
ปลูกฝังความคดิสรา้งสรรคแ์ละทกัษะส่วนบุคคลจนิตนาการและทกัษะทีม่อียู่ในแต่ละอย่างมกัจะรอทีจ่ะแสดงหรอืพั

ฒนา ไม่เคยสายเกนิไปทีจ่ะลองท ากจิกรรมใหม่ๆ  และคน้พบงานอดเิรกใหม่ๆ 

หรอืเร ิม่การฝึกตอ่กจิกรรมสรา้งสรรคช์ว่ยใหคุ้ณแสดงอารมณเ์ชงิบวกหรอืเชงิลบโดยไม่ตอ้งใชค้ าพูด 

วธินีีช้ว่ยใหคุ้ณคลายความตงึเครยีดหรอืความกงัวลไดก้ารเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ 

และพฒันาทกัษะของคุณจะชว่ยกระตุน้จติใจ 

 เสรมิสรา้งความนบัถอืตนเอง และแบ่งกจิวตัรประจ าวนั 

 สิง่นีม้ปีระโยชน ์เชน่ ในระดบัมอือาชพีแคนตนั เทศบาล และเมอืงต่าง ๆ 

มกัเสนอโปรแกรมทีห่ลากหลายของกจิกรรมทางวฒันธรรม ศลิปะ กฬีา หรอืขอ้เสนอการฝึกอบรมส าหรบัผูใ้หญ่ 

บางส่วนฟร ีหลายองคก์รสามารถใหก้ารสนับสนุนผูท้ีม่รีายไดน้อ้ย  

อย่าลงัเลทีจ่ะสอบถามในภูมภิาคของคุณสรา้ 
งและหลอ่เลีย้งความสมัพนัธท์างสงัคมมนุษยเ์ป็นสิง่มชีวีติทางสงัคมทีร่บัรูผ่้านความสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 

มผูีค้นทีต่อ้งการความสมัพนัธท์างสงัคมมากกวา่คนอืน่ๆ 

การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูต้ดิตามเป็นสิง่ส าคญัและเป็นประโยชน ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั เพือ่น เพือ่นบา้น 

หรอืสมาชกิคนอืน่ๆ 

 ในสงัคมในบางกรณี 

 เราสามารถพึง่พาเพือ่นฝูงเพือ่แบ่งปันความสุขและความทุกข ์

สิง่ส าคญัคอืตอ้งคน้หาความกลา้หาญทีจ่ะกา้วไปสู่ผูอ้ืน่และเปิดใจเพือ่สรา้งความสมัพนัธ ์

แมว้่าจะไม่ใชเ่ร ือ่งง่ายเสมอไปก็ตามการพูดและการฟังชว่ยใหคุ้ณจดัล าดบัความคดิได ้ชว่ยลดความตงึเครยีด  

และบรรเทาไดบ้า้ง  

บางคร ัง้การพูดถงึขอ้กงัวลของคุณกบัคนอืน่จะใหมุ้มมองใหมแ่ละชว่ยคุณหาทางแกไ้ขนอกจากนีย้งัมกีลุม่ชว่ยเหลอืตน

เองทีเ่รยีกว่าการสนับสนุนรูปแบบต่างๆ ระหว่างการประชมุกบัเพือ่น (= คนทีอ่ยู่ในสถานการณเ์ดยีวกนั) 

คุณสามารถพูดคุยเกีย่วกบัสถานการณแ์ละความรูส้กึของคณุได ้โดยทั่วไป  

การแลกเปลีย่นนีใ้หค้วามรูส้กึของการเขา้ใจโดยไม่ตอ้งถูกตดัส ิ

นคุณยงัสามารถพูดคุยเกีย่วกบัปัญหาของคณุกบัผูเ้ชีย่วชาญ 

ทีแ่ตกต่างก ันซึง่มหีนา้ทีร่บัฟังและใหก้ารสนับสนุนใ 

นการคน้หาแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

การขอความชว่ยเหลอืไม่ใชส่ญัญาณของความออ่นแอ 

ในทางกลบักนั (ดู "พูดถงึเร ือ่งนีด้ว้ย")"ดูแลตวัเองนะ!" 

ภาพยนตรอ์ธบิายหวัขอ้การส่งเสรมิสุขภาพจติออนไลนอ์ยู่ในขณะน้ี  

เป็นภาพยนตรแ์อนิเมช ัน่และไดร้บัการแปลเป็นสบิภาษาภาพยนตรเ์ร ือ่งนีอุ้ทศิใหก้บัสุขภาพจติสบิขัน้ตอน 

มนัน าเสนอพวกเขาผ่านสถานการณใ์นชวีติประจ าวนั ซึง่ท าใหทุ้กคนเขา้ถงึได ้

ไม่วา่สถานการณใ์นชวีติของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ไม่เพยีงแต่จะเขา้ใจพวกเขาเท่าน้ัน 

แต่ยงัน าพวกเขาไปสูก่ารปฏบิตัดิว้ย  

โดยเฉพาะอย่างยิง่กล่าวถงึแมแ่ละพ่อโดยกระตุน้ใหพ้วกเขาดแูลสุขภาพจติและท าใหพ้วกเขาไวตอ่สายสมัพนัธท์ีแ่นบแ

น่นกบัลูก ๆ ของพวกเขา ขอ้ความหลกัคอืการสนับสนุนใหผู้ค้นขอความชว่ยเหลอืและการสนับสนุน 



ทัง้จากผูต้ดิตามและจากบรกิารระดบัมอือาชพีภาพยนตรเ์ร ือ่งนีผ้ลติโดย Santé bernoise 

และท าใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยการสนับสนุนของ psy. 

 และ salutepsi. ภาพยนตรสุ์ขภาพจติ เคล็ดลบัง่ายๆ ในชวีติประจ าวนั      

• ภาพยนตรเ์ยอรมนั     

• ภาพยนตรฝ์ร ัง่เศส      

• ภาพยนตรภ์าษาสเปน     

• ภาพยนตรภ์าษาองักฤษ     

• ภาพยนตรแ์อลเบเนีย      

• ภาพยนตรต์ุรก ี    

• หนังอาหรบั     

• ภาพยนตรท์มฬิ     

• ภาพยนตร ์Tigrinja      

ภาพยนตรโ์ปรตุเกสสง่เสรมิสุขภาพและตา้นโรคแผนยโุรปในการต่อสูก้บัโรคมะเรง็การตอ่สูก้บัโรคมะเรง็ถอืเป็นหน่ึงใน

ล าดบัความส าคญัของสหภาพสุขภาพยุโรปแผนยุโรปในการต่อสูก้บัโรคมะเรง็ครอบคลมุทุกระยะของโรค 

ตัง้แต่การป้องกนัไปจนถงึคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคมะเรง็และผูร้อดชวีติจากโรค  

และมุ่งเนน้ไปทีก่ารด าเนินการทีส่่งผลตอ่ภาคส่วนยุทธศาสตรต์่างๆเป้าหมายของแผนคอืเพือ่ยอ้นกลบัแนวโนม้จ านวน

ผูป่้วยโรคมะเรง็ทีเ่พิม่ขึน้ในสหภาพยุโรป และเพือ่สรา้งอนาคตทีม่สีุขภาพด ียุตธิรรม 

และยั่งยนืมากขึน้ส าหรบัทุกคนในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564  

รฐัมนตรสีหภาพยุโรปไดห้ารอืเกีย่วกบัสหภาพยุโรปดา้นสุขภาพและเรยีกรอ้งใหม้กีารเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการสง่

เสรมิสุขภาพตลอดจนการป้องกนัมะเรง็ การตรวจหาและรกัษาในระยะเร ิม่ตน้    

 การจา้งงาน นโยบายสงัคม สภาสุขภาพและผูบ้รโิภค 6 และ 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

บทสรุปการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสหภาพยุโรปดา้นสุขภาพแผนยุโรปในการตอ่สูก้บัโรคมะเรง็จะไดร้บัการสนับส

นุนจากการด าเนินการในภาคส่วนยุทธศาสตรต์ัง้แตก่ารจา้งงาน การศกึษา 

นโยบายทางสงัคมและความเท่าเทยีมกนัในการขนสง่ นโยบายการท างานรว่มกนัและการเกบ็ภาษี ผ่านการตลาด 

การเกษตร พลงังาน สิง่แวดลอ้ม และสภาพอากาศ หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนมะเรง็ส าหรบัยุโรป:     

แผนมะเรง็ส าหรบัยุโรปการคุ ้

มครองคนงานจากสารเคมอีนัตรายในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ต าแหน่งประธานสภาและรฐัสภายุโรปไดบ้รร 

ลุขอ้ตกลงช ัว่คราวในการปรบัป 

รุงขอ้ก าหนดสารกอ่มะเรง็และสาร กอ่กลายพนัธุ ์

ซึง่เป็นกฎหมายของสหภาพยุโ 

รปทีป่กป้องคนงานจากความเสีย่งของการสมัผสัก ั

บสารกอ่มะเรง็และสารกอ่กลายพนัธุภ์ายใตข้อ้ตกลงนี ้

พนักงานจะได ้ 

รบัประโยชนจ์ากการปกป้องทีม่ากขึน้ โดยแนะน าขดีจ ากดัการสมัผสัสารอะครโิลไนไทรลแ์ละนิกเกลิ 

และลดขดีจ ากดัของเบนซนี นอกจากนี ้ค าสัง่นีย้งัครอบคลุมถงึสารทีท่ าซ า้ได ้

สารเคมทีีอ่าจรบกวนระบบสบืพนัธุข์องมนุษย ์    



EU: ปรบัปรุงการคุม้ครองคนงานจากสารเคมอีนัตราย (ข่าวประชาสมัพนัธ ์16 ธนัวาคม 2564)     

สหภาพยุโรปเสรมิสรา้งการคุม้ครองคนงานจากสารเคมอีนัตรายนโยบายดา้นสุขภาพของสหภาพยุโรปประเทศสมาชกิ

สหภาพยุโรปมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัระเบยีบและส่งมอบบรกิารดา้นสุขภาพและการรกัษาพยาบาล 

ดงัน้ันบทบาทของสหภาพยุโรปในนโยบายดา้นสุขภาพจงึเป็นส่วนเสรมิของนโยบายระดบัชาตวิตัถุประสงคข์องนโยบา

ยและการด าเนินการดา้นสาธารณสุขของสหภาพยุโรปคอื:     

• ปกป้องและปรบัปรุงสุขภาพของพลเมอืงสหภาพยุโรป    

สนับสนุนความทนัสมยัของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสุขภาพ    ปรบัปรุงประสทิธภิาพของระบบสุขภาพของยโุรป     

• เสรมิสรา้งความพรอ้มและมาตรการรบัมอืภยัคุกคามตอ่สุขภาพขา้มพรมแดนการประสานงานดา้นสาธารณสุ

ขเป็นผลจากการเคลือ่นไหวอย่างเสรขีองผูค้นและสนิคา้ในตลาดภายในความรว่มมอืของสหภาพยุโรปมเีป้าห

มายเพือ่สง่เสรมิสุข 

• ภาพและต่อสูก้บัโรคตดิตอ่และไม่ตดิตอ่ เชน่ มะเรง็ 

นอกจากนีย้งักล่าวถงึความทา้ทายดา้นสุขภาพทั่วไปทีเ่กดิขึน้จาก ตวัอย่างเชน่ การดือ้ยาตา้นจลุชพี 

และปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืวถิชีวีติเราควรก าหนดสุขภาพอย่างไร?Word cloud  

สรา้งขึน้ดว้ยค าพูดของบทความ "How can we can weก าหนดสุขภาพ" 

สุขภาพคอือะไร?มนัเป็นสิง่ทีค่ณุมหีรอืคณุสามารถพลาด?เกีย่วอะไรกบัการมหีรอืไม่มโีรค?เพือ่กระตุน้การไตรต่รองใน

หวัขอ้สุขภาพ เราขอเสนอบทสรุปของบทความ เราควรก าหนดสุขภาพอย่างไร? เขยีนโดย Dr Huber Machteld 

(นักวจิยัและแพทยช์าวดตัช)์ และเพือ่นรว่มงาน ซึง่ตพีมิพใ์น British Medical Journal ในปี  

2011ค าจ ากดัความขององคก์ารอนามยัโลกในปี ค.ศ. 1948 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดเ้สนอใหนิ้ยามค าว่า 

"สุขภาพ" ว่าเป็น "สภาวะแห่งความสมบูรณท์างรา่งกาย จติใจ และสงัคมทีส่มบูรณ ์

ไม่ใชแ่ค่การไมม่โีรคหรอืความทุพพลภาพเท่าน้ัน"แมว้่าค าจ ากดัความนีจ้ะมบีทบาทส าคญัในการก าหนดวสิยัทศันด์า้น

สุขภาพ และในบางกรณีก็รวมถงึนโยบายดา้นสุขภาพทีค่ านึงถงึปัจจยัทางสงัคม ความสมัพนัธแ์ละจติวทิยาดว้ย  

แต่ในปัจจบุนันีก้็เป็นเป้าหมายของการวพิากษว์จิารณท์ีเ่พิม่ขึน้ค าวจิารณส์่วนใหญม่าจากการใชค้ าว่า "สมบูรณ"์ 

อนัทีจ่รงิ การพจิารณาสุขภาพเป็นสิง่ทีส่ามารถ "สมบูรณ"์ ไดเ้ท่านัน้ จะน าไปสู่ผลลพัธท์ีส่มเหตุ 

สมผลซึง่ส่วนมากของเรา ไมส่ามารถก าหนดไดว้่ามสีุขภาพที ่ดเีกอืบตลอดเวลาแตถ่า้เราพจิาร ณาว่าประชากรส่ 

วนใหญม่สีุขภาพไมด่ ี 

1. เราจะสนับสนุนกลุม่อาชพีและกลุม่การคา้ทัง้หมดทีเ่สนอใหว้นิิจฉัยและรกัษาสภาพรา่งกายและจติใจทัง้ชดุซึง่

ตามจรงิแลว้มสีภาพการท างานปกต ิลองคดิด ูตวัอย่างเชน่ การแพรก่ระจายของผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร  

2. (ซึง่การใชน้อกเงือ่นไขทางการแพทยท์ีเ่ฉพาะเจาะจงถอืว่าไมไ่ดผ้ลโดยสิน้เชงิตามการวจิยัทางวทิยาศาสตร)์ 

หรอืแนวโนม้ทีจ่ะท าใหเ้กดิพยาธสิภาพชดุของเงือ่นไขทีม่อียู่ เชน่  

ปฏกิริยิาต่อความเครยีดหรอืเหตุการณท์ีไ่ม่พงึประสงคต์่อเหตกุารณใ์นชวีติ (เชน่ 

การสูญเสยีงานหรอืการสูญเสยีงาน)องคป์ระกอบทีส่องของการวพิากษว์จิารณเ์กดิขึน้จากขอ้เท็จจรงิทีว่่าสภาพทางประ

ชากรและสงัคม ความรูท้างการแพทย ์และนโยบายดา้นสุขภาพน้ันแตกต่างกนัมากในปัจจบุนั  

  


