แผนยุทธศำสตร์กลุ่มวัยทำงำน
ปี 2560-2564
วิสัยทัศน์
“วัยทำงำนสุขภำพจิตดี มีควำมสุข”

ปรัชญำ
1) วัยทำงำนเป็นพลังสำคัญในกำรพัฒนำสังคมและขับเคลื่อนประเทศ เป็นแกนหลักสำคัญในกำรดูแลทุกกลุ่มวัย
2) วัยทำงำนเป็นวัยที่มีควำมพร้อมและศักยภำพในกำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง และมีวุฒิภำวะทั้งทำงร่ำงกำย
และจิตใจอย่ำงสมบูรณ์
3) กลุ่มคนวัยทำงำนที่มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุขจะทำให้สถำบันครอบครัวแข็งแรงและดำรงอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำนและสำมำรถเพิ่มผลผลิตของประเทศได้
4) กำรส่งเสริม ป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพจิตจะช่วยให้เพิ่มพลังและควำมแข็งแกร่งให้กับวัยทำงำนซึ่ง
เป็นทรัพยำกรบุคคลที่สำคัญ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้วัยทำงำนมีศักยภำพในกำรสร้ำงสมดุลของชีวิต สำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์และแก้ไขปัญหำของตนเอง
และครอบครัวอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเดิม และจัดให้มีระบบเครือข่ำยใหม่ที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลสุขภำพจิตกลุ่มคนวัยทำงำน
3) เพื่อให้สังคมเห็นควำมสำคัญของกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตคนวัยทำงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์

ยุทธศำสตร์ที่ 1พัฒนำศักยภำพคนวัยทำงำนให้สำมำรถส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของตนเอง ครอบครัวและ
คนใกล้ชิด (เพื่อนร่วมงำน/ เพื่อนบ้ำน)
เป้ำประสงค์ : 1.1คนวัยทำงำนมีควำมรู้และทักษะ สำมำรถส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของ
ตนเอง
1.2คนวัยทำงำนมีควำมรู้และทักษะ สำมำรถส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของ
ครอบครัวและคนใกล้ชิด
ยุทธศำสตร์ที่ 2พัฒนำและสร้ำงระบบเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตคนวัยทำงำน
เป้ำประสงค์: 2.1พัฒนำคุณภำพระบบเครือข่ำยในระบบสำธำรณสุขให้เป็นไปตำมมำตรฐำนส่งเสริมสุขภำพจิต
และป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
2.2สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยใหม่นอกระบบสำธำรณสุขในกำรดูแลสุขภำพจิตวัยทำงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 3เสริมสร้ำงควำมตระหนักของสังคมในกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตคนวัยทำงำน
เป้ำประสงค์ : 3.1 ประชำชนเกิดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของสุขภำพจิตในฐำนะที่เชื่อมโยงปัญหำสังคมอื่นๆ
3.2ประชำชนร่วมมือในกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตตำมประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบสำรสนเทศสุขภำพจิตวัยทำงำน
เป้ำประสงค์ : 4.1 พัฒนำฐำนข้อมูลวัยทำงำน
4.2มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ
4.3ผลิตข้อเสนอเชิงนโยบำยสุขภำพจิตวัยทำงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำศักยภำพคนวัยทำงำนให้สำมำรถส่งเสริมและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของตนเอง ครอบครัวและคนใกล้ชิด(เพื่อนร่วมงำน/ เพื่อนบ้ำน)
เป้ำประสงค์

: 1.1 คนวัยทำงำนมีควำมรู้และทักษะ สำมำรถส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของตนเอง
1.2คนวัยทำงำนมีควำมรู้และทักษะ สำมำรถส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของครอบครัวและคนใกล้ชิด
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์

ปี 60

ปี 61

ค่ำเป้ำหมำย (สะสม)
ปี 62

ปี 63

ปี 64

ร้อยละของคนวัยทำงำนมีควำมรู้และทักษะ สำมำรถส่งเสริมสุขภำพจิต
และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของตนเอง
ร้อยละของคนวัยทำงำนมีควำมรู้และทักษะ สำมำรถส่งเสริมสุขภำพจิต
และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตของครอบครัวและคนใกล้ชิด
กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด / แนวทำง/โครงกำร ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1.1 พัฒนำองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีในกำรส่งเสริมสุขภำพจิต
และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตสำหรับ
วัยทำงำน

1.1.1.1 จำนวนองค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีในกำรส่งเสริม
สุขภำพจิตและป้องกันปัญหำ
สุขภำพจิตสำหรับวัยทำงำน

ค่ำเป้ำหมำย (สะสม)
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนวทำง/โครงกำร

(เลือกประเด็นใส่ช่องหมำย
เหตุในแผน)
- กำรจัดกำรกับอำรมณ์
และควำมเครียด
- กำรตัดสินใจ กำรจัดกำร
และแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์
- กำรสื่อสำรทำงบวก
- กำรสร้ำงสัมพันธภำพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย (สะสม)
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนวทำง/โครงกำร
และควำมสุขในครอบครัว /
ที่ทำงำนและสถำน
ประกอบกำร
- ทักษะกำรปรับตัว
- กำรลดควำมขัดแย้ง

1.1.2พัฒนำศักยภำพคนวัยทำงำน 1.1.2.1 จำนวนกลุ่มเป้ำหมำย*
ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรส่งเสริม ของคนวัยทำงำนที่ได้รับกำร
สุขภำพจิตและป้องกันปัญหำ
พัฒนำศักยภำพ
สุขภำพจิต ของตนเองครอบครัว
และคนใกล้ชิด

กลุ่มเป้ำหมำย *
ปี 2560 : สถำน
ประกอบกำรที่เข้ำร่วม
ปี 2561 : รถตู้สำธำรณะ
ปี 2562: รถจักรยำนยนต์
รับจ้ำง
ปี 2563 : รถประจำทำง
ปี 2564 : ตำรวจ

1.1.3 พัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงองค์ 1.1.3.1 จำนวนช่องทำงกำร
ควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรส่งเสริม เผยแพร่และเข้ำถึงองค์ควำมรู้ที่
สุขภำพจิตและป้องกันปัญหำ
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย
สุขภำพจิตวัยทำงำน

- Social media / Line /
Youtube / Facebook /
Twitter / Application
ต่ำงๆ
- อบรม / ปฐมนิเทศ คนต่อ
ใบขับขี่หรือต่ออำยุ
ใบอนุญำต / พนักงำนรถเมล์
- สื่อบุคคล : DJ ดำรำ
สื่อมวลชน
- สื่อสิ่งพิมพ์ : นิตยสำร (เช่น
คู่สร้ำงคู่สม) แผ่นพับ หนังสือ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย (สะสม)
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนวทำง/โครงกำร
- บูรณำกำรเข้ำกับหลักสูตร
ต่ำงๆ เช่น หลักสูตรพยำบำล
/ ตำรวจ

1.1.3.2 จำนวนประชำชนวัย
ทำงำนที่เข้ำถึง/เครือข่ำยที่
เข้ำถึง สื่อสำหรับกำรดูแลตนเอง
กำรดูแลครอบครัวและคน
ใกล้ชิด
1.1.3.3 จำนวนผู้นำองค์ควำมรู้
ไปใช้ประโยชน์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2พัฒนำและสร้ำงระบบเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตคนวัยทำงำน
เป้ำประสงค์ : 2.1พัฒนำคุณภำพระบบเครือข่ำยในระบบสำธำรณสุขให้เป็นไปตำมมำตรฐำนส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
2.2สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยใหม่นอกระบบสำธำรณสุขในกำรดูแลสุขภำพจิตวัยทำงำน
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์
จำนวนเครือข่ำยในระบบสำธำรณสุขที่ได้รับกำรจัดตั้งให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิต
จำนวนเครือข่ำยใหม่นอกระบบสำธำรณสุขในกำรดูแลสุขภำพจิตวัย
ทำงำน

ปี 60
เรื่อง

ค่ำเป้ำหมำย (สะสม)
ปี 61
ปี 62
เรื่อง
เรื่อง

ปี 63
เรื่อง

ปี 64
เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทำง/โครงกำร ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
กลยุทธ์
2.1.1 ประสำนเชิงนโยบำยเพื่อ
ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมสุขภำพจิต
และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตวัย
ทำงำน

ตัวชี้วัด

2.1.1.1จำนวนหน่วยงำนที่นำ
นโยบำย/ข้อตกลง ไปดำเนินงำน
ดูแลสุขภำพจิตคนวัยทำงำน
(ประสำนเชิงนโยบำยระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก
กระทรวงสำธำรณสุข)
2.1.2พัฒนำสถำนประกอบกำรให้ 2.1.2.1 ร้อยละสถำนประกอบกำร
มีกำรจัดบริกำรส่งเสริม
ที่ผ่ำนกำรประเมินในระดับจังหวัด
สุขภำพจิตและป้องกันปัญหำ
มีกำรจัดบริกำรส่งเสริมสุขภำพจิต
สุขภำพจิตวัยทำงำนตำมเกณฑ์ และป้องกันปัญหำสุขภำพจิตวัย
คุณภำพ
ทำงำนตำมเกณฑ์คุณภำพ

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

เรื่อง

เรื่อง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เรื่อง

เรื่อง

เรื่อง

แนวทำง/โครงกำร

ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ที่ 3เสริมสร้ำงควำมตระหนักของสังคมในกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตคนวัยทำงำน
เป้ำประสงค์ : 3.1 ประชำชนเกิดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของสุขภำพจิตในฐำนะที่เชื่อมโยงปัญหำสังคมอื่นๆ
3.2ประชำชนร่วมมือในกำรส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันปัญหำสุขภำพจิตตำมประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์

ค่ำเป้ำหมำย (สะสม)
ปี 61
ปี 62

ปี 60

ปี 63

ปี 64

ร้อยละของประชำชนเกิด ควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของสุขภำพจิตใน
ฐำนะที่เชื่อมโยงปัญหำสังคมอื่นๆ
ร้อยละของประชำชน/เครือข่ำยที่ให้ควำมร่วมมือ
จำนวนมำตรกำรด้ำนสุขภำพจิตที่เครือข่ำยใน/นอกระบบสำธำรณสุขนำไป
ปฏิบัติ
กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทำง/โครงกำร ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1.1สร้ำงและพัฒนำสื่อที่มี
ผลต่อทัศนคติทำงบวกในกำร
ส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิตคนวัยทำงำน
อย่ำงเหมำะสม

3.1.1.1จำนวนสื่อ/
ประเด็นที่มีผลต่อทัศนคติ
ทำงบวกในกำรส่งเสริม
สุขภำพจิตและป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิตคนวัย
ทำงำนอย่ำงเหมำะสม
3.1.1.2 จำนวนช่องทำง/
รูปแบบที่มีผลต่อทัศนคติ
ทำงบวกในกำรส่งเสริม
สุขภำพจิตและป้องกัน
ปัญหำสุขภำพจิตคนวัย

ค่ำเป้ำหมำย(สะสม)
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนวทำง/โครงกำร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ทำงำนอย่ำงเหมำะสม

3.1.2 พัฒนำองค์ควำมรู้
สุขภำพจิตที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นปัญหำสังคมที่เกิดขึ้น
ตำมสถำนกำรณ์

3.1.2.1 จำนวนองค์ควำมรู้
สุขภำพจิตที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นปัญหำสังคมที่
เกิดขึ้นตำมสถำนกำรณ์

3.1.3 ประสำนหน่วยงำน/
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรสื่อสำร
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักของ
สังคมในกำรส่งเสริม ฯ

3.1.3.1 จำนวนมำตรกำร
ที่หน่วยงำน/เครือข่ำย
นำไปสื่อสำรสร้ำงควำม
ตระหนัก
3.1.3.2 จำนวน
หน่วยงำน/เครือข่ำยที่
ร่วมมือในกำรสื่อสำรเพื่อ
สร้ำงควำมตระหนักของ
สังคมในกำรส่งเสริม ฯ

ค่ำเป้ำหมำย(สะสม)
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนวทำง/โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบสำรสนเทศสุขภำพจิตวัยทำงำน
เป้ำประสงค์ : 4.1 พัฒนำฐำนข้อมูลวัยทำงำน
4.2 มีกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ
4.3 ผลิตข้อเสนอเชิงนโยบำยสุขภำพจิตวัยทำงำน
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์

ปี 60

ค่ำเป้ำหมำย (สะสม)
ปี 61
ปี 62

ปี 63

ปี 64

มีฐำนข้อมูลวัยทำงำนที่เป็นระบบ
จำนวนหน่วยงำนที่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบำยสุขภำพจิตวัยทำงำน
กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด / แนวทำง/โครงกำร ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
กลยุทธ์
4.1.1พัฒนำฐำนข้อมูล
สุขภำพจิตวัยทำงำนให้
สำมำรถเข้ำถึงและใช้
ประโยชน์ได้

4.1.2 จัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบำยสุขภำพจิตวัย
ทำงำน

ตัวชี้วัด
4.1.1.1 จำนวนเรื่องในฐำนข้อมูล
สุขภำพจิตวัยทำงำนที่สำมำรถ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้
4.1.1.2 ร้อยละของผู้ดำวน์โหลด
ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น
4.1.1.3 ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำใช้ที่มีในระดับมำกขึ้นไป
4.1.2.1 จำนวนข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยด้ำนสุขภำพจิตวัยทำงำน

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนวทำง/โครงกำร

