
การด าเนินงานสุขภาพจิต  

    กลุ่มวัยท ำงำน
   ปีงบประมาณ 2562



นโยบาย กรมสุขภาพจิต
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2563

วัยท างาน  เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต

โดยพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความสุขวัยท างานในสถานประกอบการ และโปรแกรมสร้าง
สุขวัยท างานในชุมชน ตลอดจนพัฒนาชุดเทคโนโลยีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึ่งประสงค์ของคนวัยท างาน 
รวมทั้งขยายการจัดการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนวัยท างานให้ครอบคลุมสถาน
ประกอบการทุกแห่ง ภายใต้โครงการ 

“สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”

นโยบายที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มวัย



สถานประกอบการชุมชนโรงพยาบาลชุมชน

การเฝ้าระวังและบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนตามกลุ่มวัยในระบบบริการปฐมภูมิ ท่ีเชื่อมโยงกับ Service Plan

UCCARE
-U : Unity District 
Health team
-C : customer 
Voice
-C : Community 
Participation
-A : Appreciation 
and Quality
-R : resource sharing 
and development
-E : Essential care 

ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนฯ 12 (2560-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกนัปัญหาสขุภาพจิตประชาชนทกุกลุ่มวัย

ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care)

Six building Blocks Context Based Learning CQI R&D KM
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (P&P Excellence , Service Excellence , การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ)

ระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) และต าบลที่บูรณาการงานสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย : ประชาชนวัยท างานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี

* ให้ รพช. มีการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพจติและป้องกันปัญหาสขุภาพจติ 
ตาม “มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน
โรงพยาบาลชุมชน”
* มุ่งเน้น การด าเนินงานใน 3 ประเด็น
หลักของวัยท างาน
   - โรคเร้ือรัง
   - กลุ่มเสี่ยงติดสุรา/ยาเสพติด
   - ความขัดแย้งในครอบครัว
** โครงการขับเคลื่อน : นิเทศ ติดตาม 
Coaching พี่เลีย้งทางวชิาการ

•ส่งเสริม สุขภาพจิต กลุ่มวยัท างาน โดย
เน้นรณรงค์ ให้ความรู้ ประเมินสุขภาพจติ 
(ความสุขและพลังสุขภาพจิต)
* ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มวัยท างาน 
เน้น 
   - เฝ้าระวัง คัดกรอง
 (ความเครียด ซึมเศร้า ปัญหาการด่ืมสุรา)  
   - เยี่ยมบ้าน เพือ่เฝ้าระวัง ติดตามดูแล
อยา่งต่อเนื่อง
** โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 
20 ชมุชน

•บูรณาการการท างานร่วมกัน 3 ศูนย์วชิาการ 
(กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต)
* สนับสนุนให้สถานประกอบการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิตและประเมินความสุขพนกังาน
ทั้งองค์กร
* สนับสนุนให้สถานประกอบการจัดกิจกรรม
ป้องกันปัญหาสขุภาพจติพนกังานกลุ่มเส่ียงและ
ประเมนิ ความเครียด ซึมเศร้า ปัญหาการด่ืมสุรา
•ศูนย์สุขภาพจิต ร่วมเป็นทีมตรวจประเมินสถาน
ประกอบการ ภายใต้โครงการสถานประกอบการ    

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
** โปรแกรมสร้างสุขในสถานประกอบการ
 อย่างน้อย 1 แห่ง

ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
งานทั้งในชุมชนและสถาน
ประกอบการ
*สสจ.
*สสอ.
*รพช./รพ.สต.
*ท้องถิ่น
*สถานประกอบการ
*หน่วยงานภาครัฐ



กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15-59 ป ีในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโปรแกรม
สร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ 8 จังหวัด 24 อ าเภอ ในเขตสขุภาพที่ 6



แนวทางการขบัเคลื่อนงานสขุภาพจิต กลุ่มวัยท างาน

-การพัฒนาศักยภาพ ครู ก. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่เป้าหมายที่มีการจัด
กิจกรรมโปรแกรมสร้างสุขวัยท างานทั้งในชุมชนและสถานประกอบการ
-กลุ่มเป้าหมาย :  สสจ./สสอ./รพช./รพ.สต. จ านวน 21 อ าเภอ

-ชุมชนต้นแบบ 23 แห่ง และ สถานประกอบการต้นแบบ1 แห่ง มีการด าเนินกิจกรรมตาม
โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและโปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในสถานประกอบการ 

-จัดกิจกรรมด้วย โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในพื้นที่ต้นแบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วม / ครู ก.
* ส่งเสริม สุขภาพจิต กลุ่มวัยท างาน โดยเน้นรณรงค์ ให้ความรู้ ประเมินสุขภาพจิต
* ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต กลุ่มวัยท างาน เน้น 

          - เฝ้าระวัง คัดกรอง (ความเครียด ซึมเศร้า ปัญหาการดื่มสุรา)  
          - เยี่ยมบ้าน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
-ส ารวจพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเข้ากับ พชอ. เพื่อลดการเพิ่มภาระงานเจ้าหน้าที่

-ติดตาม หลังจากจัดกิจกรรมตามโปรแกรมสร้างสุขวัยท างาน 
-ประชาชาวัยท างานมีความสุขเท่ากับคนปกติหรือสูงกว่าคนปกติ



พื้นที่ต้นแบบ : ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตกลุ่มวัยท างาน เขตสุขภาพท่ี 6

1.อ าเภอบ่อไร่ 2
2.อ าเภอแหลมงอบ 2
3.อ าเภอเขาสมิง 3

1.อ าเภอนาดี 2
2.อ าเภอศรีมโหสถ 2
3.อ าเภอบ้านสร้าง 3

1.อ าเภอบางปะกง 4
2.อ าเภอบางคล้า 3
3.อ าเภอบางน้ าเปร้ียว 3

1.อ าเภอนิคมพฒันา 2
2.อ าเภอบ้านฉาง 1
3.อ าเภอปลวกแดง 2

1.อ าเภอเกาะสีชัง 1
2.อ าเภอบ้านบึง 3
3.อ าเภอพานทอง 4

1.อ าเภอพระประแดง 5
2.อ าเภอบางพลี 3
3.อ าเภอบางบ่อ 2

1.อ าเภอแหลมสิงห์ 3
2.อ าเภอโปร่งน้ าร้อน 2
3.อ าเภอสอยดาว 2

1.อ าเภอเมืองสระแก้ว 3
2.อ าเภอเขาฉกรรจ์ 2
3.อ าเภอวัฒนานคร 4

โดยก าหนดร้อยละ 30 ของจ านวนอ าเภอทั้งหมดในเขตสุขภาพ 
ร้อยละ 30 ของจ านวนต าบลในอ าเภอที่เลือกเข้ารว่มกิจกรรม
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แผนงาน/โครงการหลัก ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มวัยท างาน 

เขตสุขภาพที่ 6 ปงีบประมาณ 2562

โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการเพ่ือพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าสาธารณสุข ครู ก. ต้นแบบในการสร้างสขุ 
โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการเพ่ือพฒันาพืน้ทีต่้นแบบในการสร้างสุข 
            วัยท างานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด”
โดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

การลงเยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพจิตและปอ้งกันปญัหาสุขภาพจิต 
(บูรณาการทุกกลุ่มวัย)

โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

ช่วง
ธันวาคม - มกราคม

ช่วง
มกราคม - มีนาคม

ช่วง
พฤษภาคม-กรกฎาคม

ช่วง
กรกฎาคม- สิงหาคม




