  (ประเทศไทย) จ ากัด “AAT”  นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด                             

ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
 บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จ ากัด จ.ชลบุรี 

ระยะเวลา 15 เดอืน  : 1 มนีาคม 2563   - พฤษภาคม 2564 
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      สมาคมวถิทีางเลอืกเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

   Sustainable Alternative Development Association  (SADA) 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

 

 

 

 

           คณะท างานพี่เล้ียง (Coaching Team)  ท าหน้าท่ีเป็นกลไกการจัดการเพื่อการสร้างสุขลดทุกข์   
เชิงรุกในระดับสถานการประกอบการและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมเพื่อเสริมพลังและการส่ือสารสังคม 
ท่ีส่งผลต่อการสนับสนุนเชิงนโยบายจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 35 คนจาก  
  เครือข่ายสถานประกอบการเพื่อการขับเคล่ือนการสร้างการสร้างสุขลดทุกข์เชิงรุกและเป็น                  
องค์รวมท้ังในระดับสถานประกอบการและระดับนโยบายจังหวัด/พื้นท่ี EEC  
           ชุดความรู้จากการถอดบทเรียนและข้อเสนอนโยบายต่อรูปแบบวิธีการบริหารจัดการเพื่อการสร้าง
สร้างสุขลดทุกข์เชิงรุกของกลุ่มวัยแรงงานในสถานประกอบการท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมป้องกัน
ตนเอง (Self-care ) ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ส านักงานประกันสังคม ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ กองทุนทดแทนและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 
           สถานประกอบการสร้างสุข มีกลไกและระบบการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อหรือสนับสนุน             
การสร้างสุขลดทุกข์ ในประเด็นสุขภาพ การจัดการเงินและอาชีพทางเลือกเพื่อการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ              
ท่ีมีคุณภาพ (Pre ageing ) สารเสพติด และ/หรือ ครอบครัว  
 

      

 

 

หน่วยงำนสนับสนนุ : 

 

 

 

 
 
 
 

ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Outputs -Outcome) 

เอกสารฉบับน้ี น าข้อมูลมาจากชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุก กลุ่มวัยท างาน 

 (ทั้งกลุ่มแรงงานนอกระบบและในระบบหรือกลุ่มคนท างานในสถานประกอบการ)  

“การสร้างสุข ลดทุกข์” 
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ประสบการณ ์บทเรยีน  
สรา้งสุข ลดทุกข ์คนท างานในสถานประกอบการ 
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ประสบกำรณ์ บทเรียน สรำ้งสุข ลดทุกข์ คนท ำงำนในสถำนประกอบกำร 
โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)  

 
         การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของประชากรส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานไทยจะสูงข้ึน แรงงานท่ีมีอายุ       
45 ปีข้ึนไปจะมีจ านวนมากข้ึนและมีบทบาทส าคัญในการสร้างผลิตภาพแรงงาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ท าให้ประเทศไทยมีเวลาน้อยในการปรับตัวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งอายุท่ีเพิ่มข้ึนของ
ผู้ปฏิบัติงานน้ัน มีผลต่อความสามารถในการท างาน (Work Ability) ขณะเดียวกันแรงงานเหล่าน้ีจะก้าวเข้าสู่การ
เกษียณในอีก 10 ถึง 15 ปีข้างหน้า เพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานกลุ่มน้ีก้าวเข้าสู่การเป็นประชากรสูงวัยท่ี
มีคุณภาพท้ังในด้านของคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม   
              

        ภำวะ “Disruption” คือสถานการณ์ส าคัญท่ีท้ังสถานประกอบการ
และแรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความเครียดอย่างมหาศาลกับความ
เสี่ยงรูปแบบใหม่น้ี ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มของโลกที่ไม่แน่นอน, ความต้องการของ
ลูกค้าในอนาคต, วัตถุดิบ ต้นทุน ค่าจ้างสูงข้ึน ฯลฯ และส่งผลต่อความเครียด 
ความกังวลใจ และสุขภาวะคนท างานในสถานประกอบการ” ดังน้ี 

 1) ทุกข์ที่เกิดจำกรูปแบบกำรจ้ำงงำนที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งผลต่อหลักประกันควำมม่ันคงในกำร
ท ำงำนระยะยำว โดยเฉพาะ  

      1.1) การปิดบางแผนกในสถานประกอบการลงเพื่อลดการจ้างงานรูปแบบเดิม เพื่อแทนท่ีด้วย
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่  

      1.2) การเร่งปริมาณการผลิตให้ทันเวลาท่ีก าหนดส่ง หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ไม่เพียงส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพจิตและความเครียดจากการท างาน แต่ยังส่งผลต่อสิทธิประโยชน์การจ้างงานท่ีสถานประกอบการก าหนด
คาบเกี่ยวสัมพันธ์กับผลผลิตท่ีต้องได้  

      1.3) พนักงานบางกลุ่มไม่พร้อมรับกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ 
เช่น พนักงานท่ีมีอายุมากหรือใกล้เกษียณอายุจากการท างาน หรือในกลุ่ม
พนักงานท่ีเจ็บป่วยระยะยาว (pro-long sick) ท่ีอาจจ าเป็นต้องออกจาก       
สถานประกอบการก่อนถึงเวลาเกษียณอายุจริง 

2) ทุกข์ที่เกิดจำกระบบค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทน ท่ีไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ท า
ให้แรงงานต้องท างานล่วงเวลาและส่งผลต่อช่ัวโมงการท างานท่ียาวนาน และปัญหาด้าน
สุขภาพกายและใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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3) ทุกข์ที่เกิดจำกกำรเข้ำไม่ถึงอ ำนำจกำรรวมกลุ่มและเจรจำต่อรอง 
ท้ังน้ีด้วยสภาพการจ้างงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต มีการจ้างงานรูปแบบ
ใหม่ๆ เกิดข้ึน เช่น Platform Economy โอกาสท่ีแรงงานจะรวมตัวก็เป็นไปได้
ยากข้ึน ท้ังด้วยข้อจ ากัด พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ท่ีไม่เท่าทันและ
สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานแบบใหม่ ส่งผลต่อความเครียดความกังวลด้าน
รายได้ท่ีอาจไม่แน่นอน  

สถานการณ์ปัจจุบัน ท้ังสภาวะ Disruption  สังคมผู้สูงอายุ เศรษฐกิจตกต่ า คนตกงาน เกี่ยวข้องกับ               
แรงงานทุกคน  นายจ้างและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวางแผนและ
เตรียมการท่ีดีและพัฒนากลยุทธการท างานท่ีต่างจากเดิมท่ีมุ่งเน้นผลงาน (Output) มากกว่าผลลัพธ์ (Outcome)  
โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและการเงิน เพื่อสร้างแรงงานให้มีพลังสู้ รักษ์สุขภาพกายใจให้พร้อม  รู้จักการ
จัดการชีวิตและการออมและการจัดการเงิน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้และโอกาสควบคู่ไปกับการท างาน เพื่อการมี
ศักยภาพการจัดการด้วยวิธีคิดใหม่ (Mindset) เพื่อน าไปสู่การเพิ่มสุข ลดทุกข์ (ความเครียด ความกังวล) และความ
มั่นคงหรือความเข้มแข็งทางจิตใจ มีสุขภาพกายและสุขภาพเงิน ท้ังระดับบุคคลและครอบครัว ท่ีมีคุณภาพและส่งผล
ต่อการเพิ่มสุข ลดทุกข์ และเป็นฐานรองรับการเข้าสู่สังคมผู้อายุอย่างมีความพร้อมในระดับหน่ึง 

โครงการสร้างสุข ลดทุกข์  คนท างานในสถานประกอบการ ท่ีผ่านมามีการด าเนินงานผ่านการสร้าง
ความร่วมมือกับนายจ้าง สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้กรอบคิดการสร้างเสริม
สุขภาพตามหลักออตตาวาชาร์เตอร์ และกรอบคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health  Literacy) และให้ความส าคัญกับ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health Outcome) คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล ครอบครัว และการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพจิตเชิงรุกของคนท างานอย่างเป็น          
องค์รวม  

กรณีศึกษำ บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ “AAT” 
หน่ึงในสถานประกอบการ ท่ีเข้าการด าเนินงานโครงการสร้างสุขลดทุกข์  ต้ังอยู่ท่ีนิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด               

จ.ระยอง เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ท่ีเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทมาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน ประเทศญี่ปุ่น กับ
บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกา  AAT มีพนักงานรวม
ท้ังสิ้น 6,483 คน โดยเป็นพนักงานสัญญาจ้างประจ า  จ านวน 5,952 คน 
สัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรงจ านวน 531 คน แยกเป็นระดับปฏิบัติการ จ านวน 
4,579 คน และระดับออฟฟิศ จ านวน 1,904 คน มีองค์กรแรงงาน 2 ระดับ คือ 
สหภาพแรงงานผู้บริหารฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทยกับสหภาพแรงงาน
ฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย การด าเนินงานโครงการมีเป้าหมาย คือ  

"คนท างานในบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จ ากัด จ.ระยอง มีสุขภาพดี มีระบบการออมเงิน                 
ระยะยาว มีความสมดุลในชีวิตครอบครัว และมีความสุขในการท างาน ท้ังในปัจจุบันและออกจากงานหรือ                    
หลังเกษียณอายุจากการท างานแล้ว ผ่านความสามารถในการจัดการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองท่ีเป็นผลมาจาก
ความรอบรู้ในชีวิตของตนเองด้านต่างๆ ซึ่งผ่านการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมให้กับตนเอง ครอบครัว 
กลุ่ม และองค์กร (Health Literacy)  
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วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน ประกอบด้วยเพื่อ  
1) พัฒนาศักยภาพกลไกผู้น าพี่เล้ียงให้สามารถขับเคล่ือนและผลักดันให้เกิดกลุ่มอาสาสร้างสุขในสถาน

ประกอบการ (Change Agent) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สร้างให้เกิดกลุ่มผู้น าอาสาสร้างสุขในสถานประกอบการ ท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสามารถ

จัดการความทุกข์ผ่านการมีข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
3) ขับเคล่ือนให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและรูปธรรมการสร้างสุขลดทุกข์ในสถานประกอบการ  
4) ขยายผลโมเดลการสร้างสุขลดทุกข์ไปยังสถานประกอบการอื่นในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยมี

กรอบคิดการด าเนินงานดังนี้ 
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กรอบคิดภำพรวมกำรด ำเนินงำนสร้ำงสุข ลดทุกข์ของบริษัท AAT เพื่อรองรับสภำวะ Disruption  และสังคมผู้สูงอำยุ (Pre Aging )  
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กระบวนกำรด ำเนินงำน เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  HR  และสหภาพ
แรงงานโดยมีข้ันตอนการลงมือปฏิบัติ 10 ขั้นตอนหลัก เป็นเครื่องมือเพื่อการแสวงหาค าตอบและพัฒนางาน
ร่วมกัน ต้ังแต่  1) สถานการณ์ปัญหาคืออะไร 2) ท าไมจึงเป็นปัญหา 3) ส่ิงท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงคือเรื่องใด 
4) สถานการณ์อนาคตจะเป็นเช่นไรเมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 5) วิธีการท่ีจะน ามาซึ่งการเปล่ียนแปล ง
เหล่านี้ 6) ใครต้องด าเนินการในส่วนใดบ้าง 7) บริษัทต้องการการสนับสนุนอะไรบ้าง 8) ความเส่ียงของภารกิจ
นี้คืออะไรและเราจะรับมือได้อย่างไร ดังนี้  

 
กลไกขับเคลื่อนงำนกระบวนกำรด ำเนินงำนดังกล่าว จะประกอบด้วย Core Team (CT) ท่ีมาจาก

ผู้แทนสหภาพแรงงาน ผู้แทนฝ่าย HR และผู้แทนฝ่ายบริหาร และ Change Agent (CA) เพื่อเป็นกลไก
ขับเคล่ือนการสร้างสุขลดทุกข์ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการท างาน ดังนี้  

1. กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องก่อนด ำเนินโครงกำร 
 ศึกษาข้อมูลภาพรวมก่อนด าเนินงาน 
 ศึกษาช่องว่างนโยบายรัฐท่ีเกี่ยวข้อง และแนวโน้ม

ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 
 การส ารวจข้อมูล baseline ก่อนด าเนินการจริง 

2. รู้และเข้ำใจงำนที่จะท ำร่วมกัน 
 ท าไมถึงมีโครงการ เพื่อใคร และเพื่ออะไร ท าอย่างไร เมื่อใด 

ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง อย่างไร 
 สร้างทีมงาน core team เพื่อขับเคล่ือน 
 รู้ว่า “ฉันหรือเรา” คือใคร มีบทบาท ภารกิจอะไรในโครงการ

นี้ และมีบทบาทภารกิจอะไรต่อตนเอง ครอบครัวและสถาน
ประกอบการ 

 

การเพ่ิมสุข  ลดทุกข์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ของผูบ้รหิาร   HR  และสหภาพแรงงาน 
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3. รู้และเข้ำใจตนเอง ครอบครัว เพื่อนคู่ใจ และเพื่อนร่วมงำน 

 ข้อมูลสุข-ทุกข์ กังวลใจ ด้านสุขภาพ รายได้หนี้สิน ชีวิตครอบครัว 
ชีวิตการท างาน  
 แผนการจัดการตนเอง ครอบครัว และการท างาน 
 แผนหรือบันไดสร้างสุข ตนเอง ครอบครัวและเพื่อนช่วยเพื่อน 

4. พัฒนำด้ำนควำมรู้ ทักษะ  

 เติมความรู้ สุขภาพ การเงิน อาชีพทางเลือก  
 ปฏิบัติเพื่อการสร้างสุข ลดทุกข์ ตามแผนหรือบันไดสร้างสุข และความรู้

จากการปฏิบัติระดับบุคคล เพื่อนช่วยเพื่อน 
 ประเมินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายบุคคล 

5 เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้ำงที่มีอยู่ในสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 กลไกขยายผลเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการท านโยบายจากฐานการท างานจริง และแผนการ
ขับเคล่ือนนโยบาย 
 ผลักดันให้เป็นนโยบายของผู้บริหารและ CEO   
 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การสร้างสุข ลดทุกข์ ระยะ 3 ปีและเช่ือมโยงการ

ท างานกับนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยแรงงาน กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  
 เช่ือมโยงภารกิจในการพัฒนาหลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพ (health 

promoter) ในสถานประกอบการ และ การพัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อ
รองรับการเกษียณอายุกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 

ผลท่ีเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ OUTPUT : เกิดการจัดต้ังกลไกด าเนินงานรูปธรรมในสถานประกอบการ ผ่าน
คณะท างานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเกิดข้ึนครั้งแรกในสถานประกอบการแห่งน้ีและเกิดการขยาย
ผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆ รวม 3 แห่ง โดยมีการน าประสบการณ์และผลเกิดข้ึนจาก
การท างานในบริษัท    ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไปแลกเปลี่ยนกับสถาน
ประกอบการอื่นๆ และเห็นชอบในการด าเนินงานร่วมกันในปี 2563 เป็นต้นไป 

ระดับ OUTCOME : เกิดความร่วมมือรูปธรรมที่ชัดเจนระดับฝ่ายนโยบายภาครัฐราชการกับระดับ
ปฏิบัติการภาคเอกชน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
พ.ศ.2562-2564 เป็นเครื่องมือด าเนินงานร่วมกัน เป็นการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร
ภาครัฐกับองค์กรภาคเอกชน 
 

ระดับ IMPACT : บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมอนามัย                
กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นสถานประกอบการน าร่องในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง ของกระทรวงสาธารณสุข
โดยตรง เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและขยายผลไปยังสถานประกอบการแห่งอื่น 
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จุดแข็ง ข้อจ ำกัด บทเรียน และข้อเสนอแนะ 
 

โดยกำรด ำเนินงำนโครงกำรพบจุดแข็งที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1) มีนโยบายและเป้าหมายชัดเจน เช่น ก าหนดความต้องการในการสร้างความเปล่ียนแปลงในจุดใด  

มุ่งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบุคคลด้านใด มุ่งเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมสถานประกอบการอย่างไร  

2) มี “คณะท างานส่งเสริมสุขภาพ”เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานโดยมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงาน
แต่ละแผนงาน เพื่อขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ                
พ.ศ.2562-2564  

 

แต่อย่ำงไรก็พบข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรที่เปน็บทเรียนรู้ที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1) งานด้านส่งเสริมสุขภาพยังไม่สามารถเช่ือมโยงกับภารกิจแผนแม่บทด้านแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเป็น

แผนงานภาพรวมของบริษัท ท าให้ภารกิจการท างานยังแยกส่วน และส่งผลให้ภาระงานของ

ผู้รับผิดชอบมีมากขึ้น 

2) พนักงานยังขาดการมีส่วนร่วมในโครงการฯ เนื่องจากการท างานระยะแรกเน้นไปท่ีการวางระบบ

และกลไก รวมถึงการเช่ือมประสานงานกับหน่วยภายนอก ท าให้การท างานกับตัวพนักงานในไลน์

การผลิตยังมีน้อย  

3) ขาดกลไกการท างานระหว่างหัวหน้างาน, Supervisor กับพนักงานท าให้ยังไม่สามารถส่ือสาร 

ชักชวนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ  
1) ทบทวนและปรับคณะท างานส่งเสริมสุขภาพแต่ละแผนงานโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญของแต่ละ

คน และเพิ่มเติมผู้ท่ีสนใจท างานเข้ามาเป็นคณะท างาน เพื่อพัฒนากลไกให้สามารถท าหน้าท่ีให้

บรรลุเป้าหมาย   มากขึ้น 

2) ด้านแผนงาน บูรณาการแผนงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นภาพร่วม และแบ่งงานในลักษณะ “ซ้ าเสริม”                

ไม่ “ซ้ าซ้อน” 

3) การ “ค้นหาเจ้าของปัญหาตัวจริงในไลน์การผลิตให้พบ” ผ่าน “การมีข้อมูลความเส่ียงท่ีชัดเจน

ในแต่ละเรื่อง” เพื่อ “ปลุกให้ต่ืน” ท าให้กลุ่มเป้าหมายสามารถส ารวจตนเองได้ จนพบ “จุดท่ี

อยากจะเอาชนะปัญหา” โดยมีคณะท างานส่งเสริมสุขภาพเป็นฝ่ายสนับสนุน ผ่านการท างาน

อย่างใกล้ชิด สร้างแนวร่วมกับหัวหน้างานและ Supervisor ในแต่ละไลน์การผลิต ท้ังกะกลางวัน

และกลางคืน รวมถึงกลุ่ม Manager และสหภาพแรงงาน  
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4) การสร้างให้เกิดกลุ่ม coaching ขึ้นมาในแต่ละไลน์การผลิต เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาใกล้ชิดกับ 

“เจ้าของปัญหาตัวจริง” ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ท้ังนี้อาจเป็น หัวหน้างาน , Supervisor 

หรือพนักงานท่ีมีความสนใจเป็นแกนน าก็ได้ โดยให้ถืองานส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนงานหลักของหัวหน้างานท่ีต้องด าเนินการ และมอบบทบาทให้เป็นผู้ขับเคล่ือนงาน  

5) การออกแบบกิจกรรมควรค านึงถึงความเหมาะสมกับวิถีชีวิตพนักงาน โดย เป็นกิจกรรมท่ีท่ี

น่าสนใจ ใช้เวลาครั้งละไม่มาก ท าเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และสร้างกลุ่มเรียนรู้

ร่วมกันในไลน์ เพื่อเติมความรู้ก าลังใจ กระตุ้นการจัดการ ติดตามพฤติกรรมได้ท่ัวถึง  และค้นหา

แรงจูงใจและมีรางวัลแก่พนักงาน ท่ีจะน าไปสู่ความร่วมมือของพนักงาน  

 

 


