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คำ�นำ�
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้ กำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ว่ า
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พร้ อ มทั้ ง กำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นต่ า งๆเพื่ อ รองรั บ การ
ขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น และหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้น คือ ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่ ง ขั น โดยพั ฒ นาภาคการผลิ ต และบริ ก ารร่ ว มกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
และเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสุขภาวะที่ดีควบคู่กันไป ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขและภาคการผลิตและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่มุ่งเน้นการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ทุ ก กลุ่ ม วั ย สำ � หรั บ คนวั ย ทำ � งาน ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นภายใต้ เ กณฑ์
“สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” อย่างต่อเนื่อง
กรมสุขภาพจิตในฐานะกรมทีร่ บั ผิดชอบพัฒนาและตรวจประเมินตาม “เกณฑ์กายใจ
เป็นสุข” พบว่า ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ท่ีสถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์เห็นอย่าง
ชัดเจนและยอมรับ คือ อัตราการลาออกของพนักงานลดลง พนักงานมีความสุขและมีความ
ผูกพันต่อหน่วยงานมากขึน้ แม้กระนัน้ ก็ตามสถานประกอบการเหล่านัน้ ยังมีความประสงค์ทจี่ ะ
ต่อยอดการพัฒนาตนเองเพือ่ ดูแลสุขภาพใจของพนักงานอย่างต่อเนือ่ งและให้มคี วามครอบคลุม
ครบถ้วนตามความต้องการของพนักงาน
กรมสุขภาพจิตจึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ ซึง่ สามารถ
ต่อยอดการจัดกิจกรรมจาก “เกณฑ์กายใจเป็นสุข” และเป็นโปรแกรมฯทีผ่ า่ นขัน้ ตอนการพัฒนา
ตามกระบวนการวิจยั และพัฒนา เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดกิจกรรม โดยมุง่ หวังว่าโปรแกรม
สร้างสุขฯนี้ จะส่งเสริมให้คนวัยทำ�งานสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเอง ครอบครัวและคนรอบ
ข้างได้ เพือ่ นำ�ไปสูค่ นวัยทำ�งานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด” คือ คนวัยทำ�งาน
มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
กรมสุขภาพจิต
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 กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต : ครั้งที่ 1 ค้นหาตัวเอง
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 กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต : ครั้งที่ 5 เล่าสู่กันฟัง
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 กิจกรรม เก้าอี้มนุษย์
 กิจกรรม บัตรเติมใจ “ส่งความรักให้ Buddy”
 กิจกรรม คนดี...ต้องบอกต่อ
 กิจกรรม สานฝันสู่จุดหมาย
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โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ

หน้า
ก
ค
1
11
13
15
17
20
22
25
27
32
35
37
39
41
52
55
57
60
64
73
75
76
ค

สารบัญ
Module 5 หลักพักใจในการดำ�เนินชีวิต (ความกตัญญู-ศาสนา-การให้อภัย)
 กิจกรรมทางเลือก หลักธรรม/คุณธรรม/จริยธรรม
 กิจกรรมทางเลือก ความกตัญญู
 กิจกรรมทางเลือก การให้อภัย
Module 6 ความพึงพอใจในสิ่งที่มี
 กิจกรรม พอใจในสิ่งที่...พอดีในสิ่งที่ขาด
บรรณานุกรม			
ภาคผนวก			
ความรู้สุขภาพจิตวัยทำ�งาน
 เครียดได้...ก็หายได้
 เทคนิคการคลายเครียดแบบการใช้จินตนาการ
(Visnalization)
 เทคนิคการนวดคลายเครียด (Massage)
 ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต
 เทคนิคช่วยให้นอนหลับเพียงพอ มีคุณภาพ ลดเสี่ยงโรค
 แบบสังเกตของหัวหน้างาน สำ�หรับการเฝ้าระวังพนักงาน
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 กฎรัก 10 ประการเพื่อรักยั่งยืน
 กฎหลักครอบครัว
 กฎเหล็กครอบครัว “5 ข้อต้องทำ� 8 คำ�พูดห้ามใช้”
 ข้อคิด...สะกิดใจ...การใช้ชีวิตคู่
รายชื่อคณะที่ปรึกษา			
รายชื่อผู้เข้าร่วมประเมินผลโปรแกรมฯ
รายชื่อคณะทำ�งาน			

ง

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ

หน้า
79
81
81
81
83
85
89
91
92
93
95
98
101
103
104
106
107
108
110
111
112
113

บทนำ�

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ

1
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บทนำ�
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการได้ถกู พัฒนาขึน้ มาตามกระบวนการ
วิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตแก่พนักงานทั่วไป รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้แก่พนักงาน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันตั้งแต่เบื้องต้น
ไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต เช่น พนักงานใหม่ทยี่ งั ปรับตัวไม่ได้ พนักงานทีม่ คี วามเครียด
จากการได้รับมอบหมายงานที่เกินความสามารถของตนเองพนักงานที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
มีปัญหาหนี้สิน มีปัญหาครอบครัว เสี่ยงต่อการติดสุราและสารเสพติด เป็นต้น โดยมุ่งหวัง
ว่าถ้าสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฯอย่างต่อเนื่องแล้วจะทำ�ให้พนักงานมี
สุขภาพจิตดี และมีความสุขนัน่ คือ คนวัยทำ�งาน ยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด”

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ
1. ค้นหาปัจจัยที่ทำ�ให้คนวัยทำ�งานมีความสุข โดย
1.1 ทบทวนการศึกษาวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำ�ข้อมูลมาสังเคราะห์หา
ปัจจัยที่ส่งผลให้คนวัยทำ�งานมีความสุข
1.2 สัมภาษณ์เชิงลึก คนวัยทำ�งานทั้งหญิงและชายในแต่ละอาชีพ ได้แก่ อาชีพ
รับจ้างเป็นพนักงานทำ�ความสะอาด อาชีพขับรถแท็กซี่ อาชีพรับจ้างบริษทั เอกชน อาชีพค้าขาย
อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย อาชีพรับราชการ และผู้ที่ว่างงาน
1.3 นำ�ข้อมูลจากการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสังเคราะห์เพือ่
จัดหมวดหมู่ปัจจัยที่ส่งผลให้คนวัยทำ�งานมีความสุข
2. ศึกษาบริบทของสถานประกอบการเพื่อใช้เป็นข้อมูลการออกแบบรูปแบบ
กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานประกอบการซึ่งจะทำ�ให้หน่วยงาน
สามารถนำ�โปรแกรมไปใช้จัดกิจกรรมให้พนักงานได้จริง โดย
2.1 ศึกษาจากแผนงานประจำ�ปีของสถานประกอบการเพือ่ ดูตน้ ทุนเดิมทีส่ ถาน
ประกอบการมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานประจำ�ปีอยู่แล้ว
2.2 ศึกษาจากการนำ�เสนอร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหรือคณะทำ�งาน
ระหว่างการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับการตรวจประเมินระดับประเทศ ภายใต้
โครงการ “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”
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3. จัดทำ�กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ โดย
3.1 จัดทำ�ร่างกรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมฯ จากการสังเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลให้คนวัยทำ�งานมีความสุข
3.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบร่างกรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมฯ และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ให้มีความเหมาะสม
3.3 จัดทำ�กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมฯตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4. จัดทำ�ร่างโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการโดย
4.1 กำ�หนดโครงสร้างและองค์ประกอบของร่างโปรแกรมสร้างสุขฯ ตามกรอบ
แนวคิดโดยมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขคนวัยทำ�งาน
4.2 ออกแบบกิจกรรมใหม่ในแต่ละองค์ประกอบ โดยนำ�กรอบแนวคิดบริบทและ
ต้นทุนเดิมในการจัดกิจกรรมที่มีอยู่แล้วของสถานประกอบการมาเป็นฐานคิด
4.3 คำ�นึงถึงว่าการออกแบบกิจกรรมในร่างโปรแกรมสร้างสุขฯ จะต้องสอดคล้อง
และสามารถสนับสนุนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงสาธารณสุข “สถาน
ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”
4.4 บางกิจกรรมยังคงกิจกรรมเดิมทีส่ ถานประกอบการทำ�อย่างต่อเนือ่ งอยูแ่ ล้ว
และเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้พนักงานทั่วไปหรือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตในพนักงานกลุ่มเสี่ยง ดังนั้นจึงได้มีการนำ�กิจกรรมเดิมมารวบรวมและจัดใส่
ในแต่ละองค์ประกอบของร่างโปรแกรมสร้างสุขฯ
5. ประเมินผลร่างโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ โดย
5.1 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบร่างโปรแกรมสร้างสุขฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับแก้
5.2 ให้ผใู้ ช้ (User) ของสถานประกอบการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย คือ เจ้าหน้าที่
ของศูนย์สุขภาพจิต ร่วมกันประเมินร่างโปรแกรมสร้างสุขฯ
5.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แล้วนำ�
มาวิเคราะห์สรุปผลการประเมินร่างโปรแกรมสร้างสุขฯ
6. ปรับปรุงและจัดทำ�โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการตามสรุป
ผลการประเมิน
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โครงสร้างโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ
1. องค์ประกอบของโครงสร้างโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ
ประกอบด้วย 6 Module โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Module
Module 1
ฝึกมองโลกในแง่ดี

Module 2
ปรับเปลี่ยนความคิด

Module 3
ความเข้มแข็งทางใจ

4

วัตถุประสงค์
l ฝึกคิดบวกต่อตนเอง

ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับ
l กิจกรรมครั้งที่ 1: ค้นหาตัวเอง
l กิจกรรมครั้งที่ 2-3: ตอกยํ้าสิ่งดี
l ฝึกคิดบวกต่อเหตุการณ์
กิจกรรมบังคับ
ทางลบ
l กิจกรรมครั้งที่ 4: หันมองรอบข้าง
l กิจกรรมครั้งที่ 5: เล่าสู่กันฟัง
l รู้จักชื่นชมคนอื่น
กิจกรรมบังคับ
l กิจกรรมครั้งที่ 6: ชื่นชมคนรอบ
ข้างอย่างจริงใจ
l ปรับความคิดด้วยการเปิด
เมนูกิจกรรมทางเลือก
มุมมองรอบด้าน
l กิจกรรม พลังอึด ฮึด สู้
l เห็นคุณค่าและ สร้างพลังใจ
l กิจกรรม บัตรเติมใจ “ส่งความรัก
ให้ตนเอง
ให้ Buddy”
l กิจกรรม คนดี...ต้องบอกต่อ
l กิจกรรมสานฝันสู่จุดหมาย
l ค้นหาจุดแข็งของตนเองและ
กิจกรรมบังคับ
แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่
l กิจกรรมความเข้มแข็งทางใจ...
l วางแผนแก้ไขปัญหาอย่าง
ใครๆ ก็ทำ�ได้
เป็นระบบ
ตัวอย่างกิจกรรม
l กิจกรรม เชฟมือทอง
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Module
Module 4
การสร้างวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมเพื่อนำ�
ไปสู่องค์กรสร้างสุข

วัตถุประสงค์
l เห็นความสำ�คัญของการมี
ส่วนร่วมสร้างและปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมขององค์กร
l มีส่วนร่วมดูแลจิตใจซึ่งกัน
และกัน

ชื่อกิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรม
l กิจกรรม สร้างสุขได้ ภายใต้
หลังคาเดียวกัน
เมนูกิจกรรมทางเลือก
l กิจกรรม สร้างสุข......คลายทุกข์
l กิจกรรม มาคลายเครียดกันเถอะ
l การรวมตัวกันเพื่อส่งเสริม
เมนูกิจกรรมทางเลือก
การออกกำ�ลังกายให้ร่างกาย l กิจกรรม ขยับกายสบายใจด้วย    
แข็งแรง
เก้าอี้...ขยี้พุง
l กิจกรรม แอโรบิค “อนามัย 30”
l กิจกรรม แกว่งแขนลดพุง
Module 5
l ค้นหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
เมนูกิจกรรมทางเลือก
หลักพักใจในการ
ที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อใช้ l กิจกรรม ส่งเสริมด้านจริยธรรม
ดำ�เนินชีวิต
เป็นหลักคิดในการดำ�เนิน
l กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู
ชีวิต
l กิจกรรม ส่งเสริมการให้อภัย
Module 6
l มีแนวคิดยึดหลัก “ความพอ
l กิจกรรม พอใจในสิ่งที่มี...พอดีใน
ความพึงพอใจในสิ่งที่มี เพียง” ในการดำ�เนินชีวิต
สิ่งที่ขาด
2. ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมในโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ
มี 2 ลักษณะ คือ
		
2.1 กิจกรรมใหม่ ทีส่ ถานประกอบการยังไม่เคยจัด โดยกิจกรรมเหล่านีถ้ กู พัฒนา
ขึน้ มาจากกรอบแนวคิดตามปัจจัยการสร้างสุขคนวัยทำ�งาน เพือ่ สนับสนุนให้สถานประกอบการ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเหล่านีเ้ พิม่ เติมซึง่ เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตพนักงานทัว่ ไป
และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ให้มีปัญหาสุขภาพจิต
		 2.2 กิจกรรมเดิม ที่สถานประกอบการกำ�หนดไว้เป็นแผนรายปีและจัดให้
พนักงานอยู่แล้ว และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตพนักงาน
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3. โอกาสที่จะนำ�กิจกรรมไปใช้ในสถานประกอบการสถานประกอบการสามารถ
พิจารณากิจกรรมและวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมในแต่ละ Module ของโปรแกรมสร้างสุขฯ
เพือ่ วางแผนออกแบบและกำ�หนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
และความเป็นไปได้ โดยมีหลักการเพือ่ มุง่ เน้นให้พนักงานได้มโี อกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากทีส่ ดุ
และต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
การวางแผนการจัดกิจกรรมในโปรแกรมสร้างสุขฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 จัดกิจกรรมสอดแทรกระหว่างการทำ�งานในแต่ละวันซึ่งเป็นกิจกรรม
ทีต่ อ้ งจัดอย่างต่อเนือ่ ง สถานประกอบการอาจจัดกิจกรรมดังกล่าวตามโปรแกรมสร้างสุขฯ โดย
สอดแทรกระหว่างการทำ�งานในแต่ละวันเพื่อให้พนักงานทำ�อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นความ
เคยชินและทำ�จนเป็นนิสัยในที่สุด
: ตัวอย่างช่วงเวลาที่ใช้จัดกิจกรรม เช่น
		
 จัดสอดแทรกกับการประชุมก่อนเข้างาน (Morning Talk) เช่น กิจกรรมทีใ่ ช้
เวลาสั้นๆ ได้แก่ กิจกรรมที่ให้คิดถึงข้อดีของตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
		
 จัดช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน เช่น การอ่านบทความทีใ่ ห้ความรูด
้ า้ น
สุขภาพจิตผ่านเสียงตามสายของหน่วยงาน เป็นต้น
		
 จัดช่วงพักเพื่อผ่อนคลาย 15 นาที ระหว่างการทำ�งานทุกสองชั่วโมงหรือ
ตามที่แต่ละหน่วยงานกำ�หนดให้พักเช่น กิจกรรมการออกกำ�ลังกายคลายเครียด
รูปแบบที่ 2 กิจกรรมที่สามารถจัดปีละ 1-2 ครั้ง โดยกำ�หนดระยะเวลาที่จะจัด
กิจกรรมตามโปรแกรมสร้างสุขฯ ซึ่งเป็นการกำ�หนดเวลาจัดแบบเฉพาะกิจตัวอย่าง เช่น
		
 จัดกิจกรรมร่วมกับการจัดสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) เช่น
กิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบ Walk Rally หรือ ค่ายความรู้
		
 จัดในรูปแบบการอบรมประจำ�ปีกำ�หนดในแผนงานของหน่วยงาน
4. ผูใ้ ช้ (User) โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ สถานประกอบ
การสามารถพิจารณามอบหมายตามความเหมาะสม เช่น
4.1 เจ้าหน้าทีท่ สี่ ถานประกอบการกำ�หนดให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตพนักงาน
4.2 คณะทำ�งานที่รับผิดชอบการพัฒนาสถานประกอบการภายใต้โครงการ
“สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ของกระทรวงสาธารณสุข
6
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4.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
4.4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR,HRD)
4.5 คณะทำ�งานสวัสดิการของหน่วยงาน
4.6 พยาบาลประจำ�ห้องพยาบาลของหน่วยงาน เป็นต้น
5. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
5.1 กลุ่มพนักงานทั่วไป เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีอยู่แล้วให้ยั่งยืน
5.2 กลุม่ พนักงานทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต เพือ่ เฝ้าระวังและ
ป้องกันแต่เนิน่ ๆ ไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตภายหลัง เช่น พนักงานใหม่ทยี่ งั ปรับตัวไม่ได้ พนักงาน
ที่มีความเครียดจากการได้รับมอบหมายงานที่เกินความสามารถของตนเอง พนักงานที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรือ้ รัง มีปญ
ั หาหนีส้ นิ มีปญ
ั หาครอบครัว สูญเสียบุคคลทีเ่ ป็นทีร่ กั หรือของรักกระทันหัน
เสี่ยงต่อการติดสุราและสารเสพติด เป็นต้น
6. ชุดสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยบทความ “ความรู้สุขภาพจิต
วัยทำ�งาน”และ DVD สาธิต ดังนี้
6.1 บทความ “ความรู้สุขภาพจิตวัยทำ�งาน”(รายละเอียดในภาคผนวก)
			  เครียดได้...ก็หายได้
			  กฎรัก 10 ประการเพื่อรักยั่งยืน
			  กฎหลักครอบครัว
			  กฎเหล็กครอบครัว “5 ข้อต้องทำ� 8 คำ�พูดห้ามใช้”
			  ข้อคิด...สะกิดใจ...การใช้ชีวิตคู่
6.2 DVD สาธิตทีผ่ า่ นการขออนุญาตเผยแพร่จากกรมอนามัยและสสส. (ตาม DVD
ที่แนบท้ายเล่ม) ดังนี้
			  Active Meeting การยืดเหยียด
			  แอโรบิคขยับกายสบายชีวี
			  การออกกำ�ลังกายรูปแบบอนามัย 30
			  จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคเหนือ
			  จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคกลาง
			  จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคอิสาน
			  จังหวะไทยกายบริหาร เพลงภาคใต้
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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			  ออกกำ�ลังกายบวกเลข บริหารสมอง
			  การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพในอาชีพคนงานสถานประกอบการ
			  การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพในอาชีพเกษตรกร
			  การแกว่งแขนที่ถูกต้อง : ลดพุง ลดโรค
			  การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
			  Office Exercise เก้าอี้ขยี้พุง
			  เรื่องบันดาลใจ ตอนที่ 26 เครียดเรียกโรค
			  หายใจคลายเครียด
			  วิธี...สร้างความสุขง่ายๆ ด้วยตนเอง
			  การฝึกสติกับกิจกรรมทางกาย
7. การประเมินผล การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมสร้างสุขฯ ผลลัพธ์ความสำ�เร็จ
คือ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความสุขอยู่ในระดับปกติหรือสูงกว่าปกติจาก
การประเมินตามแบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ ของกรมสุขภาพจิต
การประเมินผล แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
		 7.1 ระดับที่ 1 การประเมินผลกิจกรรม
			 วัตถุประสงค์ เพื่อนำ�ผลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมใน
ปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของพนักงานมากขึ้น
สถานประกอบการสามารถเลือกประเมินได้จาก 2 รูปแบบ คือ
7.1.1 การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ในรูปแบบต่างๆ
ที่สถานประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น จากการสังเกตการมีส่วนร่วม
ทำ�กิจกรรม จากการสัมภาษณ์ จากการประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น
7.1.2 การประเมินภาพรวมทุกกิจกรรม ซึ่งสถานประกอบการสามารถ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมทั้งหมดทุกสิ้นปี เพื่อนำ�ผลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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7.2 ระดับที่ 2 การประเมินผลลัพธ์
			 วัตถุประสงค์ เพื่อดูผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนความสุขของ
พนักงานหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมสร้างสุขฯอย่างต่อเนื่องดังนี้
			  รายบุคคล โดยประเมินด้วยแบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข้อ
ของกรมสุขภาพจิต จำ�นวน 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 ต้นปีกอ่ นเริม่ จัดกิจกรรมให้พนักงาน และครัง้ ที่ 2
ปลายปีเมื่อจัดกิจกรรมให้พนักงานเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม และนำ�ผลคะแนนความสุขของแต่ละ
บุคคลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลงไปจากเดิม ซึ่งระดับคะแนน
ความสุขจะต้องได้เท่ากับคนปกติ หรือสูงกว่าคนปกติ
			  ภาพรวมอาจประเมินผลลัพธ์ในภาพรวมร่วมด้วยก็ได้ โดยดูจากอัตรา
การลาออกของพนักงานลดลง

เคล็ดไม่ลับ...กิจกรรมได้ผล คนทำ�งานมีความสุข
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความ
สุขได้จริง มีเคล็ดลับ ดังต่อไปนี้
1. ความต่ อ เนื่ อ งอย่ า งยั่ ง ยื น สถานประกอบการจำ�เป็นต้องจัดกิจกรรมและ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง และมีการกำ�หนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารเป็น
ประจำ�ทุกปี
2. ความใส่ใจ สนับสนุนให้พนักงานหมัน่ ฝึกทำ�กิจกรรมทีเ่ ป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญ
ในการสร้างสุขของบุคคลซึง่ ได้แก่การเริม่ ต้นจากการฝึกมองโลกในแง่ดตี ามกิจกรรมใน Module 1
จนเกิดเป็นความคิดอัตโนมัติและเป็นนิสัยในที่สุด
3. ความสำ�คัญ พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมและความสำ�คัญเท่ากันทุกคน ดังนัน้
ทุกความคิดเห็นของพนักงานทุกคนมีคุณค่า ทุกปัญหาควรได้รับการช่วยกันหาทางแก้ไขตาม
ความเหมาะสมและเป็นไปได้

จาก “เกณฑ์กายใจเป็นสุข”... สู่โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบาย
ขับเคลื่อนสถานประกอบการภายใต้โครงการ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข” ซึง่ มีเป้าหมายสำ�คัญ คือ สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการและได้พฒ
ั นาตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด จะทำ�ให้พนักงานของสถานประกอบการนั้นมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีความปลอดภัย
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ

9

บทนำ�

ระหว่างและนอกเวลาทำ�งาน และสุดท้ายจะทำ�ให้มคี วามสุขในชีวติ ทีผ่ า่ นมาจึงมีสถานประกอบ
การจำ�นวนไม่น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ และเมื่อพัฒนาจนเกิดความพร้อมจะขอรับการตรวจ
ประเมินระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศจากทีมผู้ตรวจประเมินของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต
“เกณฑ์กายใจเป็นสุข” เป็นเกณฑ์ที่กรมสุขภาพจิตพัฒนาขึ้นมา เพื่อมุ่งหวังให้สถาน
ประกอบการใช้เป็นเกณฑ์การพัฒนาพนักงานให้มี “ความสุข” ตามคำ�นิยามขององค์การ
อนามัยโลก ดังนั้นจึงมุ่งเน้นให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง 3 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมนันทนาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายความเครียด และ
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นและรักษาสัมพันธภาพนั้นไว้อย่างต่อเนื่อง
2. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้พนักงานมีภมู คิ มุ้ กันทางใจ สามารถปรับตัวได้กบั สภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงและสามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดความขัดแย้งในใจ
3. กิจกรรมการเห็นคุณค่าของพนักงานและครอบครัว วัตถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงาน
เกิดความภาคภูมใิ จในตนเองและครอบครัวทีส่ ามารถทำ�ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ นื่ ได้และมีคนยอมรับ
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการจึงเป็นโปรแกรมฯ ทีช่ ว่ ยสนับสนุน
ให้สถานประกอบการใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานประกอบการตามเกณฑ์
กายใจเป็นสุข โดยโปรแกรมสร้างสุขฯ นีไ้ ด้ออกแบบกิจกรรมให้มคี วามเชือ่ มโยง สอดคล้องและ
ต่อยอดการพัฒนาให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

ความเชื่อมโยงระหว่าง “เกณฑ์กายใจเป็นสุข” และโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานใน
สถานประกอบการ
เกณฑ์กายใจเป็นสุข
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
กิจกรรมการเห็นคุณค่าของพนักงาน
และครอบครัว
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Module 1 ฝึกมองโลกในแง่ดี
คำ�ชี้แจงสำ�หรับผู้นำ�กิจกรรม
ปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญที่ส่งผลให้บุคคลมีกำ�ลังใจ มีความหวัง มีพลัง และ
นำ�มาซึง่ ความสุขในชีวิตคือ การมองโลกในแง่ดี ซึง่ แต่ละบุคคลจำ�เป็นต้องเริ่มต้นจาก
การฝึกมองโลกในแง่บวกต่อตนเองให้ได้เสียก่อน โดยมองเห็นจุดดีของตนเอง แล้วจึง
พัฒนาไปมองโลกในแง่ดี คือการมองเห็นเห็นสิง่ ดีๆ ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่ถกู ใจหรือสิง่ ทีไ่ ม่เป็น
ไปตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน สิ่งของ สถานการณ์ ดังนั้นพนักงานควรได้รับ
การฝึกฝนให้คดิ บวกจนเกิดเป็นความเคยชิน ทำ�ได้จนเป็นนิสยั และท้ายทีส่ ดุ เกิดเป็น
ความคิดบวกขึน้ มาเองอย่างอัตโนมัตจิ นสามารถพัฒนาตนเองให้มองเห็นสิง่ ทีด่ ใี นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ด้

วัตถุประสงค์ภาพรวมของ Module 1
เพือ่ ให้พนักงานฝึกมองโลกในแง่บวกและมองโลกในแง่ดตี อ่ ตนเองและผูอ้ นื่

กิจกรรม
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ซึ่งจำ�เป็นต้องทำ�ให้ครบทุกกิจกรรมและจำ�เป็น
ต้องเริ่มต้นทำ�จากกิจกรรมที่ 1 ไปถึงกิจกรรมที่ 6 เนื่องจากมีการจัดลำ�ดับเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการให้เกิด โดยเริม่ จากการฝึกฝนคิดบวกต่อตนเอง และค่อยๆ
ฝึกคิดบวกต่อผูอ้ นื่ และชืน่ ชมผูอ้ นื่ ได้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกัน 16 สัปดาห์
เพื่อให้พนักงานทำ�จนเป็นนิสัย ดังนี้
1. กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต : ครั้งที่ 1 ค้นหาตัวเอง
2. กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต : ครั้งที่ 2 ตอกยํ้าสิ่งดี
3. กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต : ครั้งที่ 3 ตอกยํ้าสิ่งดี
4. กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต : ครั้งที่ 4 หันมองรอบข้าง
5. กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต : ครั้งที่ 5 เล่าสู่กันฟัง
6. กิจกรรม ทบทวนสิง่ ดีๆ ในชีวติ : ครัง้ ที่ 6 ชืน่ ชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ

การติดตามประเมินผล
รายละเอียดในบทนำ�
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กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต :
ครั้งที่ 1 ค้นหาตัวเอง
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาที่ใช้

ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต: ครั้งที่ 1 ค้นหาตัวเอง
เพื่อฝึกให้พนักงานมีความคิดบวกต่อตนเอง
ครั้งละ 5-10 นาที ควรทำ�ต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งติดต่อกัน
16 สัปดาห์เพื่อให้เกิดเป็นนิสัยหรือจัดกิจกรรมนี้ได้ทุกวันในกรณีที่
สถานประกอบการมีความพร้อม
ประโยชน์ที่ได้รับ 1. พนักงานมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง
2. พนักงานมีพลังใจที่จะทำ�สิ่งต่างๆ
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถนำ�กิจกรรมนีไ้ ปจัดสอดแทรกกับกิจกรรมของสถานประกอบการ
เช่น กิจกรรม Morning Talk หรือจัดช่วงพักเพื่อให้พนักงานผ่อนคลาย
ระหว่างการทำ�งานครบ 2 ชั่วโมงหรือหลังการออกกำ�ลังกายประจำ�วัน
เป็นต้น
อุปกรณ์
ไม่มี

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้นำ�กิจกรรมควรเริ่มต้นด้วยการให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของ
การมองโลกในแง่บวกต่อตนเอง ดังนี้

พลังแห่ง...การมองโลกในแง่บวก
การมองโลกในแง่บวกต่อตนเอง หรือการคิดบวกเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญ
ที่ส่งผลให้บุคคลนั้นมีความสุขได้ ซึ่งคนทุกคนสามารถฝึกฝนตนเองให้คิดบวกได้
โดยเริ่มต้นจากการค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในตนเอง ยอมรับในข้อดีนั้นจนสามารถชื่นชม
ตนเอง บอกเล่าให้ผอู้ นื่ ฟังได้กอ่ น การมองโลกในแง่บวกต่อตนเองจนเป็นนิสยั จะช่วย
ทำ�ให้เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง มีกำ�ลังใจ มีความหวัง มีพลังในการทำ�
สิ่งต่างๆ
การมองโลกในแง่บวกหรือการคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเอง หรือคิดเข้าข้าง
ตนเอง หรือยกยอตนเอง แต่เป็นการฝึกคิดค้นหาและมองสิ่งที่เป็นจริง การมองอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลถึงข้อดีที่เรามีอยู่จริงและเป็นข้อดีที่ทำ�ให้ชีวิตเรามีคุณค่า
ยกตัวอย่างเช่น “ผมเป็นคนตัง้ ใจจริง จะทำ�อะไรก็ตอ้ งตัง้ ใจทำ�อย่างเต็มที่
ทุกครั้ง”
“ฉันเป็นคนซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง ชอบก็บอก
ว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบ”

2. ผูน้ �ำ กิจกรรมให้พนักงานลองฝึกค้นหาสิง่ ดีๆ ของตนเอง 3 อย่าง อาจให้พนักงาน
หลับตาแล้วนึกทบทวนถึงสิ่งดีๆ ของตนเองโดยไม่ต้องเล่าให้ใครฟัง ใช้เวลาประมาณ 2 นาที
หลังจากนั้นกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ
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กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต :
ครั้งที่ 2-3 ตอกยํ้าสิ่งดี
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต: ครั้งที่ 2-3 ตอกยํ้าสิ่งดี
เพื่อฝึกให้พนักงาน
1. คิดบวกต่อตนเองจนเกิดเป็นความเคยชิน
2. ยอมรับในข้อดีที่ตนเองมีอยู่
3. ชื่นชมตนเองได้
ระยะเวลาที่ใช้
ครัง้ ละ 5-10 นาที ควรทำ�ต่อเนือ่ งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกัน
16 สัปดาห์เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย หรือจัดกิจกรรมนี้ได้ทุกวัน ในกรณีที่
สถานประกอบการมีความพร้อม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พนักงานมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง
2. พนักงานมีพลังใจที่จะทำ�สิ่งต่างๆ
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถนำ�กิจกรรมนีไ้ ปจัดสอดแทรกกับกิจกรรมของสถานประกอบการ
เช่น กิจกรรม Morning Talk หรือจัดช่วงพักเพือ่ ให้พนักงานผ่อนคลาย
ระหว่างการทำ�งานครบ 2 ชัว่ โมงหรือหลังการออกกำ�ลังกายประจำ�วัน
เป็นต้น
อุปกรณ์
กระดาษโน้ต หรือ กระดาษสี ปากกา

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมแจกกระดาษโน้ตหรือกระดาษสีและปากกาให้พนักงานทุกคน และ
ให้พนักงานฝึกการค้นหาสิ่งดีๆ ของตนเอง 3 อย่าง โดยไม่ให้ซํ้ากับที่คิดครั้งที่แล้ว แล้วเขียนลง
ในกระดาษที่แจกให้ใช้เวลาประมาณ 2 นาที
2. ผู้นำ�กิจกรรมควรสังเกตความร่วมมือของพนักงานระหว่างทำ�กิจกรรม พร้อมทั้ง
สอบถามพนักงานว่าสามารถค้นหาข้อดีของตนเองได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ผนู้ �ำ กิจกรรมควรให้ค�ำ แนะนำ� 
หรือยกตัวอย่างข้อดีของพนักงานคนนั้นที่ผู้นำ�กิจกรรมเห็น
ข้อควรระวัง: จะต้องไม่เป็นการพูดหรือใช้ภาษาท่าทางทีแ่ สดงออกถึงการประชดประชัน ส่อเสียด
3. ผูน้ �ำ กิจกรรมประเมินความพร้อมของพนักงานว่า มีความพร้อมทีจ่ ะแบ่งปันข้อดี
ของตนเองให้เพื่อนได้รับรู้หรือไม่
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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 กรณีที่มีความพร้อม ผู้นำ�กิจกรรมให้พนักงานจับคู่และผลัดกันเล่าถึงข้อดี
ของตนเองที่เขียนไว้ 3 อย่าง
		
 กรณีที่ไม่พร้อมที่จะเล่าให้เพื่อนฟัง ผู้นำ�กิจกรรมไม่ต้องบังคับ
หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมในครั้งที่ 3 ควรให้พนักงานทุกคนได้เล่าถึงข้อดีของตนเอง
เพื่อเป็นการฝึกการยอมรับและสามารถชื่นชมตนเองได้
4. ผูน้ �ำ กิจกรรมสรุปประโยชน์ของการคิดบวกต่อตนเองหรือมองโลกในแง่บวก ดังนี้

การฝึกให้คิดถึงข้อดีของตนเอง เป็นการฝึกให้รู้จักการมองโลกในแง่บวก
ซึ่งต้องฝึกคิดเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง เช่น คิดก่อนนอนทุกคืน จนเกิดความเคยชิน
และเป็นนิสยั จะทำ�ให้เห็นว่าคนทุกคนมีขอ้ ดีหรือจุดดีอยูใ่ นตัว ซึง่ บางครัง้ อาจมองข้าม
หรือนึกไม่ถงึ และยิง่ เรายอมรับในจุดดีทมี่ อี ยูจ่ นสามารถนำ�มาเล่าหรือบอกผูอ้ นื่ ได้จะ
ทำ�ให้เราเห็นคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจ มีความหวัง มีพลังในการทำ�สิ่งต่างๆ
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กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต :
ครั้งที่ 4 หันมองรอบข้าง
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต: ครั้งที่ 4 หันมองรอบข้าง
เพื่อฝึกให้พนักงาน
1. สามารถค้นหาข้อดีจากเหตุการณ์ทางลบต่อตนเอง
2. เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ระยะเวลาที่ใช้
ครัง้ ละ 5-10 นาที ควรทำ�ต่อเนือ่ งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกัน
16 สัปดาห์เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย หรือ จัดกิจกรรมนี้ได้ทุกวัน ในกรณีที่
สถานประกอบการมีความพร้อม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พนักงานมีความหวัง มีกำ�ลังใจ และมีพลังใจพร้อมที่จะเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทางลบ
2. พนักงานมีมุมมองต่อโลกในแง่ดี
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถนำ�กิจกรรมนีไ้ ปจัดสอดแทรกกับกิจกรรมของสถานประกอบการ
เช่น กิจกรรม Morning Talk หรือจัดช่วงพักเพือ่ ให้พนักงานผ่อนคลาย
ระหว่างการทำ�งานครบ 2 ชัว่ โมงหรือหลังการออกกำ�ลังกายประจำ�วัน
เป็นต้น
อุปกรณ์
กระดาษโน้ต หรือ กระดาษสี ปากกาเป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้นำ�กิจกรรม สุ่มถามพนักงานว่า “จากการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ครั้งที่ 1-3
ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
2. หลังจากนั้นผู้นำ�กิจกรรมสรุปเพิ่มเติมดังนี้

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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มองโลกในแง่บวกแล้ว...ต้องมองโลกในแง่ดีด้วยจ้า
การทำ�กิจกรรมตั้งแต่ครั้งที่ 1-3 เป็นการฝึกให้พนักงานได้ค้นหาข้อดีของ
ตนเอง ซึง่ เป็นการฝึกคิดบวกต่อตนเอง อันเป็นการฝึกระบบคิดขัน้ พืน้ ฐานในการมอง
โลกในแง่บวกจนเกิดเป็นความเคยชิน กลายเป็นความคิดอัตโนมัติ
แต่การทำ�กิจกรรมครั้งที่ 4-6 เป็นการฝึกให้พนักงานได้พัฒนาตนเองให้
ฝึกคิดบวกขึ้นมาอีก 1 ขั้น คือ การฝึกคิดการมองโลกในแง่ดีต่อคนรอบข้างหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งๆ ที่อาจมีบางอย่างที่ทำ�ให้เราไม่ถูกใจ ไม่ชอบใจ ผิดหวัง เสียใจ
เราพบเจอในชีวิตประจำ�วัน แต่เรายังสามารถค้นหาข้อดีในสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้
วิธีการการมองโลกในแง่ดี
 ไม่ใช่การหลอกตัวเอง หรือ การสร้างภาพให้ตนเองดูดห
ี รือพวกโลกสวย
 คิดและค้นหาสิง่ ทีเ่ กิดขึน
้ แล้วตามความเป็นจริง มองอย่างเป็นเหตุเป็นผล
มองรอบด้าน
 ค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสามารถทำ�ให้เรียนรู้อะไรบ้าง ให้ข้อคิดที่จะทำ�ให้
เราปรับปรุงให้ดขี นึ้ ต่อไปอย่างไร หรือให้บทเรียนอะไรทีจ่ ะทำ�ให้เราไม่ท�ำ ผิดพลาดอีก
ยกตัวอย่างเช่น
“ความผิดหวังในวันนี้จะเป็นบทเรียนให้เราได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น”
“การได้รับมอบหมายงานใหม่ เป็นการได้พัฒนาตนเองขึ้นไปอีกขั้น”
ประโยชน์ของการมองโลกในแง่ดี
การมองโลกในแง่ดจี นเป็นนิสยั จะช่วยทำ�ให้เกิดกำ�ลังใจ มีความหวัง มีพลังใน
การทำ�สิง่ ต่างๆ แม้วา่ สิง่ ทีเ่ ผชิญนัน้ จะเป็นเรือ่ งใหม่ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งปรับตัว สมหวังบ้าง
ผิดหวังบ้าง หรือยุ่งยากและเป็นปัญหา ก็จะสามารถก้าวผ่านไปได้
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3. ผู้นำ�กิจกรรมให้พนักงานคิดทบทวนถึง “เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่พบเจอ
ในช่วง 1-2 วันทีผ่ า่ นมา ซึง่ เป็นเหตุการณ์ทที่ �ำ ให้พนักงานมีความรูส้ กึ ไม่ประทับใจ ผิดหวัง เสียใจ”
ใช้เวลา 2 นาที
4. หลังจากนั้นผู้นำ�กิจกรรม ให้พนักงานกลับไปฝึกคิดการมองโลกในแง่ดี ด้วยการ
หาข้อดีจากเหตุการณ์ทเี่ ราคิดไว้ เพือ่ เตรียมเล่าให้เพือ่ นๆ ฟังในช่วงทีท่ �ำ กิจกรรมกลุม่ ครัง้ ต่อไป
5. ผู้ นำ � กิ จ กรรมให้ พ นั ก งานช่ ว ยกั น เลื อ กวิ ธี ก ารนำ � เสนอครั้ ง ต่ อ ไปในรู ป แบบ
ที่พนักงานต้องการ เช่น เขียนใส่กระดาษสี หรือกระดาษโน้ตเพื่อแลกกับเพื่อนๆ ผลัดกันอ่าน
หรือ นำ�มาเล่าให้เพื่อนฟังเอง เป็นต้น

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต :
ครั้งที่ 5 เล่าสู่กันฟัง
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ทบทวนสิ่งดีๆในชีวิต: ครั้งที่ 5 เล่าสู่กันฟัง
เพื่อฝึกให้พนักงาน
1. สามารถค้นหาข้อดีจากเหตุการณ์ทางลบที่มีต่อตนเอง
2. สามารถบอกข้อดีที่ตนเองค้นพบได้จากการเหตุการณ์ทางลบ
3. เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ระยะเวลาที่ใช้
ครัง้ ละ 5-10 นาที ควรทำ�ต่อเนือ่ งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกัน
16 สัปดาห์เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย หรือ จัดกิจกรรมนี้ได้ทุกวัน ในกรณีที่
สถานประกอบการมีความพร้อม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พนักงานมีความหวัง มีกำ�ลังใจ และมีพลังใจพร้อมที่จะเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทางลบ
2. พนักงานมีความคิดอัตโนมัติในการมีมุมมองโลกในแง่ดี
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถนำ�กิจกรรมนีไ้ ปจัดสอดแทรกกับกิจกรรมของสถานประกอบการ
เช่น กิจกรรม Morning Talk หรือจัดช่วงพักเพือ่ ให้พนักงานผ่อนคลาย
ระหว่างการทำ�งานครบ 2 ชัว่ โมง หรือหลังการออกกำ�ลังกายประจำ�วัน
เป็นต้น
อุปกรณ์
กระดาษโน้ต หรือ กระดาษสี ปากกา เป็นต้น

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมให้พนักงานนำ�เสนอข้อดีทไี่ ด้เตรียมมา จากการมอบหมายให้คน้ หา
ข้อดีในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ซึง่ ทำ�ให้มคี วามรูส้ กึ ไม่ประทับใจ ผิดหวัง เสียใจโดยใช้รปู แบบ
การนำ�เสนอตามที่เลือกไว้ในครั้งที่ 4
2. ผู้นำ�กิจกรรมสรุปข้อคิดที่ได้จากการทำ�กิจกรรม ดังนี้
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เห็นดี...ในร้าย
การฝึกค้นหาข้อดีจากเหตุการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจำ�วันและเป็น
เหตุการณ์ที่ทำ�ให้เราเกิดความรู้สึกทางลบ หรือไม่ประทับใจ หรือผิดหวัง หรือเสียใจ
จะเป็นการสร้างนิสยั ให้เรามองโลกในแง่ดี สามารถค้นหาข้อดีในสิง่ ทีไ่ ม่ดที เ่ี กิดขึน้ กับตัว
เราได้ ดังคำ�ที่ว่า “ผิดเป็นครู” “ไม่เคยทุกข์แล้วจะรู้ว่าสุขได้อย่างไร”
การฝึกมองโลกในแง่ดีจนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญ
รอบตัวเราในชีวติ ประจำ�วัน หรือต้องเผชิญกับบุคคลทีไ่ ม่พงึ ใจ ไม่ถกู ใจก็ตาม จะส่งผล
ให้คนๆ นั้นเห็นความหวัง มีกำ�ลังใจ มีพลังใจต่อสู้ในชีวิตประจำ�วัน เป็นคนมองชีวิต
อย่างรื่นรมย์ และมีความสุข
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กิจกรรม ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต :
ครั้งที่ 6 “ชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ”
กิจกรรม
วัตถุประสงค์

ทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต : ครั้งที่ 6 ชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ
เพื่อฝึกให้พนักงาน
1. สามารถค้นหาข้อดีของเพื่อนร่วมงานได้
2. ชื่นชมผู้อื่นได้
ระยะเวลาที่ใช้
ครัง้ ละ 5-10 นาที ควรทำ�ต่อเนือ่ งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกัน
16 สัปดาห์เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย หรือ จัดกิจกรรมนี้ได้ทุกวัน ในกรณีที่
สถานประกอบการมีความพร้อม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พนักงานมีความหวัง มีกำ�ลังใจ และมีพลังใจพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับ
เพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ ที่ไม่สามารถทำ�ให้เราถูกใจได้ในทุกเรื่อง
2. พนักงานมีความคิดอัตโนมัติในการมีมุมมองโลกในแง่ดี
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถนำ�กิจกรรมนีไ้ ปจัดสอดแทรกกับกิจกรรมของสถานประกอบการ
เช่น กิจกรรม Morning Talk หรือจัดช่วงพักเพือ่ ให้พนักงานผ่อนคลาย
ระหว่างการทำ�งานครบ 2 ชัว่ โมง หรือหลังการออกกำ�ลังกายประจำ�วัน
เป็นต้น
อุปกรณ์
ตามความเหมาะสม

แนวทางการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ 4)
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2. ผู้นำ�กิจกรรมชี้แจงเรื่องการชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจ ดังนี้

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ

Module 1 ฝึกมองโลกในแง่ดี

การชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจ
การชืน่ ชมผูอ้ นื่ อย่างจริงใจ เป็นการแสดงออกอย่างหนึง่ ของการยอมรับว่า
คนทุกคนย่อมมีทั้งข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัว ซึ่งบางทีเราอาจจะรู้สึกผิดหวัง ไม่พอใจ
เสียใจ ไม่ชอบใจต่อการกระทำ�ของคนนัน้ ๆ แต่ถา้ เรามีพนื้ ฐานของการมองโลกทางบวก
จะช่วยให้เราสามารถมองผู้อื่นในแง่ดีได้ไม่ยากทั้งๆ ที่คนๆ นั้นอาจมีข้อที่เราไม่พอใจ

หลักการชื่นชมอย่างจริงใจ






ต้องไม่มีคำ�วิจารณ์ ตำ�หนิ หรือประชดประชัน รวมอยู่ในคำ�ชื่นชม เช่น “เดี๋ยวนี้
ขยันเป็นพิเศษนะ อย่าให้ดีแตกก็แล้วกัน”
ระหว่างชื่นชมต้องมีความสอดคล้องกันทั้งภาษาพูดที่ใช้และภาษาท่าทางที่
แสดงออกอย่างจริงใจ
สบตาขณะที่ชื่นชม แต่ไม่ใช่การจ้องตาเขม็ง
ชื่นชมด้วยการเขียนเป็นบางครั้ง
ชื่นชมด้วยความรู้สึกที่จริงใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่าในความพยายามของเขาที่
ทำ�พฤติกรรมทีค่ ณ
ุ ต้องการเช่น “ฉันชืน่ ชมเธอจริงๆ ทีเ่ ห็นเธอมีความตัง้ ใจทำ�งาน
มาตลอด แม้งานยากๆ เธอก็ไม่เคยบ่น”
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วิธีการ การชื่นชมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้พูดบอกความรู้สึกของตนเองที่มีต่อบุคคลที่อยากชื่นชม
+
บอกพฤติกรรมที่น่าชื่นชมของบุคคลที่เราอยากชื่นชม
+
บอกคุณลักษณะที่น่าชื่นชมของบุคคลที่เราอยากชื่นชม
ตัวอย่าง เช่น “ฉันนับถือนํ้าใจเธอจัง ที่เธอเลี้ยงดูเอาใจใส่ทั้งพ่อและแม่เป็นอย่างดี
เธอเป็นลูกที่กตัญญูจริงๆ”

3. ผูน้ �ำ กิจกรรม ยกตัวอย่างคำ�พูดชืน่ ชม และให้พนักงานช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ว่าเป็นการชื่นชมอย่างจริงใจหรือไม่ ดังนี้

ชื่นชมอย่างจริงใจหรือไม่
1) เธอทำ�งานเก่งนะ น่าจะทำ�แบบนี้ตั้งนานแล้ว มัวแต่ดื้อเลยเสียเวลาอยู่ตั้งนาน
(ไม่ใช่)
2) เออทำ�ดีก็ได้ แต่ไม่ยอมทำ� (ไม่ใช่)
3) เธอนี่แน่จริงๆ อดทนทำ�งานนี้จนสำ�เร็จ มีความพยายามมากๆ (ใช่)
4) ผมนับถือหัวหน้านะ ที่หัวหน้ายอมรับฟังเหตุผลของลูกน้อง นี่ซิหัวหน้าที่ยุติธรรม
(ใช่)
4. หลังจากนั้นผู้นำ�กิจกรรมให้พนักงานจับคู่กันตามความสมัครใจ ให้พนักงานฝึก
การค้นหาข้อดีของเพือ่ นร่วมงานทีน่ า่ ชืน่ ชม โดยการนึกถึงข้อดีของเพือ่ นทีจ่ บั คูด่ ว้ ย คนละ 1 ข้อ
และสลับกันฝึก “การชื่นชมอย่างจริงใจ”
24
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Module 2 ปรับเปลี่ยนความคิด
คำ�ชี้แจงสำ�หรับผู้นำ�กิจกรรม

การปรับระบบความคิดเป็นปัจจัยหนึ่งของการเสริมสร้างให้คนวัยทำ�งาน
มีความสุข เพราะเป็นการช่วยให้เปิดมุมมองทีม่ ตี อ่ ตนเองและผูอ้ นื่ รวมทัง้ สถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เป็นการมองอย่างรอบด้าน เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
ลดความอคติ สร้างความหวัง กำ�ลังใจให้มีพลังใจที่เข้มแข็งในการใช้ชีวิตต่อไป
การปรั บ เปลี่ ย นระบบความคิ ด เป็ น การสนั บ สนุ น และเชื่ อ มโยงให้
คนวัยทำ�งานสามารถมองโลกในแง่ดี
กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นสิง่ ทีส่ ถานประกอบการ ได้ด�ำ เนินการอยูแ่ ล้ว เช่น
กิจกรรมยกย่องเชิดชูพนักงานในรูปแบบต่างๆ แต่ควรเพิม่ กิจกรรมทีน่ อกเหนือจากที่
สถานประกอบการมีอยูแ่ ล้ว เพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจด้านสุขภาพจิตและเสริมทักษะ
ให้มี “พลังสุขภาพจิต” ในตัวพนักงานทุกคน

วัตถุประสงค์ภาพรวมของ Module 2

เพื่อให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อ
สถานการณ์ความยุ่งยากที่เผชิญอยู่ โดยเปิดมุมมองให้รอบด้าน ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
ความหวัง กำ�ลังใจและพลังใจในการดำ�เนินชีวิตต่อไป

กิจกรรม

กิจกรรมเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นความคิดได้ออกแบบเป็นเมนูทางเลือก
ทีส่ ถานประกอบการ สามารถเลือกจัดหรือทำ�ครบทุกกิจกรรม โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมทางเลือก ดังนี้
1. กิจกรรมเก้าอี้มนุษย์
2. กิจกรรมบัตรเติมใจ “ส่งรักให้ Buddy”
3. กิจกรรมคนดี....ต้องบอกต่อ
4. กิจกรรมสานฝันสู่จุดหมาย

การติดตามประเมินผล

รายละเอียดในบทนำ�
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กิจกรรม เก้าอี้มนุษย์
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

เก้าอี้มนุษย์
เพื่อให้พนักงานฝึก
1. การจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. การวางเป้าหมายตามความสามารถของตนเอง
3. การทำ�งานเป็นทีม
ระยะเวลาที่ใช้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ใช้เวลาครั้งละ 15-20 นาที)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ปรับระบบความคิดมองปัญหาในแง่ดที ที่ �ำ ให้เรามีทกั ษะการใช้ชวี ติ
มากขึ้น
2. มีความหวัง กำ�ลังใจและพลังใจในการดำ�เนินชีวิต
3. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถนำ�กิจกรรมนี้ไปจัดในรูปแบบ Walk rally หรือฐานความรู้
1 ฐานสอดแทรกกับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยทีห่ น่วยงาน
จัดทุกปี
ข้อควรระวัง คือ จำ�นวนสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรอบอย่างน้อย
ควรมีจำ�นวน 10 คนขึ้นไป
อุปกรณ์
-

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมให้พนักงานทุกคนทีอ่ ยูใ่ นฐานร่วมกันทำ�กิจกรรม “เก้าอีม้ นุษย์” โดย
1.1 ให้สมาชิกทุกคนจับมือกันเป็นวงกลม จากนัน้ ปล่อยมือจากกัน ผูน้ �ำ กิจกรรม
สั่งให้ทุกคนหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เช่น “ซ้ายหัน / ขวาหัน” และให้ยืนอยู่ในท่านั้น
จากนั้นลองให้สมาชิกประเมินตนเองว่าจะสามารถทำ�กิจกรรม “เก้าอี้มนุษย์” ได้นานที่สุดเป็น
เวลากี่นาที โดยผู้นำ�กิจกรรมยังไม่ต้องบอกรายละเอียดการทำ�กิจกรรมให้บอกเพียงข้อมูลว่า
กิจกรรมนี้มีคะแนนเต็ม 5 คะแนนหากทำ�ได้สำ�เร็จและเคยมีผู้ที่ทำ�ได้นานที่สุดถึง 5 นาที
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1.2 หลังจากสมาชิกร่วมกันตัดสินใจได้แล้วว่าจะร่วมกันทำ�กิจกรรม “เก้าอี้
มนุษย์” ให้ได้นานทีส่ ดุ กีน่ าที ผูน้ �ำ กิจกรรมให้สมาชิกเริม่ ทำ�กิจกรรม ด้วยการบอกให้สมาชิกทุก
คนขยับเข้ามาชิดกันจนเสมือนว่าแต่ละคนเป็นเก้าอีเ้ พือ่ ให้คนข้างหน้าได้นงั่ ลงบนขาหรือตักของ
ตนเอง โดยสมาชิกทุกคนจะต้องนั่งต่อๆ กันไปจนครบทุกคน และนั่งอยู่ในท่านั้นจนครบเวลา
ตามที่ตกลงกันไว้
1.3 ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถทำ�กิจกรรมได้สำ�เร็จตามที่ได้ตกลงกันไว้ และ
สมาชิกมีความพร้อมที่จะขอลองทำ�ใหม่ ให้ผู้นำ�กิจกรรมเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เริ่มทำ�กิจกรรม
อีกครั้ง โดยให้ร่วมกันคิดวางแผนเพื่อปรับวิธีการหรือลดระยะเวลาที่จะสามารถทำ�ได้สำ�เร็จ
2. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนี้ ผู้นำ�กิจกรรมถามความรู้สึกของสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมว่า
		
กรณีที่ทำ�กิจกรรมไม่สำ�เร็จ
“รู้สึกอย่างไรกับการทำ�กิจกรรมนี้”
“คิดว่ามีอะไรผิดพลาด”
“ถ้ามีโอกาสแก้ตัวใหม่ คิดว่าจะมีวิธีอย่างไรที่จะสามารถทำ�กิจกรรมนี้สำ�เร็จ”
		
กรณีทำ�กิจกรรมสำ�เร็จ
“รู้สึกอย่างไรกับการทำ�กิจกรรมนี้”
“ได้เรียนรู้อะไรจากการทำ�กิจกรรมนี้ เช่น ที่ทำ�ได้หรือไม่ได้เป็นเพราะอะไร”
“เคล็ดลับที่ทำ�ให้ทำ�ได้สำ�เร็จคืออะไร”
3. ผู้นำ�กิจกรรมสรุปสิ่งที่ต้องการให้พนักงานได้เรียนรู้จากการทำ�กิจกรรมดังนี้
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ข้อคิดจาก...“เก้าอี้มนุษย์”
กิจกรรม “เก้าอีม้ นุษย์” ทำ�ให้ได้เรียนรูว้ า่ แม้เราจะตัง้ ใจทำ�บางสิง่ บางอย่าง
อย่างเต็มที่เต็มความสามารถของเรา แต่ผลที่ได้รับอาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังว่า
จะต้องสำ�เร็จเสมอไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัด เป็นเรื่องใหม่
เป็นเรื่องที่เราไม่ชอบ เป็นเรื่องที่เราคาดหวังสูงหรือตั้งเป้าหมายที่เกินความสามารถ
เป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยหรือเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ถึงแม้บางครั้งเรามีการปรับมีการ
วางแผนใหม่แต่ก็ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ จนทำ�ให้บางคนอาจรู้สึกหงุดหงิด โกรธ
ตนเอง โกรธผู้อื่น หรือเลิกทำ�สิ่งนั้นไปเลย แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่เราคิดว่า
ได้ปรับเปลี่ยนแล้วนั้นมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง เพราะการแก้ปัญหาหรือ
จะทำ�สิ่งใดให้ประสบความสำ�เร็จในบางครั้งต้องใช้เวลาตั้งแต่การทบทวนเป้าหมาย
ซึ่ ง บางครั้ ง อาจต้ อ งมี ก ารลดเป้ า หมายลง จนสามารถทำ � สำ � เร็ จ แล้ ว จึ ง ค่ อ ยๆ
เพิ่มเป้าหมายให้มากขึ้นเหมือนการก้าวขึ้นบันได
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4. ผู้นำ�กิจกรรมทำ�ความเข้าใจให้พนักงานได้เห็นประโยชน์ของการฝึกปรับเปลี่ยน
ความคิด ดังนี้

การปรับเปลี่ยนความคิด
ถึงแม้การฝึกมองโลกในแง่บวกและการฝึกมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
และเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเสริมสร้างให้คนวัยทำ�งานมีความสุข ซึ่งจำ�เป็นต้องฝึก
ทำ�จนเป็นอัตโนมัตแิ ละเกิดความเคยชินจนเป็นนิสยั ในทีส่ ดุ แต่ในขณะเดียวกันปัจจัย
ทีเ่ สริมสร้างความสุขของคนวัยทำ�งานอีกด้านทีจ่ �ำ เป็นและเชือ่ มโยงกับการมองโลกใน
แง่บวกและมองโลกในแง่ดี คือ การปรับเปลี่ยนความคิด เพราะการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ของคนเราไม่สามารถเจอกับสิง่ ทีส่ มหวัง หรือถูกใจได้เสมอไป และบางครัง้ เราเองก็ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ถูกใจนั้นได้ ดังนั้นเราต้องมีวิธีการที่จะอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้
โดยไม่รู้สึกฝืนใจหรือทุกข์ใจจนทนไม่ได้ ด้วยการฝึกปรับระบบความคิดหรือการปรับ
เปลี่ยนความคิดที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น หรือต่อสิง่ ทีเ่ ผชิญอยู่ เพือ่ ให้เรามีการดำ�เนินชีวติ
ต่อไป ไม่จมอยูก่ บั ความทุกข์ ท้อแท้ สิน้ หวัง
วิธีการ
การปรับเปลี่ยนความคิด สามารถทำ�ได้โดย การเปิดมุมมองของตนเอง
ให้มองอย่างรอบด้าน มองทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นว่าส่งผลให้เราได้เรียนรู้อะไร
สามารถนำ�ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดขี นึ้ อย่างไร ไม่ใช่พงุ่ เป้ามองเฉพาะความล้มเหลว
หรือผลเสียที่เกิดขึ้นอย่างเดียว
สิง่ สำ�คัญทีส่ นับสนุนให้เกิดการปรับความคิด คือ อันดับแรกต้องมีพนื้ ฐาน
ของการมองโลกในแง่บวกก่อน และพัฒนาการมองโลกในแง่บวกนั้นให้สามารถมอง
หาข้อดีได้แม้แต่ในสถานการณ์ทตี่ อ้ งเผชิญกับความยุง่ ยากใจต่างๆ เช่น ไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวัง รู้สึกล้มเหลว รู้สึกพ่ายแพ้ ผิดหวัง เสียหน้า อับอาย เป็นต้น ซึ่งเรียกว่า
การมองโลกในแง่ดี และนำ�สองสิ่งนี้มาเป็นฐานคิดในการปรับเปลี่ยนความคิด
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ตัวอย่าง การปรับความคิด
สถานการณ์ : หัวหน้างานได้มอบหมายงานใหม่ ซึง่ สมชายตัง้ ใจทุม่ เททำ�งาน
นั้นอย่างเต็มที่คนเดียว เพื่อไม่ทำ�ให้หัวหน้างานผิดหวัง แต่ผลคือ งานที่ทำ�นั้นไม่เป็น
ไปตามเป้าหมายทีส่ มชายตัง้ ใจไว้ สมชายผิดหวังและเสียใจมาก คิดว่าตนเองไม่มคี วาม
สามารถพอจึงทำ�งานไม่สำ�เร็จตามเป้าหมาย
การปรับความคิดต่อตนเอง เช่น
“การลดเป้าหมายไม่ใช่เราไม่เก่ง แต่มันคือการปรับการทำ�งานขั้นต้นเพื่อ
ให้สำ�เร็จก่อน แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มเป้าหมาย”
“เรายังมีคุณค่าในตนเองหรือยังมีความสามารถอยู่ ถึงแม้บางครั้งเราต้อง
ขอความช่วยเหลือหรือความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานบ้าง”
การปรับความคิดต่อผู้อื่น เช่น
“คนทุกคนมีความสามารถและความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันทุกคน ดังนั้น
การรับฟังความคิดเห็นของเพือ่ นร่วมงานจะช่วยให้เราสามารถทำ�งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ได้งา่ ยขึน้ ”
“การทีท่ �ำ งานครัง้ แรกแล้วยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่เมือ่ เราปรับวิธกี าร
และลดเป้าหมายลงก่อน หัวหน้างานต้องเห็นความพยายามและความตั้งใจที่เรามี”
การปรับความคิดเห็นต่อสถานการณ์เช่น
“การทำ�งานทีไ่ ม่ได้ตามเป้าหมายไม่ใช่ความล้มเหลว แต่กลับเป็นการให้เกิด
การเรียนรู้ และเป็นประสบการณ์ที่มีค่าในการปรับการทำ�งานต่อไป”
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลาที่ใช้
ประโยชน์ที่ได้รับ
อุปกรณ์

บัตรเติมใจ “ส่งความรักให้ Buddy”
เพื่อให้พนักงานฝึก
1. การใส่ใจผู้อื่น
2. การยอมรับและชื่นชมผู้อื่น
3. การเคารพกติกาที่ได้ตกลงร่วมกัน
ตามความเหมาะสม หรือให้พนักงานกำ�หนดระยะเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละครัง้ เอง
แต่ควรมีการจัดกิจกรรมนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1. ปรับเปลี่ยนความคิด มองอย่างรอบด้านลดความอคติ
2. ทำ�ให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
3. รู้สึกมีคุณค่าภาคภูมิใจ มีพลังใจ

กระดาษสำ�หรับทำ�สลาก กระดาษสีต่างๆ สำ�หรับทำ�บัตรเติมใจ ปากกาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รางวัล หรือตามความเหมาะสม

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้นำ�กิจกรรม เตรียมทำ�สลากรายชื่อพนักงานทุกคนในแผนก/ฝ่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมบัตรเติมใจ “ส่งความรักให้ Buddy”
2. ผู้นำ�กิจกรรม เริ่มต้นทำ�กิจกรรม โดย
2.1 ชี้แจงกติกาข้อตกลง และวิธีการทำ�กิจกรรมให้พนักงานเข้าใจดังนี้
			  ห้ามเปิดเผยตัวว่าเป็น Buddy กับใครจนกว่าจะครบตามเวลาทีก่ �ำ หนด
			  ต้องส่งบัตรเติมใจถึง Buddy ของตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
โดยเป็นการเขียนข้อความหรือคำ�พูดที่แสดงถึงความรู้สึกทางบวก การชื่นชมยินดี และให้
กำ�ลังใจกัน เช่น การชื่นชมความดีมีนํ้าใจ การตั้งใจทำ�งาน เป็นต้น
			  ร่วมกันกำ�หนดวันนัดหมายที่จะเฉลยชื่อ Buddy พร้อมกัน
2.2 ให้สมาชิกแต่ละคนจับสลากหา Buddy ของตนเอง คนละ 1 รายชื่อ ถ้าได้
ชื่อของตนเองต้องจับสลากใหม่
3. เมื่อครบตามระยะเวลาที่กำ�หนด ผู้นำ�กิจกรรมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลยชื่อ Buddy
ซึ่งสามารถออกแบบกิจกรรมการเฉลยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ประทับใจ
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่รักของเพื่อนๆ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
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ตัวอย่างการให้รางวัล เช่น
		
 สมาชิกที่ทายถูกว่าใครเป็น Buddy ของตนเอง
		
 Budder ทีแ่ สดงความใส่ใจอย่างสมาํ่ เสมอด้วยการส่งข้อความให้กบ
ั Buddy
ของตนเองเป็นประจำ�จนทำ�ให้ Buddy เกิดความประทับใจในความใส่ใจ
		
 Budder ที่ เขี ย นบั ต รเติ ม ใจให้ รั ก แล้ ว ทำ � ให้ Buddy อ่ า นแล้ ว รู้ สึ ก ดี
เกิดกำ�ลังใจทุกครั้งที่ได้รับ
4. ก่อนปิดกิจกรรม ผูน้ �ำ กิจกรรมควรสอบถามพนักงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ถึงความรูส้ กึ
และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ�กิจกรรม และสรุปเพิ่มเติมดังนี้
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บัตรเติมใจ “ส่งความรักให้ Buddy”
ข้อสรุปจากการทำ�กิจกรรม การทีพ่ นักงานได้รบั บัตรเติมใจจากเพือ่ นร่วมงานทีช่ นื่ ชม
ความดีในด้านต่างๆ ซึ่งบางครั้งเป็นความดีที่ตนเองอาจนึกไม่ถึงหรือมองข้ามความดี
นั้นไป ย่อมทำ�ให้เราเกิด
 ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
 รู้สึกได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
 เป็นการฝึกตนเองให้รู้จักฝึกคิดบวกจนเป็นอัตโนมัติ
 เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
ข้อพึงระวัง กรณีที่ผู้นำ�กิจกรรมสังเกตพบว่ามีคู่ Buddy บางคู่ได้รับบัตรเติมใจให้รัก
น้อยกว่าคู่อื่น ควรปฏิบัติดังนี้
 ผู้นำ�กิจกรรมควรสอบถามเหตุผลของคู่ Buddy ที่ไม่ค่อยส่งบัตรเติม
ใจฯเพราะอะไร
 ถ้าได้รับคำ�ตอบเป็นเพราะคู่ Buddy ไม่รู้จะเขียนว่าอะไร เขียนไม่เก่ง
เคอะเขินทีจ่ ะเขียน ผูน้ �ำ กิจกรรมควรทำ�ความเข้าใจให้พนักงานทุกคนเห็นว่า คนแต่ละ
คนอาจมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนอาจไม่ช่างพูด หรือไม่ชอบเปิดเผย
ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ หรือไม่ชอบการเขียนหนังสือ เป็นต้น ทั้งๆ ที่ถ้ามา
พิจารณาแล้ว จะพบว่า จริงๆ แล้ว Buddy ก็อยากมีสัมพันธภาพที่ดีด้วย ดังนั้นเรา
ควรยอมรับความแตกต่างนี้
 ถ้าได้รบ
ั คำ�ตอบในทางลบหรือทำ�ให้คู่ Buddy มีความรูส้ กึ ทางลบ ผูน้ �ำ
กิจกรรมควรใช้คำ�พูดที่ช่วยผ่อนคลายบรรยากาศ หรือสร้างอารมณ์ขัน ทำ�ให้ฝ่ายที่มี
ความรู้สึกลบ ได้มีความรู้สึกที่ดีขึ้นเพื่อลดความรู้สึกเสียหน้า
 ถ้าพบว่าพนักงานบางคนมีปฏิกริ ยิ าทีล่ บมากๆ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
หรือน่าจะมีความเครียด ความวิตกกังวลในช่วงนั้น ผู้นำ�กิจกรรมควรเฝ้าสังเกตและ
หาโอกาสพูดคุยตลอดจนให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม กรณีที่ผู้นำ�กิจกรรมไม่
สามารถช่วยเหลือได้ด้วยตนเองให้ส่งต่อตามระบบของหน่วยงาน/องค์กร
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ระยะเวลาที่ใช้

คนดี....ต้องบอกต่อ
เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
1. เกิดขวัญและกำ�ลังใจที่จะทำ�สิ่งดีๆ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และต่องาน
2. เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3. เป็นต้นแบบให้กับเพื่อนพนักงาน
ขึน้ อยูก่ บั กิจกรรมทีเ่ ลือกจัดตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ
แต่ควรมีการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทำ�ให้คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นคนมีความหมาย เหมือนองค์กร
เป็นบ้านที่สอง
2. ความภาคภูมิใจที่เป็นต้นแบบ มีคนยกย่องเชิดชู
อุปกรณ์
รางวัล ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของสถานประกอบการ

คำ�ชี้แจงสำ�หรับผู้นำ�กิจกรรม
กิจกรรมคนดี...ต้องบอกต่อ สามารถออกแบบรูปแบบ และรายละเอียด
ต่างๆ ของการจัดกิจกรรมตามที่สถานประกอบการเห็นเหมาะสมและสามารถทำ�ได้
เพื่อชื่นชมคนที่ทำ�ดี เช่น การกำ�หนดหลักเกณฑ์สำ�หรับพนักงานที่สมควรจะได้รับ
รางวัลระยะเวลาหรือความถี่ในการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจมีคุณค่าในตนเอง
รางวัลทีใ่ ห้ส�ำ หรับกิจกรรมนี้ อาจให้เป็นเงิน ทอง สิง่ ของ ขวัญและกำ�ลังใจ
เช่น ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูคนทำ�ดี มอบเกียรติบัตร สัมภาษณ์ออกเสียง
ตามสายหรือลงวารสารของสถานประกอบการ เป็นต้น ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความเหมาะสม
ของสถานประกอบการ
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แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมร่วมกับคณะทำ�งานพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมคนดี....ต้อง
บอกต่อ โดยอาจนำ�มาจากการสำ�รวจความต้องการของพนักงาน หรือผลจากการสำ�รวจความ
พึงพอใจของการจัดกิจกรรมครัง้ ก่อนๆ และร่วมกันกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้รางวัล กำ�หนดรางวัล
ระยะเวลาในการให้รางวัล และจัดทำ�เป็นแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี เพือ่ ให้มกี ารทำ�กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ตัวอย่างกิจกรรมชื่นชมคนดี เช่น
2.1 ชื่นชมคนพลังใจเข้มแข็ง ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุราได้ ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
2.2 ชื่นชมคนมุ่งมั่นที่ไม่เคยขาด ลา มาสาย มีความขยัน
2.3 ชื่นชมคนดีมีจิตอาสา ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน คนรอบข้าง ชุมชน
และสังคม
2.4 ชื่นชมคนดีมีคุณธรรม เช่น เก็บของของผู้อื่นได้แล้วส่งคืนเจ้าของ
ขั้นดำ�เนินการ
3. ผูน้ �ำ กิจกรรมควรประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆเพือ่ ให้พนักงานรับทราบอย่าง
ทัว่ ถึง ว่าสถานประกอบการมีการจัดกิจกรรมคนดี...ต้องบอกต่อ ในรูปแบบใดบ้างและหลักเกณฑ์
เป็นอย่างไร
4. สถานประกอบการควรสนับสนุนให้มกี ารประชาสัมพันธ์เพือ่ ยกย่องเชิดชูพนักงาน
ที่ทำ�ดี เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่พนักงานคนอื่นเช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์
อีเมล์ หรือช่องทาง social network ต่างๆ ของหน่วยงาน/องค์กร เป็นต้น
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาที่ใช้
ประโยชน์ที่ได้รับ
อุปกรณ์

สานฝันสู่จุดหมาย
เพื่อให้พนักงานฝึก
1. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำ�เร็จ
ขึน้ อยูก่ บั กิจกรรมทีเ่ ลือกจัดตามความเหมาะสมของสถานประกอบการ
แต่ควรมีการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี
1. การเปิดมุมมอง“ความสามารถอยู่ที่การฝึกฝน และทุกความสำ�เร็จ
อยู่ที่ความพยายาม”
2. มีความสุขที่ได้แบ่งปันร่วมกับผู้อื่นและสร้างรายได้ให้ครอบครัว
ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เลือกทำ�  เช่น กิจกรรมเพาะเห็ด ทำ�นํ้ายาล้างจาน
ฯลฯ

แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ผู้นำ�กิจกรรมสำ�รวจหรือสอบถามความต้องการของพนักงานที่สนใจและมีความ
ต้องการรับการอบรมอาชีพเสริม หรืองานอดิเรก
2. ผู้ นำ�กิจ กรรมประสานผู้เชี่ยวชาญให้ ม าอบรมตามกิ จกรรมที่ พ นั ก งานเลื อ ก
โดยจัดทำ�เป็นกำ�หนดการและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม
ขั้นดำ�เนินการ
3. ผูน้ �ำ กิจกรรมสนับสนุนและควบคุมกำ�กับให้มกี ารดำ�เนินการตามกิจกรรมทีก่ �ำ หนด
4. ระหว่างการทำ�กิจกรรมผูน้ �ำ กิจกรรมควรกระตุน้ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมให้มากทีส่ ดุ
เช่น ช่วยเหลือกัน แลกเปลี่ยน แบ่งปันผลผลิตที่ทำ� เป็นต้น
5. ผู้นำ�กิจกรรมควรคัดเลือกพนักงานที่ผ่านการอบรมและสามารถถ่ายทอดให้แก่
พนักงานคนอื่นๆ ได้ เพื่อให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดขยายผลให้แก่เพื่อนพนักงานรุ่นต่อไป
หรือถ่ายทอดให้ลูกหลานของพนักงาน หรือในชุมชน
6. สถานประกอบการควรหาสถานที่หรือช่องทางให้พนักงานที่ผ่านการอบรมแล้ว
สามารถนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาจำ�หน่าย เช่น ร้านค้าสวัสดิการ ในการจัดงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัย เป็นต้น
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Module 3 ความเข้มแข็งทางใจ
คำ�ชี้แจงสำ�หรับผู้นำ�กิจกรรม

ความเข้มแข็งทางใจ หรือ พลังสุขภาพจิต หรือ พลังอึด ฮึด สู้ เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่เสริมสร้างคนวัยทำ�งานให้มีความสุข เพราะเป็นพลังใจที่จะกระตุ้นให้คนลุก
ขึ้นมาต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเมือ่ ต้องเผชิญกับปัญหา และกลับมามีความเข้มแข็งทางใจ
ใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ
ดังนั้นการมองโลกในแง่บวก การมองโลกในแง่ดี การปรับเปลี่ยนความคิด
เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการเสริมสร้างความสุขคนวัยทำ�งาน แต่จ�ำ เป็นต้องมีปจั จัยความ
เข้มแข็งทางใจร่วมด้วย จึงจะทำ�ให้คนวัยทำ�งานกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
คำ�ว่า “พลังสุขภาพจิต”“ความเข้มแข็งทางใจ” “พลังอึด ฮึด สู้” มีความ
เชื่อมโยงและมีความหมายเดียวกัน แต่ที่เรียกต่างกันขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยหรือการ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้
ความเชือ่ มโยงระหว่าง “พลังสุขภาพจิต” “ความเข้มแข็งทางใจ” “พลังอึด
ฮึด สู้” คือคนเราทุกคนจะมีพลังสุขภาพจิตอยู่ในตัวมาบ้างน้อยบ้าง พลังสุขภาพจิตนี้
จะทำ�ให้คนๆ นัน้ มีความเข้มแข็งทางใจ มีความสามารถทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤต
ในชีวิตซึ่งความเข้มแข็งทางใจจะต้องประกอบไปด้วยพลัง 3 ส่วน คือ พลังอึด พลังฮึด
พลังสู้ ซึง่ จะทำ�ให้สามารถปรับตัว ก้าวผ่านปัญหาและวิกฤตทีเ่ ผชิญอยูก่ ลับมาดำ�เนิน
ชีวิตได้ตามปกติ
“พลังสุขภาพจิต” หรือ “ความเข้มแข็งทางใจ” หรือ “พลังอึด ฮึด สู้”
สามารถฝึกฝนและพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้

วัตถุประสงค์ภาพรวม

เพือ่ ให้พนักงานมีความเข้มแข็งทางใจพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับสถานการณ์ทเี่ ป็น
ปัญหา ยุง่ ยากใจ โดยทีส่ ามารถจัดการและก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคนัน้ ได้ และกลับไป
ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

กิจกรรม

ประกอบด้วย กิจกรรมทางเลือก ดังนี้
1. กิจกรรม ความเข้มแข็งทางใจ....ใครๆก็ทำ�ได้
2. กิจกรรม เชฟมือทอง

การติดตามประเมินผล

รายละเอียดในบทนำ�
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ความเข้มแข็งทางใจ...ใครๆ ก็ทำ�ได้
เพื่อให้พนักงาน
1. รู้ เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการมีความเข้มแข็งทางใจ
2. รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง
3. สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. มีแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางใจ
ระยะเวลาที่ใช้
ใช้เวลาครั้งละ 2-3 ชั่วโมง และควรจัดกิจกรรมนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรือจัดได้บ่อยตามความเหมาะสม
ประโยชน์ที่ได้รับ		 พนักงานมีความเข้มแข็งทางใจที่จะเผชิญและก้าวผ่านปัญหาและ
อุปสรรคได้
โอกาสที่จะใช้		
สถานประกอบการสามารถเลือกการจัดกิจกรรมนีใ้ นโอกาสทีเ่ หมาะสม
เช่น
1. บรรจุไว้ในแผนการอบรมพนักงานประจำ�ปี
2. จัดในรูปแบบ walk rally หรือฐานความรู้ร่วมกับการจัดสัปดาห์
ความปลอดภัย
3. มี ก ารประเมิ น พลั ง สุ ข ภาพจิ ต และให้ ค วามรู้ พ นั ก งานร่ ว มกั บ
การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
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คำ�ชี้แจงสำ�หรับผู้นำ�กิจกรรมหรือ ผู้รับผิดชอบประสาน
วิทยากร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรม
คำ�ว่า “พลังสุขภาพจิต”“ความเข้มแข็งทางใจ” “พลังอึด ฮึด สู้” มีความ
เชื่อมโยงและมีความหมายเดียวกัน แต่ที่เรียกต่างกันขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยหรือการ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้
ความเชื่อมโยงระหว่าง“พลังสุขภาพจิต” “ความเข้มแข็งทางใจ” “พลังอึด
ฮึด สู้” คือคนเราทุกคนจะมีพลังสุขภาพจิตอยู่ในตัวมาบ้างน้อยบ้าง พลังสุขภาพจิตนี้
จะทำ�ให้คนๆ นัน้ มีความเข้มแข็งทางใจ มีความสามารถทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤต
ในชีวิตซึ่งความเข้มแข็งทางใจจะต้องประกอบไปด้วยพลัง 3 ส่วน คือ พลังอึด พลังฮึด
พลังสู้ ซึง่ จะทำ�ให้สามารถปรับตัว ก้าวผ่านปัญหาและวิกฤตทีเ่ ผชิญอยูก่ ลับมาดำ�เนิน
ชีวิตได้ตามปกติ
“พลังสุขภาพจิต” หรือ “ความเข้มแข็งทางใจ” หรือ “พลังอึด ฮึด สู้”
สามารถฝึกฝนและพัฒนาให้เพิ่มขึ้นได้

แนวทางการจัดกิจกรรม
รูปแบบที่ 1 : กรณีเลือกการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

อุปกรณ์
แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (ฉบับ 20 ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต
(ดาวน์โหลดได้ที่ www.sorporsor.com)
ขั้นเตรียมการ
1. ผู้นำ�กิจกรรมหรือผู้รับผิดชอบประสานวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพจิต
(ประเด็น “พลังสุขภาพจิต” หรือ “ความเข้มแข็งทางใจ” หรือ “พลังอึด ฮึด สู”้ ) เพือ่ มาให้ความรู้
และพัฒนาจุดอ่อนแต่ละด้านของพนักงานที่พบจากการประเมินพลังสุขภาพจิต (ฉบับ 20 ข้อ)
ของกรมสุขภาพจิต
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ขั้นดำ�เนินการ
2. วิทยากรให้ความรู้เพื่อให้พนักงานเข้าใจความหมายและประโยชน์ของความ
เข้มแข็งทางใจ ตามองค์ประกอบพลังสุขภาพจิต (พลังอึด ฮึด สู้) ดังนี้

ความเข้มแข็งทางใจ
คำ�ว่า “ความเข้มแข็งทางใจ” “พลังสุขภาพจิต” “พลังอึด ฮึด สู้” มีความ
หมายเดียวกัน แต่ที่เรียกต่างกันขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยหรือการเลือกใช้คำ�ใดเพื่อให้
เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้

ประโยชน์
ในการดำ�เนินชีวติ ของคนทุกคน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งส่วนตัวหรือเรือ่ งงานจะพบ
ว่าทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ หรือพบเจอไม่สามารถเป็นไปได้อย่างทีใ่ จเราต้องการ ดังนัน้ จึงเป็น
เรือ่ งปกติธรรมดาทีค่ นทุกคนต้องพบกับปัญหาอุปสรรค ทีเ่ ราอาจแก้ไขได้บา้ งไม่ได้บา้ ง
แต่สงิ่ สำ�คัญคือเราจะทำ�อย่างไรให้กา้ วผ่านปัญหาอุปสรรคนัน้ ได้และกลับมาใช้ชวี ติ ได้
ตามปกติ ซึ่งคนที่จะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคชีวิตได้ คนๆนั้นต้องมี
“ความเข้มแข็งทางใจ” หรือ “พลังสุขภาพจิต” หรือ “พลังอึด ฮึด สู้” ในตัวเอง
ซึง่ จริงๆ แล้ว คนทุกคนมีพลังนีอ้ ยูใ่ นตัวมากบ้างน้อยบ้าง ซึง่ พลังนีจ้ ะทำ�ให้คนๆ นัน้ มี
ความเข้มแข็งทางใจ มีความสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตในชีวิต ช่วยทำ�ให้
สามารถปรับตัว ก้าวผ่านปัญหาและวิกฤตทีเ่ ผชิญอยูก่ ลับมาดำ�เนินชีวติ ได้ตามปกติ ซึง่
ประกอบไปด้วยพลัง 3 ส่วนที่เรียกง่ายๆ ว่า พลังอึด พลังฮึด พลังสู้
“ความเข้มแข็งทางใจ” หรือ “พลังสุขภาพจิต” หรือ “พลังอึด ฮึด สู้”
สามารถฝึกฝนให้มพี ลังนีเ้ พิม่ ขึน้ โดยเริม่ จากฝึกมองโลกในแง่บวก และพัฒนามามอง
โลกในแง่ดี ร่วมกับการปรับความคิดของตนเอง ยอมรับและรูจ้ กั ชืน่ ชมคนอืน่ และรูส้ กึ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง
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คืออะไร

“ความเข้มแข็งทางใจ” หรือ “พลังสุขภาพจิต” หรือ “พลังอึด ฮึด สู้”

“พลังอึด” (ด้านความทนทานทางอารมณ์) หมายถึง การที่คนเราเมื่อเกิด
ปัญหาแล้วสามารถทนกับปัญหานัน้ ได้ โดยมีอารมณ์ทมี่ นั่ คง ไม่ออ่ นไหวง่าย ไม่เครียด
ง่าย แต่ไม่ใช่ทนด้วยการพยายามลืมหรือกดปัญหานั้นไว้ แต่เป็นการทนเพราะมีวิธี
จัดการกับอารมณ์ให้สงบและสามารถปรับตัวอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ ได้ เพื่อหาทาง
รับมือกับปัญหานั้นต่อไป
“พลังฮึด” (ด้านกำ�ลังใจ) หมายถึง การมีความสามารถสร้างกำ�ลังใจให้
ตนเองเพื่อพร้อมที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยจะต้องเริ่มต้น
จากการปรับความคิด มองโลกในแง่บวกและมองโลกในแง่ดี เช่น คิดว่า “ทุกปัญหามี
ทางออก” “ถ้าเรามีความพยายามเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้” “ ถึงแม้แก้ไขปัญหา
ไม่ได้ทงั้ หมดก็ยงั สามารถแก้ได้ในบางส่วน” “เป็นเรือ่ งธรรมดาทีก่ ารแก้ปญ
ั หาต้องใช้
เวลาและความอดทน” เป็นต้น
“พลังสู้” (ด้านการจัดการกับปัญหา) หมายถึง การมีความสามารถในการ
จัดการกับปัญหาหรือสิง่ ทีไ่ ม่สมหวังทีก่ �ำ ลังเผชิญอยู่ โดยมีการวางแผนแก้ปญ
ั หาอย่าง
เป็นขั้นตอน เช่น หาข้อมูลประเมินสถานการณ์วางเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
ด้วยการการตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือปรับเป้าหมายเดิมให้เหมาะสมหรือลด
เป้าหมายทำ�ทีละขั้นเพื่อให้เห็นผลสำ�เร็จบ้างจะได้เกิดกำ�ลังใจในการแก้ไขปัญหาต่อ
ไปหรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ที่จะเกิดในแต่ละ
แนวทางซึ่งพลังสู้จะเกิดขึ้นได้จริงต้องลงมือกระทำ�ตามที่ได้วางแผนไว้
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ผลเสีย

ผู้ที่ไม่มีพลังอึด ฮึด สู้ จะเป็นคนที่ไม่คิดต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคที่เกิด
ขึ้น ปล่อยให้ตนเองจมอยู่แต่ความทุกข์ โทษแต่โชคชะตา และยอม
จำ�นนต่อสถานการณ์ต่างๆ

ข้อเตือนใจ...ให้ฉุกคิดซักนิด
คนที่จะมีความเข้มแข็งทางใจ หรือพลังสุขภาพจิต หรือพลังอึด ฮึด สู้ จะ
ต้องมีมุมมองต่อปัญหาในแง่ดีว่า
1) ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข ถึงแม้การแก้ไขบางปัญหาเราไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ให้เป็นไปตามหวังได้ แต่ สามารถลดเป้าหมายและปรับตัว ปรับใจของ
เราให้ยอมรับได้
2) ไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหา
3) เวลา คือ ยารักษาใจ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องอาศัยเวลามากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งต้อง
ใช้ความอดทน และเราจะพบว่าปัญหาย่อมไม่คงอยู่ตลอดไป
3. วิทยากรอธิบายให้พนักงานเข้าใจแบบประเมินพลังสุขภาพจิตและการแปลผล
ด้วยตนเองพร้อมทัง้ บอกประโยชน์ทพี่ นักงานจะได้รบั หลังรูค้ ะแนนจากการแปลผล (ถ้าพนักงาน
สามารถแปลผลเองได้) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานว่าผลการประเมินจะเก็บ
เป็นความลับ หลังจากนั้นให้พนักงานประเมินพลังสุขภาพจิตด้วยตนเองตามแบบประเมินพลัง
สุขภาพจิต (ฉบับ 20 ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต
3.1 กรณีทพี่ นักงานไม่สามารถทำ�แบบประเมินและแปลผลได้ดว้ ยตนเอง วิทยากร
หรือผู้รับผิดชอบโครงการอบรมควรทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง แต่ควรระมัดระวังการพูดโน้มน้าว
หรือการพูดชักจูงให้ตอบไปในทิศทางที่ต้องการ
4. วิทยากรให้ความรู้เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองในแต่ละ
ด้านจากการแปลผลคะแนนประเมินพลังสุขภาพจิตดังนี้
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ถ้าค่าคะแนนที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ปกติ
 ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ได้คะแนนมากกว่า 34 คะแนน
 ด้านกำ�ลังใจ ได้คะแนนมากกว่า 19 คะแนน
 ด้านการจัดการกับปัญหา ได้คะแนนมากกว่า 18 คะแนน
 ผลรวมของทุกด้าน ได้คะแนนมากกว่า 69 คะแนน
คำ�แนะนำ� พนักงานที่ได้คะแนนแต่ละด้านในระดับนี้ถือว่าเป็นคนที่มีพลังสุขภาพจิตดีเยี่ยม
มีความเข้มแข็งทางใจ สามารถที่จะพร้อมเผชิญกับปัญหาและวิกฤตได้เป็นอย่างดี และกลับ
มาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
ถ้าค่าคะแนนที่ได้เท่ากับเกณฑ์ปกติ
 ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ได้คะแนนระหว่าง 27 - 34 คะแนน
 ด้านกำ�ลังใจ ได้คะแนนระหว่าง 14 - 19 คะแนน
 ด้านการจัดการกับปัญหา ได้คะแนนระหว่าง 13 - 18 คะแนน
 ผลรวมของทุกด้าน ได้คะแนนระหว่าง 55 - 69 คะแนน
คำ�แนะนำ� พนักงานทีไ่ ด้คะแนนแต่ละด้านหรือผลรวมในระดับนีถ้ อื ว่าเป็นคนทีม่ พี ลังสุขภาพจิต
อยู่ในตัว แต่ควรเสริมสร้างให้พลังสุขภาพจิตมีอยู่ในตัวตลอดไป โดยฝึกทักษะในการแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองและขณะเดียวกันอาจให้คำ�แนะนำ�ผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา สร้างกำ�ลังใจให้
แก่ตนเองด้วยการชื่นชมตนเองเมื่อเราทำ�สิ่งใดได้สำ�เร็จ
ถ้าค่าคะแนนที่ได้น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
 ด้านความมั่นคงทางอารมณ์ ได้คะแนนน้อยกว่า 27 คะแนน
 ด้านกำ�ลังใจ ได้คะแนนน้อยกว่า 14 คะแนน
 ด้านการจัดการกับปัญหา ได้คะแนนน้อยกว่า 13 คะแนน
 ผลรวมของทุกด้าน ได้คะแนนน้อยกว่า 55 คะแนน
คำ�แนะนำ� เพือ่ ให้พนักงานได้ฝกึ พัฒนาตนเองตามรายด้านทีไ่ ด้คะแนนตาํ่ กว่าเกณฑ์ปกติ ดังนี้
ด้านความทนทานทางอารมณ์ พนักงานควรฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเองให้มากขึน้
กว่าเดิมด้วยวิธกี ารพยายามทำ�ใจเย็น ตัง้ สติ อดทน เมือ่ ต้องเผชิญกับความผิดหวัง ความเครียด
ร่วมกับการฝึกหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆ หรือนับ 1-10 พร้อมทัง้ ปรับความคิด ค้นหาสิง่ ดีๆ
ที่เรามีอยู่ หรือสิ่งดีๆ รอบตัวเราที่เราเผชิญอยู่
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ด้านกำ�ลังใจ พนักงานควรฝึกให้กำ�ลังใจแก่ตนเองและคิดถึงคนที่รักและห่วงใยเรา
คิดถึงประสบการณ์ในอดีตที่เราเคยผ่านพ้นปัญหามาได้ และบอกกับตนเองว่า “เราเคยทำ�ได้
แล้วนี่” “เราจะต้องทำ�ได้อีกครั้ง” “ท้อได้แต่อย่าถอย”
ด้านการจัดการกับปัญหา พนักงานควรฝึกความสามารถการจัดการแก้ไขกับปัญหา
ด้วยการคิดหาทางออกหลายๆ ทางในการแก้ไขปัญหา ลองหาข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก
ค้นหาความสามารถของตนเองหรือจุดแข็งของตนเองเพือ่ จะได้วางแผนแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
ความสามารถของตน
ข้อพึงระวังควรมีการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน และดึงการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานเกิดการเรียนรู้

แนวทางการจัดกิจกรรม
รูปแบบที่ 2 : กรณีที่สถานประกอบการเลือกการจัดกิจกรรมในรูปแบบ walk rally
หรือฐานความรู้

อุปกรณ์
1. ลูกบอลพลาสติกสีตา่ งๆ (ทีม่ ขี นาดและนาํ้ หนักพอทีจ่ ะใช้ชอ้ นทานข้าวตักได้) หรือ
ลูกปิงปองสีต่างๆ จำ�นวน 5 สีๆ ละ 10 ลูก
2. ช้อนทานข้าว (ใช้ตักลูกบอลพลาสติก) หรือช้อนกาแฟ (ใช้ตักลูกปิงปอง) จำ�นวน
เท่ากับกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรอบ
3. ภาชนะที่มีหน้ากว้างสำ�หรับใช้ใส่ลูกบอลพลาสติกหรือลูกปิงปอง เช่น กะละมัง/
อ่าง/ตะกร้า (ขนาดพอเหมาะกับการบรรจุลกู บอลพลาสติกหรือลูกปิงปองให้ได้ 50 ลูก) จำ�นวน
1 ใบ หรือห่วงพลาสติกวงกลมขนาดใหญ่ (ฮูลาฮูป) เพือ่ ใช้ลอ้ มลูกบอลพลาสติกให้อยูภ่ ายในห่วง
จำ�นวน 1 ห่วง
4. ภาชนะสำ�หรับให้แต่ละกลุม่ เก็บลูกบอลพลาสติกหรือลูกปิงปองทีต่ กั ได้ (เช่น อ่าง
ตะกร้า กล่อง จาน ชาม ขวดโหล ฯลฯ) จำ�นวนเท่ากับกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรอบ
5. ผ้าปิดตาจำ�นวนเท่ากับกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรอบ
6. แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (ฉบับ 20 ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต
7. บัตรคำ�ที่มีข้อความหรือคำ�ถามเกี่ยวกับพลังสุขภาพจิต
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ช่วงที่ 1
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมประจำ�ฐานแบ่งพนักงานออกเป็นกลุม่ ย่อยกลุม่ ละประมาณ 5-8 คน
ให้ ไ ด้ อ ย่ า งน้ อ ย 2 กลุ่ ม (ยิ่ ง มี จำ � นวนสมาชิ ก กลุ่ ม และจำ � นวนกลุ่ ม ย่ อ ยหลายกลุ่ ม ยิ่ ง ดี )
เพือ่ ให้แต่ละกลุม่ ย่อยทำ�การแข่งขันกัน หลังจากนัน้ ผูน้ �ำ กิจกรรมชีแ้ จงกติกาและวิธกี ารเล่นเกมดังนี้
		
 ให้แต่ละกลุ่มเลือกสีประจำ�กลุ่มมา 1 สี โดยให้ตรงกับสีของลูกบอลหรือลูก
ปิงปองที่มีอยู่
		
 ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนกลุ่ม จำ�นวน 1 คน เพื่อออกมาตักลูกบอลหรือ
ลูกปิงปอง ในขณะที่ถูกปิดตา ครั้งละ 1 ลูกและนำ�กลับไปใส่ในภาชนะของกลุ่มตนเองโดยห้าม
ทำ�หล่นระหว่างทาง หากทำ�หล่นต้องกลับไปเริม่ ต้นใหม่ แต่ละกลุม่ จะต้องพยายามให้ได้ลกู บอล
หรือลูกปิงปองให้จำ�นวนมากที่สุด (1 ลูกเท่ากับ 1 คะแนน) ภายในเวลา 5 นาที
		
 สำ�หรับพนักงานทีเ่ หลือในกลุม
่ จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูบ้ อกทิศทางให้ตวั แทนกลุม่
ตักลูกบอลหรือลูกปิงปองให้ถกู ต้องตรงตามสีของกลุม่ เพือ่ นำ�กลับมาใส่ภาชนะทีว่ างไว้หน้ากลุม่
ตนเอง โดยสมาชิกจะต้องยืนบอกทิศทางอยู่ที่กลุ่มของตนเองห้ามเดินเข้าไปใกล้หรือเดินตาม
ตัวแทนกลุ่ม
2. ผูน้ �ำ กิจกรรมประจำ�ฐานแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุม่ ซึง่ แต่ละกลุม่ จะได้รบั ช้อนทาน
ข้าวหรือช้อนกาแฟกลุ่มละ 1 คัน และผ้าปิดตา จำ�นวน 1 ผืน
3. เมื่อแต่ละกลุ่มมีความพร้อมแล้ว ให้ใช้ผ้าปิดตาตัวแทนกลุ่มและให้ถือช้อนไว้
โดยผูน้ �ำ กิจกรรมจะตรวจสอบอีกครัง้ ว่าตัวแทนแต่ละกลุม่ ไม่สามารถมองเห็นจริงๆ หลังจากนัน้
ผู้นำ�กิจกรรมให้สัญญาณเริ่มเล่นเกมและจับเวลา 5 นาที
4. ระหว่างเล่นเกมให้สมาชิกแต่ละกลุม่ ย่อยช่วยกันบอกเพือ่ ให้ผแู้ ทนของกลุม่ ตนเอง
สามารถตักลูกบอลหรือลูกปิงปองให้ได้สีที่ถูกต้องและมากที่สุด
5. เมือ่ ครบกำ�หนดเวลาผูน้ �ำ กิจกรรมให้ผแู้ ทนแต่ละกลุม่ เปิดผ้าปิดตาและกลับเข้าไป
รวมกลุ่มของตนเอง ผู้นำ�กิจกรรมสอบถามความรู้สึกและบทเรียนที่ได้จากการเล่นเกมเช่น
5.1 ถามตัวแทนกลุม่ ว่า “ขณะทีถ่ กู ปิดตา ได้ยนิ เสียงเพือ่ นช่วยตะโกนบอกว่าให้
ทำ�อย่างนั้นอย่างนี้ รู้สึกอย่างไร” (ส่วนใหญ่คำ�ตอบมักจะตอบเป็นเรื่องของอารมณ์ เช่น โกรธ
หงุดหงิด โมโห ฯลฯ)
5.2 ถามสมาชิกกลุ่มว่า “ขณะที่เราพยายามตะโกนบอกตัวแทนกลุ่มแล้วเขาไม่
ทำ�ตามที่บอกรู้สึกอย่างไร” (ส่วนใหญ่คำ�ตอบมักจะเป็นเรื่องของอารมณ์ เช่น หงุดหงิด รำ�คาญ
เห็นใจ ฯลฯ หรือคำ�ตอบออกมาเป็นเรื่องของความคิด เช่น คนบอกๆ ไม่ชัดเจนเขาจึงทำ�ไม่ได้
หรือเป็นเพราะกลุ่มอื่นเสียงดังรบกวน หรือเป็นเพราะขาดการตกลงวางแผนร่วมกัน ฯลฯ)
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5.3 ถามสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้คะแนนเลยว่า “เพราะอะไรจึงทำ�ไม่ได้” (ส่วนใหญ่
คำ�ตอบมักเป็น “เพราะว่ามันยาก” “มองไม่เห็น” “ลูกบอลกับช้อนมันไม่พอดีกัน” “ฟังไม่รู้
เรื่องเพราะแย่งกันพูดจนไม่รู้จะฟังใครดี” ฯลฯ)
5.4 ถามสมาชิกกลุ่มที่ได้คะแนนว่า “มีวิธีการอย่างไร” (ส่วนใหญ่คำ�ตอบมักจะ
เป็น “ต้องตั้งสติให้ดี” “วางแผนกันในกลุ่มก่อน เช่น จะฟังแต่เสียงสมาชิกเพียงคนเดียวในกลุ่ม
โดยไม่ฟังเสียงคนอื่น” “ต้องควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ให้หงุดหงิด” “ต้องใจเย็นๆ” ฯลฯ)
6. ผู้นำ�กิจกรรมสรุปบทเรียนที่ได้จากการเล่นเกมดังนี้

สรุปบทเรียนที่ ได้จากการเล่นเกม
การที่ ตั ว แทนกลุ่ ม ถู ก ปิ ด ตาแล้ ว ให้ เ ดิ น ไปตั ก ลู ก บอลหรื อ ลู ก ปิ ง ปอง
เปรียบเสมือนกับชีวิตการทำ�งานที่เราได้รับมอบหมายให้ทำ�งานใหม่ที่เราไม่เคยรู้จัก
หรือคุ้นเคยมาก่อน ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ถ้ายิ่งทำ�ไม่
ได้ก็ยิ่งหงุดหงิดโมโห ซึ่งจะส่งผลต่อความสำ�เร็จ เสียงที่สมาชิกกลุ่มพยายามตะโกน
บอกเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ก็พบว่าอาจช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างหรือยิ่ง
ทำ�ให้เป็นอุปสรรคมากขึ้น จนทำ�ให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อ
การทำ�งานมากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ ในการทำ�งานเราจะพบว่ามีทงั้ งานทีง่ า่ ย งานทีถ่ นัด และงานทีย่ งุ่ ยาก
งานใหม่ ซึง่ เราไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ แต่ท�ำ อย่างไรเราจะสามารถใช้ศกั ยภาพ จุดแข็ง
ที่มีอยู่ในตัวเราออกมาอย่างเต็มที่โดยพยายามลดอุปสรรคที่จะมาบั่นทอนความ
สามารถของเรา คือ
 การควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ปล่อยให้มีอารมณ์โกรธ หงุดหงิด ท้อแท้ ไม่มีกำ�ลังใจ
เกิดขึ้น
 ความคิดทางลบต่างๆ เช่น “งานนีไ้ ม่มวี น
ั สำ�เร็จ” “มันเป็นไปไม่ได้” “มันยากเกินไป”
 การจัดการแก้ไขปัญหาที่ไม่ดี เช่น ไม่มีการวางแผนการทำ�งานล่วงหน้า ไม่มีการ
ปรับวิธีการทำ�งาน ฯลฯ
การจะทำ�งานให้สำ�เร็จได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่ค้นหาจุดดีหรือจุดแข็ง ความ
สามารถของตนเองและใช้อย่างเต็มที่ และพยายามฝึกฝนด้วยวิธีต่างๆ เพื่อลดสิ่งที่
เป็นอุปสรรคที่จะมาบั่นทอนความสามารถของเรา
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ช่วงที่ 2
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมให้พนักงานประเมินพลังสุขภาพจิต ตามแบบประเมินพลังสุขภาพจิต
(ฉบับ 20 ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต โดยชี้แจงให้พนักงานเห็นความสำ�คัญถึงการประเมินพลัง
สุขภาพจิต รวมทั้งทำ�ความเข้าใจแบบประเมินและวิธีแปลผลด้วยตนเอง (ถ้าพนักงานสามารถ
ทำ�ได้) พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานว่าผลการประเมินจะเก็บเป็นความลับ
1.1 กรณี ที่ พ นั ก งานไม่ ส ามารถทำ � แบบประเมิ น และแปลผลได้ ด้ ว ยตนเอง
วิทยากรหรือผู้รับผิดชอบโครงการควรทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง แต่ควรระมัดระวังการพูดโน้มน้าว
หรือการพูดชักจูงให้ตอบไปในทิศทางที่ต้องการ
2. ผู้นำ�กิจกรรมให้ตัวแทนกลุ่มออกมาสุ่มหยิบบัตรคำ�กลุ่มละ 1 - 2 ใบ และอ่าน
ข้อความในบัตรคำ�นัน้ ให้สมาชิกในกลุม่ ฟังและช่วยกันหาคำ�ตอบหรือแก้ปญ
ั หาตามคำ�สัง่ ทีไ่ ด้รบั
ซึ่งข้อความในบัตรคำ�จะเป็นคำ�ถามถึงวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างพลัง
สุขภาพจิตให้แก่ตนเองตามความคิดเห็นและความเข้าใจของแต่ละกลุม่ ทีจ่ ะช่วยให้ผอู้ นื่ สามารถ
นำ�ไปปฏิบัติตามได้จริง
ตัวอย่างข้อความในบัตรคำ�เพื่อให้แต่ละกลุ่มย่อยช่วยกันคิดหาวิธีการหรือแนวทาง
พัฒนาและเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตตนเอง
 วิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเอง  การจัดการความโกรธของตนเอง
เมื่อเจอเรื่องไม่ถูกใจ
 การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม  การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 การสร้างกำ�ลังใจให้ตนเอง
 คำ�พูดทีใ่ ช้บอกกับตนเองเพือ
่ ให้เกิดกำ�ลังใจ
 การจัดการกับความเครียด
 การปรับความคิดของตนเอง
 การชื่นชมตนเอง
 การทำ�จิตใจให้เข้มแข็ง
 การให้รางวัลตนเอง
 การค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
 การพัฒนาจุดอ่อนของตนเอง ฯลฯ
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เพิ่มเติม

3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำ�เสนอให้พนักงานทุกคนที่ร่วมกิจกรรมฟัง
4. ผู้น�ำ กิจกรรมสุ่มถามพนักงานว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำ�กิจกรรม และสรุป

ความเข้มแข็งทางใจ.....ใครๆ ก็ทำ�ได้
ในการดำ�เนินชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานจะ
พบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือพบเจอไม่สามารถเป็นไปได้อย่างที่ใจเราต้องการ ดังนั้น
จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนทุกคนต้องพบกับปัญหาอุปสรรค ที่เราอาจแก้ไขได้บ้าง
ไม่ได้บา้ ง แต่สง่ิ สำ�คัญคือเราจะทำ�อย่างไรให้กา้ วผ่านปัญหาอุปสรรคนัน้ ได้และกลับมา
ใช้ชวี ิตได้ตามปกติ ซึง่ คนทีจ่ ะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคชีวติ ได้ คนๆนัน้ ต้อง
มี “ความเข้มแข็งทางใจ” หรือ “พลังสุขภาพจิต” หรือ “พลังอึด ฮึด สู้” ในตัวเอง
ซึง่ จริงๆ แล้ว คนทุกคนมีพลังนีอ้ ยูใ่ นตัวมากบ้างน้อยบ้าง ซึง่ พลังนีจ้ ะทำ�ให้คนๆ นัน้ มี
ความเข้มแข็งทางใจ มีความสามารถที่จะเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตในชีวิต ช่วยทำ�ให้
สามารถปรับตัว ก้าวผ่านปัญหาและวิกฤตทีเ่ ผชิญอยูก่ ลับมาดำ�เนินชีวติ ได้ตามปกติ ซึง่
ประกอบไปด้วยพลัง 3 ส่วนที่เรียกง่ายๆ ว่า พลังอึด พลังฮึด พลังสู้
“ความเข้มแข็งทางใจ” หรือ “พลังสุขภาพจิต” หรือ “พลังอึด ฮึด สู้”
สามารถฝึกฝนให้มพี ลังนีเ้ พิม่ ขึน้ ได้ โดยเริม่ จากฝึกมองโลกในแง่บวก และพัฒนามา
มองโลกในแง่ดี ร่วมกับการปรับความคิดของตนเอง ยอมรับและรูจ้ กั ชืน่ ชมคนอืน่ และ
รู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองร่วมกับค้นหาจุดแข็งและศักยภาพของตนเอง
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนทีต่ นเองสามารถทำ�ได้
จริง พิจารณาหาข้อดีขอ้ เสียแต่ละแนวทางทีเ่ ลือก วางเป้าหมายให้เหมาะสม และลงมือ
กระทำ�จริง
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

เชฟมือทอง
เพื่อให้พนักงานฝึก
1. การวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบ
2. การควบคุมอารมณ์ตนเอง
3. การปรับตัวและยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
ระยะเวลาที่ใช้
ใช้เวลาครัง้ ละ 2 ชัว่ โมงและควรจัดกิจกรรมนีอ้ ย่างน้อยปีละ 1ครัง้ หรือ
จัดได้บ่อยตามความเหมาะสม
ประโยชน์ที่ได้รับ
พนักงานมีความหวัง กำ�ลังใจ และแรงจูงใจ อันนำ�ไปสูค่ วามเข้มแข็งทางใจ
ที่จะก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สถานประกอบการสามารถเลือกการจัดกิจกรรมนีใ้ นโอกาสทีเ่ หมาะสม เช่น
1. บรรจุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมประจำ�ปี
2. จัดเป็นรูปแบบ walk rally หรือฐานความรูใ้ นสัปดาห์ความปลอดภัย
อุปกรณ์
กระดาษ ดินสอ ปากกา หรือตามความเหมาะสม

แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมประจำ�ฐานแบ่งพนักงานออกเป็นกลุม่ ย่อยกลุม่ ละ 5-8 คน และควร
มีกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 - 5 กลุ่มหลังจากนั้นผู้นำ�กิจกรรมชี้แจงกติกาและวิธีการเล่นเกมดังนี้
1.1 ให้แต่ละกลุม่ คิดเมนูอาหารทีส่ มาชิกทุกคนในกลุม่ เห็นว่าเป็นเมนูเด็ดหรือมี
ความโดดเด่น ขึ้นมากลุ่มละ 1 เมนู พร้อมทั้งให้ระบุวัตถุดิบที่ต้องใช้และขั้นตอน/วิธีในการปรุง
โดยให้ช่วยกันระดมความคิดและเขียนรายละเอียดลงในกระดาษ ภายในเวลา 5 นาที
1.2 เมือ่ ครบกำ�หนดเวลาแล้วให้แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนออกมานำ�เสนอเมนูอาหาร
ที่เลือกและขั้นตอน/วิธีการปรุง ภายในเวลา 2 นาทีและให้ส่งกระดาษที่ทุกกลุ่มเขียนให้กับผู้นำ�
กิจกรรมด้วย
1.3 เมนูอาหารของกลุ่มใดที่ผู้นำ�กิจกรรมพิจารณาว่ามีความโดดเด่นที่สุดจะได้
รับคะแนนสูงสุดหรือเป็นผู้ชนะ
2. ให้ทุกกลุ่มเริ่มทำ�กิจกรรมตามวิธีการที่ผู้นำ�กลุ่มแจ้งไว้
3. หลังจากที่ตัวแทนทุกกลุ่มได้นำ�เสนอเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้นำ�กิจกรรมแจ้งผลการ
ตัดสินว่า
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“เมนูอาหารของทุกกลุ่มมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ดังนั้นยังไม่สามารถตัดสินผู้ชนะได้
จึงขอกำ�หนดกติกาเพิ่มเติม” ดังนี้
3.1 ผูน้ �ำ กิจกรรมพิจารณาเมนูอาหาร วัตถุดบิ และขัน้ ตอน/วิธกี ารในการปรุง ที่
แต่ละกลุม่ เขียนส่งมา ขอตัดวัตถุดบิ บางรายการออกประมาณ 2 - 4 รายการ หรือ ผูน้ �ำ กิจกรรม
อาจเขียนระบุลงไปในบางรายการว่าไม่มี หรือ ไม่ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์บางอย่างในการปรุงอาหาร
เมนูนี้ เช่น ไม่มีกระทะ ไม่มีหม้อ ไม่ให้ใช้มีด ไม่ให้ใช้เตา ไม่ให้ใช้ไฟในการปรุง ฯลฯ
3.2 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหาวิธีการปรุง/ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาอาหารเมนูนี้
อีกครั้ง ภายในเวลา 3 นาที
3.3 เมือ่ ครบกำ�หนดเวลาให้แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนออกมานำ�เสนอเมนูอาหารและ
ขั้นตอน/วิธีการปรุงที่ได้ปรับปรุงใหม่ ภายในเวลา 2 นาที
3.4 กรณีที่ต้องการให้คะแนนหรือจัดอันดับ สามารถเลือกวิธีให้คะแนน ดังนี้
			  ให้ผู้นำ�กิจกรรมพิจารณาให้คะแนนหรือจัดอันดับตามความเหมาะสม
โดยสังเกตจากความตัง้ ใจ ความมุง่ มัน่ พยายาม ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ความคิดเชิงบวก เป็นต้น
			  ให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นคนตัดสินให้คะแนน
4. ผู้นำ�กิจกรรมสอบถามความรู้สึกของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและบทเรียนที่
ได้รับจากกิจกรรมนี้ เช่นถามสมาชิกแต่ละกลุ่มว่า “รู้สึกอย่างไรเมื่อมีการกำ�หนดกติกาเพิ่ม”
“คิดและรู้สึกอย่างไรกับการถูกจำ�กัดวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปรุงอาหาร”
“เพราะอะไรจึงสามารถปรับปรุงเมนูอาหารขึ้นมาใหม่ได้จนสำ�เร็จ แม้จะขาดวัตถุดิบและวัสดุ
อุปกรณ์”
5. ผู้นำ�กิจกรรมสรุปเพิ่มเติม
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ข้อคิด...จากเชฟมือทอง
กิจกรรมเชฟมือทอง เปรียบเสมือนกับการจำ�ลองสถานการณ์การทำ�งาน
ในแต่ละวันที่เราต้องเผชิญ เช่น การเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งกะทันหันที่เราอาจไม่คาดคิด
การต้องทำ�งานร่วมกับผู้อื่นที่ไม่คุ้นเคย การได้รับมอบหมายงานใหม่ งานที่ยุ่งยาก
เป็นต้น ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่ง
ยาก หงุดหงิด วิตกกังวลใจ และยิง่ ถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์และตัง้ สติให้ดี หรือคิด
ที่จะไม่สู้ หมดกำ�ลังใจ มัวแต่โทษว่าเป็นคราวเคราะห์ของตนเอง และจมอยู่กับความ
ทุกข์นั้น ก็ยิ่งจะส่งผลให้บั่นทอนความสุขของเราให้ลดลงไปเรื่อยๆ

ใช้ความเข้มแข็งทางใจที่มีอยู่...ทำ�ให้ก้าวผ่านปัญหา
อุปสรรคไปได้
ความเข้มแข็งทางใจ ประกอบด้วย พลังอึด พลังฮึด พลังสู้ ซึ่งช่วยให้การ
ก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1. ใช้พลังอึด ด้วยการตั้งสติ ควบคุมอารมณ์โกรธ หงุดหงิด ท้อแท้ วิตก
กังวลใจซึง่ จะยิง่ บัน่ ทอนให้ความสามารถในด้านต่างๆ ทีเ่ รามีอยูล่ ดลง แต่ไม่ใช่การทน
แบบเก็บกดหรือพยายามลืมปัญหา แต่เป็นการปรับตัวเพื่อรับกับปัญหานั้นต่อไป
2. ใช้พลังฮึด ด้วยการสร้างกำ�ลังใจเพื่อลุกขึ้นมาสู้กับปัญหา และพร้อม
ที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ขจัดความคิดทางลบที่จะมาบั่นทอน
กำ�ลังใจเรา เช่น “งานนี้ไม่มีวันสำ�เร็จ”“มันยากเกินไป”“มันเป็นไปไม่ได้”
3. ใช้พลังสู้ ด้วยการลงมือจัดการกับปัญหาอย่างเป็นขัน้ ตอน เช่น วางแผน
การแก้ไขปัญหา ลดเป้าหมายความสำ�เร็จหรือวางเป้าหมายระยะสัน้ และระยะยาว หา
ทางเลือกหลายๆ ทาง เป็นต้น และสุดท้ายต้องมีการแก้ปัญหาจริงๆตามที่วางแผนไว้
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Module 4 การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
เพื่อนำ�ไปสู่องค์กรสร้างสุข
คำ�ชี้แจงสำ�หรับผู้นำ�กิจกรรม

การมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบการ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้คนวัยทำ�งานมีความสุข การเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมทุกขัน้ ตอน
ตั้งแต่เริ่มคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ร่วมวางแผน ร่วมกำ�หนดรูปแบบกิจกรรม
และร่วมปฏิบตั ิ จะทำ�ให้พนักงานเกิดความร่วมมือ ยอมรับ และนำ�ไปปฏิบตั ติ าม เพราะ
การทีพ่ นักงานมีสว่ นร่วมในขัน้ ตอนต่างๆ จะทำ�ให้มคี วามรูส้ กึ เป็นเจ้าของในเรือ่ งนัน้ ๆ
และรับรู้ว่าหน่วยงานให้การยอมรับ เป็นคนที่มีตัวตน มีความหมายต่อหน่วยงาน
โดยเฉพาะในเรื่องที่สถานประกอบการมีความต้องการให้พนักงานเห็นด้วยและ
ปฏิบัติตาม เช่น กฎกติกาของหน่วยงาน วัฒนธรรมของหน่วยงาน เป็นต้น
ดังนัน้ สถานประกอบการควรสนับสนุนให้พนักงานเห็นความสำ�คัญของการ
มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ จนกลายเป็นการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อพนักงานทั้งหน่วยงาน เช่น การมี
ส่วนร่วมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในหน่วยงาน การมีวฒ
ั นธรรมทีช่ นื่ ชม
ยกย่องคนดี และการเคารพผู้อาวุโส การไหว้ทักทายกัน

วัตถุประสงค์ภาพรวม Module 4

เพื่อให้พนักงานเห็นความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการรวมตัวเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ดูแลใส่ใจ
ช่วยเหลือกันทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

กิจกรรม

ประกอบด้วยกิจกรรมทางเลือก ดังนี้
1. กิจกรรมสร้างสุขได้ภายใต้หลังคาเดียวกัน
2. กิจกรรมสร้างสุข.....คลายทุกข์
3. กิจกรรมมาคลายเครียดกันเถอะ
4. กิจกรรมส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย “ขยับกาย สบายใจ ด้วยเก้าอี…้ ขยีพ้ งุ ”
5. กิจกรรมแอโรบิค “อนามัย 30”
6. กิจกรรม แกว่งแขนลดพุง

การติดตามประเมินผล

รายละเอียดในบทนำ�
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

สร้างสุขได้ภายใต้หลังคาเดียวกัน
เพื่อให้พนักงาน
1. เห็นความสำ�คัญของการมีวัฒนธรรมในหน่วยงาน
2. มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมในหน่วยงาน
3. ยอมรับและปฏิบัติตามวัฒนธรรมในหน่วยงาน
ระยะเวลาที่ใช้
ตามความเหมาะสม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทำ�ให้พนักงานอยู่ร่วมกันในหน่วยงานอย่างมีความสุข
2. ช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกัน มีความ
เคารพซึ่งกันและกัน
3. พนักงานมีความภาคภูมิใจ คิดว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สถานประกอบการสามารถเลือกการจัดกิจกรรมนีใ้ นโอกาสทีเ่ หมาะสม เช่น
1. เพิ่มเป็นวาระในการประชุมประจำ�เดือนของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้น
ให้ พ นั ก งานได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ แสดง
ความคิดเห็นผ่านตัวแทนในรูปแบบคณะกรรมการของแต่ละแผนก
2. จัดประชุมทุกไตรมาสหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
อุปกรณ์
ตามความเหมาะสม

แนวทางการจัดกิจกรรม
หน่วยงาน

1. ผู้ นำ � กิ จ กรรมชี้ แจงให้ พ นั ก งานได้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของการมี วั ฒ นธรรมของ

วัฒนธรรมของหน่วยงาน เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้พนักงานอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความ
สุข เพราะเป็นสิง่ ทีพ่ นักงานเรียนรูว้ า่ จะต้องยึดถือยอมรับในกฎเกณฑ์ทถี่ กู กำ�หนดขึน้ มา
และจะต้องนำ�ไปปฏิบัติตาม เพื่อทำ�ให้พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย มีความ
เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน อันนำ�ไปสู่การช่วยลดความขัดแย้งในการใช้ชีวิตร่วมกัน
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วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ดีนั้น ควรเกิดจากพนักงานได้มีส่วนร่วมคิด ร่วม
กำ�หนด หรือ ถ้าหน่วยงานกำ�หนดมาก่อนแล้ว ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำ�เสนอ
ข้อเสนอแนะได้เมื่อพบว่าควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของหน่วยงานให้
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยนำ�ปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อพนักงานส่วนใหญ่
มาพิจารณาวางแผนและกำ�หนดแนวทางการแก้ไข
ตัวอย่าง
 วัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมในวิถชี วี ต
ิ ของการทำ�งานในหน่วยงานทีพ่ บบ่อย
เช่น การไหว้ทักทายกันทุกเช้า การสวดมนต์ร่วมกันก่อนเข้างาน
 วัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น รวมกลุม
่ การออก
กำ�ลังกาย การคลายเครียด
 วัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมด้านสุขภาพจิต เช่น การยกย่องเชิดชูพนักงาน
ที่ประพฤติตามกฎระเบียบของหน่วยงานการยกย่องเชิดชูพนักงานที่เป็นคนดี ขยัน
เป็นต้นแบบที่ดี
2. ผู้นำ�กิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน โดยให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในประเด็น
		
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อพนักงานส่วนรวม
		
 แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะทีจ่ ะกำ�หนดให้เป็นแนวปฏิบต
ั ริ ว่ มกัน ฯลฯ
		
 การร่วมกันกำ�หนดและสร้างให้เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานเพือ
่ ให้พนักงาน
ทุกคนมีความสุข
		
หมายเหตุ สถานประกอบการสามารถให้พนักงานแสดงความคิดก่อนการจัด
ประชุมโดยผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น กล่องรับความคิดเห็น
ผ่านคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละแผนก เพื่อนำ�มารวบรวมนำ�เสนอในที่ประชุมตาม
วิธีการของไคเซ็น (KAIZEN) เป็นต้น
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3. ผู้นำ�กิจกรรมนำ�ข้อคิดเห็นของพนักงานที่รวบรวมมาจากช่องทางต่างๆ นำ�เสนอ
ในที่ประชุม กรณีที่พนักงานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมด ควรมีคณะกรรมการซึ่งเป็น
ผูแ้ ทนแต่ละแผนกได้เข้าร่วมประชุมด้วย ผูน้ �ำ กิจกรรมให้ทปี่ ระชุมได้รว่ มกันพิจารณา วิเคราะห์
จัดลำ�ดับความสำ�คัญ เพื่อนำ�มาวางแผนดำ�เนินการแก้ไข สรุปกำ�หนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกัน และวิธีการที่จะทำ�ให้พนักงานทั้งหมดมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงานในที่สุด
4. ผู้นำ�กิจกรรมควรสื่อสารให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
		
ตัวอย่าง การสร้างวัฒนธรรมของหน่วยงาน ในเรือ่ งการใช้พนื้ ทีส่ ว่ นกลางร่วมกัน
เช่น
1) ไม่น�ำ อาหารมารับประทานในมุมพักผ่อน หรือไม่เปิดเพลงเสียงดังรบกวนผูอ้ นื่
หรือไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ
2) การใช้บริการห้องสมุดหรือมุมอ่านหนังสือ ไม่สง่ เสียงดังรบกวนผูอ้ นื่ และช่วย
กันรักษาความสะอาด เป็นต้น
3) วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน เช่น ไปลามาไหว้ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
การเคารพผู้ใหญ่
5. กรณีทไี่ ม่มขี อ้ ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากพนักงาน ผูน้ �ำ กิจกรรมอาจนำ�ปัญหา
ทีพ่ บหรือสิง่ ทีค่ วรแก้ไขเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขมานำ�เสนอในทีป่ ระชุมให้ได้วเิ คราะห์
ปัญหาและวางแผนการแก้ไข และดำ�เนินการตามแผนและผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

กิจกรรมสร้างสุข...คลายทุกข์
เพื่อให้พนักงาน
1. มีแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาของตนเอง
2. มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจซึ่งกันและกัน
3. มีระบบการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ระยะเวลาที่ใช้
ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ควรเน้น
การจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่ได้รับ
เกิดเป็นวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่พนักงานดูแลและ
ช่วยซึ่งกันและกัน เกิดขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งาน
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถนำ�ไปใช้จัดกิจกรรมได้ตลอดปี
อุปกรณ์
ตามความเหมาะสม
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. คณะทำ�งานสื่อสารทำ�ความเข้าใจกับพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและเข้าถึงพนักงานอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้รบั รูถ้ งึ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมคลายทุกข์

กิจกรรมสร้างสุข...คลายทุกข์
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเกิดการรวมตัวกันของพนักงานในการร่วมกันจัด
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือและดูแลจิตใจซึ่งกันและกัน ซึ่งกิจกรรมที่จัดจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน รวมทั้งสถาน
ประกอบการควรมีการวางระบบการช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมและมีการดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมทั้งกำ�หนดผู้ที่รับผิดชอบแต่ละจุด
ปัจจัยสนับสนุนความสำ�เร็จ คือ การสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่าง
ทั่วถึง ว่าสถานประกอบการมีระบบการช่วยเหลือที่เหมาะสมและมีการดูแลอย่างต่อ
เนื่องและพนักงานจะมารับบริการอย่างไร
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2. สถานประกอบการ ควรวางระบบการให้การช่วยเหลือและการดูแลจิตใจพนักงาน
อย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ งซึง่ อาจต้องมีการส่งต่อหน่วยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในรายทีม่ คี วาม
จำ�เป็น
ตัวอย่างเช่น
จัดให้มบี ริการปรึกษาเบือ้ งต้นสำ�หรับพนักงานทีม่ คี วามเครียด ความไม่สบายใจทุกข์
ใจหรือตามประเด็นปัญหาต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน โดยวางระบบ ดังนี้
หัวหน้างานพูดคุยเบื้องต้น
ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
พยาบาลประจำ�สถานประกอบการ
เพื่อให้การปรึกษาด้านจิตใจ

ผู้เชี่ยวชาญการจัดการปัญหาอื่นๆ
เช่น หนี้สิน

ส่งต่อหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการหนี้สิน
การออมเงิน เป็นต้น

3. คณะทำ�งานควรผลักดันให้ผบู้ ริหารกำ�หนดเป็นนโยบายหรือแผนปฏิบตั กิ าร ดังนี้
3.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักแต่ละจุดในระบบการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ
และเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการให้การดูแลจิตใจพนักงาน เช่น
อบรมหัวข้อการให้การปรึกษาเบื้องต้น ความเครียดและการจัดการความเครียด เป็นต้น
3.2 พนักงานทุกคนควรมีสว่ นร่วมในการดูแลช่วยเหลือจิตใจเพือ่ นพนักงาน เช่น
สังเกตเพื่อนพนักงานที่ประสบความสูญเสียกะทันหัน มีปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นต้น โดยให้
อาสาสมัครเป็นทีมเยี่ยมบ้าน ฯลฯ
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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4. คณะทำ�งานควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับรูท้ วั่ กัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ
ตามความเหมาะสม
ขั้นดำ�เนินการ
5. คณะทำ�งานสำ�รวจความต้องการและข้อคิดเห็นของพนักงานในประเด็นปัญหา
ที่พนักงานต้องการให้สถานประกอบการดำ�เนินการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
จิตใจของพนักงานโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทีเ่ ข้าถึงพนักงานและเหมาะสมกับสถานประกอบการ
6. คณะทำ�งานรวบรวมผลการสำ�รวจ จัดลำ�ดับความเร่งด่วนของปัญหา และวางแผน
การช่วยเหลือที่เหมาะสม รวมทั้งการเตรียมการต่างๆ เช่น ประสานผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เชิญวิทยากรมาอบรม เป็นต้น
7. คณะทำ�งานดำ�เนินการตามระบบการให้การช่วยเหลือและการดูแลจิตใจพนักงาน
อย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ ง ซึง่ อาจต้องมีการส่งต่อหน่วยงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในรายทีม่ คี วาม
จำ�เป็น ตัวอย่างเช่น
		
พนักงานที่มีความเครียด ความไม่สบายใจ ทุกข์ใจ
7.1 หัวหน้างานพูดคุยเบือ้ งต้น ถ้าไม่ดขี น้ึ ส่งต่อให้พยาบาลประจำ�สถานประกอบการ
ให้การปรึกษาหรือส่งต่อในรายที่จำ�เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนอกหน่วยงาน
เช่น Psychosocial clinic ในโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลคู่สัญญาประ
กันสังคม
7.2 ติดตามการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
		
พนักงานทีข่ าดงานบ่อยๆ พนักงานทีป่ ระสบกับความสูญเสียกะทันหันพนักงาน
ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง
7.3 เยี่ยมบ้านพนักงานกลุ่มเสี่ยงโดยมอบหมายให้พนักงานรวมตัวกันเป็นทีม
จิตอาสาในการดูแลจิตใจกันเอง
7.4 หัวหน้างานพูดคุยเบือ้ งต้น ถ้าไม่ดขี น้ึ ส่งต่อให้พยาบาลประจำ�สถานประกอบการ
ให้การปรึกษา และส่งต่อในรายที่จำ�เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น
ด้านการรักษาโรคเรื้อรัง การให้การปรึกษาด้านจิตใจ
		
ประเด็นปัญหาต่างๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ เช่น ปัญหา
หนี้สิน ฯลฯ
7.5 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมาให้ความรู้ในการวางแผนงาน แก้ไขปัญหา
และให้การช่วยเหลือปัญหาหนีส้ นิ พร้อมทัง้ ให้ความรูเ้ รือ่ งการออมเงิน หรือเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
กฎหมายมาให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
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7.6 เชิญวิทยากรมาอบรมเรื่องการสร้างรายได้พิเศษตามความต้องการของ
พนักงานเช่น การเพาะเห็ด การทำ�อาหาร เป็นต้น รวมถึงช่วยหาตลาดในการจัดจำ�หน่ายสินค้า
ให้แก่พนักงานด้วย
7.7 จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยแก่สมาชิก

ตัวอย่างเมนูกิจกรรมทางเลือก
สถานประกอบการสามารถนำ�ไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้เป็นหัวข้อในการจัด
กิจกรรมสร้างสุข...คลายทุกข์ เช่น
 ทนายคลายทุกข์ ให้คำ�ปรึกษาเรื่องคดีความ
 การจัดการกับหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ เช่น ธนาคารมาให้ความรู้
และให้คำ�ปรึกษาวางแผนการเงิน และมีการจัดให้เข้าร่วมการออมเงิน
 ร่วมเก็บออม ร่วมกันสร้างกองทุนเลี้ยงชีพ โดยให้ความรู้แก่พนักงานให้เห็นความสำ�คัญ
ในการออมเงินและการจัดตั้งกองทุน การทำ�บัญชีครัวเรือน
 ยิ่งขยันยิ่งได้ โดยเชิญวิทยากรมาฝึกอาชีพแก่พนักงาน เช่น หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีปัญหาหนี้สิน
เพื่อสร้างรายได้พิเศษ รวมทั้งหาสถานที่ให้จำ�หน่ายสินค้าหรือผลผลิต หรือ จ้างลูกหลาน
พนักงาน เพื่อให้มีรายได้ในช่วงปิดเทอม
 สุ ข ภาพกายแข็ ง แรง....สุ ข ภาพใจเข้ ม แข็ ง โดยระหว่ า งรอตรวจสุ ข ภาพประจำ � ปี
สถานประกอบการควรให้พนักงานมีการประเมินความสุข 15 ข้อ ร่วมกับการประเมิน
ความเครียด 5 ข้อ (ST-5) ตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี โดย
อาจประเมินผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัท เมื่อพบว่าพนักงานรายใดมีความสุขน้อยและ
มีความเครียดมาก คณะทำ�งานจะได้วางแผนให้การช่วยเหลือตามระบบที่วางไว้
 ร่วมจิต รวมใจ ชวนกันทำ�ดี โดยหาอาสาสมัครจัดทีมเยีย่ มบ้านหรือเป็นจิตอาสาเพือ
่ ให้การ
ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานกลุ่มเสี่ยง และขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของจากเพื่อนพนักงานที่
พร้อมให้เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบภัย อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 การให้ความรูส
้ ขุ ภาพจิตผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านเสียงตามสายของสถานประกอบการ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ (สามารถใช้เนื้อหาความรู้ตามบทความสุขภาพจิตในภาคผนวก)
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

มาคลายเครียดกันเถอะ
เพื่อฝึกให้พนักงานมีทักษะและสามารถจัดการกับความเครียดได้ด้วย
ตนเอง
ระยะเวลาที่ใช้
ใช้เวลาครั้งละ 5-15 นาที วันละ 1-2 ครั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ
ทำ�ให้พนักงาน
1. รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย จิตใจสบาย
2. สมองแจ่มใส มีสมาธิดีขึ้นในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ
โอกาสในการนำ�ไปใช้ 1. สามารถจัดกิจกรรมในช่วงพักสัน้ ๆระหว่างการทำ�งาน หรือก่อนเริม่
งานในช่วงตอนเช้าหรือช่วงบ่าย เป็นต้น
2. สามารถจัดทั้งสามเทคนิคสลับกันทำ�ในแต่ละช่วง
3. เลือกจัดเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งตามความต้องการของพนักงาน
หลังจากให้พนักงานได้ลองฝึกทั้ง 3 เทคนิคแล้ว
อุปกรณ์
เก้าอี/้ โซฟา ทีม่ พี นักพิงและขนาดพอเหมาะ นัง่ แล้วรูส้ กึ สบายผ่อนคลาย
แนวทางการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1
เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมชีแ้ จงและทำ�ความเข้าใจหลักการเทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึก
การหายใจให้พนักงานรับรู้ ดังนี้
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เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ
หลักการ
ตามปกติคนทัว่ ไปจะหายใจตืน้ ๆ โดยใช้กล้ามเนือ้ หน้าอกเป็นหลัก ทำ�ให้ได้
ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายน้อยกว่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเครียดคนเราจะ
หายใจถีแ่ ละตืน้ ขึน้ มากกว่าเดิม ทำ�ให้เกิดอาการถอนใจเป็นระยะๆ เพือ่ ให้ได้ออกซิเจน
มากขึ้น
การฝึกหายใจช้าๆ ลึกๆ โดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมบริเวณท้องจะช่วยให้
ร่างกายได้อากาศเข้าสูป่ อดมากขึน้ เพิม่ ปริมาณออกซิเจนในเลือดและยังช่วยเพิม่ ความ
แข็งแรงแก่กล้ามเนื้อหน้าท้องและลำ�ไส้ด้วย การฝึกการหายใจอย่างถูกวิธีจะทำ�ให้
หัวใจเต้นช้าลง สมองแจ่มใส เพราะได้ออกซิเจนมากขึน้ และการหายใจออกอย่างช้าๆ
จะทำ�ให้รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความเครียดออกไปจากตัวจนหมดสิ้น

การสังเกต
การหายใจทีถ่ กู ต้องตามหลักการ สามารถสังเกตได้จากเวลาหายใจเข้าท้อง
จะป่องและเวลาหายใจออกท้องจะแฟบ อาจให้พนักงานเอามือวางที่หน้าท้องตนเอง
เพื่อสังเกตและตรวจสอบตนเองขณะฝึกการหายใจ
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2. ผู้นำ�กิจกรรมนำ�พนักงานฝึกการหายใจเพื่อคลายเครียด ด้วยการบอกช้าๆ
ให้พนักงานฝึกทำ�ตาม ดังนี้
วิธีการฝึก
2.1 ให้พนักงานทุกคนนั่งบนเก้าอี้และห้อยขาในท่าที่สบายๆ แล้วหลับตา และ
เอามือประสานไว้บริเวณท้องของตนเอง
2.2 ค่อยๆ หายใจเข้า พร้อมๆ กับนับเลข 1 ถึง 4 ในใจเป็นจังหวะช้าๆ
1...2...3...4...ให้มือรู้สึกได้ว่าหน้าท้องพองออก
2.3 กลั้นหายใจเอาไว้สักครู่ นับ 1 ถึง 4 ในใจเป็นจังหวะช้าๆ เช่นเดียวกับเมื่อ
หายใจเข้า
2.4 แล้วจึงค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกให้นานกว่าช่วงหายใจเข้า โดยนับ 1 ถึง 8
อย่างช้าๆในใจ 1...2...3...4...5...6...7...8... พยายามไล่ลมหายใจออกมาให้หมด ให้มือรู้สึกได้ว่า
หน้าท้องแฟบลง
2.5 ทำ�ซํ้าอีกประมาณ 4-5 ครั้ง (ตามข้อ 2.2- 2.4)
3. ผูน้ �ำ กิจกรรมเปิดโอกาสให้พนักงานซักถาม หลังจากนัน้ ให้ขอ้ แนะนำ�การใช้เทคนิค
การคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจให้ได้ผล ดังนี้

การใช้เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจให้ได้ผล
การฝึกการหายใจ ควรหายใจเข้าและหายใจออกตามวิธีการติดต่อกัน
ประมาณ 4-5 ครั้ง ต่อการฝึกแต่ละครั้ง
 ควรฝึกการหายใจทุกครั้งที่รู้สึกเครียด รู้สึกโกรธ รู้สึกไม่สบายใจ หรือ
ฝึกทุกครั้งที่นึกได้
 ทุกครั้งที่หายใจออก ให้รู้สึกได้ว่าผลักดันความเครียดออกมาด้วยจน
หมด เหลือไว้แต่ความรู้สึกโล่งสบายเท่านั้น
 ในแต่ละวันควรฝึกการหายใจที่ถูกวิธีให้ได้ประมาณ 40 ครั้งต่อวัน
แต่ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ติดต่อกันให้ครบ 40 ครั้งในคราวเดียวกัน
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แนวทางการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2
เทคนิคการคลายเครียดโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ขั้นเตรียมการ
1. ผู้นำ�กิจกรรมเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการฝึกที่สงบปราศจากเสียงรบกวน
ขั้นดำ�เนินการ
2. ผู้นำ�กิจกรรมชี้แจงและทำ�ความเข้าใจหลักการเทคนิคการคลายเครียดโดยการ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้พนักงานรับรู้ ดังนี้

เทคนิคการคลายเครียดโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
หลักการ
ความเครียดมีผลทำ�ให้กล้ามเนื้อตามร่างกายหดตัว สังเกตได้จากเวลาที่
เครียดแล้วเราจะเผลอมีอาการหน้านิ่วคิ้วขมวด กำ�หมัด กัดฟัน ฯลฯ โดยไม่รู้ตัวบ้าง
รูต้ วั บ้าง การเกร็งตัวของกล้ามเนือ้ ทีเ่ กิดขึน้ ถ้าปล่อยทิง้ ไว้จะส่งผลทำ�ให้เกิดอาการเจ็บ
ปวดตามร่างกายได้ เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ เป็นต้น
การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะช่วยให้อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง
และขณะเดียวกันในขณะฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จิตใจของเราจะจดจ่ออยู่กับการ
คลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ จึงทำ�ให้สามารถช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านและลดความวิตก
กังวลลงได้ รวมทั้งทำ�ให้มีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
3. ผู้นำ�กิจกรรมนำ�พนักงานฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อคลายเครียด ด้วยการ
บอกช้าๆ ให้พนักงานฝึกทำ�ตาม ดังนี้
วิธีการฝึก
3.1 ให้พนักงานเตรียมตัวเพื่อพร้อมที่จะทำ�การฝึก โดยให้นั่งในท่าที่สบาย
ไม่ไขว่ห้างและวางเท้าให้ราบไปกับพื้นไม่กระดกปลายเท้า คลายเครื่องแต่งตัวและเสื้อผ้าให้
หลวมสบาย เช่น ดึงชายเสือ้ ออกมาจากกางเกง ถอดรองเท้า หลังจากนัน้ ให้หลับตา ทำ�ใจให้วา่ ง
ตั้งสมาธิอยู่ที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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3.2 ผู้นำ�กิจกรรมชี้แจงกติกาการใช้เวลาเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ว่าให้ใช้
เวลาเกร็งกล้ามเนื้อน้อยกว่าเวลาที่ใช้ผ่อนคลาย เช่น เกร็ง 3-5 วินาที ผ่อนคลาย 10-15 วินาที
เป็นต้น หลังจากนั้นให้พนักงานเริ่มฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 10 กลุ่ม ตามลำ�ดับ ดังนี้
1) พุ่งความสนใจไปทีม่ ือและแขนขวา หลังจากนั้นค่อยๆ กำ�มือและเกร็ง
แขนขวาจนเต็มที่ แล้วจึงค่อยๆ คลาย โดยให้สังเกตความรู้สึกตนเองและเปรียบเทียบถึงความ
ตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย
			 ข้อควรระวัง เวลากำ�มือ ระวังอย่าให้เล็บจิกเนื้อตัวเองให้ได้รับบาดเจ็บ
2) พุ่งความสนใจไปทีม่ ือและแขนซ้าย หลังจากนั้นค่อยๆ กำ�มือและเกร็ง
แขนซ้ายจนเต็มที่ แล้วจึงค่อยๆ คลาย โดยให้สังเกตความรู้สึกตนเองและเปรียบเทียบถึงความ
ตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย
3) พุ่งความสนใจไปทีห่ น้าผาก หลังจากนั้นค่อยๆ เลิกคิ้วให้สูงขึ้นๆ แล้ว
คลาย โดยให้สงั เกตความรูส้ กึ ตนเองและเปรียบเทียบถึงความตึงเครียดทีเ่ กิดขึน้ และความสบาย
เมื่อผ่อนคลาย ต่อจากนั้นให้ขมวดคิ้วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ แล้วผ่อนคลาย โดยให้สังเกต
ความรู้สึกตนเองและเปรียบเทียบถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย
4) พุ่งความสนใจไปที่ตา แก้ม จมูก หลังจากนั้นหลับตาให้แน่นและย่น
จมูกให้มากทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำ�ได้ แล้วจึงคลาย โดยให้สงั เกตความรูส้ กึ ตนเองและเปรียบเทียบถึงความ
ตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย
5) พุง่ ความสนใจไปทีข่ ากรรไกร ลิน้ ริมฝีปาก หลังจากนัน้ ให้กดั ฟันและใช้
ลิน้ ดันเพดานปากให้มากทีส่ ดุ แล้วคลาย ต่อจากนัน้ ให้เม้มปากให้แน่นทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำ�ได้ แล้วคลาย
โดยให้สังเกตความรู้สึกตนเองและเปรียบเทียบถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อ
ผ่อนคลาย
6) พุ่งความสนใจไปที่คอ หลังจากนั้นก้มหน้าให้คางจดคอให้มากที่สุด
แล้วคลาย ต่อจากนั้นเงยหน้าให้มากที่สุด แล้วคลาย โดยให้สังเกตความรู้สึกตนเองและ
เปรียบเทียบถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย
7) พุง่ ความสนใจไปทีอ่ ก ไหล่ และหลัง หลังจากนัน้ หายใจเข้าลึกๆ และกลัน้ ไว้
แล้วค่อยๆ หายใจออก ต่อมาให้ยกไหล่ให้สงู ขึน้ ๆ เท่าทีท่ �ำ ได้ แล้วคลาย โดยให้สงั เกตความรูส้ กึ
ตนเองและเปรียบเทียบถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย โดยให้สังเกต
ความรู้สึกตนเองและเปรียบเทียบถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย
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8) พุ่งความสนใจไปที่หน้าท้องและก้น หลังจากนั้นค่อยๆ แขม่วท้องให้
มากขึ้นๆ แล้วคลาย ต่อจากนั้นขมิบก้นให้มากที่สุด แล้วคลาย
9) พุง่ ความสนใจไปทีเ่ ท้าและขาขวา หลังจากนัน้ ค่อยๆ เหยียดขาขวาออก
และงอนิว้ เท้าลงมาให้มากทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำ�ได้ แล้วคลาย ต่อมาเหยียดขาขวาออกอีกครัง้ และกระดก
ปลายเท้าขึน้ ให้มากทีส่ ดุ ทีจ่ ะทำ�ได้ แล้วคลาย โดยให้สงั เกตความรูส้ กึ ตนเองและเปรียบเทียบถึง
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย
10) พุ่งความสนใจไปที่เท้าและขาซ้าย หลังจากนั้นค่อยๆ เหยียดขา
ซ้ายออกและงอนิ้วเท้าลงมาให้มากที่สุดที่จะทำ�ได้ แล้วคลาย ต่อมาเหยียดขาซ้ายออกอีกครั้ง
และกระดกปลายเท้าขึ้นให้มากที่สุดที่จะทำ�ได้ แล้วคลาย โดยให้สังเกตความรู้สึกตนเองและ
เปรียบเทียบถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและความสบายเมื่อผ่อนคลาย
4. ผูน้ �ำ กิจกรรมเปิดโอกาสให้พนักงานซักถาม หลังจากนัน้ ให้ขอ้ แนะนำ�การใช้เทคนิค
การคลายเครียดโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ได้ผล ดังนี้

การใช้เทคนิคการคลายเครียดโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ได้ผล






ควรฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำ�  อาจฝึกประมาณ 8-12 ครั้ง เพื่อให้เกิด
ความชำ�นาญ
เมื่อคุ้นเคยกับการผ่อนคลายแล้ว ให้ฝึกคลายกล้ามเนื้อได้เลย โดยไม่จำ�เป็นต้อง
เกร็งก่อน
อาจเลือกคลายกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาเท่านั้นก็ได้ เช่น บริเวณใบหน้า
ต้นคอ หลัง ไหล่ เป็นต้น ไม่จำ�เป็นต้องคลายกล้ามเนื้อทั้งตัว จะช่วยให้ใช้เวลา
น้อยลง และสะดวกมากขึ้น
เมือ่ รูส้ กึ กล้ามเนือ้ ตึงเครียดทีไ่ ม่ใช่จากการทำ�งานในท่าเดียวนานๆ ให้ลองสำ�รวจ
ตัวเองว่ามีความเครียดเกิดขึน้ หรือไม่ ให้รบี ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ร่วมกับการแก้ไข
ที่สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดความเครียด
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แนวทางการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3
เทคนิคการคลายเครียดโดยการทำ�สมาธิ
ขั้นเตรียมการ
1. ผู้นำ�กิจกรรมเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการฝึกที่สงบปราศจากเสียงรบกวน
ขั้นดำ�เนินการ
2. ผูน้ �ำ กิจกรรมชีแ้ จงและทำ�ความเข้าใจหลักการเทคนิคการคลายเครียดโดยการทำ�
สมาธิให้พนักงานรับรู้ ดังนี้

เทคนิคการคลายเครียดโดยการทำ�สมาธิ
หลักการ
การทำ�สมาธิถอื เป็นการผ่อนคลายความเครียดทีล่ กึ ซึง้ ทีส่ ดุ เพราะจิตใจจะ
สงบและปลอดจากความคิดที่ซํ้าซาก ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล เศร้า โกรธ ฯลฯ
หลักการของการทำ�สมาธิ คือการเอาใจไปจดจ่อกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพียงอย่าง
เดียว ซึง่ ในทีน่ จี้ ะใช้การนับลมหายใจเป็นหลัก และยุตกิ ารคิดเรือ่ งอืน่ ๆ อย่างสิน้ เชิง
หากฝึกสมาธิเป็นประจำ� จะทำ�ให้จิตใจเบิกบาน อารมณ์เย็น สมองแจ่มใส
หายเครียดจนตัวเองและคนใกล้ชิดรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนี้ได้อย่าง
ชัดเจน
		
3. ผูน้ �ำ กิจกรรมอธิบายให้พนักงานเข้าใจวิธกี ารฝึกการทำ�สมาธิเพือ่ คลายเครียด และ
ให้พนักงานลองฝึก ดังนี้
วิธีการฝึก
3.1 ขั้นที่ 1 ให้นง่ั ในท่าทีส่ บาย จะเป็นการนัง่ ขัดสมาธิ นัง่ พับเพียบ หรือนอนก็ได้
หลังจากนัน้ ให้หลับตา หายใจเข้า หายใจออกช้าๆ เริม่ นับลมหายใจเข้าออก ดังนี้
			  หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1
			  หายใจเข้านับ 2 หายใจออกนับ 2
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		 นับไปเรื่อยๆ จนถึง 5
			  แล้วเริ่มนับ 1 ใหม่ นับจนถึง 6
			  แล้วเริ่ม 1 ใหม่ นับจนถึง 7
			  แล้วเริ่ม 1 ใหม่ นับจนถึง 8
			  แล้วเริ่ม 1 ใหม่ นับจนถึง 9
			  แล้วเริ่ม 1 ใหม่ นับจนถึง 10 ครบ 10 ถือเป็น 1 รอบ
แล้วเริ่ม 1-5 ใหม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1,1 2,2 3,3 4,4 5,5
1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6
1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7
1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8
1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9
1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 10,10
1,1 2,2 3,3 4,4 5,5
ฯลฯ
3.2 หลังพนักงานฝึกขั้นที่ 1 เสร็จแล้ว ให้ผู้นำ�กิจกรรมชี้แจงแก่พนักงานที่ยังทำ�
ไม่ได้ ดังนี้
			  ในการฝึกครัง้ แรกๆ อาจยังไม่มสี มาธิพอ ทำ�ให้นบั เลขผิดพลาดหรือบางที
อาจมีความคิดอื่นแทรกเข้ามาทำ�ให้ลืมนับเป็นบางช่วงถือเป็นเรื่องปกติ
			  ต่ อ ไปพยายามตั้ ง สติ ใ หม่ เมื่ อ มี ค วามคิ ด อื่ น แทรกเข้ า มาก็ ใ ห้ รั บ รู้
แล้วปล่อยให้ผา่ นไป ไม่เก็บมาคิดต่อ ในทีส่ ดุ ก็จะสามารถนับเลขได้อย่างต่อเนือ่ งและไม่ผดิ พลาด
เพราะมีสมาธิดีขึ้น
4. เมื่อผู้นำ�กิจกรรมเห็นว่าพนักงานสามารถฝึกปฏิบัติตามขั้นที่ 1 จนจิตใจสงบมาก
ขึ้นแล้ว ในการฝึกครั้งต่อๆ ไปให้เปลี่ยนเป็นฝึกขั้นที่ 2 โดยให้เริ่มนับเลขแบบเร็วขึ้นไปอีกคือ
หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 2
หายใจเข้านับ 3 หายใจออกนับ 4
หายใจเข้านับ 5
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หายใจออกนับ 1 ใหม่ จนถึง 6, 7, 8, 9, 10 ตามลำ�ดับดังนี้
12345
123456
1234567
12345678
123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12345
ฯลฯ
5. เมื่อผู้นำ�กิจกรรมเห็นว่าพนักงานสามารถฝึกปฏิบัติตามขั้นที่ 2 ได้ดีจนนับลม
หายใจได้เร็วและไม่ผดิ พลาด แสดงว่าจิตใจสงบมากแล้วในการฝึกครัง้ ต่อๆ ไปให้เปลีย่ นเป็นฝึก
ขัน้ ที่ 3 โดยให้ใช้สติรับรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องนับเลขอีก และไม่คิดเรื่องใดๆ
ทั้งสิ้น มีแต่ความสงบเท่านั้น
6. ผูน้ �ำ กิจกรรมเปิดโอกาสให้พนักงานซักถาม หลังจากนัน้ ให้ขอ้ แนะนำ�การใช้เทคนิค
การคลายเครียดโดยการทำ�สมาธิให้ได้ผล ควรฝึกสมาธิเป็นประจำ�ทุกวัน โดยเฉพาะก่อนนอน
จะช่วยให้นอนหลับได้ดี ไม่มีฝันร้ายด้วย
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กิจกรรมส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย
“ขยับกายสบายใจ ด้วยเก้าอี้…ขยี้พุง”
ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

เก้าอี้...ขยี้พุง
1. เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความเมื่อยล้าจากการทำ�งาน
2. เพือ่ เป็นการกระตุน้ และเตรียมให้รา่ งกายมีความพร้อมต่อการทำ�งาน
ระยะเวลาที่ใช้
ใช้เวลาครั้งละ 5-10 นาที (3-5 ครั้ง/วัน)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
2. ช่วยให้รสู้ กึ สงบ ผ่อนคลาย และสบายขึน้ ได้ทงั้ ทางร่างกายและจิตใจ
3. ช่วยให้สมองแจ่มใสคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม สมาธิดีขึ้น
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถจัดกิจกรรมนีไ้ ด้ทกุ วันโดยสอดแทรกในช่วงก่อนเริม่ งานในช่วง
เช้า-บ่าย ในช่วงพักระหว่างการทำ�งาน หลังเลิกงาน/ก่อนกลับบ้าน เป็นต้น
อุปกรณ์
1. เก้าอี้ที่มีความมั่นคงแข็งแรง (ถ้ามีล้อให้หาที่ยึดพิงให้กระชับ เช่น
เลื่อนไปชิดกับโต๊ะไว้ หรือระวังเวลาเคลื่อนไหว)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องเล่น CD เครื่องฉายภาพ LCD ลำ�โพง
ขยายเสียง
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้นำ�กิจกรรมชี้แจงให้พนักงานเห็นประโยชน์ของการทำ�กิจกรรมนี้ ดังนี้

เก้าอี้...ขยี้พุง
นวัตกรรมการออกกำ�ลังกายด้วยเก้าอี้...ขยี้พุงเป็นการออกกำ�ลังกาย
กับเก้าอี้ ทำ�ได้ทุกเพศทุกวัย คนที่ปวดข้อ คนอ้วน ก็ทำ�ได้ดี เพราะการเคลื่อนไหว
ไม่มีแรงกระแทกใดๆ ที่ทำ�ให้เกิดปัญหาต่อข้อ คนวัยทำ�งานที่ต้องนั่งนานๆ ก็ทำ�ได้
หมดข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลา เนื่องจากเพียงทำ�ท่าเก้าอี้ขยี้พุงกับเก้าอี้ที่ตนนั่งแค่ 15 ท่า
ท่าละ 15-30 ครั้ง ครบแล้วให้เริ่มทำ�ใหม่ ประมาณ 5 รอบต่อวัน ก็จะดีต่อสุขภาพ
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2. ผูน้ �ำ กิจกรรมสามารถให้พนักงานฝึกปฏิบตั ติ ามวิดที ศั น์สาธิต “เก้าอีข้ ยีพ้ งุ ” ตาม
DVD ที่แนบท้ายเล่ม ประกอบด้วยท่าทางการยืดเหยียดร่างกายดังต่อไปนี้
1. ท่านั่งไขว่ห้างชาย
2. ท่านั่งยิงธนู
3. ท่าสะพานโค้ง
4. ท่านั่งยกเข่าข้างเดียว
5. ท่านั่งไขว่ห้างหญิง
6. ท่านั่งยกเข่าคู่
7. ท่านั่งดึงศอกงอตัว
8. ท่านั่งยกเข่าคู่เหยียดศอกงอตัว
9. ท่ายืนบิดตัว
10. ท่าพระจันทร์เสี้ยว
11. ท่าสควอท
12. ท่ายิงธนู
13. ท่าสุนัขเหยียดลำ�ตัว
14. ท่ายืนแอ่นตัว
15. ท่านั่งไขว่ห้างชาย
(ที่มา: เก้าอี้..ขยี้พุง กองออกกำ�ลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

74

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ

Module 4 การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เพื่อนำ�ไปสู่องค์กรสร้างสุข

ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

แอโรบิก “อนามัย 30”
เพื่อให้พนักงาน
1. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความเมื่อยล้าจากการทำ�งาน
2. ได้รับการกระตุ้นและเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมต่อการทำ�งาน
ระยะเวลาที่ใช้
ใช้เวลาครั้งละ 30 นาที วันละ 1 ครั้ง สัปดาห์ละ 3-5 วัน
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถจัดกิจกรรมนีไ้ ด้ทกุ วันโดยสอดแทรกในช่วงก่อนเริม่ งานในช่วง
เช้า-บ่าย ในช่วงพักระหว่างการทำ�งาน หลังเลิกงาน/ก่อนกลับบ้าน
เป็นต้น
อุปกรณ์
1. เครือ่ งแต่งกายทีพ่ ร้อมสำ�หรับการออกกำ�ลังกาย/ชุดกีฬาและรองเท้า
ผ้าใบ
2. เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องเล่น CD เครื่องฉายภาพ LCD ลำ�โพง
ขยายเสียง
3. สถานที่โล่งที่เหมาะสำ�หรับการออกกำ�ลังกาย เช่น ลานกีฬา/
ลานเอนกประสงค์/สนามกีฬา หรือห้องออกกำ�ลังกาย
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมชีแ้ จงวิธกี ารและประโยชน์ของการทำ�กิจกรรมนี้ ให้พนักงานได้รบั รู้ ดังนี้

อนามัย 30
เป็นการออกกำ�ลังกายทีใ่ ช้กล้ามเนือ้ ทุกส่วน ทีไ่ ม่ใช้อปุ กรณ์ (Bodyweight
		
Workout) และควรบริหารอย่างต่อเนื่องใช้เวลาครั้งละ 30 นาที โดยการออกแรงอยู่
ในระดับปานกลาง (Moderate Intensity) ซึง่ เป็นการเคลือ่ นไหวแบบแรงกระแทกตํา่
(Low Impact) พร้อมเพลงประกอบที่สนุกสนาน เร้าใจ ถ้าปฏิบตั ิอย่างสมํา่ เสมอ 3-5
วัน/สัปดาห์ จะทำ�ให้หวั ใจและปอดแข็งแรง กล้ามเนือ้ แข็งแรง ลดนํา้ หนัก กระชับสัดส่วน
และสุขภาพดี
2. ผูน้ �ำ กิจกรรมนำ�พนักงานฝึกปฏิบตั ติ ามวีดที ศั น์สาธิต “อนามัย 30” (ตามDVD ที่
แนบท้ายเล่ม)
(ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

แกว่งแขนลดพุง
เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความเมื่อยล้าจากการ
ทำ�งาน
ระยะเวลาที่ใช้
ใช้เวลาครั้งละ 10 นาที วันละ 3 ครั้ง สัปดาห์ละ 3-5 วัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
พนั ก งานได้ บ ริ ห ารกระตุ้ น ร่ า งกายและเตรี ย มให้ ร่ า งกายมี ค วาม
กระปรี้กระเปร่า
โอกาสในการนำ�ไปใช้ สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้ทุกวันโดยสอดแทรกในช่วงก่อนเริ่มงานช่วง
เช้า-บ่าย ในช่วงพักระหว่างการทำ�งาน หลังเลิกงาน/ก่อนกลับบ้าน เป็นต้น
อุปกรณ์
ไม่มี
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผูน้ �ำ กิจกรรมชีแ้ จงวิธกี ารและประโยชน์ของการทำ�กิจกรรมนี้ ให้พนักงานได้รบั รู้
ดังนี้

แกว่งแขนลดพุง
การแกว่งแขนถือเป็นศาสตร์ทม่ี อี งค์ความรูถ้ า่ ยทอดมานานหลายร้อยปี เป็น
กิจกรรมทางกายอย่างง่ายทีเ่ หมาะสมกับทุกเพศทุกวัย แต่ตอ้ งมีการปฏิบตั อิ ย่างถูกวิธี
จึงจะได้ประโยชน์และไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ

ประโยชน์
จากการวิจยั พบว่า การแกว่งแขนสามารถเผาผลาญได้ถงึ 230 แคลอรีต่ อ่
ชัว่ โมง ซึง่ ใกล้เคียงกับเดินและไม่เกิดผลเสียใดๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
การแกว่งแขนทีถ่ กู ต้อง คือ แกว่งแขนให้ถกู วิธตี อ่ เนือ่ งสะสมอย่างน้อย 30
นาทีตอ่ วัน จะช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตของร่ายกาย ทำ�ให้สขุ ภาพแข็งแรง หรือ
แกว่งแขนสะสมครัง้ ละ 10 นาที รวม 30 นาทีตอ่ วัน เป็นประจำ�ทุกวันสม่�ำ เสมอควบคู่
กับการควบคุมอาหารจะช่วยให้สามารถลดพุง ลดโรคได้ส�ำ เร็จ (ปัญญา ไข่มกุ , 2559)

76

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ

Module 4 การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม เพื่อนำ�ไปสู่องค์กรสร้างสุข

หลักการ
การแกว่งแขนเป็นการออกกำ�ลังโดยใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ดา้ นล่างถึง 12 มัด เช่น
กล้ามเนือ้ สะโพก กล้ามเนือ้ ต้นข้าด้านหน้าและด้านหลัง กล้ามเนือ้ ส่วนน่องด้านสันหน้าแข้ง
และน่องด้านหลัง กล้ามเนือ้ ทีฝ่ า่ เท้า ดังนัน้ การแกว่งแขนจะเหมือนกับการออกกำ�ลังกาย
โดยการเดิน เพียงแต่การเดินร่างกายมีการเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้าแกว่งแขนสลับซ้ายขวา ส่วน
การแกว่งแขนนัน้ ร่างกายอยูก่ บั ทีแ่ กว่งแขนซ้ายและขวาไปข้างหน้าและข้างหลังพร้อมกัน
2. ผูน้ �ำ กิจกรรมนำ�พนักงานฝึกปฏิบตั ติ ามวีดที ศั น์สาธิต แกว่งแขนลดพุง (ตาม DVD
ที่แนบท้ายเล่ม)
วิธีปฏิบัติ
1. ยืนตัวตรง เข่าไม่งอ แยกเท้าทัง้ สองข้างออกจากกัน โดยมีระยะห่างประมาณ
ความกว้างของหัวไหล่
2. ปล่อยมือทัง้ สองข้างลงตามธรรมชาติ อย่าเกร็ง ให้นว้ิ มือชิดกัน หันอุง้ มือไปข้างหลัง
3. หดท้องน้อยเข้า เอวตั้งตรง เหยียดหลัง ผ่อนคลาย กระดูกลำ�คอ ศีรษะ และ
ปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ
4. จิกปลายนิว้ เท้ายึดเกาะพืน้ ส้นเท้า
ออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่น
5. ควรงอบัน้ ท้ายขึน้ เล็กน้อย ระหว่าง
บริหารต้องหดก้น หรือขมิบทวารหนัก
6. ตามองตรงไปจุดใดจุดหนึง่ ทำ�สมาธิ
ให้อยู่ที่เท้า
7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาหน่อย
ทำ�มุม 30 องศากับลำ�ตัว หายใจเข้า แล้วแกว่งไป
ข้างหลังให้แรง ทำ�มุม 60 องศากับลำ�ตัว แล้วปล่อย
ให้เหวี่ยงกลับมา หายใจออกขณะแกว่งไปข้างหลัง
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Module 5 หลักพักใจในการดำ�เนินชีวิต
(ความกตัญญู - ศาสนา - การให้อภัย)
คำ�ชี้แจงสำ�หรับผู้นำ�กิจกรรม:
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้คนวัยทำ�งานมีความสุขอีกปัจจัยหนึ่ง คือการที่คน
วัยทำ�งาน มีหลักคิดหรือหลักพักใจ เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจในการดำ�เนินชีวติ ส่วนใหญ่ได้มาจาก
คำ�สั่งสอนของพ่อแม่หรือคนที่เรานับถือ ซึ่งล้วนแล้วแต่ยึดหลักคำ�สอนทางศาสนามา
ปฏิบัติแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าเรื่องความกตัญญู การปล่อยวางได้และให้อภัยผู้อื่น เป็นต้น
สถานประกอบการเกือบทุกแห่งมักมีการจัดกิจกรรมประเภทนีอ้ ยูแ่ ล้ว เช่น
จัดสถานที่หรือห้องเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนา การทำ�บุญตามประเพณี การจัด
ค่ายธรรมะ การจัดกิจกรรมวันแม่-วันพ่อ
วัตถุประสงค์ภาพรวม Module 5
เพื่อให้พนักงานได้มีหลักคิดในการดำ�เนินชีวิต ทำ�ให้เกิดความรู้สึกมีที่พึ่ง
ทางใจยามท้อแท้หรือต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิต
กิจกรรม
ประกอบด้วยการเลือกจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมซึ่งบางกิจกรรม
หน่วยงานได้จัดให้อยู่แล้ว แต่นอกจากนี้หน่วยงานอาจพิจารณาเมนูทางเลือกในการ
จัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1. กิจกรรมที่สถานประกอบการจัดเป็นประจำ�ตามแผนประจำ�ปี
2. กิจกรรมการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย
3. กิจกรรมการประกวดเรียงความ บทความ คำ�ขวัญ ภาพถ่าย ฯลฯ

การติดตามประเมินผล
รายละเอียดในบทนำ�
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ตัวอย่างเมนูกิจกรรมทางเลือก
หลักธรรม/คุณธรรม/จริยธรรม
การยึดและปฏิบัติตามหลักศาสนาช่วยให้เกิด
 การมีที่พึ่งทางใจ หรือมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ
 ทำ�ให้จต
ิ ใจสงบ มีสติ และปัญญาในการคิด วางแผน และจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง
สถานประกอบการควรมีการเอือ้ ให้เกิดการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาในการดำ�เนินชีวติ
เช่น จัดสถานที่หรือห้องเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนา

ตัวอย่างเมนูกิจกรรมทางเลือก
1. เปิดเสียงตามสาย เรื่อง “คติสอนใจทางศาสนา” “ปรัชญาการใช้ชีวิต” หรือ
“ข้อคิดในการดำ�เนินชีวิต”
2. ทำ�บุญตามประเพณี หรือวันสำ�คัญต่างๆ
3. นิมนต์พระมาให้ความรู้คติสอนใจ หรือจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ

ตัวอย่างเมนูกิจกรรมที่สถานประกอบการทำ�อยู่แล้ว
ความกตัญญู
1. รดนํ้าดำ�หัวผู้อาวุโส/ผู้สูงอายุในหน่วยงาน/องค์กร และอาจเชิญพนักงานที่เป็น
ผู้ฝึกสอนงานให้แก่พนักงานใหม่ร่วมด้วย
2. เปิดโอกาสให้ลูกหลานพนักงานเข้ามาเห็นการทำ�งานของพ่อแม่ เพื่อจะได้เห็น
ความยากลำ�บากของพ่อแม่ในการหาเลี้ยงชีพ และขณะเดียวกันพนักงานที่เป็นพ่อแม่จะรู้สึกมี
ความภาคภูมิใจในตนเอง
3. ยกย่องหรือให้รางวัลแก่พนักงานที่เป็นต้นแบบในการดูแลพ่อแม่/ผู้มีพระคุณ

ตัวอย่างเมนูกิจกรรมทางเลือก
การให้อภัยซึ่งกันและกัน
การให้อภัย เป็นสิง่ ทีด่ ที ที่ �ำ ให้ทงั้ ผูใ้ ห้อภัยและผูร้ บั การให้อภัยมีความสุขใจ รูส้ กึ เหมือน
ได้ปลดปล่อยความคับข้องใจ ความกดดัน ความทุกข์ใจ
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ตัวอย่างเมนูกิจกรรมทางเลือก
1. ประกวดการเขียนเรียงความในเรื่องที่ตนเองได้ให้อภัยตนเองหรือให้อภัยผู้อื่น
“ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการให้อภัยตนเองหรือผู้อื่น และผลที่ได้รับ”
2. ประกวดคำ�ขวัญที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่อง “ทุกข์ สุข ของชีวิต”
3. รวบรวม Clip VDO หรือเรื่องเล่าที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่อง “ทุกข์ สุข ของ
ชีวิต”
4. นำ�บทความเกี่ยวกับการให้อภัยมาพูดคุยใน “Morning Talk” เช่น “การรู้จักให้
อภัยในชีวิตประจำ�วัน”
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Module 6 ความพึงพอใจในสิ่งที่มี
คำ�ชี้แจงสำ�หรับผู้นำ�กิจกรรม:
ความพอเพียงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คนวัยทำ�งานมี
ความสุข เพราะการทีม่ แี นวคิดยึดหลัก “ความพอเพียง” จะทำ�ให้เกิดการยอมรับและ
เห็นค่าในสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ โดยเฉพาะถ้าเราได้ท�ำ สิง่ นัน้ เต็มความสามารถแล้ว แต่ทงั้ นีต้ อ้ ง
นำ�การปรับความคิดและพื้นฐานการมองโลกในแง่ดีมาร่วมด้วย
วัตถุประสงค์ภาพรวม Module 6
เพื่อให้พนักงานได้มีแนวคิดยึดหลัก “ความพอเพียง” ในการดำ�เนินชีวิต
กิจกรรม
ประกอบด้วย
กิจกรรม พอใจในสิ่งที่มี..พอดีในสิ่งที่ขาด

การติดตามประเมินผล
รายละเอียดในบทนำ�
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ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์

พอใจในสิ่งที่มี...พอดีในสิ่งที่ขาด
เพื่อให้พนักงาน
1. เกิดความตระหนักเห็นความสำ�คัญของความพอเพียง
2. ได้ฝึกการปรับความคิดพอใจในสิ่งที่มี
3. ได้เรียนรูซ้ งึ่ กันและกันจากการได้เห็นต้นแบบพนักงานทีม่ คี วามคิด
พอเพียง
ระยะเวลาที่ใช้
30-50 นาที ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประโยชน์ที่ได้รับ
พนักงานเกิดการเรียนรู้ว่าการมีความสุขมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความ
พอเพียงของตัวเรา
โอกาสในการนำ�ไปใช้ ตามความเหมาะสม อาจจัดเป็นกิจกรรมในสัปดาห์ความปลอดภัย
อุปกรณ์
1. ภาพกลุ่มที่ 1 แสดงถึงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเอง ได้แก่ ภาพคนใช้รถยนต์
ประเภทต่างๆ ที่มีความทันสมัย สวยงาม มีความเร็ว มีมูลค่า ฯลฯ แตกต่างกัน เช่น คนขับ
รถยนต์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุด ขับรถยนต์รุ่นเก่า ขับรถอีแต๋น ขี่รถจักรยานยนต์ ขับรถตุ๊กตุ๊ก
ปั่นรถสามล้อ ปั่นจักยาน ฯลฯ
2. ภาพกลุ่มที่ 2 แสดงถึงผู้ใช้บริการสาธารณะ แต่มีกำ�ลังที่สามารถจ่ายได้ ได้แก่
ภาพคนนั่งอยู่บนรถแท็กซี่ คนที่นั่งอยู่บนรถไฟฟ้า คนที่นั่งอยู่บนรถประจำ�ทาง คนห้อยโหนอยู่
บนรถประจำ�ทางทีเ่ บียดเสียดยัดเยียด คนทีย่ นื รอรถประจำ�ทางอยูท่ ปี่ า้ ยรถประจำ�ทางทีเ่ ต็มไป
ด้วยผู้คน ฯลฯ
3. ภาพกลุ่มที่ 3 แสดงถึงผู้ที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด หรือมีข้อจำ�กัด
ในการใช้จ่าย ได้แก่ ภาพคนเดินบนทางเท้า คนเดินถือข้าวของพะรุงพะรัง คนเดินลุยนํ้าท่วม
คนเดินบนทางยากลำ�บาก คนเดินเท้าเปล่าฯลฯ
4. ภาพกลุ่มที่ 4 แสดงถึงผู้ด้อยโอกาส หรือร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ได้แก่
ภาพคนใช้ไม้เท้า คนใช้ไม่คาํ้ ยัน ผูพ้ กิ ารเดินโดยใช้ขาเทียม ผูพ้ กิ ารทีน่ งั่ อยูบ่ นรถเข็น ผูพ้ กิ ารไม่มี
ขาต้องใช้แขน/ลำ�ตัวหรืออวัยวะส่วนอื่นช่วยในการเคลื่อนที่ ฯลฯ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้นำ�กิจกรรมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปแต่ต้อง
ไม่เกินจำ�นวนภาพทีเ่ ตรียมไว้ กรณีทเี่ ตรียมมีภาพมากกว่าผูร้ ว่ มกิจกรรมในแต่ละครัง้ ผูน้ �ำ กิจกรรม
จะต้องเลือกภาพให้เหลือเท่ากับจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และต้องมีภาพจากกลุ่มภาพครบทั้ง
4 กลุ่ม เฉลี่ยจำ�นวนเท่าๆ กัน
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 เริม
่ ต้นด้วยการให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมทุกคนหยิบภาพคนละ 1 ภาพ โดยไม่ทราบ
ว่าเป็นภาพอะไร และไม่ให้ผู้อื่นเห็นภาพ และเมื่อหยิบภาพได้ครบทุกคนแล้ว ให้ผู้นำ�กิจกรรม
ชี้แจงกติกาและวิธีการเล่นเกมต่อไป ดังนี้
		
 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาพของตนเองกับคนอื่น โดยไม่ให้อีกฝ่าย
หนึง่ รูว้ า่ เป็นภาพอะไร และสามารถขอแลกกับคนอืน่ ได้ตอ่ ไปอีกจนกว่าจะรูส้ กึ พอใจ โดยฝ่ายที่
ถูกขอแลกไม่สามารถปฏิเสธฝ่ายที่มาขอแลกได้ ให้เวลาในการแลกเปลี่ยนภาพ 2 นาที
		
 ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเผยภาพของตนเองให้ทุกคนได้เห็น
และให้เรียงลำ�ดับภาพทีม่ คี วามสะดวกสบายมากทีส่ ดุ ไปยังภาพทีม่ คี วามสะดวกสบายน้อยหรือ
ยากลำ�บากมากที่สุด
2. ผู้นำ�กิจกรรมถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกรณีต่างๆ และปฏิบัติตาม ดังนี้
		
 สุม
่ ถามผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ภาพในแต่ละกลุม่ ภาพ กลุม่ ภาพละ 1-2 คน
ว่า “รู้สึกอย่างไรที่ได้ภาพนี้” และ “ในครั้งแรกได้ภาพอะไรและเพราะอะไรตอนนี้จึงได้ภาพนี้”
		
 สุ่มถามผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับภาพในกลุ่มที่ 2 และ 3 จำ�นวน 2-3 คน
ว่า “หากมีโอกาสแลกภาพกันอีกครั้ง โดยไม่รู้ว่าภาพที่จะได้นั้นจะเป็นแบบใด จะแลกหรือไม่
เพราะอะไร”
		
 ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ถู ก คนอื่ น แลกภาพที่ ดี ก ว่ า ภาพที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
(ยกเว้นคนที่ประเมินตนเองว่าได้รับภาพที่มีความสะดวกสบายน้อยหรือยากลำ�บากมากที่สุด)
บอกข้อดีหรือสิ่งที่ดีกว่าที่มีอยู่จากภาพหรือสถานการณ์ในภาพของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาพของคนอื่นๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ตอนนี้
		
 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประเมินตนเองว่าได้รับภาพที่มีความสะดวกสบาย
น้อยหรือยากลำ�บากมากที่สุด บอกข้อดีหรือสิ่งที่ดีกว่าที่มีอยู่จากภาพหรือสถานการณ์ในภาพ
ของตนเอง
3. ผู้นำ�กิจกรรมสอบถามความรู้สึกและบทเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการ
ร่วมกิจกรรม
4. ผู้นำ�กิจกรรมสรุปและปิดกิจกรรม
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แนวทางการสรุปของผู้นำ�กิจกรรม
ความพอเพียงเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้คนวัยทำ�งานมีความสุข
เพราะการทีม่ แี นวคิดยึดหลัก “ความพอเพียง” จะทำ�ให้เกิดการยอมรับและเห็นค่าใน
สิ่งที่เรามีอยู่ โดยเฉพาะถ้าเราได้ทำ�สิ่งนั้นเต็มความสามารถแล้ว ซึ่งเราต้องมีการปรับ
ความคิดร่วมกับการใช้เรือ่ งการมองโลกในแง่ดมี าเป็นพืน้ ฐานในการคิดร่วมด้วย ดังนัน้
ความสุขของแต่ละคนจึงไม่เท่ากัน ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจของแต่ละคน และการยอมรับ
ตามความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน
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เครียดได้...ก็หายได้
1. ความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไร
ความเครียดเป็นเรือ่ งปกติทสี่ ามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน เมือ่ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ทีไ่ ม่คาดคิด หรือไม่ทนั ตัง้ ตัว และเป็นเรือ่ งทีเ่ ราคิดว่าไม่สามารถจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
เราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมา โดยมีอาการตื่นกลัว ตื่นเต้น วิตกกังวล สับสน ใจเต้นแรง
เหงื่อออกตามมือ ตามปกติแล้วการที่คนเราจะเครียดมากหรือเครียดน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรา
มองว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่หรือเล็กน้อยสำ�หรับเรา

2. จริงหรือไม่ เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นจะส่งผลเสียต่อตัวเรา
ไม่จริงเสมอไป เพราะจริงๆแล้วถ้าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถควบคุมหรือ
จัดการแก้ไขได้กลับส่งผลดีต่อตัวเราทำ�ให้เรามีพลังในการต่อสู้ เกิดความกระตือรือร้น
พยายามที่จะต่อสู้เอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อให้สำ�เร็จตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ
แต่ถ้าความเครียดที่เราไม่สามารถควบคุมหรือจัดการแก้ไขได้และปล่อยทิ้งไว้สะสม
อยูเ่ ป็นเวลานานจะทำ�ให้เกิดปัญหาเจ็บป่วยทางกายได้ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต มะเร็ง
โรคกระเพาะ เป็นต้น หรืออาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ เช่น หงุดหงิด โมโหง่าย ซึมเศร้า
เป็นต้น

3. จะรู้ได้อย่างไรว่ากำ�ลังมีความเครียด สัญญาณเตือน 3 ด้านทีบ่ ง่ บอกว่ากำ�ลัง
มีความเครียด
		 ด้านร่างกาย: มักเจ็บป่วยบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีเรี่ยวแรง ปวดศีรษะ
เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้องอืด ฯลฯ
		 ด้านจิตใจ: เคร่งเครียด ไม่มสี มาธิในการทำ�งาน หงุดหงิด ฟุง้ ซ่าน เหม่อลอย เบือ่ หน่าย
เศร้าหมอง เป็นต้น
		 ด้านพฤติกรรม: จู้จี้ ขี้บ่น เก็บตัว สูบบุหรี่จัด ดื่มสุรามากขึ้น อาจใช้ยากระตุ้น เช่น
ยานอนหลับหรือสารเสพติดต่างๆ เป็นต้น
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4. จะจัดการกับความเครียดได้อย่างไร?
		 กรณีที่มีความเครียดน้อย อาจเลือกวิธีคลายเครียดที่ทำ�แล้วทำ�ให้เพลิดเพลิน
มีความสุข เช่น ฟังเพลง เล่นกีฬา ไปเที่ยว ออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
		 กรณีทมี่ คี วามเครียดปานกลาง จนทำ�ให้ปวดเมือ่ ย เกร็งล้าตามตัว หงุดหงิดควบคุม
อารมณ์ไม่ได้ ควรใช้เทคนิคการคลายเครียด เช่น การหายใจเพือ่ ช่วยคลายเครียด ด้วยการ
นัง่ ในท่าทีส่ บาย หลับตา เอามือประสานไว้บริเวณท้อง ค่อยๆ หายใจเข้าจนท้องป่องนับ 1-4
ช้าๆ กลัน้ หายใจเอาไว้ นับ 1-4 ช้าๆ แล้วผ่อนลมหายใจออก นับ 1-8 ช้าๆ จนหน้าท้องแฟบลง
ทำ�ซํ้าอีก 4-5 ครั้ง
นอกจากนี้ควรปรับความคิดเพื่อ จะทำ�ให้ไม่เครียด ได้แก่คิดยืดหยุ่นมีเหตุผล
คิดหลายๆ แง่มุม หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมหรือปรึกษาคนที่ไว้วางใจได้ หรือ
ขอรับการปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิต โทร 1323
		 กรณีทมี่ คี วามเครียดสูง จนกระทัง่ เกิดเป็นวิกฤติในชีวติ หรือทำ�ให้เกิดอาการเจ็บป่วย
รุนแรง นอกเหนือจากการฝึกเทคนิคการคลายเครียดข้างต้นแล้ว จำ�เป็นต้องพบแพทย์เพือ่
ขอรับการดูแลที่เหมาะสม
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เทคนิคการคลายเครียดแบบการใช้จินตนาการ (Visualization)
หลักการ
การใช้จนิ ตนาการ เป็นกลวิธอี ย่างหนึง่ ทีจ่ ะ
เบีย่ งเบนความสนใจ จากสถานการณ์อนั เคร่งเครียดใน
ปัจจุบนั ไปสูป่ ระสบการณ์เดิมในอดีตทีเ่ คยทำ�ให้จติ ใจ
สงบและเป็นสุขมาก่อน
การย้อนระลึกถึงประสบการณ์ที่สงบสุข
ในอดี ต จะช่ ว ยทำ � ให้ จิ ต ใจผ่ อ นคลาย ละวางจาก
ความเครียดได้ระยะหนึ่ง
การใช้จนิ ตนาการเป็นวิธกี ารคลายเครียดได้
ชั่วคราว ไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สาเหตุ จึงไม่เหมาะที่
จะนำ�มาใช้บ่อย ๆ
ในขณะจินตนาการ ต้องพยายามให้เหมือน
จริ ง ที่ สุด คล้ า ยจะสัมผัสได้ครบทั้งภาพ รส กลิ่ น
เสียง และสัมผัสเพื่อจะได้เกิดอารมณ์คล้อยตามจน
รู้สึกสุขสงบได้เหมือนอยู่ใน
สถานการณ์นั้นจริง ๆ
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วิธีการฝึก
เลือกสถานที่ที่สงบ เป็นส่วนตัว ปลอดภัยจากการรบกวนของผู้อื่น นั่งในท่าที่สบาย
ถ้าได้เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะด้วยจะเป็นการดีมาก หลับตาลง เริ่มจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่สงบ
สุขในอดีต เช่น

การนั่งดูพระอาทิตย์ตก

การเดินชมสวนดอกไม้
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เมื่อจินตนาการจนจิตใจสงบ และเพลิดเพลินแล้วให้บอกสิ่งดี ๆ กับตัวเองว่า

แน่นอน

ฉันเป็นคนดี
ฉันเป็นคนเก่ง
ฉันไม่หวังกลัวต่ออุปสรรคใด ๆ
ฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่าง

นั บ 1...2...3.... แล้ ว ค่ อ ย ๆ ลื ม ตาขึ้ น
คงความรู้สึกสุขสงบเอาไว้พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรคในชีวิตต่อไป

ตัวอย่างเรื่องที่จะจินตนาการ
ฉันกำ�ลังเดินเล่นริมชายหาด ผืนทรายแสน
จะอ่อนนุ่มและอบอุ่น ได้ยินเสียงคลื่นที่ซัดสาดเข้ามา
และเสียงนกร้องเป็นระยะ ๆ
ฉันค่อย ๆ ลุยลงไปในทะเล นํ้าทะเลเย็นฉํ่า
ชืน่ ใจ และใสราวกระจก มองเห็นเปลือกหอย ปลาดาว
และฝูงปลาตัวเล็กสีเงิน ว่ายวนเวียนไปมา
ฉันเริ่มแหวกว่ายนํ้าทะเล รู้สึกตัวเบาหวิว
เป็นอิสระจากความเครียดทั้งปวง
บรรยากาศช่างสงบ เป็นธรรมชาติ และช่วย
ให้ฉันผ่อนคลายได้มากเหลือเกิน
ตอนนีฉ้ นั พร้อมแล้วทีจ่ ะต่อสูก้ บั อุปสรรคใน
ชีวิต ฉันจะไม่หวั่นกลัวต่อสิ่งใด ฉันต้องเอาชนะปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน
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เทคนิคการนวดคลายเครียด (Massage)
หลักการ
ความเครียดเป็นสาเหตุท�ำ ให้กล้ามเนือ้ หดเกร็ง เลือดไหล
เวียนไม่สะดวก ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด เช่น ปวดศีรษะ ปวดต้นคอ
ปวดหลัง เป็นต้น
การนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้ กระตุน้ การไหลเวียน
ของเลือด ทำ�ให้รู้สึกปลอดโปร่ง สบายตัว หายเครียด และลดอาการ
เจ็บปวดต่าง ๆ ลง
การนวดที่ จ ะนำ � เสนอในที่ นี้ เ ป็ น การ
นวดไทย ซึง่ สามารถนวดได้ดว้ ยตัวเอง และเหมาะ
สำ�หรับผู้ที่มีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยบริเวณ
ต้นคอ บ่า และไหล่ อันมีสาเหตุมาจากความเครียด

ข้อควรระวังในการนวด
1. ไม่ ค วรนวดในขณะที่ กำ � ลั ง เป็ น
ไข้ หรือกล้ามเนื้อบริเวณนั้นอักเสบ หรือเป็นโรค
ผิวหนัง ฯลฯ
2. ควรตัดเล็บให้สั้นก่อนนวดทุกครั้ง
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หลักการนวดที่ถูกวิธี
1. การกด ให้ใช้ปลายนิ้วที่ถนัด ได้แก่ นิ้วหัวแม่
มือ นิ้วชี้ หรือนิ้วกลาง
2. ในทีน่ กี้ ารนวดจะใช้การกด และการปล่อยเป็น
ส่วนใหญ่ โดยใช้เวลากดแต่ละครั้งประมาณ 10 วินาที และ
ใช้เวลาปล่อยนานกว่าเวลากด
3. การกดให้ค่อย ๆ เพิ่มแรงทีละน้อย และเวลาปล่อยให้ค่อย ๆ ปล่อย
4. แต่ละจุด ควรนวดซํ้าประมาณ 3-5 ครั้ง

จุดที่นวดมีดังนี้
1. จุดกลางระหว่างคิ้ว
2. จุดใต้หัวคิ้ว
ใช้ปลายนิ้วชี้ หรือนิ้วกลางกด 3-5 ครั้ง ใช้ปลายนิ้วชี้ หรือนิ้วกลางกด 3-5 ครั้ง

3. จุดขอบกระดูกท้ายทอย
    จุดกลาง ใช้นิ้วหัวแม่มือกด 3-5 ครั้ง
    จุดสองจุดด้านข้าง ใช้วิธีประสานมือ
    บริเวณท้ายทอยแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง
    กดจุดสองจุดพร้อม ๆ กัน 3-5 ครั้ง

4. บริเวณต้นคอ
    ประสานมือบริเวณท้ายทอย
ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง กดตาม
แนวสองข้างของกระดูกต้นคอ
    โดยกดไล่จากตีนผมลงมาถึง
บริเวณบ่า 3-5 ครั้ง

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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5. บริ เวณบ่ า ใช้ ป ลายนิ้ ว มื อ ขวาบี บ ไหล่ ซ้ า ย
ไล่จากบ่าเข้ามาต้นคอ ใช้ปลายนิ้วมือซ้ายบีบไหล่ขวา ไล่จาก
บ่าเข้าหาต้นคอทำ�ซํ้า 3-5 ครั้ง

6. บริเวณบ่าด้านหน้า ใช้นวิ้ หัวแม่มอื ขวากดจุด
ใต้กระดูกไหปลาร้า จุดต้นแขน และจุดเหนือรักแร้ของบ่าซ้าย
ใช้นวิ้ หัวแม่มอื ซ้ายกดจุดตรงเดียวกันทีบ่ า่ ขวา ทำ�ซํา้ 3-5 ครัง้

7. บริเวณบ่าด้านหลัง ใช้นวิ้ มือทีถ่ นัดของมือขวา
อ้อมไปกดจุดบนและจุดกลางของกระดูกสะบัก และจุดรักแร้
ด้านหลังของบ่าซ้าย ใช้นว้ิ มือทีถ่ นัดของมือซ้ายกดจุดเดียวกัน
ที่บ่าขวา ทำ�ซํ้า 3-5 ครั้ง
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ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต
คนเราทุกคนย่อมมีโอกาสพบกับเหตุการณ์รุนแรงที่มา
กระทบทัง้ ร่างกาย จิตใจ ทำ�ให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ เหตุการณ์
เหล่านั้นอาจจะอยู่นานหรือค่อย ๆ หายไปอย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับ
พลังสุขภาพจิตของคนคนนั้น
คนเราทุกคนมีพลังสุขภาพจิตอยูใ่ นตัว พลังสุขภาพจิต คือ
ความสามารถที่จะปรับตัว ปรับใจกับเหตุการณ์วิกฤตของชีวิต และ
กลับฟื้นตัวมาดำ�เนินชีวิตต่อไปได้

ลักษณะของคนที่มีพลังสุขภาพจิตดี
มีจิตใจหนักแน่นมั่นคน ไม่หวั่นไหวไปกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มากระตุ้นง่าย ๆ
 ใจสู้ ไม่ท้อแท้ยอมแพ้ในโชคชะตา
 มองตั ว เองว่ า สามารถรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาได้
มองชีวิตว่ามีขึ้นมีลง
 ปรับตัวเองตามสถานการณ์ได้
 เมื่อเดือดร้อน มีที่พึ่งทางใจ ที่ปรึกษา
คนสนับสนุนช่วยเหลือ


ฝึกตนเองอย่างไรให้มีพลังสุขภาพจิตดี
สิ่งที่เกิดขึ้นบางอย่าง ไม่อาจบังคับหรือ
ห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้
เกิดขึ้น
 อดทน บอกตัวเองว่าความทุกข์จะผ่านไป
ความทุกข์ไม่ได้อยู่กับตัวเราตลอดไป
 ไม่ท้อแท้ สร้างความหวัง ถึงแม้จะมี
เรือ่ งทุกข์ใจ แต่ชวี ติ ก็ไม่ได้แย่ไปหมด ชีวติ ยังมีสว่ นดี ๆ
เสมอ
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ฝึกสร้างกำ�ลังใจให้ตัวเอง บอกตัวเองว่าให้สู้
คิดถึงคนที่รักและห่วงใยเรา คิดถึงความสำ�เร็จความภาค
ภูมิใจที่ผ่านมา และความสำ�เร็จที่จะเกิดขึ้น
 เรียนรูว้ ธิ แี ก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ จาก
คนอื่น จะได้นำ�มาใช้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเอง
 เวลาปกติ หมัน
่ ดูแลรักษาจิตใจให้มคี วามสงบ
มั่นคงเสมอ ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ หรือการทำ�สมาธิ
เวลาทุกข์ใจจะได้ปรับจิตใจให้กลับมามีความสงบได้ง่าย
 ผูกมิตรและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน หากเกิด
ปัญหาเกินกำ�ลัง จะได้ช่วยกัน
 มองชีวิตสองด้านเสมอ ด้านที่ไม่ดีสำ�หรับ
การระแวดระวัง ด้านที่ดีไว้เป็นกำ�ลังใจ ความหวังและ
ความสุข
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เทคนิคช่วยให้นอนหลับเพียงพอ มีคุณภาพ ลดเสี่ยงโรค

ข้อมูลจากกรมอนามัยระบุวา่ วัยผูใ้ หญ่ (18-64 ปี) ควรนอนให้ได้ 7-9 ชัว่ โมง เนือ่ งจาก
การนอนหลับเป็นช่วงเวลาทีอ่ วัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้พกั ผ่อน ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด
ไม่ต้องออกแรงมากเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่เกิด
การซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ ปรับสมดุลของสารเคมีตา่ ง ๆ ตลอดจนเป็นระยะทีส่ มองทำ�การเรียบ
เรียงข้อมูลและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ทำ�ให้สมองเกิดการจดจำ�และมีพฒ
ั นาการ หากนอนหลับไม่
เพียงพอก็จะก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อ
ระบบประสาท การคิด ความจำ� รวมไปถึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุขณะขับรถ และอาจสูญ
เสียประสิทธิภาพในการทำ�งานด้วย โดยเทคนิคที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนั้น ได้แก่
1) ออกกำ�ลังกายช่วงเย็น อย่างน้อย 30 นาที (ห่างจากเวลาเข้านอน 4-6 ชั่วโมง)
2) กินกล้วยหอม เพราะผิวของกล้วยหอมมีฤทธิ์เหมือนยานอนหลับและมีอะมิโน
แอซิดที่เรียกว่า ทริปโตฟาน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนิน เมื่อกินแล้วจะช่วยคลายเครียด
คลายกังวล ทำ�ให้หลับสบาย
3) หลี ก เลี่ ย งอาหารมื้ อ หนั ก อาหารที่ มี ร สเผ็ ด รสจั ด หรื อ อาหารหวานมาก
ก่อนเข้านอน 4 ชั่วโมง เพราะร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการย่อยอาหาร
4) หลีกเลี่ยงกาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่กระตุ้นประสาททุกชนิด
4-6 ชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอน
5) ผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจก่อนนอนด้วยการอาบนํา้ อุน่ เดินเบาๆ ไปมา หรือ
การนั่งสมาธิ และไม่ควรทำ�กิจกรรมที่กระตุ้นร่างกายและสมองไปจนถึงเวลาเข้านอน
6) จัดระเบียบห้องนอนและกำ�จัดสิ่งรบกวนด้วยการปิดไฟและอุปกรณ์ เช่น
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ก่อนนอน แต่บางรายอาจจำ�เป็นต้องเปิด
เพลงเบาๆ เพื่อสร้างบรรยากาศทำ�ให้หลับสบายขึ้น
7) เลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะจะทำ�ให้หลับยาก ตื่นบ่อยและฝันร้าย เนื่องจากผลของ
สารนิโคติน
8) เข้านอนให้เป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกมาก ควรเข้านอนเวลาประมาณ  21.00-23.00 น.
และปฏิบัติให้เป็นประจำ� รวมถึงตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวัน รวมทั้งช่วงวันหยุดด้วย
9) เข้านอนเมื่อร่างกายพร้อมที่จะนอน คือเมื่อรู้สึกง่วง และไม่ได้อยู่ในภาวะ
ตึงเครียด อย่าพยายามฝืนนอนหากไม่ง่วง
ที่มา: เรียบเรียงจาก ข่าวแจก “กรมอนามัย แนะเทคนิค ช่วยให้นอนหลับเพียงพอ มีคุณภาพ ลดเสี่ยงโรค”
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ

103

ภาคผนวก

แบบสังเกตของหัวหน้างาน
สำ�หรับการเฝ้าระวังพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพจิต
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มาสาย ลาป่วย หรือขาดงานบ่อยผิดปกติ
มาทำ�งานแต่มีอาการเจ็บป่วยให้สังเกตได้ เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง อ่อนเพลีย เป็นไข้ ฯลฯ
เป็นประจำ�
ท่าทางอิดโรย เหมือนนอนไม่พอ และแอบหลับในเวลาทำ�งาน
เซื่องซึม ใจลอย ไม่มีสมาธิในการทำ�งาน
ขาดความรับผิดชอบ หรือทำ�งานผิดพลาดบ่อย ๆ
ปลีกตัวจากเพื่อร่วมงาน ไม่สังสรรค์กับใครเหมือนแต่ก่อน
ร่าเริง พูดมากผิดปกติ อยู่ไม่นิ่ง ขยันมากผิดปกติ
มีพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น กัดเล็บ ถอนผมตัวเอง เป็นต้น
พยายามหลบหน้า ไม่สบตาเมื่อพูดด้วย
หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย ก้าวร้าวกว่าปกติ
มีปัญหาทะเลาะวิวาท หวาดระแวงผู้ร่วมงาน
เข้าห้องนํ้าครั้งละนาน ๆ และบ่อย ๆ
มีบาดแผลหรือรอยฟกชํ้าตามร่างกาย
แอบสูบบุหรี่ในเวลางาน
ดื่มสุรามากกว่าปกติ จนกระทบกระเทือนการทำ�งาน
เป็นหนี้สิ้น ใช้จ่ายมากผิดปกติ
โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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ซูบผอม นํ้าหนักลดอย่างผิดปกติ
 ไม่สนใจดูแลตนเอง เช่น เสื้อผ้าสกปรก กลิ่นตัวแรง ฯลฯ
 ใบหน้าเศร้าหมอง บ่นอยากตาย
หากคุณสังเกตเห็นว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พนักงานในความดูแลของคุณ
มีความผิดปกติ ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึง่ โปรดให้ความสนใจและให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น ดังนี้
1. ชวนพูดคุย ไต่ถาม แสดงความห่วงใย
2. ให้การปรึกษาเบื้องต้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ถ้ายังไม่ดขี น้ึ หรือไม่ได้ผล ควรส่งไปพบแพทย์หรือพยาบาลประจำ�สถานประกอบการ
หรือส่งไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป
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กฎรัก 10 ประการเพื่อรักยั่งยืน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

106

ยึดสัญญาใจที่ให้ไว้ต่อกันให้ความสำ�คัญทำ�ตามกฎของครอบครัวที่ร่วมตกลงกันไว้
รูจ้ กั ชืน่ ชมเมือ่ อีกฝ่ายทำ�ดี....พูดขอบคุณให้เป็นนิสยั ....แต่ถา้ ทำ�ผิดพลาดไปต้องรูจ้ กั ขอโทษ
เปิดใจ รับฟัง ยอมรับแม้ความคิดเห็นนั้นต่างจากเรา
ทำ�บ้านให้เป็นที่พักพิงใจ อบอุ่นใจ ดังคำ�ที่ว่า“คนสดชื่น บ้านรื่นรมย์”:
ซื่อสัตย์และไว้วางใจกัน
ให้เวลาส่วนตัวกันบ้าง ทั้งไม่ก้าวก่ายพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน
ไม่ควรคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะต้องรู้ใจเราเสมอและทำ�ถูกใจเราทุกครั้งเช่นกัน
คิดว่าครอบครัวของเขาคือครอบครัวของเรา
เมื่อมีปัญหาในครอบครัวควรพร้อมใจจับมือกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไข ไม่ทิ้งกัน
คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอ 8 คำ�พูดที่ห้ามใช้ :
 คำ�สั่งเผด็จการ
 ชอบระรานพูดประชดประชัน
 หุนหันท้าทาย
 ให้ร้ายกล่าวโทษ
 ขึ้งโกรธเอาชนะ
 คะคานขุดคุ้ย
 พูดชุ่ยหยาบคาย
 มุ่งหมายล่วงเกินบุพการี

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งาน ในสถานประกอบการ
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“กฎหลักครอบครัว”
เมือ่ คนสองคน ตกลงใช้ชวี ติ คูก่ นั แล้ว การช่วยกันคิดช่วยกันสร้าง“กฎหลักครอบครัว”
ขึ้นมาร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นกฎพื้นฐานของครอบครัวที่คนสองคนใช้เป็นสัญญาใจที่จะต้องยึดถือ
และปฏิบัติร่วมกัน เพื่อช่วยสานรัก สานสัมพันธ์ ผูกใจไว้ด้วยกัน
“กฎหลักครอบครัว” กฎพื้นฐานที่จำ�เป็นสำ�หรับทุกครอบครัว
 รู้หน้าที่ตนเองในการช่วยกันแบ่งเบาภาระงานในบ้าน นอกเหนือจากรับผิดชอบในบทบาท
หน้าที่ของตนเองในการเป็นสามี-ภรรยา พ่อ-แม่ ฯลฯ
 จัดสรรเงินรายได้เป็นส่วนๆ: เงินออม เงินใช้จ่าย เงินฉุกเฉิน และตกลงร่วมกันว่าใครจะ
รับผิดชอบเงินส่วนไหนใครจะเป็นคนเก็บเงิน ฯลฯ
 ใส่ใจกัน ดูแลกัน ให้เวลากันในครอบครัว
 มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน มีปัญหาต้องช่วยกันแก้ไข
 ยามโกรธหรือทะเลาะกัน ต้องตั้งสติเตือนตัวเองห้ามทำ�ร้ายร่างกายกันโดยเด็ดขาด
“รู้หน้าที่ มีนํ้าใจ ให้เวลา ร่วมแก้ไขปัญหาครอบครัว ไม่ลืมตัวทำ�ร้ายกัน จัดสรรการเงิน”
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กฎเหล็กครอบครัว
“5 ข้อต้องทำ� 8 คำ�พูดห้ามใช้”
การใช้ชวี ติ ครอบครัวย่อมต้องเผชิญทัง้ ความสุขและความทุกข์จากเรือ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกัน
น้อยใจกัน ความเห็นไม่ตรงกัน หรือมีความขัดแย้งกันมากบ้างน้อยบ้าง ซึง่ สามารถเกิดขึน้ ได้กบั
ทุกครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดา เหมือน “ลิ้นกับฟัน” แต่จะทำ�อย่างไรที่แต่ละครอบครัวจะหา
ทางช่วยกันป้องกันความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ให้นำ�ไปสู่ปัญหาที่ลุกลามรุนแรง
หรือดีทสี่ ดุ คือป้องกันให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ ถ้าแต่ละครอบครัวยึดและ
ปฏิบัติตาม “กฎเหล็กครอบครัว 5 ข้อต้องทำ�  8 คำ�พูดห้ามใช้” จะเป็นการช่วยป้องกันความ
ขัดแย้งในครอบครัวได้

5 ข้อต้องทำ�...รักษาสัมพันธ์ครอบครัว
1. ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างกฎครอบครัวและตกลงเป็นพันธะสัญญาใจที่จะทำ�ตามด้วยกัน
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวไม่มีปัญหาฉัน ไม่มีปัญหาเธอ มีแต่ปัญหาของเรา ต้องช่วยกัน
คิดแก้ไขปัญหา
3. กฎการโต้เถียงในครอบครัว คือ พูดกันได้เถียงกันได้- แต่ตอ้ งไม่พดู ตะคอกข่มขู-่ ไม่มองดูดว้ ย
หางตา-ไม่พูดจาส่อเสียด-ไม่ยิ้มเหยียดยั่วอารมณ์
4. หยุดอารมณ์ ก่อนลุกลามรุนแรง ด้วยวิธีการ
ตั้งสติ
 หายใจเข้า-หายใจออกลึกๆ หรือนับ 1-5 ในใจ หรือบอกกับ
ตัวเองว่า “ใจเย็นๆ”
เตรียมสต็อป  เลี่ยงการเผชิญหน้าชั่วคราวจนกว่าจะใจเย็นลงทั้งคู่
เริ่มสตาร์ท  เมื่อต่างฝ่ายต่างใจเย็นแล้วและพร้อมที่จะกลับมาพูดคุยกันใหม่
ให้เริ่มต้นพูดคุยด้วยคำ�พูดที่อ่อนโยน ใช้แหตุผลในการพูดคุย ไม่กล่าวหาว่าใครผิดใครถูกแต่
หันหน้ามาร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าพบว่าอีกฝ่ายถึงใจเย็นลงแล้วก็ตามแต่ยัง
ค้างคาใจอยากพูดอยากระบายความในใจ ต้องปล่อยให้เขาได้ระบายอารมณ์ความรู้สึกบ้าง
รีสตาร์ท (เริ่มใหม่ เมื่อใจพร้อม)  เมื่อยังจัดการแก้ไขปัญหาไม่ได้ และการโต้แย้ง
นัน้ นำ�ไปสูค่ วามรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ควรหยุดและตกลงกันว่าเมือ่ ใดทีม่ คี วามพร้อมกันจริงๆจะ
กลับมาแก้ไขปัญหานี้กันใหม่
5. ใช้ปัญญาแก้ปัญหา ด้วยการร่วมกันหาสาเหตุให้รู้   ไม่ดูถูกความคิดกัน เลือกสรรทางแก้ไข
คิดไว้หลายๆ ทาง
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8 คำ�พูดห้ามใช้
1) คำ�สั่งเผด็จการ: “เงียบไปเลย” “ทำ�นี่สิ”
2) คำ�พูดประชดประชัน เปรียบเทียบหรือพูดยํ้าถึงปมด้อย ความผิดพลาดล้มเหลวของอีกฝ่าย
“ก็เป็นซะแบบเนีย๊ ะ ถึงได้ดกั ดานอยูแ่ ค่น”ี้ “ถ้าฉันแต่งงานกับแฟนเก่า ป่านนีค้ งสบายแล้ว”
3) คำ�พูดท้าทาย:“ถ้าแน่จริง ก็เก็บของออกไปเลย” “พูดแบบนี้ก็เลิกกันไปเลยดีกว่า”
4) คำ�พูดเอาชนะกัน (ฉันต้องถูกเสมอ): “ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะแกนั่นแหละ” “เรื่องนี้
ฉันไม่ผิดหรอก”
5) คำ�พูดที่ขุดคุ้ยเรื่องเก่าขึ้นมาพูดซํ้าๆ:“บอกกี่ที กี่ทีก็ไม่เชื่อ ครั้งที่แล้วก็แบบนี้เอาเงินไปทำ�
อะไรก็เจ๊งทุกที อยู่กันมา 10 ปีไม่เห็นเคยทำ�อะไรสำ�เร็จซักอย่าง”
6) คำ�พูดกล่าวหา กล่าวโทษ: “อย่ามาพูดเลยว่าเพิ่งเลิกงาน มัวแต่ไปเฝ้าเด็กน่ะซิ”
7) คำ�ด่าหยาบคาย
8) คำ�พูดล่วงเกินดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่ญาติพี่น้องของอีกฝ่าย
คำ�พูดเหล่านี้ ยิ่งใช้ร่วมกับการตะโกน ขึ้นเสียง และท่าทีคุกคาม เอาชนะ ก็ยิ่งยั่วยุอารมณ์
มากขึ้น
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ข้อคิด...สะกิดใจ...การใช้ชีวิตคู่

สมการชีวิตคู่
รับฟังกันมากขึ้น + คุยกันมากขึ้น = เข้าใจและรักกันมากขึ้น

หลักคิด...นี่แหละชีวิตคู่
 รักกันมากแค่ไหน รู้จักกันมากแค่ไหน ก็ขัดแย้งกันได้

ไม่มีใครสามารถทำ�ถูกใจใครทุกคน แม้แต่ตัวเราเองบางครั้งยังทำ�ไม่ได้ดั่งใจเรา
ต้องการ
  ขัดคอได้ ขัดใจกันบ้าง ขัดแย้งโต้เถียงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ แต่จะเริม
่   
    ลุกลามรุนแรงเมือ่ ฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดเผลอใจลืมตัวลงไม้ลงมือกัน
 อย่าหาพวกหรือเพื่อความสะใจ ด้วยการนำ�ความขัดแย้งใน
ครอบครัว ไปประจานในโลก Social



“สร้างสุขในบ้าน สานรั้วใจวัยทำ�งาน”
ด้วย....กฎรัก -กฎหลัก -กฎเหล็ก
ยึดถือให้เป็นพันธะสัญญาใจ ร่วมกันปฏิบัติในครอบครัว
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รายชื่อคณะทีป่ รึกษาและคณะทำ�งานโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ
รายชื่อคณะที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นพ.เกียรติภูมิ
นพ.ชิโนรส
นพ.พงศ์เกษม
นพ.สมัย
นพ.ประเวช
นางเยาวนาฏ
น.ส.อมรากุล
น.ส.กาญจนา
นางสุดา

วงศ์รจิต
ลี้สวัสดิ์
ไข่มุกด์
ศิริทองถาวร
ตันติพิวัฒนสกุล
ผลิตนนท์เกียรติ
อินโอชานนท์
วณิชรมณีย์
วงศ์สวัสดิ์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
ผู้อำ�นวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประเมินผลโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
1. น.ส.กนกวัลย์ สุดรุ่ง

ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร

บริษัท ซีพีออล CDC
บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2. น.ส.วาลุกา ชัยเภท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำ�งาน บริษัท ซีพีเอฟโรงเพาะฟัก
ลูกกุ้งตะวัน จ.พังงา
3. นายศุภวุฒิ
นุสุข
ผู้จัดการฝ่ายผลิตนอเพลียส
บริษัท ซีพีเอฟโรงเพาะฟัก
ลูกกุ้งตะวัน จ.พังงา
4. น.ส.วัชฎาภรณ์ ศรีแก้วณวรรณ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
บริษทั วี.เพาเดอร์เทค จำ�กัด
จ.สมุทรสาคร
5. น.ส.อรทัย
เจียมดำ�รัส
นักจิตวิทยาคลินิกชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
6. นางจิรพันธ์ สุทธิปริญญานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
7. น.ส.แสงดาว พรรณนาไพร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
8. น.ส.กุลิสรา พิศาลเอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
9. นางอรัญญา สุริยะจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
10. น.ส.กเรณุกา นามวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
11. นายกฤษณ์
ลำ�พุทธา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
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คณะทำ�งานพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำ�งานในสถานประกอบการ
1. นางอรวรรณ

ดวงจันทร์

นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการพิเศษ

กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
ประธานคณะทำ�งาน
2. นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
คณะทำ�งาน
3. นางสาวพัชริน คุณคํ้าชู
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
คณะทำ�งาน
4. นางสาวนันท์นภัส ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
คณะทำ�งาน
5. นางสาวสตรีรัตน์ รุจิระชาคร
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
คณะทำ�งาน
6. นางกัลยกร
ไชยมงคล
นักวิชาการสาธารณสุข
กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
คณะทำ�งาน
7. นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร นักสังคมสงเคราะห์ชำ�นาญการ
กองส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
เลขานุการและ
คณะทำ�งาน
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บันทึก
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