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โรงพยาบาลกาบัง 472

โรงพยาบาลนาหม่อม 474

โรงพยาบาลระโนด 
“สังคมดี (Happy Society)”

483

โรงพยาบาลสงขลา 496

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา
“ความสามัคคี (Unity) ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรในการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการด าเนินงาน”

501



กรมการแพทย์



การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน กรมการแพทย์

ล าดับ หน่วยงาน
Happy Workplace

น าเสนอโครงการ/กิจกรรมครบ 9
ด้าน

ไม่ครบ 9
ด้าน

1 ส านักงานเลขานุการกรม √ ท าบุญวิถีใหม่ปลอดภัยไปด้วยกัน
2 กองบริหารการคลัง √ โครงการ One Fitness

3
สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์

√
การให้ยืมเงินสวัสดิการเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของบุคลากรสถาบันวิจัยฯ

4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล √ สนับสนุนชุดเครื่องแบบข้าราชการ
5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน √ โครงการ Happy Money

6 กองวิชาการแพทย์ √
กิจกรรมหนึ่งล้านช่ัวโมงจิตอาสา 
กรมการแพทย์

7 ส านักนิเทศระบบการแพทย์ √ ไม่มีโครงการน าเสนอ

8 กลุ่มตรวจสอบภายใน √
โครงการ “คุณธรรมน าใจการด าเนินชีวิต
ตามแบบวิถีไทย”

9 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร √ โครงการอบรมหลักสูตร TDGA

10 ส านักดิจิทัลการแพทย์ √
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
(Digital Literacy) ด้วยระบบเรียนรู้ทางไกล     
(e-Learning)

11 ส านักกฎหมายการแพทย์ √
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ 
ปี 2563

12 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี √

โครงการสร้างความสุขในการท างาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลนพรตันราชธานี 
(กิจกรรมผ่อนคลายความเครยีด : ส ารวจ
ความเครียดบุคลากรโรงพยาบาล)

13
โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

√
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร และโครงการ 
Mettsa Fitness Center (MFC)

14 โรงพยาบาลราชวิถี √
โครงการส่งเสริมสุขภาพ “3 เดือน 3 กิโล 
โอ้โห 3 พัน”

15 โรงพยาบาลเลิดสิน √ ไม่มีโครงการน าเสนอ
16 โรงพยาบาลสงฆ์ √ ก้าวท้าใจโรงพยาบาลสงฆ์
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ล าดับ หน่วยงาน
Happy Workplace

น าเสนอโครงการ/กิจกรรมครบ 9
ด้าน

ไม่ครบ 9
ด้าน

17
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ

√
โครงการ P4P เชิงคุณภาพ

18 สถาบันทันตกรรม √
โครงการเสริมความรู้แบ่งปันสุขทางการเงิน
ด้วยระบบดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2563

19 สถาบันประสาทวิทยา √
โครงการเพิ่มค่าตอบแทนส าหรับบุคลากร
สถาบันประสาทวิทยาท่ีมีเงินเดือนต่ ากว่า 
9,000 บาท

20 สถาบันพยาธิวิทยา √
โครงการพัฒนาโปรแกรมแจ้งสถานะ
สิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

21 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ √
Happy Money (เงินกองทุนสวัสดิการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

22
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี

√
โครงการท าบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมกัน 
สร้างบุญส่งขวัญ ในสหวาระเดือนเกิด

23 สถาบันโรคทรวงอก √
โครงการเชิงปฏิบัติการ “Fit ดี สรอ. Healthy 
ชีวีมีสุข” ประจ าปี 2563

24 สถาบันโรคผิวหนัง √ โครงการ IOD ONLINE MARKET

25
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ

√

มหกรรมสุขภาพ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ตรวจสุขภาพ) ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชน
รอบศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

26
ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

√ ไม่มีโครงการน าเสนอ

27
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

√

มหกรรมสุขภาพ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ตรวจสุขภาพ) ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชน
รอบศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

28
โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม่

√ โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

29 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี √ โครงการ “ตลาดนัด Online”
30 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี √ โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
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ล าดับ หน่วยงาน
Happy Workplace

น าเสนอโครงการ/กิจกรรมครบ 9
ด้าน

ไม่ครบ 9
ด้าน

31 โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง √ ไม่มีโครงการน าเสนอ

32
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี

√
ตลาดนัดสร้างสุข Ubch ทาง Application 
Line

33 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี √ ตรวจสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

34
โรงพยาบาลมะเร็ง
สุราษฎร์ธานี

√ โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม ตักบาตรแห้ง

35
โรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณธัญบุรี

√
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

36
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
เชียงใหม่

√ โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข

37 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา √
กรมการแพทย์ 500,000 CC ต่อชีวิต
เพื่อมนุษย์

38
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น

√
โครงการ “สถานท่ีท างาน น่าท างาน : 
Healthy Workplace”

39
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปัตตานี

√

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตามนโยบายกรมการแพทย์ 
ณ โรงพยาบาลเลิดสิน ประจ าปีงบประมาณ 
2563

40
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
แม่ฮ่องสอน

√ โครงการ Happy Relax

41
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
อุดรธานี

√ โครงการ “ตลาดนัดวันสุข”

42
โรงพยาบาลโรคผิวหนัง
เขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

√ โครงการโรงพยาบาลแห่งความสุข

43
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

√
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ ประจ าปี2563

44
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ 
ล าปาง

√ กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ
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กรมการแพทย์แผนไทย
และ

การแพทย์ทางเลือก



Success story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทสรุปผู้บริหาร
จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข ในปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 58 จ านวนองค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาและการสร้างความสุขให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีความพร้อมทาง
กายใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย 
และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความสุขและมีสมรรถนะสูงและเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) มีเป้าหมายเพ่ือให้กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็น“องค์กรคุณธรรม และเป็นองค์กรคุณภาพ”

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึง ได้มีการขับเคลื่ อนกิจกรรม
การด าเนินงานสู่องค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสู่องค์กรสมรรถนะตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและโครงการปลูกจิตส านึกเพ่ือสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
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ตารางแสดงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความสุของค์กร รายมิติ 9 ด้าน 
ของบุคลากรกรม ฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล า
ดับ

กิจกรรม

เสริมสร้างความสุของค์กรด้าน

H.
Bo

dy

H.
So

cie
ty

H.
He

ar
t

H.
Re

la
x

H.
Br

ain

H.
So

ul

H.
M

on
ey

H.
Fa

m
ily

1 เสริมสร้างคุณธรรมและศีลธรรมผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาด้วยการท าบุญตักบาตร เดือนละ 1 ครั้ง

 

2 กีฬาสีสัมพันธ์  

3 ประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกรม 

4 ศึกษาดูงาน One Day Trip 2 ครั้ง   

5 ตู้ปันสุข 1 มิ.ย. – 7 ส.ค. 63   

6 DJ จิตอาสา สถานี DTAM   

7 ส่งเสริมการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร I AM DTAM  

8 รณรงค์ขับเคลื่อนการเสริมสร้างมิติด้านการเงินดี  

9 ขับเคลื่อนตลาดออนไลน์ DTAM Market 

10 มอบใบประกาศเกียรติคณุ ตู้ปันสุข และ DJ จิตอาสา 
สถานี DTAM



11 ก้าวท้าใจ Season 1 และ 2 เดิน-วิ่งสะสม
รับของรางวัล

  

12 หลักสูตร Smart Young Talent Officer: SYTO  

13 รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์   

14 จิตอาสาร่วมตอบปัญหา Covid-19 สายด่วน 1422 

15 ส่งเสริมมิติด้านสังคมดี (Happy Society)  

16 สังสรรค์วันคล้ายวันเกิดในหน่วยงาน   

17 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน   

18 สวดมนต์และท าสมาธิผ่านเสียงตามสาย ทุกวัน 
เวลา 08.00 - 08.15 น.

  

19 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่     

20 เสริมสร้างความรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรกรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)



21 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ    

22 แสดงความอาลัยกรณีบิดามารดาของบุคลากรกรม
เสียชีวิต
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้น าองค์กรเป็นต้นแบบในการเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ โดยสนับสนุน

เชิงนโยบายในการสร้างสุของค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. กรม ฯ มีขนาดเล็ก มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 362 คน แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 14 หน่วยงาน

ท าให้บุคลากรสานความสัมพันธ์ มีการสื่อสารระหว่างกันและกันได้ง่าย หลากหลายช่องทาง ได้แก่ Line 
Facebook Website สปอตโฆษณา ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

3. กรม ฯ มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรเป็นระยะๆ ท าให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการของบุคลากรกรม และน าความคิดเห็นมาสรุป น าเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ
และด าเนินการจัดกิจกรรม ตามล าดับความส าคัญ

4. กรมฯ มีทีมสร้างสุของค์กรที่ประกอบไปด้วยบุคลากรหลากหลายกลุ่มวัย ท าให้เข้าใจและ
เข้าถึงความต้องการของบุคลากรทุกกลุ่มวัย

5. บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กร
แห่งความสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

6. กรม ฯ มีการสรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กร เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาและสามารถน าไปต่อยอดการจัดกรรมให้ครอบคลุมทุกมิติ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายสนับสนุนการสร้างสุของค์กรอย่างต่อเนื่อง และควรมี

รางวัลให้กับหน่วยงานท่ีพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุของค์กรที่เป็นต้นแบบ
2. กระทรวงสาธารณสุขควรให้การสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุขกับหน่วยงานระดับกรม โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
องค์กรเพ่ือให้ทีมสร้างสุขขององค์กรเปิดวิสัยทัศน์และสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและ
น าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
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กรมควบคุมโรค



การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Bright Spot) 
หน่วยงาน : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค

บทสรุปผู้บริหาร 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ความส าคัญต่อนโยบายการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน 

ของบุคลากร ที่กรมควบคุมโรคก าหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานตามแนวทางการเสริมสร้างความสุข
และ ความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร สนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากร
มีความพึงพอใจ มีความสุข และเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

แผนการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข กลุ่มตรวจสอบภายในได้ขับเคลื่อน
การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร ดังนี้ 
1. จัดท าแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรในหน่วยงานเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 2563

1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรในหน่วยงานเนื่องในวันปี ใหม่ ไทย 
(วัน สงกรานต์) 

1.3 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563
1.4 กิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร เพื่อปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม 
1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทคนิคการออมเงิน 

2. จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2563 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้เรียนรู้หลักการเทคนิค และกระบวนการ
สร้างความคิด แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี 
ส่งผลให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

สามารถด าเนินการได้ตามแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของ หน่วยงาน และบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดทุกกิจกรรม สรุปผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
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สรุปผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัจจัยความส าเร็จ 
บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนเสริมสร้างความสุข 

และความผูกพันของหน่วยงานเป็นอย่างดี โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในให้การสนับสนุน 
เป็นที่ปรึกษาร่วมด าเนินกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการจัดท าแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อเนื่องทุกปี 
2. ควรเพ่ิมกิจกรรมนันทนาการ การสร้างสุข เช่น ออกก าลังกาย สวดมนต์ รวมถึงส่งเสริม

การออม ให้แก่บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน 

หมวดที่ จ านวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ

1. การน าองค์กรแห่งความสุข 5 25 20 80

2. กระบวนการพัฒนาองค์กร
แห่งความสุข

5 25 20 80

3. การจัดการความรู้ในองค์กร 5 25 20 80

4. การมุ่งเน้นบุคลากร 4 20 18 90

5. ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กร
แห่งความสุข

5 25 20 80

รวม 24 120 98 81.67
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การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Bright Spot) 
หน่วยงาน : กองโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค

บทสรุปผู้บริหาร 
กองโรคติดต่อน าโดยแมลงได้ด าเนินการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมุ่งหวังให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและ
สามารถบรรลุ เป้าหมายขององค์กร รวมถึงความผาสุกในครอบครัวชุมชนส่งผลต่อสังคม
ที่มีความสุขอย่ างยั่ งยืน  ซึ่ งการด าเนินการดั งกล่ าวสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์
ในแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2563 - 2567) ประเด็นที่ 3
การพัฒนาระบบนิเวศในการท างานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสุขภาวะองค์กรที่ดี 
ซึ่งจุดเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรคเน้นเสริมสร้าง ความสุขในเรื่อง 1. สุขภาพกายดี 
(Happy Body) 2. สุขภาพเงินดี (Happy Money) 3. การงานดี (Happy Work Life) 

ผลการด าเนินงาน จากจุดเน้นของกรมควบคุมโรคที่มุ่งเสริมสร้างความสุขในเรื่อง 1. สุขภาพกายดี 
(Happy Body) 2. สุขภาพเงินดี (Happy Money) 3. การงานดี (Happy Work Life) กองโรคติดต่อ 
น าโดยแมลงจึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างสุขและความผูกพันในองค์กรจ านวน 2 กิจกรรม และสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมเสริมรายได้ด้วยการให้ความรู้ และไลน์กลุ่ม “ตลาดตบยุง” (ด้านสุขภาพเงินดี) 
(Happy Money) : กองโรคติดต่อน าโดยแมลงได้ จัดกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมรายได้แก่บุคลากร 
โดย เน้นการออมเงินจากรายได้ประจ าและการหารายได้เพ่ิมจากการแยกขยะ โดยเชิญวิทยากร
จากภายในและภายนอกหน่วยงานมาเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันที่ 24 มกราคม 2563 นอกจากนี้ 
กองโรคติดต่อน าโดยแมลง ได้จัดท าไลน์กลุ่ม “ตลาดตบยุง” เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริม
ให้แก่บุคลากรกองโรคติดต่อน าโดยแมลง โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ไลน์กลุ่มในวันที่ 24 มกราคม 2563
จากการติดตามผล พบว่า มีสมาชิกในกลุ่มมีจ านวน 78 คนส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายอาหาร 
ขนม ของใช้ และมีการซื้อขายเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อ ไลน์กลุ่ม 
“ตลาดตบยุง” พบว่า บุคลากรเห็นด้วยว่าไลน์กลุ่ม "ตลาดตบยุง" สามารถช่วยเพ่ิม รายได้เสริม
ให้คุณและเจ้าหน้าที่กองโรคติดต่อน าโดยแมลง ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 59.0 ในระดับมาก 
ร้อยละ 41.0 และความพึงพอใจต่อไลน์กลุ่ม “ตลาดตบยุง” อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 
56.4 และ ระดับพึงพอใจมากร้อยละ 43.6 ส าหรับความคิดเห็นอ่ืนๆ ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่า 
โครงการดีมีประโยชน์เป็นช่องทางที่ดีมาก ท าให้สมาชิกได้มีการหารายได้และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กระตุ้น
เศรษฐกิจ 
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2. กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าไตรมาส (ด้านการงานดี (Happy Work Life) : 
กองโรคติดต่อน าโดยแมลง สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นเป็นประจ าทุก 4 เดือน เปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับในกองโรคติดต่อน าโดยแมลงและบุคลากรจากภายนอกได้เข้ามาเป็นวิทยากร
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สอนงานหรือความรู้เทคนิคที่ตนเองมีอยู่แก่บุคคลอ่ืนๆ 
ส่งผลให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยหัวข้อความรู้มีหลากหลาย 
ด าเนินการได้จ านวน 4 ครั้ง ประมาณ 40 คน 

3. สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม DDC Fit (สุขภาพกายดี (Happy Body) : กองโรคติดต่อ
น าโดยแมลงได้สนับสนุนให้บุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินกว่า 23 ขึ้นไป เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพควบคุมน้ าหนักป้องกันโรค NCD (DDC Fit) ในวันที่ 9-11
กันยายน 2563 จ านวน 2 ราย รวมนักสร้างสุของค์กรเป็นทั้งหมด 3 ราย ซึ่งการอบรมดังกล่าว 
ท าให้ตัวแทนกองโรคติดต่อน าโดยแมลงเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพ ทั้งการรับประทาน
อาหาร การออกก าลังกายการจัดการกับความเครียดและตั้งเป้าหมายในการควบคุมน้ าหนัก
เพ่ือดูแลสุขภาพในระยะเวลา 7 สัปดาห์ต่อไป ทั้งนี้ นักสร้างสุขขององค์กรจะน าแนวทางดังกล่าวมา
ปรับใช้ในการดูแลสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 

ผลจากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จากการส ารวจความสุข และความผูกพันของบุคลากร 
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 31 ส.ค. 63 มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 106 คน เมื่อเทียบกับผลการส ารวจปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนของการสร้างเสริมความสุข 
3 ด้านที่เป็นจุดเน้น พบว่า ในส่วนของสุขภาพกายดี (Happy Body) สุขภาพเงินดี (Happy Money)
และการงานดี (Happy Work Life) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนทั้ง 3 ด้าน ส าหรับค่าเฉลี่ยภาพรวมลดลงเพียง
เล็กน้อย (0.01) 
ปัจจัยความส าเร็จ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของกกองโรคติดต่อน าโดยแมลงได้รับแนวทาง 
การด าเนินงานที่ชัดเจนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการในแต่ละปีที่เห็นเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังได้รับความส าคัญจากผู้บริหารหน่วยงาน
ในการให้ข้อเสนอแนะเข้าร่วมในทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในองค์กร
ทั้งท่ีเป็นทีมงานผู้ด าเนินการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

ในการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขปี พ.ศ. 2564 ควรค านึงถึงผลการส ารวจที่ค้นพบ 
ควรน าหัวข้อที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า (Unhappy) มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรให้ทันท่วงที 

13



การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Bright Spot) 
หน่วยงาน : ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

บทสรุปผู้บริหาร 
ในปี 2563 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา โดยผู้บริหารได้มีก าหนดวิสัยทัศน์ 

และนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรแห่งความสุขและมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
อย่างมี เป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรผู้บริหารเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต (ครองคน ครองตน ครองงาน) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากร สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีความรักความผูกพันใน องค์กร ส่งผลให้ "งานได้ผล คนเป็นสุข" สู่องค์กรแห่งความสุข 
(Happy MOPH) มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายให้เอ้ือต่อสภาพแวดล้อม ร่วมถึงการสร้างบรรยากาศ
ในองค์กรที่ส่งเสริมความสุขของบุคลากร เช่น การทักทาย การไหว้ การยิ้ม การรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรอย่างใกล้ชิด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สมเหตุสมผล ส่งเสริมความสุขในการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร โดยเน้นให้มี
การพัฒนากระบวนการท างานใหม่ๆ หรือนวัตกรรมในการท างาน โดยน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาความสุขของบุคลากร โดยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นผ่านการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ ใน 3 มิติ ได้แก่ 

มิติด้าน Happy Money (สุขภาพเงินด)ี โครงการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ 
มิติที่ด้าน Happy Body (สุขภาพกายดี) โครงการสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 
มิติด้าน Happy Brian (ใฝ่รู้ดี) โครงการ Happy Brian สร้างพ้ืนที่ Sharing คิดได้ คิดเป็น 
จากการด าเนินงานเสริมสร้างความสุขของหน่วยงานดังกล่าว บุคลากรมีความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรม ร้อยละ 80.73 และผลการประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer) สคร.9
ปี 2563 พบว่า อยู่ในระดับ Happy ร้อยละ 68.44 เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 โดยมิติที่มีความสุขมากที่สุด
คือ Happy Soul (จิต วิญญาณดี) ร้อยละ 76.64 มิติที่มีความสุขน้อยที่สุด ระดับ Happy คือ Happy 
Money (การเงินดี) ร้อยละ 52.16 ซึ่งมิติที่บุคลากรมีความสุขเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 คือ Happy Heart 
(น้ าใจดี) Happy Soul (จิตวิญญาณ ดี) Happy Society (สังคมดี) Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) Happy 
Work Life (การงานดี) และ Happy Money (การเงินดี) ส่วนผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร (Engagement) พบว่าอยู่ในระดับ Happy ร้อยละ 73.71 เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 (72.02 ) 
โดยด้านที่มีความผูกพันมากที่สุดคือ Strive (ภูมิใจองค์กร) ร้อยละ 78.60 และด้านที่มีความผูกพัน
น้อยที่สุดคือ Stay (อยู่กับองค์กร) ร้อยละ 70.16
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จุดเริ่มต้นของการสร้างองค์กรแห่งความสุข คือการท าให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า มีตัวตน
เป็นคนส าคัญขององค์กร ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร สิ่งส าคัญคือ
การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และความต้องการของบุคลากรในองค์กร โดยการปรับทัศนคติ
เปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดวิธีคิด วิธีการท างานใหม่ๆ 
เพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมาย องค์กรแห่งความสุข ต่อไป 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้น าสูงสุดและผู้บริหารของหน่วยงานเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสุข 
ก าหนดนโยบาย สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งให้ความส าคัญกับบุคลากรให้ความใส่ใจสนับสนุน
การสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากร 

2. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขมีความมุ่งมั่น 
ทุ่มเทที่จะสร้างและส่งความสุขให้บุคลากรทุกคน 

3. ยึดหลักการท างานเป็นทีมที่น ามาซึ่งความสุขในที่ท างานที่สร้างความรู้สึกว่าบุคลากร
ทุก คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการคิดรูปแบบกิจกรรมที่ เหมาะสมกับบริบทขององค์กรเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรประสานแรงใจและปัญญาก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของทีมอันจะน าไปสู่
การเพ่ิมศักยภาพ และการเพ่ิมผลผลิตขององค์กรได้ในที่สุด

4. มีการพัฒนาและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
ในองค์กร เพ่ือน าไปสู่ความสุขในองค์กรที่ยั่งยืน 

5. มีการติดตามผลและทบทวนสร้างองค์กรแห่งความสุขเป็นระยะเพ่ือปรับแนวทางวิธีการ 
และกิจกรรมการสร้างสุขได้อย่างตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร 

15



ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้บริหารและงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต้องสร้างความเชื่อมั่นในการน าความสุข

เข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ ปรับกรอบคิด (Mindset) และทัศนคติของบุคลากรทุกคน 
ให้เชื่อว่าหากคนท างานมีความสุขไม่รู้สึกเบื่องานและต้องฝืนใจท าการท างานก็จะมีประสิทธิภาพ 
องค์กรก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้างกิจกรรมสร้างสุขด้านต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ สามารถน ามาใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ 
ได้แก่ กิจกรรม สร้างสุขจากการให้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จิตอาสา พอ.สว. จิตอาสา
ชุมชนลดเสียงลดโรค มีพ้ืนที่ Rest Learn สร้างบรรยากาศ Learning Organization และ Digital 
Environment Line Group เป็นต้น เพ่ิมช่องทางการสื่อสารความรู้ความเข้าใจทัศนคติและ
ความสุขในองค์กรด้วย Happy Clinic เสียงตามสาย 

3. ความสุขเป็นเรื่องของความรู้สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจึงต้องสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และแนวคิดที่ถูกต้องในการท างานให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสมดุลของ
การท างานให้ เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาโดยใช้ความรู้ตามหลักวิชาการ 
ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ความทุ่มเท มุ่งมั่นตั้งใจ ความใส่ใจเพ่ือรักษาและเติมเต็มความสุขนั้น
ให้คงอยู่กับองค์กรปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวกเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) และองค์กรแห่งความสุข (Happy MOPH) 
เพ่ือน าไปสู่องค์กรสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) ในอนาคต 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
DMSc Happiness Organization กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์องค์กรแห่งความสุข
บทสรุปผู้บริหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการมุ่งเน้น
การสร้างสุขภายในองค์กร โดยได้น าข้อมูลผลการส ารวจ Happinometer ในภาพรวมมาเป็นองค์ประกอบ
ส่วนหนึ่งร่วมกับการส ารวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2562 เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนเพ่ือขับเคลื่อนการเสริมสร้างความสุข
และความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้ ง
ได้มีการแจ้งเวียนแผนการเสริมสร้างความสุขฯ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดทราบและน าไปถือปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กรในส่วนของการสร้างกลไกการสร้างสุขเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืนในระดับ
องค์กรกรมได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ 
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการสร้างสุข
ในระดับหน่วยงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการก าหนด
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งคณะท างาน ทีมงาน หรือทีมงานในรูปแบบอ่ืน 
ที่จะสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขภายใต้บริบทของแต่ละหน่วยงานและ
แผนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมฯ รวมทั้งก าหนดให้มีการรายงานผล
การด าเนินงานผ่านกิจกรรม/โครงการสร้างสุขต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เป็นศูนย์-วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 33 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย

18



(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน (19) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่
(2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (20) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
(3) กองแผนงานและวิชาการ (21) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
(4) ส านักงานเลขานุการกรม (22) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
(5) สถาบันชีววัตถุ (23) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
(6) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (24) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
(7) สถาบันวิจัยสมุนไพร (25) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
(8) ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (26) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
(9) ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (27) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(10) ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (28) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
(11) ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (29) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
(12) ส านักยาและวัตถุเสพติด (30) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
(13) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (31) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
(14) สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (32) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
(15) กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุน
นวัตกรรม

(33) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

(16) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(17) ศูนย์ทดสอบความช านาญ
(18) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
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โดยได้มีการด าเนินกิจกรรมการสร้างสุขทั่วทั้งองค์กร ตลอดปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และกีฬา เช่น
1. การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 1 เป็น Virtual Run เพ่ือส่งเสริม

การออกก าลังกาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ท าได้ง่าย สนุกสนาน และมีความท้าทายระหว่างวันที่ 
1 - 31 มีนาคม 2563

2. การจัดกิจกรรมกีฬา (Sport Day) ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.30 น. ของทุกสัปดาห์
3. กิจกรรมสุขภาพดี โดยจัดท าเป็นโครงการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีการออกก าลังกาย

ทุกวันพุธ โดยมีค่าเป้าหมายค่า BMI ของเจ้าหน้าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4. โครงการพัฒนาโรงอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นต้นแบบของโรงอาหารปลอดภัย

ใส่ใจสุขภาพ DMSc Healthy Canteen ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  
โดยปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหารให้ได้มาตรฐานเพ่ือให้บุคลากรของกรมได้รับประทานอาหารที่ดี 
มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ

5. การจัดท าโครงการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และกีฬา
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ด้านการท าบุญ/พัฒนาจิตใจ เช่น
1. มีการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร 

ประจ าเดือนต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สับเปลี่ยนหมุนเวียน
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันในองค์กรและช่วยให้เกิด
ความสามัคคีในการท างาน

2. มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ ทุกเช้าวันอังคาร ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. 
เป็นการส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ท าจิตใจให้สงบ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการท าบุญ/พัฒนาจิตใจ

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ เช่น
1. กิจกรรม Morning Talk, Lunch Break, Coffee Break โดยบุคลากรร่วมแบ่งปันและ

รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงพักเบรก พร้อมหารือถึงการด าเนินงาน
ในความรับผิดชอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันร่วมกัน

2. การจัดกิจกรรม 5ส เพ่ือปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น
3. กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน จัดท าสติกเกอร์รณรงค์ลดการใช้ลิฟต์ หันมาเดิน

ขึ้น-ลงบันไดเพ่ือสุขภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4. การสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น พัฒนาชุมชนใกล้เคียง 

หิ้วปิ่นโตไปวัด ปลูกต้นไม้ 
5 .  กิจกรรมการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร ในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้

อย่างสร้างสรรค์ และชื่นชมความส าเร็จร่วมกัน (Show-Share-Care-Learn) โดยมีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน เช่น การเรียนรู้กระบวนการจัดซื้อ การคัดเลือกผู้เข้า
แข่งขันการน าเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง
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ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์

ด้านสวัสดิการ/การเงิน แบบพอเพียง เช่น
1. โครงการ “Happy Money การปลูกผักปลอดสารพิษ” โดยก าหนดกิจกรรมง่าย ๆ 

ให้บุคลากรสามารถน าไปท าที่บ้านได้เอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือน าไปประกอบอาชีพ
เสริมได้

2. โครงการ “ด าเนินชีวิต ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง”
3. การส่งเสริมให้บุคลากรด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในการปฏิบัติงาน 

และการใช้ชีวิตประจ าวัน ประกอบกับส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ การท าบุญเนื่อง
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ท าบุญขึ้นปีใหม่ เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
(OD) การบริจาคสิ่งของให้หน่วยงานและองค์กรอ่ืน การสร้างกลุ่มไลน์เพ่ือท ากิจกรรม เช่น ไลน์สายบุญ 
ไลน์ตลาดร่วมใจ ไลน์ตลาดพอเพียง

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านสวัสดิการ/การเงิน แบบพอเพียง
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ด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น
1. กิจกรรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้าต้านภัย Covid-19 บุคลากรร่วมผลิต

เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าเพ่ือแจกจ่ายให้แก่บุคลากรและครอบครัวรวมถึงประชาชน
ที่ต้องการ ถือเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม

2. กิจกรรมพับถุงกระดาษ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพับถุงกระดาษรีไซเคิล 
เพ่ือร่วมท าความดี ด้วยความสุข ความรัก ความสามัคคี

3. ด้านการด ารงชีวิต กิจกรรมพอเพียง “ปลูกผักจากการใช้ขวดน้ าพลาสติกที่น ามาใช้ซ้ ากิจกรรม 
3 ธรรมต้านทุจริต สู่องค์กรคุณธรรม กิจกรรมเรื่องเล่าส่งเสริมคุณธรรม

4. โครงการปันสุข กิจกรรม “พ่ีไม่ใช้ หนูขอนะ”
5. การท าหน้ากาก Face Shield เพ่ือมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ 
6. การบริจาคกล่องนม UHT ร่วมกับโครงการหลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
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ด้านการยกย่องชมเชย เช่น
1. การค้นหาบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรม 4 ประการ 

โดยด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านการเล่าเรื่องคุณธรรมของตนเอง โดยมีเป้าหมายของกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดความผูกพันและการแลกเปลี่ยนความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเพ่ือเป็นการสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตามในการท างาน

2. การมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข 
และบุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งการมอบรางวัลให้กับบุคคลต้นแบบ

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการยกย่องชมเชย

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น
1. การจัดตั้งชมรมจริยธรรม เพ่ือขับเคลื่อนตามกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานมีการก าหนดนโยบายส าคัญ ในการสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรม (ยึดหลักธรรม
ทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย) ให้ความส าคัญกับการ
จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จัดให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันหน่วยงาน สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย

2. การส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องเล่าส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ส่งเสริมบุคลากรให้มีแรงบันดาลใจในการท าความดีอย่างต่อเนื่อง

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จที่เกิดข้ึน ในการด าเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือที่ได้รับจากบุคลากรทุกคน ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมของคณะท างานที่เลือกสรรกิจกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสุขแก่บุคลากรอย่างแท้จริง นอกจากนั้น
การได้รับการสนับสนุนจากทั้งผู้บริหารระดับกรม และผู้บริหารระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น
สิ่ งที่มีความส าคัญอย่างมากในการด าเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรเพราะเมื่อผู้บริหาร
เห็นความส าคัญของการสร้างความสุขให้กับบุคลากรก็จะมีการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่
การจัดกิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาในการท ากิจกรรม เพ่ือเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมที่จะสร้าง
ความสุขให้กับบุคลากรของกรมส าหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่ยังเป็นเรื่องท้าทายที่คณะท างาน
/ทีมงาน หรือผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงานต้องด าเนินการ คือ การสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรเพราะอาจมีบุคลากรที่ยังไม่เข้าใจถึงเป้าหมายและประโยชน์
ที่จะได้รับอาจมองว่าเป็นการเสียเวลาและมองไม่เห็นผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควร ประกอบกับในปีงบประมาณ 2563 เกิดการแพร่ระบาดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้ต้องมีการยกเลิกหรือเลื่อนในบางกิจกรรม/
โครงการออกไป ซึ่งส่งผลให้ไม่เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม แต่บางหน่วยงานก็ได้
มีการปรับรูปแบบกิจกรรม/โครงการ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน โดยเน้นกิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประชาชนมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ผู้บริหารถือเป็นกลไกหลักส าคัญในการขับเคลื่อน การมีนโยบายที่ชัดเจนและให้ความส าคัญ
รวมทั้งการมีแผนงานการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยอาศัยผู้รับผิดชอบหลักที่สามารถวางแผนกลยุทธ์ 
และทิศทางในการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ
ภายในองค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและผลักดันต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน  มิติที่ 1 สุขภาพกายดี (Happy Body)

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงานออกกาลังกายในช่วงบ่าย 

โดยใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาทีในการเต้นแอโรบิคประกอบเพลงเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการนั่งท างานท่าเดิมเป็นเวลานานๆ และยังช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ
หลอดเลือด เบาหวาน และโรคอ้วน เป็นต้น
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

จากที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงานออกก าลังกาย
ในช่วงบ่าย โดยใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที ผลที่ได้คือบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น ระบบหายใจดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย กล้ามเนื้อแข็งแรง มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
อาการปวดเมื่อยที่เกิดจากการนั่งท างานในท่าเดิมนานๆ ลดน้อยลง เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนท่าและ
ยืดกล้ามเนื้อด้วยการออกก าลังกาย
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป

ทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีความคิดเห็นว่า จะจัดให้มีเวลาในการออกก าลังกาย
ที่เหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น เช่น จัดให้มีกิจกรรมออกก าลังกายในตอนเย็นหลังเลิกงาน เพ่ือสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรค
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เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหนว่ยงาน มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

กิจกรรม/สิ่งที่ด าเนินการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีวิธีผ่อนคลายเพ่ือลดความเครียด โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากร

ในหน่วยงานร่วมพูดคุยกันในช่วงเช้า โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที (Morning Talk) และจัด
ให้มีการประชุมกลุ่มเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง พูดคุยในเรื่องการแก้ปัญหา
ในการท างาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและปรับความคิดทัศนคติที่แตกต่างกัน
ให้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ พูดคุยเพ่ือสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายก่อให้เกิดความสุขให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน 

จากที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดกิจกรรมให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมพูดคุยกันในช่วงเช้า
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที (Morning Talk) และจัดให้มีประชุมกลุ่ม ติดตามผลการ
ด าเนินงานเดือนละ 1 ครั้งผลที่ได้คือ เกิดความเข้าใจในการท างานมากขึ้น ลดความตึงเครียด 
เกิดความผ่อนคลาย เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานมีทัศนคติที่ดีมากขึ้น มีความสุขในการท างาน
ร่วมกันมากขึ้น 

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน  มิติที่ 4 จิตวิญาณดี (Happy Soul) 

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ 
บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหารทุกท่าน ได้ร่วมกันปฏิญาณตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี พนักงาน

ราชการที่ดี และลูกจ้างที่ดี ทุกเช้าต่อพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการท างาน และยังเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีส านึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการตั้งเป้าหมายของตนเองว่าจะตั้งใจท างาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ 
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน 

จากที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการปฏิญาณตนก่อนเริ่มท างานทุกเช้า ท าให้บุคลากร 
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานเพ่ิมมากขึ้น เกิดความตั้งใจความซื่อสัตย์ในการท างาน มีเป้าหมาย
ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
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เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน  มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) 

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ 
กลุ่มพัฒนาระบบเป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยจัดให้มีสวัสดิการดูแล

ครอบครัว เยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นญาติสายตรงของบุคลากรเป็นจ านวนเงิน 500 บาท เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ เงิน
ที่ให้กับบุคลากรในวันเกิดจ านวนเงิน 400 บาท เป็นต้น 
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน 

บุคลากรในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีขวัญและก าลังใจในการท างานมากขึ้น ท าให้เกิดความรัก
ในองค์กรมากขึ้น มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความตั้งใจท างานอุทิศแรงกายแรงใจ
ของตน เพ่ือสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์การ มีความร่วมมือกัน และพยายามต่อสู้
อุปสรรคที่มาขัดขวางเพ่ือไปให้ถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้ ขวัญก าลังใจจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในทุกๆ 
องค์การ ที่มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องการบรรลุถึงประสิทธิผล 
สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป 

อนาคตอาจจะมีสวัสดิการที่จะมาดูแลบุคลากรและญาติสายตรงของบุคลากรภายในกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารเพ่ิมมากขึ้น ในวาระต่างๆ
เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน  มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society)

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นกลุ่มที่ต้องติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

องค์กรในการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องสร้างนิสัยปรับตัวให้สามารถเข้าบุคคลหลายๆ ประเภท 
เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีและให้งานนั้นสามารถบรรลุผลและส าเร็จได้ด้วยดี อีกท้ังในเรื่องการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกกรมเป็นอย่างดี
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

ท าให้บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นและสามารถสื่อสารในสังคมได้อย่างมั่นใจ 
ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับบุลากรทั้ งภายในกรมและภายนอกกรมฯ รู้ จักวิธีการพูดและ
การใช้ภาษาที่เหมาะสม รวมไปถึงการแสดงออกทั้งน้ าเสียง สีหน้าและท่าทางด้วยความเป็นมิตร
ท าให้เกิดความสุขทั้งผู้รับฟังและผู้พูด
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เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน  มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดวัน KM Day (Knowledge Management Day) ซึ่งเป็นวันที่

บุคลากรมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานที่ได้รับมอบหมายผ่านวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับ
ทราบและสามารถน ามาพัฒนาตัวเองน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เกิดเกิดประโยชน์สูงสุด
และให้บุคลากรหมุนเวียนหน้าที่การท างานเพ่ือให้บุคลากรทุกๆคนสามารถที่จะพัฒนาตนเอง
ให้สามารถท างานได้หลายๆด้าน เรียนรู้งานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกภารกิจ น าไปต่อยอด
เพ่ือให้ได้เป็นข้าราชการที่ดีและมีความสามารถในการท างานต่อไป อีกทั้งยังส่งบุคลากรไปรับฟัง
การบรรยาย การประชุมในสิ่ งที่ เป็นความรู้และสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

ท าให้บุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเกิดความช านาญทั้งในหน้าที่ตนเองและ
สามารถที่จะท างานในหน้าที่ของผู้อ่ืนได้ และเกิดความต่อเนื่อง ในกรณีที่บุคคลเกิดการลาป่วย ลากิจ 
หรือลาพักร้อน สามารถท างานทดแทนกันได้ เป็นผู้รอบรู้ในงานทุกๆด้าน น าสิ่งที่ได้ไปประชุม
มาสามารถน ามาปรับใช้กับองค์กรให้ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรการใฝ่รู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน  มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money)
กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดกิจกรรมออมเงิน โดยให้บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ทุกคนมีกระปุกออมสินเพ่ือหยอดเงินซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงินของเรา
ให้มีระเบียบแบบแผนมากขึ้น สามารถเก็บเงินเพ่ือใช้ในอนาคต มีเงินเก็บที่สามารถน ามาใช้จ่าย
ในยามฉุกเฉินได้ อีกท้ังยังสร้างนิสัยให้เราเป็นคนมีระเบียบ ประหยัดมัธยัสถ์ไปในตัวอีกด้วย
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

ท าให้บุคลากรมีเงินเก็บมากขึ้นและนามาใช้ยามฉุกเฉิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและไม่ประมาท
ในการจับจ่ายใช้สอย มีเงินเก็บที่จะใช้ในอนาคตเพ่ิมมากขึ้น ปรับนิสัยการใช้จ่ายให้เป็นระเบียบ
แบบแผนและมีการบริหารจัดการเงินที่ดีมากขึ้น
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Success Story จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข 
หน่วยงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน 
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

โดยมีกิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 
กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ 

กิจกรรมทางสุขทางใจ : ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในวันที่
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอาคารหน้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบุคลากร
เข้าร่วมจ านวน 100 คน และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นความสุขทางใจและมีความปลาบปลื้มใจ
ที่ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ 
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน 

การบริจาคโลหิต หนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก “ให้” โดยไม่ต้องการผลตอบแทน 
การให้ที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สิน การให้ที่ท าให้รู้สึกว่า “ฉันมีความสุข” “ชีวิตฉันมีคุณค่ามีความหมาย” 
และยังเกิดกับผู้คนมากมายในทุกวันนี้รับบริจาคโลหิตแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีจะด้วยอุบัติเหตุหรือ
ความเจ็บป่วยอะไรก็ตาม การบริจาคโลหิตได้อย่างท่วงที สามารถช่วยชีวิตคนได้ นั้นคือความสุข
ที่เกิดจากการให้ที่ดีที่สุด 
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สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป 
กิจกรรมทางสุขทางใจ ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10
เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสุขและความสามัคคี จะต้องมีการจัดอย่างต่อเนื่องจัดทุก 3 เดือน และ
ปรับกิจกรรมให้มีความน่าสนใจและความหลากหลายเพื่อให้บุคลากรมาเข้าร่วมกิจกรรม 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข   
หน่วยงาน กองสุขศึกษา

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้บุคลากรกองสุขศึกษา เพ่ือสร้างความผูกพันและสร้างสุขในองค์กร 

มีความรักองค์กร และผูกพันกับองค์กรมากยิ่งข้ึน
กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ

1. ตรวจภาวะสุขภาพประจ าเดือน วัดค่าดัชนีมวลกาย
2. ป้ายอวยพรวันเกิด พร้อมประชาสัมพันธ์ อวยพรทางเสียงตามสาย
3. พัฒนาองค์กรด้วย Happy work place

ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน
1. หน่วยงานได้รู้ค่าดัชนีมวลกายของแต่ละบุคคล เพ่ือดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
2. เสียงตามสายประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ รวมทั้งอวยพรวันเกิดบุคลากรกองสุขศึกษา
3. เช้าวันจันทร์ บุคลากรสุขศึกษา น าผักสวนครัว มาจ าหน่ายในราคาถูก

สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป
อยากให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใส่ใจในเรื่องสุขภาพของบุคลากรกรมฯ ในภาพรวม 

อาจมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือสร้างสุขในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้
1. แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงเช้า 07.00-08.00 น. (บริเวณชั้น 2)
2. โยคะเพ่ือผ่อนคลาย ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี (บริเวณชั้น 9)
3. ความรู้สุขภาพ เสียงตามสาย
4. สุขภาพดีด้วยลีลาศ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงเย็น 16.00 - 17.00 น. (ห้องว่าง บริเวณ ชั้น 2)
5. จัดกิจกรรมตลาดนัด คนกันเอง แลกของ ขายของราคาประหยัด ของมือสองภายในกรม

ทุกวันจันทร์ ตอนกลางวัน
6. ฝึกอาชีพ ส าหรับผู้สนใจ ทุกสิ้นเดือน
7. OD ร่วมกันกับกองที่ท างานร่วมกันหรือมีการประสานงานกัน เพ่ือสานสัมพันธ์อันดี
8. นิมนต์พระวัดพุทธปัญญา เข้ามาในช่วงเช้าเพื่อตักบาตร
9. จัดแข่งขันกีฬาภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข 
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน 

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 1 เก่งมาจากไหนก็แพ้ถ้าไม่เรียนรู้ (Happy Brain) 

กลุ่มตรวจสอบภายในเห็นถึงความส าคัญของความรู้และการพัฒนาตนเองของบุคลากร
จึงจัดให้มี กิจกรรมแชร์ความรู้ในที่ประชุมกลุ่มประจ าเดือนบุคลากรทุกคนจะต้องน าความรู้
ในสายงานของตัวเอง 1 เรื่อง น ามาแชร์ในที่ประชุมเพ่ือเป็นการกระจายความรู้เบื้องต้นให้ทุกคน
ได้รับทราบ และได้เรียนรู้ในสายงานอื่น เพ่ิมข้ึน 
กิจกรรมที่ 2 เด็กเอ๋ยเด็กดี (Happy Soul) 

กลุ่มตรวจสอบภายในเห็นถึงความส าคัญของการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรในหน่วยงานจึงได้เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมตักบาตรท าบุญ เพ่ือเป็นการส่งเสริมศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากร 
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างความสุข 

กิจกรรมที่ 1 บุคลากรได้ความรู้ในกลุ่มงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น และสามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน
ในกลุ่มงานอ่ืน ได้มากขึ้นเวลามีเหตุฉุกเฉิน

กิจกรรมที่ 2 บุคลากรมีจิตใจที่ผ่องแผ้ว ยิ้มแย้มแจ่มใส จากการให้ การแบ่งปัน การได้ร่วม
กิจกรรมพบปะ เพ่ือนร่วมงานใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป 

กลุ่มตรวจสอบภายในจะด าเนินการในด้านอ่ืนๆของ Happy Work-Life ทั้ง 4 ด้านต่อไป 
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Success Story หรือ bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
1. จัดแข่งกีฬา สบส. สัมพันธ์
2. การจัดกิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันในที่ท างาน
3. การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
4. การพัฒนาความปลอดภัยในอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5. กิจกรรม 5 ส. เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม
6. ร้านค้าในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรขายถูกและมีคุณภาพ
7. เรื่องการสร้างคุณธรรมด้านส่งเสริมธรรมะในการด าเนินงาน
8. กิจกรรมทัวร์ท าบุญร่วมกันต่างจังหวัด
9. ช่วยบุคลากรปลดหนี้
10. การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
1. จัดแข่งกีฬาเป็นทีมโดยให้แต่ละกองอยู่แบบคละสีเพ่ือไม่ให้แบ่งแยกและจัดกีฬาเป็นทีม 

เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น
2. จัดแบบชิงถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัล
3. การส่งบุคลากรออกไปท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา จัดทริปทัวร์ท าบุญ

วัดที่ทุรกันดาร
4. ให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และยังสามารถ

น าความรู้ดังกล่าวนั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้จริง
5. กิจกรรม 5 ส. โดยท ากิจกรรมภายในหน่วยงานและบริเวณกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6. พัฒนาร้านค้าให้มีใจที่ยินดีให้บริการไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
7. จัดท าแผน/แนวทางการท างาน เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนด
8. การช่วยบริหารจัดการหนี้ ให้แก่บุคลากร การส่งเสริมการออม การให้ความรู้เรื่องการ

บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การท าบัญชีครัวเรือน การจัดอบรม หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
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9. จัดการความเสี่ยงจากการท างานทั้ง คน เงิน ของ และการบริหารจัดการ
9.1 ด้านบุคลากร จากข้อจ ากัดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ปฏิบัติจริงด าเนินการ

โดยจัดจ้างบุคลากรภายนอกจากระบบงานให้เหมาะสม
9.2 ด้านการเงินและงบประมาณ จากข้อจ ากัดในการจัดสรรงบประมาณที่หน่วยงาน

ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ต้องมีการปรับลดกิจกรรมตามล าดับ
ความส าคัญของงานและโอกาสความส าเร็จของงาน

9.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ จากข้อจ ากัดด้านวัสดุอุปกรณ์ เลือกปรับใช้ตามความเหมาะสม
เช่น การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Paperless) การประสานงานผ่านสื่อ
Social Media เป็นต้น

9.4 ด้านการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ
ความส าคัญของงานทุก 1-3 เดือนหรือ 2 สัปดาห์แล้วแต่ความเหมาะสมจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนของงาน

10. การติดตามก ากับการใช้จ่ายประมาณให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปรับลดกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม รวบรวมปัญหาอุปสรรคจากการท างาน เพ่ือน ามาปรับในการด าเนินงานปีต่อไป

11 .  ข้ อ เสนอกรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ คว รมี แผนควบคุม  ก ากับ  ติ ดตาม
ผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีระบบ ควรมีการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

1. ทุกคนในหน่วยงาน จะได้รู้จักกันมากขึ้นสนิทสนม และสามารถเป็นเพ่ือนพ่ีน้อง คอยช่วยเหลือกัน
2. ทุกคนในหน่วยงานจะมีสุขภาพดี
3. ได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เกิดความสุขและประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
4. การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือเรียนรู้การเป็นผู้ให้ การเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อชุมชนรอบข้าง

การท าบุญร่วมกัน นอกสถานที่ หรือทัวร์ท าบุญ
5. จากความรู้ที่เราได้จากกิจกรรมดังกล่าว เมื่อเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราสามารถ

น าความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและตัวเองจากเหตุการณ์ท่ีเลวร้าย
6. หน่วยงานมีความสะอาดและเป็นระเบียบ รู้สึกมีความสุขกับบรรยากาศของการท างานร่วมกัน

ของกิจกรรม 5 ส.
7. บุคลากรในกรมฯ ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกและมีคุณภาพ
8. มีความพอเพียง พอใจ ในที่สิ่งที่ได้รับ
9. ท าให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้
10. การปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดคือเป้าหมายที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน
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สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป
1. อยากให้กรมจัดกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ท าให้ทุกกองได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กันมากข้ึน
2. กิจกรรมดีๆเช่นนี้ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเกิดข้ึนบ่อยๆ
3. จัดกิจกรรม 5 ส. ทุกเดือน
4. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงร้านค้าทุกปี ให้ร้านค้าได้เปลี่ยนบ้างไม่ใช่ผูกขาด
6. จัดกิจกรรมตลาดน้ าเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ซื้อของราคาถูก มีคุณภาพ
7. ควรมีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมธรรมะ
8. การจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานในการด าเนินงานปีต่อไป

เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายก าหนดไว้
9. ข้อเสนอ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรมีแผนควบคุม ก ากับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

สรุปเสนอให้ทุกหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน Happy Birthday
กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ

เป็นกิจกรรมที่มีก าหนดจัดขึ้นในทุกๆ เดือนเกิดของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ประกอบไปด้วย 
การเป่าเค้ก และรับประทานร่วมกัน การจัดท าป้ายอวยพรบางครั้งมีของที่ระลึก
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้มีโอกาสดีๆ ในการร่วมอวยพรวันเกิดส าหรับเจ้าของวันเกิด
และร่วมรับประทานเค้กด้วยกัน ได้มีการพูดคุยกัน ถือเป็นการได้ใช้เวลาด้วยกันและมีการปฏิสัมพันธ์
กันมากข้ึนผ่านกิจกรรมดังกล่าว
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป

ควรจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอในทุกๆ เดือนเกิด (บางเดือนไม่ได้จัดเนื่องจากเจ้าของวันเกิดออกราชการ) 
และมีการจัดของที่ระลึกส าหรับเจ้าของวันเกิด
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 จังหวัดนนทบุรี

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
ความสุขคืออะไร เส้นทางน าไปสู่การเข้าถึงสถานการณ์ส่วนลึกที่ส่งผลต่อความสุขของคน

และองค์กร ผู้ที่จะท าให้เส้นทางนี้ ไปถูกทิศทาง ถูกจุด ถูกใจ ต้องเป็นคนที่มีเทคนิคในการพูด ข้อมูล
ส่วนลึกที่มีผลต่อความสุขต้องได้จากการพูดคุยเป็นธรรมชาติ ผลที่ได้จากการพูดคุยกับข้อมูล
ความสุขต้องสามารถน าไปใช้วินิจฉัยคน องค์กร เพ่ือน าไปสู่กิจกรรมสร้างสุขที่ปฏิบัติได้จริง 
และเกิดผลได้จริง

องค์กรแห่งความสุข เป็นรูปแบบการบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน เพราะเป็น
การพัฒนาที่สมดุล คือให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลงานและความสุขของพนักงาน รวมถึงน าไป
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพนักงาน องค์กร และสังคม

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กร
ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คนท างานมีความสุข (Happy People) หมายถึง พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตได้ ตระหนัก
ว่าตนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีครอบครัว
ที่อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงามและเอ้ืออาทรต่อตนเองและสังคม เป้าหมายสูงสุดของการส่งเสริม
ให้พนักงานมีความสุข คือพนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตผ่านโลกทั้ง 3 ใบของตัวเองได้ 
(โลกความสุขของตนเอง โลกความสุขของครอบครัว และโลกความสุขขององค์กร สังคม ) รวมถึง
พนักงานมีศักยภาพสูงและความความผูกพันต่อองค์กร (Engagement)

ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Home) คือพนักงานรู้สึกว่าที่ท างานเป็นบ้านหลังที่ 2 มีความรัก 
ความสามัคคีในองค์กร ที่ท างานน่าอยู่ประกอบด้วยความอบอุ่นของบ้าน (House) คนในองค์กร 
(Human) และความสุข (Happy) ลักษณะของที่ท างานน่าอยู่ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. เป็นองค์กรที่มีการท างานเป็นทีม
2. เป็นองค์กรที่มีความสุขในการท างานร่วมกัน
3. เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน

ชุมชนสมานฉันท์ (Happy Teamwork) ชุมชนต้องมีความสามัคคี มีการท างานเป็นทีม มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเอ้ืออาทรกับสังคมรอบข้าง ชุมชนสมานฉันท์ยังหมายความร่วมถึงลูกค้าหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร รวมถึงชุมชน สังคมพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กร
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ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน
1. การได้รับการจัดสรรงบประมาณของการด าเนินงานพัฒนาองค์กร OD ท าให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างสมรรถนะ ท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน ได้รับการผ่อนคลาย
จากการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งหาโอกาสรวมตัวกันยาก เนื่องจากกลุ่มงานต้องลงพ้ืนที่ ผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานเกิดรอยยิ้ม สร้างสุข ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในองค์กรอย่างมาก

2. การประชุมประจ าเดือนของบุคลการในหน่วยงาน ท าให้ได้พบปะ พูดคุย แบ่งปันผลงาน
ที่ประสบความส าเร็จ และผลงานที่ยังต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นเกิดความเข้าใจ
ตรงกัน สร้างพลังความพร้อมความร่วมมือกันในปัญหาที่ต้องเผชิญ เกิดรอยยิ้มในสิ่งที่ได้รับ
จากความส าเร็จที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาที่ผ่านมา

3. การแบ่งปัน การรับประทานอาหาร สังสรรค์ร่วมกัน ท าให้เกิดความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ
ในโต๊ะอาหาร บางครั้งได้ออกไปนอกพ้ืนที่ มองเห็นปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจระหว่าง
หัวหน้างานและลูกน้อง

4. เกิดความอบอุ่น ความเอ้ืออาทรที่มีต่อกันของเพ่ือนร่วมงาน การที่บุคลากรลาออก 
ย้าย โอน เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือการระลึกถึงความส าเร็จร่วมมือกัน
ระหว่างที่ได้ท างานร่วมกัน การรับประทานอาหารร่วมกันเพ่ือการอ าลา มอบของที่ระลึก ค าอวยพร
ต่อกัน เห็นถึงความรู้สึกที่มีต่อกันความสุขใจที่ได้อยู่ร่วมกันเป็นการสร้างสุขในหน่วยงานส่งมอบ
ความสุขให้กับบุคคลดังกล่าว ท าให้เกิดความประทับใจ สายใยสัมพันธ์ยังมีต่อกันไม่เสื่อมคลาย
แม้ต้องจากกัน
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป

1. ประกาศนโยบายการด าเนินงานสร้างสุขในหน่วยงาน
2. จัดตั้งคณะท างานสร้างสุขในหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามผลการสร้างสุข

อย่างจริงจัง
3. พัฒนาการรับนโยบายองค์กรหลักการด าเนินงานสร้างสุขในหน่วยงาน งบประมาณ

ที่ได้รับการจัดสรรจัดท าโครงการน ามาซึ่งการแสวงหาความรู้การพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้กับ
บุคลากรต่อการด าเนินการตามนโยบาย การสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรน ามาพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบในหน่วยงานต่อไป
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4. การด าเนินการบริหารจัดบริเวณพ้ืนที่ห้องสมุดหรือมุมหนังสือ สร้างสุขทางสติปัญญาให้กับ 
สบส.เขต 4 จังหวัดนนทบุรี

5. จัดสถานที่ท างานให้มีสภาพแวดล้อม เช่น ที่นั่ง โต๊ะ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ที่ก่อให้เกิดความสุขในการท างาน

6. สนับสนุนการปฏิบัติธรรม เพ่ือการมีเจตคติ โลกทัศน์ วิธีการคิดทางธรรมเพ่ือการสร้างสุข
ของบุคลากรในหน่วยงานส่งผลต่อการมีสุขในสถาบันครอบครัวด้วย

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
1. การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศบส.4 จังหวัดนนทบุรี ประเภท OD
2. การประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน เพ่ือทราบถึงการด าเนินงานของหน่วยงานและ

บุคลากร สร้างความเข้าใจ ร่วมมือการจัดการปัญหาการด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จ
3. การแบ่งปันรับประทานอาหาร สังสรรค์ร่วมกันในบางโอกาส เช่น การรับประทานอาหาร

กลางวัน เทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเกิดของบุคลากรบ้างเป็นบางครั้ง
4. การรับประทานอาหารร่วมกัน ให้สิ่งของที่ระลึกกับข้าราชการ บุคลากรที่ลาออก ย้าย โอน

ไปปฏิบัติงานใหม่และผู้เกษียณอายุราชการ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกายสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สิ่งท่ีด าเนินการ

1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
2. กิจกรรม สบส.รวมใจปั่น ออกก าลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

ความส าเร็จที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมที่ 1 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรีเกิดจิตส านึก

ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้เข้มแข็งสามารถน าคุณธรรม จริยธรรม มาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง องค์กรและสังคมโดยส่วนรวม

จากกิจกรรมที่ 2 เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับบุคลากรของหน่วยงานเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการออกก าลังกาย ดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ ให้ตระหนัก
ถึงการออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป

1. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลัก จริยธรรม ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้มาตั้งแต่
วัยต้นของชีวิตจากการเลี้ยงดูการศึกษาอบรมและจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็น
ในวิถีทางที่ต่างกัน ซึ่งเป็นผลให้บุคคลมีพัฒนาการทางจริยธรรมต่างกัน จากกฎเกณฑ์การตัดสิน
ที่ต่างกัน

2. ความใฝ่ธรรม มนุษย์มีธรรมชาติของการแสวงหาความถูกต้องเป็นธรรมหรือความดีงามตั้งแต่
วัยทารก คุณสมบัตินี้ท าให้บุคคลนิยมคนดี ชอบสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นคนดี อย่างไรก็ตามประสบการณ์ในชีวิตจากการเลี้ยงดูและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
คุณธรรมเป็นปัจจัยส าคัญให้บุคคลพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีจริยธรรมสูงกว่า

3. ความรู้จักตนเองของบุคคลนั้น ความรู้จักตนเองของบุคคล คือ สร้างความสามารถ
ในการพิจารณาให้รู้อิทธิพลของความดีและความไม่ดีของตนให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถ
เสริมสร้างความดีของตนให้มีพลังเข้มแข็งในลักษณะที่ตนเองและสังคมยอมรับได้ ความรู้จักตนเองนี้
จะท าให้บุคคลมีความมั่นใจ มีพลังและพร้อมที่จะขจัดความไม่ดีของตนและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องดีขึ้น
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Success Story หรือ Bright Sport จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมาได้ก าหนดค่านิยมของหน่วยงาน

คือ “มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ให้ก าลังใจกัน ยึดมั่นสามัคคี มีคุณธรรม น าจิตบริการ ” 
จากค่านิยมของหน่วยงาน ในหัวข้อให้ก าลังใจกันนั้น ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นร่วมกัน
ให้ด าเนินการกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ประจ าหน่วยงานคือ “กิจกรรมให้ก าลังใจกันทั้งยามยิ้มและ
ยามยาก” ซึ่งแสดงถึงความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน ทั้งในยามสุข สมหวัง และในยามทุกข์ 
โดยมีความเชื่อว่า ความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในหลักความสุข 8 ประการ
ในที่ท างาน HAPPY WORKPLACE (Happy Heart น้ าใจงาม)

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
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กิจกรรม
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ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานเกิดความรักใคร่ปรองดอง เอ้ืออาทรกัน และเรียนรู้ที่จะเป็น

ผู้ให้ สิ่งแวดล้อมการท างาน สังคมในหน่วยงาน มีความเป็นพ่ีเป็นน้องกันมากขึ้น ท าให้เกิดความผูกพัน
ใกล้ชิดระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนท าให้ผู้เกษียณอายุราชการได้รับ
การดูแล ห่วงใย จากเจ้าหน้าที่ ไม่ท าให้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรรุ่นต่อไป
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป

เพ่ิมเติมกิจกรรมในการดูแลสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เจ้าหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานในรอบปีงบประมาณเป็นต้น และส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน
สร้างสุขในหน่วยงาน ตามหลักความสุข 8 ประการในที่ท างาน HAPPY WORKPLACE
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Success Story หรือ Bright Sport จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
“บุคลากรสุขภาพดี สร้างองค์กรเป็นสุข”

2.กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
2.1 กิจกรรมความสุขทางใจ : ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 วันที่ 28 ก.ค.2562 ณ บริเวณ
ริมเขื่อนแม่น้ าตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สบส.เขต 11 เขาร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้นจ านวน 11 คน

การสร้างความสุขทางใจในตอนเช้า ที่ได้ร่วมกันท าในวันมหามงคลฯ เป็นการแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
ช่วยการสร้างความสามัคคีปรองดองของบุคลากรในองค์กร เป็นการลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็น
แก่ตัวท าให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ 
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมน าสุขมาให้”
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2.2 กิจกรรมความสุขทางกาย: 
1) กิจกรรมปั่นออกก าลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ร่วมกับ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สบส.
เขต 11 เขาร่วมกิจกรรมท้ังสิ้นจ านวน 15 คน 
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2) กิจกรรมเดิน-วิ่ง “หมอชวนวิ่ง”ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การสร้างความสุขทางกายโดยการออกก าลังกายด้วยกัน ทั้งนี้นับเป็นกิจกรรมสันทนาการ
อย่างหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้แข็งแรง ช่วยให้สัมพันธภาพของสมาชิก
ในองค์กรให้อบอุ่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น (นอกจากหน้าฉากจะสวยงามแล้ว เราจะต้องไม่ลืมคนขับรถตู้
ที่คอยประกบตามเก็บซากคนและจักรยานขึ้นรถไปตลอดทาง

2.3 กิจกรรมความสุขทางเงิน : 
1) กิจกรรมเปลี่ยนค่าขยะ เป็นค่าอาหารกลางวัน

การสร้างความสุขจากการลดขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมา recycle ได้ เช่น กระดาษ 
ขวดพลาสติก โดยน าไปขาย เปลี่ยนจากค่าขยะเป็นค่าอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมยังอ่ิมท้องอีกด้วย
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2) กิจกรรมคนให้อ่ิมใจ คนรับอิ่มตังค์ (จัง)

ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม เป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ทางภาคใต้ ส านักงานฯจะมีผลไม้ 
จากบุคลากรที่น ามาแบ่งปันให้รับประทานกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน เงาะ ลางสาด ลองลอง แตงโม 
แก้วมังกร มะกอกฯลฯ ซึ่งเราจะเรียกกิจกรรมนี้ว่า “คนให้อิ่มใจ คนรับอ่ิมตังค์ (จัง)”

3.สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป
- การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และมีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ และจ านวนการเข้าร่วม
ของบุคลากร
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
มีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท างาน

ร่วมกันช่วยเหลือกัน และมีบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน เพื่อให้งานออกมาดีและเจ้าหน้าที่มี
ความสุข
กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ

1. กิจกรรมประชุมศูนย์ประจ าเดือน มีการติดตามงานประจ าเดือน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
สอบถามปัญหาและรับประทานอาหารร่วมกัน

2. กิจกรรมวันเกิด จะมีการเลี้ยงอาหารเจ้าของวันเกิด โดยอาจออกไปรับประทานอาหารเที่ยง
ข้างนอก หรือสั่งอาหารมารับประทานที่ห้องร่วมกัน

3. กิจกรรมเลี้ยงตอนรับหรือเลี้ยงส่งเจ้าหน้าในศูนย์ ถ้ามีเจ้าหน้าที่ใหม่จะมีการพาไปเลี้ยง
อาหารเพื่อท าการต้อนรับและพูดคุยให้คุ้นชินกันเป็นกันเอง รวมถึงเมื่อมีเจ้าหน้าที่ออกหรือย้ายก็มี
การเลี้ยงส่งเพื่อร่วมแสดงความยินดี

4. กิจกรรมท าบุญวัดใกล้ๆช่วงกลางวันร่วมกัน
5. กิจกรรมปีใหม่มีการสั่งอาหารข้างนอกมารับประทานช่วงพักกลางวันร่วมกัน
6. กิจกรรมอ่ืนๆที่จัดในส่วนกลางหรือภายในกรมเจ้าหน้าศูนย์เข้าไปร่วมกิจกรรม เช่น 

งานตลาดน้ า ใส่บาตรท าบุญกรม งานปีใหม่ เป็นต้น
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ในศูนย์ท างานร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกมีการช่วยเหลือกัน ยิ้มแย้มให้กัน 
มีบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน และมีการพูดคุยหรือปรึกษากันได้ทุกคน
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป

อยากให้มีการจัดกิจกรรมในส่วนกลางที่มีการร่วมมือกันของหน่วยงานมากขึ้น เช่น มีการผลัดเวียน
หน่วยงานจัดกิจกรรมโดยผลัดกันเป็นแม่งานรับผิดชอบหรือมีการรวมกันของแต่ละหน่วยงาน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไอเดีย ท าให้รู้จักกันได้ทั่ วถึง
และได้รับความร่วมมือทุกหน่วยงาน หรือหน่วยงานในส่วนของ สบส.เขตเข้ามาร่วมท ากิจกรรมหรือ
มาเป็นแม่งานร่วมกันในการจัดกิจกรรมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรู้จักกันได้ทั่วถึง หรือมีกิจกรรมแบบ
จิตอาสานอกสถานที่เพื่อการได้สร้างกิจกรรมสาธารณะและการท าให้ประชาชนได้รู้จักกรมมากขึ้น 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ นครสวรรค์

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
ชาวศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ดูแลทุกข์/สุข

ร่วมกัน ไม่แบ่งแยกว่าเป็นข้าราชการ เป็นลูกจ้าง แบ่งเป็นนักวิชาการ เป็นบริหาร เป็นส่วนสนับสนุน 
สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ/รับฟังความเห็น/การตัดสินใจร่วมกัน สร้างความเป็นเอกภาพ
ขององค์กร
กิจกรรมที่ด าเนินการ

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ สสม. ภาคเหนือ ที่มาจากผู้แทนทุกกลุ่ม
2. กองทุนอาหารกลางวัน ฯ เก็บเงินค่าอาหารรายเดือน แล้วท าอาหารมื้อเที่ยงทานร่วมกัน

ทุกวันราชการ
3. การเยี่ยมกรณีป่วย ร่วมท าบุญกรณีมีงานบุญหรืองานศพ ของคนครอบครัวสมาชิกศูนย์ ฯ 

สสม. เหนือ เราไม่ทอดทิ้งกันยามมีความทุกข์
4. การร่วมท าบุญครบรอบวันจัดตั้งศูนย์ฯ สสม.เหนือ ทุกวันที่ 1 เมษายน ทุกปี พร้อมเชิญ

บุคลากรที่เคยท างานที่ศูนย์ฯ ร่วมงาน พร้อมการรดน้ าด าหัวขอพรผู้อาวุโส
5. การสื่อสารข่าวสารในการประชุมประจ าเดือน จะมีการสวดมนต์ และ กิจกรรมเราคือต้นไม้

ต้นเดียวกัน ทุกครั้ง
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในทุกปี เช่น เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายความรู้ 

การส่งไปฝึกอบรม และ กิจกรรมพัฒนาองค์กรร่วมกันทุกปี
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

เกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน / องค์กรเดียวกัน ได้พบกันคุยกันแบบไม่เป็นทางการ
ช่วงมื้อเที่ยงและจากกิจกรรมเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญ ที่ศูนย์ ฯ สสม. ภาคเหนือได้รับเลือกเป็น
ตัวแทนองค์กรคุณธรรม ปี 2563 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้ารับประทานโล่รางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ นับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป

การร่วมกันปลูกผักสวนครัวร่วมกันที่ศูนย์ฯ หรือในแต่ละครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าผลผลิตมาสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวันฯ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
แนวทางในการสร้างสุขในองค์กรจะต้องให้ความส าคัญใน 2 เรื่อง คือ สุขภาพกาย สุขภาพใจ

โดยสร้างบรรยากาศในการท างาน ให้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน เพ่ือให้คนในองค์กรท างานร่วมกัน 
และช่วยกันน าพา องค์กรให้อยู่รอดได้ โดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ด้านร่างกาย คนในองค์กรจะต้องดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้น ไม่ว่าอายุจะมากหรือน้อย
ล้วนมีปัญหาน้ าหนักตัว ส่งผลให้ค่าดัชนีมวลกายและมีปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเกินมาตรฐาน 
จนเกิดโรคอ้วนโรคเบาหวาน และโรคความดัน ฯลฯ

ส่วนเรื่องจิตใจ เป็นเรื่องความเครียดในที่ท างาน องค์กรจะต้องมีการปรับและออกแบบกิจกรรม
ให้พนักงานผ่อนคลายความเครียด หรือลดความเครียดให้น้อยลง โดยการสร้างสติในการท างานและ
การใช้ชีวิต มีเจตคติส านึกบาปบุญคุณโทษ มีจิตส านักรู้ผิดชอบชั่วดี รักชาติ เสียสละ เมื่อมีสิ่งเหล่านี้
มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่การท างานให้เต็มศักยภาพมากขึ้น หากภายในองค์กรได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหัวใจจิตอาสา ช่วยกันคิด ช่วยกันพัฒนาในการท ากิจกรรมต่างๆ
จะเป็นการลดช่องว่างการท างานได้

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริม
ให้พนักงานมีความสุขในการท างาน Happy Workplace จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสุขบุคลากร
ในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมสร้างสุขไปด้วยกัน แต่ทั้งนี้ความสุขจะเกิดขึ้นได้
เมื่อเรามีสุขภาพที่ดีจิตใจแจ่มใส ฉะนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับสุขภาพกายและใจของบุคลากร
เริ่มจากการสร้างความสบายใจกับกิจกรรมทางใจ เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร ร่วมพิธีในวันส าคัญ 
ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และกิจกรรมทางกาย โดยออกก าลังกายหลังเลิกงานหรือวันหยุดราชการ
กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
1. เข้าวัดท าบุญในวันพระ

จังหวัดยะลา ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ (เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ 
- สามเณร ในวันธรรมสวนะ) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หน่วยราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมท าบุญที่วัดพร้อมกับ
ชาวบ้านรอบ ๆ วัดและเป็นผู้น าในการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี บุคลากรได้มีโอกาสในการร่วมท าบุญ ได้ความสุขทางใจ ได้พลังบวกในการท างาน
ต่อไป มีจิตใจเกาะอยู่กับความดี ฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล บรรเทาความเห็นแก่ตัวและได้อุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเอาไว้ เพ่ือสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานเลขานุการกรม

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
โครงการ “การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม” (ตลาดน้ าเพ่ือสุขภาพ)

กิจกรรม/สิ่งท่ีดาเนินการ
กิจกรรมตลาดน้ าเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการสร้างกระแสด้านการประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริม

ภาพลักษณ์ท่ีดีของกรมฯ เป็นต้นแบบที่ดีในการดูแลด้านสุขภาพ รวมทั้งให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น 

1. การแข่งขันพายเรือ ณ ริมคลอง ด้านข้างกรมฯ
2. การแข่งขันเต้นแอโรบิก ด้วยท่าเต้นแบบต่าง ๆ
3. การแข่งขันประกวดหนุ่มสาวสุขภาพดีด้วยการออกก าลังกายด้วยท่าต่าง ๆ
4. การจ าหน่วยสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัยหลากหลายประเภท
5. การจัดเวทีให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยเชิญวิทยากร,ดารา,มาให้ความรู้บุคลากรและประชาชนทั่วไป

ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน
ความส าเร็จที่เกิดข้ึน 

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการเป็นต้นแบบในด้านการดูแลสุขภาพ
2. บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
3. บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
4. เกิดความรักความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน
5. บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับประทานอาหารอร่อย สะอาด และได้ซื้อสิ้นค้าอุปโภค

บริโภคที่ดีราคาถูก
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป
สิ่งที่ต้องพัฒนา คือ 

1. ผู้บังคับบัญชาควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานให้ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
3. การจ าหน่วยสินค้าควรระบุสินค้าแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้ซ้ ากันทุกเดือน
4. ควรมอบหมายและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ให้หน่วยงานในสังกัด มีส่วนร่วมในการ

ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ด้วย
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน  ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

เรื่องหรือประเด็นที่ด าเนินการสร้างสุขในหน่วยงาน
“เราภูมิใจใน สพรศ.”

กิจกรรม/สิ่งท่ีด าเนินการ
1) กิจกรรม “เรื่องเล่าวันวาน สู่การปฏิรูประบบราชการ สพรศ.” โดยการเชิญผู้ที่เกษียณอายุ

ราชการไปแล้ว มาพบปะพูดคุยกับคนท างานในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและภาคภูมิใจ
ในความเป็นมาของส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกรัก ผูกพัน
และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยในโอกาสนี้ได้มีพิธีรดน้ าอวยพรผู้อาวุโสในเทศกาลสงกรานต์ประจ าปีด้วย

2) กิจกรรม “ค ามั่นสัญญา” โดยแต่ละกลุ่มงานต่างน าอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวมารับประทาน
ร่วมกัน ในวันลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งจัดร่วมกับงานสังสรรค์ปีใหม่ ที่นอกจากจะเป็นการ
แสดงออกให้เห็นถึงความส าคัญของการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการและการก้าวผ่านสู่ปีใหม่แล้ว 
ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร สพรศ.อีกด้วย

3) กิจกรรม “พูดคุยแผนงานและจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในการประชุมติดตาม
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร่วมกับถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ ทักษะ
ใหม่ๆ สู่บุคลากร สพรศ. เพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งการรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
ความส าเร็จที่เกิดขึ้น หรือ ที่รู้สึกได้ถึงการสร้างสุขในหน่วยงาน

1) ความใกล้ชิดและให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
2) ความผูกพันรักใคร่ระหว่างคนในองค์กร
3) การธ ารงอยู่และความจงรักภักดีต่อส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
4) ค่านิยมร่วมของการท างานให้บรรลุเป้าหมายของกรม สบส. และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

ความเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป

1) การสร้างสมดุลของการสื่อสารผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์

2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมร่วมของการแต่งกายที่เหมาะสมกับสมัยนิยมและคุณค่าความเป็นไทย
3) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
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กรมสุขภาพจิต



องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

บทสรุปผู้บริหาร
กรมสุขภาพจิต ได้ด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ตามแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัด

กระทรวงสาธารณสุขท่ี 58 จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก าหนดให้ในปีงบประมาณ 2563 กรมวิชาการและ สป.ส่วนกลาง จะมีหน่วยงาน
ในสังกัดเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 10

กรมสุขภาพจิตซึ่งเป็นกรมวิชาการส่วนกลางที่มีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 47 หน่วยงาน มีบุคลากร
ทุกประเภท ได้แก่ 1) ข้าราชการ 2) ลูกจ้างประจ า 3) พนักงานราชการ 4) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น 7,613 อัตรา เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนสร้างองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี 
น้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และการงานดี โดยได้น าเนินการ ดังนี้
กระบวนการท างาน

1. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization Board)
กรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรม เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กระทรวงแห่งความสุข (Happy DMH) ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

2. ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองของกรมสุขภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 มิติที่ 2 มิติคุณภาพ
การให้บริการ โดยมีกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานผู้ดูแลก ากับตัวชี้วัด และถ่ายทอด
ให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมด าเนินการ

2.1 ของปีงบประมาณ 2562 โดยเลือกกิจกรรมหมวดที่มีผลให้ทุกหน่วยงานน าผลการ
ประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) (Happy Public Organization Index: HPI)
คะแนนน้อยที่สุด 3 ล าดับเป็นอย่างน้อย มาใช้พัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและบรรลุ
เป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน”
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2.2 จัดอบรมหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะของกรมสุขภาพจิต เพ่ือศักยภาพ
ทีมพ่ีเลี้ยงในการสร้างสุข โดยมีบุคลากรผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการด าเนินงานกระทรวงแห่ง
ความสุข (Happy DMH) จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมอบรม จ านวน 51 ราย

3. ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส ประชุมนิเทศงานเพ่ือก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน

4. คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน Bright spot ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีหน่วยงาน
ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลงานโดดเด่นเป็น Bright spot ของกรมสุขภาพจิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3 ล าดับ เป็นจ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ล าดับที่ 1 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ล าดับที่ 2
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และล าดับที่ 3 มี 3 หน่วยงานร่วม ได้แก่ 1) โรงพยาบาลสวนปรุง 
2) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และ 3) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

5. เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Bright spot ของ 
กรมสุขภาพจิตบนเว็ปไซต์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการด าเนินการ

กรมสุขภาพจิต มีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 47 หน่วยงาน ผลจากการด าเนินการ
กรมสุขภาพจิตมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์การแห่งความสุขที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน อยู่ในช่วงคะแนน 74 - 100 คะแนน 
หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ “น่าปลื้มที่สุด จ านวน 36 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 76.59

ทั้งนี้จากการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานองค์กรแห่งความสุขในภาพรวม กรม
สุขภาพจิตมีผลคะแนน 5 หมวด รวม 94.28 คะแนน ท าให้สามารถสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ 2563
กรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยราชการที่มีสุขภาวะของคนในองค์กรนี้ “น่าปลื้มที่สุด” มีจ านวนหน่วยงาน
ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 76.59 รายละเอียดแสดงตามตารางที่
ปรากฎด้านล่าง
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สรุปผลการประเมินการสร้างสุขในองค์กร (Self-Assessment) ของหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต 47 หน่วยงาน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 

(HAPPY Public Organization Index (HPI)

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. ผู้บริหารกรมสุขภาพจิตให้ความส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานโดยก าหนดเป็นนโยบาย

ของกรม
2. กรมสุขภาพจิตมีทีมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะของกรมสุขภาพจิต ของทุกหน่วยงาน

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างครอบคลุม
3. บุคลากรของกรมสุขภาพจิตมีความพร้อมใจ ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับ

หน่วยงาน ส่งผลให้กรมสุขภาพจิต มีผลการด าเนินงานในระดับสูง

หมวดที่ รายละเอียด คะแนนที่ได้

1 ความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ (Success) 100

2 การบริหาร (Administration) 95.00

3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพ-ใจของบุคลากร (Body&Mind) 80.55

4 บรรยากาศในการท างาน (Atmosphere) 100

5 การลงทุนเพื่อการสร้างสุขในองค์กร (Investment) 95.83

รวม 95.38

ค่าคะแนนเฉลี่ย 94.28
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องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
จากการที่กรมสุขภาพจิตมีการก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดท าตัวชี้วัด

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 17 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ระดับความส าเร็จ
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)และทางสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
ได้จัดตั้งคณะกรรมการองค์การแห่งความสุขและคณะทางานในการสร้างสุของค์กร ได้ประชุมสรุป
แผนการด าเนินการสร้างสุข ซึ่งได้เล็งเห็นแนวทางการสร้างสุขให้กับบุคลากรในด้านปัญหาทางการเงิน 
เพราะว่าบุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดวิธีการบริหารจัดการเพ่ือสร้างวินัยในการออมเงิน รวมไปถึง
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเอง สถาบันจึงจัดโครงการ “สร้างสุขทางการเงินของมนุษย์เงินเดือน ” 
โดยสถาบันได้เชิญวิทยากรทีมีความรู้ประสบการณ์และความช านาญการในการจัดการวางแผนใช้จ่าย
ทางด้านการเงินและการบริหารจัดการออมเงินมาถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดท าแผน
ในการสร้างสุขทางการเงินให้กับบุคลากรในองค์กร บุคลากรของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์สามารถ
บริหารจัดการเงินเดือนของตนเองให้เพียงพอในการด าเนินชีวิต และสถาบันยังมีช่องทางในการหาเงินเพ่ิม
ให้กับบุคลากร โดยการมีกลุ่ม Line ให้บุคลากรในสถาบันน าสินค้ามาขายในกลุ่มชื่อกลุ่ม Line
“ตลาดนัดกัลยาณ์” เพ่ือให้บุคลากรมีอาชีพเพ่ิมเติม นอกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนและเป็น
การพัฒนาการสร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถาบัน

ซึ่งทางสถาบันได้ตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดคาดการณ์สิ่งที่ได้รับกลับมาจากจัดโครงการ “สร้างสุข
ทางการเงินของมนุษย์เงินเดือน” คือ 1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรสามารถออมเงินเก็บได้ทุกเดือน 
2. ร้อยละ 70 ของบุคลากรสามารถบริหารจัดการหนี้สินและลดหนี้สินนอกระบบได้
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

การก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้บุคลากร
มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ โดยจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขในการปฏิบัติงานในองค์กร โดยมุ่งเน้น
ในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของสมรรถนะการน าการเปลี่ยนแปลงองค์กรส่งเสริม
ความสุขและคุณธรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรสร้างสุขและคุณธรรมมีแผน
การด าเนินการพัฒนามีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขและคุณธรรม ซึ่งผล
การด าเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรม
ที่ลดลงอาจยังไม่เห็นผลชัดเจน ดังนั้นเพ่ือพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุข การบริหารงานการด าเนินการ
ต่างๆ ที่มุ่งไปสู่องค์กรสร้างสุข ส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมขององค์กร ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 (ด้านสาธารณสุข)
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้น าองค์กรสนับสนุนโยบาย ตามแผนพัฒนาองค์แห่งความสุข ให้บุคลากรทุกระดับ

มีการร่วมมือการสร้างความสุขขององค์กรร่วมกัน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเปรียบเสมือน
องค์กรเป็นบ้านหลังที่ 2 ให้บุคลากรได้มีความรัก ความผูกพันในองค์กรต่อไป
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ข้อเสนอแนะแนะในการพัฒนาองค์กรสร้างสุข ควรหาความต้องการและความสุขของ
บุคลากรที่ระดับให้ทั่วถึง เพ่ือเป็นการพัฒนาในภาพรวมได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ภาพกิจกรรม
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องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หน่วยงาน  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

ประเด็น Success Story 
องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพียงพอ เก่ง ดี 

มีสุข (เพียงพอ คือ การหาคนดี คนเก่ง เข้ามาท างาน / เก่ง คือ พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้น / ดี คือ 
มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลและรักษาสิ่งแวดล้อม มีสุข คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุขทั้งกายและจิตใจ 
มีความรักความผูกพันองค์กร) ปัจจุบันสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีผู้ปฏิบัติงานจ านวน 163 คน 
มีสัดส่วนของ ผู้ปฏิบัติงานภารกิจหลัก จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 56.44 ภารกิจรอง จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.95 และมีภารกิจสนับสนุน มีจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61
ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ 80 คน คิดเป็นร้อย ละ 49.08 พนักงานราชการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.27 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 25.77 ลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 12.88 อายุเฉลี่ย
ของบุคลากรสถาบันฯ เฉลี่ย 39 ปี ข้าราชการ 43 ปี พนักงานราชการ 33 ปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
31 ปี ลูกจ้างประจ า 53 ปี ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะอยู่ ในกลุ่ม Generation X และGeneration Y 

แนวทางการด าเนินงานของสถาบันฯ ในปี 2563 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
เมื่อบุคลากรเป็นคนดี องค์กรก็จะเป็นองค์กรของคนดีก็จะน าพาให้เป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กร
แห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนท างานในองค์กร” 
ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญและเป็น ก าลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริม
และพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้ และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
คนท างาน เมื่อคนท างานในองค์กรมีความสุขและคุณธรรม ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการ
หรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ี มีความสุขที่ยั่งยืน 

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึง
กันตั้งแต่บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กรและประเทศ แต่ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมลดลง 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นไปได้ยาก เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนจึงหันมามอง
สิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพ่ือมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” คือ องค์กร
ที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กรสร้างความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวคิดหลักท่ีมุ่งด าเนินงานกับบุคลากรที่ถือเป็นบุคคลส าคัญ 

61



องค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบการบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน สถาบันพัฒนาการ 
เด็กราชนครินทร์ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ 
กิจกรรมที่ 2 การท าบุญครบรอบวันเปิดให้บริการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริการที่ดี 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยมีวัตถุเพ่ือให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการกระตุ้น

ให้คิดเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้ตระหนักและปลุกจิตส านึกในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นรากฐานส าคัญของการสร้างระบบ
บริหารจัดการที่ดี ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะยกตัวอย่าง
กิจกรรมที่สถาบันฯ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มงานขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละวิชาชีพ เป็นคณะท างานคร่อมสายงาน ร่วมกัน
จัดกิจกรรม “โครงการองค์กรคุณธรรม” แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และ รุ่นที่ 2 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับ 
การตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมอาทิ 
เช่น “ ได้รับความรู้และได้น าไปปฏิบัติกับตัวเอง และองค์กรได้มีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นในการท างาน 
ความสามัคคี เรียนรู้องค์กร มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร และต้องการให้บุคลากรมีความสุข 
สนุกกับการท างาน โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ คือตัวเองแล้วค่อยๆแผ่ความดี ความสุขไปให้ผู้อ่ืน ทั้งเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ และผู้ปกครองอบรมครั้งดีมาก พึงพอใจมากเนื้อหาและกิจกรรม
สอดคล้องกันดี ไม่ได้ยัดเยียดความรู้จนรู้สึก อึดอัด สนุกและได้รับข้อคิดดีๆ โดยรวมดีอยากให้เพ่ิม
เวลาสัก 2 - 3 วัน เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะ กิจกรรมและเนื้อหามีความสอดคล้องกันดี เข้าใจง่าย
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
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ภาพรวมความผูกพันของบุคลากร ในปี 2560-2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของความผูกพัน
ของบุคลากรมีแนวโน้ม เพ่ิมข้ึน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กรแห่งความสุข องค์กรคุณธรรม 
การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นงานตามนโยบาย

ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้เห็นความส าคัญ โดยถ่ายทอด
นโยบายให้กับ ผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และ
ถ่ายทอดนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกระดับของสถาบันฯ ในที่ประชุมประจ าเดือน
ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีการให้ความส าคัญเน้นย้ าและกระตุ้นอย่างสม่ าเสมอ
ทางระบบการสื่อสารทางไลน์  ซึ่ งเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ เจ้ าหน้าที่ทุกระดับ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันฯ 

ในส่วนคณะกรรมการในการจัดโครงการเป็นคณะกรรมการคร่อมสายงานส่วนใหญ่
เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มีผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธาน HRD
มีรองผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นรองประธาน HRD ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะท างานกลุ่ม 
Generation X และ Generation Y โดยมี Generation B ช่วยให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานโครงการ
และให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น Generation Y ออกแบบกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมของโครงการ การจัดกิจกรรมเน้นการจัดกิจกรรม
เพ่ือตอบสนองกลุ่ม Generation X และ Generation Y ซึ่งบางครั้งมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม 
Generation B ในการออกแบบกิจกรรมจึงค่อนข้างยากที่จะท าให้ Generation ทั้ง 3 กลุ่มมีความสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงานระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานในการส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

จากผลค่าเฉลี่ยคะแนนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปี 2560-2562
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สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีระบบการบริหารงาน สายการบังคับบัญชาแบบหัวหน้างาน 
และผู้ปฏิบัติงานถึงแม้สายงานบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์หรือสายใย
ความผูกพันแบบพ่ีสอน น้องที่เป็นเหมือนตาข่ายที่โยงใยความสัมพันธ์ที่ฝังเน้นและถือเป็นค่านิยม
องค์กรที่ส าคัญประการหนึ่ง ส่งผลดีในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยวิธีการ COACHING 
การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการท างานจริง On the job training เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะเป็น
การถ่ายทอดตัวต่อตัวเนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดี นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ E-Learning แบบออนไลน์และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา ศักยภาพ
ด้วยงบพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังให้ความส าคัญต่อบุคลากรจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือบุคลากร
มีความสุขจากการท างาน องค์กร คือสภาพจิตใจที่ไม่เครียดกับการท างาน คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ่ง
ขององค์กรที่มีความส าคัญ เฉกเช่นร่างกาย ประกอบได้ด้วย อวัยวะทั้ง 32 ส่วน ที่ส าคัญจะขาดสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง หลายปี บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรและมีความสุข
ต่อการท างานระบบสวัสดิการ ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความผูกพันองค์กร สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์ได้จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรอาทิ เช่น การให้กระเช้าเยี่ยมไข้ส าหรับบุคลากรและ
ครอบครัวสายตรงที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีสมาชิก
ในครอบครัวใหม่ มีสวัสดิการช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิก ภายในครอบครัวญาติสายตรง 
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเรื่องสวัสดิการออมทรัพย์การสมัครเข้า ฌาปนกิจ การขอรับ
หนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ การให้ความส าคัญต่อบุคลากรทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีผล
ต่อการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร รวมถึงจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ 2563 สถาบันฯ ได้จัด
มอบกระเช้าและมีสวัสดิการต่างๆ ให้บุคลากรจ านวน 15 ราย ปัญหาที่พบในการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากร คือ เงินสวัสดิการค่อนข้างจ ากัด ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันฯ ก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการด าเนินบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
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สิ่ งที่ ไม่สามารถดึงดูดบุคลากรให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กรและมีความสุข
ต่อการท างาน คือความก้าวหน้าทางสายงาน เส้นทางการเติบโตทางอาชีพ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของ
ระบบการบริหารของราชการ เช่น หน่วยงานไม่สามารถให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ
พนักงานราชการบรรจุเป็นข้าราชการได้ทุกคน แต่สามารถแนะน าและผลักดันหรือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความสามารถเป็นที่ต้องการของระบบราชการเพ่ือส่งบุคลากรที่มีความสามารถไปบรรจุ
รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่สามารถธ ารงรักษาพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขและพนักงาน
ราชการเหล่านี้มาพัฒนาสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ได้ในทางกลับกัน สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ได้สร้างบุคคลที่มีศักยภาพ เพ่ือไปพัฒนาประเทศต่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อ
ระดับประเทศในส่วนข้าราชการก็ไม่สามารถให้ความก้าวหน้าสูงสุดในต าแหน่งหน้าที่ ได้
เนื่องจากมีข้อจ ากัดของการปรับระดับสูงขึ้นซึ่งจะต้องมีระบบการคัดเลือกที่เป็นธรรมมีหลักเกณฑ์
การให้คะแนนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริหารสถาบันฯ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานการสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
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องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
การจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรจากภายในสู่การพัฒนา

การท างานอย่างยั่งยืน
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร

โรงพยาบาลสวนปรุงได้รับนโยบายการพัฒนาองค์กรจากกรมสุขภาพจิตในเรื่องการสร้างความสุข
ในองค์กรตามแนวคิด Happy Workplace 8 ประการ จุดเริ่มต้นของการท างานที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุงจึงมอบหมายให้คณะท างานออกแบบกระบวนการพัฒนาและเน้น
ความส าคัญกับการเรียนรู้จากด้านในผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากรวิชาชีพทุกส่วนงาน 
เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างส าเร็จ โดยมีความเชื่อเป็น
พ้ืนฐานจากแนวคิดว่า เมื่อทุกคนในองค์กรมีความสุขย่อมตามมาด้วยผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
และต่อยอดสู่ความส าเร็จทางตัวเลขประกอบการได้ในที่สุด ซึ่งทีมผู้บริหารมองว่าการเรียนรู้จากด้าน
ในของบุคลากรนั้นก็เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะมีผลในการสร้างความสุขจากภายในของผู้เรียนรู้ 
และเป็นพ้ืนฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน โดยต้องเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ 3 อย่างร่วมกันคือ (1) การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (2) การใคร่ครวญภายใน และ (3) 
การฝึกเปลี่ยนแปลงตนเองจากด้านใน ด้วยความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านในเช่นนี้
จึงน ามาซึ่งกระบวนการการจัดการอบรม โดยเชิญวิทยากร อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ อดีตนักวิชาการ
ด้านปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักเรียนรู้ด้านใน เป็นผู้ร่วมการจัดอบรมหลักผ่าน
การจัดกระบวนการภายในแนวทางของจิตปัญญาศึกษาเพ่ือการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
โดยให้ผู้เข้ารว่มการอบรมได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน าความเข้าใจความเห็นใจและความใส่ใจไปใช้เปลี่ยนแปลงตนเองต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคณะท างานจึงออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ใน “โครงการการพัฒนาบุคลากรจาก
ภายในสู่การพัฒนาการท างานอย่างยั่งยืน” โดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ แบ่งออกเป็น 5 ครั้ง
ต่อเนื่องดังต่อไปนี้

(1) การเดินทางไปกับความรักความเมตตา ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ระเบียงนา 88 อ.หางดง เชียงใหม่

รากฐานของกระบวนการคือ การบ่มเพาะความรักความเมตตาทั่งต่อตนเองนั้นเป็นรากฐาน
ที่ดีต่อการที่จะมีความรักความเมตตาต่อผู้ อ่ืน และในฐานะผู้เรียนรู้ด้านในการเดินทางภายใน
ไปกับความรักความเมตตาจึงเสมือนเสบียงที่จะน าพาไปสู่การค้นพบตัวเองได้อย่างมั่นคง
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กิจกรรมของโครงการอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สถานที่ บ้านระเบียงนา88
การเดินทางไปกับความ ความเมตตา “รักให้ถูก รักให้เป็น และใช้รักน าทาง”

(2) การเพ่ิมคุณค่าในชีวิตประจ าวัน ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมตึกธนู
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพห้วยดินด า อ.หางดง เชียงใหม่

รากฐานของกระบวนการคือ การมีทักษะการมองเห็นคุณค่าที่เกิดจากการยอมรับความจริง 
ความดี ความงามในชีวิตประจ าวันถือเป็นต้นทุนการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขที่เปี่ยมความหมาย 
การให้ความรู้สึกที่เป็นบวกและยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตประจ าวันได้อย่างเต็มนั้น
จะเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานที่มีความสุขอย่างยังยืนได้

การเพิ่มคุณค่าในชีวิตประจ าวัน “การเพิ่ม คุณค่า เพิ่มได้เม่ือเริ่มลงมือท า”
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(4) ความสุขกับการท างาน ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ วัดฝายหิน และวัดหัวฝาย อ.เมือง 
จังหวัดเชียงใหม่

รากฐานของกระบวนการคือ การเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยตนเองอย่างมีความสุข
ถือเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานของการมีชีวิตที่เปี่ยมสุขจากภายในอย่างแท้จริงและการให้ผู้ เข้าร่วม
ได้ฝึกปฏิบัติผ่านบททดสอบภายในตนเอง รับรู้สภาวะความสุขของการอยู่ในปัจจุบันขณะด้วยตนเอง 
และได้เรียนรู้ เพ่ือถอดบทเรียนของตนเองจึงเป็นพ้ืนฐานที่ผู้ เข้าร่วมจะน าไปปรับใช้กับตนเอง
ในชีวิตประจ าวันและกับการท างานได้ด้วย
ความสุขกับการท างาน “พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน”

(3) ความหมายของการมีชีวิตอยู่ ครั้งที่ 3 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมตึกธนู
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพห้วยดินด า อ.หางดง เชียงใหม่

รากฐานของกระบวนการคือ การเห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่ในทุกสรรพสิ่งจะท าให้เรา
เคารพความหมายของสรรพสิ่งรอบตัวได้อย่างรู้คุณจึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพการมองเห็น
ความสุขในองค์กร ซึ่งเป็นผลให้การท างานทั้งกับผู้ปฏิบัติการและผู้รับบริการท าได้ดีขึ้นด้วย
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ “การมีชีวิตอยู่ กับการได้อยู่ เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลง
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
โครงการพัฒนาบุคลากรจากภายในสู่การพัฒนาการท างานอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์ประมวล 

เพ็งจันทร์ สามารถสรุปแนวความคิดจากการท ากระบวนการซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของโครงการ
ได้ดังนี้

กระบวนการเรียนรู้ในโครงการ พัฒนาบุคลากรจากภายในสู่การพัฒนาการท างานอย่างยั่งยืน
โดยอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ใช้เครื่องมือ "การฟังอย่างใคร่ครวญ" หรือที่เรียกว่า "สุนทรีย์
สนทนา” (dialogue) เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ของกระบวนการ โดยมีอาจารย์ประมวล
เพ็งจันทร์ได้มอบความหมายผ่านเรื่องเล่าตามหัวข้อต่างๆที่ก าหนดขึ้น เ พ่ือให้ผู้ เข้าร่วม
ได้ฝึกทบทวนตนเองผ่านเรื่องเล่า ฝึกการฟังอย่างใคร่ครวญ ฝึกการพูดอย่างมีสติจนน ามาซึ่ง
การเรียนรู้ด้านในในที่สุด

กระบวนการทั้ง 4 ครั้ง เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีโจทย์หรือการบ้าน
ที่ผู้เข้าร่วมจะต้องน าไปฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงและกลับมาส่งผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป
ในกระบวนการครั้งถัดไป เช่น การฝึกรับฟังผู้ที่ตนเองตั้งใจรับฟังอย่างไม่ตัดสิน (ในชื่อการบ้านว่า "ปัก
หมุด”) เป็นต้น
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ผลการด าเนินงาน 
(1) มีวิธีการวัดผล มีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวัดผลเชิงปริมาณ วัดผลด้วย

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการการวัดผลเชิงคุณภาพวัดผลด้วยการสะท้อนบทเรียน
ในทุกๆกิจกรรมที่ท าในทุกกระบวนการให้ถอดบทเรียนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของตนเองทุกครั้งก่อน
ออกจากกระบวนการสุดท้าย

(2) ผลการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทั้ง 4 ครั้ง มีผลที่ผู้เข้าร่วมสรุปผลเป็นการสะท้อน
บทเรียนที่เรียนรู้มาเป็นตัวอย่างดังนี้
การสะท้อนการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมคนที่ 1

“จากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ครั้ง ได้เรียนรู้เรื่องการท างานกับคนอ่ืนและได้รู้จักตัวเอง
อย่างจริงจัง แม้ว่าในระหว่างการเรียนรู้จะเริ่มมีการเกเรตกร่องเดิมแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ครูประมวลให้
คาถาเมตตามาลองใช้กับตัวเอง เออนะ เราแย่ได้ เราผิดได้ เราเจ็บได้ เราร้องให้เป็นแต่เราก็มีค่านะ
มีความหมายต่อคนอ่ืน (อย่างน้อยก็ต่อพ่อแม่เราน้องเราคนไข้เรา) ความเป็นเราไม่น่าเกลียดน่ากลัว
มันน่ารักขึ้นได้
เมื่อเราตัดสิน -> เราเห็น 
เมื่อเราปักหมุด -> เรารู้ เป็นการรู้การเห็นที่ตน จนเกิดความเข้าใจและเอ็นดูตัวเอง เมื่อเราโหดร้าย
ชิงชังตัวเองลดลง I
เราก็โหดร้ายกับคนอ่ืนลดลงและเป็นมิตรกับคนอ่ืนมากขึ้นมองคนอ่ืนอย่างเป็นมิตรมิใช่สิ่งมีชีวิตที่มา 
คุกคาม - มีความอ่อนโยนมากขึ้น จนมีความสุขที่นุ่มนิ่มเหมือนสัมผัสของมาชเมลโล่ในวันนี้ เราก็จะ
นุ่มนิ่มต่อไป
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การสะท้อนการเรียนรู้ผู้เข้าร่วมคนที่ 2
(มี) ความรักในสรรพสิ่ง .. ความรักมีอยู่รอบๆตัวเราเสมอ แม้เราไม่ได้สนใจ ความรักเป็นสิ่ง

มีค่า เป็นสิ่งมีความหมาย เป็นสิ่งที่เราก็โหยหา จึงไม่มีใครที่เกิดมาไม่ควรได้รับ -ให้ความรักกัน 
ดังนั้นเราจึงควรแบ่งปันกัน รักกันเสมอ 

(ให้) คุณค่าในสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ ดีเพราะเป็นบทเรียน ดีเพราะเป็น
บททดสอบ ดีที่เราสอบผ่าน ดีที่เราสอบตก ดีที่เราได้พบเจอ ถ้าเราน้อมคุณค่าเหล่านี้ไว้ในใจ 
อะไรๆก็ล้วนดีแล้วเสมอ 

(เห็น) ความหมายของชีวิต ทุกชีวิตต่างเชื่อมร้อย เรานั้นต่างเติมเต็มความหมายของกันและ
กัน จึงไม่มีวันไหนที่เราไม่มีความหมายต่อโลกใบนี้ ถ้าเราวางใจเช่นนี้ ทุกวันทุกนาท่ีจึงมีความหมาย
ต่อเรา เราจึงมีความหมายต่อโลก 

(อยู่) (กับ) ความสุขในปัจจุบันขณะ อดีตนั้นคือความกลัว อนาคตนั้นคือความกังวล 
ปัจจุบันเท่านั้นคือความตั้งมั่น ความสุขที่แท้มีได้ในปัจจุบันเท่านั้น ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้อย่าง
ตั้งมั่นได้ อะไรๆหรือจะมาสั่นคลอนใจ ดังนั้นเราจึงอยู่เท่านี้ อยู่ที่นี่ อยู่กับสุข
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. การประเมินติดตามผลผู้เข้าร่วมอบรมในการน าผลของการฝึกฯ การพัฒนาสมรรถนะตาม
เนื้อหา โครงการฯ และการสะท้อนภาพให้เห็นถึงศักยภาพของตนเอง และการติดตามความสามารถใน
การดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการอบรม

2. พัฒนาการจัดโครงการฯ นี้ในกลุ่มเป้าหมายผู้ปฏิบัติงาน และการจัดรูปแบบการอบรม
หัวข้อนี้เป็นระยะ เพ่ือสร้างเสริมพลังภายใจจิตใจของผู้ปฏิบัติงานสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ

1. การเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเพ่ือให้สอดสอดคล้องกับเนื้อหา วิธีการอบรม 
2. การเว้นระยะของการจัดครั้งที่ 4 เว้นระยะจากครั้งที่ 3 นาน 2 เดือน การบริหารจัดการ

มีระยะเวลาในการจัดการในส่วนของผู้เข้าร่วมการอบรม สะท้อนผลของการท ากิจกรรมไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร หลงลืมประเด็นการบ้าน หรือไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามที่ทางวิทยากร มอบหมาย การเว้น
ระยะห่างของการจัดกิจกรรม กิจรรมอ่ืน และภารกิจของแต่ละหน่วยงานเข้ามาแทรก

3. ท าให้บุคลากรที่เข้าอบรมไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ต่อเนื่องครบทั้ง 4 ครั้ง
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องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 
มีน้ าใจอารีย์ องค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ให้ความส าคัญกับการสร้างสุขกับบุคลากรในองค์กร 

โดยผู้อ านวยการและทีมผู้บริหารได้น าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุขโดยผ่านนโยบายวัฒนธรรม
การเรียนรู้ ในองค์กร ที่มีเข็มมุ่งจุดเน้นในการพัฒนาคือ ( H = Happy Workplace /HRD) การพัฒนา
สู่การเป็นองค์กร แห่งความสุข โดยสร้างบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตรและการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์
ที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จึงจัดท าโครงการ 
“องค์กร แห่งความสุข (Happy Workplace)” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน
ส่งผลให้ บุคลากรในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
มาใช้ให้เกิดสุข ภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กายขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าแนวทาง
การสร้างความสุขในที่ท างาน (HAPPY WORKPLACE) ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย 

(1) Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 
(2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
(3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟื้อต่อสังคม 
(4) Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 

ลดความเครียดในการท างาน 
(5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 

เพ่ือให้ เกิดทักษะ ความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน 
(6) Happy Soul : ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการด าเนิน

ชีวิต และมีความเข้าใจในหลักค าสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
(7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่าย

ของตนเอง และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 
(8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
(9) Happy Work-life : บุคคลากรมีความสบายใจในที่ท างาน มีความรักความผูกพันและ

ความภาคภูมิใจ ในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของ 
ตนเองในองค์กร 
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วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลได้บริโภคสินค้าที่หลากหลายของการเกษตรปลอดสารพิษ
และสินค้าราคาถูก 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน : - ก าหนคณะท างานรับผิดชอบ 

1. วางแผนงาน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
2. ก าหนดวันจ าหน่าย ประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ก่อนวันจ าหน่าย ช่องทางออนไลน์

ในแอปพิเคชั่น Line ตลาดนัดออนไลน์ JVKK 
3. ด าเนินงานตามแผน - สรุปประเมินผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ : 1 ปี (ต.ค.62- ก.ย.63 ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะท างานกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) 
ผลการด าเนินงาน 

รายบุคคล : ใช้วิธีตอบแบบสอบทาง Google Form ร้อยละความพึงพอใจผลของการจัดโครงการ
โดยต้องได้ระดับความพึงพอใจมากว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 

รายหน่วยงาน : วัดทุก 5 เดือน ตามตัวชี้วัดร่วมที่ก าหนดขึ้น เป็นเกณฑ์ค่าคะแนน ระบบชั้น
ความส าเสร็จ 5 ชั้น คือ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรในหน่วยงานของ ปีงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้างความสุขและหรือทีมสร้างสุของค์กรพร้อม 

จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2563 พร้อม
ทั้งสื่อสาร ชี้แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข
ของบุคลากรในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบ 10 เดือน 

ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานน าเสนอ ผลงานที่โดดเด่น เรื่อง Success Story หรือ Bright Spot
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ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. บุคลากรได้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
2. บุคลากรได้ซื้อสินค้าราคาถูกสะดวกในการซื้อขาย 
3. บุคลากรได้มีกิจกรรมและส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการฟ้ืนฟูทางอาชีพเกษตรกรรม

ของผู้ป่วยดอนดู่
ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีสินค้าจ าหน่ายที่หลากหลายอาจจะเป็น ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป หรือต้นไม้ประดับ 
ที่รพ.สนับสนุนให้สามารถผลิตผลการเกษตรมากข้ึน 

2. ควรเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลายเช่น จ าหน่ายผ่าน Social (เมื่อเกิดโรคอุบัติขึ้นโดย
ไม่ทันตั้งตัวเช่นการระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ) 

3. มีการก าหนดระยะเวลาแผนการด าเนินงานต่อเนื่อง 
4. ควรเพ่ิมช่องทางหลากหลายในการจ าหน่ายและเข้าถึงผู้บริโภค เช่น เพจ รพ. Live สด ใช้วิดีโอ

เล่าเรื่องราวสินค้า กระตุ้นผู้บริโภค เพ่ิมเป้าหมายผู้บริโภคสินค้าการเกษตรดอนดู่ เช่น ผู้มารับบริการ 
ประชาชนทั่วไป 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้น าองค์กรสนับสนุนน าเป็นนโยบายและตั้งเป็นแผนงานในแต่ละปีงบประมาณ 
2. ก าหนดคณะท างานรับผิดชอบ 
3. สร้างระบบยังยืนในองค์กร 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาและผลลัพธ์ของหน่วยงานผ่านผู้น าขององค์กร 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
โรงพยาบาลฯถอดบทเรียนได้แนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ

ที่สามารถน าไปเรียนรู้ได้ 
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องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ประเด็น Success Story
ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

จะด าเนินการผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ เน้นการมีส่วนร่วม การเห็นหน้า 
การมีปฏิสัมพันธ์กลุ่มกันอย่างใกล้ชิดโดยการจัดกิจกรรมมีทั้งในและนอกสถานที่ แต่ปีนี้หลายอย่าง
เปลี่ยนไปตั้งแต่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อปลายปี 2562 เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขแจ้งข่าวประชาชนว่า การติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเข้าสู่
ร่างกายได้จากการแพร่กระจายเชื้อของละอองฝอยเป็นช่องทางหลัก จากการไอ การจาม น้ าลาย 
เมื่อร่างกายสูดดมสารคัดหลั่งเหล่านี้ก็จะติดเชื้อ ไม่ใช่เพียงการสูดดมเท่านั้น ที่จะท าให้รับเชื้อ ถ้ามี
ผู้ป่วยจามหรือไอใส่มือแล้วไปจับสิ่งของต่าง ๆ การสัมผัสก็เป็นโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อได้เช่นกัน 
ดังนั้น การท ากิจกรรมเสริมสร้างความสุขความผูกพันต่าง ๆ ในสถาบันจึงเป็นไปด้วยความล าบาก
มากขึ้น สิ่งที่เคยวางแผนไว้ไม่เป็นไปตามแผน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มงานหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสุขและสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรจึงได้รับโจทย์ที่ท้าทายมาก
ส าหรับผู้บริหารและหน่วยหลักที่ต้องด าเนินการ ดังนั้นสถาบันจึงได้ปรับรูปแบบการขับเคลื่อน
กิจกรรมเสริมสร้างความสุขความผูกพันหลาย ๆ อย่างในรูปแบบ New Normal เช่น เดิมวางการท า
กิจกรรมออกก าลังกายโดยมีวิทยากรน า เปลี่ยนเป็นให้บุคลากรยืดเหยียดที่ห้อง ส่งคลิปออกก าลัง
กายมาเข้าร่วมประกวด โดยในคลิปประกอบด้วยบุคคล 1 - 2 คน เพ่ือลดการรวมตัวและความ
แออัด การสร้างกลุ่มไลน์ตลาดนัดยามว่าง เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้มีช่องทางหารายได้พิเศษ
หลังจากภาระงานประจ าแบบไม่ต้องเจอหน้ากัน การประชุมสื่อสารองค์กรการรับฟังเรื่องราวความ
ยากล าบากในการปฏิบัติงานรูปใหม่ (Work From Home) ของบุคลากรผ่านระบบ ZOOM เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและสนับสนุนอุปกรณ์ในการ Work From Home ให้หลาย ๆ ท่านมีทั้งที่คุ้นเคยและแปลก
ใหม่กับรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไป ปรับตัวเร็วบ้างช้าบ้างตามแต่ละบุคคล แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน
ในสภาวการณ์นี้ คือความพยายามเรียนรู้ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนการใจเย็นรับฟังปัญหา
การช่วยเหลือซึ่งกันและของทุกคนในการปรับตัวเข้าสู่ระบบการท างานแบบใหม่ (New Normal)
เพ่ือให้สถาบันขับเคลื่อนงานไปพร้อม ๆ กับความสุขของบุคลากรทุกคน
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร
จากสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19ท าให้เกิดรูปแบบ

การท างานใหม่ขึ้นมาในภาครัฐที่เรียกว่า Work From Home ท าให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่
มาท างานที่สถาบันเพียงร้อยละ 40 - 50 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด การด าเนินกิจกรรมในรูปแบบ
การประชุม อบรมสัมมนาลดลงเพื่อลดความแออัดในสถาบันเทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ท างานมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการประชุม การท ากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง IT มากขึ้น 
เพ่ิมระยะห่างเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (ห่างเพราะห่วง) ด้วยเหตุนี้สถาบันจึงน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินกิจกรรมสร้างความสุขความผูกพันธ์ในองค์กรตามรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปรับตัวเพ่ือท ากิจกรรมรูปแบบใหม่ 
การเว้นระยะห่าง

2. เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มาช่วยสนับสนุนการท ากิจกรรมรูปแบบใหม่ เช่น ระบบการประชุม 
ZOOM Cisco Webex
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. การเสริมทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะ กลุ่ม Baby Boomer
2. การปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับ Generation ของแต่ละกลุ่มวัย
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ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา



การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
“ความรัก และ สามัคคี คือ พลังในการสร้างองค์กรแห่งความสุข”

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ที่ท างานสนับสนุนให้กับองค์กรในด้านการเงินการคลัง พัสดุ งานบุคคล และงานสารบรรณ 
ถึงแม้เราจะมีหน้างานที่หลากหลาย แต่ด้วยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวสามัคคีและมีวัฒนธรรมองค์กร
อยู่กันแบบพ่ีน้องช่วยเหลือเกื้อกูล จึงท าให้ส านักงานเลขานุการกรมเป็นองค์กรแห่งความสุข
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ทุกคนมีความรักในองค์กร และสามัคคีกันในการท างานเพื่อเป้าหมาย
ให้งานบรรลุเป้าหมายจนส าเร็จ ของส านักงานเลขานุการกรม มีดังนี้

1. ส านักงานเลขานุการกรมให้ความส าคัญในเรื่องการส่งเสริมให้มีความสมดุลของการด าเนินชีวิต
กับการท างาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเลือกรอบในการเข้างานได้ถึง 4 รอบ ถือว่าเป็นการจัดสรร
เวลาในการด าเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับงาน ครอบครัว สังคม และบริหารเวลา
ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะกับสภาพความต้องการของตนเอง

2. ผู้น าสูงสุด คือ เลขานุการกรมให้การสนับสนุนและมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง 
คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมกอง เพื่อรับฟังแนวทางหรือประเด็นต่างๆ 
ที่จะต้องช่วยกันในการพัฒนางาน

3. ผู้บริหารทุกระดับ คือ บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นต้นแบบ
การสร้างสุขในองค์กร สนับสนุนการด าเนินงานมีการส่งเสริมค่านิยมที่ดีเอ้ือต่อการท างานที่สมดุล
ทั้งในองค์กรและหน่วยงานอ่ืน การผลักดันให้เกิดหน่วยปฏิบัติในองค์กรหรือมีโครงสร้างองค์กร
ที่เอ้ือต่อสุขภาวะองค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน 
และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานตามกรอบแนวคิดสุขภาวะองค์กร
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4. มีการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ประกอบด้วย
1) โครงสร้างองค์กร รวมทั้งความรู้สึกของบุคลากรต่อบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
2) มาตรฐานการท างานในองค์กร การแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการท างาน

ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง
3) ความรับผิดชอบและการท างานที่เป็นอิสระ หรือการเป็นนายตนเอง ความรู้สึกว่า

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
4) การได้รับการยอมรับของบุคลากร ได้รับรางวัลหรือผลตอบแทนที่ได้รับเหมาะสม

กับงานท่ีได้ท า
5) การสนับสนุน คือ ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจและได้รับการสนับสนุนในกลุ่ม/งาน (การเป็น

ส่วนหนึ่งของทีมการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเมื่อพบปัญหาที่แก้ไขได้ยาก)
6) ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร
5. มีการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมของการท างานภายในองค์กร รวมทั้งความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
6. มีการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างสุขภายในองค์กร

เพ่ือให้เกิดการสร้างสุขในการท างานของบุคลากรในองค์กร
7. มีการเรียนรู้ในองค์กร หมายถึง การรวมรวบองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุน

และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เพ่ิมประสบการณ์/การท างานเป็นทีม/สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรให้มีพฤติกรรมในการบริการที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมีจิตอาสา โดยมุ่งให้เกิดองค์กรแห่งความผาสุก

8. มีการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการสร้างสุขในองค์กร ได้แก่ บุคลากรที่ เหมาะสม 
งบประมาณท่ีได้รับในการท างาน วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยการความสะดวกอ่ืน ๆ ที่จะสนับสนุน
การด าเนินงานตามแผนหรือกิจกรรมที่วางไว้
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. ควรมีการจัดประชุมกองเป็นประจ ารายไตรมาส เพ่ือหารือการท างาน
2. เพ่ิมการจัดท า KM หรือ จัดท า SOP ให้ครอบคลุมกับงานที่ท า เพ่ือให้ทุกคนที่ท างาน

สามารถท างานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรเดียวกัน
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
องค์กรแห่งความสุขภายใต้แนวคิด “กองอาหาร : กองคุณธรรม” คือ การมุ่งเน้นให้บุคลากร

ทุกคนในองค์กรมีความสุขในการท างาน มีการท างานเป็นทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่กองอาหารทุกคน
บทสรุปผู้บริหาร

การสร้างสุขในองค์กรเริ่มต้นจากความร่วมใจของคนในองค์กรเพื่อด าเนินงานภายใต้
หลักการ 3 ประการ คือ คนท างานมีความสุข การจัดสมดุลชีวิตในการท างานได้อย่างมืออาชีพ 
(Happy People) ที่ท างานน่าอยู่ มีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการท างานของบุคลากรให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน (Happy Workplace) และการท างานเป็นทีม (Happy Teamwork) 
ร่วมกับแนวทางการสร้างสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ 1) ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body),การมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy Heart), การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax), การมีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวมีคุณธรรมประจ าใจ (Happy Soul) มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money),การพัฒนา
ความรู้ (Happy Brain),การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family),และมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society)
ซึ่งกองอาหารได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้มีการน ามาเป็นแนวคิดในการออกแบบกิจกรรม
ในการสร้างความสุขควบคู่ไปกับการที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม สังคม
มีคุณธรรม เทิดทูนชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ด ารงชีวิตถูกต้องดีงามตามหลักศาสนา และ
วิถีวัฒนธรรมไทย น าไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กองอาหารเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร มีภารกิจส าคัญในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้มีความปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการผลิตน าเข้า 
และจ าหน่ายอาหารให้ปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ปลอดภัย คุ้มค่า และสมประโยชน์

เภสัชกรวีระชัย นวลชัย ผู้อ านวยการกองอาหารได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างสุข
ในองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข จึงมีแนวคิดเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับ
เจ้าหน้าที่ให้มีความเก่ง ดี มีความสุขในการท างาน ในเรื่องของความเก่ง มีการประเมินผลตัวชี้วัด
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริง ส าหรับการสร้างเสริมในเรื่องของการเป็นคนดี 
กองอาหารมีโครงการกองอาหาร : กองคุณธรรม เพื่อสร้าง happy heart, happy soul ซึ่งยึดถือ
อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” เพ่ือสร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยวิทยากรอิสระภายใต้เครือข่าย
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในหัวข้อหลักแนวคิดและความส าคัญการสร้างองค์กรคุณธรรมและ
การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการเป็นกองคุณธรรม, เทคนิคการสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน
กองคุณธรรม
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ทั้งนี้การสื่อสารอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” ด้วยการเผยแพร่ผ่านทางป้าย
ประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อสารผ่านการประชุม อบรม สัมมนา ของกอง 
รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยร่วมกันโหวตเลือกเจ้าหน้าที่
ที่มีลักษณะเด่น 5 ประการ ดังนี้ ตรงต่อเวลาเป็นเลิศ แต่งกายดีเด่น มนุษยสัมพันธ์และบริการเยี่ยม 
เปี่ยมน้ าใจ และคุณภาพในงานเกินร้อย เพ่ือให้เกิดการแข่งขันการท าความดีต่อตนเองและ
งานที่ท า มีวินัย ใจอาสา บริการด้วยหัวใจ รวมทั้งเพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชู ผู้ท าความดี ให้มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสุข มีการมอบ
รางวัลและประกาศให้เจ้าหน้าที่ในกองและผู้ประกอบการที่มาติดต่อได้ทราบ กองอาหารได้มีการ
เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ เ พ่ิมเติมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ เพ่ือสร้าง
Happy Brain ให้เจ้าหน้าที่ฝึกการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือสร้าง 
Happy Brain พูดคุยถามตอบกับอาจารย์ต่างชาติที่เป็นเชื้อชาตินั้น น าความรู้มาพัฒนาใช้กับงานบริการ
ผู้ประกอบการและในชีวิตประจ าวัน ให้เจ้าหน้าที่มีความสุขพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่งคือการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือสร้าง Happy Society การสร้าง
บุคลากรให้มีบุคลิกภาพที่ดีถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก
บุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการเตรียมความพร้อมต่อการท างาน บุคลากรหรือคนในองค์กร
เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ด าเนินการทั้งความคิด และการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลงาน ท าให้องค์กร
เป็นหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะงานบริการจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพ
ที่ดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส การใช้ค าพูดที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการให้มาก
ยิ่งขึ้น จึงเชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพมาให้ค าแนะน า นอกเหนือจากการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดียังมุ่งหวังให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนและกระบวนการที่จะสร้างให้เจ้าหน้าที่มีความสุข 
อาทิ กระบวนการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม ในการสร้างธรรมนูญการอยู่ร่วมกัน เพ่ือเป็นการ
เคารพสิทธิผู้อ่ืน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดความรัก
และผูกพันกันของเจ้าหน้าที่ มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน และเกิดความรักความผูกพันกับองค์กร
ในที่สุด ภายใต้แนวคิด “กองอาหาร : กองคุณธรรม” และเมื่อเจ้าหน้าที่มีความสุขก็จะท าให้บริการ
อย่างมีความสุข และมีคุณภาพตามค ามั่นของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริโภค
ปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ปัจจัยส าคัญในการท าให้เกิดองค์กรแห่งความสุขภายใต้แนวคิด “กองอาหาร : กองคุณธรรม” 

คือ การมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการท างาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิด
การรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการ
ท างาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างาเปรียบเสมือน
น้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้องค์กรที่มีความสุข
ควรจะต้องประกอบด้วยหัวใจส าคัญ คือ การท างานเป็นทีม (Teamwork) การมีความสุข (Happy)
มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่ความก้าวหน้า (Creativity)
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การท างานด้วยความสุข กับ "Happy Brain"การที่บุคคลมีความคิดยึดติดไม่ยอมปรับเปลี่ยน
วิธีคิดและการกระท า จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่หรือฝึกทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อตนเอง จึงมักเป็น
สาเหตุให้คนเราไม่สามารถด าเนินชีวิตให้มีความสุขได้ "การพัฒนาตนเองด้วยความใฝ่รู้ " 
หรือ "Happy Brain“ จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา โดยมีกิจกรรมส าคัญดังนี้

1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ต้องการ

2. การให้ความรู้ เ พ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต เพ่ือให้บุคลากรความสามารถน าทักษะ
ในกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม

3. การเพ่ิมคุณวุฒิและพัฒนาก าลังคนในสายงาน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กรหรือองค์กรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในลักษณะทวิภาคี

4. การจัดการความรู้ในองค์กร การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง ขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการให้บุคลากรพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สิ่งที่น่าสนใจ
ระหว่างกัน ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานเป็นกันเองและมีการบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

5. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ช่วยลดช่องว่าง ระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยที่ใกล้ชิดและเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งพนักงานจะได้รับ
ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโดยตรง เกิดเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน

6. การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี เป็นทฤษฎีการจูงใจที่ช่วยให้พนักงาน
เกิดการปรับปรุงพฤติกรรม ด้วยการก าหนดรางวัลที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนเงิน
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ส านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข



การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
โครงการ“คิดดี ชีวิตดี งานดี องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”
บทสรุปผู้บริหาร

สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการสาธารณสุขยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบรากฐานการส่งเสริม
คุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุขให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เกิดองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาล
คุณธรรม และบุคคลต้นแบบในสังคมกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม
ด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยม หลัก MOPH อีกทั้งส่งเสริมให้น าหลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสามาปรับใช้ในชีวิต 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ให้ความส าคัญและตอบสนองการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี                 
ในด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จึงได้จัดท าโครงการ “คิดดี ชีวิตดี งานดี องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ” ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมีความ
เข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์เพ่ือน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยก าหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการซึ่งในทุกกิจกรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสุขภายในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและน ามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างานมีจิตส านึกที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมใจ ที่จะ
พัฒนาหน่วยงานและชุมชน เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปันเพ่ือสังคม มีการเก็บออมยึดหลักพอเพียง
เพ่ืออนาคตที่ดี

3. เพ่ือส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพตนเอง ลดป่วย ลดโรค
4. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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กิจกรรม
1 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม (ส่งเสริมให้บุคลากรรู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/

แบ่งปัน เรียนรู้วิถีการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก)
2. กิจกรรมลดป่วย ลดโรค สุขภาพดีไม่มีขาย (ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การดูแล

สุขภาพตนเองด้วยการขยับกาย)
3. เก็บออม พอเพียง (ส่งเสริมการวางแผนชีวิตด้านการเงินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง รู้จักเก็บออม)
4. กิจกรรมองค์กรสวยด้วย 5ส
5. กิจกรรมคนต้นแบบ “คนดีศรีตรวจสอบ” ส่งเสริมคนดีที่เป็นแบบอย่าง

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
มีการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปและแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ

การส่งเสริมคุณธรรมเป็นผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน/กิจกรรม และประเมิน
ความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 16 คน  

การติดตามผลระหว่างด าเนินการ  
มีการติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน

และรอบ 12 เดือน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้บริหารหน่วยงาน

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงให้ความส าคัญเห็นชอบและสนับสนุน
งบประมาณให้ด าเนินการตามความเหมาะสม อีกทั้ง ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมด าเนินการในทุก
กิจกรรมที่ก าหนด ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเป็น
อย่างดียิ่ง แม้ว่าจะมีภารกิจที่ต้องไปราชการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด 
แต่หากไม่ได้ติดราชการก็จะเข้าร่วมด าเนินการในทุกกิจกรรม ส่งผลให้มีดัชนีความสุขระดับภาพรวม
ของเจ้าหน้าที่ดีข้ึน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนนโยบายผู้บริหารหน่วยงานและของ

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ขับเคลื่อนต่อไปแต่ควรปรับรูปแบบในการด าเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

การตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อให้ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมมีความเหมาะสม
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มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
สานความผูกพัน ยึดมั่นความสมดุล คุณธรรมน าองค์กร

บทสรุปผู้บริหาร
จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข ในปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 53 จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กร
แห่งความสุข กองการพยาบาล ภายใต้การน าองค์กรโดยอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อ านวยการ
กองการพยาบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการสร้างความสุขให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ตามดังค าปฏิญญาที่ว่า “สานความผูกพัน ยึดมั่นความสมดุล คุณธรรมน าองค์กร” มีนโยบายให้มี
การด าเนินงานเสริมสร้างความสุข และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อน
ผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป ตามแผนยุทธศาสตร์ก าลังคน
ด้านสุขภาพระยะ 20 ปี ด้านก าลังค น(People Excellence) HRH Transformation and Happy 
MOPH และค่านิยม MOPH /การสร้าง คนดี มีคุณค่า มีความสุข สร้างความเข้มแข็งจะท าให้
ก าลังคนมีคุณภาพเพียงพอกระจายอย่างทั่วถึงสู่ความยั่งยืน โดยให้มีการก ากับ ติดตาม ดูแล 
ตลอดจนให้ค าแนะน าและให้บุคลากรทุกคน เป็นนักสร้างสุขด้วยตนเองทุกคน โดยให้มีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาเพ่ือประเมินการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามค าปฏิญญาดังนี้

สานความผูกพัน (คนท างานที่กองการพยาบาลต้องมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน มาท างานด้วย
ความสุข มีความรักใคร่ อยู่ด้วยกันฉันท์พ่ีน้อง คอยเห็นอกเห็นใจกันในทุกเม่ือเชื่อยาม)

ยึดมั่นความสุมดุล (ท าให้ชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุลกัน เพ่ือเวลาพักผ่อนหย่อนใจ 
มีความพอเพียงในการใช้ชีวิตและการใช้จ่าย ตามปนิธานของในหลวง เศรษฐกิจพอเพียง “เพียงพอ 
และพอเพียง”)

คุณธรรมน าองค์กร (บุคลากรกองการพยาบาลท างานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือ
เกื้อกูลในการด าเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อองค์กร ไม่คดโกง ไม่เห็นแก่
ตนเองควรตรงต่อเวลา มีวินัย รักษาน้ าใจต่อเพ่ือพ้องน้องพ่ีไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ท าให้ผู้อ่ืนหรือองค์กร
เสียหาย เข้าใจเข้าถึงและให้ตรวจสอบการท างานได้ ไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม)
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โดยที่ผ่านมาบุคลากรกองการพยาบาล ร่วมแรง ร่วมใจกันท างานอย่างมีความสุข และมี
ผลสัมฤทธิ์ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติให้เติบโต ก้าวไกล ท าให้ทุกคนมีความภูมิใจ ในความเป็น
กองการพยาบาล เมื่อมีความสุขส่งผลให้การท างานเป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ในช่วงปีที่ผ่านมา 
กองฯ ได้เข้าร่วมการส ารวจและประเมินความสุขของท างาน (Happinometer) ของกระทรวง
สาธารณสุข

ซึ่งผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างานและดัชนีสุขภาวะองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เท่ากับร้อยละ 62.19 (ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 58.87) พบว่า บุคลากรมีความสุขในด้านจิต
วิญญาณดี Happy Soul สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ ด้าน Happy body และ 
Happy Heart คิดเป็นร้อยละ 72.80 72.00 ตามล าดับ ส่วนดัชนีที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ ด้าน 
Happy Worklife, Happy Money และ Happy Relax คิดเป็นร้อยละ 52.29 53.75 54.00
ตามล าดับ ดังแสดงในภาพหน้าถัดไปนี้

นอกจากนี้ ผู้บริหารได้มีนโยบายให้ส ารวจความเครียด ความคิดเห็นและความต้องการของ
บุคลากร เพื่อน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญ และขับเคลื่อนกิจกรรม
การสร้างสุของค์กรขึ้นให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร ซึ่งผลการส ารวจแบบประเมินและ
วิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง ของบุคลากรกองการพยาบาล ตามแบบประเมินความเครียด 
(ST20) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีบุคลากรร่วมตอบแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 
88.89% มีผลการประเมินดังนี้ ภาพรวมของความเครียด ของบุคลากรภาพรวมอยู่ที่ 11.95 คะแนน 
คือ ไม่เครียด หรือ ปรกติ มีระดับความสุข 6.95 จากคะแนนจากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งการส ารวจพบว่า
ผู้มีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 5 คน ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กองการพยาบาล จึงได้ปรับปรุง
แผนสร้างสุของค์กร และขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสุขขององค์กร ตามหลัก โดยได้ให้
ความส าคัญกับปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข คือ ดัชนีด้าน Happy Worklife, Happy Money, Happy 
Relax , รวมถึง Happy ในด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 
ด้าน Happy Worklife

1. สร้างการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักวิชาการและบุคคลากรให้เกิด
สมรรถนะด้านดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึนและสามารถน าไปปรับใช้ในงานประจ าสามารถน ามาใช้งานได้อย่าง
มืออาชีพ โดยการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาฐานทักษะดิจิตอล ยกระดับสู่ "องค์กรอัจฉริยะ" 
(SMART Organization) ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และยกระดับองค์กร ลดภาระงานสร้างความสุขกับการท างานเพ่ิมข้ึน 

Happy
Body

Happy
Relax

Happy
Heart

Happy
Soul

Happy
Family

Happy
Society

Happy
Brain

Happy
Money

Happy
Worklife

Average
Happy

72.80 54.00 72.00 73.00 61.67 55.83 64.33 53.75 52.29 62.19

87



ด้าน Happy Relax 
2. ส่งเสริมด้านการผ่อนคลายดี (Happy Relax) ด้วยการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายส่งเสริม

สุขภาพที่ดีผ่อนคลายเวลาเลิกปฏิบัติงานและส่งบุคคลากรเข้าร่วมแข่งขันวิ่งออกก าลังกาย “ก้าวท้าใจ” 
แต่ละคนร่วมสะสมระยะทางเดิน-วิ่ง 60 วัน 60 กิโลเมตร และของรางวัลร่วมสนุกมากมาย หรือ
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร และความส าเร็จในองค์กร เพ่ือสร้างการรับรู้รับฟัง
ที่ดีทดสอบ ศีลสมาธิปัญญา และกิจกรรมท าบุญหรือจิตอาสาร่วมกัน 
ด้าน Happy Money 

3. ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการหนี้สินในกรณีฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่วย หรือ
สงเคราะห์ญาติบุคลากรเสียชีวิต คงไว้ซึ่งปัจจัยด้านการเงินสนับสนุนในฐานะเพ่ือร่วมงานใจถึงใจ
สานสายใย สู่ครอบครัวเจ้าหน้าที่กองการพยาบาล 
และ Happy ในด้านอ่ืนๆ 

4. สร้างสุของค์กร และขับเคลื่อนที่ท าให้บุคลากรเกิดความรักและความผูกพัน เช่น กิจกรรม
อวยพร วันเกิด ให้ของขวัญ และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีและ
รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กิจกรรมคนดีศรีกองการพยาบาล กิจกรรมเชิดชูคนเก่ง และเชิดชูผู้ที่ท าความดี
ในที่ประชุมบุคลากรกองฯ กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร และความส าเร็จในองค์กร 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกองการพยาบาลในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและความ
ผูกพัน ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างสม่ าเสมอ โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และได้มีนโยบายให้
ส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรกองการพยาบาล เพ่ือน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดล าดับความส าคัญ และขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุของค์กรขึ้นให้ตรง
กับความต้องการของบุคลากร อาทิเช่น 

1) สนับสนุนส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิด
ความภาคภูมิใจในการท างานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ 
ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกันและกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน พัฒนา
ปรับปรุงมาตรการ เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับ ความต้องการและ
ความคาดหวังของบุคลกรทุกคน 
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2) เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร โดยการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากร ด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สื่อสารภายในหน่วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และระบบให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล 

3) ให้กลุ่มภารกิจในสังกัดกองการพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ
ติดตามและวัดผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4) พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขับเคลื่อนให้กองการพยาบาล เป็นองค์กรแห่งความสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์
และพัฒนาตนเองให้เป็นนักสร้างสุขในองค์กรทุกคน 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

1. กระทรวงสาธารณสุขควรให้การสนับสนุน ก าหนดเป็น KPI ผู้บริหารองค์กร เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ควรมีรางวัลให้กับหน่วยงานที่พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรม
สร้างสุของค์กรตามขนาดขององค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในองค์กรนั้นๆ 

2. กระทรวงสาธารณสุขควรมีการประเมินบุคลากรด้วย (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) เป็นประจ าทุกปี และมอบหมายผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขระดับ
กระทรวง ด าเนินการวิเคราะห์ แปลผลการประเมินของบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) อย่างรวดเร็ว ทันเวลาเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์และความ
ยั่งยืนในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

3. วางแนวทางในการด าเนินงานให้ชัดเจนต่อยอดสิ่งที่ปฏิบัติได้ดี 
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มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. Success story หรือ Bright spot
“ สร้างสุขอย่างมีวินัย ” (Happiness with Discipline)

2. บทสรุปผู้บริหาร
นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ได้ประกาศเจตนารมณ์

การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรกองตรวจ
ราชการ ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน น าหลักคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
และค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) มาเป็นกรอบในการก าหนดอัตลักษณ์ของกองตรวจ
ราชการ

ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ จึงอนุมัติให้จัดท าโครงการสร้างสุขในองค์กรของกองตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมี 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การส่งเสริมให้สวมผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและเป็นการสืบสานประเพณี
การแต่งกายด้วยผ้าไทย ตลอดจนเป็นการด ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งเป็นการเชื่อมโยง
ภูมิปัญญาไทยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน 

2. รณรงค์ให้ใช้ปิ่นโตและกล่องใส่อาหาร เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก เป็นการสร้างจิตส านึก
ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในด้านการเป็นส่วน
ราชการที่ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบของหน่วยงานราชการได้ 

3. รณรงค์การต่อต้านการทุจริต ด้วยการสวมเสื้อขาวทุกวันที่ 15 ของเดือน เพ่ือปลูกจิตสา
นึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน โดยกิจกรรมทั้ง 3 นี้ มุ่งหวังให้บุคลากรกองตรวจราชการ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างาน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และท างานร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะส่งผลดีและท าให้
องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารของกองตรวจราชการ มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

2. บุคลากรทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้ความขัดแย้งในองค์กรลดลง
3. มีระเบียบ และมาตรการรองรับการสร้างความมีวินัยในองค์กร

4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. สร้างความสัมพันธ์และยุทธวิธีในการท างานกับคนต่าง Generation อย่างมีความสุข
2. การสร้างสุขอย่างมีวินัย ตามวิถีชีวิตใหม่ (Happiness with Discipline in New Normal)
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มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

โดยก าหนดกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีด้านที่เป็นพื้นฐานและมีความส าคัญที่สุด คือ People 
Excellence เ พ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมาย “เจ้าหน้าที่มีความสุข” โดยมีการขับเคลื่อนก าลังคน
ด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

กองบริหารการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีบุคลากรรวมประมาณ 210 คน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความสุขของบุคลากร โดยมีการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งความสุขมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
ภายใต้การด าเนินงานของงานประชาสัมพันธ์และงานพัฒนาองค์กร ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรมขององค์กร และในปีงบประมาณ 2562 ได้น าข้อมูลความสุขจากการประเมินด้วย
เครื่องมือ Happinometer และการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ที่พบว่าค่าเฉลี่ยความสุขของ
บุคลากร รวม 64.18 คะแนน อยู่ในระดับ Happy แบ่งเป็น 

1. ด้านสุขภาพดี (Happy Body) 67.56 คะแนน 
2. ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) 57.15 คะแนน 
3. ด้านน้ าใจดี (Happy Heart) 70.74 คะแนน 
4. ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) 71.41 คะแนน 
5. ด้านครอบครัวดี (Happy Family) 65.31 คะแนน 
6. ด้านสังคมดี (Happy Society) 60.77 คะแนน
7. ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 64.44 คะแนน 
8. ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) 56.02 คะแนน
9. ด้านการงานดี (Happy Work Life) 64.22 คะแนน และจากผลการประเมินจึงได้จัด

กิจกรรม สร้างสุขในหน่วยงานให้ครอบคลุมความสุขด้านต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับความสุขของ
บุคลากร ที่เรียกว่า “สุขภาวะ” จึงจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เข้าหมวดเป็น 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อและด้านปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพร่างกายของ
บุคลากรที่ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากผลการเมินประเมิน HPI ที่คะแนน ด้านผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) และด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) น้อย และจากผลการตรวจสุขภาพหาค่า
ดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากร พบว่า มีบุคลากรที่มี BMI อยู่ในระดับไม่ปกติมากถึง ร้อยละ 63
โดยพบบุคลากรที่อยู่ในระดับอ้วนถึง ร้อยละ 57.7 (ระดับน้ าหนักน้อยกว่ามาตรฐานร้อยละ 5.3) ซึ่งโรคอ้วน
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูง เบาหวาน
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินสุขภาพเจ้าหน้าที่ในปี 2563 ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียว
กับปี 2562 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2563 จึงได้ด าเนินการโดยใช้ หลักการ 8 Happy และ Happy work 
place มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป เพื่อไม่ให้บุคลากรเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ต่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนความสามารถในการท างานอย่างมีความสุขต่อไป 
ทั้งนี้  การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงาน มีการขับเคลื่อนภายใต้การด าเนินงาน
ของคณะท างานบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และสร้างสุของค์กร ซึ่งเป็นจุดเด่นในการขับเคลื่อน
กิจกรรมสร้างสุขอย่างท่ัวถึง ด้วยการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วน
ร่วม ตระหนักรู้  เข้าใจและเกิดความร่วมมือด้วยความสมัครใจ โดยร่วมกับคณะกรรมการ 
ในการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กร ให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี มีความสุขด้วยหลักการ 8 Happy 
และ Happy work place  ดังนี้

1. ด้านร่างกายและการผ่อนคลาย (Happy Body, Happy Relax) ผู้อ านวยการกองบริหาร
การสาธารณสุขเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายของบุคลากร โดยได้มอบนโยบายส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการออกก าลังกาย และเป็นต้นแบบตัวอย่างในการน าออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
กระตุ้นให้บุคลากรออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งกิจกรรม การวิ่ง การเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ 
ต่อเนื่องมาจากกิจกรรม กบรส. หมอชวนวิ่ง และในปี 2563 ได้มีการส ารวจความสุขของบุคลากร
กองบริหารการสาธารณสุข ทั้ง 8 Happy พบว่า ความต้องการของบุคลากร มากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ Happy Body, Happy Relax , happy money ตามล าดับ คณะท างานบริหารจัดการ
การประชาสัมพันธ์และสร้างสุของค์กร จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
และสุขภาวะของบุคลากร ได้จัดกิจกรรมประเมินสุขภาพบุคลากรก่อนการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย 
ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิตสูง วัดรอบเอว วัดไขมันใต้ผิวหนัง ฯลฯ เพ่ือจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายให้เหมาะสมกับเพศ วัย อายุ และโรคประจ าตัว ในเดือนมกราคม (ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17
มกราคม 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563) 
ครบจ านวน 210 คน และมีการประเมินผลการตรวจสุขภาพบุคลากรหลังการออกก าลังกายในเดือน
มิถุนายน 2563 (ในวันที่ 22- 26 มิถุนายน 2563) หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งชมรมขึ้น 2 ชมรม 
ได้แก่ ชมรมลีลาศ และชมรมออกก าลังกาย ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น. 
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร สป. 3 และเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 24 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 
134 คน ต่อเนื่องมาอีก รวม 8 ครั้ง จนถึงเดือน มีนาคม ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยได้รับความ
อนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.จุรีรัตน์ กิจสมพร ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
สถาบันบรมราชชนก พร้อมด้วยอาจารย์อรุณศรี  ฉ่ าเฉียวกุล และคณะวิทยากรจิตอาสา 
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มาสอนลีลาศเพ่ือสุขภาพ แก่บุคลากรของ
กองบริหารการสาธารณสุข ในการจัดกิจกรรมสร้างสุของค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะ
ในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดกิจกรรมทางกายที่ให้ความสุข 
ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง จัดกิจกรรมตามความชอบ
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และสมัครใจ ไม่บังคับ ไม่กดดัน โดยมีของขวัญของรางวัล เช่น นาฬิกาจับเวลาเพ่ือสุขภาพ กระเป๋า 
แก้วน้ า กระปุกออมสิน อ่ืน ๆ อีกมากมาย มอบให้ในตอนท้ายของการร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ เสริมพลังในการออกกก าลังกาย โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายใน สป.เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
และกิจกรรมการออกก าลังกายของชมรมออกก าลังกาย เช่น แบดมินตัน เดิน วิ่ง เทเบิลเทนนิส 
ปั่นจักรยาน โยคะ แอโรบิค ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสิ่งที่เอ้ือต่อการออกก าลังกาย 
ได้แก่ เครื่องออกก าลังกาย โต๊ะและอุปกรณ์เทเบิลเทนนิส ไม้แบดมินตัน โดยบุคลากรมีการเล่นกีฬา
ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกงาน (Happy Body, Happy Relax) เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด- 19 จึงได้มีการปรับรูปแบบการออกก าลังกายเป็นการออกก าลังกายตามความ
ถนัดและชื่นชอบ ตามอัธยาศัยมีการเว้นระยะห่างเพ่ือความปลอดภัยและป้องกันโรคโควิด -19
และมีการส่งเสริมให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1 เดิน-วิ่ง สมัครเข้าร่วม
ครบทุกคน คิดเป็น 100 % (Happy Body) และมีการส่งผลการเดินวิ่งร่วมในโครงการก้าวท้าใจ และส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ก้าวท้าใจ ซีซ่ัน 2 ต้านภัยโควิด-19 มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ยืดเส้นยืดสายโดยการเปิดเพลง chicken dance (Happy Body, Happy Relax) ในช่วงเช้าและ
ช่วงบ่าย ประมาณครั้งละ 15 นาที เพื่อเป็นการออกก าลังกายยืดเหยียด คลายเมื่อย คลายกล้ามเนื้อ 
หลังจากนั่งท างานนานๆ ที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคออฟฟิศซินโดรมได้ 

2. ด้านจิตใจและสังคม มีการด าเนินงานภายใต้หน่วยงานคุณธรรม ในการวางรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรมให้กับบุคลากร โดยมีกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมพิธีส าคัญทางพุทธศาสนา 
และร่วมท าบุญตักบาตรในโอกาสต่างๆ (Happy Heart) กิจกรรมชวนเข้าวัด ฟังธรรม ถือศีล ปฏิบัติธรรม 
(Happy Soul) เพ่ือให้มีสมาธิและสติในการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงในการท างานและ
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมในการปฏิบัติธรรม ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมสวดมนต์ เพ่ือสงบจิตใจ มีสมาธิ ก่อนการประชุม (Happy Soul, Happy Heart, Happy 
Relax) รวมทั้งในระหว่างการท างานมีการจัดรายการเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้
สลับกับการเปิดเพลง (Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain) เพ่ือท าให้เกิดบรรยากาศการ
ท างานที่ดีเป็นการผ่อนคลายระหว่างการท างานในทุกวันพุธ เวลา 11.00-11.30 น. นอกจากนี้
ยังมีการท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม (Happy Soul) ได้แก่ จิตอาสาเก็บขยะเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Happy Society, Happy Work place) มีการส่งเสริมให้บุคลากร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากร มีน้ าใจงาม ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนและ
สังคม บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เช่น จิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและต้ายภัยโควิด -19 จิตอาสาท าหน้ากากผ้าของ
กองบริหารการสาธารณสุข จิตอาสา “มดงานกบรส.จัดส่งสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ต้านโควิด-19  การช่วยเหลืองานกลุ่มงานต่างๆ ในการจัดการประชุม โครงการตะกร้าน้อยปันสุข 
การบริจาคผ้าขนหนูช่วยเหลือและอนุบาลสัตว์ป่าที่ถูกไฟไหม้ในภาคเหนือ จิตอาสาน าสิ่งของบริจาค
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ให้ผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน ด้วยการ
ด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. (Happy Society, Happy Work place) สะสาง สะอาด สะดวก 
สุขลักษณะ และสร้างให้เป็นนิสัย โดยมีการให้ความรู้ การท า Big Cleaning Day และตรวจประเมิน
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือจัดระเบียบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน เกิดสภาพ
การท างานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี 
การอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น ได้แก่ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่งานเกษียณประจ าปี 
กิจกรรมอวยพรวันเกิดบุคลากร การมอบการ์ดอวยพรจากผู้อ านวยการให้กับบุคลากร (Happy 
Society, Happy Heart, Happy Relax) นอกจากนี้หากบุคลากรป่วยจะมีการไปเยี่ยมให้ก าลังใจ
และมีของขวัญเยี่ยมไข้เป็นขวัญและก าลังใจ (Happy Society, Happy Money) และถ้ามีการสูญเสีย
รวมถึงบุคคลในครอบครัวจะมีการไปร่วมกิจกรรมน าพวงหรีดไปเคารพศพ ฟังสวดพระอภิธรรม 
(Happy Family) 

4. ด้านปัญญา (Happy Brain) มีการจัดท าแผนในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกปี (Happy Brain)
ได้แก่ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้างาน อบรมข้าราชการใหม่ 
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศและภาษาอังกฤษ การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีการจัดเวที KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานทุกกลุ่ม
ภายในหน่วยงาน (Happy Brain) น าเสนอผลงานเด่นและนวัตกรรมในเวทีการประชุมวิชาการทุกปี 
และจากผล HPI ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) มีค่าคะแนนน้อยที่สุดจึงได้จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ ในการปลดหนี้สร้างสุข ซึ่งเน้นการออมอย่างมีสติและเริ่มจากตนเองและเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาให้ความรู้แนวทางการลงทุนและ
เก็บออมในระยะยาว ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีการก าหนดเป็นนโยบายสร้างสุขในองค์กร ประกาศนโยบาย
อย่างชัดเจน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของกองบริหาร
การสาธารณสุข มีตัวแทนจากทุกกลุ่มงานร่วมเป็นแกนน าและถ่ายทอดความสุข เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพราะทุกคนคือคนส าคัญขององค์กร ก่อให้เกิดความสุขที่มา
จากใจพร้อมใจในการขับเคลื่อนกองบริหารการสาธารณสุขเป็นองค์กรแห่งความสุข จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

ในปีถัดไปเห็นควรจัดท าแผนการจัดกิจกรรมองค์กรสร้างสุขให้ครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเน้นด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) เนื่องจากในปี 2563 ยังไม่ครอบคลุมทุกคนและ
เป็นเรื่องส าคัญของบุคลากร ถ้าการเงินดี ไม่มีหนี้ จะท าให้สุขภาพกาย สุขภาพใจดี ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตจนถึงวัยเกษียณ
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มี Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพตนเอง “2:1:1 สูตรรักสุขภาพ” 
บทสรุปผู้บริหาร 

จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 
4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Prevention Promotion & Protection Excellence) ด้านการบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศก าหนดเป้าหมายให้ก าลังคน
ด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุกในการท างาน เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดว่า 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ทั้งนี้  จากผลการวิเคราะห์ความสุขของบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
พบว่า ในภาพรวม บุคลากรมีความสุขเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 61.89 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากร
โดยส่วนใหญ่ “มีความสุข” อย่างไรก็ตามพบว่า ความสุขด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax)
ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) ด้านสังคมดี (Happy Society) มีความสุขเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น
ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนางาน พัฒนาคน รวมทั้งความผูกพันและความสุข
ของบุคลากร ผ่านการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดตั้งคณะท างานและการสนับสนุนกิจกรรมส าคัญ
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคมและความรู้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ 
(E-Learning) กิจกรรม Reuse นี้เพ่ือเธอ กิจกรรมกอง บค. สะอาด สดใส ไร้ฝุ่น (Big Cleaning Day)
กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพ่ือน าไปท าสื่อการสอนอักษรเบรลล์ กิจกรรมเข้าวัดท าบุญ 
ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาในวันธรรมสวนะ และกิจกรรม 2:1:1 สูตรรักสุขภาพ เป็นต้น 
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กิจกรรม 2:1:1 สูตรรักสุขภาพ เป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและ
กิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายการก ากับและดูแลองค์การที่ดีของกอง บ.ค. 
ด าเนินการโดยคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายการกับดูแลองค์การที่ดีร่วมกับคณะท างานพัฒนา
ระบบบริหารราชการของกอง บ.ค.ฯ โดยเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรออกก าลังกายควบคู่
กับการรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ตามหลักโภชนาการตามสูตร 2:1:1 (ผัก 2: ข้าว 
1: เนื้อ 1) เพ่ือให้บุคลากรใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง มีสุขภาพกายที่ดี มีความพร้อมในการพัฒนา
สุขภาพจิต รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตประจาวันและปฏิบัติงานขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ บุคลากรในสังกัด
กอง บ.ค. มีค่า BMI (ค่าดัชนีมวลกาย) ในระดับปกติเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10 จากจ านวนบุคลากร
ทั้งหมด (รวมจ านวน 214 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 63) 30 ก.ค. 63

ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว สรุปขั้นตอนการด าเนินการได้ดังนี้ 1) ออกแบบระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลการออกก าลังกาย ด้วย LINE Application เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของบุคลากร ข้อมูลค่า BMI (ค่าดัชนี
มวลกาย) ทั้ งก่อนและหลั งด าเนินกิจกรรม ข้อมูลภาพหรือหลักฐานการด าเนินกิจกรรม 
และประมวลผลค่า BMI(ค่าดัชนีมวลกาย) ซึ ่งสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟและแสดง
ค าแนะน าค่าเป้าหมาย BMI (ค่าดัชนีมวลกาย) ในระดับปกติได้ 2) ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการจัด
กิจกรรมให้บุคลากรในสังกัดทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของกอง บ.ค. เช่น ไลน์กลุ่มสื่อสาร บ.ค. 
ไลน์กลุ่มคณะท างาน ฯลฯ 3) จัดเก็บข้อมูลน้ าหนักและวัดค่า BMI (ค่าดัชนีมวลกาย) ของบุคลากรก่อน
ด าเนินกิจกรรม ผ่านระบบ การจัดเก็บข้อมูลฯ เพ่ือเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลง เมื่อกิจกรรม
เสร็จสิ้น 4) ด าเนินกิจกรรมและติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 5) จัดเก็บข้อมูลน้ าหนักและค่า BMI 
(ค่าดัชนีมวลกาย) ภายหลังจัดกิจกรรม ประมวลผล BMI (ค่าดัชนีมวลกาย) และสรุปผลในภาพรวม
และในภาพรายกลุ่มงาน แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบ 6) สรุปผลการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ จุดเด่นของ
การจัดกิจกรรม 2:1:1 สูตรรักสุขภาพ คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ สามารถบันทึก
และจัดเก็บข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง ผู้จัดกิจกรรมกับบุคลากร
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สะดวก บุคลากรมีความคุ้นเคยกับการใช้งานส าหรับ
การด าเนินการ กอง บ.ค. มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 214 คน ก่อนด าเนินกิจกรรม
บุคลากรมีค่า BMI (ค่าดัชนีมวลกาย) ในระดับปกติ คิดเป็นร้อยละ 37.38 (จ านวน 80 คน) โดยบุคลากร 
ได้ร่วมกิจกรรมโดยการออกก าลังกายประเภทต่างๆ เช่น เดิน วิ่ง โยคะ ปั่นจักรยาน ฟุตบอล เป็นต้น 
และบันทึกกิจกรรมเพื่อร่วมเก็บเป็นคะแนนผ่านระบบ 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การสื่อสารภายในองค์กร : มีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว บุคลากรเข้าใจนโยบายกิจกรรมและ

เป้าหมายอย่างชัดเจน
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร : บุคลากรทุกระดับให้ความสนใจ มีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
3. การท างานเป็นทีม : แรงจูงใจ ความสามัคคีในการร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย 
4. การสนับสนุนจากผู้บริหาร : ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ : เครื่องมือในการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพ (ใช้งานง่าย 

และลดระยะเวลาในการท างาน) 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน ามา
ออกแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม และเพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน 

2. ควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรตระหนัก
ถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 

3. ควรมีการจัดตั้งคณะท างานหรือบูรณาการคณะท างานเพ่ือด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
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ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็น Success Story 
การจัดห้องสร้างสุข (SPD Happy Room) และการจัดตั้งชมรม 

จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection 
Excellence) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
และบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากร
เป็นเลิศ (People Excellence) ได้มีการก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ คือ 
เป็นคนดีมีคุณค่าและมีความผาสุก โดยการส่งเสริมให้คนมีความผาสุก กระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการใช้เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร (Happy Public
Organization Index) เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนการสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ 
ให้บุคลากรมีความสุขกับการท างาน ควบคู่กับการมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมที่ปลอดภัย 

กองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญกับ
การขับเคลื่อนความสุขจึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างสุขกองยุทธศาสตร์และ
แผนงานขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน เ พ่ือวางแผนก าหนดรูปแบบจัดท าแผน
ปฏิบัติการ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งสรุปรายงานผลการด าเนินงาน

ผลการขับเคลื่อนการสร้างสุขผ่านคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างสุข กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกเฉพาะประเด็นส าคัญ มาจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างสุข 
ปี 2562 – 2563 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยเนื้อหาในแผน ฯ แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
กับเป้าหมายกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง People Excellence ที่มีเป้าหมาย “คนดี มีคุณค่า 
มีความผาสุก” และแผนพัฒนากองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูง ทันสมัยและ
มีความสุข” เป้าประสงค์ที่ 7 “กองยุทธศาสตร์และแผน เป็นองค์กรแห่งความสุข สภาพแวดล้อม
ในการท างานเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี” ซึ่งแผนสร้างสุขกองยุทธศาสตร์และแผน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2563 ก าหนดเป้าหมาย คือ “คนเก่ง คนดี มีสุข” ประกอบด้วยมาตรการที่ส าคัญ 3 มาตรการ ได้แก่     

1. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
2. สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนความสุข
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด าเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่องในการใช้ห้องสร้างสุข (SPD Happy Room) โดยปรับปรุงเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็นพรมเช็ดเท้า หมอนหนุน เครื่องชั่งน้ าหนัก อุปกรณ์เกมส์ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร ใช้สร้างบรรยากาศให้น่าท างาน ใช้พักผ่อนระหว่างพักการปฏิบัติงาน
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เพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรทุกคนออกมาในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์
อย่างหนึ่งที่จะท าให้เกิดการสร้างสุขร่วมกัน ของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ห้องสร้างสุข 
ประกอบด้วยมุมต่าง ๆ  ดังนี้ 1. มุมปฐมพยาบาล First Aid Corner 2. มุมประชุมกลุ่มย่อย Co-working 
Space 3. มุมพักผ่อน Coffee Corner 4. มุมนั่งท างาน Working Corner
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารและบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทุกคนให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน
ความสุขในองค์กร โดยผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการสร้างสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการสร้างสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงานหรือมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 

2. มีการมอบนโยบายในการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างสุข ปี 2562 - 2563  
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดังนี้  การจัดท าแผนปฏิบัติการสร้างสุขฯ เป็นกระบวนการที่ส าคัญ 
ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม ร่วมมือกันสร้างบรรยากาศในการท างานให้น่าท างาน ดึงศักยภาพของ
ทุกคนในกองยุทธศาสตร์และแผนงานออกมา เพ่ือหา Solution แล้ว Create ร่วมกัน การจัดห้อง
สร้างสุขถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง เป็นสถานที่ที่จะสร้างสุขของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และ
แผนงานทุกคน ซึ่งมีบุคลากรไปใช้บริการห้องสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้พักผ่อน นั่งท างาน 
ประชุมกลุ่มย่อยและตรวจสุขภาพโดยการ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก เป็นต้น

3. การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการสนับสนุนให้มีกิจกรรมระหว่างบุคลากร
ร่วมกัน จากการรวมตัวกันของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน หรือคล้ายกัน ได้ด าเนินจัดตั้งชมรม
ขึ้น 4 ชมรม ได้แก่ ชมรม “SPD Like สาระ” วัตถุประสงค์เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
ให้แก่บุคลากร, ชมรม “SPD รักษ์ D” วัตถุประสงค์เน้นจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดโลกร้อน, 
ชมรม “SPD Free Style วัตถุประสงค์เน้นกิจกรรมสร้างความผ่อนคลาย จากการปฏิบัติงาน ดนตรี 
กีฬา, ชมรม “SPD Me ดี” วัตถุประสงค์เน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรท าความดี โดยแต่ละชมรมมีวัตถุประสงค์ของการตั้งชมรมที่แตกต่างกัน แต่มี
วัตถุประสงค์หลักเหมือนกันคือเพ่ือร่วมกันคิดร่วมกันท า สร้างความสามัคคีและความผูกพันให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรในองค์กร สร้างสรรค์กิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับบุคลากรทุกคนและองค์กร
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนการด าเนินงานแผนสร้างสุขกองยุทธศาสตร์และแผน
2. การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมขององค์กรที่จัดขึ้น
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างสุขในตนเอง และการสร้างสุขในองค์กร
4. สร้างกิจกรรมที่ให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มากข้ึน
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- องค์กรมีบรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมความสุขของพนักงาน เช่น การทักทาย การไหว้ 
การยิ้ม การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอย่างใกล้ชิด

- องค์กรมีการด าเนินงานเสริมสร้างความสุขในการท างาน สอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงาน

- องค์กรมีมาตรการ/แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น 
การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด

- องค์กรมีการพัฒนากระบวนการใหม่หรือนวัตกรรมในการด าเนินงานเสริมสร้างความสุข
ในการท างาน

- องค์กรมีกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลสู่บุคคล หรือ จากบุคคลสู่สื่อ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในองค์กร

- องค์กรมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมใช้งานในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
ขององค์กร เช่น ต ารา คู่มือ

- องค์กรมีช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายช่องทางตาม ความเหมาะสมของ
องค์กร เช่น การอบรม การสอนงาน การส่งบุคลากร ไปอบรมต่างๆ

บทสรุปผู้บริหาร
ทางผู้บริหารได้รับทราบแนวคิดองค์กรแห่งความสุข ก าหนดเป็นนโยบายสร้างสุขขององค์กร 

และได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรแห่งความสุข และมีการ
ถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ โดยมีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เสริมสร้างให้คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และผู้บริหารเป็นต้นแบบ /แบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
บุคลากรกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแรงร่วมใจ

ให้ความร่วมมือที่ดี ในการท าให้การด าเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด าเนินการ
ไปได้ด้วยดี เพ่ือเสนอเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ มีคุณภาพมาตรฐาน ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
เสนอแนะให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้มีการด าเนินการจัดอบรมประชุม ในเรื่องกาด าเนินงาน

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขต่อไปเรื่อยๆทุกปี (แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 อาจจะท าให้
การอบรมประชุมครั้งนี้ได้เลื่อนไป)
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
บทสรุปผู้บริหาร 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการพัฒนาความสุข 
ของคนท างาน โดยใช้หลักการ “คุณธรรมน าการพัฒนา” มุ่งสร้างความสุขด้วยคุณธรรมความดี 
ผ่านการบูรณาการการสร้างความสุขของบุคลากร เข้ากับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติภายใน การพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่มุ่งขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นระบบ สนองตอบต่อ
ปัญหาและความต้องการของบุคลากรตามความสมัครใจและความประสงค์ร่วมกัน จากปัญหา 
ที่อยากแก้ และความดีที่อยากท า ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ภายใต้คุณธรรม 4 ประการ 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา ทั้งในมิติทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย 
จากการประชุมร่วมกันของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
มีมติร่วมกันก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า” ดังนี้ 
ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 

1) ความตรงต่อเวลา ในการเข้าร่วมประชุม และการปฏิบัติงาน 
2) การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน 

ความดีที่อยากท า ได้แก่ 
1) การสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ตามหลักศาสนาเป็นประจ าทุกวันราชการ 
2) การจัดกิจกรรม 5 ส. 
3) การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและประหยัดพลังงาน 
4) การออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวันราชการ 

คุณธรรมเป้าหมาย ก าหนดตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
1) พอเพียง 
2) วินัย 
3) สุจริต 
4) จิตอาสา 
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ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวม 16 กิจกรรม ส าหรับกิจกรรม
ที่โดดเด่น เช่น 

- กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ตามหลักศาสนาเป็นประจ าทุกวันราชการ 
- กิจกรรม “ศปท.สธ. กายฟิต พิชิตโรคา” สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที 
- กิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข ณ หอพระพุทธนิรามัย เมื่อวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม
กิจกรรม ฯ ด้วย

- กิจกรรมบริจาคสิ่งของใช้แล้วเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยก าหนดบริจาคขวดและฝาขวดน้ า
พลาสติกใช้แล้ว ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคขวด
และฝาขวดน้ าพลาสติกใช้แล้ว ในครั้งนี้ด้วย 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประสบผลส าเร็จด้วยปัจจัยส าคัญ คือ 

1. การบูรณาการการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขร่วมกับค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติ
ภายในการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นระบบ มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเป็น
เจ้าของกิจกรรมร่วมกัน ของบุคลากร 

2. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ
ให้ความส าคัญ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความสุขด้วยคุณธรรมของหน่วยงาน 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น ควรด าเนินการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการเข้ากับ
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติภายในการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่  6 ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ อย่างต่อเนื่อง ตามวงจรเดิมที่ต้องมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานสอดคล้องกับปัญหาที่อยากแก้
และความดีที่อยากท าที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ โดยเพ่ิมประเด็นการขับเคลื่อนทั้งในมิติทางศาสนา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน 

องค์กร อาทิ กิจกรรมยืดเหยียด กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมสันทนาการ ร้อง เล่น เต้น ร า เพ่ือให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บรรยากาศการท างานร่วมกัน มอบรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และ
ก าลังใจให้แก่กัน 

ดังนั้น เพื่อส่งมอบความสุขรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่สังคม ส านักงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ด าเนินงานภายใต้อัตลักษณ์ขององค์กร คือ CPIRD ท างานเป็นทีม
จิตอาสาเป็นเลิศ เชิดชูวินัย สุจริต คิดพอเพียง จึงได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “ปั่นยิ้มอ่ิมสุข” ขึ้น 
ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กก าพร้า พระสิริ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสิ่งของ อาทิ อุปกรณ์เครื่อง เขียน อุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร อาหารแห้ง เพ่ือมอบ
ให้แก่น้อง ๆ และหลังจากที่ได้มอบสิ่งของเสร็จแล้ว ก็ได้เชิญชวน น้องๆ เข้าร่วมเล่นกิจกรรมสันทนาการ
ที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นการส่งมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้แก่ น้อง ๆ อย่างใจจริง 
หรือจะกล่าวได้ว่า “ผู้ให้มีความสุข ผู้รับก็มีความสุข” 
บทสรุปผู้บริหาร 

เมื่อ คน คือ หัวใจขององค์กร การสร้าง คน ให้รวมกันเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace)” คือ การพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพ่ือให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กร
ไปสู่การเติมโตอย่างยั่งยืน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ได้มอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน 3 ข้อดังนี้ 1) มุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รับบริการ 2) ไปด้วยกัน ความสามัคคี และ 3) การท างาน
อย่างมีความสุข (Happy Work Place) 

2. มีการจัดประชุมประจ าเดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ปัญหาและ 
อุปสรรค เพ่ือปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเพ่ือร่วม
วางแผนในการด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ 

3. สังคมพ่ีน้องเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน การที่บุคลากร
มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเป็นกันเองรับฟังให้ค าปรึกษา 
เปิดเผยความรู้สึกความคิดระหว่างกันได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
การส่งเสริมสุขภาพในองค์กร เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรในองค์กร 

เพ่ือให้บุคลากรสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีพร้อมอยู่เสมอทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคมสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น ส านักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิต แพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพองค์กร
แห่งความสุข โดยจะก าหนดรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมเพ่ือร่วมกัน
สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุขได้อย่างยั่งยืน ต่อไป 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
แนวทางการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมสู่องค์กรแห่งความสุข

บทสรุปผู้บริหาร
หน่วยงานส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ภารกิจที่ส าคัญก็คือ เรามีหน้าที่

ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์แก้ไขความเข้าใจผิด ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งในภาวะวิกฤต และ
ภาวะปกติหน่วยงานสารนิ เทศมีการท างานที่ เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว  ทันสถานการณ์ 
และที่ส าคัญทุกอย่างจะต้องถูกต้อง หน่วยงานคุณธรรมก็เช่นเดียวกันจะต้องเป็นหน่วยงาน
ที่มีวินัย สุจริต โปร่งใส พอเพียง และมีจิตอาสา หรือการท า CSR ความส าคัญที่สุดคือทุกคน
ในหน่วยงานจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องคุณธรรม ผู้บริหารหน่วยงานก็ต้องเป็นตัวอย่าง
แบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง ดังนั้นการท างานมันต้องร่วมมือกันทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
การท างานทุกอย่างถึงจะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้น าองค์กรมอบนโยบายการด าเนินงานและสนับสนุนให้บุคลากรส านักสารนิ เทศ

มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสุข ความรักและความสามัคคี ภายในองค์กร 
โดยให้อิสระแก่บุคลากรในการเสนอความคิดสร้างสรรค์ แสดงผลงาน และนวัตกรรมใหม่ในการ
พัฒนาปรับปรุงงาน พร้อมสร้างแรงจูงใจและมอบขวัญก าลังใจแก่ผู้มีผลงานดีเด่นหรือมีผลงาน
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยส านักสารนิเทศส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้บุคลากรรังสรรค์
ผลงานที่สร้างสรรค์และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เน้นคนส าราญ งานส าเร็จ 
ยกระดับเป็นองค์กรแห่งความสุข และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะน าพาองค์กรสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1.ให้องค์กรมีนโยบายการด าเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรแห่งความสุขเป็นประจ า

อย่างต่อเนื่อง

2.เสนอให้มีเวทีน าเสนอผลการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขของกระทรวงสาธารณสุข

ในระดับชาติ
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
“งานได้ผล คนเป็นสุข” 

บทสรุปผู้บริหาร
การสร้างสุขในองค์กรของกองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นางอมรรัตน์ พีระพล ผู้อ านวยการกองบริหารการคลังได้ขับเคลื่อนให้กองบริหารการคลังเป็นองค์กร
แห่งความสุขมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพท่ีดี และมีความสุขในการท างาน โดยอาศัย
หลักการ 3 ประการ คือ

1. สไลด์ Happy People เพื่อให้บุคลากรกองบริหารการคลังมีความสุข มีศีลธรรมอันดีงาม 
และเอ้ืออาทร ต่อตนเองและผู้อ่ืน สร้างสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1.1 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และการจัดห้องละหมาดส าหรับผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามได้มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสมาธิ ความสงบเยือกเย็นท าให้จิตใจ
ผ่อนคลาย

1.2 กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จับฉลากและแลกของขวัญ
1.3 กิจกรรมจัดอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ Infographic ให้แก่บุคลากร
1.4 กิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก และมีสถานที่ส าหรับการแบ่งปันถุงผ้า 

มีการรับบริจาคและให้ยืมถุงผ้า
2. ที่ท างานน่าอยู่ (Elaony Workplace) เพ่ือให้กองบริหารการคลังเป็นที่ท างานสะอาด ปลอดภัย

2.1 กิจกรรมจ้างเหมาบริการให้แม่บ้านท าความสะอาดใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรค
2.2 กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือ

ในสถานการณ์เชื้อโรคไวรัส โควิด-19 และถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลง ยังคงให้บุคลากรปฏิบัติ
เหมือนกับช่วงที่เชื้อโรคไวรัส โควิด-19 ระบาด

3. การท างานเป็นทีม (Happy Teamwork)
3.1 กิจกรรมจัด O.D. มีต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. การวัด/ประเมินตามโครงการ Happy Moph กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
มีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ทั้งหมด 5 หมวด ขาดรายละเอียดและขั้นตอน
ที่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการครบทั้ง 5 หมวด และวัดผลเชิงรูปธรรมยาก

2. การด าเนินงานพัฒนาความสุขขององค์กร เห็นผลช้าต้องใช้ระยะเวลา
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
สสจ.เชียงราย... สุขเพราะผ่อนคลาย Happy Relax

บทสรุปผู้บริหาร
จุดเริ่มต้นการด าเนินกิจกรรมสร้างความสุขของส านักงานสาธารณสุขเกิดจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูล (HAPPINOMETER) ปี 2562 โดยมีอัตราการตอบแบบประเมิน (Respond Rate) อยู่ที่ 
84.58 ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อยู่ที่ 63.51 อยู่ในระดับ Happy
ทั้ง 9 มิติ แยกรายมิติ มิติที่สูงสุด คือ Happy Soul (71.23) และ Happy Heart (71.06) มิติที่
ต่ าสุด คือ Happy Money (50.99) และ Happy Relax (55.56) โดยผู้บริหารระดับสูง เห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีการตั้งคณะด าเนินการสร้างสุขใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
โดยเน้นไปที่ Happy Relax ซึ่งเป็นมิติที่ได้รับค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมินต่ าเป็นอันดับสองของ
บุคลากรทุกระดับ โดยต้องการเห็นบุคลากรใช้ชีวิตประจ าวันและท างานอย่างมีความสุข ที่สุขทั้งทางกาย 
และทางใจ อีกทั้งยังตระหนักว่า ความสุขของบุคลากรทุกคนจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบไปด้วยปัจจัย
หลายด้าน เช่น สถานะทางครอบครัวที่ดี การมีจิตใจดีตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งที่บ้านและที่ท างาน จึงพยายามหาแนวทางในการด าเนินการ
ให้องค์กร บุคลากรและชุมชนรอบข้าง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป 
อีกทั้งผู้บริหารยังเห็นว่าหากท าให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้ว จะเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อน
ความสุขไปยังชุมชนรอบข้างอีกด้วย นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังเล็งเห็นความส าคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกัน โดยมองว่าการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน จะเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่เชื่อมร้อยบุคลากรไว้ด้วยกัน โดยเป้าหมายส าคัญของ Happy Relax จึงเน้นไปที่การ
ผ่อนคลายต่อสภาวะกดดัน ความเครียดและหาวิธีที่จะเพ่ิมความสุข หรือบรรเทาความเครียดนั้น
ให้เบาบางลง แนวทางหรือวิธีการในการผ่อนคลายความเครียดนั้นเชื่อมโยงกับศาสตร์ของการ
นันทนาการ (Recreation) ที่เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม 
โดยเป็นการใช้เวลาว่าง ในการท ากิจกรรมที่หลากหลายตามความสมัครใจหรือความสนใจของแต่ละคน 
การนันทนาการมีความหมายใน 3 มิติคือ

1. การท าให้สดชื่นหรือสร้างพลังขึ้นมาใหม่
2. กิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย ที่บุคคลสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวตามความ

สนใจของตนเอง
3. กระบวนการพัฒนาประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการ

ต่างๆ เป็นสื่อโดยเป็นการใช้เวลาว่าง หรือเวลาอิสระ ในการท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
ซึ่งความหมายในทุกมิติล้วนแล้วแต่ต้องการให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน ความสงบสุข 
ผ่อนคลาย ให้เกิดข้ึนกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการทั้งสิ้น
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โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนิน กิจกรรม Happy Relax ต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมเยี่ยมไข้ กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ว่าหน่วยงานมีความรัก และ

ความห่วงใยในตัวของบุคลากรทุกคนที่เจ็บป่วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร
อีกด้วย โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน จะเป็นตัวแทนของหน่วยงานในการไปเยี่ยมไข้ และในบางครั้ง
หากผู้บริหารมีเวลาก็จะไปเยี่ยมไข้ด้วยตัวเอง

กิจกรรมคนดีศรี สสจ.เชียงราย ในดวงใจ เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคลากรที่สร้างแบบอย่างที่ดี
ต่อเพ่ือนร่วมงาน โดยใช้วิธีการร่วมโหวต คัดเลือกบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารในดวงใจ
2. หัวหน้ากลุ่มงาน/งานในดวงใจ
3. บุคลากรในดวงใจ จ านวน 4 ด้าน ดังนี้

• ด้านบุคลิกภาพดี
• ด้านจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม
• ด้านแบบอย่างการดูแลสุขภาพ
• ด้านมนุษย์สัมพันธ์ดี

กิจกรรมงานปีใหม่ (Happy Relax) ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกคนได้สนุกกันอย่างเต็มที่ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยกิจกรรมในงานจะมีการ
แข่งขันกีฬาในช่วงเช้า และช่วงกลางวันจะรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมกับชมการแสดงต่าง ๆ 

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยในแต่ละเดือนของปีที่มีวันส าคัญทางศาสนา 
วัฒนธรรมหรือประเพณีไทยจะดึงความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ 
โดยหากเป็นวันที่ส าคัญทางศาสนาจะมีการพาพนักงานไปร่วมท าบุญ ตักบาตร และในช่วงเดือน 
เมษายน จะมีการจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวในเทศกาลปีใหม่เมือง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในการท างานได้มีการเชิญชวนให้บุคลากร
ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบส านักงาน และปรับภูมิทัศน์หน้าส านักงานให้สวยงามมีการปรับ
สภาพแวดล้อมของห้องท างานและอาคารส านักงานให้เอ้ือต่อการท างานตามหลักอาชีวอนามัย และ
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนิน กิจกรรม 5 ส. ในทุกหน่วยงาน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญในการท ากิจกรรมสร้างสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย คือ การสนับสนุนจากผู้บริหารที่ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับบุคลากร
สาธารณสุข อีกทั้งหัวหน้างานที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขด้วยตัวเองที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับบุคลากรทุกคน อาทิ กิจกรรม เลิกบุหรี่ มีผู้บริหารที่เคยสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานานเข้าร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

การจัดวางคณะท างานให้กระจายอยู่ในทุกกลุ่มงาน ถือเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างานสร้างสุข
ในองค์กร เนื่องจากคณะท างานเหล่านั้นจะเป็นคนที่สร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ชักชวนบุคลากร
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ตัวช้ีวัดความสุข = รอยยิ้มที่อยู่บนในหน้าของบุคลากรทุกคน

กิจกรรม โดยคณะท างานที่เข้ามาท างานล้วนแล้วแต่มีจิตอาสาทั้งสิ้น แต่การคัดเลือกตัวแทน
บุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานนั้น จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เอ้ือต่อการท างาน อาทิ 
ทักษะในการสื่อสาร ทักษะ ในการท างานร่วมกับคนอ่ืน มีความโดดเด่นในทักษะการน าเสนอ ฯลฯ 
คุณสมบัติของคณะท างานทุกคนจะเป็นเหมือนกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมสามารถด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญทีมงานต้องเข้มแข็ง เชื่อมร้อยประสานการขับเคลื่อนงาน
ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขความส าเร็จของการท างานสร้างสุขในองค์กรอีกข้อหนึ่งของหน่วยงาน

ถึงแม้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจะไฟเขียวเห็นชอบกับการท ากิจกรรมสร้างสุข 
แต่ในการท างานก็ยังพบว่า ยังมีปัญหาติดขัดกับหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งบประมาณ
ในการท ากิจกรรม ซึ่งหากพบปัญหาระหว่างทางในการท างาน คณะท างานก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
ทั้งเรื่องรูปแบบกิจกรรมงบประมาณ โดยเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละกิจกรรมอาจลดลงไป
แต่คณะท างานทุกคนไม่มองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นปัญหา แต่เห็นเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกหนึ่งเรื่องในการ
ท างาน และมองว่าเป้าหมายของงานเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่า

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
จากการท างานสร้างสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย 4ป คือ
1. เปิดใจ บุคลากรต้องเปิดใจยอมรับเรื่องราวทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต้องรู้ว่าภายในองค์กร

มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร
2. ปรับ บุคลากรปรับตัวเองให้สอดรับกับสิ่งแปลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมสร้างสุข 

เพราะมีเครื่องมือมากมายที่จะน ามาปรับใช้กับองค์กร บางเครื่องมืออาจตอบโจทย์ บางเครื่องมือ
อาจจะไม่ตอบโจทย์ดังกล่าวคนท างานจึงต้องมองหาแนวทางหลายๆอย่างที่จะตอบโจทย์การท างาน
สร้างสุขในองค์กรของตัวเอง

3. ปลง หากท ากิจกรรมสร้างสุขแล้วไม่ประสบความส าเร็จก็ต้องยอมรับ และหาวิธีการใหม่
หรือเครื่องมือใหม่ในการท างานเพ่ือให้กิจกรรมสามารถเกิดขึ้นได้จริงและพัฒนาอยู่เสมอ

4. ประสาน ความร่วมมือทั้งแนวราบและแนวดิ่งและการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับและบูรณาการงานทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบทบาทเพ่ือเกิดความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมและเกิดผลลัพธ์ใช้เชิงบวก และรู้สึกความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายเดียวกัน
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
ห้องปฏิบัติการความสุข (Happy Lab)

บทสรุปผู้บริหาร 
กิจกรรมห้องปฏิบัติการความสุข เกิดจากความต้องการและการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ 

เพ่ือสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องไปกับแนวทางการสร้างสุข 8 ประการ 
(Happy 8) เป็นการด าเนินการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างความสุขในองค์กร 
และจะส่งผลให้เกิดความผูกพันในองค์กรเกิดผลลัพธ์ในการท างานที่ดีและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานต่อไป
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการสร้างสุขและให้การสนับสนุน
2. กิจกรรมเกิดจากการส ารวจความต้องการที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่
3. ได้รับความร่วมมือจากชมรมต่างๆในโรงพยาบาล มาช่วยเป็นวิทยากรในการจัดอบรม
4. ทีมงานผู้จัด มาจากสหสาขาวิชาขีพ ท าให้เกิดความหลากหลายในการระดมความคิด

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม เนื่องจากปีงบประมาณนี้ติดปัญหา COVID-19 ท าให้

ต้องยกเลิก กิจกรรมไปบางส่วน
2. ในโรงพยาบาลใหญ่ ยังประสบปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ท าให้บุคลากร

หลายๆท่านไม่ทราบว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้น
3. วิธีประเมินผลเพื่อจะเชื่อมโยงความสุขขององค์กรยังไม่ชัดเจน ความสุขเป็นการประเมินผล

ทางอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ท าให้ไม่สามารถประเมินออกมาในเชิงรูปธรรม
ได้ชัดเจน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
“ดูแลผู้คนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน โดยร่วมเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับชุมชน”
โรงพยาบาลสันทราย เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M 2 ขนาด 150 เตียง อยู่ไกลจาก

ตัวจังหวัดประมาณ 16 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ซึ่งดูแลรับผิดชอบประชากร 
130,542 คน และโรงพยาบาลสันทรายรับส่งต่อผู้ป่วยจากอ าเภออ่ืนๆ ในเครือข่ายบริการที่ 2 
จ านวน 6 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอพร้าว อ าเภอเชียงดาว อ าเภอสะเมิง อ าเภอเวียงแหง อ าเภอแม่แตง 
และอ าเภอกัลยาณิวัฒนา ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวง
สาธารณสุข และแผนพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลสันทราย เพ่ือบางเบาภาระการด าเนินงานและ
แก้ปัญหาจ านวนเตียงรองรับผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอของโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ ปัจจุบันมีบุคลากร 
จ านวน 533 คน โดยมีนายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล ในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล 

“We shall humbly care of people. Be wises and mature together with 
community” ภายใต้ พันธกิจ ดังนี้

“ เป็นองค์กรของรัฐท่ีส่งมอบบริการด้านสุขภาพและสนับสนุนให้เกิดสุขภาวะท่ียั่งยืน 
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพคุณค่าศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ 

โดยร่วมเรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมกับชุมชน”
การด าเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลสันทราย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็น

กรรมการอ านวยการเป็นผู้ขับเคลื่อนและคณะกรรมการ HRD ร่วมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรท้ังโรงพยาบาล
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ตัวอย่างกิจกรรมท่ีด าเนินงาน ในปี งบประมาณ 2561-2563 ดังนี้
Happy Body

1. การตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี
2. การให้วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ในบุคลากร
3. โรงอาหาร Clean Food Good taste/
4. อบรมการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
5. โรงพยาบาลฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ เป็นประจ าทุกปี
6. พ่นยาป้องกันไข้เลือดออกในโรงพยาบาลทุกวันเสาร์
7. กระทรวงสาธารณสุขประเมินมาตรฐานประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก

เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 (ปี 2561)
Happy Relax 

1. กิจกรรมวันสงกรานต์ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2. กิจกรรมวันเกิด
3. การเปิดเพลงผ่อนคลายในช่วงพักกลางวัน

Happy Heart
1. การเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
2. การเป็นจิตอาสาพระราชทาน พอ.วส.
3. ร่วมบริจาคเงิน /บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
4. การเยี่ยมไข้ เจ้าหน้าที่ท่ีเจ็บป่วย
5. จัดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
6. Big Cleaning Day

Happy Soul
1. ร่วมกิจกรรมพระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ ของอ าเภอสันทราย เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ และท าบุญวันก่อตั้งโรงพยาบาล
3. การถวายเทียนพรรษา

Happy Family
งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง งานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษียณ

Happy Society
1. การออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี
2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและในชุมชน

Happy Brain
สนับสนุนการท าวิจัย R2R การน าเสนอผลงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
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Happy Money
จัดอบรมความรู้การเงินโดยเชิญวิทยากรจากสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ การให้กู้ดอกเบี้ยต่ า

เพ่ือช าระหนี้นอกระบบ การวิเคราะห์สุขภาพการเงิน
1. การส่งเสริมการออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2. Happy Market ทุกวันจันทร์และวันพฤหัส
3. จัดตั้งกลุ่มเสนอขายสินค้าสาธารณะผ่านทาง Application Line

บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบันประชาชนมีความเจ็บป่วยและรับบริการสุขภาพมากขึ้นในโรงพยาบาลสันทราย

มีผู้ป่วยที่มารับบริการเพ่ิมขึ้นจากเดิมทุกๆปี ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีภาระหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึง
ในบางครั้งบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานส่งผลต่อสุขภาพและจิตใจของบุคลากร รวมถึงภาวะ
เครียดต่างๆ คนท างานในองค์กรถือเป็นบุคคลส าคัญและเป็นก าลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร 
ชุมชน และสังคมผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรเป็นล าดับแรก โดยการสร้างความสุข
ในที่ท างานนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุข
ในการท างาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดท าให้งานที่ได้รับมอบหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้ง
ภายในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างานเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยน
และพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยโรงพยาบาลสันทรายได้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ควบคู่
ไปค่านิยมในการด าเนินงาน คือ 
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Work together in relationship to learn and grow : ท างานร่วมกันท่ามกลาง 
สัมพันธภาพเพ่ือที่จะเรียนรู้และเติบโตด้วยกัน 

Encourage understanding : สนับสนุนการท าความเข้าใจซึ่งกัน 
Listen with an open mind : รับฟังกันด้วยใจที่เปิดกว้าง 
Laugh and enjoy humor throughout the day : หัวเราะและมีอารมณ์ขันตลอดทั้งวัน
Notice the dignity and value of ourselves and others : ใส่ใจในศักดิ์ศรีและ

คุณค่าของพวกเราเองและผู้อ่ืน  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ดูแลผู้คนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน โดยร่วม
เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับชุมชน” 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารและทีมน าเห็นความส าคัญของความสุขของบุคลากร และให้การสนับสนุน 
การด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสันทรายให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

2. การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล

3. การบูรณาการงานองค์กรแห่งความสุข กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลสันทรายทุกระดับตลอดจนภาคีเครือข่าย

ในการด าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลสันทรายสู่องค์กรแห่งความสุข
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI : Happy Public Organization Index) และการประเมิน
ความสุขของบุคลากร Happinometer อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เนื่องจากเป็นการประเมินทั้งระดับ
ตัวบุคคลและองค์กรท าให้เราสามารถน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและองค์กร เพื่อพัฒนารูปแบบ / กิจกรรมที่
หลากหลายในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่มีบุคลากรจ านวนมากเพ่ือตอบสนองให้บุคลากร
มีความสุขในการในการท างานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
บุคลากรกินอ่ิม อยู่ดี และ มีความสุขในการท างาน จะนาพาองค์กรให้ปลอดภัย 

บทสรุปผู้บริหาร 
การบริหารจัดการให้โรงพยาบาลอยู่รอดในภาวะการเงินวิกฤตเป็นสิ่งที่ท้าทาย นอกเหนือ

จากการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งของที่มีจ ากัด การพัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานต่างๆ 
สิ่งที่ลืมไม่ได้และส าคัญที่สุด คือบุคลากรผู้เป็นฟันเฟืองของการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนองค์กร 
ต้องกินอิ่ม อยู่ดี และมีความสุขจึงจะร่วมแรงร่วมใจ น าพาองค์กรอยู่รอดและปลอดภัย 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

จากปัญหาสถานการณ์การเงินระดับ 7 ของโรงพยาบาล ตั้งแต่ ปี 2559 - 2560 เพ่ือความอยู่รอด
ขององค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการได้แก่ การใช้มาตรการประหยัด การเพ่ิม
รายรับของโรงพยาบาลและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการเป็น
แก้มลิง รับ refer back ผู้ป่วย จากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหนือกว่ามาดูแลต่อเนื่อง รวมทั้ง 
การค้างจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การยกเลิกและปรับลดสวัสดิการนอกเหนือสิทธิอันพ่ึงได้จาก
ทางราชการของบุคลากรลง ท าให้บุคลากรเหน็ดเหนื่อยขาดขวัญและก าลังใจเกิดความเครียดส่งผล
ให้ในปี 2561 ระดับความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรลดลง ผู้บริหารจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่
โดยให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ให้บริการควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการบริการ และการใช้
มาตรการประหยัด ได้แก่ 

1. นโยบายของผู้บริหาร ในการสร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน “การบริการหรือดูแลผู้ป่วย
เป็นโอกาสอันดีที่ได้สร้างบุญกุศล” และยังเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาล 

2. สร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยการปรับเกลี่ยภาระงาน และพิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ จากผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับต่างๆ และจากภาระงานที่รับผิดชอบ 

3. นโยบายของผู้บริหารในการบริหารด้านการเงิน ให้ค านึงถึงปากท้องบุคลากรเป็นส าคัญ 
โดยปรับระบบ การจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบัน เพ่ิมค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ าของกรมแรงงาน 
และตามวุฒิการศึกษา เร่งรัดการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษที่ค้างจ่าย ให้มากที่สุด รวมทั้งการติดต่อสถาบัน
การเงินมาเป็นทางเลือกในการผ่อนชาระหนี้สินของบุคลากร 

4. ปรับเพ่ิมสวัสดิการนอกเหนือสิทธิอันพึงได้ที่ยกเลิกไป เช่น งานเลี้ยงต้อนรับ-ส่ง/เกษียณ 
ของขวัญ/ของที่ระลึก ให้คงเดิม 

5. เพ่ิมสวัสดิการของขวัญวันเด็ก ของขวัญปีใหม่ จากผู้มีอุปการคุณ และ สวัสดิการอาหาร
กลางวันในช่วงสถานการณ์ Covid
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6. เร่งติดตามหนี้คงค้างของผู้รับบริการและเรียกเก็บจาก สปสช. 
7. ขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ การปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า

ส่องสว่างในบริเวณท่ีไม่ได้ใช้งานและช่วงพัก การปิด/พักหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงไม่ใช้งานเป็นต้น
ส่งผลให้

1. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ มีการร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤตทางการเงิน ให้การ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และมีความสุขในการท างาน ยกตัวอย่าง Case การดูแลผู้ป่วยชาย 
ชาวต่างชาติ (อังกฤษ) ซึ่งประสบอุบัติเหตุมีปัญหาการสื่อสารไม่มีญาติพ่ีน้องในประเทศไทย ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้นอนติดเตียง ซึ่ง รพ.ได้รับ refer back มาจากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ได้เอาใจใส่เสมือนญาติพ่ีน้องหรือคนในครอบครัว ช่วยเป็นธุระและจัดการประสานงาน
สถานทูตเพ่ือติดต่อและตามหาญาติ ประสานสถาบันการเงินเพ่ือจัดการค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการดูแล
ตลอดระยะเวลาที่นอนพักรักษาตัวใน รพ.ดอยสะเก็ด เป็นเวลานานกว่า 7 เดือน ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเสียชีวิตอย่างมีคุณค่า ทั้งนี้โรงพยาบาลยังเป็นธุระในการจัดการงานศพ การประสาน
สถาบันภาษา ม.เชียงใหม่ เพ่ือแปลเอกสารและส่งกระดูกกลับไปให้ญาติ ด้วยความเต็มใจและ
ญาติมีความพึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาล เป็นต้น

2. บุคลากรในจุดบริการที่เป็นแก้มลิง รับผู้ป่วย refer back มีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากปี 2562
ทุกหน่วยงาน

3. ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรปี 2563 เพิ่มข้ึนจากปี 2562 (จากร้อยละ 68.32
เป็น 73.68)

4. อัตราการโอน ย้าย ลาออก ลดลง ตามล าดับจาก ปี 2561-2563 (3.46, 3.42, 2.99)
5. ระดับความสุข Happinometer โดยรวม ของบุคลากร ปี 2563 เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2562 (ร้อยละ 

60.92 เป็น 64.32) และ มีความสุขด้านการเงินเพ่ิมขึ้น
6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของโรงพยาบาล ปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 (ร้อยละ 

87.88 เป็น 89.64)
7. สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลดีขึ้นตามล าดับ จาก ระดับ 7 ในปี 2559 - 2560 เป็น 

ระดับ 6 ในปี 2561 และระดับ 2 ในปี 2562-ปัจจุบัน
8. โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลต่อเนื่องจนถึง 

14 กุมภาพันธ์ 2566 ในปี 2563 ผ่านการประเมินมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ศบส.) ระดับ
คุณภาพและ Green & clean Hospital ระดับ plus
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรน าข้อมูลความพึงพอใจและความผูกพันมาใช้ประโยชน์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อความสุขของบุคลากรและวางแผนแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
Put the right man on the right job for happy life (ถูกงาน ถูกคน ถูกใจ)

บทสรุปผู้บริหาร
Put the right man on the right job for happy life (ถูกงาน ถูกคน ถูกใจ) เกิดจาก

แนวความคิดของผู้บริหารที่สนับสนุนให้มีแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานให้เหมาะสมกับ
งานและคน โดยสนับสนุนให้ท างานในด้านที่ถนัดตั้งแต่แรกรับที่เข้ามาสมัครงาน โดยมีการประเมิน
ทางด้านความถนัดการประเมินบุคลิกภาพ การสัมภาษณ์งานที่เข้มข้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้
หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานให้กับสมาชิกในหน่วยงานอย่างเหมาะสมกับความถนัดอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งสอดคล้องไปในแนวทางการสร้างสุข โดยจะด าเนินการสร้างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมใน
องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือจะได้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากท่ีสุด
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ/ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
2. มีทีมและคณะกรรมการในการด าเนินงาน
3. โรงพยาบาลผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพ/มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการจัดอบรมและฟ้ืนฟู
2. ควรมีการท ากิจกรรม KM/แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การประกวดนวัตกรรมต่างๆจาก

ส่วนกลางสนับสนุนความสามารถของคนในโรงพยาบาลที่มีความถนัดในแต่ละด้านให้แสดงศักยภาพ
ออกมา เพ่ือให้บุคคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและหน่วยงานของตน

3. ขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่องส าหรับทีมผู้บริหาร
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot 
โรงพยาบาลแม่วาง ใส่ใจการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ยอดเยี่ยม

1. การใส่ ใจสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะส่งเสริมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ
ในการท างานเพ่ิมข้ึนได้

2. การผสานสันทนาการ การพักผ่อน การผ่อนคลาย เข้ามาในวิถีการท างานจะช่วยลดความเครียด 
และผ่อนคลายระหว่างวันได้เป็นอย่างดี ท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างความสมดุล Work-Life Balance ได้ดีจะมีสุขภาพจิต
ที่ดแีละมีศักยภาพในการท างานที่สูงขึ้น 
บทสรุปผู้บริหาร

โรงพยาบาลแม่วางมีแผนกกลุ่มงานหลายแผนกและหลายกลุ่ มงานทั้ งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ต่างเริ่มหันมาใส่ใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างจริงจัง รวมถึงใส่ใจการดูแลและ
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการท างาน (Working Environmental) ให้ดีด้วยเช่นกัน เพราะนั่น
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม ประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้นได้ด้วย และยังสร้างภาพลักษณ์
ให้องค์กรไปในตัว รวมถึงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร เมื่อบุคลากรได้รับการดูแลอย่างดี
จากองค์กร อยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานที่ยอดเยี่ยม ก่อให้เกิดความสุขในการท างานและ
การใช้ชีวิต สร้างสมดุลให้กับวิถีชีวิตของตนเองได้ นั่นย่อมท าให้เขาอยากร่วมงานและมีความรัก 
ความสามัคคีในองค์กรในระยะยาวด้วยเช่นกัน และยังท าให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือจากบุคคล
องค์กรภายนอก และยังท าให้องค์กรภายนอกก็อยากมาร่วมงานด้วย ซึ่งนั่นล้วนเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่หลอมรวมกันให้เกิดความส าเร็จที่ยอดเยี่ยมในที่สุด 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้น าการสนับสนุนและเห็นความส าคัญ
2. มีการประสานงานและการประชมสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้บุคลากรอย่างทั่วถึง
3. บุคลากรให้ความร่วมมือและใส่ใจเป็นอย่างดี

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. สร้างขวัญก าลังใจให้หน่วยงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน
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องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
โรงพยาบาลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

การด าเนินงาน HAPPY MOPH
โดยผู้น าองค์กรให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินงาน

1. องค์กรสร้างความสุขในการท างาน องค์กรที่สามารถบรรลุถึงพันธกิจที่ตั้งไว้พร้อมกัน
2. องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือประโยชน์ต่อสุขภาพของบุคลากร
3. องค์กรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดี

121



โรงพยาบาลแม่วาง
องค์กรแห่งความสุข แบบความสุข 8 ประการ

1. Happy Body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ

2. Happy Heart
คือเป็นผู้ที่มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น การมีน้ าใจงาม สิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอ่ืนได้ 

ต้องมีน้ าใจคิดถึงคนอ่ืนเอ้ืออาทรต่อกันเพราะคนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ต้องรู้จักแบ่งปัน
อย่างเหมาะสม
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3. Happy Relax
การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต เพื่อไม่ให้ตนเองรู้สึกกดดันมาก

เกินไป หากท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการท างาน หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ด้วยต้องรู้จัก
ผ่อนคลายให้เหมาะสม

4. Happy Brain
คือเป็นผู้ที่มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง การหาความรู้มนุษย์เราอยู่ได้ด้วย

การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็นมืออาชีพและ
เกิดความม่ันคงก้าวหน้าในการท างานหรือพูดง่ายๆ คือเรียนเพ่ือรู้และสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้
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5. Happy Soul
คือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความกตัญญู การมีคุณธรรมอันเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน

ของมนุษย์ในสังคม คือการมีหิริโอตตัปปะในการท างานเป็นทีม หิริโอตตัปปะ คือความละอาย
และเกรงกลัวต่อการกระท าของตนเอง โดยเฉพาะการกระท าที่ไม่ดี คนดีมีคุณธรรมน ามาซึ่งความสุข
ขององค์กร เพราะคนมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต

6. Happy Money
รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้

พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเป็นหนี้ไม่ได้ แต่สามารถจัดการค่าใช้จ่าย
ให้เหมาะสมกับตนเองได้ มีการเพิ่มรายได้ ขายของ กาดม่ัวคัวสุขภาพ
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7. Happy Family
คือความสุขของครอบครัว การมีครอบครัวที่ดี การให้ความส าคัญกับครอบครัว ท าให้

ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง เกิดก าลังใจที่ดีในการท างาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับ
อนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้

8. Happy Society
คือความสุของค์กรหรือสังคม การมีสังคมดีมีสองมิติ คือ สังคมในที่ท างานกับสังคมนอกที่

ท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรัก สามัคคี เอื้อเฟ้ือ ต่อสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดีตามมา
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น Success story หรือ Bright spot

โรงพยาบาลแม่อาย : โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม

โรงพยาบาลแม่อาย เป็นโรงพยาบาลชุมชนชายแดน ขนาด 60 เตียง อยู่ไกลจากตัวจังหวัด

ประมาณ 150 กิโลเมตร มีบุคลากร 270 คน ดูแลรับผิดชอบประชากร 78,423 คน โดยมี

นายแพทย์เฉลิม โพธานารักษ์ เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล ขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ ของ

โรงพยาบาล “โรงพยาบาลชุมชนชายแดนที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการไว้วางใจ ผู้ให้บริการมีความสุข” 

ภายใต้พันธกิจ “มุ่งม่ันให้บริการสุขภาพ ครอบคลุมทุกด้าน โดยทีมงานท่ีมีคุณภาพ และชุมชนมีส่วน

ร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน “ แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของทุกช่วงวัย

2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 

และมีความสุข

3. ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนสร้างเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

4. พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย ทั้งผู้ให้และรับบริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต

กับการท างาน ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศการท างาน มีการจัดสวัสดิการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการตลอดจนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างฝ่ายบริหารของส่วน
ราชการกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลแม่อายจึงจัดท าโครงการ“องค์กรแห่งความสุข 

(Happy Workplace)” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ส่งผลให้บุคลากร

ในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลแม่อาย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

เป็นกรรมการอ านวยการและมีคณะกรรมการ HRD และโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งโรงพยาบาล และยังได้น าเอาแนวทางการสร้างความสุขในที่ท างาน (HAPPY 

WORKPLACE) มาใช้ให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย 

(1) Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 

(2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 

(3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม 

(4) Happy Relax : ให้ความรู้ ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต

ลดความเครียดในการท างาน 

(5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้

เกิดทักษะ ความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน 

(6) Happy Soul : ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 

และมีความเข้าใจในหลักค าสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

(7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของ

ตนเอง และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 

(8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

ตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ

1. การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนท างานและการตรวจประจ าปี

2. การให้วัคซีนป้องกันโรคแก่บุคลากร

3. การรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย คาดเข็มขัด สวมหมวกนิรภัย

4. จัดท าสถานที่ออกก าลังกาย ส าหรับบุคลากรและผู้ที่สนใจ รวมถึงห้องออกก าลังกาย

5. งานเลี้ยงสังสรรค์ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

6. โรงพยาบาลปลอดบุหรี่

7. ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพัฒนา ปี 2562-2563
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8. ผ่านการประเมินมาตรฐาน รพ.สีเขียว (Green and Clean Hospital) ระดับดีมาก พลัส 
ปี 2562 - 2564

9. ได้รับการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยปี 2563 ผ่านด้านสุขาภิบาล
อาหารและอาหารปลอดภัย

10. ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
โรงพยาบาลระดับเริ่มต้นพัฒนา

11. กิจกรรม Big Cleaning Day
Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน

1. ได้จัดสอนการท าหน้ากากผ้าให้แก่ อสม. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย 
ในช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

2. จิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ
3. การบริจาคโลหิต

Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม
1. การออกหน่วยให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
2. การออกหน่วยให้ความรู้เรื่องตามโครงการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ แก่โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
3. การออกหน่วยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษต่อร่างกายแก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ในพ้ืนที่
4. การออกหน่วยให้บริการและตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี
5. การอบรมจิตอาสาดูแลแม่วัยรุ่นในกลุ่ม อสม.

Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิตลดความเครียด
ในการท างาน 

1. กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2. กิจกรรมอวยพรวันเกิดในกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาล
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Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ
เพ่ือให้เกิดทักษะ ความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน 

1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากร เพื่อการท างานอย่างมีคุณภาพ
2. การจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้เรื่องการคัดกรอง NCD การดูและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

และโรคความดันโลหิตสูง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
3. สสจ.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 

กรมอนามัย สวัสดิการจังหวัดคากาวะรัฐบาล และคณะกรรมการบริหารของโครงการสนับสนุน
การแพทย์ทางไกลบนความร่วมมือด้านเทคนิคของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการความร่วมมือของ JICA
ได้สนับสนุนเครื่อง CTG เพ่ือใช้ในการตรวจติดตามอัตราการเต้นของหัวใจทารกและการหดรัดตัวของ
มดลูก เพ่ือแก้ไขอัตราการตายปริก าเนิดโดยใช้เครื่อง CTG เคลื่อนที่ขนาดเล็กให้แก่โรงพยาบาลแม่อาย

4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ : อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้และ
การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน
Happy Soul : ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิตและ
มีความเข้าใจในหลักค าสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

1. กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกเช้าวันศุกร์
2. กิจกรรมตักบาตร โดยให้บุคลากร ครอบครัว ผู้มารับบริการ และผู้ป่วยได้ท าบุญตักบาตร

ร่วมกันทุกเดือน
3. กิจกรรมขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ และสนับสนุนองค์ความรู้

ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ในการดูแลสุขภาพตนเองและเผยแพร่ไปสู่ประชาชน
4. โรงพยาบาลแม่อาย ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นส าหรับพระภิกษุสงฆ์และ

ประชาชนทั่วไป ณ วัดมาตุการาม (บ้านเด่น) อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง 
และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน

1. สร้างกลุ่มขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าภายในองค์กร 
2. ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน

Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
1. งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง งานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
2. ร่วมงานศพสมาชิกครอบครัวของบุคลากรในโรงพยาบาล
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ผลการด าเนินงาน

ความภาคภูมิใจ

1. ปี 2563 รางวัลโรงพยาบาลที่เป็นองค์กรด าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2. ปี 2563 รางวัลโรงพยาบาลที่เป็นองค์กรด าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดดีเด่น จากส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข

3. ปี 2563 โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด

เชียงใหม่

4. ปี 2563 ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (นางสาวอุมาพร 

สอาดล้วน พยาบาลวิชาชีพ) จากส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
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บทสรุปผู้บริหาร

ปัจจุบัน สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันมากขึ้นในเรื่องของการให้บริการ

ด้านสุขภาพ ประชาชนมีความคาดหวังจากการรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น บางครั้ง

ท าให้บุคลากรต้องเผชิญกับความกดดัน ก่อให้เกิดเป็นความเครียดสะสม และท าให้ความสุข

ในการท างานลดลง การสร้างสุขในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง

การจัดการให้บุคลากรในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร 

องค์กรมีความมั่นคง เพราะบุคลากรคือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด เป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กร

อย่างยั่งยืน

องค์กรแห่งความสุข เริ่มต้นจากผู้บริหารที่เปิดใจและเห็นความส าคัญของบุคลากรเป็นอันดับแรก 

โดยเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลแม่อาย คือ คนเก่ง ดี ความสุข มีคุณธรรม

จริยธรรม การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขจะด าเนินการควบคู่ไปกับโรงพยาบาลคุณธรรม 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า “โรงพยาบาลชุมชนชายแดนที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการ

ไว้วางใจ ผู้ให้บริการมีความสุข”
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารและทีมน า เห็นความส าคัญของความสุขของบุคลากรในองค์กร และให้การสนับสนุน
การด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลแม่อายให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

2.  มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับวิสัยทัศน์ พันธกิจ

3.  มีการประเมินความสุขของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไข

4. การบูรณาการงานองค์กรสร้างสุขกับงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

คุณธรรม

5. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงพยาบาลแม่อายทุกระดับตลอดจนภาคีเครือข่าย

ในการด าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลแม่อายสู่องค์กรแห่งความสุข

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. ควรพิจารณากิจกรรมที่เน้นการสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมกับองค์กรเป็นล าดับแรก 

2. ปรับจ านวนกิจกรรมให้สมดุลกับระยะเวลาและภารกิจงานของทุกกลุ่มงาน 

131



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
โรงพยาบาลสันก าแพง ลักษณะองค์กรเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (F2) บริการหลัก 

ให้บริการระดับทุติยภูมิ เป็นการบริการแบบผสมผสานทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับเครือข่ายบริการและ
ชุมชน และให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรับยาเคมีต่อเนื่องจากการส่งต่อของโรงพยาบาลนครพิงค์
การด าเนินงาน Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ

Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี
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Happy Heart (น้ าใจงาม) มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความเชื่อว่าความสุข

ที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันก าแพงร่วมทุนทรัพย์ มอบสิ่งของให้กับน้องๆ 

ผู้ยากไร้ 

Happy Society (สังคมดี) มีความรัก สามัคคี เอื้อเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนท างาน และพักอาศัย 
มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน 
ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี ท าให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการด าเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า
การที่คนท างานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะท าให้ร่างกายและจิตใจ
เกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การท างาน มีกิจกรรมสันทนาการช่วงวันเทศกาลต่างๆ 
ประเพณีสงกรานต์ เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Happy Brain (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 
น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการท างานเพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มาเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้
องค์กรพัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ โรงพยาบาลสันก าแพงก าหนดให้เจ้าหน้าที่ไปประชุม
ตามความสนใจภายใต้วงเงินคนละ 1,000 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นรายกลุ่มงาน ทั้งนี้ในรอบปี 2563
มีการอบรมเรื่องการบริหารจัดการทางเงินและบัญชี การบริหารพัสดุ การประชุมวิชาการด้านการแพทย์ 
พยาบาล ใช้งบประมาณ 170,000 บาท 
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Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 

เพราะเชื่อว่าหลักธรรมค าสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการด าเนินชีวิตของทุกคนให้ด าเนินไป

ในเส้นทางที่ดีได้ ท าให้ทุกคนมีสติมีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ ยึดหลัก

สนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ท าดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง

Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม 

ประหยัด รู้จักวิธีใช้เงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จ าเป็น ยึดหลักค าสอนการด าเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการแนะน าให้เจ้าหน้าที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือการออมเงินและได้รับปันผล รวมทั้งสวัสดิการ การสมัครสมาชิกฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ทุน

ส าหรับทายาทหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีการแนะน าการเสียภาษีโดยสรรพากรอ าเภอสันก าแพง

เปิดโอกาสให้มีการให้ความรู้ เรื่องการซื้อประกันสุขภาพ กองทุนรวมเพ่ือการลดหย่อนภาษี

จากธนาคารและบริษัทต่างๆ ตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่
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Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพ่ือน าไป
เป็นหลักการใช้ชีวิตให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี 
ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพ่ือน รักในสิ่งที่พอเพียง)

บทสรุปผู้บริหาร
บุคลากรคือรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หากบุคลากรมีความสุข

ทั้งในงาน ในครอบครัว ย่อมจะส่งผลต่อการเกิดพลังในการท างานเชิงสร้างสรรค์ น าไปสู่งาน
ที่มีคุณภาพ แต่หากบุคลากรมีความเครียด ความกังวล ขาดความรัก ความสามัคคี ย่อมขาดพลัง
สร้างสรรค์ผลงานเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงให้ความส าคัญกับการจัดการให้องค์กรมีความสุข  
ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้ด าเนินงานตามแนวทางองค์กรสร้างสุข (Healthy workplace) โดยมีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาบุคลากร รพ.สันก าแพง ให้เป็นคนดี มีน้ าใจ ให้ ให้บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
และเพียงพอตามวิถีและบริบทของ รพ.สันก าแพง โดยได้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารและทีมน า เห็นความส าคัญของความสุขของบุคลากร และให้การสนับสนุน

การด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสันก าแพง ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

2. การก าหนดแนวทางหรือกิจกรรมในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

3. มีการประเมินความสุขของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและน าผลมาจัดท าแผนพัฒนาแก้ไขปรับปรุง 

4. บุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI : Happy Public Organization Index) และประเมินความสุข

ของบุคลากร Happinometer อย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์จัดกิจกรรม

เสริมสร้างความสุขทั้งระดับบุคคลและองค์กร เพ่ือตอบสนองให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน

การมีความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง“ท าด้วยใจ ให้ด้วยรัก”

โรงพยาบาลหางดง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1 ขนาด 60 เตียง เป็นโรงพยาบาล
ที่อยู่ในเขตชานเมือง อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 15 กิโลเมตร มีบุคลากร 297 คน 
ดูแลรับผิดชอบประชากร 90,128 คน โดยมี นพ.บดินทร์ จักรแก้ว เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล “เป็นโรงพยาบาลที่ ให้บริการได้มาตรฐาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข” ภายใต้ พันธกิจ 5 ประเด็น ดังนี้

1. รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู ได้มาตรฐาน

2. บุคลากรท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3. จัดบริการให้ผู้มารับบริการเกิดความศรัทธาและไว้วางใจในการมารับบริการ

4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข

การด าเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลหางดง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

เป็นกรรมการอ านวยการมีทีมสร้างสุข/ชมรมจริยธรรมเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทั้งโรงพยาบาล ในปี 2563 ได้ส่งบุคลากรไปอบรม “หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การท างานบุคลากรสาธารณสุข สู่องค์กรแห่งความสุข จากข้อมูล Happinometer ของโรงพยาบาล

หางดง ปี 2562 พบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลหางดงมีความสุขเฉลี่ยที่ 61.97 โดยแยกตามความสุข

ขั้น พ้ืนฐาน Happy 8 ได้ดังนี้  Happy Body (63.21) , Happy Relax (54.93) ,  Happy Heart 

(67.75), Happy Soul (70.17), Happy Brain (62.70), Happy Money (54.26), Happy Family

(62.74), Happy Society (62.86), Happy Work Life (59.13), ความผูกพันในองค์กร (60.38),

ความต้องการที่จะอยู่ในองค์กร (53.60) จะเห็นได้ว่า ประเด็นที่บุคลากรมีความสุขน้อยที่สุดคือเรื่อง

การเงิน การผ่อนคลาย ชีวิตการท างานและความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร ซึ่งเป็น 4 ประเด็นที่ต่ า

กว่า 60% ดังนั้นทีมสร้างสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบุคลากร ได้มองเห็นความส าคัญ

ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลจึงจัดท าโครงการพัฒนาองค์กรอย่างมี

ความสุข ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลหางดง มีความสุข

ในการท างาน สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งส่งผลให้

โรงพยาบาลหางดงเป็นองค์กรแห่งความสุข
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ตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. Happy Body

1. การตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากร

2. การตรวจสมรรถภาพทางกาย

3. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4. สุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากร

5. โครงการลดพุงลดโรคในกลุ่มบุคลากร BMI 

6. สนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกาย ตั้งชมรม “ก้าวหมื่นก้าว”

2. Happy Relax

1. น าสวดมนต์ก่อนเริ่มงาน 

2. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

3. จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวในเทศกาลสงกรานต์

4. จัดกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณราชการ

3. Happy Heart 

1. มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ “ท าความดีด้วยหัวใจ มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ 

จากความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ มีการมอบเกียรติบัตรปีละ 1 ครั้ง

2. จัดบอร์ดประกาศชื่นชมความดีบุคลากร 

3. เยี่ยมให้ก าลังใจหน่วยงาน

4. จัดงานวันเกิดแก่บุคลากรตามวาระ

5. ร่วมงานบุญ/งานขาว-ด า

4. Happy Soul

1. ตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

2. ท าบุญสักการะสิ่งศักดิ์ในโรงพยาบาล ทุก 1 เดือน

4. ร่วมงานบุญเข้าพรรษา/ทอดกฐิน

5. Happy Brain

1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมตามความเหมาะสมของงานท่ีรับผิดชอบ
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6. Happy Money
1. มีโครงการธนาคารขยะ 
2. เพ่ิมช่องทางหารายได้เสริมให้แก่บุคลากร โดยการสนับสนุนการซื้อ/ขายของทางกลุ่มไลน์

บุคลากรในโรงพยาบาลหางดง
3. มีออมทรัพย์ในหน่วยงาน/เก็บเงินออมในห้อง

7. Happy Family
1. บุคลากรเลิกงานตรงเวลาเพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว
2. สนับสนุนให้ญาติสายตรงของบุคลากร เข้าร่วมงาน/กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล

8. Happy Society
1. จัดกิจกรรม Big cleaning day
2. จัดกิจกรรมจิตอาสาในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ

กิจกรรมที่ภาคภูมิใจ ในปี 2563
1. การประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม และต่อต้านทุจริต กิจกรรม ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม 

และต่อต้านทุจริต
2. ประชุมประจ าเดือนบุคลากร โรงพยาบาลหางดง กิจกรรม ประชุมประจ าเดือนบุคลากร 

โรงพยาบาลหางดง
3. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิและพระภูมิเจ้าที่ในโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรม ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

และพระภูมิเจ้าที่
4. การจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ/พยาบาล
5. การเป็นจิตอาสาของบุคลากร

ภาพกิจกรรมขององค์กรสร้างสุข  “ท าด้วยใจ ให้ด้วยรัก”
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บทสรุปผู้บริหาร   
ปัจจุบันประชาชนมีความคาดหวังจากการรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ บางครั้งท าให้

บุคลากรต้องท างานหนักมากข้ึน เผชิญกับความกดดัน ความเครียด ท าให้ความสุขลดลงการสร้างสุข
ในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็นผู้บริหารจึงมีแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงาน
กับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนท างานในองค์กร”การสร้างความสุขในที่ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการบริหารองค์กร เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนท างาน ด้วยเห็นความส าคัญว่าเมื่อคนท างาน
ในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการท างานทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ งานที่ได้รับมอบหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างานและสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้ง
ในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการท างานเปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยน 
และพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารและทีมน า เห็นความส าคัญของความสุขของบุคลากร และให้การสนับสนุน
การด าเนินงานพัฒนาให้โรงพยาบาลหางดงให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

2. มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีทีมงานคุณภาพรับผิดชอบงาน
3. มีการประเมินความสุขของบุคลกรอย่างต่อเนื่องและน าผลมาจัดท าแผนพัฒนาแก้ไข

ปรับปรุง
4. การบูรณาการงานองค์กรสร้างสุข กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและการพัฒนา

โรงพยาบาลคุณธรรม 
5. การมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลหางดงทุกระดับ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
มีการประเมินความสุขของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการผ่อนคลาย 

ชีวิตการท างานและความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรเพ่ิมมากขึ้น บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
“ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานแห่งความสุข”

บทสรุปผู้บริหาร
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Happinometer) ปี 2562 ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่

ร้อยละ 61.63 โดยที่ระดับสูงสุด คือ มิติ Happy Soul ร้อยละ ๖๙.๙๘ รองลงมา คือ มิติ Happy Heart 
ร้อยละ 69.45 ระดับต่ าสุดคือ มิติ Happy Money ร้อยละ 51.62 รองลงมา คือ มิติ Happy Relax
ร้อยละ 53.59 เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างานผู้บริหารจึงมีนโนบายเสริมสร้างความสุขให้แก่
บุคลากร โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน 
และจัดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองทางการเงินระดับจังหวัด เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการ
ช าระหนี้ของบุคลากรก่อนที่จะอนุมัติให้มีการกู้เงินจากสถาบันทางการเงิน กรณีที่พบว่าบุคลากรรายใด
อาจมีปัญหาในด้านความสามารถในการช าระหนี้จะให้เข้ารับการปรึกษาในคลินิกทางการเงินก่อน 
ซึ่งในปี 2563 มีบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 ราย อนุมัติให้กู้ได้ 23 ราย คิดเป็นเงิน 
31,458,467.00 บาท ให้เข้าปรึกษาในคลินิก จ านวน 2 ราย และส่งเสริมให้บุคลากรมีอาชีพเสริม
โดยการจัดช่องทางการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ผ่านแอปพิเคชั่นไลน์ “ตลาดสด สสจ.” และ
เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีความสุขทั้งด้านทางกาย ด้านจิตใจ และ
สังคม ผ่อนคลายจากการท างาน จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้มีกิจกรรมอวยพรวันเกิด
ประจ าเดือน โดยการให้บุคลากรรับประทานอาหารร่วมกัน โดยการน าอาหารใส่ปิ่นโตมาจากบ้าน
เพ่ือ “กินข้าวตอนตวยกั๋น” จัดให้มีการผ่อนคลายระหว่างเวลาท างานโดยให้มีการ “ยืดเส้นยืดสาย” 
ข้างโต๊ะท างาน จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาสนุกในส านักงานเพ่ือเชื่อมความรักความสามัคคีระหว่าง
กลุ่มงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี จัดให้มีการท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ต้นเดือน
โดยนิมนต์พระจากวัดศรีโสดามาบิณฑบาตรและเทศนา และจัดให้มีการบริจาคสิ่งของให้กับเด็กน้อย
ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารเป็นประจ าทุกปี เป็นต้น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดท ากิจกรรมเสริมสร้างสุข คือ ผู้บริหารระดับสูงและทุกระดับ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง บุคลากร
ทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
แผนเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ควรให้มีการประเมินสุขภาวะองค์กร และประเมินความสุขของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สม่ าเสมอ เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และควรสนับสนุนงบประมาณในการ
เสริมสร้างความสุขในบุคลากรให้มากขึ้น

รูปภาพกิจกรรม
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หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

ประเด็น Success story 
“องค์กรแห่งความสุข”

โรงพยาบาลท่าวังผาเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 ขนาด 30 เตียง อยู่ไกลจากตัวจังหวัด
ประมาณ 45 กิโลเมตร มีบุคลากร 185 คน ดูแลรับผิดชอบประชากร 50,709 คน โดยมีนายแพทย์
ดิเรก สุดแดน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล “โรงพยาบาลท่าวังผา โรงพยาบาล
คุณภาพที่ชุมชนไว้วางใจ” ภายใต้พันธะกิจ 5 ประเด็นดังนี้

1. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขแปดประการ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

การด าเนินงานองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลท่าวังผา คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
เป็นกรรมการอ านวยการ และมีคณะกรรมการ HRD ให้เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทั้งโรงพยาบาล

โรงพยาบาลท่าวังผาเริ่มมีการประเมินความสุขบุคลากรโดยใช้ Happinometer ตั้งแต่ปี 2557 
เป็นต้นมาโดยประเมินปีละ 1 ครั้ง และได้มีการวิเคราะห์แปลผลการประเมิน และน ามาจัดท าแผน
สร้างสุขในองค์กร โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปรับปรุงด้านที่มีบุคลากรมีความสุขน้อยที่สุด ซึ่งได้แก่ 
Happy Money และ Happy Relax นอกจากนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรร่วมด้วย โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปรับปรุงด้านที่บุคลากรมีความพึงพอใจและความผูกพัน
น้อยที่สุดเช่นกัน ซึ่งได้แก่ ความเพียงพอของบุคลากรกับปริมาณงาน ความมั่นคงในชีวิตและโอกาส
ความก้าวหน้าที่เท่าเทียม ขวัญและก าลังใจในการท างาน ส่วนความผูกพัน ได้แก่ การแนะน าญาติ 
เพ่ือน คนรู้จักมาท างานที่องค์กรและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กร
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ปี 2560 ได้ส่งบุคลากรไปอบรม “สุขจากงานบันดาลใจ นักสร้างสุของค์กร” และได้ด าเนินการ

วัดระดับองค์กรโดยใช้ Happy Workplace Index ได้มีการวิเคราะห์การประเมินและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

ให้ ครอบคลุ มความสุขทุ กด้ าน โดยใช้ แนวทางการด าเนิ นการในแต่ละกลุ่ มที่ แตกต่ างกัน 

คือ 1) กลุ่มที่เข้ามาในองค์กรใหม่ (Enter) 2) กลุ่มที่ท างานร่วมกันในองค์กรมาสักระยะหนึ่งแล้ว 

และเป็นก าลังหลักส าคัญในการพัฒนาองค์กร (Engagement)  และ 3) กลุ่มที่ใกล้เกษียณราชการ (Exit)
ปี 2562 มีการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI : Happy Public Organization Index) 

ผลการประเมิน พบว่า 1) ด้านความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ ค่าคะแนนเฉลี่ย 37.5 “ต้องรีบปรับปรุง”  
2) ด้านการบริหาร ค่าคะแนนเฉลี่ย 73.68 “ก าลังพัฒนา”  3) ด้านมุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจ
ของบุคลากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 82.46 “น่าปลื้มที่สุด” 4) ด้านบรรยากาศในการท างาน ค่าคะแนน
เฉลี่ย  73.16 “ก าลังพัฒนา” และ 5) การลงทุนเพื่อการสร้างสุขในองค์กร ค่าคะแนนเฉลี่ย 72.59
“ก าลังพัฒนา” ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลคณะกรรมการ HRD ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขในแต่ละด้าน ในปี 2563 ผลกระประเมิน HPI พบว่า ด้านความส าเร็จเชิงผลลัพธ์
มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น “ก าลังพัฒนา” ส่วนด้านอื่นอยู่ระดับ “น่าปลื้มที่สุด”

ตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562-2563 ดังนี้
Happy Money 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการใช้ชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือบุคลากรน าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

2. ส่งเสริมการหารายได้เสริม เช่น ตลาดนัดออนไลน์
3. ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองและน ามาขายให้โรงพยาบาล
4. โครงการ Happy money Program กระทรวงสาธารณสุข

Happy Relax
1. จัดหาพื้นที่และกิจกรรมเอนกประสงค์เพ่ือการผ่อนคลาย   
2. ทบทวนการจัดตารางการปฏิบัติงาน การต่อเวร โอที เพ่ือสมดุลในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน
3. จัดท ากล่องกระซิบรักจากหัวใจ เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อขอค าปรึกษากับผู้อ านวยการ

โดยตรง
4. จัดอัตราก าลังพยาบาลและบุคลากรให้ตรงตามตามกรอบและโครงสร้างใหม่ของกระทรวง

สาธารณสุข
5. การแสดงในโอกาส วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกิจกรรรมอ่ืนๆ
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Happy work life
1. ตรวจสุขภาพและตรวจสมรรถนะร่างกายบุคลากรประจ าปี  แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มสุขภาพดี 

กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ได้น าข้อมูลมาออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 
2. การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบบี บาดทะยัก และอ่ืนๆที่เหมาะสมกับงาน 

ในบุคลากรทุกคน
3. จัดสวัสดิการที่พักส าหรับบุคลากรตามความเหมาะสม
4. ป้องกันความเสี่ยงสร้างระบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท าหัตถการตรวจร่างกาย 

และมีเครื่องมือยง
5. สร้างระบบการป้องกันภัยจากการคุกคามต่อบุคลากร (workplace violence)

Happy Brain
1. จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทุกระดับตามความเหมาะสม 
2. ส่งเสริมการท าวิจัยจากงานประจ า (R2R) นวัตกรรม CQI โดยมีการน าเสนอในงานมหกรรม

คุณภาพ และตลาดนัด KM(การจัดการความรู้ ) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของ
บุคลากรทุกระดับ

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาตนเองทั้งในและนอกหน่วยงาน เช่น การน าเสนอ
ผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
Happy Body

1. ส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เช่น ปิงปอง เต้นแอโรบิค โยคะ 
2.  จัดสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับบุคลากรและผู้สนใจ (โต๊ะปิงปอง 

ลานเต้นแอโรบิค)
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสุขภาพดี เสี่ยง ป่วย
4. สนับสนุนการแข่งกีฬาในอ าเภอท่าวังผา กีฬาสาธารณสุขสายกลาง กีฬาสาธารณสุขจังหวัด 

และระดับเขต
5. จัดงานวิ่ง “คู่บุญมินิมาราธอนครั้งที่ 1 (2561 - 2562) ร่วมกับภาคีเครือข่าย และสนับสนุน

การจัดวิ่งของภาคีอื่น ในเขตอ าเภอท่าวังผา เช่น รพ.สต. อสม. อบต.
6. งานเลี้ยง  No Alcohol และเป็น โรงพยาบาลปลอดเหล้าและบุหรี่
7. จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการออกก าลังกายในไลน์ ชื่อกลุ่มสุขภาพดี เป็นกลุ่มให้ จนท.โรงพยาบาล

ท่าวังผาร่วมเต้นแอโรบิคเพ่ือการออกก าลังกายสะสมคะแนนแลกของที่ระลึก และส่งเสริมบุคคลต้นแบบ
การออกก าลังกายที่สม่ าเสมอ

9. ส่งเสริมการสมัครโครงการก้าวท้าใจ และส่งผลการออกก าลังกายสะสมคะแนนแลกรับ
ของที่ระลึก
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Happy Society
1. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือพระราชกุศล
2. การรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย คาดเข็มขัด สวมหมวกนิรภัย 
3. บุคลากรรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงรับบริจาคถุงผ้าเพ่ือส่งต่อให้กับ

ผู้รับบริการ
4. บริจาคของใช้จ าเป็นแก่ผู้ป่วยยากไร้เนื่องในเดือนเกิด
5. จิตอาสาปลูกต้นไม้รอบโรงพยาบาลร่วมกับภาคีเครือข่าย
6. จัดท า “ตู้ปันสุข” เพ่ือแบ่งปันอาหารให้กับผู้รับบริการ
7. กิจกรรม 5 ส.ในหน่วยงานและองค์กร

Happy Heart
1. จัดกิจกรรมงานบันดาลใจ Happy organization แก่บุคลากรทุกคน เพ่ือส่งเสริมและสร้าง

แรงบันดาลใจในการท างานและการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. Community Dialogue 6 หมู่บ้าน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการในชุมชน น ามา

ปรับปรุงแก้ไขการบริการ สภาพแวดล้อมและอ่ืนๆต่อไป 
3. กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านท าการความดี 5 ด้าน และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4. การเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วย

Happy Soul
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
2. จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ทุกเทศกาลส าคัญ
3. ร่วมกิจกรรมพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์
4. ถวายเทียนพรรษาและองค์ผ้าป่าร่วมกับชุมชน
5. Happy Family
6. จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส ผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนา

โรงพยาบาล
7. กิจกรรม Happy Family บุคลากรโรงพยาบาลและครอบครัว 
8. งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง งานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษียณ 
9. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
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ภาพกิจกรรม
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ผลการด าเนินงาน

ระดับความสุขบุคลากร                           ความพึงพอใจของบุคลากร

ความผูกพันของบุคลากร                               สุขภาวะองค์กร (HPI)
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บทสรุปผู้บริหาร
ในปัจจุบันประชาชนมีความคาดหวังจากการรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น บางครั้ง

ท าให้บุคลากรเผชิญกับความกดดันความเครียด ท าให้ความสุขลดลง การสร้างสุขในองค์กร
จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็น การจัดการให้องค์กรมีความสุขย่อมส่งผลบุคลากรมีความรัก  
ผูกพันต่อองค์กร 

องค์กรมีความมั่นคงเพราะบุคลากรคือรากฐานเ พ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่ งยืน
และบุคลากรคือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร “องค์กรแห่งความสุข” เริ่มที่ผู้บริหารเปิดใจ
เห็นความส าคัญของบุคลากรเป็นล าดับแรก โดยมีเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุข 8
ประการ โดยได้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลท่าวังผา 
โรงพยาบาลคุณภาพ ที่ชุมชนไว้วางใจ”

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารและทีมน าเห็นความส าคัญของความสุขของบุคลากรและให้การสนับสนุน

การด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลท่าวังผา ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
2. การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ของโรงพยาบาล
3. มีการประเมินความสุขของบุคลกรอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาจัดท าแผนพัฒนาแก้ไข

ปรับปรุง
4. การบูรณาการงานองค์กรสร้างสุขกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและการพัฒนา

โรงพยาบาลคุณธรรม
5. การมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับตลอดจนภาคีเครือข่าย ในการด าเนินการ

พัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรแห่งความสุข

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI : Happy Public Organization Index) และประเมินความสุข

ของบุคลากร Happinometer อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีความส าคัญเพราะเป็นการประเมิน
ทั้งระดับตัวบุคคลและองค์กร ท าให้เราสามารถน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา 
ได้อย่างครอบคลุม ในการหาแนวทางการไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและองค์กร เพ่ือพัฒนา
รูปแบบ / กิจกรรมที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนอง ห้บุคลากรมีความสุข
ในการท างาน การมีความผูกพัน และความพึงพอใจต่อองค์กรมากข้ึน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประเด็น Success story 
โรงพยาบาลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นโรงพยาบาลเล็ก ๆ ระดับ F2 ขนาด 30 เตียง อยู่ห่าง

จากตัวจังหวัดน่านประมาณ 90 กิโลเมตร มีบุคลากรทั้งหมด 118 คน รับผิดชอบประชากร ประมาณ 
18,000 คน ปัจจุบันมีนายแพทย์มงคล ลัคนาเลิศ เป็นผู้อ านวยการ ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรสร้างสุข
แบบผสมผสาน มีกิจกรรมอะไรที่คิดว่าดี คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลจะน าเข้ามาเสนอ
ในที่ประชุมกรรมการบริหาร เล่าสู่และน าไปจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมเรื่อยมา

ทีมน าเห็นความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมสร้างสุขของโรงพยาบาลทุ่งช้าง โดยสนับสนุน
ให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ให้บุคลากรได้รับการอบรมหลักสูตรการสร้างสุขต่าง ๆ โดยด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย ประสบความส าเร็จมากบ้างน้อยบ้างเรื่อยมา โดย 3 ปีย้อนหลัง มีกิจกรรมที่
ด าเนินไปมีมากมายหลากหลายเช่น

1. จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี 61, 62 และ 63 มีการวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ 
เพ่ือสร้าง Happy Body และ Happy Relax มีการคืนข้อมูลสุขภาพด้วยนวัตกรรมการ์ดสีพยากรณ์
ชีวิต ตามผลการตรวจสุขภาพในที่ประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ 100% จัดบริการคลินิก DPAC
ให้แก่บุคลากร รพ.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพในองค์กร,บุคลากร
ในโรงพยาบาล

2. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายบุคลากรโรงพยาบาล ปี  60, 61, 62 และ 63 ตามการ
จัดกลุ่มสี เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ และเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ได้ตระหนักรู้ เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ผลการตรวจสุขภาพดีข้ึนในรอบต่อไป

3. จัดพิธีท าบุญตักบาตรใหญ่ให้กับโรงพยาบาล เมื่อ 17 มกราคม ปี 2563 โดยมีการท าบุญ
เลี้ยงพระ เชิญเจ้าหน้าร่วมกันท าบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ป่วยที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรม
นายเวร เป็นการท าพิธีเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้า บุคลากร ให้มีพลังด้านบวกในการปฏิบัติงาน
ตลอดปี 2563 มีพระเจ้าคณะอ าเภอมาเทศน์มาชื่นชมให้ก าลังใจโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่

4. การจัดกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ สายเหนือ 5 คปสอ.โดยจัดเป็นประจ าทุกปี ในปี 2563
จัดในเดือน ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เห็นพลังความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือกัน มีความสุขไปกับ
เสียงเชียร์ เสียงหัวเราะและการให้ก าลังใจ เกิดพลังสร้างสุขในองค์กร ซึ่งในวันจัดงานเลี้ยง
ตอนกลางคืนได้เกิดอุบัติเหตุหมู่ในพ้ืนที่ อ.ทุ่งช้าง เป็นอุบัติเหตุรถปิคอัพบรรทุกผักตกเขา ท าให้
หลายฝ่ายหลายคนไม่ได้อยู่ร่วมสังสรรค์ เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ คนงาน 
น้องผู้ช่วยเหลือคนไข้ นับ ๆ ไปก็เกือบครึ่ง ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวไประดมกันช่วยอุบัติเหตุหมู่
จนเสร็จสิ้นเวลาล่วงเลย ท าให้ได้เห็นพลังความรักที่ทุกคนมีให้กันและมีให้คนไข้ มีให้องค์กร 
เกิดความสุขทางใจกันถ้วนหน้า สุขจากหัวใจ Happy Society , Happy Heart , Happy Body
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5. การมีโอกาสได้รับผ้าป่าบริจาคเพ่ือจัดซื้อครุภัณท์ทางการแพทย์จากผู้ใจบุญในพ้ืนที่ 
ในปี 2562 เป็นเงิน 169,250 บาท โดยมีการถวายผ้าป่าบริเวณตึกผู้ป่วยนอก ทุกคนร่วมมือกัน
มาต้อนรับคณะศรัทธาถวายผ้าป่าด้วยความสุขใจและด้วยความขอบคุณ บุคลากรเกิดความสุข 
มีความภาคภูมิใจ อิ่มบุญ ที่ประชาชนรักองค์กรของเราเกิดรอยยิ้มสุขจากหัวใจ

6. การจัดมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 3 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เป็นการจัดแสดงผลงาน
วิชาการรูปแบบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่โดยได้กระตุ้น และขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันเขียน
เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ เขียน CQI R2R และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง
มาน าเสนอในเวทีมหกรรมคุณภาพ มีการจัดการประกวด แข่งขัน ผลงานวิชาการ โดยมีการเติมเต็ม
จากคณะอาจารย์ผู้วิพากษ์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร มีการ อัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ 
ของเจ้าหน้าที่ไว้ในกลุ่มเฟสบุ้คของโรงพยาบาล มีการกดไลท์และแสดงความคิดเห็น ประกวด 
popular โหวต เกิดวิชาการน างานแห่งความสุข ความสนุกสนานเป็นผลจากพลังความรัก
ความสามัคคี มีความสุข สนุกสนาน กันอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมชิ้นผลงานได้ทั้งสิ้น 106
ผลงาน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการระดับประเทศ 
ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ในทุก ๆ ปี 

7. มีการปรับภูมิทัศน์ ด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยในปี 2562 โรงพยาบาล
เราได้ไปดูงานที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนา จากนั้นด้วยความ
ร่วมมือเจ้าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกฝ่าย ได้จัดกิจกรรมหาเงิน เช่น การวิ่งทุ่งช้างมินิมาราธอน  
เงินผ้าป่าสามัคคี เงินบริจาค ท าให้โรงพยาบาลได้เงินทุนในการทาสีรั้วโรงพยาบาลใหม่ ทาสีตึก 
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นเงินบริจาค ท าให้โรงพยาบาลเกิดความสดใส สะอาด น่าอยู่ และยังได้รับเงิน
บริจาคมาพัฒนาให้เกิดระบบการท าบัตรโดยตู้ KIOS เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดน่าน 
เป็นตู้ลงทะเบียนท าบัตรคิวก่อนเข้าตรวจในแผนกต่าง ๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยข้อมูล
เบื้องต้นของผู้ป่วยสัญญาณชีพ น้ าหนัก ส่วนสูง จะลิงค์เข้าไปกับระบบ HOSXP ท าให้ลดการซ้ าซ้อน
ในการท างาน เกิดความรวดเร็วในการท าบัตร ลดการใช้กระดาษ ผู้รับบริการพึงพอใจ ลดการรอคอย
และไม่เกิดการแซงคิว เกิดคุณภาพในหลาย ๆ มิติ เจ้าหน้าที่เกิดความสุขในขณะปฏิบัติงาน

8. ความสุขที่อยากเล่าอย่างลึกซึ้งในปี พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลทุ่งช้างได้มีโอกาสพบกับ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสุขในองค์กร ท่านหนึ่ง คือ คุณครูแมว (อาจารย์อักษรา  ศรีสุข) 
โดยทีมน าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ เรื่องการจัดการองค์กรสร้างสุขกับอาจารย์ อักษรา 
จึงได้เกิดโครงการโรงพยาบาลทุ่งช้างสร้างสุขขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้กระบวนการเรียนรู้จากภายใน
ตนเอง กิจกรรมจิตปัญญาและการท ากระบวนการ MIO (Mindfullness in Organization) โดยทีม
ของอาจารย์อักษรา มีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์หลายท่านที่จะมาช่วยจัดกิจกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทีมน าองค์กรและผู้ที่สามารถเป็นแกนน าในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปถ่ายทอด 
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การเรียนรู้ที่ตนเองได้รับให้กับสมาชิกทีมที่ไม่ได้มาเข้ารับการอบรม เช่น การรับฟังผู้ อ่ืนมากขึ้น 
การฟังด้วยหัวใจ และการเห็นใจเข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น เพ่ือให้ทีมน า ทีม HRD สามารถพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดหลักการมี ธรรมาภิบาล
มาใช้ในองค์กรต่อไป

โครงการโรงพยาบาลทุ่งช้างสร้างสุขในครั้งนี้ ถือว่าประสบผลส าเร็จเป็นอย่างยิ่งในการจัดการ
ภายในของบุคคลแบบปัจเจกบุคคล ให้บุคคลได้เรียนรู้ตนเองรู้จักตนเอง และแผ่ขยายในการเรียนรู้
การเข้าใจบุคคลอ่ืน ๆ ให้เรียนรู้การรู้จักครอบครัว ผู้ร่วมงาน เพ่ือนร่วมงาน และเกิดพลัง
ในการท างาน มีความสุขในการท างานมากขึ้น แต่ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการด้วยเงิน
ประมาณ 60,000 บาท ต่อรุ่น ๆ ละประมาณ 35 คน และโรงพยาบาลทุ่งช้างก็ไม่มีงบประมาณ
ในการจัดการ ซึ่งครั้งนี้ โรงพยาบาลของเราโชคดีที่ได้รับงบประมาณมาจาก กองบุญมงคล -วนิดา 
อ่ิวหลี จังหวัดล าปาง โดยมีคุณครูแมว (อาจารย์อักษรา  ศรีสุข) เป็นสะพานบุญ ให้โรงพยาบาลได้รับ
โอกาสที่ดีและยอดเยี่ยม สามารถจัดการอบรม โรงพยาบาลทุ่งช้างสร้างสุข รุ่นที่ 1 ขึ้น ในเดือน 
มกราคม 2562  ซึ่งหลังจากจบการอบรมแล้ว ได้เกิดความอ่ิมเอิบใจ และมีความสุข และอยากให้
ผู้ร่วมงานในโรงพยาบาลที่ยังไม่มีโอกาสได้รับการอบรมและสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ ทางทีมจึงได้ 
ปรึกษาหารือและพยายามหางบประมาณมาจัดต่อในรุ่นที่ 2 และ 3 ในที่สุด คุณครูแมว ก็ได้ 
ช่วยเหลือพวกเราอีกครั้งโดยได้เสียสละเวลาและเงินส่วนตัวเดินทางไปหาเจ้าของกองทุน โดยได้ให้
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ไปเล่าเรื่องราวชาวโรงพยาบาลทุ่งช้างดินแดนชายขอบและทุรกันดาร และ
ความต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลต่อการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ และ
ที่สุดของที่สุด เจ้าของกองบุญก็ได้อนุมัติเงินให้กับโรงพยาบาลทุ่งช้าง เพ่ือใช้ในการอบรม รุ่นที่ 2 
และ 3 รุ่นละ 60,000 บาท เป็นเงินจ านวน 120,000 บาท เพื่อน ามาจัดอบรมจนส าเร็จเสร็จสิ้น 

ข้าพเจ้าในนามของผู้ประสานงานโครงการตลอดทั้ง 3 รุ่น มีโอกาส ได้เรียนรู้ในทุก ๆ มิติ 
และทุกระยะของกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นจัดท าโครงการ ขณะจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม รวมท้ังสิ้น 3 รุ่น ได้เห็นพลังของสมาชิกชาวโรงพยาบาลทุ่งช้าง ที่ร่วมด้วยช่วยกันท าทุกสิ่ง
ทุกอย่างเพ่ือให้งานออกมาดีที่สุด ทั้ง 3 รุ่น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้อย่าง
น่าประทับใจ และได้เป็นผู้รวบรวมผลส าเร็จต่าง ๆ ทั้งมีการประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งจากการ
สัมภาษณ์สด ๆ จากใจผู้เข้าร่วมอบรมและจากเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจและจากบันทึก
ความประทับใจของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสรุปได้เป็นเอกฉันท์ว่า โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่าง
ดีที่สุด สมาชิกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เกิดความสุขมากขึ้น ทั้งในการใช้ชีวิต
ในครอบครัวและการท างานในโรงพยาบาล และในชุมชน สังคม เป็น Happy Work Place อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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ภาพกิจกรรม
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
วิ่งที่ขา ยิ้มที่ตา ให้ที่ใจ : วิ่งรักษ์หัวใจ เพ่ือศูนย์โรคหัวใจ งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ในใจทุกคน

บทสรุปผู้บริหาร
ชมรมเดิน - วิ่ง โรงพยาบาลน่าน ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 จากการรวมตัวของแพทย์ พยาบาล 

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนการออกก าลังกายของเจ้าหน้าที่ รพ .น่าน รวมทั้ง
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนให้หันมาดูแลสุขภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมฯ กว่า 150 คน 

ชมรมฯ จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย “เดิน-วิ่ง กลิ้งก็ได้” เดือนละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งละ 150 คน และจัดกิจกรรม “63 ปี โรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง” ในปี 2562
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน รวมทั้งมีส่วนร่วมส าคัญในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในจังหวัดน่าน 
เช่น กิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่ง” และ ”แสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน” ในปี 2562 และมีส่วนร่วมส าคัญในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในจังหวัดน่าน
มากมาย

ในวาระครบรอบ 64 ปี รพ.น่าน ชมรมฯ จัดกิจกรรม “64 ปี รพ.น่าน วิ่งรักษ์หัวใจ : วิ่งที่ขา 
ยิ้มที่ตา ให้ที่ใจ” เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย และจัดหารายได้สนับสนุนการด าเนินงานของ 
“ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลน่าน” ที่จะเปิดท าการในต้นปี 2563

ศูนย์โรคหัวใจ รพ.น่าน จัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจใน จ.น่าน ที่มีมากกว่า 
300 รายต่อปี ลดความสูญเสียในการส่งต่อผู้ป่วยหัวใจ ที่มีภาวะวิกฤติไปยัง รพ .ศูนย์ล าปาง 
ซึ่งมีระยะทางไกล ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง เส้นทางเป็นเขาสูงชัน บางรายเสียชีวิตที่รพ . 
หรือระหว่างการส่งต่อ

กิจกรรมวิ่งรักษ์หัวใจ จัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนาน่าน ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่เริ่มต้นคาดการณ์ว่าจะมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมราว 3,000 คน 
แต่ในการจัดงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน จากทั่วทุกสารทิศ

ทั้งยังมีกิจรรมพิเศษ “มหกรรมคนน่านสุขภาพดี : ออกก าลังกาย ต่อชีวิต พิชิตโลก” โดยมี
วิทยากรคณะแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญระดับประเทศ และวิทยากรคนส าคัญ เช่น ครูดิน สถาวร 
เป็นวิทยากร
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กิจกรรมพิเศษ “ฟุตบอลดาราการกุศล” โดยมีศิลปิน ดารา ดาราตลก มาร่วมงานโดยจิตอาสา 
เช่น ต๊อก ศุภกร บี๋ สวิส ฯลฯ และ พันเอกนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน “หมอภาคย์” มาร่วมวิ่ง
ในงานครั้งนี้ด้วย

สามารถหารายได้จากกิจกรรม สบทบทุนการด าเนินงานศูนย์โรคหัวใจ รพ.น่าน 297,499  บาท 
และมีผู้ร่วมบริจาคให้ศูนย์โรคหัวใจ สบทบในกิจกรรมครั้งนี้ รวม 1,497,299 บาท
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

เกิดจากการสนับสนุนของคณะผู้บริหาร รพ.น่าน น าโดย พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช 
(ผู้อ านวยการ) อย่างเต็มที่ ความร่วมมือเป็นน าหนึ่งใจเดียวกัน เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ของทีมชมรม
เดินวิ่ง รพ.น่าน ความร่วมมือของกัลยาณมิตร ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเอกชนทุกภาคส่วน 
ที่ส าคัญคือน้ าใจของคนน่าน คนรักสุขภาพจากทุกสารทิศ ที่ล้วนแต่ “ท าด้วยหัวใจ เพ่ือหัวใจคนน่าน” 
อย่างแท้จริง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

“เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” สิ่งที่ทีมงานทุกคนยึดมั่น ว่าเราท าสิ่งที่ดี คิดดี ท าดี พูดดี ให้โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน เราจะท างานได้ส าเร็จ
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 4 

จังหวัด น่าน

หน่วยงาน  โรงพยาบาลน่าน

ประเด็น Success story หรือ Bright spot

วิ่งที่ขา ยิ้มที่ตา ให้ที่ใจ : วิ่งรักษ์หัวใจ เพ่ือศูนย์โรคหัวใจ งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ในใจทุกคน

บทสรุปผู้บริหาร

- ชมรมเดิน-วิ่ง โรงพยาบาลน่าน ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 จากการรวมตัวของแพทย์ พยาบาล 

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการออกก าลังกายของเจ้าหน้าที่ รพ.น่าน รวมทั้ง

เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ให้หันมาดูแลสุขภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมฯ 

กว่า 150 คน 

- ชมรมฯ จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย “เดิน-วิ่งกลิ้งก็ได้” เดือนละ ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมครั้งละ ๑๕๐ คน และจัดกิจกรรม “๖๓ ปี โรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง” ในปี 

๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓,๐๐๐ คน รวมทั้งมีส่วนร่วมส าคัญในการจัดกิจกรรม

เดิน-วิ่ง ในจังหวัดน่าน เช่น กิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่ง” และ ”แสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน 

วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน” ในปี ๒๕๖๒ และมีส่วน

ร่วมส าคัญในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในจังหวัดน่านมากมาย

- ในวาระครบรอบ ๖๔ ปี รพ.น่าน ชมรมฯ จัดกิจกรรม “64 ปี รพ.น่าน วิ่งรักษ์หัวใจ : วิ่งที่ขา 

ยิ้มที่ตา ให้ที่ใจ” เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย และจัดหารายได้สนับสนุนการด าเนินงาน

ของ “ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลน่าน” ที่จะเปิดท าการในต้นปี 2563

- ศูนย์โรคหัวใจ รพ.น่าน จัดตั้งขึ้นเ พ่ือดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจใน จ .น่าน 

ที่มีมากกว่า 300 รายต่อปี ลดความสูญเสียในการส่งต่อผู้ป่วยหัวใจ ที่มีภาวะวิกฤติ

ไปยัง รพ.ศูนย์ล าปาง ซึ่งมีระยะทางไกล ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง เส้นทางเป็นเขาสูงชัน 

บางรายเสียชีวิตที่รพ. หรือระหว่างการส่งต่อ

- กิจกรรมวิ่งรักษ์หัวใจ จัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ล้านนา น่าน ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มต้นคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมราว ๓,000 คน แต่ในการจัดงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๕,๐๐๐ คน 

จากทั่วทุกสารทิศ

Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน

ประเด็น Success story 
โรงพยาบาลเวียงสาเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่พัฒนาระบบบริการ

ทุติยภูมิ 6 สาขาหลัก (บริการเฉพาะทางอายุรกรรม/ ศัลยกรรม/ ศัลยกรรมออโธปิดิกส์/ กุมารเวช
กรรม/ สูติ-นรีเวชกรรม/ และวิสัญญี) เพ่ือเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายอ าเภอโซนใต้จังหวัดน่าน 
และมีการท างานร่วมกับชุมชนด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว มีบุคลากรทั้งสิ้น 251 คน รับผิดชอบ
ประชากร 70,471 คน โดยมี นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล ขับเคลื่อน
องค์กรสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล “โรงพยาบาลคุณภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง” 

การด าเนินงานองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลเวียงสา ขับเคลื่อนโดยกรรมการทีมสร้างสุข 
ซึ่งเป็นอนุกรรมการทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลเวียงสา โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ “บุคลากรมี
ความสุข สุขภาพดี” โดยทีมเชื่อว่า ผลงานที่ดี มาจากสุขภาพกายและจิตที่ดี หากเกิดภาวะเจ็บป่วย 
หรือเกิดความเครียดความกังวล ย่อมท าให้เราไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บุคลากร
สาธารณสุขเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพของประชาชน ดังนั้นบุคลากรของเราจึงจ าเป็นต้องมีความสุข 
สุขภาพดี ก่อนจึงจะสามารถดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาลเวียงสาได้ด าเนินงานองค์กรสร้างสุขอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดย
ในปี 2562 ได้ปฏิบัติตามระบบงานที่มีมาตรการต่อไปนี้  คือ 

1) มีการประเมินความสุขของบุคลากรโดยใช้โปรแกรม Happinometer และได้น าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์แก้ไข โดยได้จัดท าโครงการ  Organization Development Happiness “ODH”
ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ และ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 น าบุคลากรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกสถานที่ แบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคน เรียนรู้ ไลท์สไตล์
การด าเนินชีวิตและวิธีคลายเครียดของแต่ละบุคคล 

2) ตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรโรงพยาบาลเวียงสา เพ่ือตรวจพบความเสี่ยงก่อนหรือ
ถ้าค้นพบโรคได้เร็วก็มีโอกาสรักษาหายหรือควบคุมได้ง่าย ในปี 2562 โรงพยาบาลได้จัดโครงการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายอ าเภอเวียงสา 
(HLO) ที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลเวียงสา มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถปฏิบัติตน
ในการด ารงชีวิตประจ าวันที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้วย “กิจกรรมชมรม”
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ปี 2563 ได้ด าเนินโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายอ าเภอเวียงสา (HLO) อย่างต่อเนื่อง เกิดกระแสการสร้างสุขภาพขึ้น
ในวงกว้างในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายอ าเภอดวียงสา โดยเกิดชมรมส่งเสริมสุขภาพขึ้น
จ านวน 6 ชมรม (เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ชมรม) ได้แก่ ชมรมเดิน วิ่ง ชมรม Clean@Lean Society
ชมรมสุขส าราญ อารมณ์ดี (ส.ร.ด.) ชมรมแอโรบิก  ชมรมปั่นจักรยาน และชมรมปลูกผักสร้างสุข 
นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ (Happy work place) อีกด้วย

รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานในปี งบประมาณ 2563 แยกเป็น 8 ประเด็น โดยเน้น
ประเด็น Happy Body และ Happy Work Life ตามนโยบายโรงพยาบาล ดังนี้

Happy Body 

โครงการพัฒนาความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในบุคลากรสาธารณสุขเครือข่ายอ าเภอเวียงสา โดยจัดให้มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ด้วย “กิจกรรมชมรม” จากการระดมสมองได้เกิดชมรมขึ้น 6 ชมรม คือ 

1) ชมรมเดินวิ่ง เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มบุคลากร โดยการเดินหรือวิ่งที่ไหนก็ได้ 
แล้วสะสมระยะทางผู้ที่ได้ระยะทางมากที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลจากทางชมรม โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 65 คน สะสมระยะทางรวมกันตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-กันยายน 2563
ได้ระยะทางรวม 17,842 กิโลเมตร และร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” กับกระทรวงสาธารณสุข 

2) ชมรมแอโรบิก ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไม่ชอบเดินวิ่ง ชอบออกก าลังกายในร่ม มีเสียงดนตรี
เพ่ิมความสุนทรีย์แต่ได้สุขภาพดีเหมือนกัน ชวนกันแอโรบิกที่บ้าน ใช้คลิปเพลงใหม่ๆ กระตุ้นกัน
ผ่าน Line Group 

3) ชมรม Clean@Lean Society เป็นกลุ่มของบุคลากรที่รวมตัวกันมาทานอาหารคลีน
เพ่ือควบคุมน้ าหนัก แบ่งปันความรู้เรื่องการรับประทานอาหารใน Line Group ในปี 2563 ชมรม
มีสมาชิกจ านวน 27 คน สนับสนุนการรับประทานอาหารแบบ 2 : 1 : 1 คือ ผักและผลไม้ 2 ส่วน 
โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต อย่างละ 1 ส่วน 
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4) ชมรม ส.ร.ด. (สุข สราญ อารมณ์ดี) มีสมาชิกจ านวน 80 คน โดยมีแนวคิดว่า“ จิตเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว ” การมีสุขภาพจิตที่ดีช่วยส่งเสริมให้สุขภาพโดยรวมสมบูรณ์ การได้เข้ามาท ากิจกรรม
ร่วมกันเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี ได้ฝึกสมอง คลายเครียด การฝึกจิตเป็นประจ าสามารถลดความ
ดันโลหิตสูงลงได้ โดยมีกิจกรรมจิตอาสา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือบุคลากรของโรงพยาบาล
ที่ผู้ประสบอุทกภัยในปี 2563 การจัดตั้งตู้ปันสุขขึ้นบริเวณหน้าตึกผู้ป่วยฉุกเฉินในช่วงระบาด
โรคโควิด-19 กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของสมาชิกชมรมในวันวาเลนไทน์ 
14 กุมภาพันธ์ภายใต้ “เมนูแห่งความรัก” บริจาคสิ่งของให้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยในเนื่องในวันแห่งความรัก 
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิต ป้าหลอม ผ้าทอโบราณ ร่วมกันท าผ้ามัดย้อม
ในวันหยุด

5) ชมรมปลูกผักสร้างสุขเป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรที่ปลูกผักรับประทานเองมาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์การปลูกพืชแบบออแกนิค พืชปลอดสารพิษ น าต้นกล้าพืชมาแบ่งปันกันลดต้นทุน
ในการท าการเกษตร ผ่อนคลายสไตล์เกษตร และสานเชื่อมชุมชน 

6) ชมรมปั่นจักรยาน เป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรที่ชื่นชอบการออกก าลังกายด้วยการปั่น
จักรยาน นัดออกก าลังกายในช่วงเช้าวันหยุด 
บุคลากรทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกชมรม

Happy Work Place
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงสาอย่างมีส่วนร่วม ชัดเจน ภายใต้

แนวคิดองค์กรแห่งความสุข
2. ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาล
3. ปรับปรุงความเพียงพอของอัตราก าลังพยาบาล (Productivity) 
4. เปิดบริการร้านกาแฟโฮงยาคอฟฟ่ีภายในโรงพยาบาลอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร

และลูกค้าโรงพยาบาล
5. ส่งเสริมกิจกรรม รพ.สต.ติดดาวเสริมพลัง
6. กิจกรรมสร้างสุขบุคลากร (3E) Entry/Engage/Exit สุขแรกเข้าระหว่างการท างานและวัยเกษียณ
7. กิจกรรมวันพยาบาลเครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอเวียงสาปีที่ 7

Happy Relax 
1. กิจกรรมสร้างสุขของชมรม สุข สราญ อารมณ์ดี พาบุคลากรท าบุญในวัดวาอารามในพ้ืนที่ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวันหยุด
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Happy Heart Happy Soul Happy Society
1. งานกีฬาสีสัมพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอเวียงสาและงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2. งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจ าปี
3. กิจกรรมจิตอาสา ท าดีด้วยหัวใจ 
4. มอบรางวัลบุคคลากรต้นแบบโรงพยาบาลเวียงสาประจ าปี
5. กิจกรรม Big Cleaning Day 2 ครั้ง/ปี
6. เยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ ญาติสายตรงเจ้าหน้าที่ป่วย
7. ร่วมงานสวดอภิธรรม ฌาปนกิจศพญาติสายตรงเจ้าหน้าที่ 

Happy Family 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การดูแลบุคลากรใหม่ด้วยระบบพี่เลี้ยง
2. งานกีฬาสีสัมพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอเวียงสาและงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
3. งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจ าปี

Happy Brain
1. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในประเด็นที่น่าสนใจ ก าหนดทุก 2 เดือน/ครั้ง
2. เวทีมหกรรมวิชาการประจ าปี เป็นเวทีน าเสนอผลงานวิชาการทั้ง CQI R2R นวัตกรรม 

หนังสั้นของแต่ละหน่วยงาน 
3. เวทีพัฒนาศักยภาพตามส่วนขาด เช่น การอบรมพฤติกรรมบริการในพนักงานเปล เป็นต้น
4. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเรียน online
5. เข้าร่วมประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพตามวิชาชีพหรือส่วนขาดทั้งในและนอกจังหวัด

Happy Money  
1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
2. จ่ายค่าตอบแทนตามก าหนดเวลา
3. มาตรการประหยัด เช่น รณรงค์ใช้แก้วน้ าส่วนตัวงดอาหารว่างการประชุมภายในโรงพยาบาล
4. กองทุนเงินออม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
5. เปิดบริการร้านค้าสวัสดิการในโรงพยาบาล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรใน

โรงพยาบาลและเพ่ิมรายได้ในกับโรงพยาบาล/กาดนัดโฮงยา ตลาด on line ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพ่ิมรายได้
ในบุคลากร

6. เปิดบริการร้านกาแฟโฮงยาคอฟฟ่ีเพ่ิมรายได้ให้กับโรงพยาบาล
7. จัดงานเวียงสาฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 หารายได้เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน

ให้กับโรงพยาบาล
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บทสรุปผู้บริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การให้บริการสาธารณสุขในยุคปัจจุบันที่ผู้รับบริการคาดหวังการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจสูงสุด ท าให้ผู้ให้บริการท างานภายใต้ความกดดันและภาระงานที่หนักขึ้น ส่งผลต่อ

ความสุขของบุคลากร ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญกับการท างานอย่างมีความสุข สมดุลชีวิตการท างาน

กับชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) ปี 2562 เป็นต้นมาผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสร้างสุข

ในองค์กรมากข้ึน โดยได้ก าหนดให้องค์กรแห่งความสุข เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล 

ภายใต้แนวคิด “บุคลากรมีความสุข สุขภาพดี” ย่อมท าให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สุขภาพ

ของบุคลากร คือ พ้ืนฐานขององค์กรแห่งความสุข
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารและคณะกรรมการทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ความส าคัญกับความสุข
ของบุคลากร

2. มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบชัดเจน (ทีมสร้างสุข)
3. มีการท างานต่อเนื่องตลอดทั้งปี
4. บุคลากรทุกคนให้ความส าคัญกับสมดุลย์ชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance)

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับองค์กรแห่งความสุขจะมีผลส าคัญที่จะท าให้บุคลากรท างาน

อย่างมีความสุขและยกระดับคุณภาพของงานที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น และการใส่ใจความสุขของบุคลากร

ตลอดระยะเวลาท างานส าคัญไม่น้อยไปกว่าการสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาเติมในระบบ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน

ประเด็น Success story 
องค์กรแห่งความสุข

บทสรุปผู้บริหาร
คปสอ.นาหมื่น ได้รับการถ่ายทอดแผนพัฒนาสุขภาพองค์กรสาธารณสุขจังหวัดน่านประจ าปี 

แล้วน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาของอ าเภอ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขของอ าเภอ 
ปีงบประมาณ 2563 ในประเด็นองค์กรแห่งความสุข มุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรสาธารณสุข
มีความสุขในการท างาน ใน 3 ประเด็น คือ Happy work Life, Happy Body และ Happy Soul 
โดยมีแผนงานระดับอ าเภอ แล้วถ่ายทอดแผนไปสู่ระดับหน่วยบริการ รพช. รพสต. และ สสช.

Happy Work Life มีการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดบรรยากาศการท างานที่ดี 
มีการสื่อสารระหว่างคนท างานกับผู้บริหาร เอ้ือต่อการท างานให้เกิดความส าเร็จของแต่ละหน่วยย่อย 
ในภารกิจส าคัญ ได้แก่ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ด้านสวัสดิการต่างๆ 
มีการพัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่ โดยใน รพ.นาหมื่น โดยบูรณาการกับเกณฑ์การประเมิน HA
ส าหรับ สสอ.นาหมื่น ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส. และ PMQA และในส่วนของ รพสต. 4 แห่ง 
และ สสช. 1 แห่ง ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 5ส. และ รพสต.ติดดาว โดยมีการนิเทศควบคุมก ากับและ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโดยหน่วยงานเองและคณะกรรมการระดับอ าเภอ ซึ่งผลการประเมิน
ในปี 2563 ทั้ง รพ.นาหมื่น สสอ.นาหมื่น รพสต. และ สสช.ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มีแผนการประเมินความสุขของ จนท. เพ่ือทราบปัจจัยที่เป็นปัญหา 

Happy Body มีการก าหนดเป็นโยบายอ าเภอ สร้าง Healthy break เมนูชูสุขภาพในการประชุม
อบรมที่จัดโดยหน่วยงานหรือในชุมชนตรวจสุขภาพประจ าปี ประเมินผลสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพบุคลากรครบ 100% จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยการจัดงานเดินวิ่งในระดับอ าเภอ 
2 ครั้ง โดยมีสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพร่วมกับ พชอ.นาหมื่น และ อปท. โดยมีบุคลากรสาธารณสุข 
ข้าราชการทั่วไปและประชาชนร่วมกิจกรรมได้จัดกิจกรรม Virtual Walk & Run ในกลุ่มเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขโดยการรายงานผลการออกก าลังกายผ่าน Application สะสมรายบุคคล สรุปข้อมูลรายเดือน 
และมีการ challenge พร้อมการ Appreciate ส าหรับผู้ที่มีส่ วนร่วมและสะสมระยะการออกก าลั งกาย
ได้สูงสุด โดยการให้รางวัลเป็นวัสดุอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายมีการจัดกิจกรรมโครงการ
สาธารณสุขนาหมื่นส่งเสริมการออกก าลังกาย ก้าวท้าใจ ต้านภัยโคคิด-19 ปีงบประมาณ 2563
ขึ้นในเดือน สิงหาคม 2563 โดยใช้งบประมาณ PP Non UC มุ่งเน้นให้บุคลากรสาธารณสุข ข้าราชการ 
และประชาชนรวมพลังออกก าลังกายร่วมกัน พร้อมส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่นสะสมระยะ
การออกก าลังกายมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
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Happy Soul มีการส ารวจความต้องการของบุคคลากรเกี่ยวกับกิจกรรมในองค์กร การจัดตั้ง
ชมรมจริยธรรมของ รพ.นาหมื่น และ สสอ.นาหมื่น (รวม รพสต. และ สสช.ในสังกัด) มีกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตในระบบราชการ บูรณาการร่วมกับแผนงาน ITA ขององค์กร จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้สุขภาพในเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยศาสตร์แห่งโยคะ 1 ครั้ง โดยใช้งบประมาณ PP Non UC 
มีการสร้างความสุขด้วยก าลังออกกายร่วมกัน การจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส
ในองค์กรในเทศกาลสงกรานต์ การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานประจ าปีต่อเนื่องมาตามล าดับตั้งแต่ระดับ
จังหวัดสู่อ าเภอ และระดับอ าเภอสู่ต าบลหรือหน่วยบริการ

2. การมีส่วนร่วมระหว่าง รพช. และ สสอ. ในบทบาทของคณะกรรมการ คปสอ. ในการวิเคราะห์
ปัญหา จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการเพ่ือขับเคลื่อนทั้งอ าเภอร่วมกัน ท าให้เกิดกิจกรรม
ตามแผนงานและโครงการที่เป็นรูปธรรม

3. การมีวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้บริหารระดับอ าเภอ ที่มองเห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนและ
งานต่างๆตามนโยบายในแต่ละปีงบประมาณ การติดตามและก ากับการด าเนินงานต่อผู้รับผิดชอบ
ระดับอ าเภอช่วยให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ได้

4. การมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก ากับ ติดตาม แผนงานต่างๆ ในระดับอ าเภอผ่านวาระ
ในการประชุม คปสอ. และการประชุม พชอ. ช่วยให้เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานได้
ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ จากทุกภาคส่วน 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. ควรมีการก าหนดและถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานประจ าปีต่อเนื่องมา
ตามล าดับเหมือนเดิม โดยมีการคืนข้อมูลผลการด าเนินงานของอ าเภอเป็นระยะมีการนิเทศงาน
ที่เป็นการสนับสนุนและเสริมพลังในการด าเนินงานด้านนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น

2. ควรมีการเน้นย้ าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ คปสอ. เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและ
โครงการ ด้านองค์กรสร้างสุขให้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม โดยการกระตุ้นผู้บริหารองค์กร
เพ่ือการก ากับและติดตามในองค์กร ให้มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม

3. ควรมีการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก ากับ ติดตาม หรือสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานและกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กรสร้างสุข ทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ โดยก าหนดแผนงาน
ที่มีงบประมาณสนับสนุน เพ่ือช่วยให้เกิดการด าเนินงานทุกระดับท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 

4. ปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้มีการประเมินความสุขของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ จึงยัง
ไม่ทราบสถานะของตนเองและองค์กร ข้อเสนอแนะคือการประเมิน Happinometer ในโอกาสต่อไป
อยากให้พัฒนาประเด็นการประเมินให้ชัดเจนมากข้ึน เพ่ือทราบสถานะความสุขของผู้รับการประเมิน 
และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาความสุขด้านที่ผลการประเมินคะแนนต่ าหรือน้อย เช่น ความสุข
ด้านการเงินด้านหนี้สิน ด้าน career path หรือด้านผลตอบแทนส าหรับการปฏิบัติราชการที่เหมาะสม
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปัว จังหวัดน่าน

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Happy Body) ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปัว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

ของบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยก าหนดให้มีการออกก าลังกายโดยพร้อมเพรียงกัน
เป็นประจ าในช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 16.00 น. ของทุกวันพุธ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน
เป็นเวลา 10 ปี กิจกรรมประกอบด้วย

1. การอบอุ่นร่างกายด้วยท่ากายบริหารแอโรบิคแดนซ์ การเลือกเล่นและฝึกซ้อมกีฬา
ตามท่ีตนถนัด

2. การแบ่งสี ออกเป็น 2 สี โดยจับสลากแบ่งจ านวนคนให้เท่า ๆ กัน
3. จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยประเภทกีฬาประกอบด้วย แบดมินตัน เปตอง ปิงปอง 

แชร์บอล วอลเลย์บอล และกีฬาพ้ืนบ้าน
4. การวัดดรรชนีมวลกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ วัดความจุปอด ฯลฯ
5. การร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ.
6. การร่วมการแข่งขันกีฬาสายเหนือ กีฬาจังหวัด (สสจ.น่าน) 
7. การตรวจสุขภาพประจ าปี 100%
8. การส่งเสริมกิจกรรมก้าวท้าใจ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. นโยบายด้านการออกก าลังกายมีความชัดเจนทุกระดับ
2. การมีความตระหนักด้านสุขภาพของบุคลากร
3. การใช้การกีฬาเพ่ือเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป
2. การคืนข้อมูลด้านสุขภาพแก่บุคลากรเพื่อวิเคราะห์และวางแผนปรับพฤติกรรมเสี่ยง
3. ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างท่ีดี
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน         

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
“คุณธรรม (คุณนะท า) น าสร้างสุข”
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดน่านอยู่ห่างจากจังหวัดน่านเป็นระยะทาง     

25  กิโลเมตร โดยมีเส้นทางหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แพร่ –น่าน) มีพ้ืนที่ประมาณ 
1,931 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,206,875 ไร่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา เป็นส่วน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับอ าเภอ โดยมีสาธารณสุขอ าเภอ เป็นผู้แทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 5 มาตรา 42 และตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม ก ากับ ควบคุม ประเมินผล การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยภารกิจก ากับการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในพ้ืนที่อ าเภอ และประสานงานร่วมกับ โรงพยาบาลชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน รวมถึงการบูรณาการระหว่างส่วนราชการในอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้บังคับบัญชา 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 23 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 3 แห่ง  คลินิกเอกชน 5 แห่ง 
ร้านขายยา 6 ร้าน เป็นหน่วยงานส่วนราชการส่วนภูมิภาคในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยขึ้นตรงต่อนายอ าเภอเวียงสา และนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดน่าน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีขององค์กร โดยการจัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟูและคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ  อัตราป่วย ตาย ลดลง ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วในส่วนของการให้บริการระดับปฐมภูมิ โดยเชื่อมโยงและ
ประสานสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ มีการท างานประสานกันแบบไร้รอยต่อ มีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริการที่มีคุณภาพด้วย พชอ. /DHS/รพสต .ติดดาว ครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ พันธกิจ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดังนี้

(1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
(2) ด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
(3) ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต

พ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวง 

(5) พัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
จ านวนบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จ าแนกรายประเภท 

ต าแหน่งและระดับการศึกษา ดังนี้  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 163 คน ประกอบด้วย 

1. ข้าราชการ จ านวน 88 คน ลูกจ้างนักเรียนทุนจ านวน 6 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(พกส).จ านวน 50 คน และลูกจ้างทุกประเภท จ านวน 21 คน 

2. สายงานหลัก ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข 30 คน พยาบาลวิชาชีพ 34 คน เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 14 คน และทันตาภิบาล 6 คน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 และ

3. สายงานสนับสนุน เช่น เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างรายวัน รายเดือน จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.62

4. ข้าราชการ อายุงานเฉลี่ย 21.60 ปี อายุเฉลี่ย 41 ปี รองลงมา คือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน และรายเดือน อายุงานเฉลี่ย 8 ปี อายุเฉลี่ย 32 ปี

5. การศึกษาส่วนใหญ่ของข้าราชการอยู่ในระดับปริญญาตรี 58 คน ร้อยละ 69.05 รองลงมา 
ระดับปริญญาโท จ านวน 15 คน  ร้อยละ 17.86 และต่ ากว่าปริญญา จ านวน 11 คน ร้อยละ 13.10

6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา มีเจ้าหน้าที่ 168 คน เพศชาย 35 คน (20.83%) เพศหญิง 
133 คน (79.17%) มีชมรม อสม. จ านวน อสม.1,454 คน เพศชาย 287 คน เพศหญิง 1167 คน 
อายุเฉลี่ย 33 ปี ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา 445 คน ระดับมัธยมศึกษา 794 คน ระดับ
ปริญญาตรี 215 คน
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ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในระดับช านาญการ คิดเป็น 73.42 แนวโน้มการสูญเสียบุคลากรจะมีมากขึ้น 
ใน พ.ศ.2562 มีบุคลากรลาออก 3 คน ร้อยละ 3.33 บุคลากรย้ายเข้ามา ร้อยละ 2.22

ในด้านความเพียงพอ และการกระจายพบว่าสถานบริการสาธารณสุขมีบุคลากรที่เพียงพอ
เมื่อเทียบตาม FTE 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้ความร่วมมือของแต่ละประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร่วมมือ

1. ข้าราชการ ความก้าวหน้าในสายวชิาชีพ การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ 

การเลื่อนเงินเดือน ที่โปร่งใส เป็นธรรม ค่าตอบแทน

2. พนักงานราชการ+พกส. สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี เงินเดือนที่เหมาะสมสวสัดิการที่ดี

3. ลูกจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ และความมั่นคงของการท างาน 

สวัสดิการที่ดี
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นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
นโยบาย 

1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 

2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่างส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกระดับและทุกมิติ 

3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือป้องกันความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด 
ร่วมน าร่วมท า และร่วมรับผิดชอบด้วยเป็นการอภิบาลแบบเครือข่ายเอ้ืออ านวยระบบสุขภาพ
แห่งชาติเชื่อมประสานทุกภาคส่วน เข้าด้วยกัน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง 
การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพเพ่ือ สนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง 

5. ให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขทั้งความรู้ทักษะ การผลิต การใช้การสร้าง 
ขวัญก าลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

6. วิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและ
เกิดผลดี ต่อเศรษฐกิจไทย

7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขเพ่ือประสิทธิผล
ที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน

8. สนับสนุนกลไกการท างานสาธารณสุขให้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความผาสุก 
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
ค่านิยม

มีความรับผิดชอบ น้ าใจดี มีคุณธรรม น าสร้างสุข 
แนวทางการท างาน 

1. ก าหนดค่านิยมร่วมกันเพ่ือปฏิบัติติมุ่งสู่เป้าหมายคือให้คนไทยมีสุขภาพดีตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. สนองนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล 
3. สานต่อนโยบายและโครงการในอดีตและปัจจุบันที่ดีมีประโยชน์ 
4. สร้างสามัคคีเพ่ือให้บุคคลากรโดยส่วนรวมมีความสุขเหมือนชื่อกระทรวง
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วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรบริหารจัดการสุขภาพที่เยี่ยมยอด วิชาการท่ีเป็นเลิศแบบบูรณาการ
ผสานการคิดดี มีคุณธรรม ในระดับอ าเภอ ที่มุ่งไปสู่สังคมสุขภาพดี มีความสุข 
ภายในปี 2564

เป้าประสงค์หลัก 1. มีการบริหารจัดการการจัดระบบบริการด้านสุขภาพ
2. มีการบูรณาการภาคีเครือข่าย และเสริมพลังความเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน
3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ทันสถานการณ์ สนับสนุนส่งเสริมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการเข้าถึงของ
ประชาชน
4. ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งความสุขแก่บุคลากรอย่างาต่อเนื่อง

อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ รู้ผิดชอบชั่วดี
ค่านิยม มีความรับผิดชอบ น้ าใจดี มีคุณธรรม น าสร้างสุข 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. ผู้บริหารหน่วยงานมีการประกาศ เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานเพ่ือเป็นแนวทาง

ให้หน่วยงาน หน่วยบริการในสังกัด ยึดถือ และถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงประกาศ
เจตจ านงว่าจะบริหารอย่างซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
การบริหารงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล น าสร้างสุข ด้วยคุณธรรม โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
อย่างครบถ้วน เสมอภาค เคร่งครัด และมีความโปร่งใส

(2) ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 
และมีกระบวนการของหน่วยงานที่มีการก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมไปถึงการมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความส าคัญของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้าน
การทุจริตได้

(3) ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงาน ไม่ทนต่อการทุจริต เพ่ือให้เกิด
การลงโทษทางสังคม อันที่จะส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ
การท าการทุจริต

(4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมุ่งเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมมีความสุข

2. มีโครงการรณรงค์เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่าค่านิยมสุจริตและสร้างสุขด้วยคุณธรรม
ในหน่วยงาน
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3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และความเข้มแข็งของชุมชนมีบุคลากรที่เข้าใจชุมชน
และสามารถบูรณาการงานสาธารณสุขกับเครือข่ายต่างๆได้ 

4. ส าคัญผู้บริหารมีความใส่ใจ และมีความเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ
วิธีการด าเนินงานโครงการ

1. จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่าค่านิยม และสร้างสุขด้วย
คุณธรรมในหน่วยงาน

1.1. การจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงในการจัดประชุมกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตและสร้างสุขด้วยคุณธรรมในหน่วยงานโดยสาธารณสุขอ าเภอเวียงสาและหัวหน้า
กลุ่มงานใน สสอ. เวียงสา ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด

1.2. การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 
มีความเป็นจิตอาสา แบบอย่างที่ดีให้ชุมชนได้ปฏิบัติตาม เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่าค่านิยมสุจริตและ
การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน/ชุมชน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดี
มีคุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม (เด็กพิการ คนชรา 
ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ) หรือการท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมการให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ปลอดภัย 
ฯลฯ  เป็นต้น โดยจัดท าเป็นป้ายไวนิลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1.3. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ 
เนื่องในวันส าคัญต่างๆ อาทิ วันปีใหม่ สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ฯลฯ

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาเรียนรู้ ในระดับ อ าเภอ จังหวัด ประเทศ อย่างต่อเนื่อง ในการมี
คุณธรรมสร้างสุขให้ตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน

2.1. ปี 2560 คปสอ เวียงสา จัดอบรม การพัฒนาตนเองด้วยแรงบันดาลใจ เกิดการ
น าเสนองาน ผลงานต่างๆ จากแรงบันดาลใจ

2.2. ปี 2561 จัดกิจกรรม รวมพลคนสร้างสุข โดยเน้นการไปปฏิบัติงานจิตอาสาในพ้ืนที่ 
พัฒนาหน่วยงาน จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกัน

2.3. ปี 2561 มีการประเมินสุขภาวะองค์กร(HPI : Happy public Organization Index )
ผลการประเมินพบว่า 
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1. GAP Analysis การวิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสพัฒนา
สภาพปัญหา   

ค่าเฉลี่ยความสุขคนท างานภาพรวม สสอ./รพสต ได้ 62.84%/64.05% ปัญหาที่พบ
อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับภาระงาน (กระทรวงคิดอัตราก าลังตาม FTE ไม่ได้คิดตาม Productivity
ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับพยาบาล) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพ้ืนที่แต่มีอายุมาก อายุเฉลี่ยพยาบาล 
49.3 ปี มีบุคลากรเจ็บป่วยจากโรค NCD(ความดัน/เบาหวาน) และมีหนี้สินมากมีภาระการดูแล
ครอบครัวขนาดใหญ่
โอกาสในการพัฒนา

1) มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลากร
1.1 จัดท าแผนการบริหารอัตราก าลังแบบผสมผสาน
1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความเหมาะสม/ตามภาระงาน

2) สร้างเสริมสุขภาพการส่งเสริมนันทนาการในหน่วยงาน เช่น ชมรมการออกก าลังกาย
3) สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรบริหาร (หน.รพ.สต. , ผบก. , ผบต.)
4) มีการคัดเลือกข้าราชการ,ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานดีเด่น พร้อมการประชาสัมพันธ์ผลการ

คัดเลือกให้เป็นบุคคลตนแบบการท างานในหน่วยงาน
2. Structure – Function 

ก าหนดโครงสร้างแลผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละระดับ  มีเอกสาร ค าสั่งที่ 1/2563 มีค าสั่ง สสอ.
แบ่งความรับผิดชอบในส่วนของ Happinometer มีการทบทวนและปรับปรุงคณะกรรมการ HRD 
ระดับ สสอ/รพ.สต.
3. Project/Activities/Task list โครงการ/กิจกรรม 

1. ด้านสุขภาพดี/ผ่อนคลาย (ผลการประเมิน 2 ครั้ง)
สุขภาพดี สสอ/รพสต 68.46 และ 68.04% ผ่อนคลายดี สสอ/รพสต 56.79% และ 54.65% 

ได้จัดกิจกรรม
1. ท าแผนอัตราก าลังในภาพรวม คปสอ ร่วมกัน และใช้มติ คปสอ ในการจัดอัตราก าลังคน 
2. ใช้อัตราก าลังพยาบาลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ รพ.สต.
3. จัดท าแผนอัตราก าลังส ารองกรณีลาออก /โยกย้าย
4. ตรวจสุขภาพประจ าปีและมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่ม ปกติ/เสี่ยง/ป่วย
5. ส่งเสริมการออกก าลังกายโดยจัดและร่วมงานกีฬา สายใต้/จังหวัดและจัดตั้งชมรมออกก าลังกาย 

ตรวจสมรรถนะเวียงสา Fit for Life วัดสมรรถภาพทุก 3 เดือน และกีฬาและงานปีใหม่ คปสอ. 
6. จัดท าสนามออกก าลังกาย/ห้องนันทนาการ
7. จัดวิ่ง มินิมาราธอน”รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ต านานเวียงสา”

ผลส าเร็จ
การบริหารอัตราก าลังเพียงพอเหมาะสม จ านวนบุคลากรป่วยด้วยโรค NCD รายใหม่ = 1 แนวโน้มลดลง
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2. ครอบครัวดี 69.51% 68.88% / สังคมดี  62.5% 65.05%   
กิจกรรม

1. มุทิตาจิต/รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ (อายุ 58 ปี)
2. ให้รางวัลจิตอาสา/พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ คนต้นแบบด้านสร้างสุขภาพดีด้านความสุข

มากที่สุด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านมีน้ าใจ  ด้านความรับผิดชอบ
3. งานเลี้ยงปีใหม่/แจกของรางวัล 
4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม ความสุขในการท างาน  เช่น 

การตักบาตรวันพระ การด าเนินงาน สถานที่ท างานน่าอยู่
5. ก าหนดให้ร่วมงานวันส าคัญอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
6. ร่วมกิจกรรมและท าบุญกฐิน/ผ้าป่าของอ าเภอ/หมู่บ้าน/หน่วยงาน/งานสีด า
7. บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม/ไฟไหม้ ผ้าป่า ฯลฯ

ผลส าเร็จ
ความพึงพอใจและความสุขจาการท างานร้อยละ 95

3. ใฝ่รู้ดี ผลการประเมินใฝ่รู้ดี 62.40%  66.43%
กิจกรรม

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ด้านการพยาบาล การรักษา การบริหาร
2. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรตาม service plan แต่ละสาขาและรองรับผู้ป่วย intermediate care
3. อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ทุกต าแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถานบริการ อาทิ 

พยาบาลเวชปฏิบัติจ านวน 2 คน หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น(ผบต) 2 คน หลักสูตรวิจัย วิชาการ 5 คน
4. ส่งเสริมการอบรมระยะสั้นตามความจ าเป็นและต้องการของหน่วยงาน

ผลส าเร็จ
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนร้อยละ 100

4. สุขภาพเงินดี/การงานดี ผลการประเมินสุขภาพเงินดี 44.56% 45.72% งานดี 61.85% 64.56%
กิจกรรม
1. ส่งเสริมรายได้บุคลากรโดยใช้ชื่อกลุ่มตลาดอาหารปลอดภัย โดยมีชมรมปลูกผักปลอดภัย 

ของสสอเวียงสาเป็นแกนน า
2. มีการรวมกลุ่มสมาชิกชื่อกลุ่มสวัสดิการ โดยให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า ทั้งของ สสอ รพสต
3. มีการวางแผนเกี่ยวกับแผนการสร้างเสริมสุขภาพการเงินผ่านธนาคารกรุงไทยแบบไม่มี

คนค้ าประกัน
ผลส าเร็จ

มีการด าเนินการตามโครงการ Happy Money Programผลการประเมินสุขภาพเงินดี ร้อยละ 91

171



วิธีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล วัดจากแบบประเมินความสุขผูกพันต่อองค์กรของ 
หน่วยงานทั้ง รพ.และ สสอ. และการนิเทศ ของ สสอ. ปีละ 2 ครั้ง

ใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การควบคุมก ากับ ประเมินผล โดยทีมพัฒนาบุคคลากร
ของรพสต. / สสอ.เวียงสา/ตัวแทนกลุ่มโซนและจากการประชุมประจ าเดือน สสอ.เวียงสา 
การนิเทศ สสอ. ปีละ 2 ครั้ง ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสาได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขในแต่ละด้าน 
ในปี 2563 ผลการประเมิน HPI พบว่าอยู่ระดับที่ดีข้ึนมาก 
ผลการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข

1.การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประมวลจริยธรรม และวินัยเชิงบวกในกลุ่มบุคลากร 44 คน 
พบว่าบุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม และวินัย ข้าราชการเพ่ิมมากขึ้น ไม่พบการกระท าผิดระเบียบ เกิดการรวมกลุ่ม
สร้างสุข แบ่งปัน ดีต่อสุขภาพ ดีต่อใจ อาทิ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มออกก าลังกาย
เต้นบาสโลบ  กลุ่มปั่นจักรยาน กลุ่มสาระดี กลุ่มหุ่นดีอาหารสะอาด กลุ่มแผนไทยใจสู้ ฯลฯ

2. มีการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งน าสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลัก 
คุณธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สนับสนุนการท างานตามวิสัยทัศน์กระทรวง
สาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” บุคลากรในหน่วยงาน 
175 คน 23 รพสต 3 สสช 1 สสอ มีจิตส านึกยึดมั่นใน หลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์และสุขด้วยคุณธรรม

3. มีการก าหนดนโยบาย/มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร บุคลากรในหน่วยงาน 
175 คน 23 รพสต 3 สสช 1 สสอ สามารถน า นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

4. มีกิจกรรมจิตอาสา สร้างสุข ปลอดภัยในทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานเป็นป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ทุกคน ประชาชนได้รับทราบ  
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พบว่า

1. กลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุข กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่มคนงาน มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและ
สร้างสุขด้วยคุณธรรมในหน่วยงาน สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม ไม่มีการร้องเรียน ไม่มีปัญหาการทุจริต 
ไม่มีการหย่าร้างไม่มีการทะเลาะ

2. กลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มเจ้าพนักงานสาธารณสุข กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่มคนงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจ การพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
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ความภาคภูมิใจ
1. มีผลงานวิชาการ ได้รับรางวัลระดับประเทศต่อเนื่องทุกปี
2. ผ่านการประเมิน PMQA ทุกปี ทุกปีจนถึงปัจจุบัน 2563
3. ผ่านการประเมิน ITA ทุกปีจนถึงปัจจุบัน 2563
4. มีรพสต.ติดดาว 17 แห่ง ร้อยละ 74%
5. ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจากภาคีเครือข่ายภายนอก อาทิ กองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร(สอจร.) แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัดน่าน โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในระดับเขต
และจังหวัด และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส)  ฯลฯ

6. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยดีเด่น ปี 2562
7. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนา “หมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปี 2560
8. ผ่านการประเมินรับรองอ าเภอด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

(DHS-RTI) ปี 2560
บทสรุปผู้บริหาร

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีนโยบายแผนงานโครงการและมาตรการซึ่งจะน าไป
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน และบรรยากาศการท างานมีการจัด
สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการตลอดจนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหาร
ของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ คือการดึงดูดและ
รักษาก าลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐไว้ในระบบราชการให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแรงจูงใจ
ในการสร้างและพัฒนาผลงาน
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ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพที่ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุข มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน และติดตามรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
ผสมผสานการสร้างความสุขในการท างานด้วยกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องวิถีชีวิตชุมชน 
อาทิ การร่วมกิจกรรมชุมชน  การจัดกีฬาสร้างสุข การวิ่งเพ่ือสุขภาพจัดหารายได้ช่วยชื้อเครื่องมือแพทย์ 
การท าบุญตักบาตรวันส าคัญ ฯลฯ มีการสื่อสารผ่านสื่อทุกช่องทางในการรับรู้ รับทราบสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากร เมื่อพบปัญหาจะรีบด าเนินการแก้ไขโดยทันทีแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือพ่ีช่วยน้อง 
เน้นการท างานที่ช่วยให้เกิดความสะดวก ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย (Win Win) การสร้างเสริมให้บุคลากร
เป็นคนดี เน้นการด าเนินการ 2 ส่วนคือ การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH และการด าเนินการ
องค์กรคุณธรรม โดยได้ร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ร่วม คือ ซื่อสัตย์ มีน้ าใจ รู้ผิดชอบชั่วดี เพ่ือให้คน
ในองค์กรมีคุณลักษณะที่สอดคล้อง พึงประสงค์กับค่านิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุขเน้นการ
เสริมสร้ า งความผาสุกให้แก่บุ คลากร โดยการใช้ เครื่ องมือวั ดความสุขในระดับบุคคล 
(Happinometer) และองค์กร (Happy Public Organization Index) เพ่ือวิเคราะห์และวางแผน 
การสร้างสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรมีความสุขกับการท างาน ควบคู่กับ
การมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมที่ปลอดภัย
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. การใช้เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร (Happy Public 
Organization Index) ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพราะสามารถใช้วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน 
การพัฒนาบุคลากรได้ชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและรายบุคคล ในการที่จะคิดวิเคราะห์พัฒนา
แบบสร้างสุขได้

2. ควรปรับรูปแบบการบันทึกให้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน สามารถประเมินผล ให้ค าแนะน า
ได้ทันทีเม่ือกรอกข้อมูลครบ พร้อมมีช่องทางแนะน าให้ค าปรึกษา
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ประเด็น Sussess Story หรือ Bright Spot 
“CKH Challenge 2020” เป็นกิจกรรมวิ่งออกก าลังกายที่จัดต่อเนื่องจากกิจกรรม “CKH 

Challenge โฮงยาพาออกก าลัง สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท าเอง” ปี พ.ศ. 2562
เป็นกิจกรรมส่งเสริม และกระตุ้นการวิ่งออกก าลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาลเชียงค า 
บทสรุปผู้บริหาร 

การส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลในการออกก าลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ด้านการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล 

การสร้างกิจกรรม Challenge การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีการสร้างกลุ่ม ร่วมออกก าลังกายโดยการวิ่งสะสมระยะทาง เป็นการสร้างเสริม
สุขภาพ ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในโรงพยาบาลเชียงค า โดยใช้ 
Application Endomondo ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 15 
กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 เดือน มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 246 คน คิดเป็น 
35% ของบุคลากรทั้งหมด (246/699) โดยจ าแนกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้ 

กลุ่ม เป้าหมาย 9 เดือน 

1. กลุ่ม Beginner คือกลุ่มที่ เริ่มต้นออก
ก าลังกาย หรือเริ่มออกก าลังกายได้ไม่นาน 
จ านวน 68 คน 

สะสมระยะทางในการวิ่งให้ ได้ 300 ก.ม. 

2. กลุ่ม Advance คือกลุ่มที่มีประวัติการ
ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง จ านวน 178 คน 

สะสมระยะทางในการวิ่งให้ ได้ 900 ก.ม. 

175



ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม
มีผู้สมัครเข้าร่วมวิ่งในโครงการ “CKH Challenge 2020” จ านวน 246 คน ดังนี้

1. กลุ่ม Beginner มีผู้สมัครเข้าร่วมวิ่ง จ านวน 68 คน วิ่งได้ระยะทางทั้งหมด 18,292 
กิโลเมตร โดยวิ่งเฉลี่ย คนละ 269 กิโลเมตร (เป้าหมาย 300 กิโลเมตรต่อคน) ทั้งนี้กลุ่มที่วิ่งได้ตาม
เป้าหมาย 300 กิโลเมตร มีทั้งหมด 22 คน (32%) วิ่งได้น้อยกว่า 300 กิโลเมตร มีทั้งหมด 46 คน
(68%) ในกลุ่มนี้มีผู้ที่วิ่งได้ระยะทางสะสมทั้งหมด 3 อันดับแรก จ านวน 1,926 1,775 และ 1,206
กิโลเมตร ตามล าดับ

2. กลุ่ม Advance มีผู้สมัครเข้าร่วมวิ่ง จ านวน 178 คน วิ่งได้ระยะทางทั้งหมด 95,173 
กิโลเมตร โดยวิ่งเฉลี่ย คนละ 535 กิโลเมตร (เป้าหมาย 900 กิโลเมตรต่อคน) ทั้งนี้กลุ่มที่วิ่งได้ตาม
เป้าหมาย 900 กิโลเมตร มีทั้งหมด 46 คน(26%) วิ่งได้น้อยกว่า 900 กิโลเมตร มีทั้งหมด 132 คน
(74%) ในกลุ่มนี้มีผู้ที่วิ่งได้ระยะทางสะสมทั้งหมด 3 อันดับแรก จ านวน 4,773 4,211 และ 3,108
กิโลเมตร ตามล าดับ

กลุ่ม Beginner และ Advance จ านวน 246 คน วิ่งสะสมระยะทางรวมได้ทั้งหมด 113,465 กิโลเมตร
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สรุป จากการด าเนินงานกิจกรรม “CKH Challenge 2020” ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 
246 คน แบ่งเป็นกลุ่ม Beginner มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง จ านวน 68 คน กลุ่ม Advance
มีผู้สมัครเข้าร่วมวิ่ง จ านวน 178 คน สามารถบรรลุเป้าหมายตามระยะทางสะสมในการวิ่ง จ านวน 
300 และ 900 กิโลเมตร จ านวน 68 คน (ร้อยละ 28)
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1.ทีมน าของโรงพยาบาลให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม
2.มีการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมวิ่งออกก าลังกาย (ใช้ App. Endomondo)
3.มีการแข่งขันและกระตุ้นจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกัน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลปง อ าเภอปง จังหวัดพะเยา

บทสรุปผู้บริหาร
จากการส ารวจความเห็นของเจ้าหน้าที่ขององค์กร พบว่า ประเด็นด้านความสุขของบุคลากร

ได้คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ได้ตระหนักถึงความสุขของบุคลากรในองค์กร
ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจึงก าหนดเป็นนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์ บริการดี มีผลลัพธ์เป็นเลิศ 
และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านองค์กรแห่งความสุข มีแผนกลยุทธ์เรื่องความสุขและความผูกพัน
ของบุคลากร จึงจัดท าโครงการสุขสร้างงานบันดาลใจ ในกลุ่มบุคลากรใหม่ ( ต้นกล้าย้ายกระถาง) 
เพ่ือให้บุคลากรเก่ง กล้า ดี และมีความสุข (จัดท าโครงการช่วง 12 - 13 กันยายน 2563) และ
ในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปง จัดท าแผนโครงการด้านสุขสร้างงานบันดาลใจต่อเนื่อง 
การน านโยบายชมรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติ และการจัดสวัสดิการเพ่ือให้บุคลากรมีความผูกพัน 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุขจังหวัด นโยบายองค์กร ในการ
ด าเนินงานด้านองค์กรแห่งความสุข

2. ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
3. มีทีมสร้างสุขที่เข้มแข็งและผ่านการพัฒนาศักยภาพในองค์กร
4. มีความเสียสละและมีจิตอาสาของบุคลากรในหน่วยงาน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. การจัดท าโครงการสุขสร้างงานบันดาลใจยังไม่ได้ท าเต็มรูปแบบของเครือข่ายบริการระดับ

อ าเภอ
2. การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณที่จ ากัด ความเสี่ยงด้านสถานะ

การเงินขององค์กร
3. การโยกย้ายบุคลากรที่ท าให้ความขาดต่อเนื่องของการด าเนินงาน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
เสริมสร้างความสุขในมิติการงานดี (Happy Worklife) มิติผ่อนคลายดี (Happy Relax) มิติ

สุขภาพกายดี (Happy Body) มิติสมดุลชีวิตกับการท างาน (Worklife Balance) และมิติครอบครัวดี 
(Happy Family)
บทสรุปผู้บริหาร

การสร้างองค์กรแห่งความสุขไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้น องค์กรจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ
ซึ่งหลักส าคัญที่เป็นแกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คือ ความเป็นผู้น า 
(Leadership engagement) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (worker involvement) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
จริยธรรมและการให้คุณค่า (values and ethics)
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การน าเอาแนวคิด Happy Workplace มาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการชีวิตของตนเอง
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
การรับผิดชอบต่อสังคม มีความสุขที่แท้จริงบนพ้ืนฐานความสุขแปดประการที่สมดุลกับชีวิต
ท าให้มีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ใคร
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องสร้างสมดุลของการท างานให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญา เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ หรือองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ในอนาคต โดยอาศัยภาวะผู้น าที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนสุขภาวะที่สมบูรณ์ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข และการสร้างบุคลากรสาธารณสุขยอดเยี่ยม (Smart Office)
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หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจุน จังหวัดพะเยา
ประเด็น Success story หรือ Bright spot
บทสรุปผู้บริหาร

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจุน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด จ านวน 9 แห่ง 
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 74 คน การด าเนินงานด้านสาธารณสุขโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอจุน 
มีโรงพยาบาลจุนเป็นแม่ข่าย มีการท างานร่วมกันแบบครอบครัว มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
แบบพ่ีช่วยน้อง โดนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทุกงาน โดยใช้นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมีการด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอจุน ตามนโยบาย อยู่จุน อุ่นใจ 
ไม่เจ็บ ไม่จน มีการท างานภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และ เน้นการท างานอย่างมีความสุข 
ตามแนวคิด องค์กรแห่งความสุข โดยน านโยบายชมรมจริยธรรม มาปรับใช้ในการท างาน และมี
นโยบายอ าเภอ อ าเภอคุณธรรม โดยมีแนวคิด กิจกรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า ปัญหาที่
อยากแก้เรื่อง การป้องกันการทุจริตในองค์กร (ITA) ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนท างานอย่างมีความสุข เพ่ือเป้าหมาย คือ ประชนสุขภาพดี
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. นโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขจากระดับจังหวัด
2. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน
3. ความสามัคคีในหน่วยงาน
4. การมีจิตอาสาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. การสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการด าเนินงาน
2. การจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ก าลังคนน้อย ปริมาณงานมาก
3. มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีบุคคลต้นแบบ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การด าเนินงานชมรมเสบียงบุญ

บทสรุปผู้บริหาร
ชมรมเสบียงบุญ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมเชิงประจักษ์ของ

บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ ในการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมตามนโยบายหน่วยงานคุณธรรม 
อันน าไปสู่การเป็นองค์กรสร้างสุข ภายใต้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต และ
อัตตาลักษณ์ร่วมในการปฏิบัติราชการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การด าเนินงานชมรมเสบียงบุญ ปัจจัยแห่งความส าเร็จอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในจิตเสียสละ 
มีความเมตตาเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน “จาคะ”เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งมั่นให้สังคมดีขึ้น
ของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ น าไปสู่การพัฒนาการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการพัฒนาที่ส าคัญที่สุด การท าให้บุคลากรมีความสุข 
จะน ามาซึ่งความส าเร็จของการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการต่าง ๆ

2. การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข จ าเป็นต้องบูรณาการกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
โรงพยาบาลแพร่ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ S) ขนาด 500 เตียง ประกอบด้วยบุคลากร

สหวิชาชีพ จานวน 1,500 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563) ผ่านการรับรองคุณภาพ HA
บันไดขั้นที่ 5 (reaccredit) โดยมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินงาน คือ บริการเป็นเลิศ สิ่งแวดล้อมดี 
บุคลากรมีความสุข ประชาชนไว้วางใจ ภายใต้นโยบายส าคัญจากผู้อานวยการโรงพยาบาลแพร่ ได้แก่

Safe : ความปลอดภัยในการท างานและบริการ
Save : ประหยัดและคุ้มค่า ในทุกกระบวนการ
Empathy : เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา
Exercise : ดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ
Clean : ความสะอาด 5 ส. และความโปร่งใส ไม่ทุจริต
Competency : เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

การด าเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลแพร่ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (HR) เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่
ทุกท่าน จากผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ที่ผ่านมา พบว่าความ
สมดุลชีวิตกับการท างานมีคะแนนในระดับต่ า เกิดจากภาระงานที่มากเกินไปอันเกิดจากปัญหาด้าน
อัตรากาลังไม่เพียงพอ และรายได้ที่ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งทางโรงพยาบาลได้น าผล
การประเมินมาใช้พัฒนาองค์กร การบริหารงาน ด าเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างาน
อย่างตรงประเด็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วม
ขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนี้
1. มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร

1.1 การประเมินสุขภาพของบุคลากร: มีแนวทาง/การด าเนินงานการตรวจสุขภาพและ
การรายงานการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร (ดัชนีมวลกาย/รอบเอว, สัดส่วนเอวต่อสะโพก, 
ผลการตรวจทางคลินิก) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของบุคลากร ได้แก่ การสร้าง 
โปรแกรมปรับพฤติกรรม รายบุคคลอย่างง่าย (Easy and Individualized health behavioural
change program) การติดตามผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงฯ มีแนวทางการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรได้แก่ การสอนสาธิตการบริหารเพ่ือลดปัญหา office syndrome ในกลุ่ม
สนับสนุนบริการ (back office)

1.2 การส่งเสริมการออกก าลังกายในเจ้าหน้าที่ การเก็บระยะทางการวิ่งหรือเดินออกก าลังกาย 
ผ่าน application ENDOMONDO

1.3 กิจกรรมก้าวท้าใจ ให้รางวัลในผู้สะสมแต้มระยะทางวิ่งหรือเดินสูงสุด
1.4 โครงการลดน้ าหนัก โดยทีมงานศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลแพร่
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2. การบริหารและระบบการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
2.1 การแก้ปัญหาภาระงานที่มากเกินไป โดยเน้นการออกแบบระบบงานแบบลดขั้นตอน 

Lean และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับระบบงาน มีการส่งต่อผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการคงที่เพ่ือรับ
การรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมชน (Intermediate care) และส่งผู้ป่วยกายภาพส่งผลให้ภาระงานลดลง

2.2 จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับบุคลากร: งานศพญาติสายตรง เยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ 
ช่วยเหลือกรณีประสบอัคคีภัย วาตภัย หรือสาธารณภัย การจัดสรรหอพัก ช่วยเหลือค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มีเงินคงเหลือน้อย
3. การสร้างคุณค่า สร้างความสุข และความภาคภูมิใจในการท างาน

3.1 ให้รางวัลแก่ผู้ทาความดี มีผลงานดี ยกย่องชมเชยผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเสียสละ
ในองค์กร โดยมีการประกาศเกียรติคุณ มอบประกาศนียบัตร การมอบหมายงานเพ่ือสร้างคุณค่าจาก
การเสริมพลัง และการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน

3.2 โครงการ HBD Happy Work Life โดยบุคลากรที่เกิดในเดือนเดียวกัน ร่วมกันท ากิจกรรม
ทางศาสนา ตักบาตรประจาเดือนเกิด และมอบของให้แก่ผู้ป่วยไร้ญาติในโรงพยาบาลแพร่

3.3 โครงการ Happy money ให้ความรู้ การวางแผนจัดการทางการเงิน และสร้างทีมที่ปรึกษา
ทางการเงิน โรงพยาบาลแพร่

3.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาโรงพยาบาลแพร่ เช่น กิจกรรมโยคะ
ภาวนา สมาธิบาบัดกายประสานจิตแบบ SKT การสร้างสมรรถนะแก่จิตอาสาการจัดดอกไม้ทรง
สามเหลี่ยมด้านเท่า การท าลูกโป่งรูปทรงต่างๆ การท าเสาลูกโป่ง การตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ
4. บรรยากาศในการท างาน และความปลอดภัยในการท างาน

4.1 โครงการ 5ส ปรับสภาพแวดล้อม สถานที่ท างานให้เหมาะสม สร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน โดยได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมกระบวนการโดยผู้บริหารองค์กร ตลอดจนการมอบ
รางวัลดาวทองแก่หน่วยงานตัวอย่าง เสริมพลังและแรงจูงใจในการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบันมีเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน การระบาด

ของโรคติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ท าให้มีประชาชนเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพมากขึ้น 
ประชาชนต่างมีความคาดหวังจากการรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยภารกิจการให้บริการ
ทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การวินิจฉัย รักษา รวมถึงการด าเนินป้องกันส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูผู้ป่วย
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุข บางครั้งอาจท าให้บุคลากร
ทางการแพทย์เผชิญกับความกดดัน ความเครียด และภาระงานที่มากขึ้น ท าให้ความสุขลดลง 
ซึ่งองค์กรจะมีความม่ันคง และสามารถขับเคลื่อนการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ บุคลากรถือ
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้น การสร้างสุขในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและ
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง การจัดการให้องค์กรมีความสุข ส่งผลให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันต่อ
องค์กร มีความสุขและความมุ่งมั่นที่จะนาองค์กรบรรลุเป้าหมายต่อไปได้ โดยเริ่มที่ผู้บริหาร
ต้องให้ความส าคัญของบุคลากรเป็นล าดับแรก ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกระบวนการ
สร้างสุขในองค์กร ด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงพยาบาล 
เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลแพร่บริการเป็นเลิศ สิ่งแวดล้อมดี บุคลากรมีความสุข ประชาชนไว้วางใจ 
(A trustworthy hospital with high quality healthcare services in happy and friendly 
environment)
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารและทีมน าเห็นความส าคัญของการสร้างสุขในองค์กร และให้การสนับสนุน
การด าเนินงานพัฒนา

2. การก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

3. การประเมินดัชนีความสุขของบุคลกรอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาจัดท าแผน เพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนการวางแผนการประเมินโครงการ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารองค์กร

4. การมีส่วนร่วมของบุคลกรโรงพยาบาลแพร่ทุกระดับ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ในการด าเนินการ
พัฒนาโรงพยาบาลแพร่สู่องค์กรแห่งความสุข
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) และ ประเมินดัชนี
ความสุขของคนท างาน (Happinometer) เป็นการประเมินการสร้างสุขทั้งระดับบุคคล และองค์กร 
ควรมีการท าเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพราะมีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence): องค์กรแห่งความสุข 
สามารถน าผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาได้อย่างครอบคลุม น าไปสู่การพัฒนา
รูปแบบ/กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กรที่หลากหลาย และตอบสนองให้บุคลากรมี
ความสุขในการท างาน มีความผูกพันต่อองค์กร
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังช้ิน อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่

บทสรุปผู้บริหาร

โรงพยาบาลวังชิ้น เป็นโรงพยาบาลขนาด F2 มีทีมงานเจ้าหน้าปฏิบัติงาน จ าวน 152 คน มีพ้ืนที่
ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ระยะทาง 80 กิโลเมตร ท าให้เจ้าหน้าที่เรามีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับมีอัตราการโยกย้ายบ่อย ซึ่งผู้บริหารของโรงพยาบาลวังชิ้นจึงเล็งเห็น
ความส าคัญว่าการท่ีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพออาจท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหนัก ด้วยภาระงานและคนไข้
ในพ้ืนที่ซึ่งห่างไกล จึงมีแนวคิดที่จะสร้างความสุขคนในองค์กร โดยการมีกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือการผ่อนคลายและมีการช่วยเหลือกันในเรื่อง คน  เงิน  ของ มีการบริหารจัดการที่เป็นทีม
อันหนึ่งอันเดียวกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังตระหนักว่าความสุข ของบุคลากรทุกคน
จะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น สถานะทางครอบครัวที่ดีการมีจิตใจดี ตั้งมั่น
อยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดีท้ังที่บ้านและท่ีทางานจึงพยายาม 
หาแนวทางในการดาเนินการให้องค์กร บุคลากรและชุมชนรอบข้าง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและยั่งยืนต่อไป โดยเป้าหมายส าคัญคือมุ่งเน้นไปที่การผ่อนคลายต่อสภาวะกดดัน 
ความเครียด และหาวิธีที่จะเพ่ิมความสุข หรือบรรเทาความเครียดนั้นให้เบาบางลง ได้ด าเนิน 
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรม Happy Relax

กิจกรรมประชุมประจ าเดือนมีผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ใน รพ. เข้าร่วมประชุม มีการสวดมนต์
ไหว้พระก่อนมีการจัดประชุมทุกครั้ง เพ่ือการมีสมาธิในการประชุมและในระหว่างประชุมได้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ การสะท้อนปัญหาการท างานทุกพ้ืนที่ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
โดยในการประชุมประจ าเดือนมีการให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม สามารถเสนอแนวคิดต่างๆ
ได้ทุกคน โดยมีท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นประธานในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพ่ือสร้างความสามัคคี การเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 5ส ปรับสภาพแวดล้อมในการท างานได้มีการเชิญชวนให้บุคลากรได้ร่วมกัน 
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมีการปรับสภาพแวดล้อมของห้องท างานและอาคารส านักงานรวมถึง
การจัดกิจกรรม 5ส ในวัดด้วย
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กิจกรรม Happy Body

กิจกรรมการจ าหน่ายผักปลอดสารพิษ โดยโรงพยาบาลวังชิ้นเปิดให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ น าผักมาจ าหน่ายให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการทุกวันพุธ ที่ลานต้นไทรในโรงพยาบาลวังชิ้น

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกสิทธิ์

กิจกรรมออกก าลังกาย มีการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ท ากิจกรรมและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มาออก
ก าลังกายทุกสัปดาห์  มีการจัดตั้งชมรมกีฬา

กิจกรรมก้าวท้าใจ ทั้ง 2  Season ได้รับความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่และ
ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่อย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมการให้วัคซีนเพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้เจ้าหน้าที่ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่  

กิจกรรม Happy Heart
กิจกรรมการยกย่องเชิดชูคนดี เช่น คนดีศรีสาสุข มีการส่งตัวแทนผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน

ยอดเยี่ยมเข้าประกวดคนดีศรีสาสุขทั้งข้าราชการและลูกจ้าง การส่งประกวดองค์กรคุณธรรมระดับ
จังหวัดและได้รับรางวัลถึงระดับประเทศ

กิจกรรมการจัดตั้งชมรม “อยู่ดีมีสุข” โดยมีการรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา น ามาจัดท า
ข้าวต้มส าหรับผู้ป่วยเบาหวานทุกวันอังคารเช้าผู้ป่วยและญาติรวมถึงเจ้าหน้าที่สามารถตัก
รับประทานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรม Happy Soul
กิจกรรมร่วมกิจกรรมพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆ ของอ าเภอวังชิ้น เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กิจกรรมชมรมจริยธรรมมีการร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เช่น

การถวายเทียนพรรษา กิจกรรมการท าบุญตักบาตร
กิจกรรม Big Cleaning Day  โดยการจัดกิจกรรมน าโดยผู้อ านวยการร่วมกันท าความสะอาด

ภายในโรงพยาบาลวังชิ้น
กิจกรรม Happy Family

กิจกรรมงานเลี้ยง เช่น ปีใหม่ เลี้ยงสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) และเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง งานเลี้ยง
มุทิตาจิตผู้เกษียณ เจ้าหน้าที่ ที่มีการย้ายเข้าย้ายออก สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร 
สร้างสัมพันธไมตรีกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในพ้ืนที่ มีการแสดงจากเจ้าหน้าที่ใหม่
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กิจกรรม Happy Brain
กิจกรรมการสนับสนุนการท าวิจัย R2R / CQI /นวัตกรรม / Success story การน าเสนอ

ผลงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ  โดยการท าในรูปแบบอ าเภอ และมีทีมอาจารย์มาให้ความรู้
และข้อเสนอแนะผลงาน มีการน าผลงานเข้าร่วมกับจังหวัดเพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันระดม
ความคิด น างานประจ ามาสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆได้
กิจกรรม Happy Money

กิจกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวังชิ้น โดยการออมเงินของเจ้าหน้าที่ แล้วแต่
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

กิจกรรมการส่งเสริมการออม เช่น การปลูกผักปลอดสาร อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การสร้างองค์กรแห่งความสุขไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้น องค์กรจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ
ซึ่งหลักส าคัญที่เป็นแกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คือความเป็นผู้น า
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับจริยธรรมองค์กรและการให้คุณค่า
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ประเมินความสุขของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ รวมถึงการประเมินทั้งระดับตัวบุคคล 
และองค์กร และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาได้อย่างครอบคลุมในการหา
แนวทางการไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและองค์กร เพ่ือพัฒนารูปแบบ / กิจกรรมที่หลากหลาย
ในการแก้ไขปัญหาให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน การมีความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. ประเด็น Success Story หรือ Bright spot 
1. เป็นโรงพยาบาลสร้างสุขน าร่อง 1 ใน 3 ระดับประเทศ (ปี2556 - ปัจจุบัน) 
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนิทรรศการสาธารณสุข การน าเสนอผลงานวิชาการ 

สาขานวัตกรรม สาขางานวิจัย และรางวัลชมเชยการน าเสนอผลงานวิชาการ สาขาพัฒนาระบบ
บริการ/CQI ในงานประกวดนิทรรศการสาธารณสุขและน าเสนอผลงานวิชาการ ปี 2558

3. ได้รับรางวัลชนะเลิศเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการ
พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2559

4. เป็นโรงพยาบาลสร้างสุขด้วยสติ (MIO) น าร่องระดับประเทศ 
5. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นระดับเขต ปี 2559
6. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561-2562
7. ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2561 (นางวัชรีวรรณ แสงจันทร์ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 
8. ได้รับรางวัลโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562
9. ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 (นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า) 
10. ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ปี 256 (นายสมเรียน สุขโพธิญาน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย) 
11. โรงพยาบาลปางมะผ้าผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ปี 2563 – 2565
12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอดีเด่น (DHS Award) 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปี 2560
13. รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ระดับอ าเภอ ประจ าปี 2560 ได้แก่ นายสมเรียน สุขโพธิญาณ 

และ นางสุจินดา หัตถา 
14 .  รางวั ลคนดี ศรี สาธารณสุ ข ระดับเขตบริ การสุ ขภาพที่  1 ประจ าปี  2561 ได้ แก่ 

นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม 
15. รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี ปี 2561
16. รางวัลจากชมรมพยาบาลประคับประคอง ประเภทผู้ปฏิบัติงาน นางสุจินดา หัตถา ปี 2561
17. รางวัลจากชมรมพยาบาลประคับประคอง ประเภทองค์กร ปี 2561
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2. บทสรุปผู้บริหาร 
ผู้บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า เป็นบุคคลต้นแบบด้านต่างๆ อาทิ เช่น ด้าน

การพัฒนาสติให้บุคลากรท างานอย่างมีสติ และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆระดับประเทศ 
เป็นบุคคลที่น ารูปแบบ และกระบวนการต่างๆเข้ามาพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ จนส่งผลให้
องค์กรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ 
3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสุข
ให้แก่บุคลากร และผู้ป่วยที่มารับบริการ โดยน ารูปแบบการพัฒนาต่างๆ มาด าเนินการในองค์กร 
โดยมีการก าหนดการสร้างสุขให้เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้เบนเข็มมุ่งให้ทุกคนทราบและปฏิบัติ
ร่วมกัน โดยมีแผนงานโครงการรองรับอย่างชัดเจน มีการส่งเสริมน ารูปแบบของการสร้างสุขมาปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องในองค์กรจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
วิสัยทัศน์โรงพยาบาลปางมะผ้า “โรงพยาบาลสร้างสุขที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ทันสมัย สวยงาม 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม” 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. มีรูปแบบการสร้างสุขที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรให้ครอบคลุม
ในทุกมิติ 

2. ส่งเสริมเรื่องสร้างสุขให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. น ารูปแบบของการสร้างสุขไปใช้ให้ครอบคลุมทุกระดับ บุคคล หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย 

และชุมชนได้อย่างแท้จริง 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
“มีเงินให้ได้วันละบาท”

บทสรุปผู้บริหาร
โรงพยาบาลเป็นสถานบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยความคาดหวังของประชาชน 

คือการได้รับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สามารถหายจากอาการเจ็บป่วยหรือบรรเทาลง
ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ซึ่งการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการที่ต้องใช้
ทั้งความรู้ความสามารถและจิตบริการ การมีจิตบริการของผู้บริการมีปัจจัยด้านความสุขเข้ามา
เกี่ยวข้อง หากผู้ให้บริการไม่มีความสุข ไม่มีความยิ้มแย้ม บริการด้วยความไม่เต็มใจ ผู้รับบริการ
ย่อมเกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งโรงพยาบาลได้มีความตระหนักและใส่ใจถึงเรื่องความสุขของเจ้าหน้าที่
อยู่เสมอ โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศ และได้มีโอกาสท ากิจกรรม
ร่วมกัน เช่น การด าหัวผู้ใหญ่ งานปีใหม่ งานกีฬา งานเกษียณ งานรับน้องใหม่ กิจกรรม 5 ส. 
การท าบุญตักบาตรฯ

จากการประเมินความสุข (Happinometer) ในปี พ.ศ.2562 ความสุขเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์อยู่ที่ ร้อยละ 64.60 โดยด้านที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ Happy Money อยู่ที่
ร้อยละ 52.71 ซึ่งเป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของเงิน โรงพยาบาลจึงมีการกระตุ้น
ให้เจ้าหน้าที่มีการออมเงิน โดยการหยอดกระปุกออมสินบนโต๊ะท างานหรือออมผ่านสหกรณ์
ออมทรัพย์ของโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีรายได้เสริมจากการ
ท าอาหารหรือขนมมาขายในร้านสวัสดิการโรงพยาบาล และมีการขายผักปลอดสารพิษ
ในโรงพยาบาลเพ่ือเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่เป็นส่วนมาก
บางหน่วยงานได้ท าการประดิษฐ์ออมสินด้วยตนเอง
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของความสุขของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
2. มีการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและน ามาหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ

คณะกรรมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รู้จักการออมเงินมากขึ้น ใช้จ่ายให้เป็น ยอมรับให้ได้
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ภาพกิจกรรม
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน สาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า ประกอบด้วย 4 ต าบล 38 หมู่บ้านหลัก 19 หย่อมบ้าน 5,262 
ครัวเรือน ประชากร 22,048 คน อยู่ไกลจากตัวจังหวัดประมาณ 65 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบสูง อาณาเขตติดกับประเทศเมียร์มา 
เขตอ าเภอเมือง และติดกับเขตอ าเภอปาย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ท าอาชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางมะผ้า ประกอบด้วย โรงพยาบาลปางมะผ้า 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 5 แห่ง ประกอบด้วย 
1) รพ.สต.ถ้ าลอด 2) รพ.สต.แม่ละนา 3) รพ.สต.กึ๊ดสามสิบ 4) รพ.สต.นาปู่ป้อม และ 5) รพ.สต.น้ าฮูผาเสื่อ 
มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 9 แห่ง ประกอบด้วย 1) สสช.หัวลาง 2) สสช.เมืองแพม 3) สสช.
ปางคาม 4) สสช.ไม้ฮุง 5) สสช.ซอแบะ 6) สสช.ปุงยาม 7) สสช.บ้านไร่ 8) สสช.น้ าบ่อสะเป๋ 
9) สสช.ปางปอน ศูนย์สาธารสุขมูลฐานชุมชน แสนค าลือ สุขศาลาแอโก๋ และหน่วยควบคุมโรคติดต่อ
น าโดยแมลง (นคม.10.1.9)

โรงพยาบาลปางมะผ้า เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F3 ขนาด 30 เตียง มีบุคลากรในส่วน
ของโรงพยาบาลปางมะผ้า จ านวน 117 คน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า จ านวน 8 คน 
รพ.สต. กึด้สามสิบ จ านวน 5 คน รพ.สต. บ้านแม่ละนา จ านวน 6 คน รพ.สต. ถ้ าลอด จ านวน 8 คน 
รพ.สต. นาปู่ป้อม จ านวน 6 คน รพ.สต.บ้านน้ าฮูผาเสื่อ จ านวน 5 คน และ นคม.ที่ 10.1.9 จ านวน 5 คน 
รวมทั้งเครือข่าย จ านวน 160 คน โดยมี นพ.สุพัฒน์ ใจงาม เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล
และประธานคณะกรรมเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า ขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ของเครือข่าย
บริการสุขภาพปางมะผ้า“เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพชั้นน าด้านบริการปฐมภูมิระดับประเทศ
โดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ภายในปี 2560” และวิสัยทัศน์โรงพยาบาลปางมะผ้า “โรงพยาบาล
สร้างสุขที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ทันสมัย สวยงาม โดยชุมชนมีส่วนร่วม” 
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ภายใต้พันธกิจ 2 ข้อ ดังนี้ 1. ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและ
เทค โ น โ ล ยี ทั น สมั ย  แล ะ  2 .  ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ขภ า พชุ ม ช นอย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ค ร อบ คลุ ม 
ทันสถานการณ์ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการเครือข่าย
สุขภาพปางมะผ้า และคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลเป็นกรรมการอ านวยการ และมีทีมแกนน า
โรงพยาบาลสร้างสุขเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วมของบุคล ากรทั้งเครือข่ายบริการสุขภาพ
ปางมะผ้า

การบริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบบริการที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ ความคาดหวัง 
และความเครียด ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ซึ่งนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นตามระดับของการพัฒนา
ในระบบสุขภาพ จนก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือสุ่มเสี่ยงต่อการร้องเรียนในการให้บริการสุขภาพ 
ปี 2556 ผู้บริหารโรงพยาบาลสามแห่งคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก และโรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรลุข้อตกลง
ในการหาวิธีการหรือรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีความสุขจากการท างานเพ่ิมขึ้น ภายใต้บริบท
และข้อจ ากัดเดิม ๆ โดยมุ่ งหวังให้การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเชื่อมโยงการพัฒนา
สุขภาวะ และส่งต่อให้กับประชาชนที่มารับบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปางมะผ้า
ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลปางมะผ้า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในต าบลทุกแห่ง ตลอดจนหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง ท างานภายใต้
ค่านิยมองค์กรว่า FAST ซึ่งได้แก่ Family Assist Service mind และ ต่อ Teamwork ซึ่งสื่อถึง
การท างานระบบทีมแบบครอบครัวด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลและมีจิตบริการ โดยเครือข่ายบริการ
สุขภาพปางมะผ้า ได้เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขในปี 2556 โดยเป็นหนึ่งในสามของ
โรงพยาบาลที่ เป็นต้นแบบด้านองค์กรสร้างสุขในระดับประเทศ และได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นทุนตั้งต้นด าเนินการ 
ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องจนมาถึงระยะที่ 2 ในปี 2560 ภายใต้ชื่อ Holistic Happy Network 
และได้ด าเนินการต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 ดังนั้นทีมแกนน า โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขจึงสนใจที่จะ
พัฒนาองค์กรสร้างสุขที่เป็นเลิศของเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอปางมะผ้าซึ่งได้ด าเนินการ
อย่างเนื่อง
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กระบวนการท างาน
ปี พ.ศ. 2557

1. พัฒนาทีมแกนน าการด าเนินงานโรงพยาบาลสร้างสุข H3 (Happy Holistic Hospital) : แกนน า
โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขซึ่งเลือกแบบเจาะจง จ านวน 18 คน ได้รับการพัฒนาในปี 2557
ด้านภาวะผู้น า ด้าน Personal Mastery ด้าน Mental Models ด้าน Share Vision 
ด้าน Team Learning ด้าน System Thinking และMental models ตลอดจนสุขด้วยสติ
ในองค์กร(MIO) แกนน าสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ และจากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า
ทีมแกนน า มีสติ มีความนิ่ง มีความคิดที่สุขุมรอบครอบ ช้าลง ไม่ด่วนติดสิน มีการสื่อสารเชิงบวก
กับบุคคลใกล้ชิดและผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ มากขึ้น สามารถเป็นผู้น าในการน ารูปแบบจากการเรียนรู้
ไปใช้ในกิจกรรมงานประจ า ชีวิตประจ าวันของตนเอง และส่งผลแผ่ขยายไปยังบุคคลรอบข้าง 
ในหลายรูปแบบ เช่น จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเติมพลังใจ จัดการประชุม
แบบมีส่วนร่วม การจัดการประชุมเพ่ือคลี่คลายปัญหาโดยทีมกระบวนกร จัดกิจกรรมถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของปัญหา
อุปสรรคที่พบคือ ทีมแกนน าบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติงานในบทบาทของการขับเคลื่อนการสร้างสุข
ขององค์กรในภาพรวมได้ทุกคน เนื่องจากภาระงาน และข้อจ ากัดต่าง ๆ แนวทางที่ต้องพัฒนา
ต่อคือการส่งเสริมให้ทีมแกนน า ได้มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมการสร้างสุขขององค์กรตามแผน
อย่างต่อเนื่อง และการเสริมพลังแก่ทีมแกนน า โดยผู้น าองค์กร และผู้บริหารองค์กร เพื่อให้ทีมแกนน า
มีก าลังใจที่ดีในการด าเนินการต่อไป

2. Need assessment แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : 
เป็นการส ารวจความต้องการของบุคลากรในองค์กร โดยใช้กระบวนการ Focus Group ก่อนเริ่ม
ด าเนินโครงการเพ่ือให้ทราบถึงสภาพความสุข ความทุกข์ ตลอดจนความต้องการในการท างาน 
การใช้ชีวิตปัจจุบัน และความคาดหวังต่าง ๆ ต่อตนเองและองค์กร เพ่ือวางอนาคตอย่างมีทิศทาง
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร ในการน าองค์กรสู่องค์กรสร้างสุขของเครือข่าย
บริการสุขภาพปางมะผ้า ด าเนินการปี 2556 ครอบคลุมร้อยละ 80 ของบุคลากร ผลมีดังนี้
ด้านต่อตนเอง ประกอบด้วย 

(1) ด้านร่างกาย ได้แก่ การมีสุขภาพกาย กายสบาย อายุยืน สุขภาพดี มีก าลังท าใน
สิ่งที่ดี ยิ้มแย้มให้กัน 

(2) ด้านอารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึก ความคิด มีสติ อารมณ์ดี จิตใจดี มีความพอใจ สดชื่น 
ใจสงบ ไม่เครียด มีความสุขในการท างาน พึงพอใจได้รับในสิ่งที่หวัง รับได้กับความสุข ทุกข์ที่มี 

(3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ สุภาพ เรียบร้อย ไม่วุ่นวาย เป็นคนดีของสังคม ท าดี พูดดี 
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(4) ด้านกายภาพ ได้แก่ ท างานมีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน 
ประสบความส าเร็จในชีวิต ไม่มีหนี ้สิน มีความเจริญรุ ่งเรือง มีความมั่นคง ได้รับการยอมรับ
ในสังคมต่อครอบครัว คือ ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น อยู่กันอย่างมีความสุข เข้าใจกัน สามัคคี
ในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกัน ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว เป็นที่พ่ึงของครอบครัว ได้พักผ่อนกับ
ครอบครัว ได้แบ่งปันความรักกับคนในครอบครัวต่อหน่วยงานและองค์กร เช่น หน่วยงาน ได้แก่
ความเป็นพ่ีน้อง มีความรักความเข้าใจ ท างานแบบครอบครัว ช่วยเหลือกัน มีความรักความสามัคคี 
ไม่ขัดแย้งกันท างานอย่างราบรื่น ได้แบ่งปันความรักกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้ให้บริการมีความสุข 
ไปท างานอย่างสดชื่น พ่ึงพาซึ่งกันและกัน

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างสุข (Non Violence Communication: Dialogue)
บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร้อยละ 89.72 
(n=146) ผลการประเมินความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี ถึงดีมาก รวมกันมากถึงร้อยละ 91
ผู้เข้าอบรมสะท้อนว่าการเข้าอบรมผลของการน ากิจกรรมการสื่อสารเพ่ือสร้างสุข (Non Violence 
Communication) มาปฏิบัติในองค์กร พบว่าการขัดแย้งระหว่างบุคลากรกับบุคลากร และระหว่าง
บุคลากรกับผู้รับบริการ ลดน้อยลง แม้ว่ายังมีการขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็เป็นความขัดแย้งที่มีระดับ
ไม่รุนแรง และสามารถพูดคุยกัน แสดงเหตุผล ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันจนเป็นที่ยอมรับ
ของทุก ๆ ฝ่าย บุคลากรมีการปฏิบัติต่อกันในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย มีความกรุณาต่อทั้งตนเอง 
และผู้อ่ืนมากขึ้น 

195



ปี พ.ศ. 2558 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับกระบวนทัศน์ บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า 

สู่เครือข่ายสร้างสุข : การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ 84 ของบุคลากร
เครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า โดยแบ่งจัดอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน พบว่าผู้เข้ารับการอบรม
ได้เรียนรู้เห็นคุณค่าของตนเองและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน โดยน าความรู้ความสามารถ
ของทุกคนมาเสริมพลังให้เกิดคุณค่าเพ่ิมขึ้น การท าบทบาทหน้าที่ของตนเองในที่ท างานตนเอง
ต้องวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างความส าเร็จ
ในองค์กรร่วมกัน นั่นคือ ทุกคนเป็นบุคคลส าคัญที่จะมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร มีประเด็นหลัก
ที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขนี้
ให้ประสบความส าเร็จคือการสื่อสารที่ทั่วถึง การมีส่วนร่วมในกระบวนการ การท างานเป็นทีม 
และการให้บริการ การเสียสละในบางโอกาสเพ่ือให้งานเคลื่อนต่อไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
การมีสติในการท างานสติจะเป็นตัวคอยควบคุมการท างานต่าง ๆ ให้ได้ผลและไม่เกิดความผิดพลาด
เสียหาย และยิ่งไปกว่านั้น “สติ เป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญญาในการท างาน”

2. การน ารูปแบบการประชุมแบบมีส่วนร่วม (Participation conference) มาใช้ในองค์กร 
เครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : ซึ่งแบ่งตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan) ทีมแกนน า
สร้างสุข วางแผนการน ารูปแบบการประชุมแบบมีส่วนร่วมซึ่งศึกษาจากรูปแบบจากการประชุม
แบบมีส่วนร่วมของ เสมศิขาลัย มาศึกษาและออกแบบการใช้ในองค์กรออกมาเป็นรูปแบบ
ที่มีข้ันตอนแบบของเสมศิขาลัย 2) ขั้นการปฏิบัติ (Action) น ารูปแบบการประชุมแบบมีส่วนร่วมมา
ใช้ในองค์กร โดยใช้แกนน าเป็นต้นแบบ โดยขั้นตอนจะเริ่มต้นด้วย นั่ งสมาธิแบบสั้น มีขั้นตอนการ 
check in หรือ Before action review ตั้งกติกาการประชุมและสนทนาลดการใช้อุปกรณ์รบกวน
ให้ฟังเมื่อมีผู้ พูด ไม่พูดแทรก แสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ และใช้กระบวนกรในการน าสนทนา 
เน้นการพูดให้กระชับจับประเด็นและไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ในการสนทนา เมื่ อจบ
การประชุมให้มีการพูดแสดงความคิดเห็น After action review 3) ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล 
(Observation) สังเกตการปฏิบัติ พบว่าให้ผลดีในการประชุมขนาดใหญ่ขององค์กร ข้อดีคือ
การประชุมกระชับขึ้น บรรยากาศดีขึ้นไม่พบข้อขัดแย้งในขณะการประชุม ข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรค 
คือต้องใช้กระบวนกรเป็นตัวช่วยด าเนินการประชุม ซึ่งกระบวนกรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่สามารถไป
ช่วยได้ในทุกการประชุม และปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่พึงพอใจต่อบรรยากาศของการประชุม 
และพบว่าการประชุมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น น าไปสู่ข้อตกลงได้เร็วขึ้น และ 4) ขั้นสะท้อนข้อมูล 
(Reflection) การสะท้อนกลับที่ดีคือในขั้นตอนของการ AAR ที่จะช่วยให้ทั้งกระบวนกรและผู้เข้า
ประชุมรับทราบข้อติดขัดของตน น าสู่การปรับปรุงตัวเองในล าดับต่อไปได้ ควรมีการส่งเสริมให้ใช้
รูปแบบของการประชุมแบบมีส่วนร่วมในหน่วยงานย่อยที่เล็กลงในระดับฝ่ายหรือแผนกได้ 
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3. การน ารูปแบบการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ( Mindfulness in Organization : MIO ) 
มาใช้ในองค์กร เครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นวางแผน (Plan) ทีมแกนน า
สร้างสุขวางแผนการน ารูปแบบการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรมาใช้ในองค์กร โดยการวางแผน
การอบรมให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบคู่มือการพัฒนา
จิตตปัญญาในองค์กรของอาจารย์นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ (2555) 2) ขั้นการปฏิบัติ 
(Action) น ารูปแบบการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรมาจัดอบรมนอกสถานที่ให้บุคลากร โดยใช้การพัฒนา
สมาธิและสติ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณค่าภายในตนเอง ต้องฟังอย่างมีสติเป็นรากฐาน
ของสุนทรียสนทนา (Dialogue) และอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Discussion) 3) ขั้นการสังเกต
และรวบรวมข้อมูล (Observation) สังเกตการณ์ปฏิบัติ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะปฏิบัติได้ดี
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่เมื่อขาดการกระตุ้นหรือติดตาม ก็จะหลงลืมไม่ได้ท า ข้อดีที่พบคือ บุคลากร
มีแนวโน้มที่จะใช้สติในการสนทนาหรือมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ข้อจ ากัดปัญหาอุปสรรคที่พบ
มักเกิดจากปัจจัยด้านตัวบุคคล เช่น การไม่ชอบ และ 4) ขั้นสะท้อนข้อมูล (Reflection) คืนข้อมูล
เพ่ือหาข้อสรุปการปรับปรุงวิธีการหรือแนวทางน าไปใช้ต่อเนื่อง หรือขยายลงสู่องค์กรย่อยต่อไป 
จากข้อติดขัดแกนน า MIO ก็ออกแบบการใช้ระฆังสติ การใช้สติกเกอร์ติดไว้ทุก ๆ หน่วยงายย่อย
เพ่ือให้เกิดการเตือนตน และมีการเปิดระบบบันทึกเสียงที่เชื้อเชิญให้นั่งสมาธิก่อนการท างาน 

4. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้กิจกรรมเติมพลังใจ เพ่ือสร้างสุขให้บุคลากร
ในเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเติมพลังใจของหน่วยงาน 
100% พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง บุคลากรต้องการให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะ
เป็นกิจกรรมที่ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น 
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ปี พ.ศ. 2560
1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ในรูปแบบ Freshy สร้างสุข เครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า 

: บุคลากรใหม่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง และรู้สึกภาคภูมิใจต่อองค์กรของตนเอง รู้สึก
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

2. การใช้รูปแบบเวทีพ้ืนที่สีขาวเพ่ือแก้ปัญหาในองค์กรของเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : 
1) ขั้นวางแผน (Plan) ทีมแกนน าสร้างสุขวางแผนการน ารูปแบบการใช้เวทีพ้ืนที่สีขาวมาใช้แก้ปัญหา
ข้อขัดแย้งในองค์กร มีการออกแบบวิธีใช้รวมถึงส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรกระบวนกร 
เพ่ือให้กลับมารองรับการปฏิบัติขององค์กรได้ 2) ขั้นการปฏิบัติ (Action) น ารูปแบบการใช้เวทีพ้ืนที่
สีขาวมาใช้แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในองค์กรโดยการเปิดเวทีให้คู่ขัดแย้งได้พูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ 
ได้ข้อตกลงทุกคนพึงพอใจ 3) ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล (Observation) พบว่าเป็นเวทีที่
ประสิทธิภาพสูงในการแก้ไขปัญหาประเภทข้อขัดแย้ง และ 4) ขั้นสะท้อนข้อมูล (Reflection)
จากประสิทธิภาพองค์กรจึงสนับสนุนให้มีการใช้เวทีพ้ืนที่สีขาว และส่งเสริมให้กระบวนการได้ฝึกเพ่ิมมากขึ้น

3. การประเมินผลความสุขบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพด้วยเครื่องมือประเมินความสุข 8 
มิติ หรือ Happinometer : ระดับความสุขของบุคล ากรโดยการใช้เครื่องมือประเมินความสุข 8 มิติ 
ย้อนหลังไปตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ปี 2556, 2558, 2560, 2561 และปี 2562 มีค่ าคะแนน
เฉลี่ยที่ร้อยละ 69.68, 71.10, 61.85, 62.14 และ 67.42 ตามล าดับ ซึ่งยังสูงกว่าเกณฑ์
ระดับประเทศที่ ร้อยละ 60

4. ขยายองค์กรสร้างสุขสู่ภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ และโรงพยาบาลข้างเคียง : มีการน า
แนวทางของโรงพยาบาลสร้างสุขไปขยายต่อหน่วยงานในระดับอ าเภอ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสบป่อง, องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าลอด, โรงเรียนบ้านวนาหลวง (โรงเรียน
ส่งเสริมระดับเพชร) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปางมะผ้า 
(กศน.) และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปาย โดยแกนน า
ทั้ง 5 องค์กร ๆ ละ 2 คน ได้รับการฝึกทักษะด้านการเป็นกระบวนกร โดยทีมงานเสมสิกขาลัยตลอด
หลักสูตร และแกนน าได้น ารูปแบบโรงพยาบาลสร้างสุขน ามาปรับใช้กับองค์กรของตนเอง 
ท าให้ความสัมพันธ์ในองค์กร และภายนอกองค์กรดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้น
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ปี พ.ศ. 2561
1. การอบรมบริการสร้างสุขที่เป็นเลิศของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : 

บุคลากร ร้อยละ 90 มีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ความต้องการให้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง

2. การใช้นวัตกรรมแบบประเมิน RTH ( Road to Happiness ) ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานเครือข่ายสร้างสุข ของเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : เป็นการประเมินผลลัพธ์ของ
การด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข หรือเครือข่ายสร้างสุข โดยเครื่องมือ 
Benchmarking ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกันของ Core team หรือ แกนน าโครงการสร้างสุข
ของทั้งสามเครือข่ายคือ เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า เครือข่ายโรงพยาบาล
ท่าสองยางและเครือข่ายโรงพยาบาลปางมะผ้า โดยจะมีรูปแบบการประเมินออกเป็น 7 ด้าน
ออกแบบวิธีการให้คะแนนตามระดับความสามารถขององค์กรในทั้ง 7 ด้าน ซึ่งล้วนแต่มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน สรุปออกเป็นระดับของการพัฒนาการด าเนินงานสร้างสุขของหน่วยงาน 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร หมวดที่ 2 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ หมวด 3 การเสาะหา
สารสนเทศและการประเมินสถานการณ์บุคลากร หมวดที่ 4 การวัดและการพัฒนานวัตกรรม 
หมวดที่ 5 การสร้างและพัฒนาคณะกรรมการสร้างสุข (Core Team) หมวดที่ 6 การบริหารจัดการ
องค์กรสร้างสุข หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นวางแผน (Plan) ทีมแกนน าสร้างสุขวางแผนการสร้างแบบประเมิน RTH 
ปรับปรุงมาจากแบบประเมินแนวโน้มพฤติการณ์แห่งสุขขององค์กร ของ ดร .วรภัทร์ ภู่เจริญและ
จากแนวคิดโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข (2559) และออกแบบน ารูปแบบการประชุมแบบ
มีส่วนร่วมมาใช้ในองค์กร

2) ขั้นการปฏิบัติ (Action) น ารูปแบบการประเมินตนเองไปเผยแพร่ให้บุคลากร
ตอบแบบประเมินตนเองส่งให้แกนน าสร้างประมวลผล 

3) ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล (Observation) สังเกตการณ์ปฏิบัติ ข้อดี 
คือท าให้บุคลากรทราบจุดเน้นขององค์กรสร้างสุข ข้อจ ากัด ปัญหาอุปสรรคคือค าถามดูยากไป
ส าหรับผู้ปฏิบัติที่เป็นระดับล่าง 

4) ขั้นสะท้อนข้อมูล (Reflection) คืนข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปการปรับปรุงวิธีการหรือ
แนวทางน าไปใช้ต่อเนื่องหรือขยายลงสู่องค์กรย่อยต่อไป
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ผลประเมิน RTH ปีงบประมาณ 2561
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3. การใช้รูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังโดยกระบวนกร ในรูปแบบของ Internal survey สร้างสุข
ในหน่วยงานย่อยของเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า : ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังต่อไปนี้ 

1) ขั้นวางแผน (Plan) ทีมแกนน าสร้างสุขวางแผน ออกแบบ การน ารูปแบบการใช้รูปแบบ
การเยี่ยมเสริมพลังโดยกระบวนกร ในรูปแบบของ Internal survey สร้างสุขในหน่วยงานย่อยออกแบบ
แนวค าถามนัดแบ่งทีมกระบวนกรย่อยอยู่ 5 กลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน รับผิดชอบกลุ่มละ 3 หน่วยงานย่อย

2) ขั้นการปฏิบัติ (Action) น ารูปแบบรูปแบบกระการเยี่ยมเสริมพลังโดยกระบวนกร 
ในรูปแบบของ Internal survey สร้างสุขในหน่วยงานย่อย โดยกระบวนกรกับกลุ่มเป้าหมายนัด
หมายกันเอง 

3) ขั้นการสังเกตและรวบรวมข้อมูล (Observation) กระบวนกรสรุปรายงานผล
การรูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังโดยกระบวนกร ในรูปแบบของ Internal survey สร้างสุขในหน่วยงาน
ย่อยสังเกตการณ์ปฏิบัติข้อดี ข้อจ ากัดปัญหาอุปสรรคและปฏิกิริยาของผู้ เกี่ยวข้องน าเสนอ
ทีมกลาง 

4) ขั้นสะท้อนข้อมูล (Reflection) คืนข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารเพ่ือหาข้อสรุป
การปรับปรุงวิธีการด าเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

4. การประเมินผลลัพธ์การพัฒนาองค์กรสร้างสุขโดยเครื่องมือ Benchmarking สร้างสุข : 
ผลลัพธ์ของการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข หรือเครือข่ายสร้างสุข 
โดยเครื่องมือ Benchmarking ซึ่งเป็นการออกแบบร่วมกันของ Core team มีรูปแบบการประเมิน
ออกเป็น 7 ด้านออกแบบวิธีการให้คะแนนตามระดับความสามารถขององค์กรในทั้ง 7 ด้าน 
ซึ่งล้วนแต่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน สรุปออกมาเป็นระดับของการพัฒนาการด าเนินงานสร้างสุข
ของหน่วยงาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์กรเครือข่ายสร้างสุข Cup ปางมะผ้า คะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับ 3 - 4.5 เป็นคะแนนที่อยู่ระดับดี 
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ปี พ.ศ. 2562
การสร้างศูนย์เรียนรู้สร้างสุขในองค์กร : จัดให้มีแหล่งศึกษาและเผยแพร่แนวทางการสร้างสุข

แก่เจ้าหน้าที่ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปในโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า
ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ผลลัพธ์

เกิดรูปแบบในการสุข Cup ปางมะผ้า “PANGMAPHA HAPPY EGG MODEL”

โมเดลไข่สุขของเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า มีที่ชื่อเรียกว่า PANGMAPHA HAPPY EGG 
MODEL นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร ภายในของเครือข่ายบริการสุขภาพ
ปางมะผ้า ให้เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้าที่ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยเปรียบเทียบ
กระบวนการด าเนินการดังกล่าว เหมือนกับไข่ที่ส่วนต่าง ๆ มีความส าคัญต่อกัน และทุกส่วนมีหน้าที่
ชัดเจน ทั้งเปลือกไข่ ไข่ขาว และไข่แดง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่มีเอกภาพ  
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ภาพแสดงความสมดุลความสุข 8 มิติ (Happinometer)
ของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้าปี 2556 -2562

ศูนย์เรียนรู้สร้างสุขสานักงานสาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง จังหวัดล าปาง 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
สสจ.ล าปาง “สุขสร้างได้”

บทสรุปผู้บริหาร
ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง มีผลการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข 

(Happinometer) ประจ าปี 2562 มีอัตราค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ร้อยละ 62.73 โดยแยกมิติ
แห่งความสุขที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้ดังนี้

ล าดับที่ มิติ ร้อยละ

1 Happy Soul 71.00

2 Happy Heart 69.94

3 Happy Body 64.71

4 Happy Society 63.91

5 Happy Family 63.85

6 Happy Brain 63.56

7 Happy Worklife 60.56

8 Happy Relax 53.82

9 Happy Money 53.24

โดยผู้บริหารระดับสู งได้ ให้ความส าคัญในการยกระดับสร้างความสุขในแต่ละมิติ
ในทุกหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลและมอบนโยบายในการสร้างความสุขตามบริบทของหน่วยงาน
ตนเอง เพ่ือไปสู่เป้าหมายองค์กรแห่งความสุขส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางร่วมกัน ทั้งนี้ได้
เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างสุขในแต่ละมิติเพ่ือขยายความสุขในแต่ละมิติ สร้างให้ความสุขมิติ
อ่ืนๆเพิ่มขึ้นแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทุกมิติเข้าด้วยกันแบบไม่แยกส่วน
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปางได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและให้การสนับสนุน

ทุกหน่วยงานในการสร้างสุขตามบริบทของตนเอง ท าให้บุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้ด าเนินการจัดท าแผนสุขสร้างได้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
มิติ และวางเป้าหมายสู่มิติแห่งความสุขนั้นร่วมกัน ตั้งแต่หน่วยงานระดับ รพ.สต., สสอ., รพช. 
และ สสจ.
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้แผน
การด าเนินการสร้างสุขส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการจัดเวที
ในการแบ่งปันความรู้และวิธีการสร้างสุขตามบริบทตนเองของแต่ละหน่วยงาน (Knowledge Sharing)
เพ่ือเป็นต้นแบบและแนวคิดและน าไปสู่การขยายมิติความสุขในภาพรวมร่วมกัน แต่ยังคง
ให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม รพช .และ
กลุ่ม สสอ. ได้ส่งผลงานเด่นในการสร้างสุขของแต่ละกลุ่ม โดยคาดว่าในคราวต่อไปส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปางจะด าเนินการจัดเวทีการน าเสนอผลการด าเนินการสร้างสุขตามบริบทของ
ตนเอง เพ่ือเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายและแบ่งปันความรู้ร่วมกันต่อไป
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หน่วยงานต้นแบบ “สุขสร้างได้” สสจ.ล าปาง (ร้อยละ 10 ของหน่วยงานในสังกัด)
1. โรงพยาบาลเกาะคา : Happy Family + Happy Society

2. โรงพยาบาลแม่พริก : Happy Soul

3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว : Happy Money
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน

เรื่อง Success story
1. สร้างเครือข่ายสมาชิกชมรมจริยธรรม 1 ชมรม จ านวนสมาชิก 80 คน
2. ส่งเสริมการเป็นสมาชิกจิตอาสา วปร 904 และมีส่วนร่วมกิจกรรมจ านวน 122 คน
3. คัดสรรข้าราชการพลเรือนดีเด่นจ านวน 2 กลุ่ม ได้รับการคัดเลือกระดับดีเด่นระดับ

จังหวัด 1 กลุ่ม
4. น าเสนอผลงานองค์กรคุณธรรม จริยธรรม ได้รับเกียรติบัตรระดับจังหวัด
5. คัดสรรคนดีศรีสาธารณสุขจ านวน 2 กลุ่ม ได้รับเกียรติบัตร ระดับจังหวัด ทั้ง 2 กลุ่ม

บทสรุปผู้บริหาร  
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตามแผนงานโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา 

จ านวน 3 แผนงาน
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
3. องค์กรผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 100
4. ผ่านการประเมิน Reaccredition HA 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้บริหารและบุคลากรเป็นคนดีและให้ความร่วมมือด าเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง

1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและตามเทศกาลประเพณี
2. ส่งเสริมกิจกรรมชมรมจริยธรรมและชมรมรวมพลคนสุขภาพดี
3. ส่งเสริมจรรยาบรรณกระทรวงผ่านการประชุมทุกองค์กรตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล 

เรื่องความรับผิดชอบ มีเมตตา ตรงต่อเวลา เช่น สวดมนต์ก่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ และการประชุม
อ่ืนๆ ท าบุญตักบาตร     
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่ององค์กรสร้างสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข
2. การมีต้นแบบท่ีสามารถศึกษาดูงานภายในจังหวัดหรือระดับเขต
3. การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ เพ่ือการขยายผลองค์กรแห่งความสุข
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าซาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

1. เรื่อง Success story หรือ Bright sport 
1.1 การตรวจคัดกรองคนไข้ก่อนเข้าอาคารในช่วงสถานการณ์โรค Covid-19

โรงพยาบาลป่าซาง ได้จัดเวรสับเปลี่ยนให้ทุกกลุ่มงานเข้ามาช่วยคัดกรอง โดยสแกนวัดไข้ 
ผู้ที่เข้า - ออกโรงพยาบาลทุกจุดที่จัดไว้เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มาใช้บริการ 
ส่งผลท าให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 สร้างความสามัคคีในองค์กรในสถานการณ์
ที่ไม่ปกติ รวมทั้งส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีความสุขเป็นองค์กรแห่งความสุข 
เพราะรู้สึกปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานหรือเข้ามารับบริการกับโรงพยาบาล 

1.2 การน าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้แล้วมาปรับใช้กับสถานการณ์ Covid-19
ด้วยสถานการณ์ Covid-19 โรงพยาบาลจะต้องมีการปรับสถานที่ เพ่ือรองรับผู้ป่วยให้เข้ากับ 
สถานการณ์ ซึ่งโรงพยาบาลมีงบประมาณที่มีจ ากัด ด้วยความร่วมมือของทุกกลุ่มงานจึงได้น าวัสดุ
ที่ไม่ใช้งานแล้วมาปรับใช้ใหม่ ท าให้เป็นการลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ส่งผลท าให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุขเพราะเมื่องานออกมาส าเร็จโดยไม่ใช้งบประมาณเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคน
มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วย ลดค่าใช้จ่าย เช่น น าเศษไม้เศษเหล็กมาท าที่กั้นทางเดิน 
การท าป้ายบอกทางเดินไปตรวจจุดต่างๆ เป็นต้น 

1.3 สถานการณ์โรค Covid-19 เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ที่จะต้องเรียนรู้เพ่ือรับสถานการณ์พร้อม
กันเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกกลุ่มงานของโรงพยาบาล เมื่อมีผู้ป่วยต้องสงสัยจะมีการประสานงานกันและ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มก าลัง ความสามารถเพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยคือจุดมุ่งหมายเดียวกัน ส่งผลท าให้เกิด
ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเต็มก าลังความสามารถเจ้าหน้าที่
ก็มีความสุข และเป็นองค์กรแห่งความสุข 

1.4 การท ากิจกรรม 5 ส. โรงพยาบาลป่าซางจะมีคณะกรรมการตรวจการท า 5 ส. เป็นประจ า
ทุกเดือนซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลในกลุ่มงานต่างๆ จะร่วมแรงร่วมใจกันท ากิจกรรม 5 ส. 
เป็นอย่างดี และการตรวจสอบนั้นจะมีเกณฑ์คะแนนบอกว่าแต่ละงานได้รับคะแนนเท่าใด ส่งผลให้
เกิดความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี องค์กรมีความสุข 

1.5 การสวดมนต์ นั่งสมาธิ และแผ่เมตตาทุกวัน (เช้า กลางวัน และเย็น) เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลป่าซางมีการท ากิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและแผ่เมตตาทุกวันร่วมกันทุกวันช่วงเวลาเช้า 
กลางวันและเย็น โดยจะมีการเปิดเสียงประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ
ท ากิจกรรมนี้ได้ในกลุ่มงานของตนเอง 
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1.6 การจัดกิจกรรมกีฬาประจ าปีของโรงพยาบาลกิจกรรมกีฬาเป็นการท าให้บุคลากรได้สร้าง
ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจากการท างานทั้งปีของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่มีความสุขเป็นองค์กรแห่งความสุข 

1.7 กิจกรรมท าบุญโรงพยาบาลประจ าปี เดือนมิถุนายนของทุกปี โรงพยาบาลจะร่วมกัน
ท าบุญโรงพยาบาลประจ าปี โดยเจ้าหน้าที่จะร่วมใจกันในการท ากิจกรรมนี้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่มีความสุข เป็นองค์กรแห่งความสุข 

1.8 การตรวจเยี่ยมบ้านในชุมชน โรงพยาบาลป่าซางจะมีกลุ่มงานที่ออกสู่ชุมชนเพ่ือตรวจเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผู้รับบริการมีความสุข ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และองค์กร
มีความสุข 
2. บทสรุปผู้บริหาร 

โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดล าพูน เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F1 ที่มีแพทย์เฉพาะทางสาขา 
เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงและรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ อ าเภอเวียงหนองล่อง 
อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอลี้ และอ าเภอแม่ทาบางส่วน โดยให้บริการครอบคลุม
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ รักษาโรค ป้องกันและฟ้ืนฟู และก าลังเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 
ซึ่งโรงพยาบาลประสบปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการบริหารงาน แต่โรงพยาบาลยัง
สามารถด าเนินการต่อไปได้และเพ่ิมขนาดการให้บริการที่สูงขึ้นได้อีก เพราะความร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาล 
3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

3.1 ผู้บริหารโรงพยาบาล 
3.2 ความรักและศรัทธาในองค์กรของเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล 
3.3 ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล 
3.4 ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียง ฯลฯ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน

การด าเนินงานของโรงพยาบาล 
3.5 ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณและภาวะหนี้สินที่มีอยู่ แต่วิถีชีวิตของผู้คนในโรงพยาบาล

ก็ด าเนินต่อไปได้อย่างปกติสุขได้ตามอัตภาพตามเหตุผลตามปัจจัย ด้วยวิถีพอเพียงเอ้ือเฟ้ือ
และแบ่งปัน 
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3.6 การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมของโรงพยาบาล เช่น 
การท าบุญตักบาตรทุกสิ้นเดือน การท าบุญต่างๆ ของโรงพยาบาล การท าวิทิสาสมาธิครั้งละ 5 นาที 
วันละ 3 เวลาต่อเนื่อง เป็นปีที่  4 การท าทานส่งน้ าสะอาดถวายสถานปฏิบัติธรรม 2 แห่ง
ใกล้กับโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 การน าพาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติธรรมเป็นระยะต่างๆ
เหล่านี้  รวมทั้ งสถานภาพด้านการเงินกลายเป็นวิกฤติที่หล่อหลอมให้องค์กรเป็นสังคม
แห่งการแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมแรงร่วมใจภาวะวิกฤติต่างๆ ขององค์กรจึงสามารถผ่านพ้น
ไปได้ด้วยดีทุกครั้ง วัดได้ด้วยดัชนีความสุขท่ีได้คะแนนสูงสุดขององค์กรคือคะแนนด้านจิตวิญญาณ 
4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

4.1 การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กร เช่น การจัดประชุมบุคลากร
ทั้งโรงพยาบาลเป็นประจ าทุกเดือน เป็นต้น 

4.2 การท าแบบส ารวจความสุขในการท างานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
4.3 การท าแบบส ารวจความสุขในการมาใช้บริการโรงพยาบาลป่าซาง 
4.4 ความยั่งยืนและความต่อเนื่อง 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลลี้ จังหวัดล าพูน

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
“ สร้างสุขด้วยคุณธรรม น าองค์กร” 
โรงพยาบาลลี้ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1 ขนาด 60 เตียง อยู่ไกลจากตัวจังหวัด

ประมาณ 110 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลกว่าโรงพยาบาลชุมชนอ่ืนๆ ในจังหวัดล าพูน 
มีบุคลากร 271 คน ดูแลรับผิดชอบประชากร 60,478 คน โดยมี  นพ. เผ่าพงศ์  สุนทร 
เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล ขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล “โรงพยาบาลคุณภาพ 
คู่คุณธรรม ประชาชนไว้วางใจ” ภายใต้ พันธกิจ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ทั้ง 4 มิติ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม มีความสุข 
3. ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 
4. พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

การด าเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลลี้ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นกรรมการ
อ านวยการและมีคณะกรรมการ HRD และโรงพยาบาลคุณธรรมให้เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งโรงพยาบาล 

ในปี 2558 ได้ส่งบุคลากรไปอบรม “หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากร
สาธารณสุข สู่ องค์กรแห่ งความสุข” และได้ เริ่ มมีการประเมินความสุขบุคลากรโดยใช้ 
Happinometer ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยประเมินปีละ 1 ครั้ง และได้มีการวิเคราะห์แปลผล
การประเมิน และน ามาจัดท าแผนสร้างสุขในองค์กร โดยใช้แนวคิด Happy 8 Menu โดยมุ่งเน้น
การแก้ไขปรับปรุงด้านที่มีบุคลากรมีความสุขน้อยที่สุด ซึ่งได้แก่ Happy Money และ Happy Relax 

ปี 2560 ได้ส่งบุคลากร ไปอบรม “สุขจากงานบันดาลใจ นักสร้างสุของค์กร” และหลักสูตร 
“การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนท างาน (R2H)” และได้ด าเนินการวัดความสุข
ระดับองค์กรโดยใช้ Happy Workplace Index ได้มีการวิเคราะห์แปลผลการประเมิน และจัดท า
แผนพัฒนา โดยขับเคลื่อนพร้อมกับการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีอัตลักษณะ
คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ” ซึ่งปัจจุบันระดับความส าเร็จของโรงพยาบาลลี้ได้พัฒนาการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม อยู่ในระดับที่ 5

211



ปี 2562 มีการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI : Happy Public Organization Index) ผลการประเมิน 
พบว่า 1) ด้านความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ ค่าคะแนนเฉลี่ย 52.5 “ต้องเพ่ิมความใส่ใจ” 2) ด้านการบริหาร
ค่าคะแนนเฉลี่ย 65.3 “ก าลังพัฒนา” 3) ด้านมุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 
80.56 “ก าลังพัฒนา” 4) ด้านบรรยากาศในการท างาน ค่าคะแนนเฉลี่ย 68.67 “ก าลังพัฒนา” และ 
5) การลงทุนเพ่ือการสร้างสุขในองค์กร ค่าคะแนนเฉลี่ย 52.5 “ต้องเพ่ิมความใส่ใจ” ทางคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลคณะกรรมการ HRD ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ในแต่ละด้าน 
ในปี 2563 ผลกระประเมิน HPI พบว่า อยู่ระดับ “น่าปลื้มที่สุด” ทุกด้าน
ตัวอย่างกิจกรรมที่ด าเนินงาน ในปี งบประมาณ 2562-2563 ดังนี้
Happy Body 

1. จัดสถานที่ออกก าลังกายสาหรับบุคลากรและผู้สนใจ (สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล 
โต๊ะ ปิงปอง สนามเปตอง) 

2. จัดท าห้องออกก าลังกาย Fitness Room 
3. งานวิ่ง โรงพยาบาลลี้ มินิมาราธอน 2 ครั้ง (2561 - 2562) 
4. วิ่งฮอมบุญในทุกเขต รพ.สต.ทั้งอ าเภอ จ านวน 14 ครั้ง 
5. โรงอาหาร Clean Food Good taste / เมนูชูสุขภาพ
6. งานเลี้ยง No Alcohol โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 
7. การตรวจสุขภาพบุคลากรก่อนท างาน และการตรวจประจ าปี
8. การให้วัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ในบุคลากร - คลินิก DPAC
9. การรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย คาดเข็มขัด สวมหมวกนิรภัย การจัดหาหมวกนิรภัยราคาโรงงาน

ให้บุคลากร 
10. น าเต้นแอโรบิค ไลน์แดนซ์ ในชุมชนทุกวันตอนเย็น เกิดชมรม Health Care Health Club
11. จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการออกก าลังกายใน face book ชื่อเพจ Lee Mission Run & Ride 

เป็นกลุ่มสาธารณะให้ จนท. รพ.ลี้ และประชาชนคนลี้ร่วม ส่งผล เดิน วิ่ง ปั่น สะสมเดือนละ
อย่างน้อย 50 กม. และมีการจับฉลากแจกของที่ระลึก 1- 2 รางวัล ให้ผู้โชคดีที่ท าได้ตามเป้าหมาย 
ทุกเดือน

12. กิจกรรมเดินวิ่งปั่นสานสัมพันธ์ สาสุข สายสัมพันธ์สามัคคี รวมพลคน TO BE ล าพูน ปี 2562
13. ผ่านการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจ าปี 2562
14. กรมอนามัย มอบประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 

เปอร์เซ็นต์ สสจ.ล าพูน มอบเกียรติบัตร รับรอง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
15. ผ่านการประเมิน Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus ประจ าปี 2562
16. กรมควบคุมโรค มอบเกียรติบัตรรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย

ส าหรับโรงพยาบาล ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2562
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Happy Relax 
1. จัดมุมร้องเพลงคาราโอเกะ
2. การแสดงในโอกาส วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันสงกรานต์
3. กิจกรรมวันเกิด ทุกอังคารที่ 2 ของเดือน

Happy Heart 
1. การเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (จ านวน 145 คน) 
2. จิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ
3. การยกย่องเชิดชูคนดี 
4. ร่วมบริจาคเงิน /บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
5. บริจาคโลหิต
6. การเยี่ยมไข้ เจ้าหน้าที่ท่ีเจ็บป่วย 
7. จัดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
8. Big Cleaning Day

Happy Soul 
1. ร่วมกิจกรรมพระราชพิธี และงานพิธีต่างๆ ของอ าเภอลี้ เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ท าบุญตักบาตรทุกวันอังคาร 
3. จัดท าผ้าป่าเพื่อสร้างอาคาร และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
4. การถวายเทียนพรรษา 
5. จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “ความสุขจากการท างาน” 
6. มอบเกียรติบัตรให้บุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น, ท างานด้วยหัวใจ, ท าดีมีคนชม

Happy Family 
1. กีฬาสีภายใน / งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2. งานกีฬาลี้สัมพันธ์ (หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอ าเภอลี้) 
3. งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง งานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษียณ
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Happy Society 
1. โรงทานยิ้มสมายด์ กิจกรรมวันเกิด ทุกอังคารที่ 2 ของเดือน
2. การมอบข้าวของเครื่องใช้สถานเด็กก าพร้า ศูนย์เด็กเล็กชาวเขาและโรงเรียนห่างไกล

ทุรกันดาร 
3. การออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี 
4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล และในชุมชน 

Happy Brain
1. สนับสนุนการท าวิจัย R2R การน าเสนอผลงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
2. การจัดมหกรรมคุณภาพในโรงพยาบาลทุกปี
3. การปรับปรุงส่งเสริมการใช้ห้องสมุด รพ.ลี้

Happy Money 
1. จัดอบรมความรู้การเงินโดยเชิญวิทยากรจากสถาบันการเงินธนาคารต่างๆ การให้กู้ดอกเบี้ยต่ า

เพ่ือช าระหนี้นอกระบบการวิเคราะห์สุขภาพการเงิน 
2. การส่งเสริมการออม เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน
3. อบรมโครงการ STRONG จิตพอเพียง โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นวิทยากร
4. การให้บุคลกรกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยต่ าจาก “กองทุนหมอสุนทร” 
5. ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน
6. Green Market ทุกวันศุกร์ 
7. Happy Market ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน

ผลการด าเนินงาน
ผมส ารวจความสุขของบุคลากร รพ.ลี้ (2558 – 2562)
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บทสรุปผู้บริหาร 
สังคมปัจจุบันมีเปลี่ยนแปลงแข่งขันกันมากขึ้น ประชาชนมีความคาดหวังจากการรับบริการ

สุขภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้น บางครั้งท าให้บุคลากรเผชิญกับความกดดันความเครียด ท าให้ความสุข
ลดลง การสร้างสุขในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็นการจัดการให้องค์กรมีความสุข 
ย่อมส่งผลบุคลากรมีความรัก ผูกพันต่อองค์กร องค์กรมีความมั่นคง เพราะบุคลากรคือรากฐาน
เพ่ือการพัฒนาพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และบุคลากรคือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร 
“องค์กรแห่งความสุข” เริ่มที่ผู้บริหารเปิดใจเห็นความส าคัญของบุคลากรเป็นล าดับแรก
โดยความมุ่งหมาย ในการพัฒนาบุคลากร รพ.ลี้ ให้เป็นคนดี เก่ง ความสุข และเพียงพอตามวิถี
และบริบทของ รพ.ลี้ โดยได้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนา โรงพยาบาล
คุณธรรม ซึ่งมีค่านิยมในการด าเนินงาน คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ” เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 
“โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม ประชาชนไว้วางใจ” 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารและทีมน าเห็นความส าคัญของความสุขของบุคลากรและให้การสนับสนุน
การด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลลี้ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

2. การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล 

3. มีการประเมินความสุขของบุคลกรอย่างต่อเนื่องและน าผลมาจัดท าแผนพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุง 

4. การบูรณาการงานองค์กรสร้างสุขกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและการพัฒนา
โรงพยาบาลคุณธรรม 

5. การมีส่วนร่วมของบุคลกรโรงพยาบาลลี้ทุกระดับ ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการด าเนินการ
พัฒนาโรงพยาบาลลี้สู่องค์กรแห่งความสุข 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI : Happy Public Organization Index) และประเมินความสุข
ของบุคลากร Happinometer อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีความส าคัญเพราะเป็นการประเมินทั้ง
ระดับตัวบุคคลและองค์กร ท าให้เราสามารถน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา 
ได้อย่างครอบคลุมในการหาแนวทางการไขปัญหาทั้งระดับบุคคลและองค์กรเพ่ือพัฒนารูปแบบ / 
กิจกรรมที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่มีบุคลากรจ านวนมาก
เพ่ือตอบสนองให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน การมีความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
การท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

บทสรุปผู้บริหาร
การท าบุญร่วมกัน ส่งผลให้องค์กรถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ทั้งทางด้านคุณภาพควบคู่กับ

คุณธรรมรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้การท างานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจ่ายให้กล่อมเกลาจิตใจเจ้าหน้าที่ให้มีความสงบและพร้อม
ในการที่จะปฏิบัติงานของตนเอง/พ้ืนที่
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้ท าในเรื่องการส่งเสริม
ป้องกันรักษาและฟ้ืนฟู

2. สามารถส่งเสริมให้การประสานงานกับวัดและชุมชนง่ายยิ่งขึ้น ส่งเสริมเรื่องสัมพันธภาพ
ในชุมชน

3. ประชาชนสุขภาพดี เจ้าที่มีความสุขสู่ระบบสุขภาพที่ยิ่งข้ึน
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. ในการท าบุญร่วมกันของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความพร้อมเพียงและกิจกรรมที่มียังไม่เพียงพอ 
ควรที่จะกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาหลังการท าบุญ

2. การพัฒนางานวิจัย/R2R ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีพ่ีน้องสาสุข “บ้านโฮ่ง”

บทสรุปผู้บริหาร
1. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพให้มีคุณภาพและการท างานเป็นทีม

อย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายองค์กรคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม (ITA)
3. ด าเนินด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. เครือข่ายเข้มแข็ง ตลอดจนชมรมจิตอาสาที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในขั้นที่อ าเภอโดยผ่าน

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
2. ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขมีระบบสุขภาพยั่งยืน

217



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

เรื่อง Success story หรือ Bright spot
หน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเขตของอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ได้ร่วมมือและ

ร่วมใจกันด าเนินการด้านต่างๆ จนประสบความส าเร็จและมีความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น 
โดยมีผลงาน ดังนี้
เรื่องที่ 1 การจัดการขยะในชุมชน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอ าเภอป่าซาง (พชอ.ป่าซาง) อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน

ขยะเป็นปัญหาส าคัญของทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและระดับทั่วโลก ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ในทุกๆปี ซึ่งท าให้เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนสาเหตุ
ของการเพ่ิมขึ้นของขยะซึ่งท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอยู่มากมายที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมของ
ประชากร (Population Growth) โดยเฉลี่ยประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มสูงมาก และการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic Growth & Technological Progress) 
เป็นต้น อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ก็เป็นอีกอ าเภอหนึ่งที่มีปัญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะในทุกปี 
และท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในอ าเภอป่าซาง ดังนั้น อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน
จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารการจัดการขยะในชุมชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในอ าเภอป่าซาง
โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่าง
เป็นองค์รวม โดยกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารจัดการขยะในระดับพ้ืนที่ภายใต้
การด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ป่าซาง จังหวัดล าพูน
เป้าหมาย

1. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะในชุมชน 
2. ลดปริมาณขยะจากการคัดแยกขยะและแปรขยะเป็นทุน 
3. สร้างเมืองป่าซางให้สะอาด น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
4. ประชาชนสุขภาพดี อยู่ดีมีสุข บนวิถีความพอเพียง 
5. มีหมู่บ้านต้นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย ต าบลละ 1 หมู่บ้าน
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ต้นทุนเดิม 
พุทธศักราช 2557 บ้านป่าบุก ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ระดับประเทศ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ระดับประเทศ 
(หมู่บ้านขนาดเล็ก) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. ประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือรับทราบนโยบายชี้แจง
วัตถุประสงค์ และแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน จ านวน 3 คณะ เพ่ือคัดเลือก
ประเด็นปัญหาหลักเพ่ือและหาแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลน าเข้า
เพ่ือประกอบการพิจารณาประเด็นในการพัฒนา 

2. การจัดท าฐานข้อมูลปริมาณขยะและโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึน 

3. สะท้อน/คืนข้อมูลให้กับชุมชนในทุกต าบลเพื่อการวางแผนร่วมกันในพ้ืนที่ในการด าเนินงาน
จัดการขยะในชุมชน 

4. จัดเวทีแลกเรียนรู้/ศึกษาดูงาน ในชุมชน 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

ประเด็นเป้าหมาย : สร้างเมืองป่าซางให้สะอาด น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชี อยู่ดีมีสุข
การก าหนดวิสัยทัศน์ เ พ่ือสู่ เป้าหมายการด าเนินงานในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ป่าซาง จังหวัดล าพูน 
วิสัยทัศน์ พชอ.ป่าซาง : “ป่าซางเมืองสะอาด ประชาชนอยู่ดีมีสุข บนวิถีความพอเพียง” สสอ.
ป่าซาง 4
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กลวิธีด าเนินงาน 
ได้ใช้กลยุทธ์ PIRAB ในการขับเคลื่อนงาน พชอ.ป่าซาง โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นองค์รวม 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการขยะอ าเภอป่าซาง ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(พชอ.) ป่าซาง จังหวัดล าพูน 
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บทสรุปผู้บริหาร
ด้านพันธกิจ

1. มีนโยบายของเครือข่ายบริการที่ให้ความส าคัญด้านการสร้างความเข้มแข็งและท างาน
เชื่อมโยงกันทั้งอ าเภอ

2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
3. นโยบายองค์กรคุณภาพควบคู่คุณธรรม และ ITA

ด้านการปฏิบัติ
มีการจัดบริการเชิงรุกและเชิงรับด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

ด้านบุคลากร
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความสุขของบุคลากรและองค์กร ความเชื่อมั่นของ

ผู้รับบริการ
2. มีเครือข่าย อสม.ที่เข้มแข็ง ครอบคลุมทั้งอ าเภอ
3. ความรักและความผูกพันของเจ้าหน้าที่และชุมชนต่อองค์กร
4. มีการท างานเป็นทีม

ด้านรับผิดชอบต่อสังคม
1. ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพและเข้าถึงระบบบริการได้อย่างทั่วถึง
3. ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ตลอดจนชมรมจิตอาสาที่

มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. สามารถก าหนดนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือเป็น
ปัจจัย น าเข้าในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ตอบสนองและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เป้าหมายเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี

2. วางระบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้สถานบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์
การรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. สามารถก ากับดูแลมาตรการทางกฎหมายที่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอสามารถดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบริการในอ าเภอให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายผ่านระบบการนิเทศ ติดตาม ประจ าปี เพ่ือเป็นการส่งมอบระบบบริการสุขภาพ
ด้านส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานให้แก่ประชาชน
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4. สามารถส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขทุกสถานบริการ
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงผ่านการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
คปสอ. และการลงนามรับรองการปฏิบัติราชการร่วมกันเพ่ือให้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์
บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้

5. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข ผ่านช่องทางที่เอ้ือต่อบริบทในเขตพ้ืนที่อ าเภอเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง และมีสื่อการบริการสุขภาพท่ีน่าเชื่อถือ

6. สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน
ให้มีสุขภาพดี 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. การพัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งเพ่ือลดอัตราการป่วย/อัตราตายด้วย
โรคที่ส าคัญ

2. การควบคุมภายใน
3. การเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย
4. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลง
6. การพัฒนางานวิจัย/การใช้ประโยชน์จากการวิจัยและการจัดการความรู้
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน

1. การพัฒนาสร้างสุขในองค์กร

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่องและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 4 แห่ง 

มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 30 คน

ด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2563 ตัวแทน

ของหน่วยงานทุกกลุ่มเข้ามาร่วมกัน โดยเริ่มวิเคราะห์โครงสร้างและบทบาทความรับผิดชอบของ

หน่วยงานบรรยากาศ พฤติกรรมต่างๆ ในหน่วยงานเพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง

ในระบบโครงสร้างและในตัวบุคคลร่วมกันวางแผนพัฒนาหน่วยงาน ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ

ในสอดคล้องกับปัญหา จากนั้นแต่งตั้งทีมงานเพ่ือขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์กิจกรรมความสุข

ในหน่วยงาน กิจกรรมหลักที่ร่วมกันท ามีการบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมรณรงค์ท าบุญเนื่องในวันส าคัญ 

สืบสานประเพณีวัฒนาธรรม การดูแลสวัสดิการ ครอบครัว ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากร 

จากการประเมินพบว่าในหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากว่าร้อยละ 80

ผลงานที่เป็นชี้วัดเชิงคุณภาพบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานแสดงถึงความบุคลการที่รับผิดชอบ

มีความมุงมั่นที่ พัฒนางานในบรรลุตามเป้าหมายบุคลากรมีความเ อ้ืออาทรซึ่ งกันและกัน 

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการท างาน 

2. บทสรุปผู้บริหาร
การสร้างองค์แห่งความสุขในองค์กร ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบและตัวบุคคล 

เนื่องในองค์กรยังมีความเหลื่อมล้ าซึ่งเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน การพัฒนาด้านจิตใจของ

บุคลากรเพ่ือในเกิดความรอบคอบ ความมีเหตุผลและความเมตตาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลส่งผลองค์กร

มีคุณธรรมจริยธรรมที่ปฏิบัติต่อตนเองและผู้ร่วมงานผู้รับบริการ ส่วนในด้านการท างานมีผลลัพธ์ที่ดี 

บรรลุเป้าหมายขององค์กรถือเป็นจุดแข็งขององค์กร

3. ปัจจัยความส าเร็จ
1) ความรับผิดชอบของบุคลากร
2) ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายร่วมกัน

4. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ควรส่งเสริมการพัฒนาจิตบุคลากรในองค์กร และการลดความเหลื่อมล้ าในองค์กร
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เขตสุขภาพที่ 2



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักสาธารณสุขจังหวัดตาก จังหวัดตาก

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก “องค์กรแห่งความสุข”

บทสรุปผู้บริหาร
องค์กรแห่งความสุขภายใต้ “องค์กรสร้างสุข” เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ความสุขในการท างาน 

ท างานเป็นทีม มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ เกิดความรักความเอ้ืออาทรต่อกัน และมีสภาพการท างาน
ที่เอ้ือประโยชน์คงมีสุขภาพที่ดีภายใต้ค่านิยม “TAKPOHM”
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. Leadership ในทุกระดับ
2. Empowerment เสริมสร้างบรรยากาศในการท างาน
3. Team work การท างานเป็นทีม
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

Happy Body : สุขภาพกายดี
กิจกรรมออกก าลังกายน าโดยผู้บริหารและบุคลากร ตรวจสุขภาพประจ าปี และจัดค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์สร้างรอยยิ้มให้กับผู้บริหารและบุคลากร

Happy Relax : ผ่อนคลายดี
กิจกรรม อวยพรวันเกิดประจ าเดือน, รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และกิจกรรมบัดดี้-บัดเดอร์
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Happy Heart : น้ าใจดี
กิจกรรม ยกย่องคนมีน้าใจ คัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

Happy Soul : จิตวิญญาณดี
กิจกรรม ปฏิญาณตนในการมีคุณธรรม จริยธรรมถือศีล ปฏิบัติธรรม ผู้บริหารปฏิบัติเป็นต้นแบบ
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Happy Family : ครอบครัวดี
กิจกรรม บุคลากรร่วมกับครอบครัว

Happy Society : สังคมดี
กิจกรรม จิตอาสา และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
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Happy Brain : ใฝ่รู้ดี
กิจกรรมการพัฒนาตนเอง E-learning การมีคู่มือสอนงาน 

Happy Money : สุขภาพเงินดี
กิจกรรม ตลาดนัดสีเขียว (Green market), สร้างกลุ่ม line “ซื้อง่ายขายคล่อง" ส าหรับขายสินค้า 
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Happy Work Life : การงานดี
กิจกรรมการจัด healthy work place , การจัดกิจกรรม 5 ส. 

ภาพรวม Happinometer (ทั้ง 9 ด้าน)
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ล า
ดับที่ หน่วยงาน

จ านวน
โครงการ

/
กิจกรรม

สถานะ
รายงาน
ความ

ก้าวหน้า(%)

ด าเนิน
การแล้ว

ยังไม่ได้
ด าเนิน
การ

ก าลัง
ด าเนิน
การ

1 สสจ.พิษณุโลก 8 6 0 2 100.00

2 สสอ.เมืองพิษณุโลก 3 1 0 2 100.00

3 สสอ.นครไทย 2 2 0 0 100.00

4 สสอ.ชาติตระการ 3 3 0 0 100.00

5 สสอ.บางระก า 4 1 0 3 100.00

6 สสอ.บางกระทุ่ม 2 2 0 0 100.00

7 สสอ.พรหมพิราม 8 2 0 6 100.00

8 สสอ.วัดโบสถ์ 2 2 0 0 6,100.00

9 สสอ.วังทอง 16 10 0 6 100.00

10 สสอ.เนินมะปราง 3 2 0 1 100.00

11 รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 23 11 0 12 100.00

12 รพ.นครไทย 3 3 0 0 100.00

13 รพ.ชาติตระการ 9 8 0 1 100.00

14 รพ.บางระก า 7 6 0 1 100.00

15 รพ.บางกระทุ่ม 2 0 0 2 100.00

16 รพ.พรหมพิราม 3 0 0 3 100.00

17 รพ.วัดโบสถ์ 6 1 0 5 100.00

18 รพ.วังทอง 3 3 0 0 100.00

19 รพ.เนินมะปราง 3 1 0 2 100.00

รวม 110 64 0 46 100.00
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประเด็น success  story  หรือ Bright  spot
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 23แห่ง มีการด าเนินงาน

ตามตัวชี้วัด องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนี้
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานขับเคลื่อน จ านวน  23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีการจัดตั้งทีมสร้างสุขในองค์กร จ านวน  23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
3. มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข จ านวน 23 แห่ง

คิดเป็นร้อยละ 100
หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน

องค์กรแห่งความสุขมีจ านวน ดังนี้
1. โรงพยาบาลหล่มสัก
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
3. โรงพยาบาลชนแดน
4. โรงพยาบาลวังโป่ง
5. โรงพยาบาลน้ าหนาว
6. โรงพยาบาลบึงสามพัน
7. สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน
8. สาธารณสุขอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์

บทสรุปผู้บริหาร
หน่วยงานที่มีความส าเร็จในการด าเนินงานองค์แห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน พบว่า

ผู้บริหารของหน่วยงานมีความเป็นผู้น าในการมอบนโยบายที่ชัดเจน เป็นแบบอย่าง และมีส่วนร่วม
พร้อมให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้บริหารและทีมน า/คณะกรรมการ/คณะท างานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ความสามารถ

ในการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมีทัศนคติที่เอ้ือต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ต้องด าเนินการเป็นแผนกลยุทธ์ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ไม่ควรเร่งรัดให้เกิดผลลัพธ์ เน้นการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและทีมงานได้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ เป้าหมายก าหนดวิธีการขับเคลื่อนด้วยตนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่จ าเพาะเจาะจงของ
องค์กรจนเป็นองค์กรแห่งความสุขตามบริบทของพ้ืนที่เอง
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

บทสรุปผู้บริหาร
ก าหนดนโยบายและทิศทางใช้กรอบแนวคิด 4 Excellence  ขับเคลื่อน  New Normal

Organization พัฒนาต่อยอด ปี 2562 การเรียนรู้/บทเรียนแห่งความส าเร็จ

ภาพรวม CUP ปี 2561 ปี 2562 แนวโน้ม

Happy Soul/ จิตวิญาณดี 71.34 72.95 เพิ่มขึ้น 

Happy Family/ ครอบครัว 70.79 71.48 เพิ่มขึ้น 

Happy Work life / การงานดี 69.62 64.79 ลดลง 

Happy Body/สุขภาพกายดี 68.04 67.77 ลดลง 

Happy Society/สังคมดี 65.62 66.44 เพิ่มขึ้น 

Happy Brain/ใฝ่รู้ดี 64.03 65.73 เพิ่มขึ้น 

Happy Heart/ น้ าใจดี 63.63 71.31 เพิ่มขึ้น 

Happy Relax / ผ่อนคลายดี 60.48 61.02 เพิ่มขึ้น 

Happy Money / สุขภาพเงินดี 55.12 55.02 ลดลง

การเงิน การงาน สขุภาพ
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ใช้ HAPPY 8 ในการด าเนินกิจกรรมและน าข้อมูลมาวางแผนโดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
น าข้อมูลHPI สู่การวางแผนปี  2564
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
องค์กรสร้างสุขวิถีใหม่ (New Normal Organization)

บทสรุปผู้บริหาร
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่วงก์ ได้ด าเนินการเรื่ององค์กรแห่งความสุข (Happy 

Workplace) มาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานส่งผลให้บุคลากร
ในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมพ่ีเลี้ยงสร้างสุข (Happy MOPH Coaching Team) เป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมทั้ง 8 ด้าน โดยมีข้อมูลจากการประเมิน Happinometer ของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการสร้าง
กิจกรรมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีดัชนีแห่งความสุขเพ่ิมมากขึ้น  แต่ในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมาได้เกิด
สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ท าให้หน่วยงานต้องปรับรูปแบบวิธีการไปสู่ องค์กรสร้าง
สุขวิถีใหม่ (New Normal Organization)  ที่เมื่อได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆไปแล้วยังคงได้ผลดีเช่นเดิม
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความสุขมาก
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ความส าเร็จของการเป็นองค์กรสร้างสุขวิถีใหม่ (New Normal Organization) ของหน่วยงาน
ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่วงก์ เกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความชัดเจนของนโยบายผู้บริหาร มีความชัดเจนในนโยบายที่จะท าให้หน่วยงานเป็น
องค์กรแห่งความสุข นับตั้งแต่ปี 2560 ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมพัฒนา
บุคลากรเป็นนักสร้างสุขรุ่นที่ 7 ของประเทศ เพ่ือน าข้อมูลความรู้มาถ่ายทอดร่วมกับคณะกรรมการ
โรงพยาบาลสร้างสุขให้กับหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทีมพ่ีเลี้ยงสร้างสุขในองค์กรเพื่อให้สานต่อกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2. สมรรถนะของทีมหน่วยงานมีผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดองค์กรสร้างสุข ได้แก่ คณะ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข และทีมพ่ีเลี้ยงองค์กรสร้างสุข ที่มีทักษะความรู้และ
ความสามารถในการด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้

3. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กับทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นส่งผลให้ผลเกิดความส าเร็จได้
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือเพ่ิมดัชนีความสุขให้กับเจ้าหน้าที่ ควรมีการจัดกิจกรรมให้ครบ
ทุกด้าน (Happy8 plus1) ได้แก่ Happy Body, Happy Heart, Happy Society, Happy Relax, 
Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family และHappy work life เพ่ือให้เกิด
ความครอบคลุมในการแก้ปัญหาดัชนีความสุขให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ประเด็น Success story 
“สุขของบุคลากร ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปี 2563” 

บทสรุปผู้บริหาร 
จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมาย 

ในการด าเนินงานให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนนั้น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “พิจิตรน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่มีความสุข” โดย
การขับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศการบริการเป็นเลิศบุคลากรเป็นเลิศ และการบริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่าเจ้าหน้าที่มีความสุขได้นั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ได้น าค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นกรอบในการก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรร่วมกัน ได้แก่ 

Mastery เป็นนายตัวเอง 
Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
People centred ใส่ใจประชาชน 
Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

และได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมน าสุข โดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” การให้
เจ้าหน้าที่มีความสุขนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ด าเนินการประเมินความสุขของ
เจ้าหน้าที่  โดยใช้แบบประเมินความสุข หรือ Happinometer ซึ่งประเมินครั้งแรกไป เมื่อปี
พุทธศักราช 2560

ผลการประเมินพบว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีค่าคะแนน
ความสุขเฉลี่ยอยู่ที่  ร้อยละ 58.45 โดยมีความสุขด้านครอบครัวดีสูงที่สุด ร้อยละ 65.53 ในขณะที่
ค่าคะแนนความสุขน้อยที่สุด 3 ล าดับ สุดท้าย ได้แก่ 

ผ่อนคลายดี ร้อยละ 52.90
การงานดี ร้อยละ 53.09
สุขภาพเงินดี ร้อยละ 53.67
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จากการประเมินผลความสุขดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพ่ือเป็นนักสร้างสุขเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า
แผนสร้างสุข ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น มีกิจกรรมที่น าเสนอ
ให้ผู้บริหารสนับสนุนหลายกิจกรรม

รวมทั้งมีการแสดงออกทั้งด้านพฤติกรรมที่มีความสุขใบหน้ายิ้มแย้ม มีการทักทายกันทั่วทั้ง
องค์กร ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพ่ิมขึ้น และเมื่อจ าแนกกิจกรรมตามมิติทั้ง 9 พบว่า ในแต่ละมิติ 
มีกิจกรรมเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
1. มิติสุขภาพดี Happy Body 

1.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้ง
มีแพทย์ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนตามสภาพปัญหา 

1.2 กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต เพ่ือวางแผนพัฒนา
ส่งเสริม สุขภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไปพร้อมกัน 

1.3 กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ โดยเจ้าหน้าที่ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ร่วมออกก าลังกายตามความชอบ และความถนัด เช่น เต้นบาสโลป แอโรบิค โยคะ และวิ่ง 

1.4 ส่งเสริมกิจกรรมก้าวท้าใจ ซึ่งด าเนินกิจกรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยสร้าง
แรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกับตนเองให้ถึงเป้าหมาย 60 วัน 60 กิโลเมตร และ 50 วัน 
5,000 แคลอรี่ ซึ่งใครสามารถด าเนินการได้ถึงเป้าหมายจะมีรางวัลมอบให้ 

1.5 กิจกรรมสร้างความแข็งแรงง่าย ๆ ที่ใต้ตึก ได้จัดหาเครื่องออกก าลังกาย พร้อมจัดพ้ืนที่
ในส านักงาน เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสและเพ่ิมเวลาในการออกก าลังกายได้มากขึ้น 
2. มิติน้ าใจดี Happy Heart กลุ่มจิตอาสาท าความดีด้วยใจ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ - กิจกรรมโรงทานงานวัดท่าหลวง 
2.2 มอบอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาและอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

3. มิติสังคมดี Happy Society 
3.1 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน แจ้งข่าว เล่าเรื่อง ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ

ไปพร้อมๆกัน 
3.2 กิจกรรมหิวปิ่นโต ทุกวันพุธ 
3.3 กิจกรรมกินกาแฟยามเช้า เป็นการพบปะพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ 
3.4 กิจกรรม จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
3.5 ในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโควิด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาด

บริเวณรอบอาคารส านักงาน 
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4. มิติผ่อนคลายดี Happy Relax 
จัดกิจกรรมกีฬาสาสุข สัมพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจ าปี 2563

5. มิติคุณธรรมดี Happy Soul โครงการคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
5.1 กิจกรรมการท าสมาธิก่อนการประชุมประจ าเดือน 
5.2 การจัดกิจกรรมท าบุญ 
5.3 ในกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมีทีมแม่ครัวจิตอาสา จัดอาหารเสริมเป็นกองกลางให้กับเจ้าหน้าที่

ที่ไม่ได้น าอาหารกลางวันมาด้วย สามารถลงมาร่วมกิจกรรมได้ การรับประทานอาหารกลางวัน
ด้วยกันที่โรงอาหาร ได้พูดคุยกันแซวกัน บางคนมีเรื่องตลก ๆ มาเล่าให้ฟัง สร้างบรรยากาศ 
สร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน หลังรับประทานอาหารต่างช่วยกันเก็บล้างจาน ชาม เพ่ือไม่ให้เป็นภาระ
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร 
6. มิติการใช้เงินเป็น Happy Money 

สนับสนุนการบริหารจัดการเงินโดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
ในการส่งเสริมการออม และการสร้างอาชีพเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่ จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตร "ขายของออนไลน์” 
(2) หลักสูตร "ท าอาหารเพ่ือสุขภาพ 
(2) หลักสูตร “ท าเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ” 

7. มิติครอบครัวดี Happy Family 
ส่งเสริมกิจกรรมสถาบันครอบครัว เช่น การเชิญชวนให้ครอบครัวมาร่วมกิจกรรมในองค์กร 

เช่น งานเลี้ยงมุทิตาจิต การท าบุญฯส านักงาน 
8. มิติการหาความรู้ดี Happy brain 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากร เช่น การเรียนต่อเฉพาะทาง และการเรียน
ตามอัธยาศัย 
9. มิติการงานดี Happy work life 

ส่งเสริมกิจกรรม 5ส.เป็นประจ าทุกเดือน ส่งผลต่อตัวเจ้าหน้าที่ ให้สามารถท างานได้
อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเป็นระบบ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังมีส่วนร่วมในการช่วยกันปรับปรุง
ส านักงานให้น่าอยู่น่ าท างาน ช่วยสร้างบรรยากาศการท างานและสถานที่ท างานดีขึ้น เจ้ าหน้าที่
มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญก าลังใจดี มีความปลอดภัยในการท างานช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อหน่วยงานช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างผลงาน ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง และมีพ้ืนที่และเนื้อที่
ใช้งานมากขึ้น จากการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาส านักงานในครั้งนี้ ท าให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดส านักงานน่าอยู่ จังหวัดพิจิตร 
ประจ าปี 2563
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ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานจึงได้มีการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา และจัดท าแผนสร้างสุขในด้านต่างๆที่เหลือเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และเป็นองค์กรคุณธรรม
น าสุขเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมี
เสถียรภาพ ความสุขในที่ท างานจึงมีความส าคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องการ เพ่ือให้ร่างกายพร้อม 
จิตใจพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ “พิจิตรน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี 
ทุกภาคีมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่มีความสุข” ต่อไป 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

จากเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีก าหนดให้บุคลากรสาธารณสุขของหน่วยงานมีระดับ 
ความสุขในแต่ละมิติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากการส ารวจในปี 2562 (Happinomiter) พบว่า
ค่าเฉลี่ย ระดับความสุขของบุคลากรสาธารณสุขในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร อยู่ที่ ร้อยละ 
58.45 ซึ่งยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่จากการประเมินผลงาน( Process & Out put) ในปี 2563
พบว่า 

1. กิจกรรมในการสร้างสุขแต่ละมิติ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50
2. บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 80
3. สัมพันธภาพอันดีต่อกันกระจายทั่วองค์กร (จากการสังเกต) เช่นมีการร่วมรับประทาน

อาหาร กลางวันร่วมกันในแต่ละกลุ่มงานรวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน 
4. ไม่พบการทะเลาะวิวาทในองค์กร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
2. ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3. วิเคราะห์ข้อมูล จากโปรแกรม Happinometer
4. จัดท ารายงานน าเสนอผู้บริหาร 
5. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง จัดท าแผนพัฒนาองค์กรคุณธรรมน าสุข 
6. ด าเนินการตามแผน 
7. ประเมินผลงาน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารระดับสูงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และรองๆทุกท่านให้ความส าคัญ 
2. ผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงานให้การสนับสนุนกิจกรรม 
3. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ประเมินผลความสุขใน 4 มิติ ในปี 2564
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล 

อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
“ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ” กับการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอ

วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล มีภารกิจหลักคือ การพัฒนาระบบบริการ
แบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและประชาชนแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการในทุกด้าน 
ทั้งทางด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพรวมถึงการให้บริการแบบตั้งรับในสถานบริการ 
และการให้บริการเชิงรุกในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่จ าเป็นมาโดยตลอด อีกทั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการพัฒนาระบบ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Long Term Care) และได้รับ
งบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่และชุมชมเกิดความพึงพอใจ เชื่อมั่นศรัทธา และยอมรับการให้บริการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหลมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อกระทรวงสาธารณสุข
ได้ก าหนดนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ขึ้น 
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และมีระบบสุขภาพยั่งยืน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) แล้วพบว่า ยังขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพบริการทางการพยาบาล 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ด้านการปรับปรุงส่วนโครงสร้าง อาคาร สถานที่ และจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์
ที่จ าเป็น มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ก านันต าบลหนองปลาไหล ผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุข ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล 
เรื่องการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภาพต าบลหนองปลาไหลในส่วนที่ยังขาดความพร้อม
ด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นซึ่งคณะกรรมการฯลฯ ได้มีมติที่จะระดมทุน
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ด้วยการจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพ่ือรับเงินท าบุญจากการทอดผ้าป่าของคนในชุมชนและผู้มี
จิตศรัทธา มาก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองปลาไหล ซึ่งในการเตรียมการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ คณะกรรมการฯลฯ ได้ประมาณราคา
การก่อสร้างไว้เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท จากนั้นคณะกรรมการฯลฯ จึงมีมติให้เปิดบัญชี 
ชื่อบัญชี “บัญชีสมทบทุนต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินรพ.สต.หนองปลาไหล” ขึ้นเฉพาะแยกจากบัญชี
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล โดยมีคณะกรรมการฯลฯ เป็นผู้ดูแล
การเบิกจ่ายทั้งหมด 

2. ประชาสัมพันธ์ /เชิญชวนให้ประชาชนในชุมชนทราบ ผ่านทางหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน และการประชุมเวทีต่างๆ ของผู้น าทุกหมู่บ้าน เรื่องวัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่า
เพ่ือระดมเงินมาก่อสร้างต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าในวันที่ 
15 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลหนองปลาไหล ซึ่งได้รับเงินท าบุญจาก
ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 465,337 บาท 

3. ด าเนินการลงเสาก่อสร้างในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.09 และได้ท าพิธีเปิดการ
ใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 มีผู้บริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
การแพทย์ท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมอีกหลายรายการ 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองปลาไหล ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2561 เพ่ือดูแลและตรวจรับ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์การแพทย์ ที่มีผู้น ามาบริจาคเพ่ิมเติม 
พร้อมกับขอเปิดบัญชีรับเงินบริจาค ชื่อ “เงินบริจาค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล” 
จัดท าบัญชีพร้อมลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ และจัดท าทะเบียนการเบิกจ่าย
ให้ผู้ป่วย / ผู้สูงอายุ ผู้พิการยืมใช้ในชุมชน 

ส่วนที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลในส่วนของการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
ได้มีข้ันตอนการ ด าเนินงานตามนี้ 

1. เดิมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล ได้รับงบประมาณจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เ พ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตุประสงค์
เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จึงได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) และสามารถดูแล
ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนได้ ต่อมาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหลได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และบุคคลอ่ืนที่มีภาวะพ่ึงพิงของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองปลาไหล และด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
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ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในโครงการจะเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) และการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย
ตามชุดสิทธิประโยชน์ เช่น ผ้าอ้อมส าเร็จรูปถุงมือยาง หน้ากากอนามัย อุปกรณ์การท าแผล อาหารเสริม ฯลฯ 
แต่ยังขาดครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ที่บ้านบางรายการ เช่น เตียงนอน เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูด
เสมหะ ฯลฯ 

2. เมื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล ได้รับการบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์
ดังกล่าวมา ท าให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน มีครุภัณฑ์
การแพทย์ที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น เตียงนอน ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน ชุดท าแผล ยืมใช้
ที่บ้านได้ตามความจ าเป็นของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่จะสามารถนอนพัก
รักษาตัวที่บ้านในวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีครอบครัว ญาติ พ่ีน้อง และทีมหมอครอบครัวของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล ร่วมกันดูแลที่บ้านได้ไม่ต้องไปรักษาตัว
ในโรงพยาบาลตามนโยบายใกล้บ้าน ใกล้ใจ 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ด้านการปรับปรุงส่วนโครงสร้าง อาคาร สถานที่ และการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

ของการจัดหาทุนมาต่อเติมอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ได้ภายใน 1 ปี จากเดิม
ที่ตั้งเป้าหมายการระดมทุนไว้ เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท แต่ได้รับเงินจากการทอดผ้าป่าทั้งหมด
เป็นเงินจ านวน 465,337 บาท ท าให้สามารถก่อสร้างต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้แล้วเสร็จได้ 
และยังมีเงินเหลือส าหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมที่จ าเป็นต้องใช้ภายใน
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และอุปกรณ์การตกแต่งเพ่ิมเติมต่างๆ

ด้านการพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลในส่วนของการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
การดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน ญาติผู้ป่วยสามารถยืมวัสดุ

อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เตียงนอน ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ 
ชุดท าแผลไปใช้ที่บ้านได้ ท าให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยสามารถป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากแผลกดทับ ปอดอักเสบ ข้อยึดติดได้ และยังลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ในการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดั งกล่าวลงได้ อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วผู้ป่วยที่ เข้าสู่ ระยะสุดท้าย
ของชีวิต ก็สามารถนอนพักรักษาตัวที่บ้านได้โดยมีครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เป็นผู้ดูแลร่วมกับ 
Care giver เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนอง
ปลาไหล ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการนอนพักในโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลได้ 
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ในปี 2563 มีจ านวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตสะสมอยู่ในชุมชน 
จ านวน 12 คน จ าเป็นต้องใช้เตียงนอน 3 ราย ใช้ที่นอนลม 4 ราย ใช้เครื่องผลิตออกซิเจน 1 ราย 
และใช้ชุดท าแผลที่บ้าน 3 ราย โดยที่ผู้ป่วยดังกล่าวที่จ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์การแพทย์ได้ลงทะเบียน
ยืมครุภัณฑ์การแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหลไปใช้ที่บ้านตามความจ าเป็น 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ท าให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองปลาไหล ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 

2. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

การท างานแบบทีมสหวิชาชีพนั้น หากด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จะเกิดประโยชน์
ต่อผู้ป่วยในกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และญาติผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง ควรมีการส่งเสริมการท างานในรูปแบบ
เครือข่ายบริการสุขภาพ โดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยลดปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะในบางพ้ืนที่ 
ภาพประกอบการด าเนินงาน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

ประเด็น Success Story หรือ Bright spot 
“หวิดไป น้ าไหลทิ้ง” 

บทสรุปผู้บริหาร 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางมูลนากได้อาศัยอาคารเก่าของโรงพยาบาลบางมูลนาก 

ซึ่งมีอายุมากกว่า 40 ปี ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เป็นระบบเก่าแก่ แม้จะพัฒนาปรับปรุง
พ้ืนที่โดยการถมดิน เทพ้ืนคอนกรีตเกือบเต็มพ้ืนที่มาวันหนึ่ง จากการมองด้วยความรอบครอบของ
ผู้น าองค์กรสาธารณสุขอ าเภอของเรา สังเกตเห็นใบบิลค่าน้ าประปา ว่าท าไมค่าน้ าสูงเกินไป เราจึง
ช่วยกันสืบหาว่าเป็นเพราะอะไรเดินส ารวจรอบพื้นที่ พบว่าอาจเป็นเพราะท่อน้ าประปารุ่นเก่าที่เป็น
เหล็กนั้นน่าจะช ารุดเป็นสนิม แต่ระบบท่อประปาอยู่ใต้อาคารไม่สามารถลงไปดูได้ จึงต้องแก้ปัญหา
โดยการเดินท่อ PVC ใหม่แทนจากนั้นน้ าก็ไม่รั่ว มาตรน้ ากลับมาปกติ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ประชุมทีมงานเป็นประจ า น าเรื่องต่าง ๆ หารือในที่ประชุม และถามความเห็นจากบุคลากร
ในองค์กร โดยน าเรื่องบิลค่าน้ าประปาของส านักงานที่สูงขึ้นติดต่อกัน 2 สองเดือน แบ่งงานกันท า
โดยน้องสังเกตเห็นปุ่มกดชักโครก มักจะค้างบ่อยจึงจัดท าป้ายเตือนติดไว้ในห้องสุขาและเดินส ารวจ
ท่อน้ าประปาบริ เวณอาคารส านักงาน พบว่ามี รอยรั่ วใต้อาคารซึ่ งไม่สามารถเข้ าไปด าเนินการได้ 
หากจ้างช่างมาด าเนินการจะเสียค่าบริการจ านวนมาก ซึ่งนายบันลือ หนูวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ จึงอาสาด าเนินการเดินท่อ PVC ใหม่แทนท่อเดิมที่ช ารุด ซึ่ งใช้วัสดุ ในการด าเนินการ
ไม่แพง และบุคลากรทุกคนช่วยกันเป็นลูกมือ และร่วมกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของอาคาร
ส านักงานกันเป็นอย่างดี ช่วยกันเก็บกวาดท าความสะอาด เพื่อให้ส ารวจสังเกตเห็นได้ชัดเจน ป้องกัน
การสูญเสียทรัพยากรของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

ท าให้ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก ซึ่งจะอยู่
ระหว่างเดือนละ 200 - 400 บาท ลดลงจากเดือนเมษายน จ านวน 2,541.06 บาท สู่ภาวะปกติ
ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม จ านวน 198.16 บาท และ 217.45 บาท ตามล าดับ 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
การท างานในองค์กรของภาครัฐ โดยเฉพาะการจะเป็นองค์กรแห่งความสุขได้นั้น ย่อมต้อง

อาศัยความร่วมมือของบุคลากรในสังกัด ซึ่งต้องมีกระบวนการหล่อหลอม วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น 
การท างานร่วมกันเป็นทีม มีการประชุมปรึกษาหารือกัน สังเกต วิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน ช่วยกัน
ดูแลสถานที่ ท างานให้ เสมือนเป็ นบ้ านของเรา ซึ่ งในสภาวะงบประมาณของหน่ วยงานมี จ ากั ด 
จึงท าให้ทุกคนช่วยกันดูแล สอดส่อง ป้องกัน รักษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัด คุ้มค่า 
เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่ตั้ง “องค์กรเป็นหนึ่งต้องพ่ึงพากันเอง” 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

“หวิดไป น้ าไหลทิ้ง สาเหตุจริง อยู่จุดไหน ใบเสร็จ สองสามใบ มาตรท าไม หมุนไวจัง ก่อนแค่ 
สองสามร้อย มาตรหมุนบ่อยหรือมาตรพัง แจ้งไปประปาหวัง เพ่ือประทังค่าน้ าแพง ประปาว่าหลังมาตร 
คงไม่ อาจรู้ รู ระแหง ต้ องจ้ างช่ างชอนแทง ท่ อไหนแบ่ ง แรงรั่ วไป ด้ วยจิต คิดทางดี อาจต้องมี 
การแก้ไขตัดต่อท่อทันใด อุดน้ าไว้ ไม่รั่วริน ท าเพ่ือเมื่อมองเห็น ฝึกฝนเป็นให้เคยชิน จดจ าเป็นอาจิณ 
คือทรัพย์สินใช้ร่วมกัน ของหลวงของใครหรือ ทุกสิ่งคือของทุกท่าน ขอจงจิตใจมั่น ดูแลกัน ให้ดีแล” 

249



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
“ขนมปังท่ีมากกว่า” 

บทสรุปผู้บริหาร 
ในชีวิตการท างานทุกๆคนอาจได้เจอกับสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน การสร้างบรรยากาศในการท างาน

จึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรเป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ขององค์กรได้อย่างดี 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามง่าม เป็นองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนและเสริมกิจกรรมในการสร้าง
วัฒนธรรมด้วยระบบคุณธรรม โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนมีจิตเมตตา สามัคคี และรับผิดชอบ
เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนอัตลักษณ์ของตนเอง เพ่ือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร โดยองค์กรของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามง่าม ได้มีวัฒนธรรมการมีของรับประทานเล่นไว้บริเวณโต๊ะรับรอง
เป็นประจ า โดยการร่วมบริจาคของบุคลากรในองค์กร เช่น หัวหน้าฝ่ายบนส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสามง่าม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยจะคอยดูและสอบถามเป็นระยะๆ 
แล้วจะผลัดเปลี่ยนกันจัดหาหรือร่วมมอบปัจจัยในการจัดหาเพ่ือให้ผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมถึง พ่ีๆ
น้องๆ ได้มีของรับประทานเล่นขณะรอหรือติดต่อราชการ และเพ่ือแสดงและฝึกการเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ท าให้น้องๆได้เห็นเป็นแบบอย่างของพ่ีๆในองค์กร เป็นการเสริมพลังความรักและ
สามัคคีไปพร้อมกัน ท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร เพราะในการจัดหาแต่ละครั้งจะมีการซักถาม
ความต้องการร่วม เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ อยู่มาวันหนึ่งมีน้องท่านหนึ่งได้มาขอ
บริจาคบ้างเพราะเห็นพ่ีๆได้ปฏิบัติเช่นนี้มานานแล้ว และเมื่อมีโอกาสก็อยากแสดงความเสียสละต่อ
องค์กรบ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่พ่ีๆท าให้เห็นโดยไม่ได้พูดหรือหวังสิ่งตอบแทน เมื่อมีโอกาสและ
เวลาที่เหมาะสมก็จะมีคนในองค์กรมาแสดงความเสียสละและรับผิดชอบร่วม 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การสร้างความผูกพันของคนในองค์การโดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับ 
2. การสะท้อนความรู้สึก 
3. การสื่อสารเชิงบวก 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
มีเวทีแลกเปลี่ยนน าเสนอสิ่งดี ๆ ที่อยากบอก อยากท า
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทับคล้อ 

อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
ประเด็น Succsse story หรือ Bright spot 

กระบวนการสร้างทีมงาน “งานได้ผล คนเป็นสุข” 
บทสรุปผู้บริหาร 

การสร้างสุขภาวะองค์กรตามแนวทางการใช้ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานมีทิศทางการประเมิน การวิเคราะห์ การท างานสร้างสุขของตนเองและทีมงาน และ
สามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานสร้างสุขของหน่วยงานได้ต่อไป 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. เป็นเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานเห็นความส าคัญ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
3. กระบวนการท างาน ที่เน้นการท างานเป็นทีม มีการประชุม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวิเคราะห์

และแก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอในทุกๆงาน ซึ่งมีการปฏิบัติกันเป็นประจ าอยู่แล้ว 
4. การมีปฏิสัมพันธ์ภายในหน่วยงานที่ดี 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้บริหารและทีมงานควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบบริหารงาน บรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมสุขภาพกายและใจ เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อบุคลากรทุกระดับผู้ใช้บริการและ
ชุมชนรอบๆ สถานบริการ 

2. ควรมีผู้รับผิดชอบด าเนินการสร้างสุขภาวะองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามการสร้าง
สุขภาวะภาครัฐเป็นระยะๆ 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร

ประเด็น Success Story 
เรื่อง “ 1 ชิ้น 1 เดือน เพื่อเพื่อนมนุษย์ ” 
บทสรุปผู้บริหาร 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตะพานหินมีอัตลักษณ์ของหน่วยงาน คือ พอเพียง ซื่อสัตย์ 
เสียสละ” การจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานส่งเสริมอัตลักษณ์ได้นั้นผู้บริหารต้องมีการประกาศ
นโยบายอย่างชัดเจน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างต่อสมาชิกในองค์กรมีการชี้แจงท าความเข้าใจบุคลากร
เพ่ือด าเนินงานและสื่อสาร คนในองค์กรให้มีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม ร่วมกัน
วิเคราะห์และประเมินผลการ ด าเนินงานและยอมรับที่จะปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป ก็จะส่งผล
ให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง การปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเสียสละ 
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ในด้าน “ พอเพียง ซื่อสัตย์ เสียสละ” จึงเป็นที่มาของกิจกรรม 
“ 1 ชิ้น 1 เดือน เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ " 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานและก าหนดเป้าประสงค์ร่วมกัน 
3. ชี้แจงนโยบายการสร้างสุขในองค์กรเพ่ือให้เกิดความสุขในการท างานทั้งระดับอ าเภอและต าบล 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ภายในองค์กร กิจกรรม “ 1 ชิ้น 1 เดือน เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ ” 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคี รักในหน่วยงานและองค์กร มีความเสียสละ มีจิตใจแบ่งปัน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การมีทีมงานเข้มแข็ง 
2. การมีส่วนร่วมของสมาชิก และบุคลากรในองค์กรมีความสามัคคี 
3. มีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายผลไปในกลุ่มต่างๆ เช่น ชมรม อสม. ชมรม ผู้สูงอายุ 
3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้มีความหลากหลาย และขยายผลต่อยอด

ไปในกลุ่มต่างๆ 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

ประเด็น Success Story หรือ 
“ องค์กรคุณธรรมสร้างสุข ” 
บทสรุปผู้บริหาร 

การจะท าให้องค์กรมีความสุขสร้างสุขได้นั้น องค์กรต้องมีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจน 
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างต่อสมาชิกในองค์กร มีการชี้แจงท าความเข้าใจบุคลากร และต้องแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินงาน และพร้อมที่จะสื่อสารในคนในองค์กรมีความเข้าใจ มีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน และพร้อมที่จะปรับปรุง
ผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับทีมงานแม้เพียงสิ่งเล็กๆซึ่งไม่ยึดติดกับ
ทรัพย์สินเงินทองในโอกาสพิเศษต่างๆ จะส่งผลให้เกิดผลงานอันยิ่งใหญ่ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสมดุลของการด าเนินชีวิตกับการท างาน 
2. บุคลากรในองค์กรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. มีการสรุปและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร 
5. ผู้น าในทุกระดับเป็นบุคคลส าคัญในการสร้างสุข ความผูกพันในองค์กร 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการชี้แจงนโยบายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดหา สนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้และด้านทรัพยากร 
4. การสร้างความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพให้กับบุคลากร 
5. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทีมงาน จะสร้างคุณค่าทางจิตใจสร้างความรัก 

สามัคคี และลดความเครียดจากการท างานต่างๆ ให้กับบุคลากรในองค์กร 
6. จัดสภาพแวดล้อมทั้งนอกและภายในหน่วยงานให้เอ้ือต่อการท างาน 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 
“ ปั่นปันบุญ ” 

บทสรุปผู้บริหาร 
จากการด าเนินงานเยี่ยมบ้าน พบว่า ผู้ป่วยบางส่วนโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง ที่มีภาวะโรค

ที่ยุ่งยากซับซ้อน จนไม่สามารถรักษาให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้ จ าเป็นต้องใช้เวลายาวนาน
ในการดูแลรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ผู้ป่วยบางส่วนสามารถรักษาอาการให้หายขาดได้ 
แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด กลายเป็นโรคเรื้อรังที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีอุปกรณ์
ทางการแพทย์ติดตัวมาที่บ้าน ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยหลายรายการต้องเผชิญ
กับปัญหาหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 
มีอาการท้อแท้กับโรคที่เป็นอยู่ มีภาวะเครียดต้องการก าลังใจและต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 

การด าเนินการดังกล่าว ต้องอาศัยความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก และการท างานร่วมกัน
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในฝั่งของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจน
องค์กรหน่วยงาน ต่างๆ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรมออกก าลังกาย กิ่งกาชาดอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้า หน่วยงานในระดับอ าเภอเช่น นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ เกษตร 
พัฒนากร 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสากเหล็ก ได้จัด “ ปั่นปันบุญ”
การปั่นจักรยานออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส แบ่งปันความสุขเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า 
ตามนโยบายของท่านสาธารณสุขอ าเภอสากเหล็ก ที่ได้มีการด าเนินงานออกติดตามดูแลผู้ป่วย
และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องต่อที่บ้าน ทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มวัย อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ า 
การด าเนินการติดตามเยี่ยมบ้าน เชื่อมโยงกับการบริการพยาบาลจากโรงพยาบาลมายังสถานบริการ
ในชุมชนและที่บ้านอย่างเป็นองค์รวม ทั้งการรักษาส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพ ให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดการกลับเข้ารักษาซ้ า
ลดค่าใช้จ่ายและประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วยแก้ปัญหาด้านต่างๆ และเป็นการรณรงค์
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอมีสุขภาพที่ดีต่อไป 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความเสียสละของบุคลากรองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการที่จะแบ่งปัน
โดยที่ไม่ได้ต้องการผลตอบแทน 

2. ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างบุคลากร องค์กรชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
2. ประชุมทีมคณะท างานเพ่ือก าหนดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา สถานที่ในการด าเนิน

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนด 

3.1) การขี่จักรยานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส เพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจ 
ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3.2) มอบสิ่งของช่วยเหลือโดยได้รับการบริจาค จากเจ้าหน้าที่ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม 
อสม. อสม. ชมรมออกก าลังกาย กิ่งกาชาดอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) 

3.3) ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส 
4. สรุปและประเมินผล 

ผลลัพธ์ 
1. ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อที่บ้าน 
2. เป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
3. เกิดเป็นภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
4. การแบ่งปัน การช่วยเหลือกันในชุมชน โดยไม่ได้ต้องการผลตอบแทน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ขยายผลไปยังชุมชน บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ ให้ครอบคลุม 
2. ปรับปรุงขยายผล เพ่ิมเติมในกิจกรรมอย่างอ่ืน เช่น การควบคุม CO-VID 19 ไข้เลือดออก
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงนาราง

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงนาราง) 
ประเด็น Success story หรือ Bright spot 

“ถุงสารส้ม” ภูมิปัญญาไทย ป้องกันภัยไข้เลือดออก 
บทสรุปผู้บริหาร 

การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ี บนพ้ืนฐานการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวมนั้น มิใช่
การด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมขององค์กรและเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบึงนาราง โดยมีนายอ าเภอบึงนารางเป็นประธาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาพใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ยาเสพติด/อุบัติเหตุ/
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โรคเรื้อรัง ไข้เลือดออก การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และอาหารปลอดภัยลดใช้สารเคมี ซึ่งประเด็นขับเคลื่อนด้านสุขภาพทั้ง 6 ประเด็น 
ดังกล่าว ผ่านการประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และภาคีเครือข่าย ในการได้มาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญ สู่การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
และการวางแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอ าเภอทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงนาราง ได้ขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาพทั้ง 6 ประเด็น 
โดยได้รับสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบึงนาราง ประเด็นปัญหา
ส าคัญล าดับ 1 ของต าบลบึงนาราง คือ โรคไข้เลือดออก ซึ่งประชาชนและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่
ให้ความส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่น าโดย
ยุงลาย เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนที่ ต าบลบึงนาราง 
โดยได้มีการทดลองใช้สารส้ม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณในการป้องกันลูกน้ า 
ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรค ผลการทดลองพบว่าสารส้มมีประสิทธิภาพในการป้องกันลูกน้ ายุงลาย 
จึงได้น าผลลัพธ์จากการทดลองใช้สารส้มเป็นนวัตกรรมดังกล่าว ขยายต่อในพ้ืนที่หมู่ 5 และ 
หมู่ 6 ต าบลบึงนาราง (จากพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 10 หมู่บ้าน) ผลการด าเนินงานในพ้ืนที่
ทั้ง 2 หมู่บ้านพบว่า ประชาชน และผู้น าชุมชนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การใช้นวัตกรรมถุงสารส้ม ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม สารส้มพบว่าค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย
ของหมู่บ้านลดลง หลังใช้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมในระดับหนึ่งพอใจมากมากกว่า
ร้อยละ 90 รวมทั้ งผลในระยะยาวที่ลดการใช้สารเคมีจากทรายเทมีฟอส ลดค่าใช้จ่ าย 
หรืองบประมาณที่เกี่ยวข้อง และลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์
ที่ดีและสามารถน าไปเผยแพร่ใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ประชาชน และภาคีเครือข่ายทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเห็นความส าคัญของ

ปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
สุขภาพอย่างบูรณาการ 

2. การได้รับความสนับสนุนในการด าเนินงาน ได้แก่ ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุ อุปกรณ์ 

3. การมีระบบบริหาร ก ากับ ติดตาม และพัฒนากระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน (พชม.) ระดับต าบล (พชต.) และระดับอ าเภอ (พชอ.)

ภาพประกอบกิจกรรมการด าเนินงาน 
การคืนข้อมูลด้านสุขภาพ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และวางแผนการด าเนินงาน

ในระดับ หมู่บ้าน ระดับต าบล และเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมระดับอ าเภอ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลพิจิตร

จังหวัดพิจิตร 
ประเด็น Success Story หรือ Bright spot 

ตลาดนัดสร้างสุข สร้างรายได้ 
บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการ “ตลาดนัดสร้างสุข สร้างรายได้” เป็นการด าเนินการเนื่องมาจากผลการส ารวจ 
Happinometer ปี 2560 และปี 2562 ซึ่งพบว่ามิติด้านสุขภาพการเงินของบุคลากรในโรงพยาบาล
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ามิติอ่ืนๆ โรงพยาบาลจึงมีการน ามาจัดท าแผนสร้างสุขขององค์กร โดยจัดท า
โครงการและเริ่ม จัดตั้งตลาดนัดสร้างสุข สร้างรายได้ขึ้นในในปี 2561 โดยเปิดขายในวันพฤหัสบดี 
ตั้งเวลา 07.00 - 16.00 น. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรที่สนใจน าผัก/ผลไม้,อาหารที่ประกอบเอง 
และเสื้อผ้าของใช้มือสองมาขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ผู้ขายและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า/ของใช้มือ
สองที่ราคาย่อมเยาว์ให้ผู้ซื้ออีกทั้งยังได้รับประทาน อาหาร ขนม และผักที่สะอาด ปลอดภัย 
ปรุงใหม่อีกด้วย จากการด าเนินการเปิดตลาดนัดไปแล้ว โรงพยาบาลได้มีการส ารวจความคิดเห็น
ผู้จ าหน่ายสินค้า
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การส ารวจและวินิจฉัยองค์กรโดยใช้ Happinometer ท าให้ให้ทราบปัญหาของบุคลากร
ที่แท้จริง และสามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

2. การสนับสนุนจากผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง เช่น งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสุขศึกษา 
และหัวหน้างานที่อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

3. บุคลากรต่างๆมีความเห็นอกเห็นใจในการช่วยซื้อของ 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังทรายพูน 

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งล าไส้ด้วยวิธีการส่องกล้อง 

1. ประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อหาสาเหตุ ปัญหาสุขภาพ ของประชาชนในพื้นท่ี 
2. ก าหนดปัญหาเพื่อจัดท าโครงการ 
3. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
4. ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขามะเร็ง เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายและเตรียมด าเนินการ 

ตามกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์โครงการให้โรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการด้วย 
6. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและประชุมกลุ่มเสี่ยงเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ด้วย

วิธีการส่องกล้อง 
7. นัดหมายผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และให้ความรู้ในการเตรียมตัวเข้ารับการคัดกรอง

มะเร็งล าไส้ ด้วยวิธีการส่องกล้อง 
8. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมสถานที่และซักซ้อมกระบวนการด าเนินกิจกรรม 
9. ด าเนินการกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
10. ประชุมสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม เดิน ว่ิง ป่ัน วังทราย ครั้งที่ 1 และ 2
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อก าหนดกิจกรรม 
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
3. ขออนุญาตเรี่ยไรตามระเบียบส านักนายกฯ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น วังทราย 
6. รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
7. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ ความปลอดภัย 
8. ด าเนินการตามกิจกรรม 
9. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ปีท่ี
ด าเนิน
งาน

กลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการ

กลุ่มเสี่ยงท่ีคัดกรองได้ ผลตรวจผิดปกติต้อง
ส่งช้ินเนื้อตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพิ่ม

หมายเหตุ

2560 100 ราย 106 ราย 30 ราย พบเป็น
มะเร็งล าไส้ 
1 ราย

2561 100 ราย 95 ราย (มีผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ
100 ราย แต่เปลี่ยนใจ
เนื่องจากไม่ผ่าน
กระบวนการเตรียม
ล าไส้ จ านวน 5 ราย )

40 ราย พบเป็น
มะเร็งล าไส้ 
1 ราย

2562 100 ราย 100 ราย 36 ราย ผลตรวจ
ผิดปกตินัด
ส่องกล้อง
ซ้ า 1 ราย
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 

1. ชื่อผลงาน โรงพยาบาลเปี่ยมสุขด้วยคุณธรรม 
2. สรุปผลงานโดยย่อ 

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ได้พยายามพัฒนาระบบคุณธรรมในโรงพยาบาลมาเป็นเวลา 4 ปี
ซึ่งผลการด าเนินการไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความร่วมมือของบุคคลกรและไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2563 มีการก าหนดให้ทุกโรงพยาบาลการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) โรงพยาบาลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในการพัฒนาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ซึ่งทีมได้สอบถามความต้องการ
ของบุคลากรและประเมินกิจกรรมสร้างคุณธรรมที่ได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์
และจัดท าแผนตามความต้องการของสมาชิกในองค์กรและจัดกิจกรรมให้หลากหลายขึ้น 
ส่งผลให้การท ากิจกรรมต่อเนื่อง 
3. เป้าหมาย 

3.1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90
3.2. เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือร้อยละ 80

4.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือ เป็นการด าเนินการของทีม

โดยไม่ได้ระดมความคิดเห็น 
5. สิ่งท่ีได้พัฒนา 

5.1. วิเคราะห์และรวบรวมปัญหา 
5.2. ส ารวจความต้องการเห็นชอบการจัดกิจกรรม 
5.3. จัดท าปฏิทินกิจกรรม มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการชัดเจน 
5.4. น าเสนอแผนกิจกรรมในทีมน าโรงพยาบาลเพ่ือเห็นชอบและให้การสนับสนุน 

6. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง 
6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(TA) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ในปี 2562
6.2 เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือร้อยละ 92.59

7. บทเรียนที่ได้รับ 
7.1 การร่วมคิดท าให้ได้รับความร่วมมือในการด าเนินการมากข้ึน 
7.2 กิจกรรมที่ปฏิบัติด้วยความเต็มใจและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ท าให้มีการ

ด าเนินการต่อเนื่อง และมีกิจกรรมต่อยอด 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางมูลนาก

โรงพยาบาลบางมูลนากเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 260 คน 
เราด าเนินงานโรงพยาบาลคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2542 กับการพัฒนาองค์กรในมิติคุณธรรม ตั้งแต่
ปี 2558 จนพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เรามีวัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในอัตลักษณ์ 
คือ เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ มิติการพัฒนาบุคลากรให้ดี เก่ง สุข ต่อเนื่องมาโดยตลอด 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติพัฒนาตนเอง ปรับตามสภาพ สิ่งแวดล้อม และกติกาของสังคม 
พวกเราพยายามเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองและองค์กร แม้ในภาวะวิกฤติ เกิดภาวะแพร่
ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัสทุกคนหวาดกลัว วิตกกังวลมีภาระความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวตนเอง 
ครอบครัวและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติพวกเราต้องท างานท่ามกลางความเสี่ยง แต่ยัง
ต้องเดินหน้าจัดกระบวนการให้บริการทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาล มีเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย
ที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรา แต่เราทุกคนก็ช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตินี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

ประเด็นที่เป็นความส าเร็จที่มองย้อนหลังไปแล้วท าให้พวกเรายิ้มด้วยความชื่นใจและภูมิใจ
ในความเป็นนาคราช 2 เริ่มจาก 

การคัดกรองผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงมีจิตอาสาจากน้องๆ หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ 
เช่น งานทันตกรรม งานแพทย์แผนไทย มาช่วยคัดกรองแทนกลุ่มการพยาบาลที่ต้องจัดการ
กับอัตราก าลังที่ขาดแคลน แต่ต้องเพ่ิมจุดบริการเฉพาะในช่วงเกิดการระบาด นอกจากนี้ยังช่วยคัดกรอง
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานทุกวัน พ่ีเรณูและน้องกัลวรา ICU ช่วยถ่ายรูปลงในไลน์สื่อจิตอาสา
ของ รพ. ท าให้เห็นรูปสวยๆ เห็นหน้าตาของแต่ละคนแม้จะอยู่หลังแมส ก็ท าให้เกิดความสุข
ได้อย่างประหลาด 

การพัฒนา ARI คลินิก เป็นเต็นท์กลางแจ้งเพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกัน 
การแพร่กระจายเชื้อ พ่ีๆหมอเฉพาะทางอาสาช่วยน้องหมอ GP ลงปฏิบัติหน้าที่ที่ เสี่ยงนี้
ด้วยความเมตตาต่อน้อง ๆ และเป็นความรับผิดชอบในวิชาชีพ รวมถึงทีมสหสาขา ได้แก่ พยาบาล 
เภสัชกร งานควบคุมโรค 
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ห้อง isolate Room เมื่อน้องพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมีไข้ในช่วงระบาด COVID - 19 เราทุกคน
รู้สึกห่วง กลัวหมอให้น้องเข้า Admit ห้องแยก เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพากันส่งข้อความให้ก าลังใจ 
และทุกคนก็มีเฮเมื่อผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID - 19 

อาคารอุลิตต้องปรับปรุงเป็นห้อง Negative Pressure ให้มี 2 ห้อง และปรับห้องด้านล่าง
ให้เป็นห้อง isolate Room อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารผู้ป่วยในห้อง และทีมแพทย์ พยาบาล ถือว่า
ส าคัญ มีการอนุมัติจัดซื้ออย่างเร่งด่วน ทีมช่าง และพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความสะดวกและลดความเสี่ยง
ในการท างานแก่สหสาขาวิชาชีพ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วยมาจากจิตอาสาของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ลดจ านวน 
บุคลากรที่ต้องสัมผัสกลุ่มเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ทีม ๆ ละ 5 คน มอบ ICWN เป็นหัวหน้าทีม ดูแลทีมละ 
2 สัปดาห์ เป็นความโชคดีที่ผู้ป่วยทั้งหมด 7 ราย ไม่พบเชื้อทั้งหมด Case ประทับใจ พระภิกษุรูปหนึ่ง
เดินทางโดยรถไฟ ต้องการลงที่ สถานี พิษณุ โลก แต่หลับ เพลินเลยมาถึ งสถานีหอไกร 
อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีอาการไข้ ไอ มีเสมหะมาก ทีมผู้น าชุมชนหอไกร ประสาน
ทีม EOC อ าเภอ มารับตัวและให้นอนรักษาที่โรงพยาบาล บางมูลนาก ห้อง Negative Pressure อาการ
ท่านดีข้ึนโดยล าดับจนสามารถกลับบ้านได้ ทีมผู้น าชุมชน หอไกร ต ารวจ ประสานงานส่งท่านกลับไป
ที่อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยสวัสดิภาพเป็นช่วงที่ตื่นเต้น ลุ้นกันสุดๆทั้งอ าเภอเพราะทุกคน
ต้องการให้จังหวัดพิจิตรของเราเป็น 1 ใน 9 ที่ยังคงความเป็นจังหวัดสีขาวที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อและ
เมื่อผลเชื้อเป็นลบ พวกเราดีใจที่ยังรักษาแชมป์ไว้ได้ 

นวัตกรรมใหม่ๆในการให้บริการ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ ER น าทีมโดยน้องโทน ศตชนมพรรษ
จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อกล้องจากโทรศัพท์และเครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope) ท าให้
แพทย์วิสัญญีใส่ท่อได้ถูกต้อง แม่นย า ลดการใช้เวลาในการสัมผัสกับผู้ป่วย นั่นหมายถึงการลดความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ น าทีมโดยงานคอมพิวเตอร์ และงานเวชระเบียน น้องแก้ว วิทยา
น้องพงษ์วิทย์ และน้องวาสนา ถือเป็นหัวหอกที่ร่วมกันผลักดัน นโยบาย paperless ลดการใช้เอกสาร
จนถึงไม่มีการใช้กระดาษ เดิมมีการถกเถียงด้านคุณภาพการบันทึกทางเวชระเบียน แต่พอช่วงระบาด
หนักทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนตระหนักในเรื่อง
ของการสัมผัสเชื้อจากอุปกรณ์ เอกสาร จากมือสู่มือ ท าให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังประสบ
ความส าเร็จในส่วนของ OPD และก าลังต่อ ยอดในส่วนของ IPD โดยมีอายุรแพทย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา
กับนักคอมฯ แนะน าในส่วนที่จ าเป็นต้องบันทึกในการรักษา รวมถึงด้านกฎหมายต่อยอด 
Smart Hospital ลดขั้นตอนการยื่นบัตร โดยใช้ตู้ Kiosk การวัดความ ดันโลหิต ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง
ข้อมูลจะเข้าในระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ ทั้งกระบวนการใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที มีเหตุการณ์
ตื่นเต้น ตู้ Kiosk เครื่องแรกที่มาส่ ต้นๆเมษายน เป็นช่วงประกาศ พรก.ฉุกเฉิน พนักงานบริษัทจาก 
กทม. ต้องติดตั้ง และ Train นักคอมฯให้ใช้งานตู้ให้ได้
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การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทีมช่างต้องช่วยกันปรับปรุงสถานที่
เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีไข้ อาการผิดปกติ หรือมาจากแหล่งเสียง เกิดนวัตกรรมใช้ท่อน้ า PVC มาต่อท าโครง 
ใส่พลาสติกใส เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของสารคัดหลั่งจากการไอ จาม ของผู้ป่วย น้องผู้หญิง
บริหารช่วยกัน ท า Face shield ให้กับหน่วยที่บริการผู้ป่วย 

น้อง ๆทีมบริหารงานพัสดุ งานโสตประชาสัมพันธ์ และทีมเภสัชกร ช่วยกันพัฒนาคลัง 
เฉพาะกิจที่ได้จัดหามาได้ทั้งการจัดซื้อและบริจาค ท าทะเบียน แจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น 
หน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE ให้แก่หน่วยงานอย่างเพียงพอ ทั่วถึง ควบคุมการ รับ - จ่ายอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้คุ้มค่า คุ้มทุน ตรงตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค มีทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รพ .สต. 
ประชาชน ใครรู้ช่องทางไหน ใคร จะบริจาคอะไร ทุกคนพยายามขอ ประสาน เพ่ือให้ได้ของ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น แสดงถึงความรัก และความห่วงใยซึ่งกันและกัน 

เชิงนโยบายและการประสานงานกับอ าเภอบางมูลนาก กรรมการบริหารและตัวแทนของ 
หน่วยงานในโรงพยาบาล ได้เป็นกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอ าเภอบางมูลนาก มีส่วนร่วมก าหนด
นโยบายวางแนวปฏิบัติ ปฏิบัติการตอบโต้ข่าวที่ เป็นเท็จ เพราะจะสร้างความตื่นตระหนก
แก่ประชาชน ให้ข้อมูลกระจายองค์ความรู้ข่าวต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทีมยุทธศาสตร์ EOC อ าเภอได้ประสานเชิญวิทยากรจากส านักงานควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค์มาเสริม
องค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการและจัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอ าเภอ 6C มีการซักซ้อมสถานการณ์
บนโต๊ะในภาพอ าเภอและให้ท้องถิ่นทุกต าบลถอดบทเรียนน าไปพัฒนาเป็น EOC ระดับต าบล 

จากสถานการณ์การติดเชื้อในอ าเภอชุมแสง ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอ าเภอบางมูลนาก 
ได้มีผู้สัมผัสผู้ป่วยเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอบางมูลนาก ท าให้กรรมการ EOC อ าเภอ ตัดสินใจปิดถนน
ทางเข้าออก เปิดให้สัญจรเพียงเส้นหลักระหว่างอ าเภอเพียงเส้นเดียว และมีการคัดกรอง 
ขึ้นทะเบียนคนเข้าออกในพื้นที่เสี่ยงนี้ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลพ้ืนที่ มีทั้งข่าว
จริงข่าวปลอมในพ้ืนที่ ทีมความเสี่ยงอ าเภอต้องท างานตลอดเพ่ือหยุดขาวปลอม และให้ข้อมูลจริง 
เมื่อพ้นระยะการเฝ้าระวังเราก็ยังไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อในพ้ืนที่ ท าให้เราได้เห็นศักยภาพความร่วมมือ
กันของคนบางมูลนากท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน 

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลบางมูลนาก น าโดยท่านประธานบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล 
และกรรมการทุกท่านอนุมัติเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันความ
เสี่ยงให้กับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ บางส่วนได้น าไปจัดซื้อชุดอาหารแห้งที่จ าเป็นส าหรับผู้ถูกกักกัน 
Home Quarantine ในพ้ืนที่ อ าเภอบางมูลนาก ส่วนตัวท่านประธานและกลุ่มเพ่ือน ได้สั่งชุด PPE 
ให้กับ รพ.จ านวน 100 ชุด 
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นับได้ว่าน้ าใจจากทุกภาคส่วนหลั่งไหลสู่โรงพยาบาลบางมูลนาก ทั้งในและนอกองค์กร
จากการขึ้นทะเบียนตั้งแต่เริ่มเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ มีนาคม - พฤษภาคม 63
รวมมากกว่า 100 ครั้ง มีองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคม ต่างๆ ได้มอบสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ 
เงินให้โรงพยาบาล เพ่ือน ามาต่อสู้กับสถานการณ์หลายๆคน น าอาหารคาว หวาน มามอบให้
เจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นก าลังใจและรับรู้ถึงความล าบากความเสียสละของวิชาชีพสาธารณสุข เป็นการ
แสดงออกถึงความห่วงใยมิตรไมตรีที่ดีงามต่อกันและกัน ท าให้สังคมอบอุ่น น่าอยู่ น่ารัก สมกับ
ความเป็น “บางมูลนาก” 
สรุปขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ผู้รับผิดชอบงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมป้องกันโรค ทีมวิชาการ ตัวแทน รพ. สสอ. 
รพ.สต. ทบทวนวิชาการ สื่อสารข้อมูลในกลุ่มผู้ปฏิบัติ หัวหน้างานและกรรมการบริหาร 

2. ประสานข้อคิดเห็นและแนวปฏิบัติ ภาพรวมอ าเภอ ทีมวิชาการ EOC อ าเภอ/EOC คปสอ. 
ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ รายวัน (งานประจ า) แพทย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน บูรณาการแนวปฏิบัติทั้ง
ในองค์กร/อ าเภอ/ต าบล/ชุมชน และ รพ./สสอ./รพ.สต. สู่การปฏิบัติ 

3. บูรณาการงานประจ ากับแนวทางควบคุมป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส ในภาวะวิกฤติให้สมดุล
ทั้งบุคลากรงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุสิ่งของต่าง ๆ 

4. น าข้อมูลเหตุการณ์จริงมาวิเคราะห์ปรับแนวปฏิบัติขยายผล สื่อสารกันทั้งในและนอกองค์กร 
5. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

การร่วมเป็นจิตอาสาต่าง ๆ และน ามาชื่นชมในเวที และสื่อโซเชียลทั้งในและนอก รพ. 
6. ประสานการประเมินผลในเวที ประชุม EOC อ าเภอ เดือนมีนาคม - กลางเดือน เมษายน 

ประชุมทุกสัปดาห์ เดือนพฤษภาคม ประชุม 2 สัปดาห์/ครั้ง และน ากลับมาประสานสื่อสารกับทีม 
รพ.อย่างต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์ภาพรวม 

1. ไม่มีการติดเชื้อในโรงพยาบาล/อ าเภอบางมูลนาก 
2. การเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพ/การรักษาผู้ป่วย 7ราย ไม่พบเชื้อ COVID -19 กลับบ้านได้ทั้งหมด 
3. ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความม่ันใจใช้ระบบที่จัดบริการ ARI/ชุมชน 
4. สิ่งของที่จ าเป็น PPE N95 อุปกรณ์ต่างๆมีเพียงพอ พร้อมใช้งานคุ้มค่าคุ้มทุน 
5. มีกัลยาณมิตร เครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือกัน มากกว่า 100 ครั้ง ที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน ตู้ปันสุข

ยังด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องโดยชมรมข้าราชการบ านาญ 
6. SMART HOS เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤติ ตอบสนองนโยบาย โดยใช้เทคโนโลยี ลดระยะเวลา 

ลดความแออัด และลดการใช้กระดาษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพทะเล 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
"ก้าวข้ามโควิคอย่างมีความสุข" 

บทสรุปผู้บริหาร 
เนื่องจากมีโรคระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ท าให้ต้องน าวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ในการเสริมสร้างความปลอดภัย ในการ
ท างาน เพ่ือให้เกิดความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพ่ือความปลอดภัยในการท างานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ 
เพราะหากบุคลากรมีความปลอดภัยในการท างานแล้วนั้น ผู้ป่วยก็จะได้รับการการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

จัดให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ หาอุปกรณ์ที่สามารถน ามาประดิษฐ์ เตรียมวัสดุ 
สถานที่ ในการประกอบอุปกรณ์ ติดแบบ หาตัวอย่าง ตลอดจนหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
ผลการด าเนินงาน 

สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความเสียสละเวลา มาท างานส่วนรวมจนน าอุปกรณ์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ได้อย่าง
แท้จริง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ร่วมความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจจนสามารถผ่านวิกฤตโควิดได้ 
2. บุคลากรเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความสามัคคีในการท างานเป็นทีม 
3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4. สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาใช้งานได้จริง 
5. การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
6. การเสียสละเวลา เพื่อให้อุปกรณ์ใช้ได้ทันเวลา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรจัดหางบส ารองไว้ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
เจ้าหน้าที่ บุคลากร อาสาสมัคร มีอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

โดยสามารถผลิตแมสผ้าได้ ประมาณ 500 ชิ้น face shield จ านวนกว่า 900 ชิ้น ท าให้บุคลากร
มีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานมากขึ้น อีกทั้งเกิดความเอ้ือเฟ้ือ ความสามัคคี
ทั้งในองค์กร เห็นได้จากการมีบุคลากรจากหลายฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกัน นอกจากนี้ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน และองค์กรภายนอก อาทิ อสม. อปท. ในการช่วยเหลือดูแลประชาชน 
อีกทางหนึ่ง ทางโรงพยาบาลสามง่ามได้ความอนุเคราะห์จากคนในชุมชนบริจาคสิ่งของต่างๆ ดังนี้ 
แมสผ้า 7 ราย จ านวน 430 ชิ้น surgical mask 7 ราย จ านวน 1,500 ชิ้น รวมทั้งอาหาร ขนม 
แก่บุคลากรในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้ทุกฝ่ายเกิดก าลังใจ ความสุข และพร้อมที่จะต่อสู้กับ 
COVID-19 ไปด้วยกัน 
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โครงการคุณธรรม ปี 2562 
Little Love, Little Care, Little Smile (สิ่งเล็กๆท่ีเรียกว่ารัก) 

เป้าหมายของโครงการคุณธรรม 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการ กรณีไม่ได้เตรียมสิ่งของ เครื่องใช้ 

บางอย่างมาโรงพยาบาล 
วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสา แก่เจ้าหน้าที่แผนกอุบัติ เหตุฉุกเฉินตามอัตลักษณ์
ของโรงพยาบาล 

2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและญาติเกิดความประทับใจ 
แหล่งความคิดที่มาของโครงการคุณธรรม 

การเจ็บป่วยฉุกเฉินถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะเกิดขึ้น และพบเจอได้ทุกเวลาในแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล นอกจากต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีแล้ว การดูแล
เรื่องสุขลักษณะของผู้รับบริการก็เป็นเรื่องส าคัญ ญาติของผู้ที่มารับบริการส่วนใหญ่รีบเดินทางมา
โรงพยาบาลโดยมิได้เตรียมการล่วงหน้า เนื่องจากต้องรีบพาผู้ป่วยมารับการรักษาหรือกรณีการเกิด
อุบัติเหตุ หน่วยกู้ชีพน าผู้ได้รับบาดเจ็บมาส่งที่โรงพยาบาลแบบเร่งด่วน ญาติมาช้าหรือญาติอยู่
ในภาวะตกใจไม่ได้เตรียมเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ได้รับบาดเจ็บมาด้วย ท าให้เกิดความล่าช้า
ในการดูแลเรื่องสุขลักษณะของผู้ป่วย 

ทางแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้รับบริการ กรณีการจัดหาของใช้
ที่จ าเป็น เช่น แก้วน้ า ผ้าเช็ดตัว ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากทางโรงพยาบาล
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ เจ้าหน้าที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงได้ร่วมกัน
บริจาคสิ่งของที่จ าเป็นส าหรับผู้รับบริการและญาติ ทั้งด้วยแรงกายหรือสิ่งของ โดยการเชิญชวน
เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วม บริจาคสิ่งของในเดือนเกิดของตนเอง ถือเป็นการท าบุญ ช่วยช าระจิตใจ ขจัด
ความโลภลดความตระหนี่ถี่เหนียวของเจ้าหน้าที่ โดยการร่วมบริจาคนั้นจะไม่เป็นการบังคับเจ้าหน้าที่ 
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ทางแผนกห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรัก ความใส่ใจในการให้บริการในเรื่อง
ที่เล็กน้อยเหล่านี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะได้รับการดูแลที่สะดวก 
รวดเร็ว ลดความวิตกกังวล เกิดเป็นรอยยิ้มและความประทับใจในการให้บริการของแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและมีการต่อยอดโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้มารับบริการต่อไป 
สิ่งท่ีปรับปรุง 

จากที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่มีของใช้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วย ท าให้ญาติต้องออกไปซื้อ
มาให้ เสียทั้งเวลาและทรัพย์ เมื่อมีสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาทางแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงได้น ามา
ใช้กับผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยมีสิ่งของที่จ าเป็นใช้ได้อย่างทันท่วงที 
กิจกรรมโครงการคุณธรรม 

1. พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ร่วมกันก าหนดสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น เช่น ผ้าขนหนู ผ้าอ้อม
ส าเร็จรูป ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ แก้วน้ า หลอดดูดน้ า (ฤดูฝนต้องการ ร่ม เสื้อกันฝน เสื้อผ้า) 

2. มอบหน้าที่ให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้เป็นผู้ดูแลสิ่งของที่รับบริจาคมา (การจัดเก็บสิ่งของ, การเช็ค
จ านวน สิ่งของ) 

3. เชิญชวนเจ้าหน้าที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ 
4. มอบสิ่งของแก่ผู้รับบริการ 

ผลผลิตที่ได้จากโครงการคุณธรรม 
เนื่องจากแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินได้รับสิ่งของบริจาคที่หลากหลาย ผลผลิตที่ได้จึงเป็นสิ่งของ

ที่ได้รับบริจาคมา ส่วนผลผลิตที่ช่วยกันท า ได้แก่ ดอกไม้ริบบิ้น และเหรียญโปรยทานท าขึ้น
เพ่ือบริจาคให้ญาติของผู้เสียชีวิตได้ใช้ในการขอขมาต่อผู้เสียชีวิต และโปรยทานระหว่างที่ผู้เสียชีวิต
กลับบ้านตามโครงการตู้สะพานบุญ 
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

ญาติผู้รับบริการสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการจัดเตรียมสิ่งของผู้รับบริการมีสิ่งของ
ที่จ าเป็นใช้ในเวลาที่ต้องการ 
แนวทางการพัฒนาต่อ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับคล้อร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น
ให้แก่ผู้มารับบริการมิใช่เพียงแค่ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ประเด็น Success Story เรื่อง 
“สร้างสุขจากความภาคภูมิใจงานในหน้าที่และจิตอาสา” 

บทสรุปผู้บริหาร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน มีวิสัยทัศน์จะให้โรงพยาบาลเป็นที่รักของประชาชน 

การจะบรรลุวิสัยทัศน์ได้ โรงพยาบาลจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วยใจ สร้างความสุขให้
ประชาชน ผู้ใช้บริการ การจะให้บริการให้ประชาชนมีความสุข เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความสุขภายใต้
ภาระงานหนักของโรงพยาบาล โรงพยาบาลจึงรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่มีความสุขจากความภาคภูมิใจ
ในงานที่ท าและสามารถมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยหลากหลายกิจกรรมจิตอาสาให้สอดคล้องและ
สร้างสมดุลระหว่างงานประจ าและกิจกรรมจิตอาสา 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจในนโยบายสร้างความสุขแก่เจ้าหน้าที่ จากการเป็นผู้ให้ ผู้มีจิตอาสา
2. หลากหลายกิจกรรมจิตอาสาให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมตามความชอบและเวลาที่เหมาะสม 
3. การชื่นชมคนดี ให้มีก าลังใจ และเผยแพร่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
4. รับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะและการพัฒนา 
1. การก าหนดแผนแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถวางแผน

เข้าร่วมของตนเอง 
2. สร้างแกนน าในแต่ละกิจกรรม ให้กิจกรรมสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง 

ภาพกิจกรรมจิตอาสาปันชวนกันท าดี
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

ประเด็น Success Story หรือ Bright spot 
“ ดอกไม้สุดท้ายในมือคุณ " 

บทสรุป 
งานอุบัติ เหตุและฉุกเฉินเป็นด่านแรกที่ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ ในภาวะวิกฤต 

ทั้งที่ประสบอุบัติเหตุ หรือมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ถูกต้อง 
ทันเวลา โดยทีมแพทย์และพยาบาลจะมุ่งเน้นให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความรวดเร็วตามมาตรฐาน 
เพ่ือให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตที่ก าลังคุกคามต่อชีวิต ในกรณีที่ผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้าย 
หรือผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินมารับการรักษาที่งานอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน และได้เสียชีวิตในรพ. 
ท าให้ญาติผู้ป่วยต้องเผชิญกับภาวะเศร้าโศก เสียใจ เพราะเหตุการณ์ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ไม่มี
การเตือนให้ทราบล่วงหน้า หรือเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ความเจ็บป่วยสูญเสียต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นที่  ต้องเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป การมุ่งหวังดูแลรักษาให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤต
จึงอาจท าให้ทีมแพทย์และพยาบาลมองข้ามการดูแลทางด้านจิตใจและความต้องการของญาติไป 
ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้ป่วยได้เสียชีวิตที่  รพ . อย่างกะทันหัน ญาติไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ทางทีมงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จึงได้คิดท าโครงงานดอกไม้สุดท้าย
ในมือคุณ และจัดท าห้อง End of Life รวมไปถึงการจัดเตรียมชุด เสื้อผ้า ดอกไม้ ธูปเทียน และ
เหรียญโปรยน าทางให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้เสียชีวิต เพ่ือให้ผู้ เสียชีวิตและญาติได้รับการดูแล
อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมทั้งกายและจิตวิญญาณ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งหมด ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย
ในวาระสุดท้าย ไปจนถึงเสียชีวิต ปรึกษาและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2. มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มาเสียชีวิตที่รพ. ใน Hosxp และทะเบียนจ าหน่ายศพ 
เพ่ือวางแผนในการจัดท าชุดดอกไม้ ธูปเทียน เหรียญโปรยน าทาง 

3. จัดท าห้อง End of Life บริเวณด้านหลังใกล้ห้องคลอดขึ้นมา และเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการใช้ดูแลร่างผู้เสียชีวิต 

4. มอบหมายให้พยาบาลเวรดึกเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย ความพร้อมของห้อง อุปกรณ์ พร้อม
ทั้งจัดท าชุด ดอกไม้ ธูปเทียนและเหรียญน าทาง 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1. ผู้ป่วยวาระสุดท้ายหรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่โรงพยาบาลดงเจริญได้รับการดูแล

ในวาระสุดท้ายอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2. เจ้าหน้าที่และญาติของผู้มารับบริการมีความสุข 
3. ผู้ป่วยและญาติร่วมบริจาคเงิน ผ้าห่อศพ ชุดขาว เหรียญโปรยทาน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. ความเสียสละขององค์กรที่อยากเห็นผู้รับบริการได้รับการดูแลครอบคลุมทั้งกาย จิตวิญญาณ 
2. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จากผู้รับบริการที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการท าโครงการ 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
มีการประชาสัมพันธ์โครงการ ดอกไม้สุดท้ายในมือคุณ ให้แก่ผู้รับบริการทุกสัปดาห์ End of life
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

เรื่องเล่าความส าเร็จขององค์กรคุณธรรม 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลในสังกัดฯ ได้ประกาศ เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
ดังต่อไปนี้ 
1. พอเพียง โดย 

1.1 มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน 
1.2 มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบรอบด้าน ค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
1.3 มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

2. วินัย โดย 
2.1 รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี 
2.2 ปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กร และท่ีสังคมก าหนด 
2.3 ปฏิบัติตามกฎกติกา จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

3. สุจริต โดย 
3.1 ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม 
3.2 ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริต 

4. จิตอาสา โดย 
4.1 มีจิตใจ และลงมือท าความดีด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ต่อสังคม 

ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อประเทศชาติ 
4.2 กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิด และผู้มีพระคุณ 
ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติเป็นกติกาขององค์กร เพ่ือให้คุณธรรมน าการพัฒนา เกิดสังคม

คุณธรรม มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรมมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยมาใช้ในการด ารงชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

จากประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม แล้วนั้น 
จึงขอเล่าความส าเร็จของการด าเนินการตามเจตนารมณ์ ที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนยึดถือปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถมากกว่าหน้าที่ราชการ แต่เป็นการกระท าที่ เกิดจาก
ความส านึกดี ความเสียสละ และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม ส่วนรวม ประเทศชาติและประชาชน
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุข อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในสถานการณ์
ที่ยากล าบาก และเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานที่น่าชื่นชม และยินดียิ่งต่อความส าเร็จ ดังต่อไปนี้ 
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1. ความส าเร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของทีมงานควบคุมโรคระดับอ าเภอ ต าบล และระดับหมู่บ้าน ประเด็น 
“ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคมของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดฯ พัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรคุณธรรม” 

2. สภาพปัญหาและความทุกข์ของประชาชน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) มีความเสี่ยงจากมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีการระบาดและพ้ืนที่
จังหวัดที่มีการระบาด กลับมาภูมิล าเนาหรือเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
และการเดินทางของคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่เดินทางไปจังหวัด
หรือพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. จากสถานการณ์ดังกล่าว อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง (พชอ.) ได้ตระหนักเห็นความส าคัญ เลขา พชอ.โดยสาธารณสุขอ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง และทีมเลขานุการ พชอ. ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ พชอ. เตรียมการโต้ตอบ
สถานการณ์ฉุกเฉิน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและแกนน าประชาชน โดยก าหนดเป้าหมาย
เดียวกัน คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ต้องไม่ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

4. กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ประกอบไปด้วย 

นายอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน, สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นเลขาฯ, หัวหน้าส่วน
ราชการ, ผู้น าท้องถิ่น, ท้องที่, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ตัวแทนภาคเอกชนและแกนน า
ภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ผู้น าคณะสงฆ์เป็นที่ปรึกษา และพร้อมรับแกนน าจิตอาสา 
เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระดับต าบล และหมู่บ้านในเขต
อ าเภอโพธิ์ ประทับช้าง ทุกต าบล ทุกหมู่บ้าน มีโครงสร้างการบริหารงาน การจัดกิจกรรมและ
ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ชัดเจน ประสานเป็นชุดเดียวกัน โดยระบบเครือข่าย โดยมีนายอ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

4.3 สื่อสารข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติตามมาตรการหรือค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
ฉุกเฉินโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ประกาศรัฐบาล มาตรการคณะกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคจังหวัดพิจิตร หรือค าสั่งจังหวัดพิจิตรอย่างเคร่งครัด และประเมินสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่องฉับไว 

4.4 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
ทั่วพ้ืนที่ขจัดปัญหาความหวาดระแวง แก้ไขความเข้าใจผิดข้อมูลเท็จและความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูล
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4.5 ขับเคลื่อน พชอ.ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง
โดยเน้นการเข้าถึง เข้าใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนคนอ าเภอโพธิ์
ประทับช้าง 

1) ประชุมชี้แจง ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงาน 
ในการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ พชอ.
ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ก าหนดประชุมสัปดาห์ละอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกวันพุธ ณ ศาลาวัดไผ่ท่าโพเหนือ ต าบลไผ่ท่าโพ 
และจะปรับเพิ่มหรือลดความถ่ีก าหนดการประชุมตามสถานการณ์ 

2) ประชุมชี้แจง ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงาน 
ในการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ พชอ.
ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง และการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับต าบลโดยเวทีประชุมสัญจร
ครบทุกต าบล ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2563 เดือนละ 7 ต าบลๆ ละ 
1 ครั้ง และจะปรับเพ่ิมหรือลดความถี่ก าหนดการประชุมตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพ่ือเว้นระยะห่างและ
ลดการรวมตัวกันเป็นจ านวนมากของผู้เข้าร่วมประชุม และยังสามารถสื่อสารท าความเข้าใจ 
มาตรการ ค าสั่ง และข้อตกลงต่างๆ ได้ตรงประเด็นมากขึ้น 

3) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์
ที่ขาดแคลน ขอรับการสนับสนุนจากภาคราชการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนและ
ขอรับบริจาคจากภาคประชาชนและภาคเอกชน 

4) การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกักตัวผู้ที่มีอาการและประวัติ 
การเดินทางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และระบบเฝ้าระวังการแจ้งข่าวสารทุกระดับและ
การด าเนินการที่รวดเร็วทันสถานการณ์ การตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้เดินทางสัญจร ไป-มา ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท างานตลอดเวลา ทั้งนอกและในเวลาราชการ โดยไม่มีวันหยุดราชการ 

5) การออกพ้ืนที่ปฏิบัติการณ์ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุขต้องออกด าเนินการตรวจคัดกรอง และด าเนินคดีตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไปทุกวัน 

275



5. สิ่งที่ได้รับจากการที่คณะกรรมการฯ ได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนการประชุมสัญจร ได้รับ
การยอมรับและให้ความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น ประชาชนตระหนักและปฏิบัติในการป้องกัน
และควบคุมโรคมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา คอยดูแลช่วยเหลือกันเอง
แจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสาร การกระท าผิดให้ราชการและคณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ผู้ที่ต้องถูกกักตัวได้กักตัวและปฏิบัติตามมาตรการครบทุกคนและยังมีองค์กรต่างๆ บริจาคสิ่งของ
ในการป้องกันและควบคุมโรค 

6. การดูแลพ่ึงพากันเองของประชาชน มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการบริจาคและการผลิต
วัสดุ อุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อภายในหมู่บ้าน ต าบลของตนเอง มีการจัดตู้ปันสุข แบ่งปันอาหาร 
ข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน มีการจัดท าอาหารแจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้เห็น
น้ าใจคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน 

7. ผลลัพธ์ ตั้งแต่ด าเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จนถึงปัจจุบัน วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในเขตอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง (บรรลุตามเป้าหมาย) 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

จากการมีคุณธรรม และความรับผิดชอบของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่มีต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ การให้ความร่วมมือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกันที่ต้องการบรรลุและ
รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน “องค์กรคุณธรรม”
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เขตสุขภาพที่ 4



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรีมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (เขตสุขภาพ 1 แห่ง 

สสจ. 1 แห่ง รพศ. 1 แห่ง รพท. 1 แห่ง รพช. 10 แห่ง สสอ.13 แห่ง รพ.สต.126 แห่งรวม 153 แห่ง) 
ได้มีการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) วิเคราะห์และแปลผล 
เพ่ือน ามาจัดท าแผน 

ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพ่ือส่งเสริมค่านิยม MOPH ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีปี 2563
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในการท างานตามค่านิยมแก่บุคลากรสาธารณสุข
และบูรณาการกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมพัฒนานักสร้างสุขในองค์กรในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

2. จัดเตรียมความพร้อมผู้เกษียณ
3. จัดกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ และเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรที่ย้าย/โอนไปหน่วยงานอ่ืน
4. บูรณาการกิจกรรมการด าเนินการสร้างสุขในองค์กรเพ่ือสร้างความผูกพันในองค์กรกับ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เชิดชูบุคลากร 
องค์กรคุณธรรม

จากการด าเนินงานพบว่า หน่วยงานทุกหน่วยงานมีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องค านึงลดความแออัดเว้นระยะห่างเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
สรุปปัญหาสาธารณสุข/สาเหตุของปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล:
ด้านความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและเครือข่ายการสร้างสุขของคนท างาน ในการก าหนดแนวทาง
และสนับสนุนการขับเคลื่อนสร้างสุขในรูปแบบเครือข่ายยังด าเนินการไม่ต่อเนื่อง
ด้านการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ

กรณีหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ การเคลื่อนตัวการด าเนินกิจกรรมที่เป็นแบบแผนมีการเคลื่อนตัวช้า
และเกิดอุปสรรคขึ้นได้ง่าย ซึ่งการสร้างสุขอย่างยั่งยืนในองค์กรจ าเป็นต้องใช้เวลา และความสมัครใจ
ของบุคลากร 

278



กรณีหน่วยงานขนาดเล็ก ได้แก่ สาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หลายแห่ง มีบุคลากรน้อย มีข้อจ ากัดในการด าเนินงานสร้างสุขให้กับบุคลากร การขับเคลื่อน
แผนงานสร้างสุขของหน่วยงานอาจต้องด าเนินการเป็นภาพในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
อ าเภอ ในประเด็นที่เป็นปัญหาที่สอดคล้องกัน

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมสร้างสุขขององค์กรและเครือข่าย รวมทั้งสื่อ
ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์และควรมีงบประมาณสนับสนุน
แนวทางแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ 2564

1. พัฒนานักสร้างสุขในองค์กรให้มีทักษะด าเนินการสร้างสุขตามบริบทขององค์กร
2. มีกลไกขับเคลื่อนนโยบายสร้างความสุข เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในการก าหนด

แนวทางและสนับสนุนการขับเคลื่อนสร้างสุขในรูปแบบเครือข่าย  
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หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
รัก ใส่ใจ ดูแลกัน

บทสรุปผู้บริหาร
โรงพยาบาลท่าเรือ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพของชุมชนภายใต้อัตลักษณ์ 

“รัก ใส่ใจ ดูแลกัน” เราจะ “รัก ใส่ใจ ดูแลกัน” ทั้งตัวเราเอง เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงานโรงพยาบาล
และผู้ป่วย ผู้รับบริการ ประชาชน เริ่มจากการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2557 
เป็นความร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือความสุขของพวกเราชาวโรงพยาบาลท่าเรือ ทุกหน่วยงานประกาศ
เจตนารมณ์ที่จะสร้างความรัก ความใส่ใจ การดูแลกันและกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น “ล้อมวงเล่า” 
เป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยการน าอาหารมานั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน 
นั่งกับพ้ืนเพื่อเป็นความเท่าเทียมกัน นั่งพูดคุย มีกิจกรรมดังนี้ 

1) เล่าเรื่องราวดีๆที่พบ โดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  
2) บอกเล่ากิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาล โดยทีมบริหารโรงพยาบาล 
3) แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ (ถ้ามี) 
4) Happy Birth Day เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนั้นด าเนินการในทุกวันศุกร์แรกของ

เดือน
5) Buddy เพื่อนซี้ดูแลกัน

ผลการด าเนินงาน 
1. ตอบอัตลักษณ์ขององค์กร “รัก ใส่ใจ ดูแลกัน” บุคลากรในองค์กรมีความรักกันในองค์กร 

ใส่ใจในหน้าที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรในองค์กรเกิดความสามัคคี 
รวมกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมเกิดการแบ่งปัน มีน้ าใจช่วยเหลือกันและกัน 

2. ตอบค่านิยม MOPH
เป็นนายตนเอง  : เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม ,ท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
เร่งสร้างสิ่งใหม่ : สร้างสิ่งดีดี CQI, นวัตกรรมเพ่ือผู้รับบริการ เช่น เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
ใส่ใจประชาชน  : ดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ เพ่ือนร่วมงาน
ถ่อมตนอ่อนน้อม : เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 

3. ท าให้ได้กิจกรรมองค์กรสร้างสุข ที่ท าร่วมกันทั้งองค์กร และทุกคน
ผลที่ได้ภาพรวม  : เกิดความรัก ใส่ใจ ดูแลกัน ในองค์กร ท าให้เกิดความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน 

เกิดความสุขในหมู่บุคลากร เกิดแนวคิด มีทัศนคติ แรงบันดาลใจในการท างานด้านบวก สามารถน า
ตัวอย่างและประสบการณ์จากเรื่องเล่า ไปปรับใช้กับชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างานได้เป็นอย่างดี 
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้น าสูงสุดเห็นความส าคัญของบุคลากรเน้นความสุขของเจ้าหน้าที่ โดยเชื่อว่าถ้าบุคลากร

มีความสุขจะท าให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมายและทีมงานเข้มแข็ง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรจัดอบรมให้ความรู้แนวทางสร้างสุขในองค์กร เสริมทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจ 
2. พิจารณาทบทวนภาระงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีความสมดุลในชีวิตและการท างาน

3. พิจารณาทบทวนความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากร
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เขตสุขภาพที่ 5



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น Success Story หรือ Bright spot
ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

บทสรุปผู้บริหาร
การเปิดร้านค้าสวัสดิการขึ้นภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนั้น เพ่ือเป็นการอ านวย

ความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลได้เลือกซื้อสินค้าส าหรับอุปโภค
บริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยในราคาย่อมเยาว์ และเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ได้เลือกซื้อสินค้า รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้เสริม โดยร้านค้าสวัสดิการได้เปิดให้
เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลน าสินค้ามาวางขาย เช่น อาหารจานเดียว ขนม และผลไม้ โดยผ่าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ จึงเป็นการสร้างความสุขและเพ่ิมรายได้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้มาใช้บริการ เข้าร่วมใช้บริการ 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

มีอาหารเพื่อสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot
เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับการท างานเป็นทีม

บทสรุปผู้บริหาร
1. มีคณะกรรมการสร้างเสริมความสุขและความผูกพันบุคลากรครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 
2. มีการประเมิน Happinometer และ HPI ตามนโยบาย 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เช่น งานปีใหม่ สงกรานต์ กีฬาสี การอวยพร

วันเกิด ฯลฯ
4. มีการบูรณาการกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรมกับองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง
5. มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของคณะกรรมการสร้างเสริมความสุขและความผูกพัน

บุคลากรให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของทีม 
2. ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทีมงานในทุกๆ กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
3. มีการวิเคราะห์และน าผลการประเมิน Happinometer มาใช้ท าแผนพัฒนาองค์กร 
4. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือน ามาปรับและพัฒนาทุกปี

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรก าหนดเวลาในการใช้เครื่องมือในการวัดหลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม
2. เป็นโครงการที่ดีควรส่งเสริมให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็น Success Story หรือ Bright spot
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่มีสุขภาพดีและการผ่อนคลายที่ดี โครงการหมอชวนลด" 

บทสรุปผู้บริหาร
เนื่องจากพบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดอ าเภอสองพ่ีน้องมีปัญหาที่ด้านสุขภาพ

ทางกาย คือ มีน้ าหนักเกินและไขมันในเลือดสูงด้วยภาระงานที่มากขึ้น ท าให้มีกิจกรรมทางกาย
น้อยลงการผักผ่อนไม่เพียงพอ คุณภาพชีวิตในการดูแลตนเองลดน้อยลง ขาดการออกก าลังกายและ
การผ่อนคลายที่ดี ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่สามารถน ามาแก้ไขได้ในระยะยาว และสามารถท าได้
ด้วยตัวบุคคลเอง โดยการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของตัวเจ้าหน้าที่เองและยังส่งผลเชื่อมโยง
ไปถึงกลุ่ม อสม. ประชาชนในเขตรับผิดชอบให้มีพฤติกรรมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอผู้บริการ
จึงมีนโยบายให้ สสอ. รพ.สต. ทุกแห่งในเขตรับผิดชอบ ตั้งชมรมออกก าลังกายและจัดกิจกรรม
ออกก าลังกายตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า รพ.สต. 
เป็นผู้น าการออกก าลังกายให้ อสม. และประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตรับผิดชอบ เข้าร่วมกิจกรรม
ออกก าลังกายดังกล่าวโดยมีการออกก าลังกาย แบบเอโรบิค บาสโลบ และคีตะมวยไทย
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ดีข้ึน มีการผ่อนคลายที่ดี 
2. เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ เห็นความส าคัญด้านการออกก าลังกายและดูแล

ตนเองมากขึ้น
3. ผลที่ได้ตามมาจากการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย ท าให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบแกนน า

สุขภาพและชมรมการออกก าลังกายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น หมู่บ้านต้นแบบ ได้แก่ ต าบลบ่อสุพรรณ 
โดยมีแกนน า อสม.เป็นผู้ดูแล และด าเนินกิจกรรม และมีพ่ีเลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
บนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า รพ.สต. ค่อยเป็นพ่ีเลี้ยง
และให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

1. ส่งเสริมกิจกรรมออกก าลังกายจะต้องมีการท าต่อเนื่องและมีการประเมินผลของผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดท าสมุดติดตามการประเมินกิจกรรมการออกก าลังกายเฉพาะบุคคลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ออกก าลังกาย

285



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การด าเนินงานองค์กรคุณธรรมในช่วงโควิด

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มีแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กรคุณธรรม

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรมีการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และ
สุขภาวะองค์กร (HPI) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัด
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข (กีฬาสร้างความผาสุก) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา พัฒนาจิตใจ โดยค่ายปฏิบัติธรรม
เสริมสร้างศีล สมาธิ ปัญญา วันวิสาขบูชา / ท าสมาธิยามเช้า/ก่อนประชุม/บรรยายธรรม
โดยพระไพศาล วิสาโร จัดเวทีเสวนา/แลกเปลี่ยนผลงาน/ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงส่งเสริมกิจกรรมด้านร่างกาย/กายบริหาร/ออกก าลังกายยามเย็น/กีฬาสร้างความสามัคคี
คัดเลือกคนดีหน่วยงานดีเด่น เรื่องเล่าประกาศเกียรติคุณมอบรางวัล คนดี มีคุณธรรมหน่วยงานดีเด่น

เนื่องจากว่ามีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด แผนงานดังกล่าวจึงถูกระงับไป
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

สถานการณ์ปกติมีแผนปฏิบัติการมีงบประมาณบุคลากรและผู้น าองค์กรพร้อม
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การด าเนินงานพัฒนาองค์กรคุณธรรมนั้นต้องพัฒนาจากภายในตนเองของบุคลากรที่มีความ
ต้องการและเห็นคุณค่าในงาน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
โรงพยาบาลปันสุข/สายใยสู่ชุมชน

จากสภาพปัญหาสุขภาพของประชาชน ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น 
เกิดจ านวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดในพ้ืนที่ 
ท าให้มีประชากรบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้โดยสะดวก ซึ่งค่านิยมขององค์กร 
ที่บุคลากรขององค์กรได้ร่วมกันก าหนด คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ าใจ และมีการท างานเป็นทีม 
ท าให้เจ้าหน้าทุกคนตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากร มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เพ่ือที่จะป้องกัน ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพ สามารถให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึง 
โดยอาศัยความร่วมมือ และจิตสาธารณะของชุมชน ในการเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จนเกิดรูปแบบในการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เข้ามีบทบาทและส่วนร่วมท างาน 
ระหว่างโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายในชุมชน เช่น กลุ่มคนสร้างสุข ที่เข้ามีบทบาทในการร่วมกัน
ก าหนดยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เครือข่ายจิตสายใยรักที่มีบทบาทในการเข้าไป
ช่วยเหลือดูแลมารดาหลังคลอด ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุชุมชนแหลมที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ เพื่อปัญหาการติดบ้านติดเตียง และส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ กลุ่มพุทธธรรม
กรรมฐานบ้านแหลม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชมรมพุทธของโรงพยาบาลกับชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การน าหลักธรรมของพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันและในการดูแลสุขภาพ มีเครือข่ายจิตอาสา
มาร่วมท างานคัดกรองในโรงพยาบาล ในตลาดนัด ในศาสนสถาน จิตอาสาที่ลงเยี่ยมบ้านบ้านผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียง จิตอาสาช่วยจ่ายยาที่บ้านระหว่างช่วงเกิดโรคระบาด covid-19 นอกจากนี้องค์กรส่วนท้องถิ่น
ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่
จะได้บริจาคเงินสร้างรั้วโรงพยาบาลและเตรียมสร้างอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ ต าบลบ้านแหลม
บทสรุปบริหาร

1. จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การแก้ไขปัญหาเชิงรุก การสร้าง
การมีส่วนร่วมในชุมชน

2. การเสริมพลังจากผู้บริหารที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ ส่งผลให้ท างานด้วยความสุข
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความมุ่งม่ันในการพัฒนา
2. บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. กิจกรรมเสริมสร้างพลังบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาเครือข่ายภาย
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็น Success Story หรือ Best practice
กระบวนการขับเคลื่อนองค์กร โดยใช้หลักการองค์กรสมานฉันท์

บทสรุปผู้บริหาร
1. สร้างการรับรู้ด้วยความเข้าใจร่วมกัน โดยผ่านการประชุมชี้แจงรับทราบถึงหลักการ 

เหตุผลและขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเพ่ือไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน

2. สร้างการมีส่วนร่วม โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมและ
เปิดโอกาสให้ได้ระดมความคิดเห็นในรูปแบบกิจกรรมที่จะด าเนินการ

3. จัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างบรรยากาศความปรองดอง อันจะท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. บ ุคลากรมีส ่วนร ่วมในการตัดสินใจขององค์กรและรู ้ส ึกว ่าตนเองเป็นส ่วนส าค ัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กร

2. การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กร สู่เป้าหมายเดียวกัน
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การสร้างองค์กรแห่งความสุขในทั้ง 9 มิติ ควรวางแผนงานการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในบางมิติการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสุขเป็นไปได้ยาก เนื่องมาจากปัจจัย
การด ารงชีวิตที่ต่างกัน ที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมควรวิเคราะห์จากความต้องการของบุคลากรและ
มีการประเมินภายหลังการจัดกิจกรรม เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป
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เขตสุขภาพที่ 6



การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 6

ในไตรมาสที่  3 เป็นช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)
แผนการด าเนินงานในการสร้างทีมองค์กรสร้างสุข หน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 6 มุ่งเน้นการ
ด าเนินการสร้างสุขแบบ Social Distancing ในกิจกรรมเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าทุกจังหวัดใช้แนวทาง
การด าเนินงาน 8Happy โดยแบบวัดความสุข Happinometer บางจังหวัดเพ่ิมเติมด้วยแบบวัด
ความผูกพันในองค์กร และส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 ได้จัดท าแบบประเมินองค์กรสร้างสุขของ
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงและท า Platform ในรูปแบบ Google form

ประเภท 
หน่วยงาน 

หมวดที่ 1 
ความส าเร็จ
เชิงผลลัพธ ์

หมวดที่ 2 การ
บริหารจัดการ

บุคลากร 

หมวดที่ 3 มุ่งเน้น
ดูแลสุขภาพกาย-
ใจของบุคลากร 

หมวดที่ 4 
บรรยากาศใน
การท างาน 

ภายใต้
สถานการณ์ 
Covid-19 

หมวดที่ 5 
การลงทุน

เพื่อการสร้าง
สุขในองค์กร 

ภาพรวม 

ภาพรวมเขต 72.75 65.84 68.55 69.93 62.77 67.97 
จังหวัดจันทบุรี 71.84 65.16 72.04 71.68 61.67 68.48 
รพช. 72.35 65.33 75.28 73.33 59.26 69.11 
รพศ. 60.00 60.00 67.50 60.00 56.67 60.83 

สสจ. 82.22 80.00 87.50 84.00 76.67 82.08 

สสอ. 73.10 64.29 66.96 71.14 64.05 67.91 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 71.88 68.35 71.09 72.70 65.51 69.90 
รพช. 73.43 73.82 73.86 78.91 69.09 73.82 
รพศ. 60.00 76.00 85.00 80.00 66.67 73.53 
สสจ. 92.22 64.00 80.00 76.00 73.33 77.11 
สสอ. 69.33 62.00 65.75 64.80 60.67 64.51 
จังหวัดชลบุรี 72.47 47.95 49.81 50.39 45.43 53.21 
รพช. 70.33 45.71 47.86 46.76 42.07 50.55 
รพท. 77.09 42.26 41.65 42.08 36.81 47.98 
รพศ. 71.66 60.75 56.20 54.19 48.68 58.29 

สสจ. 63.42 35.53 39.28 35.84 34.65 41.74 

สสอ. 75.13 50.73 52.98 55.92 50.40 57.03 
จังหวัดปราจีนบุรี 67.29 59.67 62.66 61.88 59.69 62.24 
รพช. 67.92 64.33 71.56 68.75 66.88 67.89 
รพท. 71.11 60.00 72.50 76.00 43.33 64.59 
รพศ. 67.78 48.00 60.00 60.00 56.67 58.49 
สสจ. 60.00 60.00 20.00 20.00 53.33 42.67 
สสอ. 67.78 52.00 62.50 64.00 56.67 60.59 
จังหวัดระยอง 66.36 70.91 75.91 77.82 71.82 72.56 
รพช. 67.22 70.00 70.63 73.00 67.50 69.67 
รพท. 68.33 68.00 85.00 80.00 80.00 76.27 
รพศ. 62.22 72.00 72.50 80.00 63.33 70.01 
สสจ. 43.33 56.00 65.00 60.00 53.33 55.53 
สสอ. 72.96 78.67 81.67 88.00 81.11 80.48 

จังหวัด
สมุทรปราการ 

72.78 75.25 73.91 75.25 63.33 72.10 
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ประเภท 
หน่วยงาน 

หมวดที่ 1 
ความส าเร็จ
เชิงผลลัพธ ์

หมวดที่ 2 การ
บริหารจัดการ

บุคลากร 

หมวดที่ 3 มุ่งเน้น
ดูแลสุขภาพกาย-
ใจของบุคลากร 

หมวดที่ 4 
บรรยากาศใน
การท างาน 

ภายใต้
สถานการณ์ 
Covid-19 

หมวดที่ 5 
การลงทุน

เพื่อการสร้าง
สุขในองค์กร 

ภาพรวม 

ภาพรวมเขต 72.75 65.84 68.55 69.93 62.77 67.97 
จังหวัดจันทบุรี 71.84 65.16 72.04 71.68 61.67 68.48 
รพช. 72.35 65.33 75.28 73.33 59.26 69.11 
รพศ. 60.00 60.00 67.50 60.00 56.67 60.83 

สสจ. 82.22 80.00 87.50 84.00 76.67 82.08 

สสอ. 73.10 64.29 66.96 71.14 64.05 67.91 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 71.88 68.35 71.09 72.70 65.51 69.90 
รพช. 73.43 73.82 73.86 78.91 69.09 73.82 
รพศ. 60.00 76.00 85.00 80.00 66.67 73.53 
สสจ. 92.22 64.00 80.00 76.00 73.33 77.11 
สสอ. 69.33 62.00 65.75 64.80 60.67 64.51 
จังหวัดชลบุรี 72.47 47.95 49.81 50.39 45.43 53.21 
รพช. 70.33 45.71 47.86 46.76 42.07 50.55 
รพท. 77.09 42.26 41.65 42.08 36.81 47.98 
รพศ. 71.66 60.75 56.20 54.19 48.68 58.29 

สสจ. 63.42 35.53 39.28 35.84 34.65 41.74 

สสอ. 75.13 50.73 52.98 55.92 50.40 57.03 
จังหวัดปราจีนบุรี 67.29 59.67 62.66 61.88 59.69 62.24 
รพช. 67.92 64.33 71.56 68.75 66.88 67.89 
รพท. 71.11 60.00 72.50 76.00 43.33 64.59 
รพศ. 67.78 48.00 60.00 60.00 56.67 58.49 
สสจ. 60.00 60.00 20.00 20.00 53.33 42.67 
สสอ. 67.78 52.00 62.50 64.00 56.67 60.59 
จังหวัดระยอง 66.36 70.91 75.91 77.82 71.82 72.56 
รพช. 67.22 70.00 70.63 73.00 67.50 69.67 
รพท. 68.33 68.00 85.00 80.00 80.00 76.27 
รพศ. 62.22 72.00 72.50 80.00 63.33 70.01 
สสจ. 43.33 56.00 65.00 60.00 53.33 55.53 
สสอ. 72.96 78.67 81.67 88.00 81.11 80.48 
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จากตารางพบว่า ผลการประเมินตามดัชนีวัดองค์กรสร้างสุข (HPI) หมวดที่ 1 ความส าเร็จ
เชิงผลลัพธ์ ร้อยละ 72.75  หมวดที่ 2 การบริหารจัดการบุคลากรร้อยละ 65.84 หมวดที่ 3 มุ่งเน้น
ดูแลร้อยละ 68.55 6 หมวดที่ 4 บรรยากาศในการท างานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ร้อยละ 
69.93 หมวดที่ 5 การลงทุนเพ่ือการสร้างสุขในองค์กรสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร 62.77 และ
ภาพรวม ร้อยละ 67.97 และมีการถอดบทเรียนการด าเนินการตัวตัวชี้วัดองค์กรสร้างสุข ซึ่งมี
กระบวนการด าเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบสุขภาวะองค์กร - ค้นหาปัญหาและตรวจสอบระบบการบริหารบุคลากร - รับรู้มิติ
ความทุกข์ ความสุขของบุคลากร - บุคลากรได้รับการดูแล ด้านสวัสดิการ ด้านสุขภาพ และสัมพันธภาพ
ที่ดีของบุคลากรในองค์กร ปัญหาอุปสรรค คือ ไม่ได้ร่วมกันวิเคราะห์สุขภาวะองค์กรร่วมกัน - มุ่งเน้นที่
กิจกรรม Happy 8 โดยไม่ได้ค านึงถึงระบบกลไกการบริหารบุคคลในด้าน Engagement  

สิ่งท่ีต้องพัฒนา คือ องค์ประกอบของทีมสร้างสุข ต้องมีบุคลากรทุกกลุ่มอายุและทุกสายงาน  
และส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลในมิติการบริหารบุคลากรให้ชัดเจน

2. สร้างความตระหนักและพันธะสัญญา พบอุปสรรค - ตั้งเป้าหมายไม่สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร - ผู้รับผิดชอบงาน หรือ ทีมสร้างสุขเป็นผู้ก าหนดทิศทาง  

สิ่งที่ต้องพัฒนา ควรมีการสร้างความตระหนักและพันธะสัญญาระหว่าง คน 2 กลุ่มในองค์กร 
คือ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรมีการสื่อสารให้เข้าใจถึงความตั้งใจที่จะท าให้บุคลากรเกิดความสุข
ในการท างานโดยตั้งเป้าหมายร่วมกัน

3. การวินิจฉัยองค์กร การประสานความร่วมมือในทีมและเกิดการเป็นเจ้าของงานและ
การสื่อสารไม่ทั่วถึงทั้งหน่วยงาน - บุคลากรในองค์กรบางกลุ่มถูกทอดทิ้งไป กิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการท างานของบุคลากร - คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในหน่วยงานขาดโอกาสในการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน ท าให้เกิดความไม่เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งไม่เกิดความผูกพันหรือส านึกรัก
หน่วยงาน  

สิ่งที่ต้องพัฒนา 
1. หน่วยงานต้องปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างทั่วถึง

ทั้งหน่วยงาน  
2. บันทึกประวัติศาสตร์ที่ประทับใจ เพ่ือช่วยให้คนในหน่วยงานเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์การก่อตั้งหน่วยงานบุคคลต้นแบบ กระบวนการหล่อหลอม 
การดูแลระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน

292



4. การประเมินและออกแบบ 
4.1 ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรบางวิชาชีพ
4.2 ยังไม่ได้จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม - การสื่อสารแผนสร้างสุขตลอดปี 

สิ่งที่ต้องพัฒนา ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอายุ ในองค์กรมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม และความครอบคลุมปัจจัยที่ท าให้เกิดสภาวะที่เกื้อกูลต่อความสุข
ของคนในองค์กร

5. การน าไปใช้ 
5.1 การน าข้อผิดพลาดมาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการสร้างสุขจะช่วยให้ก้าวไปอย่างถูกทาง 
5.2 เครือข่ายร่วมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมชมผลงานซึ่งกันและกัน 

6. การทบทวน
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 

1. ตรวจสอบสุขภาวะหน่วยงานและดูว่ามิติใดที่ได้ค่าคะแนนต่ า มีหัวข้อย่อยใดบ้างที่น่าสนใจและ
ตรงกับประเด็นที่ต้องการพัฒนา เพ่ือสร้างสุขในองค์กรตามบริบท วัฒนธรรม และค่านิยมของ
หน่วยงาน เพ่ือจัดกิจกรรมสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน

2. ทุกกลุ่มอายุในหน่วยงานต้องมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบกิจกรรม
3. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน และบุคลากร มีการสื่อสารให้เข้าใจถึงความตั้งใจที่จะท าให้

บุคลากรเกิดความสุขในการท างาน และพร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
4. การประสานความร่วมมือในทีมสร้างสุขและบุคลากรทุกคนเป็นเจ้าของงาน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประเด็น success story หรือ Bright spot
การพัฒนาองค์ไปสู่การเป็นองค์กรไร้พุง (Healthy Organization) สุขภาพบุคลากรซึ่งเป็น

วัยท างานเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ ถ้าบุคลากรสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย การบริการ
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตามมา
ปัญหาที่พบ 

จากการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 2562 คือ บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 
เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนและโรค NCD โดยพบว่าบุคลากรที่มีค่า BMI มากกว่า 23 จ านวน 82 คน 
BMI มากกว่า 25 จ านวน 104 คน และ BMI มากกว่า 30 จ านวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.2, 
21.9และ12 ตามล าดับของบุคลากรทั้งหมด
เป้าหมาย

บุคลากรสุขภาพดีมีความสุขปราศจากโรคอ้วนลงพุงและโรค NCD
กระบวนการ

1. จัดตั้งทีมแกนน า smart healthy BPH (งานอาชีวฯ งานสุขศึกษางานโภชนาการงาน HR  
เวชกรรมสังคม) เข้าอบรมองค์กรไร้พุงของ สสส.

2. ส่งเสริมนโยบายองค์กรไร้พุง  6 ด้าน คือ 
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ผลลัพธ์
ช่วงระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ธ.ค.62 - ก.ค.63 พบว่า มีผู้ลดน้ าหนักได้อย่างน้อย 0.5 กก. 

แยกตาม BMI ดังนี้
1. BMI 23 ร้อยละ 51.8
2. BMI 25 ร้อยละ 42.8
3. BMI 30 ร้อยละ 78.7

บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ความร่วมมือ ร่วมใจ จากคนในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน การท างานเป็นทีม
2. การสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. การสร้างแรงจูงใจและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้านองค์กรไร้พุง
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หน่วยงาน
จ านวน
บุคลากร

หมวด 
1

หมวด 2
หมวด 

3
หมวด 4 หมวด 5

คะแนน
รวม

เปอร์เซ็นต์
การ

แปลผลSucce
ss

Admini
stration

Body 
& 

Mind

Atmosp
here

Invest
ment

รพ.คลองใหญ่ 124 100 55 75 95 79.16 404.16 80.83
น่าปลื้ม
ที่สุด

รพ.บ่อไร่ 133 100 95 91.66 100 66.66 453.32 90.66
น่าปลื้ม
ที่สุด

รพ.แหลมงอบ 121 87.5 70 91.66 85 66.66 400.82 80.16
น่าปลื้ม
ที่สุด

สสอ.แหลม
งอบ

33 83.33 90 91.66 90 87.5 442.49 88.50
น่าปลื้ม
ที่สุด

สสจ. 112 80.03 55 55.56 60 41.67 292.26 58.45
ก าลัง
พัฒนา

รพ.เขาสมิง 145 100 50 58.33 60 50 318.33 63.67
ก าลัง
พัฒนา

รพ.เกาะช้าง 93 75 60 69.44 65 41.66 311.1 62.22
ก าลัง
พัฒนา

สสอ.เขาสมิง 61 100 70 66.66 70 54.16 360.82 72.16
ก าลัง
พัฒนา

สสอ.คลอง
ใหญ่

24 87.5 75 47.22 60 50 319.72 63.94
ก าลัง
พัฒนา

สสอ.บ่อไร่ 59 91.66 70 69.44 90 45.83 366.93 73.39
ก าลัง
พัฒนา

รพ.เกาะกูด 54 100 35 41.66 45 45 266.66 53.33
ต้องเพิ่ม

ความใส่ใจ

สสอ.เมือง 90 66.66 45 52.77 55 41.66 261.09 52.22
ต้องเพิ่ม

ความใส่ใจ

สสอ.เกาะช้าง 25 41.66 35 27.77 50 25 179.43 35.89
ต้องรีบ
ปรับปรุง

สสอ.เกาะกูด 10 62.5 55 33.33 45 33.33 229.16 45.83
ต้องรีบ
ปรับปรุง

ภาพรวม 1084 83.99 61.43 62.30 69.29 52.02 329.02 65.80
ก าลัง
พัฒนา

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
จังหวัดตราด

296



ประเด็น Success story หรือ Bright spot
ความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ เนื่องจากโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 

ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ครบทุกแห่งและรพ.สต.ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว เป็นจ านวนมาก 
รวมทั้งความพึงพอใจของผู้รับบริการก็อยู่ในเกณฑ์สูง
บทสรุปผู้บริหาร

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีหน่วยงานในสังกัดจ านวน 15 แห่ง โดยแยกเป็น
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (รวม รพ.สต.) 7 แห่ง  
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง  ในปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรทั้งสิ้น 
1,048 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรแห่งความสุขโดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนที่ท างานในองค์กร ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพ่ี
เหมือนน้อง พูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานและการท างานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา สร้างองค์
ความรู้ ให้กับคนท างานอย่างต่อเนื่องมีการช่วยเหลือในการท างานซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศ
ในที่ท างาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบพ่ีสอนน้อง
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จะท าให้คนในองค์กรมีความสุข เป็นการสร้างความสุขในที่ท างาน
จะท าให้องค์กรมีความสุขที่ยั่งยืน โดยใช้แนวคิดความสุข 8 ประการ ของส านักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญหลายด้าน เช่น การสรรหาบุคลากรให้มีเพียงพอ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ และภารกิจองค์กร และการรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณค่า ให้สามารถท างานอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี จะต้องมีการวางแผนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานขององค์การ ตลอดจน
กิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะมีในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงทิศทางของตลาดแรงงาน 
เพ่ือที่จะคาดการณ์ได้ว่า องค์กรมีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด จ านวนเท่าใด 
ท าให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าท างาน การฝึกอบรมและพัฒนา และการหาทรัพยากรอ่ืน
มาทดแทนได้ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตามความจ าเป็น และมีบุคลากร
ที่ท างานในหน้าที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. ผู้น าองค์กรระดับจังหวัด และระดับ คปสอ.มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์

ในการท างาน ให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนงบประมาณ และความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน
2. ผู้น าองค์กรและทีมมีวิสัยทัศน์ มองความสุขของคนท างานเป็นสิ่งส าคัญอันดับต้นๆ

ด้วยการคิดกลยุทธ์และจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ มองภาพองค์กรในลักษณะการเป็นเจ้าของ ท างานเพ่ือ

เป้าหมายขององค์กร ท าให้มีความมุ่งม่ันทุ่มเทเพ่ือการพัฒนา
4. มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีภายในที่ท างาน
5. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
6. การท างานเป็นทีม เป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง
7. การมีส่วนร่วม วางแผนท างานร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกัน
8. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
2. ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันของ

คนท างานและการเป็นสมาชิกที่ดี
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เขตสุขภาพที่ 7



Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
สุขสันต์วันเกิด For Happy Heart โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

บทสรุปผู้บริหาร
บุคลากร เป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จในการพัฒนางานทุกด้านของโรงพยาบาล เนื่องจาก

บุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพและการบริหารงาน ทั้งนี้
ขวัญและก าลังใจจึงมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เนื่องจากขวัญและก าลังใจ
เป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่ดี อาจส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ความสามารถไม่สูงนัก แต่ถ้า
มีก าลังใจที่ดีผลการปฏิบัติงานอาจจะดีมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง ดังนั้น การจัด
สวัสดิการหรือกิจกรรมส่งเสริมความสุขทางใจต่างๆ ให้กับบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จึงตระหนักถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
โดยงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้ด าเนินกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด 
For Happy Heart ส าหรับบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรม 
คือ เพ่ือให้บุคลากรได้รับขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไป
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด For Happy Heart ส าหรับบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล 
(บุคลากรทั้งหมด จ านวน 360 คน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563) มีรายละเอียด ดังนี้

1. งานพัฒนาบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ส ารวจรายชื่อ วันเดือนปีเกิด
และหน่วยงานที่บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานโดยประสานขอข้อมูลบุคลากรจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 

2. งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลบุคลากร 
ให้กับงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา เพ่ือจัดท าพัดวันเกิดเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
อ านวยพรและลงนามในพัดวันเกิด

3. งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา ส่งพัดวันเกิดที่จัดท าเสร็จสมบูรณ์แล้วให้กับงานพัฒนา
บุคลากร เพื่อส่งมอบพัดให้กับเจ้าของวันเกิดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
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4. ระบบ New Normal ในการจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด For Happy Heart จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ด าเนินการโดยงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
ส่งมอบไฟล์ภาพพัดวันเกิดให้กับงานพัฒนาบุคลากร เพ่ือโพสต์สุขสันต์วันเกิดให้กับบุคลากร
ทาง Application Line กลุ่มสื่อสารองค์กรของโรงพยาบาลในแต่ละวัน โดยบุคลากรในโรงพยาบาล
ทุกระดับสามารถร่วมอวยพรวันเกิดเพ่ือนร่วมงานได้อย่างทันเวลาและทั่วถึง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

มีแผนในการพัฒนากิจกรรมสุขสันต์วันเกิด For Happy Heart ส าหรับบุคลากรทุกคน 
ในโรงพยาบาล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรม เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด For Happy Heart ส าหรับบุคลากร 
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม จังหวัดมหาสารคาม

บทสรุปผู้บริหาร
จังหวัดมหาสารคามมีการด าเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม โดยใช้รูปแบบ

การวิเคราะห์การด าเนินงานเชิงระบบด้วย SIIIM
Structure

1. คณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาพจังหวัดและอ าเภอ ได้แก่ คณะกรรมการวางแผน
ก าลังคนคณะกรรมการบริหารก าลังคนคณะกรรมการด าเนินงาน Human Resource for Health (HRH) 
Transformation คณะกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุขและเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม 
จังหวัดมหาสารคาม

2. มีเครือข่ายผู้รับผิดชอบหลักคือนักสร้างสุข มีการจัดท าท าเนียบนักสร้างสุข ประจ าปี 2563
ที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การจัดการองค์กรสร้างสุข นิเทศงานในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ 
และรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
Information

1. มีการปรับปรุงข้อมูลนักสร้างสุขของหน่วยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2. มีฐานข้อมูลการประเมินความสุขขององค์กร HPI และความสุขของบุคลากรรายบุคคล 

โปรแกรม Happinometer ใน สสจ.มีการประเมิน HPI รายบุคคลเพ่ิมเติม เพ่ือได้ข้อมูลที่เกิดจาก
บุคลากรอย่างแท้จริง เพ่ือน าข้อมูลนั้นมาวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

3. มีการน าข้อมูลจากการประเมินความสุขแต่ละหน่วยมาวิเคราะห์และหาความสอดคล้อง
ของปัญหาวางแผนพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

4. มีการสนับสนุนข้อมูลจาก สสจ. การนิเทศงาน แนะแนว แนวทางการด าเนินงานทุกอ าเภอ 
ก าหนดช่องทางการรายงานผลการด าเนินงาน
Intervention/Innovation

1. ปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ เกิดอัตลักษณ์
ด้านคุณธรรมของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับค่านิยม MOPH

2. มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ HRH CHRO อย่างต่อเนื่อง
3. การประชุมมอบนโยบายโดย นพ.สสจ. กับหน่วยงานเครือข่าย พร้อมเปิดตัวโครงการ

องค์กรสร้างสุข PMQA & Happy MOPH ประจ าปี 2563
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4. สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมสร้างสุขการสร้างกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นขององค์กรจนเกิด
ความตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขในหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมชมรมออกก าลังกาย
สร้างสุข โดยบุคลากรสามารถเลือกประเภทการออกก าลังกายตามสมัครใจ กิจกรรมตลาดสร้างสุข 
On Line สมุดบันทึกความดี บัญชีครัวเรือน การท าเกษตรพอเพียง กิจกรรมชมรมสร้างสุข กิจกรรม
เพ่ือความผ่อนคลาย Happy Body & Happy Relax กิจกรรมส่งเสริม Happy Brain ร่วมกับงาน
วิชาการ สงกรานต์สร้างสุข กีฬาสร้างสุข ปีใหม่ สร้างสุข และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสุข
ของทุกหน่วยผ่าน Application Line และ Facebook Page

5. มีมาตรการใช้ค่านิยม MOPH เป็นเกณฑ์องค์ประกอบในการสรรหาคนเข้าสู่ต าแหน่ง
ในการบริหาร

6. สสจ. ร่วมให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานต่าง ๆในการค้นหากิจกรรมสร้างสุขที่โดดเด่นของ
หน่วยงานในพื้นท่ี เพ่ือถอดบทเรียนเป็น Success Story เกิดวัฒนธรรมสร้างสุขขององค์กร
Integration

1. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มุ่งเน้นเกิดองค์กร
แห่งความสุขและคุณธรรม ร่วมกับ PMQA เกิด PMQA & Happy MOPH ร่วมจัดกิจกรรมกับงาน OG 
และ ITA งานส่งเสริมสุขภาพในการจัดกิจกรรม Happy Body ร่วมกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการสร้างบรรยากาศการท างานที่มีความสุข ในหน่วยงานพ้ืนที่ด าเนินงานร่วมกับงาน HA
งานวิชาการ รพ.สต.ติดดาว

2. จัดกิจกรรมสร้างสุขโดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆในสสจ. และหน่วยงาน
เครือข่าย

3. การท างานร่วมกับภาคชุมชนและหน่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาลัยพยาบาล 
ในการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม
Monitoring & Evaluation

1. ก ากับติดตามการท างานของพ้ืนที่ด้วยการรายงานทุกไตรมาส และแบบรายงานผลการวิเคราะห์
ความสุขของบุคลากร แบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัญหาความสุขและแผนพัฒนา

2. ก าหนดเป็น KPI ประเมินระดับอ าเภอ
3. ติดตามนิเทศการด าเนินงานช่วงต้นปีงบประมาณ และประเมินผลการด าเนินงานในปลายปี

งบประมาณในพื้นที่ต่าง ๆ
4. ใช้ Application Line กลุ่ม Happy MOPH MHSK และกลุ่ม HR สสจ.มหาสารคาม

ในการสื่อสารเร่งด่วนหรือให้คาปรึกษา
5. ใช้ Application Facebook เป็นสื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาองค์กรสร้างสุข เพ่ือเป็น

การกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวในการด าเนินงาน
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Best Practice หรือ นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง
1. งานวิจัย การประเมินผลการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรมของ สสจ. โดย CIPP 

Model
2. เกิดกิจกรรมสร้างสุขที่โดดเด่นหลากหลาย เช่น กิจกรรมชมรมสร้างสุข ชมรมออกก าลังกาย 

ที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกับงานอื่น ๆ และด าเนินการทั้งในภาพจังหวัดและอ าเภอพ้ืนที่
3. Facebook Page “เครือข่ายสาธารณสุขมหาสารคาม องค์กรแห่งความสุข และคุณธรรม 

Happy MOPH MHSK” เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางที่น าเสนอผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน 
เกิดกระแสตื่นตัวในการจัดกิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงานต่าง ๆ ในเครือข่ายที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ขยายผลจากจังหวัดสู่อ าเภอที่มีการน าเสนอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสร้างสุขสื่อสาร
ทางสื่อโซเชียลเช่นเดียวกัน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. นโยบายการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจนจากผู้บริหารพร้อมทั้งให้
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ

2. ความเข้มแข็งของเครือข่ายนักสร้างสุขและผู้รับผิดชอบงานทราบบทบาทหน้าที่ชัดเจน
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานก่อนเริ่มปีงบประมาณ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็น success story หรือ bright spot
ตลาดนัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออนไลน์

บทสรุปผู้บริหาร
ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ เพราะเป็นการบั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และส่งผลกระทบต่อสังคมต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัว ส าหรับองค์กรแล้วปัญหาหนี้สิน นอกจาก
ส่งผลกระทบต่อตัวบุคลากรแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรผู้นั้น 
ซึ่งจะกระทบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรอีกด้วย รวมถึงในภาวะปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมภายในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการเปิดรับวัฒนธรรม
ต่างชาติอย่างเสรี กระแสการบริโภคนิยมแพร่กระจายเข้ามาสู่คนไทยในทุกระดับ สังคมแบบพอเพียง
เปลี่ยนเป็นสังคมที่ยอมรับนับถือในวัตถุ รวมถึงความยากล าบากต่อการแข่งขันในการสร้างโอกาส
เพ่ือหารายได้เพ่ิมมาจุนเจือครอบครัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่ท าให้เกิดปัญหาภาระหนี้สินเรื้อรัง

จากการศึกษาข้อมูลยังพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน 
(salary based) เพียงอย่างเดียว มีเพียงบางต าแหน่งที่มีรายได้เพิ่มจากเงินประจ าต าแหน่ง เงินล่วงเวลา 
เงินปฎิบัติงานเวร รวมถึงได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเงิน
ช่วยเหลือเหล่านี้ขาดการปรับปรุงสิทธิตามอัตราเงินเฟ้อและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน ท าให้บุคลากรต้องรับภาระเพ่ิมเติมในส่วนที่เกินจากที่ได้รับจากทางราชการ เมื่อรายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายย่อมเกิดการกู้ยืมและภาระหนี้สิน เมื่อมีภาระหนี้สินท าให้บุคลากร
เกิดความกังวล ความตั้งใจและความรับผิดชอบในการท างานน้อยลง จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานลดน้อยลงด้วย บางครั้งจะพบปัญหาการขาดงานเพ่ือหลีกเลี่ยงการทวงหนี้จากเจ้าหนี้
หรือลาออกจากงานเพ่ือหนีหนี้ ท าให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากการรับบุคลากรใหม่อยู่เสมอ 
รวมถึงจากการศึกษา ความสุข 9 มิติตามแนวทาง HAPPINOMETER ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในปี 
2562 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน Happy Money หรือการเงินดี เป็นมิติที่กล่าวถึงการที่บุคคลมีวินัย
ในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับจ่ายและออมเงิน
ในแต่ละเดือนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 43.35 หรือไม่มีความสุข
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กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีพันธกิจในการสร้างบรรยากาศองค์การให้สนับสนุนหรือ
เ อ้ือต่อการเรียนรู้ของบุคลากร เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ให้มีศักยภาพเหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลจึงได้เล็งเห็น
ปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาระหนี้สิน ทั้งนี้แม้โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะได้พยายาม
ลดค่าใช้จ่าย โดยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร การแจกชุดท างาน ,ชุดกีฬา การจ่ายบัตรอาหาร
กลางวัน การให้สิทธิในการจอดรถบนอาคารจอดรถ แต่นั้นก็ไม่สามารถการแก้ปัญหาได้ตรงตาม
ปัญหาที่แท้จริง ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและตรงประเด็นโดยไม่สิ้นเปลือง
งบประมาณจากทางราชการ จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งเพจตลาดนัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดออนไลน์
บนเฟสบุคขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับบุคลากร
2. เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาฝีมือในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
4. เพ่ือให้บุคลากรได้เลือกซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย

ผลการด าเนินงาน
ตลาดนัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดออนไลน์ ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ปัจจุบัน

มีสมาชิกมากกว่า 1,900 คน ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ (34.2%) ซื้อสินค้าที่เพจตลาดนัดโรงพยาบาล
ร้อยเอ็ด 1-2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ (34.2%) ค่าใช้จ่ายต่อการซื้อสินค้า 1 ครั้ง 100-200 บาท (50.6%) 
นั่นหมายความว่าตลาดนัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดออนไลน์ ท าให้มีเงินหมุนเวียนประมาณสัปดาห์ละ 
1,800 - 3,600 บาท หรือเดือนละ 7,200 - 14,400 บาท

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ส ารวจความคิดเห็นเพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพตลาดนัดออนไลน์
ของผู้เคยใช้บริการตลาดนัดออนไลน์ จ านวน 79 ราย พบว่า ระดับความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 
76.58 ความพึงพอใจต่อคุณภาพสินค้าร้อยละ 73.32 ความพึงพอใจต่อราคาสินค้า ร้อยละ 67.76
ความพึงพอใจต่อผู้ขาย ร้อยละ 74.42 โดยสิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติมคือการเปิดตลาดนัดคนเดิน
เพ่ือให้น าสินค้ามาวางจ าหน่ายได้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. ความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
2. ความร่วมมือของบุคลากรในโรงพยาบาล
3. ขั้นตอนการด าเนินการที่ไม่มียุ่งยาก
4. ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการก าหนดซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า เพ่ือไม่กระทบต่อเวลาการปฏิบัติหน้าที่
2. สินค้าที่น ามาขายควรเป็นสินค้าที่บุคลากรผลิตเอง เช่น ผักปลอดสารพิษ ขนมที่เป็น

homemade
3. ควรมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
4. ควรเป็นสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเด็นมี Success  Story หรือ Bright  Spot  
โรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลฆ้องชัย อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลฆ้องชัยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก เริ่มเปิดให้บริการปีงานประมาณ 2560

มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 66 คน อ าเภอฆ้องชัยเบ่งเขตปกครองออกเป็น 6 ต าบล 48 หมู่บ้าน 
มีประชากรทั้งหมด 22,411 คน ผู้รับบริการเฉลี่ยผู้ป่วยนอก 137 ครั้ง/วัน
นโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ส่งเสริมให้บุลากรมีการพัฒนาคุณภาพบริการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
2. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักธรรมมาใช้

ในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
3. ส่งเสริมให้เกิดการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักน าทางชีวิต ซื่อสัตย์ ขยัน 

ประหยัดและลดการสูญเปล่าของทรัพยากร
4. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานองค์กรโดยสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกต้อง 

ดีงาม มุ่งผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ของประชาชน บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค
5. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

มีความสามัคคี เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1. การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการสร้างหอพระ 
2. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการ ท าบุญตักบาตร

ในวันส าคัญต่าง ๆ การจัดฟังธรรมะทั้งในโรงพยาบาลและสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ และปลูกผัก
สวนครัวและพืชสมุนไพรใช้ในโรงพยาบาล

3. กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ โดยการจัดงานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานกีฬาสี การรับขวัญ
เจ้าหน้าที่คลอดบุตร การเลี้ยงรับเลี้ยงส่งและการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่

4. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตอาสา โดยการท าบุญโรงทาน การท าบุญผ้าป่าการท ากิจกรรม 5 ส. 
ร่วมกันทุกวันพุธ

5. ร่วมสร้างอัตลักษณ์ เรื่อง “การตรงต่อเวลา”
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ขั้นตอนที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
1. การไหว้ทักทาย การแต่งกายให้เรียบร้อย และตรงต่อเวลา มอบรางวัลให้บุคลากรที่มี

ผลงานดีเด่น
2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานตามวิชาชีพ
3. การส่งเสริมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยการจัดตั้งศูนย์ชูใจ ดูแลผู้ป่วยระยะ

สุดท้าย

การด าเนินกิจกรรมโครงการ 
1. การดูแลแปลงผักท าทุกวันให้เกิดผลลัพธ์ทั้งทางด้านผลผลิตและคุณธรรมจริยธรรม

ความสามัคคีท าทุกวันหลังเลิกงาน
2. การท า 5ส. และออกก าลังกาย โดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันท ากิจกรรม 5ส. ในหน่วยงาน

ของตนเองและพ้ืนที่ภายในโรงพยาบาลร่วมกัน จากนั้นก็จะมาออกก าลั งกายร่วมกันที่
หน้าโรงพยาบาล ท าทุกพุธ เวลา 15.30 – 16.00 น. 

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการพัฒนาส่งเสริมความสุขของบุคลากรโดย

การประชุมชี้แจง/สื่อสารนโยบายองค์กรสร้างสุข/จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ/และ
มอบหมายให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดประเมินความสุขของคนท างาน (Happinometer) และประเมิน
สุขภาวะองค์กร (HPI) ผ่านระบบ Online-based ที่ผ่านมาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนด
กิจกรรมสร้างสุขที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ซึ่งผลการประเมินความสุขของบุคลากรของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า คะแนนความสุขภาพรวม  ร้อยละ 64.40 ซึ่งเมื่อแยก
ตามมิติรายละเอียดดังนี้

Happy 
Body

Happy 
Relax

Happy 
Heart

Happy 
Soul

Happy 
Family

Happy 
Society

Happy 
Brain

Happy 
Money

Happy 
Worklife

Average 
Happy

64.40 56.97 72.01 73.32 67.93 65.78 67.48 48.28 63.45 64.40
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์มีการพัฒนานักสร้างสุขให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ จ านวน
ทั้งสิ้น 33 คน ซึ่งเป็นแกนน าในการส ารวจและน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ผล วางแผน
พัฒนาความสุข และจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการสร้างความสุขของบุคลากร สร้างความผูกพันต่อ
องค์กร การเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจของบุคลากร ธ ารงไว้ซึ่งบุคลากรในองค์กร เช่น Happy 
Money Program ตลาดนัดสร้างสุข Happy money online การเชิดชูคนดี การพัฒนาองค์กรคุณธรรม
จริยธรรม  และกิจกรรมสร้างสุขต่าง ๆ ตามบริบทของหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น

ในปี 2563 ได้ด าเนินการพัฒนาส่งเสริมให้ทุกองค์กรในสังกัดทุกแห่งมีแผนพัฒนาองค์กรสร้างสุข
อย่างต่อเนื่อง มีแผนการควบคุม/ก ากับ/ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
ตามรอบการนิเทศของยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดและออกเยี่ยมติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนองค์กรสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 100

หน่วยงาน

มีการวิเคราะห์

ข้อมูล/

มีแผนการ

ด าเนินงาน

มีผลการ

ด าเนินงาน

ตามแผนองค์กร

ความสุข

ร้อยละของ

หน่วยงานที่ผ่าน

การประเมิน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 1 100%

โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 1 1 100%

โรงพยาบาลชุมชน 17 17 100%

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 18 18 100%

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินการองค์กรสร้างสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการติดตามการท าแบบประเมิน ก ากับและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2. เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานในระดับ คปสอ. มีความเข้มแข็ง มีการควบคุม/ก ากับ/ติดตาม 

ในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน
3. มีเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกันในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับชุมชน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. หลังจากปิดระบบการกรอกข้อมูลออนไลน์ หน่วยงานระดับกระทรวงสาธารณสุขควรมี

การจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุข โดยรวบรวมผลงานเด่นแต่ละพ้ืนที่ในประเทศ
มาน าเสนอเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

2. เสริมพลังเครือข่ายนักสร้างสุขระดับเขตสุขภาพและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักสร้างสุข
และองค์กรแห่งความสุขระดับเขตสุขภาพ

310



เขตสุขภาพที่ 8



การขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลรัตนวาปี

กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
1. สุขภาพดี (Happy Body) โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ส่งเสริมให้ร่วมงานกีฬาต่างๆ 

2. ผ่อนคลาย (Happy Relax) มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผ่อนคลายความเครียดจาก
การท างาน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน 
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3. น้ าใจงาม (Happy Heart) โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เช่น ส่งเสริมให้
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น

4. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีความศรัทธาในศาสนาและ
มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
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5. สังคมดี (Happy Society) โดยสนับสนุนให้เกิดความรัก ความสามัคคี ต่อชุมชน
ที่ท างาน เช่น ร่วมกันท าความสะอาด ปรับภูมิทัศน์

6. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักศึกษาหาความรู้ พัฒนา
ตนเองตลอดเวลา เช่น การฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ต่างๆ 
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7. การงานดี (Happy Work Life) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักศึกษาหาความรู้ พัฒนา
ตนเองตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การด าเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

บทสรุปผู้บริหาร
1. ปีงบประมาณ 2563 ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กร ร้อยละหน่วยงาน

ที่เป็นองค์กรแห่งความสุขมีคุณภาพมาตรฐานอย่างน้อย 3 แห่ง จังหวัดหนองคายได้มีกิจกรรมต่างๆ
ที่ จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการประเด็นปัญหาหลากหลายโครงการ ซึ่งได้ด าเนินการ
ตามกิจกรรมสร้างค่านิยมการสามัคคีและเป็นการผ่อนคลายแก่บุคลากรสาธารณสุข รวมถึงกลไกการ
ขับเคลื่อนในรูปแบบการขับเคลื่อนแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของกลุ่มงานต่าง ๆ ชมรม 
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทุกคนในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ด าเนินการขับเคลื่อนแจ้งแนวทางการประเมิน
ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) แก่หน่วยงานในสังกัดรวมทั้งติดตาม
การประเมินสุขภาวะองค์กรแห่งความสุข (Happy Pubic Organization Index : HPI) ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการประเมินระดับความส าเร็จตามการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุขด้วย happy Public Organization Index 
(HPI) พบว่าทุกอ าเภอมีระดับคุณภาพ ระดับ 3 (ช่วงคะแนน 74-100 คะแนน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 89 คะแนน 
มีการสรุปผลแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานมีประเด็น success story / ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
พบว่า ปัจจัยหลักที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารให้การสนับสนุนบุคลากร
ในหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นต้น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. การสนับสนุนของผู้บริหาร 
2. การก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนภายในจังหวัด
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงปี 2563 ท าให้บุคลากรมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้

ขวัญก าลังใจของบุคลากรถดถอย ส่งผลให้การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนความสุขในองค์กร 
ไม่มีความหลากหลาย 

2. พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงนักสร้างสุขในองค์กร เนื่องจากในปีที่ผ่านยังไม่ได้มีการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง
นักสร้างสุข เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดท าให้ส่วนกลางเลื่อนการอบรมออกไป

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในการด าเนินงานสร้างสุขในองค์กรของแต่ละ
หน่วยงานยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/องค์ความรู้ในการสร้างสุขในการท างาน 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การสร้างความรักและผูกพัน สสอ.ศรีเชียงใหม่ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีเชียงใหม่เป็นองค์กรขนาดเล็ก โดยผู้บริหารทุกระดับได้ให้

ความส าคัญกับข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานเท่าเทียมกัน ปลูกฝังค่านิยมให้องค์กร
สร้างความรักและผูกพันคนในองค์กรให้เกียรติและเคารพผู้อาวุโสกว่า อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือการช่วยงานในครอบครัว
ของบุคลากรมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดงานสังสรรค์เล็กๆ ในเทศกาลปีใหม่ ประเพณี
สงกรานต์ ตลอดจน การโยกย้ายของข้าราชการ ทางหน่วยงานยังจัดให้มีการทานข้าวด้วยกันและ
มอบสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ให้ก าลังใจในการท างาน ผูกข้อมือให้สร้างความรักและผูกพันให้คน
ในองค์กรเกิดความรัก ความสามัคคีส่งผลให้ในองค์กรเข้มแข็งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ ให้เกียรติบุคลากรทุกคนในการท างาน บุคลากรทุกท่าน

ให้ความร่วมมือการให้การยอมรับซึ่งกันและกันไม่มีการแบ่งชนชั้นในการท างาน ดังค าที่ว่า “ร่วมแรง 
แข็งขัน สุขสรรค์ทุกคน”
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการจัด OD นอกสถานที่ เพ่ือเป็น
การสร้างความรักและผูกพันให้มากยิ่งขึ้น
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร สสอ.ท่าบ่อ
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เขตสุขภาพที่ 9



การด าเนินงานขับเคลื่อนความสุข
หน่วยงาน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนความสุข เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมจอมพลแกรนด์ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อนความสุข เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ได้มีการคัดเลือกหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความความสุข 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือน าเสนอการด าเนินงานขับเคลื่อนความสุขของหน่วยงาน โดยมีหน่วยงาน
ที่ส่งผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 
14 หน่วยงาน/ผลงาน ดังนี้

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
1.1 สสจ.นครราชสีมา
1.2 สสจ.ชัยภูมิ
1.3 สุรินทร์

2. โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (รพศ./รพท.)
2.1 รพศ.บุรีรัมย์
2.2 รพศ.สุรินทร์
2.3 รพท.ปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา
2.4 รพท.ชัยภูมิ
2.5 รพท.ปราสาท

3. โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
3.1 รพช.บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
3.2 รพช.ภักดีชุมพล จังหวัดสุรินทร์
3.3 รพช.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3.4 รพช.ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)
4.1 รพ.สต.หนองขาม อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
4.2 รพ.สต.คอโค อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โดยแต่ละแห่งได้น าเสนอแนวทางในการด าเนินงานขับเคลื่อนความสุขของหน่วยงาน 

มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้
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ระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ปี 2563 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
มีแนวทางดังนี้

1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
3. ประชุมคณะท างานฯ ของ สสจ.สุรินทร์
4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในภาพรวมจังหวัด
5. ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการขับเคลื่อน + Success Story
6. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขจังหวัดสุรินทร์
7. น าเสนอระดับเขตและรายงานกระทรวงสาธารณสุข
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้าง

ความสุข 9 มิติ ได้แก่
1) Happy Body (สุขภาพดี) เช่น กิจกรรมการออกก าลังกายทุกวันพุธ ฟุตบอลผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ การตรวจสุขภาพประจ าปี โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสุรินทร์ แข่งขันกีฬาลีกหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์

2) Happy Relax (ผ่อนคลาย) เช่น กิจกรรม Friday Lunch Meeting กิจกรรมยืดเหยียด
ระหว่างพักการประชุมกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่

3) Happy Heart (น้ าใจงาม) เช่น โครงการตู้ปันสุข ผ้าป่าสามัคคี สสจ.สุรินทร์ นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต 
รับประทานอาหารร่วมกัน รดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ที่นับถือ

4) Happy Soul (ทางสงบ) เช่น การร่วมท าบุญในเดือนเกิดทุกเดือน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ

5) Happy Family (ครอบครัวด)ี เช่น การท าบุญตักบาตรร่วมกันในวันส าคัญ การออกก าลังกาย
ร่วมกัน

6) Happy Work – life (การงานด)ี เช่น การรับเข็มครุฑทองค าข้าราชการพลเรือนดีเด่น รับโล่
บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น เลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่ง เพื่อย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น การรับรางวัล
หน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรม 5 ส.คัดแยกขยะ/ท าความสะอาด
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7) Happy Money (ปลอดหนี้) เช่น กิจกรรม Happy Money Program ธนาคารไทยพานิชย์ 
อบรมสร้างสุขภาพทางการเงิน การปลูกพืชเพ่ือขายในตลาด รับทุนบุตรจากสหกรณ์ การขายสินค้า
ออนไลน์ การขายขยะรีไซเคิล

8) Happy Brain (หาความรู้) เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกปี การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรแห่งความสุข การใช้ระบบ E-Learning เรียนออนไลน์ การอบรม/ประชุม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร โครงการ กบข. สัญจร

9) Happy Society (สังคมดี) เช่น โครงการจิตอาสา“รักเหนือรัก” ครูสอนศีล 5 กิจกรรมจิตอาสา
ท าความดีด้วยหัวใจ การออกหน่วยแพทย์สัญจรสภากาชาดไทย/พอ.สว.
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

การด าเนินกิจกรรมสร้างสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เริ่มท าการประเมิน
ความสุขของบุคลากรตั้ งแต่ปี  พ .ศ.2560 - 2563 โดยก าหนดเป็นนโยบายเป็นภาพรวม
ของจังหวัด ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดอบรมนักสร้างประชุม
องค์กรทุกหน่วยบริการในสังกัด และมีการจัดท าทะเบียนนักสร้างสุขประจาองค์กรครบทุกหน่วย
บริการ มีการก าหนดการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ไปพร้อม ๆ กัน
ในทิศทางเดียวกันโดยก าหนดให้เป็น KPI ในระดับจังหวัด มีการจัดท าข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเน้นการบริหารงานบุคคล ใน 3 ด้าน คือ

1. Enter บุคลากรก้าวเข้าสู่ในองค์กร
2. Engagement ความรัก - ความผูกพันของบุคลากรในองค์กรให้เกิดความสามัคคี
3. Exit เมื่อบุคลากรมีความจ าเป็นต้องออกจากองค์กรไม่ว่าด้วยเหตุการณ์ใด ๆ ต้องได้รับ

การดูแลจากองค์กรเป็นอย่างดีและมีความทรงจ าที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ผลงานภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านการประเมินองค์กร

แห่งความสุขประจ าปี 2563 ซึ่งมีเกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ คือ
1. ระดับ 1 มีการท าแผนองค์กรแห่งความสุข
2. ระดับ 2 มีนักสร้างสุขประจ าหน่วยงานขับเคลื่อนตามแผน
3. ระดับ 3 มีการจัดท าแผนสร้างสุข
4. ระดับ 4 มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนสร้างสุข
5. ระดับ 5 ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขสู่ความเป็นเลิศ (มีนวัตกรรมสร้างสุข)
นอกจากนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยังมีการด าเนินกิจกรรมและโครงการเพ่ือเสริมสร้าง

ความสุขภายในองค์กร เช่น กิจกรรมสร้างสุข สสจ.นครราชสีมา กิจกรรม Happy Money Program 
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร สสจ.นครราชสีมา มีรายได้เสริมจากการน าของเหลือใช้มาจ าหน่าย 
โดยจัดขึ้นทุกวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน กิจกรรมเชิดชูเกียรติคนดีศรีสาธารณสุข 
จัดต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขได้น าผลงานน าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และส่งผลงานประกวดในระดับประเทศ
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3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ปี 2563 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมินั้น 

ยึดแนวทางส าคัญ ได้แก่ การเปรียบเสมือนบุคลากรในส านักงานเป็นครอบครัว จึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีกระบวนการที่จะน าแนวคิดจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัว
เสมือนมาปรับใช้ในการพัฒนาคน เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข โดยผู้บริหารได้มอบ
แนวคิดและเป้าประสงค์ คือ TEAM - D และชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
TEAM – D มีความหมายดังนี้

T คือ Task & Team Oriented หมายถึง การมุ่งเน้นผลงาน
E คือ Effective Customer Service หมายถึง บริการด้วยน้ าใจ
A คือ Accountability หมายถึง โปร่งใสรับผิดชอบ
M คือ Mission Achievement หมายถึง พันธกิจตอบสนอง
D คือ Discipline หมายถึง ครองระเบียบวินัย

ชัยภูมิ มีความหมายดังนี้
ช คือ เชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์ใช้ความรู้ ปัญญา เสนอทางออกในการท างานและ

ศึกษาวิจัย
ย คือ ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาได้แท้จริง มั่นคง ยั่งยืน
ภู คือ ภูมิใจ มีผลส าเร็จในงาน ระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ
มิ คือ มิตร ร่วมทุกข์ ร่วมสุข และมีจิตใจเอ้ืออาทรต่อกัน
อีกทั้งยังเกิดโครงการ “ครอบครัวแสนสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ” โดยได้

ความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลชัยภูมิมาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดใจกันฉันท์
ครอบครัว : ครอบครัวแสนสุขในปี พ.ศ. 2557 ด้วย มีการด าเนินงาน 4 ระยะ ได้แก่

1. ระยะที่ 1 การเตรียมการคัดเลือกทีมแกนน าที่มีความสมัครใจเพ่ือขับเคลื่อนครอบครัวแสนสุข
2. ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดใจกันฉันท์ครอบครัว โดยใช้สุนทรียสนทนาและ

ท าพันธะสัญญาร่วมกัน
3. ระยะที่ 3 การน าพันธะสัญญาลงมือปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาองค์กร รวมแกนน าและเปิดพ้ืนที่

เสวนา “ตุ้มโฮม” โดยมีกิจกรรม Morning talk เดือนละ 1 ครั้ง
4. ระยะที่ 4 การประเมินผลการด าเนินงาน การติดตาม และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลสุรินทร์ 

โรงพยาบาลสุ รินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ งที่ ต้องการขับเคลื่ อนองค์กรแห่ งความสุข
ด้วยจุดมุ่งหมายว่า อยากจะเห็นบุคลากรทุกคน “ท างานสนุก มีความสุขในการท างาน” ภายใต้
วิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาล คือ 

1) จัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือประชาชนสุขภาพดี
2) เสริมสร้างความสุขของบุคลากรและพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยมีกลวิธี

ในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. ด้านนโยบายและแผน ประกาศยุทธศาสตร์ นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลองค์กร

แห่งความสุขในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์ และแจ้งเป็นเอกสารให้ทุกหน่วยงาน
ได้ด าเนินการขยายผลต่อมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนงาน /โครงการ
มีการด าเนินการตามนโยบายแผนงานโครงการ 

2. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขมีการส่งเสริมบรรยากาศในโรงพยาบาลที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาองค์กรสร้างสุขและองค์กรคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่
นอนอยู่ในครรภ์ในห้องคลอด คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ ผลของการสร้างสุข 
เกิดงานบันดาลใจ เช่น จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19) ก็ท าให้
เห็นถึงความร่วมมือและการคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรในโรงพยาบาล 

3. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี/องค์กรรธรรมาภิบาล/องค์กรแห่งความสุข/โรงพยาบาล
คุณธรรมมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น การจัดสวัสดิการ
อาหารกลางวันราคาประหยัดส าหรับเจ้าหน้าที่เป็นรายเดือน ๆ ละ 400 บาท และโครงการ
จิตอาสาสร้างสุข “ทีมผู้ใหญ่ใจดี” (เป็นการส่งผู้เสียชีวิตกลับบ้านแล้วถึง 1,496 ราย ส่งผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายกลับบ้าน จ านวน 500 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563)

4. มีแผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหา เช่น โครงการสร้างสุขปลูกผักปลอดสาร 
ตามรอยพ่อ ปี 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคล 
หรือ “Happy Money หมดหนี้มีออม” ปี 2562 และโครงการ Money Trainer โรงพยาบาลสุรินทร์ 
ปี 2563 เป็นต้น 
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ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์ในการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งคน เงิน ของและให้โอกาสและให้อิสระในการด าเนินงาน 
แก่คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมความสุขของคนท างาน 5 

(2) มีการท างานเป็นทีมและคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมสร้างสุข 
(3) ทีมงานทุ่มเทเสียสละ 
(4) มีแผนยุทธศาสตร์การท างานการแบ่งงานและผู้รับผิดชอบผู้น าทีมแต่ละยุทธศาสตร์ 

มีความชัดเจน เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรแห่งความสุขมีรองผู้อ านวยการด้านกิจกรรมพิเศษควบคุม
ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

(5) การท างานเน้นการท างานแบบบูรณาการร่วมกันและให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรในโรงพยาบาลและองค์กรภายนอก เช่น จิตอาสา 

(6) บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองค์กรมีความรักใคร่สามัคคีกัน 
5. โรงพยาบาลบุรีรัมย์

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลบุรีรัมย์มีการเตรียมการตั้งแต่การวิเคราะห์
จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรเพ่ือเสริมสร้างจุดแข็งและลดจุดอ่อน การประชาสัมพันธ์และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยต้องมีการรับฟังอย่างลึกซึ้ง โดยในช่วงที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เช่น กิจกรรมกีฬาสีของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมี
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรม Show & Share (Theme: Green & 
Clean Hospital) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์กิจกรรม และมีการจัดตลาดนัดกีฬาสีเพ่ือระดมทุน
ด้วยผลจากการด าเนินการส่งผลให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีร้อยละความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
เพ่ิมข้ึน มิติการท างานเป็นทีมภายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่

1. การวางแผนโดยการท า SWOT
2. ระดมความคิดและเสนอแผนงานเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน
3. เปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถเลือกสีที่ต้องการได้
4. ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง
5. อิทธิพลของสื่อออนไลน์
6. เพจเฟสบุ๊ค Happy BRH
7. รายงานผลคะแนนสะสมอย่างต่อเนื่อง
8. ตลาดนัดกีฬาสี
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6. โรงพยาบาลปากช่องนานา 
โรงพยาบาลปากช่องนานาเริ่มมีการด าเนินงานขับเคลื่อนความสุขขององค์กร ภายหลังจาก

ที่มีเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2558 ที่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพยายามฆ่าตัวตายจ านวน 3 ราย โดย
ฆ่าตัวตายส าเร็จจ านวน 2 ราย ท าให้ทางโรงพยาบาลปากช่องเริ่มตระหนักถึงปัญหาและริเริ่ม
แนวทางในการดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุขภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นจากการคัดกรอง
สุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง ด้วยแบบประเมิน 2Q 9Q 8Q 

ซึ่งปี พ.ศ. 2559 มีเจ้าหน้าที่พยายามฆ่าตัวตายไม่ส าเร็จ จ านวน 1 ราย จึงมีการคัดกรอง
สุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ด้วยแบบประเมินดังกล่าว ผลผิดปกติให้หัวหน้างานดูแลก่อน และจะพิจารณา
ส่งคลินิกสุขภาพจิต หลังจากนั้นหัวหน้างานดูแลติดตามต่อ โดยมี การท ารูปแบบนี้จนถึงปี 
พ.ศ. 2562 สิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การ Identification และ ต้องเน้น WARNING SIGN และการส่งต่อ 
พัฒนาระบบการดูแลแบบ buddy จึงได้แนวทางในการด าเนินงานดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุข
ภายในองค์กร ได้แก่ 

1. คัดกรองสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ปีละ 2 ครั้ง 
2. หากผิดปกติให้พบนักจิตวิทยา 
3. หากได้รับการประเมินว่าผิดปกติ ให้พบจิตแพทย์ 
4. คืนข้อมูลให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและหัวหน้างาน 

7. โรงพยาบาลชัยภูมิ 
โรงพยาบาลชัยภูมิมีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามเป้าหมาย ดี (มีจิตบริการ ด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย)์ เก่ง (คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้) สุข (มีความสุขการเรียนรู้) โดยมีการด าเนินงาน
ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2559 มีการด าเนินงานสร้างแกนน า โดยมีกิจกรรมสุนทรียสนทนา การคิดเชิงระบบ 
การสะท้อนคิด การถอดบทเรียนตะกร้า 3 ใบ 

ปี พ.ศ. 2561 มีการขยายแกนน าทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
ปี พ.ศ. 2563 มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน มีการเรียนรู้ ถอดบทเรียน ท ากิจกรรม KM และ

ท าผลงานวิจัย 
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นอกจากนี้ โรงพยาบาลชัยภูมิยังได้ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข
ของบุคลากรภายในโรงพยาบาลในหลายมิติ ได้แก่ 

1. Happy Soul (พัฒนาด้านวิถีวัฒนธรรม) โดยพัฒนาภายใต้หลักศาสนา ประเพณี และวิถี
วัฒนธรรม เช่น การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรวันพฤหัสบดีแรกของเดือน รวมทั้งโครงการอบรม
เจริญสติเพ่ือการท างานอย่างมีความสุข 

2. Happy Body (พัฒนาด้านสุขภาพ) ซึ่งมีชมรมคนรักสุขภาพ โรงพยาบาลชัยภูมิ 
3. Happy Work Place (พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม) เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมจิตอาสา 
4. Happy Money (พัฒนาด้านการเงิน) โดยจัดสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการเงินก่อนสูงวัย 

โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 
5. Happy Society (พัฒนาแกนน า & เครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม) การสร้างบรรยากาศเรียนรู้

แบบกัลยาณมิตร เอ้ืออาทร พ้ืนที่ปลอดภัยไว้วางใจ (Safe Zone) โดยสร้างบรรยากาศทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านองค์กร สิ่งแวดล้อม (พัฒนาให้เป็นโรงพยาลบาลน่าอยู่ ) ยกระดับคุณภาพบริการ 
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

2. ด้านบุคลากร บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดี และเกิดเครือข่ายแกนน ากัลยาณมิตรภายใต้
นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือนทุกระดับ รพช. รพสต. และจิตอาสาในชุมชน 
8. โรงพยาบาลปราสาท

โรงพยาบาลปราสาทมีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาล 
แห่งความสุข เป็นเลิศด้านคุณภาพบริการภายในปี 2564 Happiness Hospital” โดยมีนโยบาย
เร่งด่วน จากผู้บริหารให้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุข 
พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอและก้าวหน้าในอาชีพ มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความสุข Healthy Work Place มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ได้แก่

1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน “ตลาดรักษ์โลก” และ “ตลาดต้นปีบ”
2) จัดให้มีสนามกีฬาในโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริม การออกก าลังกาย
3) จัดให้มีที่จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาล
4) กิจกรรม “หนึ่งความด”ี
5) จัดให้มีสถานที่รับประทานอาหารและพักผ่อนส าหรับเจ้าหน้าที่ช่วงพักกลางวัน
6) ส่งเสริมให้มีการจัดสวนหย่อม/ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านพัก จนท.ให้ “น่าอยู่ น่ามอง”
7) เพ่ิมระบบการดูแลรักษาพยาบาลส าหรับ จนท.รพ.และบุคลากร รพ.ที่เกษียณแล้ว
8) สนับสนุนให้มีการจัดสรรบ้านพักส าหรับ จนท.อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
9) ส่งเสริมเชิดชูเกียรติ “พ่อ-แม่ตัวอย่าง”ในด้านต่าง ๆ
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ทั้งนี้โรงพยาบาลปราสาทได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขว่า 
เก่ง:สมรรถนะเพียงพอ ดี มีสุข โดยมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
(Happy MOPH) ประเมินและติดตามผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน

ระดับโรงพยาบาลชุมชน 
9. โรงพยาบาลชุมพลบุรี 

โรงพยาบาลชุมพลบุรี ได้มีการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพและมุ่ งสู่ การเป็นชุมพลบุรี 
Happy Eels เป็นองค์กรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมดี ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนและเจ้าหน้าที่
สุขภาพดี มีความสุข ได้แก่ 

E = Economy เศรษฐกิจดีด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากของชุมชน 
E = Environment สิ่งแวดล้อมดี มีมาตรฐาน เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ 
L = Life การมีสุขภาพดี 
S = Social สังคมดี พัฒนาสังคมจิตอาสา 
ปัจจัยแห่งความสุขของโรงพยาบาลชุมพลบุรี เปรียบเสมือนต้นข้าวที่จะเจริญได้ต้องประกอบไปด้วย 

องค์ประกอบ คือ ดินและน้ า (สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร) ราก (ความสุขของบุคลากร) ล าต้น (การให้ 
รู้จักแบ่งปันความสุข) ใบ (ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการสังเคราะห์กิจกรรม) รวงข้าว (ความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน) โรงพยาบาลชุมพลบุรีจึงได้ด าเนินงานตามหลัก 5 สุข ดังต่อไปนี้ 

1. สุขจากเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สุขจากสุขภาพดี 
3. สุขจากสิ่งแวดล้อม 
4. สุขจากการมีส่วนร่วม 
5. สุขจากวัฒนธรรมแห่งการให้ 8 

10. โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
เนื่องจากโรงพยาบาลภักดีชุมพลเป็นโรงพยาบาลกันดาร ห่างไกลความเจริญ และเจ้าหน้าที่

ส่วนใหญ่เป็นคนจากอ าเภออ่ืน ท าให้มีปัญหาข้าราชการย้ายและลูกจ้างลาออกบ่อย โดยปีที่ผ่านมา 
มีข้าราชการย้ายและลาออก คิดเป็นร้อยละ 15 ของข้าราชการทั้งหมด เพ่ือสร้างความสุข
ในโรงพยาบาลภักดีชุมพล จึงได้มีการจัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการโรงพยาบาลภักดีพอเพียง เพ่ือการลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล 
โดยไม่ลืมว่า “เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย โดยไม่กระทบการให้บริการ” และมีการสนับสนุนให้

บุคลากรใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนานวัตกรรมในการน ามาดูแลผู้ รับบริการ
ในโรงพยาบาล โดยมีผลงานบางชิ้นใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ช ารุดแล้วมาประดิษฐ์งานนวัตกรรม 

2. โครงการธรรมดี....ท าดีโรงพยาบาลภักดีชุมพล มีการระดมความคิดเพ่ือค้นหา “อัตลักษณ์” 
โรงพยาบาลและยังมีกิจกรรมวันส าคัญสู่การมอบความรัก เอาใจใส่ผู้สูงวัย ร่มโพธิ์ร่มไทรชาวภักดี 

329



3. โครงการรักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม โรงพยาบาลภักดี
ชุมพล โดยได้จัดกิจกรรมเพ่ือสารสัมพันธ์โดยการสนับสนุนให้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรม
กีฬาสีร่วมใจชาวภักดี สนับสนุนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

4. โครงการทุกหน่วยงานร่วมใจให้บริการประชาชน 
ผลจากการด าเนินงานน าไปสู่ความส าเร็จของโรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ

1. ผู้น า มีวิสัยทัศน์ ประเมินจุดแข็งขององค์กรและบุคลากร น าทิศทางองค์กรได้ชัดเจน 
มีการท างานเป็นทีม ทุกทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สนับสนุนการท างานให้ส าเร็จและ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 

2. ทีมน า วิเคราะห์งานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ท างานประสานกันระหว่างทีม โดยยึด
ผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง กรรมการท าตามบทบาทหน้าที่ของทีม รับผิดชอบตัวชี้วัด 
พัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
11. โรงพยาบาลคูเมือง 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลคูเมือง ยึดหลักการ “งานได้ผล คนท างาน
มีความสุข (งานบันดาลใจ)” โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาของโรงพยาบาลด้วยวิธี System Thinking
ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เมื่อวิ เคราะห์ได้แล้วจึงมี
การท าแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายใน มีการใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงภายใน 
(Transformative Learning: TL) เช่น กิจกรรมอบรมการสื่อสารเพ่ือสานสัมพันธ์ (NVC) กิจกรรม
พลังกลุ่มและความสุข อบรมการสื่อสารเพ่ือสานสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้ด้วยการออกแบบกิจกรรม 
ผ่านกระบวนการ Transformative learning ผสมผสาน ทั้ง Hard skill และ Soft skill เรียนรู้ 
LEAN Concept การท างานเป็นทีม มองเป้าหมายเดียวกัน แก้ปัญหาร่วมกัน 

2. พัฒนาภายนอก ด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม เช่น การอบรมทักษะ ความรู้ด้าน IT และ
การท างานเป็นทีมของสหวิชาชีพ สร้างความร่วมมือในระดับผู้ปฏิบัติ การพัฒนาระบบคลังข้อมูล 
เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลคูเมืองยังมีการ Share vision ร่วมกันทั้งอ าเภอ คือให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้การซ่อมกายอุปกรณ์ การเก็บข้อมูล ICF การออกแบบบ้านผู้พิการและ
ผู้สูงอายุแก่ช่าง อบต. โดยใช้ กระบวนการ Transformative Learning มีการจัด Team meeting 
ส่งเสริมอาชีพหารายได้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้โรงพยาบาลคูเมืองประสบความส าเร็จเพราะเครือข่าย 
และการท างานเป็นทีมท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
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12. โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม 
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหา 

ที่องค์กรอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะโรงพยาบาลอยู่ห่างไกล มีการเปลี่ยนผู้น า 
และนโยบายบ่อย บุคลากรก็ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน และหน่วยงานมีสถานะวิกฤติ
ทางการเงิน เมื่อบุคลากรมี Low Self – Esteem ก็ท าให้ขาดความสุขในการท างาน จึงเกิด BLH 
Change project ตอนปีพ.ศ. 2561 โดยมีความเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนมีคุณค่า สามารถเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาได”้ จึงมีการพูดคุยและเกิดเป็นแผนในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ซึ่งมีเป้าหมาย
ให้โรงพยาบาลบ้านเหลื่อมเป็นองค์การหลักด้านสุขภาพอันดับหนึ่ งของอ าเภอขนาดเล็ก
จังหวัดนครราชสีมา ภายในปี 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. Pride BLH สร้างความภูมิใจในองค์กร 
2. BLH Transformation สร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในการท างานการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างระบบที่มีมาตรฐาน การสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง
3. Sustainable BLH DNA เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบ้านเหลื่อมมีการด าเนินงานภายใต้ค่านิยม ได้แก่ 
B = Best Practice ให้บริการด้วยคุณภาพ 
L = Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
H = Humanized and happy บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และมีความสุขในการท างาน 

โดยการสร้าง Happy works place ประกอบด้วย Happy people (คนท างานมีความสุข) Happy 
Home (ที่ท างานน่าอยู)่ และ Happy teamwork (สามัคคีชุมชนสมานฉันท์) 

อีกทั้งโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมก าลังด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรสู่  Green & Clean
Hospital ด้วยการสร้าง Art Care และHealing Environment และขับเคลื่อนสู่โรงพยาบาลรอบรู้
ด้านสุขภาพอีกด้วย 
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ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาม อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาม มีการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข มุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดี และมีความสุข
ในการท างาน เมื่อคนท างานในองค์กรมีความสุขย่อมส่งผลดีต่อองค์กร ความผาสุกในครอบครัว 
ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขให้ยั่งยืน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1) คนท างานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการท างานได้อย่างมืออาชีพ 
มีศีลธรรมอันดีงาม เอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อื่น 

2) ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ท างานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการท างาน
ของบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน โดยมีแนวทาง
การสร้างความสุขในที่ท างาน และในชุมชน (HAPPY WORKPLACE) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองขาม ได้แก่ 

Happy Body ส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ และคนในชุมชนให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ
Happy Hear กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
Happy Society สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม 
Happy Relax ให้ความรู้ความเข้าใจรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตลดความเครียด

ในการท างาน 
Happy Brain ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้

เกิดทักษะความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน 
Happy Soul ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 

และมีความเข้าใจในหลักค าสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
Happy Money สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่ เป็นหนี้  บริหารการใช้จ่าย 

ของตนเอง และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน 
Happy Family ส่งเสริมความตระหนัก ในความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
3) การท างานเป็นทีม (Happy Teamwork) 

สิ่งที่ท าให้เกิดความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองขามนั้น เริ่มมาจากการมีบุคคลที่เป็นผู้น าต้นแบบท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก 
ความศรัทธาและน าไปสู่การร่วมแรงร่วมใจให้การสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ด้วยจิตอาสา 
เพราะมีความคิดว่า “รพ.สต.เปรียบเสมือนบ้านของตนเอง” ตลอดจนบุคลากรทุกคนรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเอง ท าให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขามเป็นสถานที่ศึกษาดูงานทั้งจากใน
และต่างประเทศ 
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14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอโค มีการขับเคลื่อนความสุขของหน่วยงานด้วยการ

ยึดหลักการ “การน าองค์กรและการจัดการดี”การมีภาวะผู้น า การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ด าเนินงาน ซึ่งแผนงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. โครงการส่งเสริมและคัดกรองสุขภาพทุกกลุ่มวัย ต าบลคอโค โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย
ให้ประชาชนสุขภาพดีและมีความสุข 

2. ฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพ่ึงพิงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยร่วมกับ 
สหวิชาชีพ ปี 2563 ซึ่งมีโรงเรียนผู้สูงอายุ มีความสุข ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย 

3. 240 วัน ปรับเปลี่ยน วิถีชีวิต ชีวิตเปลี่ยน โดยมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่สุขภาพดี 
และมีความสุข (DPAC) 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอโค ยังมีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความสุข
ใน 9 มิติของบุคลากรด้วย ได้แก่ 

1. การงานดี (Happy work) ให้บริการทุกกลุ่มวัย 
2. ร่างกาย (Happy body) ออกก าลังกายทุกวันพุธตามโครงการ (DPAC) และถือตะกร้า 

นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต ตามนโยบายทุกวันศุกร์ 
3. น้ าใจดี (Happy heart) มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา แบ่งปัน 
4. ผ่อนคลายดี (Happy relax) จัดกิจกรรม คอโคเท่ียวปันสุข กินปู ดูดาวที่จันทบุรี 
5. การเงินดี (Happy money) มีการจัดท าสมุดบัญชีครัวเรือน 
6. สังคมดี (Happy society) มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน 
7. ครอบครัวดี (Happy Family) มีกิจกรรมที่ให้บุคลากรและครอบครัวเข้าร่วม 
8. ใฝ่รู้ดี (Happy brain) ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
9. ศาสนาและศีลธรรม (Happy soul) ด้วยกิจกรรม 1 เดือน 1 ความดี สร้างสามัคคี ต าบลคอโค
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ HA บันไดข้ันที่ 3 (reaccredit) 

บทสรุปผู้บริหาร 
จากการประเมินสุขภาวะองค์กร โดยคณะกรรมการบริหารองค์กรสร้างสุขและคณะท างาน 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ พบว่า คะแนน HPI = 67.59 คะแนน แสดงสุขภาวะของคนในองค์กรนี้ “ก าลังพัฒนา” 
ส าหรับคะแนนสูงสุดอยู่ที่ องค์ประกอบที่ 1 ความส าเร็จเชิงผลลัพธ์ มีคะแนน 87.50 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหาร 60 คะแนน องค์ประกอบที่ 3 สุขภาพกาย-ใจ 75 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 บรรยากาศ 65 คะแนน และคะแนนต่ าสุดอยู่ที่องค์ประกอบที่ 5 การลงทุน 
มีคะแนน 58 คะแนน ซึ่งโรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กร
สร้างสุข มีทีมสร้างสุขท าหน้าที่ขับเคลื่อนความสุขและสร้างกิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงาน 
โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ การแข่งกีฬา การท่องเที่ยว การท าบุญ 
และกิจกรรมที่ส าคัญตามเทศกาล รวมทั้งการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
สอดแทรกด้วยเนื้อหาด้านการสร้างสุข เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข 
มีการวิเคราะห์และประเมินผล พร้อมน าผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนในการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่เสริมสร้างการท างานของบุคลกรในองค์กร 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญ และพัฒนาการสร้างสุขในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
และผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะ
องค์กร 

2. เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีส่วนร่วม 
ในการสร้างสุขในองค์กร 

3. มีระบบการบริหารผลตอบแทนการยกย่องให้รางวัลและการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

1. ช่องทางการสื่อสาร จากผู้บริหารสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติต้องมีความชัดเจนเพ่ือลดปัญหา 
ความขัดแย้งในองค์กร 

2. เพ่ิมกิจกรรมการมีจิตอาสาส าหรับบุคลากรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริการที่ดี 
มีการท างานเป็นทีม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความผาสุก
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success หรือ Bright spot
เสริมสร้างความสัมพันธ์ โดยสื่อสารผ่านการประชุมรวมเจ้าหน้าที่ประจ าเดือนทุกเดือน

บทสรุปผู้บริหาร
ในการประชุมรวมเจ้าหน้าที่ในแต่ละเดือนมีกิจกรรม เช่น มีการนั่งสมาธิ บริหารร่างกายก่อน

การประชุม ประกวดร้องเพลง อวยพรวันเกิด มอบช่อดอกไม้ส าหรับเจ้าหน้าที่มาใหม่ น าเสนอ
ความรู้ทางวิชาการ เรื่องแจ้งให้ทราบจากทีมน า จากกลุ่มงาน และจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ท าให้เจ้าหน้าที่ได้พบปะกัน เกิดความรักและความผูกพันในองค์กร และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลให้ความส าคัญเรื่องการประชุมรวมเจ้าหน้าที่ในแต่ละเดือนและ

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถมาช่วย
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกัน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ใช้เวทีการประชุมรวมเจ้าหน้าที่น าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) ของแต่ละกลุ่มงาน 

ครั้ง 2 - 3 เรื่อง  โดยใช้เวลาน าเสนอประมาณ 10 – 15 นาท/ีเรื่อง
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรือ Bright  Sport 
การจัดกิจกรรมสร้างสุขในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการด าเนินกิจกรรมเกือบทุกประเภท

แต่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประเพณีต่อกันมา เช่น การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การจัดกิจกรรม
ตามเทศกาล การกิจกรรมงานเกษียณ ส่วนการจัดกิจกรรม OD ขึ้นอยู่กับงบประมาณ จึงท าให้กิจกรรมนี้ 
ไม่สามารถจัดได้ทุกปี 
บทสรุปผู้บริหาร 

โรงพยาบาลมีการสนับสนุนกิจกรรมในการสร้างสุขให้บุคลากรตามความเหมาะสม 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ และกิจกรรมในหน่วยงานที่หัวหน้างานสามารถจัดกิจกรรมได้
ผู้บริหารสนับสนุนเต็มที่ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การสนับสนุนและการให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามกิจกรรมในทุกหน่วยบริการ
ในโรงพยาบาล 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การจัดกิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงานส่วนใหญ่มีการด าเนินกิจกรรมตามบริบทของหน่วยงาน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญของผู้บริหารหน่วยงาน แต่ในภาพรวมของจังหวัดควรมีการจัด
กิจกรรมการสร้างสุขที่เป็นการเพ่ิมทักษะการสร้างความสุขในระดับตัวบุคคลให้แก่บุคลากรแต่ละ
หน่วยงานหมุนเวียนจัดทุกปี
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Telling Story
Happy Body 
“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” เป็นประโยคที่ทุกคนทราบดี แต่การปฏิบัติตามนั้นถือว่า

ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป การส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสาธารณสุข ดังนั้น โรงพยาบาลขุนหาญ จึงให้ความส าคัญเรื่องสุขภาพ
ของบุคลากร โดยก าหนดเรื่องสุขภาพเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล คือ “ โรงพยาบาล
ขุนหาญน่าอยู่ บริการดี มีคุณภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมและไว้วางใจ ผู้ให้บริการสุขภาพดี มีความสุข” 
และมีการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ดังนี้

1.  การส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่
โดยการออกก าลังกายของบุคลากรร่วมกันทุกวันพุธ เวลา 16.30-17.00 น. และแบ่งหน่วยงานท า
หน้าที่ในการน าออกก าลังกาย มีห้องฟิตเนสที่มีเครื่องออกก าลังกายหลากหลาย และจ านวนเพียงพอ
ให้บุคลากรใช้บริการมีการส่งบุคลากรไปอบรมเรื่องการออกก าลังกายเพ่ือน ามาแนะน าถ่ายทอด
ให้แก่สมาชิก

2. การส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม เช่น อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่และ
อาหารเจ้าหน้าที่เวร มีโภชนากรจัดการค านวณแคลลอรี่และสัดส่วนอาหารที่เหมาะสม รณรงค์พฤติกรรม
ลด หวาน มัน เค็ม มี Healthy Break ส าหรับการจัดประชุม จัดแบ่งเวลาการรับประทานอาหารกลางวัน
เจ้าหน้าที่ เพื่อลดความแออัดในช่วงการระบาดของโรคโควิด 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ
ลงใน google form เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นการเตือนตนเองว่ามีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมเพียงใด

4. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจ าทุกปี โดยการวิ่งทดสอบสมรรถภาพ 
2.4 กิโลเมตร และการทดสอบกายอุปกรณ์ เช่น การทดสอบความจุปอด ทดสอบความแข็งแรงและ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

5. ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกปี และบันทึกผลการตรวจในสมุด
บันทึกการตรวจสุขภาพให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง

6.จัดตั้งคลินิกวัยท างาน เพ่ือให้บุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพสามารถเข้ามารักษาต่อเนื่องโดยมี
แพทย์ประจ าตัว 

7. จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการท างานแก่หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาล เพ่ือให้มีความรู้และน าไปบริหารจัดการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในหน่วยงาน

8. ก าหนดเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเป็นเกณฑ์ในการประเมิน KPI รายบุคคล 
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บทสรุปผู้บริหาร

การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ จึงก าหนดตั้งแต่นโยบายลงสู่แนวทางปฏิบัติ

และมีการประเมินผล อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรค่อยๆซึมซับ

พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันจนเกิดเป็นนิสัย ตลอดจนถ่ายทอดพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีสู่คนในครอบครัวและชุมชนต่อไป

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพบุคลากร

2. ก าหนดประเด็นสุขภาพเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และมีการสื่อสารให้บุคลากร

ทุกคนได้รับทราบ ท าให้เกิดความตระหนักเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ 

3. ก าหนดประเด็นสุขภาพเป็นหนึ่งในการประเมิน KPI รายบุคคล

4. มีการด าเนินการและให้ความส าคัญด้านสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

5. มีการชื่นชมให้รางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. ติดตามพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล

2. น าข้อมูลสุขภาพของบุคลากรกลุ่มเสี่ยง มาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือวิเคราะห์

ความเสี่ยงเชิงป้องกัน

3. ก าหนดนโยบายให้มีการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

1.ประเด็น Success Story หรือ  Bright Spot
“การสร้างความผูกพันที่จะช่วยท าให้บุคลากรอยากท างานอยู่กับโรงพยาบาลต่อ”
โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยงเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง  เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

มีอัตราก าลังบุคลากร จ านวน 157 คน ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA 
บันไดขั้นที่ 3 (Reaccredit) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2563 ซึ่งกว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับที่ 4 ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพและการบริหาร
องค์การ เป็นความส าเร็จที่จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง บุคลากร
ทุกระดับมีความเหนื่อยล้า ทั้งกายและใจ และบางคนเกิดความคิดที่อยากจะออกนอกระบบ ด้วยเหตุ
นี้โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างความผูกพันที่จะช่วยท าให้บุคลากรอยากท างาน
อยู่กับโรงพยาบาลต่อ โดยการจัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และเพ่ือให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี ความผูกพันภายในองค์กรมากยิ่งข้ึน 

โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง โดยการน าของท่านผู้อ านวยการจึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
มีความประทับใจ เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความผูกพันกับโรงพยาบาล ดังนี้

1. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเกิดขึ้นเนื่องจากการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ พบว่าเจ้าหน้าที่
มีน้ าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ดัชนีมวลกาย BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้ช่วยกันคิดหาวิธีที่จะดูแล
และส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่อย่างน้อยต้องท าให้น้ าหนักตัวลดลง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
สุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง โดยมีกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้

1.1 ตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือเฝ้าระวัง และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ของเจ้าหน้าที่

1.2 กิจกรรมว่า “วิ่งล่าไมล์ โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยจะมีการมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่สะสมระยะทางตามที่ก าหนด
ในแต่ละสัปดาห์ โดยเริ่มกิจกรรมช่วงต้นปีงบประมาณ 2563

พบว่า กิจกรรมดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกประทับใจ องค์กรเป็นห่วงเป็นใย
ในสุขภาพ เห็นคุณค่าในตัวเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาจะต้องท าตัวให้มีคุณค่าต่อองค์กรเช่นกัน
กลายเป็นความรักความผูกพันที่ดีที่มีต่อองค์กร จึงได้ด าเนินการกิจกรรมนี้ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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2. กิจกรรมร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลประจ าสัปดาห์ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้น
ทุกวันพฤหัสบดี โดยเรียกกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรม 5 ส ประจ าสัปดาห์” โดยแต่ละสัปดาห์จะเปลี่ยน
จุดบริเวณในการบ ารุงรักษา เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรักสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

3. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเจ้าหน้าที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งผู้มารับต าแหน่งใหม่
ทุกระดับชั้น และเจ้าหน้าที่ที่ย้ายไปประจ าในหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งสร้างความทรงจ าที่ดีและ
ความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

4. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงพยาบาลโดยให้หน่วยงานจับฉลากแบ่งสีและร่วมแข่งขัน
กีฬาเปตอง แชร์บอล เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี สนุกสนาน ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน

5. กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน เช่น กิจกรรมปีใหม่ การจัดกิจกรรมประกวด
ร้องเพลง กิจกรรมการแต่งกายซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนานประทับใจและ
สร้างความทรงจ าที่ดีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

6. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยทางโรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดยในช่วงเวลาที่ทางอ าเภอจัดกิจกรรมจิตอาสา หรือหน่วยงานต่างๆ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จะเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความสมัครใจ ท าให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆประทับใจในอาสาสมัคร 
ของโรงพยาบาลในทุกๆครั้งท่ีมีกิจกรรม

7. กิจกรรมเยี่ยมเจ้าหน้าที่และญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร) ที่ป่วยและ
เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บไข้ ได้ป่วย คลอดบุตร โดยจะมีตัวแทนกลุ่ม
งานต่างๆ เข้าเยี่ยมพร้อมมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้ 
2. บทสรุปผู้บริหาร

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีพลังในการท างาน
อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ
เกิดเป็นพฤติกรรมบริการที่ดี พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีชีวิตมีความรัก
มีการเรียนรู้ มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี โดยน าผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
Happinometer ของโรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง สภาพปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความรักความผูกพัน
ในองค์กรมาจัดท าเป็นโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กรและ
ท างานอย่างมีความสุข ดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมความรักความผูกพันในองค์กร

1. กิจกรรมเยี่ยมเจ้าหน้าที่ สามี ภรรยา บุตร ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น
อุบัติเหตุ เจ็บไข้ ได้ป่วย คลอดลูก

2. กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน เช่น กิจกรรมปีใหม่การจัดกิจกรรมประกวด
ร้องเพลงกิจกรรมการแต่งกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนาน ประทับใจและสร้างความ
ทรงจ าที่ดีให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
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ทั้งสองกิจกรรมนี้ส่งผลให้คนที่รับรู้สึกประทับใจ ที่องค์กรเป็นห่วงเป็นใย เห็นคุณค่าในตัวเขา 
เกิดความรู้สึกว่าเขาจะต้องท าตัวให้มีคุณค่าต่อองค์กรเช่นกัน กลายเป็นความรักความผูกพันที่ดี
ที่มีต่อองค์กร  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเจ้าหน้าที่ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่รู้จักประเพณี การไปลามาไหว้ การให้ความ
เคารพซึ่งกันและกัน
กิจกรรส่งเสริมสุขภาพ

1. ตรวจสุขภาพประจ าปีเพ่ือเฝ้าระวังและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่   

2. ชื่อกิจกรรมว่า “วิ่งล่าไมล์ โรงพยาบาลน้ าเกลี้ยง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยจะมีการมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่สะสมระยะทาง
ตามท่ีก าหนดในแต่ละสัปดาห์ด้วย 

3. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงพยาบาลโดยให้หน่วยงานจับฉลากแบ่งสีและร่วมแข่งขันกีฬากัน 
สร้างความรัก สามัคคี สนุกสนาน ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน

ทั้ง 3 กิจกรรม เน้นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของเจ้าหน้าที่ให้มีความสุขและ
รู้สึกผ่อนคลายจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรักสามัคคี สร้างความคุ้นเคยกันภายในองค์กร
3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   

ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุน ทุกกิจกรรมในองค์กรที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ 
ทั้งสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกครั้ง
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ท าให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กรมีการสนับสนุน
งบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม กลวิธี หรือกลยุทธ์ในการสร้าง
แรงจูงใจ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ตามสภาพบุคคลและสภาพแวดล้อม
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลโนนคูณ อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
1. องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม,โรงพยาบาลโนนคูณผ่านการรับรองคุณภาพ HA

บันไดข้ันที่ 3 (reaccredit) มีนัดประเมินรับรองธ ารงไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มช่องทางการรับฟังค าบ่นและค าแนะน า พยายามปรับปรุง

บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และมีการคืนข้อมูลให้ผู้รับบริการทราบ 
เมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

3. ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการท างาน ระบบและกลไกการบริหารผลตอบแทน
การท างานที่ผ่านมาแบบประเมิน 360 องศา ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผู้ร่วมงานนั้น
มีการสะท้อนข้อมูลเรื่องตัวชี้วัดเรื่อง ขาด ลา มาสาย รวมทั้งกิจกรรมงานพิธียังใช้ได้โรงพยาบาลผลดี 
แต่ควรมีการปรับปรุงในแง่สัดส่วนของผู้รับผลงานภายนอกให้เหมาะสม รวมทั้งสัดส่วนคะแนน
ในช่องความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ได้ผลดีและมีคุณภาพควรมีการใช้ KPI ในงานที่รับผิดชอบมาให้
นับหนักร่วมประเมินกรรมการบริหารโรงพยาบาลรับทราบและตั้งคณะท างานปรับปรุงแบบประเมิน
เพ่ือใช้ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

4. เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการบุคลากร มีการทบทวน
เรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่ทุกปี และสามารถเพ่ิมเติมในที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ปรับจากเดิม 
เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเดือนละ 2 ครั้ง และการดูแลบุคลากรได้ทันท่วงที

5. ระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากร ข้อมูลจากการประเมินสุขภาพกายและใจ
ของเจ้าหน้าที่ ปี 2563 พบว่ากลับมามีปัญหาเพ่ิมขึ้นกว่าปี 2560 จึงให้เร่งกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ 
พิชิตโครงการก้าวท้าใจและน าโครงการ Role model และ โครงการใจท้าใจกลับมา นอกจากนี้ 
กรรมการบริหารโรงพยาบาลให้งบประมาณอนุมัติด าเนินโครงการโปรแกรมสร้างสุขและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจคนวัยท างาน เพ่ิมข้ึนมาด้วย

6. ระบบและกลไกของความก้าวหน้าในอาชีพกรรมการบริหารโรงพยาบาลมอบหมาย
ทีมบุคลากรให้ดูแลเส้นทางก้าวหน้าไว้อย่างเป็นระบบ มีการกระตุ้นเตือนล่วงหน้า 1 ปี และ
สนับสนุนอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่บุคลากร

7. ระบบและกลไกการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ทบทวนผู้รับผิดชอบ และยังคงน าเรื่องนี้บรรจุไว้ในแบบการประเมินผลงานบุคลากร 360 องศา 
ไม่เปลี่ยนออกและเพ่ิมเติมแบบล าดับข้าราชการที่ต้องด าเนินการตรวจรับงานก่อสร้างและปรับปรุง 
เผื่อผู้ได้รับมอบหมาย
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8. การดูแลความสุขของครอบครัวบุคลากร กรรมการบริหารโรงพยาบาลทบทวน กิจกรรมเดิม 
ที่มีมาสามารถสร้างสุขให้บุคลากรและครอบครัวได้ในระดับหนึ่งให้ถือด าเนินการต่อเนื่อง

9. การจัดการบุคลากรให้ท างานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ กรรมการบริหารโรงพยาบาล
ทบทวนปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ร่วมกับภาระงานที่ท า ได้มีการจัดปรับเปลี่ยนต าแหน่งงานและเสริม
อัตรากาลังให้เป็นที่พึงพอใจกับตัวบุคลากรและหน่วยงาน

10. การประเมินสุขภาพของบุคลากร การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร การจัดการ
ความเครียดของบุคลากร กรรมการบริหารโรงพยาบาลได้รับข้อมูลปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่จากทีม
สร้างเสริมสุขภาพ และได้มอบหมายให้ทีมสร้างสุขด าเนินโครงการโปรแกรมสร้างสุขและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางใจคนวัยท างาน

ผลการประเมินสุขภาวะภาครัฐ (Happy Public Organization Index)

จากผลการด าเนินงานพบว่าผลการประเมินสุขภาวะภาครัฐ ( Happy Public Organization 
Index) โรงพยาบาลโนนคูณ เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.26 โดยพบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
องค์ประกอบที่ 4 A:Atmosphere บรรยากาศ (ร้อยละ 95) องค์ประกอบที่  5 I:Invesment
การลงทุน (ร้อยละ 91.67) องค์ประกอบที่ 1 S:Success ความส าเร็จ (ร้อยละ 87.54) และ
องค์ประกอบที่ 3 B:Body & Mind สุขภาพกาย-ใจ (ร้อยละ 80.56) ตามล าดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยคือ
องค์ประกอบที่ 2 A:Administration การบริหาร (ร้อยละ 70)
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

เร่งด าเนินการให้คนท างานมีความสุขในที่ท างานหน้าอยู่เพราะมนุษย์เติบโตจากการท างาน 
เพราะงานเป็นเครื่องขัดเกลาและเป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์เรียนรู้และเติบโตเต็มศักยภาพของตน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็น Success หรือ Bright spot
1. ความยึดมั่นผูกพันองค์กร
2. ความสามัคคี

บทสรุปผู้บริหาร
การปฏิบัติงานที่มีความสุขของบุคลากร ประกอบด้วยหลายปัจจัยซึ่งผู้บริหารต้องตระหนัก

และเห็นความส าคัญและให้การส่งเสริมอย่างจริงจังเพราะเมื่อบุคลากรมีความสุขจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีความรักและยึดมั่นผูกพันองค์กรซึ่งกิจกรรม
ที่ก าหนดขึ้นในหน่วยงาน ได้แก่ การส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือให้สุขภาพกายดี การส่งเสริม
การพัฒนาจิตรปฏิบัติธรรมเพ่ือให้สุขภาพจิตดี การท่องเที่ยวเพ่ือให้บุคลากรได้อยู่ร่วมกัน 
มีความสุขและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะการจัดกิจกรรมตามเทศกาลที่ส าคัญต่างๆเพ่ือบุคลากร
มีความผ่อนคลายการเยี่ยมคลอดการเยี่ยมไข้และการช่วยงานมงคล หรือแม้กระทั่งงานศพ
เพ่ือให้ก าลังใจกันและกัน สร้างความผูกพันที่ดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรอีกประการที่ส าคัญ
คือการสร้างสมรรถนะที่จ าในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสง่างาม ให้การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีให้มีขวัญและก าลังใจ
และปฏิบัติงานอย่างมีความสุขต่อไป
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารมุ่งม่ันในการสร้างสุขแก่บุคลากร
2. บุคลากรมีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างผลงานเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองขยายวงกว้างมากขึ้น

346



หน่วยงาน โรงพยาบาลเบญจลักษเ์ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ
ของกระทรวงสาธารณสุข  (Happy Public Organization Index)

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 
(F2) มีบุคลากรทั้งหมด 130 คน จากผลการประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐของกระทรวง
สาธารณสุข (Happy Public Organization Index) ในปี 2563 กิจกรรมสร้างสุขที่องค์กร
ท ามาแล้ว คือ กีฬาฮาเฮ การท่องเที่ยวการบ าเพ็ญประโยชน์ การท าบุญ สร้างความสัมพันธ์ 
การอบรมด้านการด ารงชีวิต เช่น การออมเงิน กิจกรรม 6 ชมรม รวมทั้งการจัดงานตามเทศกาล 
เช่น เทศกาลกินผัก เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการชวนเพ่ือเป็นคนดี 
ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลในกรมสมเด็จพระเทพฯ ที่ด าเนินการมาเป็นปี่ที่ 3 แล้ว ส่วนการ
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ก็มีทั้งการอบรม ซึ่งโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
มีบุคลากรครู ก กิจกรรมสร้างสุขจ านวน 2 คน ส่วนรายละเอียดแยกตามหมวดมีดังนี้

หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร แปรผลองค์กร

ปี2562 ปี2563 ปี2562 ปี2563

หน่วยงานท่ี 1 65.74 70.75 ก าลังพัฒนา ก าลังพัฒนา

หน่วยงานท่ี 2 96.3 100 น่าปลื้มที่สุด น่าปลื้มที่สุด

หน่วยงานท่ี 3 76.85 78 น่าปลื้มที่สุด น่าปลื้มที่สุด

หน่วยงานท่ี 4 62.04 70 ก าลังพัฒนา ก าลังพัฒนา

หน่วยงานท่ี 5 91.67 95 น่าปลื้มที่สุด น่าปลื้มที่สุด

หน่วยงานท่ี 6 76.85 80 น่าปลื้มที่สุด น่าปลื้มที่สุด

หน่วยงานท่ี 7 44.44 60 ต้องรีบปรับปรุง ก าลังพัฒนา

หน่วยงานท่ี 8 31.48 52.6 ต้องรีบปรับปรุง ต้องเพิ่มความใส่ใจ

หน่วยงานท่ี 9 48.15 65 ต้องรีบปรับปรุง ก าลังพัฒนา

หน่วยงานท่ี 10 39.81 55.25 ต้องรีบปรับปรุง ต้องเพิ่มความใส่ใจ

หน่วยงานท่ี 11 80.56 82.2 น่าปลื้มที่สุด น่าปลื้มที่สุด

หน่วยงานท่ี 12 99.07 100 น่าปลื้มท่ีสุด น่าปลื้มท่ีสุด

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 67.75 75.73 ก าลังพัฒนา น่าปลื้มที่สุด

ผลการประเมินสุขภาวะองค์กรจ าแนกตามมิติ ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล
เบญจลักษเ์ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562-2563 
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จากตาราง ผลการประเมินสุขภาวะองค์กรจ าแนกตามประเภทหน่วยงานในโรงพยาบาล
เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562-2563 พบว่าภาพรวมปี 
มีสุขภาวะองค์กร อยู่ในระดับ “ก าลังพัฒนา” ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 67.75 และในปี 2563 ยกระดับมาอยู่
ในระดับ“น่าปลื้มที่สุด”ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ที่คะแนนเฉลี่ย 75.73  เมื่อจ าแนกตามประเภทหน่วยงาน  
พบว่าในปี 2562 มีสุขภาวะองค์กร สูงสุด อยู่ในระดับ “น่าปลื้มที่สุด” ที่คะแนนร้อยละ 99.07 
รองลงมาคือ ร้อยละ 96.30 และ ร้อยละ 91.67 ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานที่มีสุขภาวะองค์กรระดับ
ต่ าสุดอยู่ในระดับ ต้องรีบปรับปรุง คือ  ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย  31.48 รองลงมาคือ 44.44 และ 48.15
ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2563 พบว่าทุกหน่วยงานมีสุขภาวะองค์กร น่าปลื้มที่สุด 
ทุกหน่วยงาน ที่คะแนนเฉลี่ย 87.04 เมื่อจ าแนกตามประเภทหน่วยงาน พบว่าในปี 2563 มีสุขภาวะ
องค์กร สูงสุด อยู่ในระดับ “น่าปลื้มที่สุด” ที่คะแนนร้อยละ 100 จ านวน 2 หน่วยงาน รองลงมาคือ 
ร้อยละ 95 และ ร้อยละ 82.22 ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานที่มีสุขภาวะองค์กรระดับต่ าสุดอยู่ในระดับ 
ต้องเพ่ิมความใสใจ คือ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 52.60 รองลงมาคือ 55.25 ตามล าดับ
สรุปหัวข้อที่ต้องเร่งพัฒนา

1. มิติด้านการบริหาร (A: Administration) มี 1 หัวข้อซึ่งมีค่าคะแนนต่ าสุด คือ ร้อยละ 
50.00 คือระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากรและระบบ

2. มิติด้านความส าเร็จ (Success) หัวข้อองค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ร้อยละ 
75.00

3. มิติด้านบรรยากาศ (Atmosphere) หัวข้อที่มีคะแนนต่ าสุดคือผู้บริหารทุกระดับ
เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร ,บรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมความสุขของบุคลากรและ
ความปลอดภัยในการท างานมีค่าคะแนนที่ร้อยละ 75

4. มิติด้านการลงทุน (Investment) ข้อที่มีค่าต่ าสุดคือหัวข้อ การสื่อสารเรื่องการสร้างสุข
ในองค์กร,การเรียนรู้การสร้างสุขในองค์กรการสนับสนุนทรัพยากรสร้างสุขจากองค์กรและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสร้างสุข ร้อยละ 75
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
เกิดความรัก สามัคคี และช่วยเหลือ แบ่งปัน ซึ่งกันและกัน

บทสรุปผู้บริหาร
การสร้างองค์กรแห่งความสุขได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนทั้งตัวผู้น าทุกระดับ

จะต้องให้ความส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแกนหลักให้บุคลากรมีการสร้างบรรยากาศที่ดี 
เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ร่วมกับผิดชอบร่วมแบ่งปัน กล้าเสนอแนวคิดหรือกิจกรรมดีๆ 
ได้อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ทีมผู้น าสูงสุด
2. สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
3. วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
4. การเคารพและการให้เกียรติผู้อ่ืน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับต่างๆ (จังหวัด เขตสุขภาพและระดับประเทศ)
2. เผยแพร่และสื่อสารองค์กรที่มีผลการด าเนินการดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างหรือหลักคิด
เพ่ือใช้ต่อยอดให้สามารถท ากิจกรรมคุณภาพได้หลากหลายขึ้น
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
“ใหม่ทั้งคน ทั้งงาน และโรงพยาบาล ท าอย่างไรให้ทุกคนรักและผูกพันในองค์กร”
โรงพยาบาลพยุห์เป็นโรงพยาบาลเล็กๆ จนๆ แต่จริงใจพร้อมรับใช้ประชาชน เปิดให้บริการ

ตั้งแต่ตุลาคม 2556 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีอัตราก าลังบุคลากรประมาณ 112 คน 
ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 
ลูกจ้างเหมาบริการ ด้วยการที่เป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่นและเพ่ิงจบใหม่ 
ยังไม่มีประสบการณ์ในการท างาน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน อยู่ในวัยท างานและ
วัยสูงอายุ ซึ่งมีความแตกต่างในช่วงวัย ระดับการศึกษามีความหลากหลายในกลุ่มวิชาชีพท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมีความรักความผูกพันในองค์กร ส่งผลให้มีปัญหาอุปสรรคในการท างานและ
การสื่อสารในองค์กรด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลพยุห์ จึงได้หาวิธีในการสร้างความรักความผูกพัน
ในองค์กรโดยการจัดกิจกรรมต่างเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรักและความผูกพันในองค์กรขึ้น 

ด้านความรักความผูกพันในองค์กร ก็คิดกันว่าจะท าอย่างไรดีให้เจ้าหน้าที่รู้สึกผูกพันกับองค์กร
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพยุห์ท่านได้เสนอว่าทุกคนจะมีวันส าคัญของตนเอง นั้นก็คือวันเกิดจึงได้คิด
กิจกรรมนี้ขึ้นมา

1. กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดส าหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพยุห์ ที่ เกิดในเดือนนั้นๆ 
ในการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 ของเดือน โดยคิดหาของขวัญวันเกิดที่ราคาไม่แพงมากนักแต่ดูมีคุณค่า
และน่ารักจึงได้มาเป็นตุ๊กตามอบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนนั้นครบทุกคน

ทั้งโรงพยาบาล เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา
พบว่ากิจกรรมดังกล่าว ท าให้คนที่รับประทับใจรู้สึกประทับใจ องค์กรเป็นห่วงเป็นใย

เห็นคุณค่าในตัวเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาจะต้องท าตัวให้มีคุณค่าต่อองค์กรเช่นกัน กลายเป็นความรัก
ความผูกพันที่ดีที่มีต่อองค์กร  จึงได้ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2563  

ในปีงบประมาณ 2563 ได้เปลี่ยนของขวัญวันเกิดจากตุ๊กตาเป็นต้นแคทตัสเพราะต้องการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นหน้าที่ต้องดูแลรักษาต้นแคทตัสให้เจริญงอกงามสุขใจ
ทั้งผู้ให้และผู้รับ
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2. กิจกรรมเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ สามี ภรรยา บุตร ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล

ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย คลอดลูก โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานที่มีเจ้าหน้าที่เจ็บป่วย

ต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลเป็นตัวแทนโรงพยาบาลพยุห์ น าพาคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมให้ก าลังใจ

และมอบเงินสิ่งของสนับสนุนตามก าลังศรัทธา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่รับประทับใจในความห่วงใย

ขององค์กรกลายเป็นความรักความผูกพันที่ดีที่มีต่อองค์กร

3. กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ช่วงแรกเริ่มตักบาตรที่เวลา 07.30 น. 

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมน้อย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่มาท างาน

เป็นส่วนน้อย แต่เมื่อปรับเปลี่ยนเวลาเป็นเวลา 08.30 น. ท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้นผู้ที่มา

รับบริการเองก็ได้ร่วมท าบุญตักบาตรด้วย ของที่น ามาท าบุญตักบาตรมีจ านวนมาก โรงพยาบาลพยุห์

จึงขอของบางส่วนจากพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตร เพ่ือมอบต่อให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ 

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ท าบุญทั้งในส่วนผู้ให้และผู้รับ เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รู้จักการให้และแบ่งปัน

ด้วยการท าบุญตักบาตร ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่

4. กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยุห์ เกิดขึ้นเนื่องจากการตรวจ

สุขภาพเจ้าหน้าที่ พบว่าเจ้าหน้าที่มีน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ท าให้ดัชนีมวลกาย BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

จึงได้ช่วยกันคิดหาวิธีที่จะดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยต้องท าให้น้ าหนักตัวลดลง

จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยุห์ โดยมีกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ดังนี้

(1) ตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อเฝ้าระวังและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของ

เจ้าหน้าที่   

(2) ส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยให้เจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ season 2 

60 วัน พิชิต 6,000 กิโลแคลอรี่ โดยก าหนดให้ออกก าลังตามความเหมาะสมและส่งรายงานผล

ในระบบรายงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการ 

(3) การจัดกิจกรรมตรวจสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเจ้าหน้าที่ โดยได้ขอสนับสนุน

วิทยากรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์จากอ าเภอพยุห์ มาเป็นวิทยากรและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้รู้สมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง และทราบถึงปัจจัยเสียงด้านต่างๆที่เกิดขึ้น 

และแนะน าในการดูแลสุขภาพ

(4) กิจกรรมกีฬาสีประเพณี คปสอ.พยุห์ จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรักความสามัคคี

ในองค์กร และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงจากการเล่นกีฬา
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(5) กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ ได้ ใช้ เวลาว่างร่วมกันนอกสถานที่  โดยบริบทการท างาน
ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นเวรหรือผลัด มีภาระงานที่มาก เวลาในการพบปะหรือ
ท ากิจกรรมร่วมกันน้อย จึงท าให้การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่ไม่ดีเท่าที่ควร เราจึงคิดหาวิธีที่จะ
ท าอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาว่างเพ่ิมมากขึ้น และใช้เวลาว่างร่วมกัน โดยการลดเวลางาน ปรับลดเวร
การท างาน ปรับเกลี่ยอัตราก าลังในส่วนงานที่ต้องปฏิบัติเป็นเวรหรือผลัด ท าให้เจ้าหน้าที่มีเวลาว่างมากขึ้น 
เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน และหากิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ด้วยช่วงนี้
ได้มีกระแสการรักสุขภาพโดยการวิ่งออกก าลังกาย และมีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมรายการกิจกรรมวิ่ง มาเล่า
ประสบการการณ์ที่ได้เข้าร่วมให้ฟัง ซึ่งมีการจัดรายการวิ่งตลอดทั้งปี เราจึงคิดว่าควรจะส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างร่วมกันในกิจกรรมรายการวิ่ง หรือปั่นจักรยานต่าง ๆ ผู้สมัครจะเสียค่าสมัคร 
ได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัย รวมทั้งได้ท่องเที่ยวและสุขภาพ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยหน่วยงานสนับสนุนรถรับส่งไปร่วมกิจกรรม ในช่วงแรกยังไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก 
แต่พอได้มีการโพสรูปกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในรายการต่าง ๆ ในไลน์กลุ่มหน่วยงานก็ท าให้มี
เจ้าหน้าที่สนใจและร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและควรส่งเสริมต่อไป อาจจะ
ต้องเพ่ิมและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมมากขึ้น

(6) กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่ที่บรรจุใหม่และย้ายมา เพ่ือให้ได้มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานในองค์กรและ
จัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับในการมาปฏิบัติงานในองค์กร แนะน า
ให้เจ้าหน้าที่องค์กรได้รู้จักกัน

(7) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลพยุห์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเ พ่ือส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่มีจิตอาสาในการพัฒนาองค์กร โดยให้เจ้าหน้าที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างที่องค์กรจัดขึ้น 
เพ่ือพัฒนาองค์กร โดยเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความสามัคคี มีน้ าใจ จิตอาสา 
ช่วยเหลือองค์กรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

352



2. บทสรุปผู้บริหาร
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมี

ความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ เกิดเป็น
พฤติกรรมบริการที่ดี พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ 
มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี โดยน าผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
Happinometer ของโรงพยาบาลพยุห์ สภาพปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ต่อความรักความผูกพัน
ในองค์กร มาจัดท าเป็นโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กรและ
ท างานอย่างมีความสุข ดังนี้
กิจกรรมส่งเสริมความรักความผูกพันในองค์กร

1. กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดส าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยุห์
2. กิจกรรมเยี่ยมเจ้าหน้าที่ สามี ภรรยา บุตร ที่ต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น

อุบัติเหตุ เจ็บไข้ ได้ป่วย คลอดลูก
ทั้งสองกิจกรรมนี้ส่งผลให้คนที่รับประทับใจ รู้สึกประทับใจองค์กร เป็นห่วงเป็นใย เห็นคุณค่า

ในตัวเขา เกิดความรู้สึกว่าเขาจะต้องท าตัวให้มีคุณค่าต่อองค์กรเช่นกัน กลายเป็นความรัก 
ความผูกพันที่ดีท่ีมีต่อองค์กร  

3. กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างร่วมกันนอกสถานที่ ในช่วงแรกยังไม่ค่อยได้รับความสนใจ
มากนัก แต่พอได้มีการโพสรูปกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในรายการต่างๆ ในไลน์กลุ่มหน่วยงาน 
ก็ท าให้มีเจ้าหน้าที่สนใจและร่วมกิจกรรมเพ่ิมขึ้น  กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและควรส่งเสริม
ต่อไป อาจจะต้องเพ่ิมและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมมากขึ้น
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รู้จัก
การให้และแบ่งปันด้วยการท าบุญตักบาตร ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
กิจกรรส่งเสริมสุขภาพ

โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพยุห์ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 43 คน 
ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 ถึงแม้ยังเป็นตัวเลขที่น้อย ในส่วนผล
ของการเปลี่ยนจากเกณฑ์ที่วัด แต่ก็เป็นก้าวแรกของกิจกรรมที่ท าให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักและใส่ใจ
ในเรื่องสุขภาพ หันมาดูแลตนเอง ควบคุมอาหารและออกก าลังกาย ก้าวต่อไปจะต้องหาวิธีในการ
สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจ ให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจและรักสุขภาพให้มากขึ้นและมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงบประมาณ การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการท ากิจกรรม กลวิธี กลยุทธ์ในการด าเนินการ
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ล้วนแล้วแต่ท าให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร มีการ

สนับสนุนงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนกิจกรรม กลวิธี หรือกลยุทธ์ในการ
สร้างแรงจูงในเพ่ือการร่วมกิจกรรม 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

บทสรุปผู้บริหาร
โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่มา 5 ปี เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จบใหม่ 

(สายวิชาชีพ) อยู่ในวัยเดียวกันอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ภูมิล าเนาส่วนมากเป็นคนในท้องที่ซึ่งดูแลกันง่าย
ไม่มีความซับซ้อนสามารถพูดคุยสื่ อสารกันได้ดีทุกคน ทั้ งแบบทางการและกึ่ งทางการ
ในด้านการปฏิบัติงานและปัญหาเรื่องกังวลอ่ืนๆ ในรูปแบบคนในครอบครัวได้อยู่เสมอ ผลักดัน
สวัสดิการที่พักในโรงพยาบาลอย่างพอเพียงส าหรับผู้ต้องการพักทุกคน เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกัน
เสนอแนะทางพัฒนาโรงพยาบาลในสถานการณ์สมมุติ เช่น หากท่านเป็นผู้อ านวยการท่านอยาก
ท าอะไรและน าประเด็นมารวบรวมท าจริง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การอยู่แบบครอบครัวที่ท างานเป็นเสมือนบ้าน ต้องร่วมใจอยู่ด้วยความรักเอ้ืออาทรให้คนในบ้าน
มีความสุขไม่มีค าว่าผู้บังคับบัญชาและลูกน้องมีแต่พ่ีน้องเพ่ือนร่วมงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการการเงินให้มีความพอเพียง
ต่อการใช้จ่าย

2. สร้างความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์กร ให้มีแนวทางที่เป็นองค์สร้างสุขเพิ่มขึ้น
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Success Story หรือ Bright Spot จากการด าเนินงานหน่วยงานแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
Success story ของโรงพยาบาลไพรบึง คือ การสร้างความรักความผูกพันและความสามัคคี

ในหมู่คณะเจ้าหน้าที่ขององค์กร โดยโรงพยาบาลไพรบึงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การจัดแข่งขันกีฬาสีกีฬาภายในของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล, การท ากิจกรรม 5ส.ด้วยกันทุกเดือน,  
การเยี่ยมคลอดเจ้าหน้าที่, การเยี่ยมป่วย, การจัดประชุมและจัดเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกัน, 
การจัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ , การจัดสวัสดิการช่วยเหลือบ าเพ็ญกุศลศพญาติเจ้าหน้าที่ , 
การปฏิบัติธรรม เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลไพรบึง โดยที่ผ่านมาไม่มีเรื่องทะเลาะกันของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นในองค์กรเลย
บทสรุปผู้บริหาร

โรงพยาบาลไพรบึงได้ด าเนินการพัฒนาให้เป็นองค์กรสร้างสุข โดยผู้บริหารโรงพยาบาล 
ได้ก าหนดเป็นนโยบายการสร้างสุขในองค์กร ซึ่งก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ การสร้างสุขในองค์กร 
ปีงบประมาณ 2563 โดยด าเนินการตามหลัก 3 ประการ คือ 

1. Happy people คนท างานมีความสุข มีการจัดสมดุลชีวิตในการท างาน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน

2. Happy Workplace ที่ท างานน่าอยู่เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ
ให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก)

โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย

(1) Happy Body (สุขภาพดี) คือการมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 
(2) Happy Heart (น้ าใจงาม) มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความเชื่อว่า

ความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้
(3) Happy Society (สังคมด)ี มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนท างานและพักอาศัย

มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี
(4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 
(5) Happy Brain (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ 

น าไปสู่การเป็นมืออาชีพและความม่ันคงก้าวหน้าในการท างาน
(6) Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 
(7) Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม 

ประหยัด รู้จักวิธีใช้เงินไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายแต่เท่าที่จ าเป็น ยึดหลักค าสอนการด าเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
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(8) Happy Family (ครอบครัวด)ี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว 
เพ่ือน าไปเป็นหลักการใช้ชีวิตให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงามจึงจะเกิดเป็น
คนดีในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพ่ือน รักในสิ่งที่พอเพียง)

3. Happy Teamwork การท างานเป็นทีม เป็นการสร้างพลังและศักยภาพขององค์กร 
โดยทีมงานท่ีดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์กรมีความส าเร็จและมีความสุข

สรุปผลการประเมินสุขภาวะขององค์กร (HPI) โรงพยาบาลไพรบึง ปีงบประมาณ 2563
โดยใช้โปรแกรมการประเมินสุขภาวะ (Happy  Public Organization Index : (HPI) พบว่า

1. โรงพยาบาลไพรบึง เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะของบุคลากรอยู่ในระดับ น่าปลื้มที่สุด โดยได้คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 ร้อยละ  87.50
องค์ประกอบที่ 2 ร้อยละ  95.00
องค์ประกอบที่ 3 ร้อยละ  86.11
องค์ประกอบที่ 4 ร้อยละ  95.00
องค์ประกอบที่ 5 ร้อยละ  92.00
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  90.74 อยู่ในระดับ น่าปลื้มที่สุด

2. ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาที่จะด าเนินการพัฒนาต่อ คือ
2.1 การจัดการความเครียดของบุคลากร
ในช่วงภาวะวิกฤตเรื่องการระบาดของโรคโควิด 2019 ในช่วงต้นของการระบาด บุคลากร

ของโรงพยาบาลไพรบึงได้รับผลกระทบและเกิดความเครียดในระดับสูง ทั้ งนี้  เนื่องจาก 
การขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ที่จะใช้ป้องกันตนเองและใช้ให้บริการผู้ป่วย 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไพรบึงได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือรองรับสถานการณ์
และแก้ไขปัญหาแต่เนื่องจากเป็นการระบาดของโรคอุบัติใหม่ จึงส่งผลให้เกิดภาวะเครียด
ทั้งในบุคลากรสาธารณสุขและผู้มารับบริการในปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว

2.2 การสนับสนุนทรัพยากรสร้างสุขจากองค์กร 
เนื่องจาก โรงพยาบาลไพรบึงเป็นโรงพยาบาลที่มีสถานะเงินบ ารุงไม่มากนัก งบประมาณ

เงินบ ารุงต้องใช้ในการปรับปรุงด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ยัง
ขาดแคลน และจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากร การสนับสนุนงบประมาณในแผนงานโครงการสร้างสุข
จึงมีไม่มากนัก

2.3 การดูแลความสุขของครอบครัวบุคลากร
สวัสดิการที่โรงพยาบาลจัดให้แก่ครอบครัวของบุคลากร คือ การเยี่ยมป่วยการช่วยเหลือในงาน

ประเพณีต่างๆ และเมื่อเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไพรบึงจะได้รับการดูแลอย่างดี เช่น 
ให้นอนห้องพิเศษและเมื่อมีญาติของเจ้าหน้าที่ เสียชีวิตก็จะมี เงินช่วยเหลือในการท าบุญ
พิธีบ าเพ็ญกุศลศพ

ทั้งนี้ คณะท างานองค์กรสร้างสุขจะได้น าข้อที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายไปจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
สร้างสุขในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

357



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
จากการด าเนินงาน องค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลไพรบึง พบว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประกอบด้วย
1. การสื่อสาร (Communication) ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ไพรบึงทุกคนได้เข้าใจในนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ของการเป็นองค์กรสร้างสุข และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วย  
การจัดประชุมชี้แจง, การจัดอบรม, การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทั้งเสียงตามสายในโรงพยาบาล, 
ไลน์กุล่มเจ้าหน้าที่ รพ.ไพรบึง, ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ของโรงพยาบาล, ฯลฯ

2. การสร้างทีมงาน (Teamwork) มีการสร้างทีมงานองค์กรสร้างสุข โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ, 
คณะท างาน, มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจนและมีการประชุม (Meeting) สรุปผล
การด าเนินงานเป็นระยะ

3. การมีส่วนร่วม (Participation) โรงพยาบาลไพรบึงได้เน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไพรบึง เพ่ือให้บรรลุ
การมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ยาก
และต้องใช้เวลานาน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล การประเมินตัวชี้วัด
ในข้อนี้ จะยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้นในหนึ่งหรือสองปีนี้ต้องใช้ระยะเวลานาน 

2. กิจกรรมที่หน่วยงานบางหน่วยงาน ด าเนินการส าเร็จเป็นต้นแบบที่ดี แต่ไม่มีในตัวชี้วัด
องค์กรสร้างสุขของกระทรวงสาธารณสุข เห็นควรให้หน่วยงานนั้นบรรจุเป็นตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
การสร้างสุขในองค์กรของตนเองได้ และเพ่ิมคะแนนในหมวดการประเมินผลงานด้วย
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรื Bright spot
เพ่ิมชีวิตมีคุณค่า ขยับกาย สบายตัว สบายใจ

บทสรุปผู้บริหาร
การท างานอย่างมีความสุข เป็นการสร้างบรรยากาศและท าให้วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร

มีความผูกพันและมีความสามัคคีโดยให้มีการเพ่ิมชีวิตมีคุณค่า ขยับกาย สบายตัว สบายใจ 
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนักถึงการออกก าลังกายมีหลายหลายชนิดแล้วแต่ถนัด เพ่ือสุขภาพ 
กายใจ หลังเลิกงานหรือตามความสะดวกของบุคคล ท าให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพแข็งแรง ไร้โรค ลดพุง 
หลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยอันเป็นอุปสรรคต่อการบริการผู้ป่วย และเป็นแบบอย่างให้ผู้รับบริการ 
ประชาชน หน่วยงานมีสนามกีฬา เครื่องออกก าลังกาย
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ไม่ติดภารกิจ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเข้าร่วม และมีผู้น าในการน าท่าเต้นจากสื่อ วีดีโอ ประกอบดนตรีเ พ่ือสร้าง
ความสนุกสนานไม่เครียด ท าให้จิตใจพร้อม เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นตามนโยบาย หรือ
ท าเป็นวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ให้ความส าคัญร่วมกันเป็นเครือข่าย โดยเข้าถึงกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประชาชนผู้สนใจ
ว่างจากภารกิจเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสามัคคี
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Success Story การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน  โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

สภาพปัญหา
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ เน้นการปฏิรูปก าลังคนด้านสาธารณสุข (HRH 

Transformation) เพ่ือสร้างคนให้ เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก โรงพยาบาลเมืองจันทร์
ได้ด าเนินการส ารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด จ านวน 34 คน โดยใช้เครื่องมือวัดความผาสุก
ระดับบุคคล (Happinometer) ส ารวจความผาสุกระดับบุคคลทั้งใน โรงพยาบาลเมืองจันทร์   

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ให้เป็นองค์กรสร้างสุข

กระบวนการด าเนินงาน
ขั้นวางแผนด าเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลเมืองจันทร์
2. น าเสนอผลการวิเคราะห์การส ารวจความสุขของบุคลากร และผลการประเมินสุขภาวะ

องค์กร ในที่ประชุมประจ าเดือนมกราคม 2562 และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และร่วมวางแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
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ข้อสรุปจากที่ประชุม  
ในมิติที่ เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน เป็นมิติที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด แต่การจัดการ

ด้านการเงินเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล การบริหารจัดการ โดยองค์กรอาจไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ เต็มที่  แต่ก็ควรมีแผนรองรับไว้  เช่น ส่ ง เสริมให้มีกิจกรรมที่ช่วยในการลดค่าใช้จ่ าย
ในชีวิตประจ าวัน   

เน้นการแก้ปัญหาและส่งเสริมในมิติผ่อนคลายดี เนื่องจากสามารถด าเนินการแก้ปัญหา
โดยขับเคลื่อนในภาพรวมองค์กรได้ และเป็นมิติที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร และมิติด้านบรรยากาศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ารองลงมา (จากผลการประเมินโดยใช้เครื่องมือ 
Happinometer และ HPI)

ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี และผ่อนคลาย บุคลากรส่วนใหญ่ตอบว่าการสร้าง
ค่านิยมร่วมโดยการสื่อสารในเชิงบวก การให้คุณค่ากับเพ่ือนร่วมงานและมุ่งการเรียนรู้ร่วมกัน
มากกว่าการแข่งขัน จะช่วยสร้างบรรยากาศและท าให้เกิดความผ่อนคลาย นอกจากนี้ควรมีกิจกรรม
ร่วมกันทุกสัปดาห์และการส่งเสริมการท างานเป็นทีม  
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
ขั้นด าเนินการ

จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกของ
บุคลากรและเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
กิจกรรม

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
2. น าค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติที่ผู้บริหารใช้ในการขับเคลื่อน HA มาสื่อสารเป็นค่านิยม 

และข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องค์กรสร้างสุข
3. จัดกิจกรรม MORNING TALK & GOOD AFTERNOON สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิด

การพูดคุยสื่อสาร สะท้อนความคิดกันมากขึ้น
4. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย 
5. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง และ

มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) ด้วยการสื่อสารเชิงบวก
6. สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร โดยการเยี่ยมไข้ การให้ค าปรึกษา  
7. สร้างปัจจัยเอ้ือในการท างาน ได้แก่ อุปกรณ์ในการท างาน บรรยากาศการท างาน การอ านวย

ความสะดวก
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ขั้นสรุปผลด าเนินการ
คณะกรรมการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ร่วมสรุปผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการพัฒนา

1) ลดข้อขัดแย้ง ระหว่างบุคลากร
2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
3) การประเมินความพึงพอใจ

ผลการด าเนินงาน  
มีการจัดท า Dialogue ในการสื่อสาร เ พ่ือลดความขัดแย้งและท าให้เกิดบรรยากาศ

ในการประชุมที่ดี โดยโรงพยาบาลเมืองจันทร์ น ากลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวก ได้แก่ สุนทรียสนทนา 
(Dialogue) และการฟังอย่างลึกซึ้ ง (Dialogue and Deep Listening) มาใช้การประชุมและ
กิจกรรม Morning Talk พบว่า ในระยะเวลา 7 เดือน ไม่พบความความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่าง
บุคลากร ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและ
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  และผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้บุคลากรมีกิจกรรม
ร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากการสื่อสารเชิงบวกน าไปสู่การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีการท างานเป็นทีม มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้ในล าดับต้นๆ ของจังหวัด 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1) การน าเสนอผลการวิเคราะห์ จากการประเมินโดยใช้เครื่องมือ Happinometer และ HPI 
ในที่ประชุมประจ าเดือน ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อน ท าให้เกิด
กิจกรรมที่มาจากบุคลากรทุกระดับ ร่วมระดมความคิด จึงท าให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน

2) เมื่อบุคลากรตระหนักว่าการสื่อสารในเชิงบวกจะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี และน าไปสู่ 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการท างาน ท าให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับและ
น าไปปฏิบัติ

3) การสร้าง Dialogue ในการสื่อสาร และสร้างข้อตกลงร่วมกัน ท าให้บุคลากรมีแนวทาง
ชัดเจนในการปฏิบัติตาม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดี

4) เปิดช่องทางให้บุคลากรสร้างรายได้ จากการจัดกลุ่มท าไลน์การซื้อขายสินค้าในโรงพยาบาล 
โดย PRE-ORDER และมีการส่ ง เสริม  สนับสนุน ให้ เครื อข่ ายบริการสนับสนุนบุคลากร
ในการท าอาหารเที่ยง อาหารเบรกในการจัดการอบรม โดยสั่งซื้อจากกลุ่มโรงพยาบาลและส่งเสริมอบรม
การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่บุคลากร และมีการสนับสนุน
ให้มีการเก็บออมเงิน ไว้เป็นทุนพอกพูน เมื่อมีสมาชิกเดือดร้อน 
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โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรและบุคลากร 
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ 2563

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นยุคแห่งการสื่อสารเกิดการแข่งขัน ท าให้สถานบริการต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นองค์กรแต่ละองค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และการบริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะท าให้  
องค์กรมีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ ซึ่งในการที่จะพัฒนาองค์กรได้นั้น ก็ต้อง
เริ่มจากการฟ้ืนฟูวิชาการ การจัดสถานที่ในการให้บริการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเม่ือบุคลากรทุกคนมีความรู้มีทักษะที่ดีการท างานจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ มีความมั่นใจและ
มีความคิดที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้กับองค์กรได้และในทางตรงกันข้ามถ้าหากองค์กรขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน องค์กรก็จะไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้
ทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเมืองจันทร์เล็งเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพขององค์กรสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจ ดังนั้น อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล
เมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรและ
บุคลากร ปีงบประมาณ 2561 โดยใช้วิธีการบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการมีกิจกรรมกลุ่ม
เสริมสร้างขวัญ และก าลังใจร่วมกันให้มีความสามัคคีกัน มีการท างานเป็นทีม เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ได้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพตลอดไป
วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีมมีความรักสามัคคีกัน
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
3. เพ่ือสร้างจิตส านึก ทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร
4. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
5. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
6. เพ่ือสร้างความสุขให้แก่บุคลากร
7. เพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น
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เป้าหมาย
บุคลากรโรงพยาบาลเมืองจันทร์เข้าอบรมวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 90 คน

กลวิธีด าเนินงาน
1. ประชุมและส ารวจความพร้อมในการท าโครงการ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
4. จัดท าโครงการเพื่อน าเสนอผู้บริหาร
5. ติดต่อประสานงาน สถานที่ วิทยากร และผู้ที่เก่ียวข้อง
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสาร
7. ด าเนินการตามแผนงานโครงการ
8. สรุปประเมินผลการอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

สถานที่ด าเนินการ
อมารี : รสีอร์ท แอน สปาร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาด าเนินการ
วันที่  22 – 26 ตุลาคม  2562

งบประมาณ
1. ค่ารถทัวร์ปรับอากาศ (2 ชั้น * 2 คัน) เป็นจ านวนเงิน 120,000 บาท
2. ค่าอาหาร (3 เวลา * 1,000 บาท * 90 คน* 2 วัน) เป็นจ านวนเงิน 180,000 บาท
3. ค่าอาหารอาหารว่าง (90 คน * 40 บาท * 4 มื้อ) เป็นจ านวนเงิน 14,400 บาท
4. ค่าท่ีพักอมารี : รีสอร์ท แอน สปาร์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ห้องละ 1,800 บาท * 2 วัน * 45 ห้อง) เป็นจ านวนเงิน 162,000 บาท
5. ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม 12,600 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 489,000 บาท

*** ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ *** 
ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
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วิธีด าเนินการ
1) โรงพยาบาลเมืองจันทร์ น าเสนอแนวคิดในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในองค์กรซึ่งการท าเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่สามารถท าได้ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ และเกิดความยั่งยืนและจะช่วยตอบโจทย์จากผลการประเมินความสุขของคนท างาน 
โดยใช้ Happinometer ที่พบว่า มิติด้านการเงินอยู่ในระดับที่ไม่มีความสุข โดยขอให้เริ่มจาก
การจัดการพ้ืนที่โรงพยาบาลเมืองจันทร์ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว จากการปลูกต้นไม่ทีละต้นและท าแปลง
ผักสวนครัว รวมทั้ง ไม้ยืนต้นที่สามารถใช้ดอก ผล หรือใบในการประกอบอาหารได้โดยให้เริ่ม
ทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช้งบประมาณ แต่ให้อาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และ อสม.

2) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยผู้ที่มีประสบการณ์ 
มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองจันทร์และ อสม. มีการสาธิตวิธีการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ และแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า เพื่อน าไปปลูก

3) ร่วมปรับปรุงพ้ืนที่ ปรับปรุงดิน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและปลูกพืชผักจากเมล็ดพันธุ์
ที่น ามาแบ่งปัน รวมทั้ง ต้นกล้า ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับที่เจ้าหน้าทีแต่ละคนน ามา

4) แบ่งหน้าที่ในการดูแล
งบประมาณ

เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณใดๆ 
ผลการด าเนินงาน

1) พ้ืนที่ด้านหน้าและด้านหลังโรงครัวโรงพยาบาลเมืองจันทร์เป็นพ้ืนที่เพราะปลูกผักสวนครัว
ส าหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน 

2) มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิม 
3) เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการท าการเกษตรแบบอินทรีย์
4) เจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมผ่อนคลายจากการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจ า
5) เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน เพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความสุข ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ HA
และคุณภาพบริการพยาบาล (QA) 

โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ปีงบประมาณ 2563
หลักการเหตุผล

สถานบริการต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ดังนั้น องค์กรแต่ละองค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และการบริการ 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ 
ซึ่งในการที่จะพัฒนาองค์กรได้นั้นก็ต้องเริ่มจากการฟ้ืนฟูวิชาการ การจัดสถานที่ในการให้บริการ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเมื่อบุคลากรทุกคนมีความรู้ มีทักษะที่ดี การท างาน
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ มีความมั่นใจและมีความคิดที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้กับองค์กรได้และ
ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากองค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
องค์กรก็จะไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ได้มาตรฐานการพยาบาล จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการที่ผลักดันส่งผลมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ ทีมพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (QA) 
โรงพยาบาลเมืองจันทร์เล็งเห็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยเหตุนี้ อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (HA QA) โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพ
บริการ HA และคุณคุณภาพบริการพยาบาล( QA) ปีงบประมาณ  2563

วัตถุประสงค์
1. ได้รับการประเมินคุณภาพ HA และการบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศจากกองการพยาบาล
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในมาตรฐาน
3. เพ่ือสร้างจิตส านึก ทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร
4. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
5. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทั้งโรงพยาบาลเมืองจันทร์ (จ านวนทั้งหมด 103 คน) น าไปลงสู่การปฏิบัติ
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กลวิธีด าเนินงาน
1. ทบทวนคณะท างานการพัฒนาคุณภาพบริการ HA QA
2. จัดประชุมติดตามงาน/แลกเปลี่ยน เรียนรู้  พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เรียนรู้

แบบประเมินตามมาตรฐาน HA QA
3. แบ่งกลุ่ม เพ่ือทบทวนฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ การฝึกปฏิบัติตามเกณฑ์ ในมาตรฐานต่างๆ
4. เพ่ือถ่ายทอด มาตรฐาน ทบทวน  ลงสู่การปฏิบัติ (HA QA)  
5. เชิญวิทยากรจากกองการพยาบาล ประเมินคุณภาพบริการพยาบาลตามเกณฑ์พัฒนา

คุณภาพการบริการพยาบาล
6. ทบทวนการใช้และการปฏิบัติตาม CPG
7. ทบทวน บทเรียนที่ได้รับ แบ่งกลุ่ม ถอดบทเรียน ที่อาจารย์น าเสนอ
8. น าบทเรียนที่ได้รับ แบ่งกลุ่ม ถอดบทเรียน ที่อาจารย์เสนอ น าลงสู่การปรับเปลี่ยน 

สถานที่ด าเนินการ
ห้องประชุม โรงพยาบาลเมืองจันทร์

ตัวช้ีวัด
1. ผลการผ่านประเมิน HA QA จาก สรพ. และกองการพยาบาล
2. บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ร้อยละ 80
3. บุคลากร มีทัศนคติที่ดีในมาตรฐาน ร้อยละ 80

ระยะเวลาด าเนินการ
วันที่  18  มีนาคม พ.ศ. 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานยิ่งขึ้น
2. บุคลากรมีความทัศคติที่ดีต่อการเรียนรู้มาตรฐานโรงพยาบาล และมาตรฐานบริการพยาบาล
3. โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐาน HA  QA จากสรพ.กองการพยาบาล

งบประมาณ
1. ค่าอาหาร (เที่ยง 103  คน * 60 บาท * 1 วัน) เป็นจ านวนเงิน 6,080 บาท
2. ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม (103คน * 30 บาท * 2 มื้อ) เป็นจ านวนเงิน 6,180 บาท
3. ค่าอุปกรณ์ 750 บาท

รวมเป็นจ านวนเงิน ทั้งสิ้น 10,010 บาท
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด สามรถถัวเฉลี่ยกันได้  
ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ และคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล (HA QA) 
โรงพยาบาลเมืองจันทร์
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ร่วมถอดบทเรียน  และร่วมวางแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
2) น าทักษะการสื่อสารเชิงบวก และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาสู่การส่งเสริม

การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบุคลากรในองค์กร และระหว่างองค์กรและภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่
ความภาคภูมิใจและความสุขในการท างาน
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หน่วยงาน โรงพยาบาลยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การมีส่วนร่วมโดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจ

บทสรุปผู้บริหาร
1. ควรเน้นศูนย์กลางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหาร ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ

โดยยึดหลัก รักทีมงาน รักการเรียนรู้ พัฒนาคนเท่ากับพัฒนางานไปในตัว
2. การมีธรรมชาติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ
2. การท างานเป็นทีม
3. ความยืดหยุ่นในกฎระเบียบ
4. การกระจายอ านาจ/มอบอ านาจ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ระบบการติดตามก ากับงาน สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
เป็นองค์สร้างสุขต้นแบบน าเสนอในระดับจังหวัด (สสจ.)

บทสรุปผู้บริหาร
บุคลากรเป็นส่วนส าคัญท่ีต้องดูแลและเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล/เป้าประสงค์

โรงพยาบาล มีมาตรฐาน
ประชาชน แข็งแรง
บุคลากร มีความสุข
เครือข่าย เข้มแข็ง

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
บุคลากรมีส่วนร่วมและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
โรงพยาบาลวังหินมีระบบการจัดการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร

ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง มีความสามัคคี มีบรรยากาศการท างานที่ดี ผลการด าเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

บทสรุปผู้บริการ 
ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลวังหิน มีการด าเนินงานตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข

อย่างจริงจัง มีการประกาศนโยบายในการด าเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
มีคณะท างานสร้างสุขประจ าแต่ละหน่วยงาน มีรายงานองค์กรสร้างสุขร่วมกัน มีการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง มีหัวหน้ากลุ่มงาน
คอยส่งเสริมและก ากับการด าเนินงาน ผลการประเมิน ณ ไตรมาส 4/2563 พบว่าโรงพยาบาลวังหิน 
เป็นองค์กรสร้างสุขมีผลการประเมินสุขภาวะขององค์กรอยู่ในระดับน่าปลื้มที่สุด (95.37%)
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน เป็นแบบอย่างและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2. มีผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจน ทั้งระดับโรงพยาบาลและทุกกลุ่มงาน 
3. มีแผนการด าเนินงานองค์กรสร้างสุขและปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
4. บุคลากรให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง (95 %)

371



Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
วัฒนธรรมองค์กรที่รักกัน เคารพกันมาต่อเนื่องยาวนาน

บทสรุปผู้บริหาร
รพ.ศรีสะเกษ มีวัฒนธรรมองค์กรที่รักกัน เคารพกัน เมื่อมีปัญหาปรึกษาหารือกัน ท าให้บรรยากาศ

การท างานภายในโรงพยาบาลราบรื่น และขัดแย้งกันน้อย อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลศูนย์ 
มีภาระงานในการดูแล มีความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานได้ ซึ่งคณะกรรมการสร้างสุข
ต้องด าเนินการพัฒนาต่อไป 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. วัฒนธรรมองค์กร
2. นโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหาร
3. ตัวอย่างที่ดีในการสร้างสุข

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มีการจัดอบรมการพัฒนาการสร้างสุข
2. มีการแลกเปลี่ยนหรือแสดงให้เห็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการสร้างสุขที่เป็นรูปธรรม
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
กระบวนการสร้างสุขโรงพยาบาลศิลาลาด มีคณะกรรมการ HRD ดูแล และมีกระบวนการ

ในการสร้างความสุขให้องค์กรมีทีมงานสร้างความสุขให้องค์กร ดูแลเรื่องผลประโยชน์ให้กับสมาชิก
ขององค์กรให้ได้รับสวัสดิการตามที่สมควรพึงได้รับอย่างครบถ้วนตามระเบียบที่พึงจะได้รับ
การร่วมกันด าเนินกิจกรรม 5 ส.ในโรงพยาบาลทุกบ่ายวันศุกร์

การร่วมกันท ากิจกรรมที่ท าให้องค์กรเกิดความรัก ความสามัคคี
1. การส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรได้เล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาทั้งในองค์กร 

ระหว่างภาคีเครือข่ายและระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในองค์กรและภาคีเครือข่าย
2. การท่องเที่ยว คณะกรรมการ HRD โรงพยาบาลศิลาลาดได้จัดท าโครงการพัฒนา

บุคลากรนอกสถานที่  เ พ่ือให้สมาชิกในองค์กรได้มีการผ่อนคลายหลังจากได้ร่วมกันท างาน
เพ่ือประชาชนด้านสุขภาพมาทั้งปี

3. การบ าเพ็ญประโยชน์ โรงพยาลศิลาลาดได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ โดยร่วมภาคีเครือข่ายอ่ืนๆบ าเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวันส าคัญต่างๆ

4. การท าบุญ โรงพยาบาลศิลาลาดได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลท าบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา อย่างต่อเนื่องทุกปี และภายในโรงพยาบาล
จะมีการท าบุญประจ าปีทุกปี หลังวันขึ้นปีใหม่ และยังได้ร่วมกันท าบุญตามฤดูกาลกับวัดและส านักสงฆ์
ในเขตอ าเภอศิลาลาดโดยสม่ าเสมอ

5. สร้างความสัมพันธ์ทั้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน เช่น การแข่งขันกีฬา
ประเพณีในอ าเภอ งานปีใหม่ งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งบุคลากรในอ าเภอศิลาลาด

6. โรงพยาบาลศิลาลาดได้ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าร่วมงานตามเทศกาล เช่น งานลอยกระทง 
งานประเพณีแช่งเรือประจ าปีของอ าเภอ งานเทศกาลเผ่าเยอของอ าเภอ
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บทสรุปของผู้บริหาร
โรงพยาบาลศิลาลาดได้ด าเนินการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีเป้าหมายอยู่ 

3 ประการ คือ
1. การบริหารอัตราก าลังให้มีความเพียงพอ ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาระงาน

ไม่มากเกินไป จนท าให้บุคลากรมีความเครียด
2. การพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรม

- จัดอบรมจริยธรรม/พัฒนาพฤติกรรมบริการ
- หัวหน้างานเน้นเรื่องพฤติกรรมบริการ ในการประชุมทุกครั้ง
- ประเมินพฤติกรรมบริการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
- ให้การยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ๆบริการประทับใจ

3. การสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความสุขและมีสุขภาพดี
3.1 ด้านความสามัคคีและความผูกพันภายในองค์กร

- จัดระบบการสอนงานในระบบพี่เลี้ยง
- การจัดงานวันส าคัญ หรือโอกาสส าคัญต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น งานปีใหม่ งานรดน้ า

ด าหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ งานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง งานเกษียณอายุ การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล
3.2 ด้านบรรยากาศการท างาน/การสร้างขวัญก าลังใจให้มีความสุขกับการท างาน

- ส่งเสริมกิจกรรมในชมรมจริยธรรม ส่งเสริมคนดี ชื่นชมผู้มีผลงานดี เช่น คัดเลือก
คนดีศรีสาธารณสุขของโรงพยาบาล และส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด

- มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีพฤติกรรมบริการดีในโรงพยาบาล เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่
ผู้ร่วมงาน

- จัดเวทีน าเสนอผลงาน/จัดกิจกรรมมหกรรมคุณภาพ เกียรติบัตรให้ผู้มีผลงานดี 
เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้ปฏิบัติงาน

- สร้างวัฒนธรรม การชื่นชมผู้มีผลงานดี มีการประกาศแสดงความชื่นชม เผยแพร่
ผลงานทางวารสารโรงพยาบาลสัมพันธ์
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3.3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ให้กับบุคลากร
- จัดให้วันพุธเป็นวันส่งเสริมการออกก าลังกาย ให้ใส่ชุดกีฬา,เล่นกีฬาตั้งแต่เวลา 15.30 น.
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน
- สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องออกก าลังกายในบริเวณโรงพยาบาล เพ่ือความสะดวก

ของบุคลากร
- จัดท าสถานที่ออกก าลังกายใกล้กับบ้านพัก เพ่ือสะดวกในการออกก าลังกาย
- ตรวจสุขภาพประจ าปีให้บุคลากรทุกระดับ
- ให้ภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มเสี่ยง
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ องค์กรไร้พุง ตามนโยบายจังหวัด
- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
1. Happy people คนท างานมีความสุข ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลศิลาลาด มีคุณธรรม

จริยธรรม มีความเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน
2. Happy workplace มีที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน

ของบุคลากร มีกระบวนการการพัฒนาคนในโรงพยาบาลศิลาลาดอย่างมีเป้าหมาย โดยให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ“โรงพยาบาลชุมชนที่มีมาตรฐานบริการเป็นเลิศ ประชาชน
สุขภาพดี และเจ้าหน้าที่มีความสุข” 

3. โดยใช้ความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้บุคลากร
ในโรงพยาบาลศิลาลาด มีความสุขอย่างยั่งยืน ได้แก่

(1) Happy body คือ มีสุขภาพดี
(2) Happy heart คือ มีน้ าใจงาม
(3) Happy society คือ สังคมดี
(4) Happy relax คือ การผ่อนคลาย
(5) Happy brain คือ การหาความรู้
(6) Happy soul คือ ทางสงบ มีความศรัทธาในศาสนา
(7) Happy money คือ การปลอดหนี้
(8) Happy family คือ ครอบครัวดี มีความอบอุ่น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การท าให้องค์กรให้มีความสุข จะต้องได้รับการตอบสนองจากบุคลากร และต้องมีการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยังยืนในองค์กร จะท าให้เกิดองค์กรความสุขอย่างยั่งยืน
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Success Story การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
รพ.ห้วยทับทัน มีจุดเด่นด้านบรรยากาศในการท างาน เนื่องจากผู้น าสูงสุดมีการสื่อสาร

นโยบายการสร้างสุขสู่บุคลากร และให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม
การสร้างสุขในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านอัตราก าลังคน การมอบหมายงาน และมีอิสระในการ
ปฏิบัติงานตามความบทบาทหน้าที่ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มีความเพียงพอพร้อมใช้งาน
ด้านระบบงานมีนโยบายธ ารงมาตรฐานการท างานของระดับองค์กรและระดับวิชาชีพ ส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัยในการท างานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการควบคุม ก ากับ ประเมินผล และพัฒนาแนวทาง 
การสร้างเสริมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้บุคลากรของ รพ.ห้วยทับทัน ปลอดภัยในการ
ท างาน ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเสียชีวิตจากการท างาน อีกทั้ง มีแนวทางการดูแลบุคลากรเมื่อเกิด
การเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพอย่างใกล้ชิด ประเมินความพร้อมด้านสุขภาวะบุคลากร
ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติงานต่อไป
บทสรุปผู้บริหาร

โรงพยาบาลห้วยทับทัน มีการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์แห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
ซึ่ งนับเป็นกลไกส าคัญส าหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากร
เป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี และมีความสุขในการท างาน ส่งผลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ของตนเองหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารก าหนดนโยบายสร้างสุขขององค์กรที่ชัดเจน สนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากร
และทรัพยากรสร้างสุขขององค์กร มีการก ากับติดตามกระบวนการและผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน

จากผลการประเมิน Happinometer พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลห้วยทับทัน มีคะแนน
ด้านน้ าใจดี (Happy Heart) สูงสุด ร้อยละ 70.70 มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงานและมีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วง Gen Baby boomer และมีภูมิล าเนา
อยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความสามัคคีในการท างานหรือกิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้น
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง โดยทบทวนประเด็นปัญหาที่พบจาก
การประเมินตนเองหรือจากผลการปฏิบัติงานรอบที่ผ่านมา จัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือคิดค้นนวัตกรรม/ R2R/COI เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story spot
ค่านิยมองค์กร ยึดผู้ป่วย ช่วยกันเป็นทีม ยิ้มแย้มยืดหยุ่น สนับสนุนการเรียนรู้ หลักการงาน

ได้ผลคนเป็นสุข
บทสรุปผู้บริหาร

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เป็นโรงพยาบาลระดับ M2 เป็น Node ของโซน 5 ภาระงานมาก
แต่อัตราก าลังน้อย เพราะติดอยู่ที่กับดักของ FTE ท าให้เจ้าหน้าที่ขึ้นเวรบ่อย/ถี่ เกิดความเหน็ดเหนื่อย 
เมื่อยล้า แต่องค์กรยังมองเป็นโอกาสของการพัฒนาภายใต้วิกฤติที่ขาดแคลน การรายงาน
เพ่ิมประสิทธิภาพค าสั่งถูกเร่งเร้าให้จัดการบริการ แต่ก็ถือเป็นความท้าทายและความตั้งใจของการเติบโต
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. การน าองค์กรที่ชี้น าทางให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ชัดเจน
2. การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นประจ าสม่ าเสมอ
3. การสร้างสวัสดิการที่ดีก่อนหน่วยงานอื่น

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ระบบต่อของการยกฐานะองค์กร ต้องสร้างความเพียงพอของอัตราก าลัง
2. เสริมสร้างพัฒนาการและความแข็งแรงของบุคลากร เช่น การกระตุ้นให้ออกก าลังกาย
3. การประเมินภาระงานและจัดสรรอัตราก าลังให้เพียงพอ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Story หรือ Bright  spot

บทสรุปผู้บริหาร

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยได้ก าหนด

เป้าหมายการด าเนินการ คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

จากยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน

ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เป็นประจ าทุก 2 ปี เพ่ือประโยชน์ในการ

วางแผนการธ ารงรักษาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหา

อันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการท างาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนงาน

ในองค์กรมีการพัฒนา เติบโต และก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน 

จังหวัดศรีสะเกษ ได้ด าเนินการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้เข้าตอบแบบประเมินจ านวน 220 ราย ผลการประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ย

ความสุขบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 76.99 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข จังหวัด

ศรีสะเกษ อยู่ในระดับ “มีความสุข” มิติที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มีความสุข มี 8 มิติ ค่าเฉลี่ยระดับที่สูง

3 อันดับแรก ได้แก่ น้ าใจดี จิตวิญญาณดีและใฝ่รู้ดี คิดเป็นร้อยละ 74.95,74.73 และ 71.81 ตามล าดับ 

มิติที่ไม่มีความสุขมี 1 มิติ คือ มิติสุขภาพการเงินดี ร้อยละ 48.32

จากผลการประเมินดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกันทรลักษ์  

จึงจัดท าโครงการ “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้าง

บรรยากาศที่ดีในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และน าไปสู่

การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าแนวทาง

การสร้างความสุขในที่ท างาน (HAPPY WORKPLACE) มาใช้ให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กายใจ สังคม

และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย
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(1) Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ
(2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน
(3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม
(4) Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต

ลดความเครียดในการท างาน
(5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้

เกิดทักษะ ความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน 
(6) Happy Soul : ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมใน การด าเนินชีวิต 

และมีความเข้าใจในหลักค าสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
(7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่าย

ของตนเอง และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน
(8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
1) Happy Body : การส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ
1.1) กิจกรรม Break Time การออกก าลังกายเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการท างาน ป้องกัน

การเกิดโรค Office syndrome 
วิธีด าเนินการ มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเป็นเจ้าภาพในการน าออกก าลังกาย เพ่ือผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. ของทุกสัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
1.2) การแข่งขันกีฬาของข้าราชการ 
วิธีด าเนินการ ก าหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬา ในระดับโซน ระดับจังหวัด และ

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานในอ าเภอกันทรลักษ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัวของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกันทรลักษ์
จ านวน 241 คน และร่วมการประกวดกองเชียร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3

1.3) โภชนาการเพ่ือสุขภาพ
วิธีด าเนินการ การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพร่วมกัน ได้แก่ ขนมจีนกับผักริมรั้วที่ข้าราชการ

และลูกจ้างในสังกัดน ามาจากบ้าน น้ าผลไม้เพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ในสรรพคุณของสมุนไพร และคุณค่าของอาหารประเภทต่างๆ ร่วมด้วย

1.4) การตรวจสุขภาพประจ าปี
วิธีด าเนินการ การประสานโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพ และแนะน าการดูแลสุขภาพ

ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  

379



2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน ได้แก่ 
การเยี่ยมเยียน รพ.สต. เพ่ือเพ่ิมความรู้ และประสบการณ์ให้กับข้าราชการในสังกัด กิจกรรม

เล่าสู่กันฟัง morning talk เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ชีวิตจากข้าราชการ
ในสังกัด ผ่านการประชุมกลุ่มงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับ ความสามัคคีในกลุ่มงาน

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การประหยัดกระดาษ/อุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงาน ,การจัดกิจกรรม 5 ส.,การจัดกิจกรรม Recycle ,การมีวินัยในการท างาน  

3. Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกันทรลักษ์ ได้จัดท าโครงการ “สร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดด าเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้และไกล อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร 
ซึ่งเป็นแนวคิดเพ่ือต้องการให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
รักษา ใส่ใจ ดูแลซึ่งกันและกันในองค์กร ร่วมทั้งการดูแลสังคมภายนอก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมปั่นปันฮัก การปั่นจักรยาน
การเยี่ยมบ้าน การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ การร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสต่างๆ

4) Happy Relax : ให้ความรู้ ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต   
ลดความเครียดในการท างาน เช่น การจัดสถานที่ในการพักรับประทานอาหารร่วมกันภายในหน่วยงาน  
การจัดสิ่งแวดล้อมในห้องท างานให้สวยงาน  

5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้
เกิดทักษะ ความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน เช่น การส่งเสริมการพัฒนาผลงาน
วิชาการ และการเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการ ระดับจังหวัด เขต และกระทรวง  กิจกรรม Sharing 
Knowledge การแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกระบวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการ ถ่ายทอด
ในที่ประชุมข้าราชการประจ าเดือน เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมให้กับข้าราชการอีกทาง

6) Happy Soul : ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการด าเนิน
ชีวิต และมีความเข้าใจในหลักค าสอนของศาสนา คปสอ.กันทรลักษ์ได้จัดกิจกรรม อบรมพัฒนาจิต 
คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดทุกปี
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7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่าย
ของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน กิจกรรมแนะน า
การออมเงิน การหารายได้เสริม การส่งเสริมอาชีพ เช่น ค้าขาย 

8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความส าคัญและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัว มีการจัดกิจกรรม อวยพรปีใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวสาธารณสุข  

การสร้างสุขในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกันทรลักษ์ มุ่งเน้นให้คนท างานที่เป็นทรัพยากร
ส าคัญในการพัฒนาองค์กร มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้ท างานในองค์กรอย่างมีความสุข 
"Happy Workplace“ การพัฒนาเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและมุ่งเน้นการส่วนร่วม มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือความสุขของคนในชาติอย่างยั่งยืน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การพัฒนาแนวทาง เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากรสุขภาพ พัฒนาจากแนวคิดแรงจูงใจ (Motivation Theory) แนวคิดคุณภาพชีวิต
ในการท างาน  (Quality of Work Life) และแนวคิดโรงพยาบาลดึงดูดใจ (Magnet Hospital)
โดยประยุกต์ให้เข้ากับบริบทการท างานของหน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส เพ่ือให้เกิดเป็นการปฏิบัติกิจวัตรต่อเนื่องและยั่งยืน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
“คนกันทรารมย์  ไม่ทอดทิ้งกัน ท าทุกวันให้เป็นสุข”

บทสรุปผู้บริหาร
การสร้างความสุขในการท างาน การสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างวัฒนธรรมการสร้างสุข

ในการท างานในองค์กรเพ่ือเป็นสร้างกระแส ร่วมรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรในองค์กร 
มีความรัก ความผูกพัน ความเสียสละและเกิดความสมัครสมานสามัคคีของส่วนราชการ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกันทรารมย์ น าโดย นายประวัติ ศรีสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอกันทรารมย์ซึ่งได้มี
วิธีคิดจัดท าแผน และน าไปสู่แนวปฏิบัติของบุคลากรในการด าเนินงานสร้างสุขในองค์กรเน้นให้เกิด
สุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ 

1. ความสุขทางกาย เช่น การส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายเป็นกลุ่ม การตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของบุคลากร 

2. ความสุขทางใจ เช่น การตอบแทนการกระท าดีต่อองค์กร การให้รางวัล
3. ความสุขทางสังคม เช่น การดูแลให้ก าลังใจบุคลากรและครอบครัวในยามเจ็บป่วย

การเยี่ยมหลังคลอด
4. ความสุขทางจิตวิญญาณ เช่น การสร้างความตระหนัก สร้างความร่วมมือในการร่วมคิด 

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน และร่วมแก้ปัญหาในองค์กร
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับตั้งแต่ระดับอ าเภอ/ต าบล ต้องท าความเข้าใจแนวคิด 
แนวปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งความสุข ตระหนักเห็นความส าคัญศึกษาวิชาการที่เกี่ยวข้องพร้อมให้
ความร่วมมือเสียสละในทุกกิจกรรมขององค์กรอย่างเต็มใจ เต็มที่ เกิดเป็นอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
องค์กรต่อไป
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงานที่ชัดเจน ขยายผลการด าเนินงานไป
สู่การแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่

2. แลกเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสุขในองค์กรของบุคลากร กับการสร้างสุขในครอบครับ 
ของบุคลากร
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หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขขุันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ถนนไกรภักดี ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์มีทั้งหมด 276 
หมู่บ้าน 22 ต าบล มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 130 เตียงเป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ มีศูนย์สุขภาพ
ชุมชน จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ ซึ่งรับผิดชอบในพ้ืนที่ต าบลห้วยเหนือและ
เทศบาลต าบล เมืองขขุันธ์ และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 27 แห่ง

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุขันธ์ ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
เน้นการพัฒนาก าลังคนที่เป็นก าลังส าคัญต่อการด าเนินงานสาธารณสุข โดยยึดค่านิยมของกระทรวง 
สาธารณสุข คือ MOPH 

M = Mastery เป็นนายตนเอง 
คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีส านึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม 
O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ

สุขภาพ 
P = People Centered ใส่ใจประชาชน 
คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานเพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก

เข้าใจ เข้าถึงพ่ึงได้ 
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
คือมีสัมมาคารวะ มีน้ าใจให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการที่ดีมีระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐานประสานงานภาคีเครือข่ายเป็นเลิศ 
เพ่ือให้เกิดสุขภาวะของประชาชน 
พันธกิจ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิสู่มาตรฐาน 
4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภค 

ค่านิยม 
K = Knowledge management หมั่นสร้างความรู้ 
I = Integrity คู่คุณธรรมโปร่งใส 
P = People centered approach ใส่ใจประชาชน 
H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
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ด้านงานบริหาร 
ขั้นตอนในการด าเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการในการพัฒนา 

บุคลากรด้วยแผนพัฒนาบุคลากร ลดความเหลื่อมล้ าของสหวิชาชีพในพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมหรือลดอัตรา
บุคลากร ในพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมกับงานประจ า กระจายอ านาจการบริหารงานด้วยตัวแทน
จากสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร สามารถชี้แนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นของพ้ืนที่ และสามารถรับฟังเรื่องราวหรือข้อคิดเห็นเพ่ือน าเสนอแก่ผู้บริหาร 
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป ส าหรับแผนงานและยุทธศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ 
ระดับต าบล สามารถน าไปปฏิบัติได้ การน านโยบายของกระทรวงปรับใช้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ 
การก าหนดตัวชี้วัดด้านสุขภาพจะท าให้ การน าองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ 

มีผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน มีกระบวนการในการด าเนินงานที่แน่นอน  
สามารถอธิบายหลักเกณฑ์การด าเนินงานได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และครบ
องค์ประกอบ ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทั้ง 5 กลุ่มวัย (หญิงตั้งครรภ์และ
หลังคลอดเด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น วัยท างาน และผู้สูงอายุ ) ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
ตามวัย มีการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนางาน
ด้านการบริการ การควบคุมการซื้อขาย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบ มีการติดป้ายห้าม
สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและเขตอภัยทาน มีการติดตั้งป้ายซื้อขายตามช่วงเวลาที่ก าหนดในร้าน
ขายของช าและห้ามจ าหน่ายแก่เยาวชนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งในส่วนนี้เป็นมาตรการที่สถานที่
ราชการทุกแห่งรับทราบและน าไปปฏิบัติในชุมชน ด้านการป้องกันโรค มีระบบการควบคุมโรค 
(ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว:SRRT) ในพ้ืนที่ที่เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดหลังการ
ระบาด มีการควบคุมไม่ให้โรคมีการกระจายไปในบริเวณพ้ืนที่ข้างเคียงมีระบบการให้ค าปรึกษาแก่
ชุมชน โดยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพให้ผู้ป่วยสามารถดูแล
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้านการรักษาผู้ป่วยให้บริการในสถานบริการ ดูแลสุขภาพเมื่อมีภาวะ
เจ็บป่วยส่วนการเยี่ยมบ้านเชิงรุกนั้น วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสเข้าถึงระบบบริการได้มี
การค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยด้อยโอกาสในชุมชน ด้านการฟ้ืนฟูสภาพหลังภาวะเจ็บป่วย
ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย เพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ท ากายภาพบ าบัด 
หรือดูแลผู้ป่วยในชุมชนมีการพัฒนานักบริบาลผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือกระจายการเข้าถึงและสามารถ
ดูแลได้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและผู้ดูแลเรื่องแผนการดูแลสุขภาพ

384



บทสรุปผู้บริหาร 
ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความเจริญของนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน 
ตั้ งแต่บุคคลครอบครัว สั งคม องค์กรและประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่มี เป้าหมาย
ของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพ่ือมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจกบุคคล
และกลุ่มเป้าหมาย แต่ขาดการค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปัจจุบัน
ทั้งองค์กรภาครัฐหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพ่ือมุ่งไปสู่ 
“องค์กรแห่งความสุข” คือองค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ให้ทุกคนในองค์กรสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงานกับบุคลากรที่ถือเป็นบุคคล
ส าคัญและเป็นก าลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
และการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้วยความคาดหวังว่าคนท างาน
ในองค์กรมีความสุขงานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน 
และลดความขัดแย้งในองค์กร เปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมบุคลากรปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาไปในแนวโน้มท่ีดีรวมไปถึงความผาสุกในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่และชุมชน แม้ว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมากน้อยเพียงใด การบริหารงานยังต้องพ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานให้มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การด าเนินงานในงานสาธารณสุขการกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่จะช่วยลดปัญหาในพ้ืนที่และ
ลดความเหลื่อมล้ าในการบริหารงานแต่ด้วยอ านาจที่ได้รับมอบหมายให้อาจจะแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
ไม่ได้มีความจ าเป็นที่จะต้องน าปัญหาเหล่านั้นน าเสนอต่อผู้บริหารในระดับต่อไป 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ประเด็น Success story  หรือ  Bright spot
ผู้คนในองค์กรเป็นคนดีมีน้ าใจทุ่มเทเพ่ือผู้บริหาร

2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร
จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไว้ 

4 ประเด็น ประกอบด้วย การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Prevention Promotion & Protection Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ปัจจัยหลักส าคัญ
คือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ขององค์กร จึงควรต้องได้รับการดูแลและพัฒนาตลอดจนเตรียมความพร้อม เพ่ือการด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบ
ความส าเร็จ สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งนี้ การสรรหา คัดเลือก และการธ ารงรักษาคนดีคนเก่งนั้น
ถือได้ว่าเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้องค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนประเด็น
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายที่จะให้ก าลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี
มีคุณค่าและมีความผาสุกในการท างาน โดยการประสานความร่วมมือกับสถาบันประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในการขอใช้เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร (Happy Public 
Organization Index) เพ่ือวิเคราะห์วางแผน และด าเนินการสร้างสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขกับการท างานควบคู่กับการมีสุขภาพกายที่ดีครอบครัวที่อบอุ่น สังคมที่ปลอดภัย

การสร้างสุขของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุขด้วย 
Happy Public Organization Index (HPI) โดยการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานโดยใช้
กระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุข ส่งเสริมสุขภาพ
กาย-ใจ-จิตสังคม-จิตวิญญาณ และปัญญา และมีผลลัพธ์ที่ท าให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและ
ผูกพันองค์กร ซึ่งส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างเป็นสุข และมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ซึ่งการ
สร้างสุขในองค์กรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุนหาญ ได้ด าเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริม
บุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดี โดยการตรวจสุขภาพประจ าปี ทั้งหมด 155 คน คิดเป็นร้อยละ 100%
และมีความสุขในการท างาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ

1. คนท างานมีความสุข (Happy People)
2. ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Workplace)
3. การท างานเป็นทีม (Happy Teamwork)
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และส่งเสริมการสร้างสุข 8 ประการ ดังนี้  สุขภาพกายดี (Happy Body) เฉลี่ยร้อยละ 67.0 
ผ่อนคลายดี (Happy Relax) เฉลี่ยร้อยละ 59.4 น้ าใจดี (Happy Heart) เฉลี่ยร้อยละ 74.7
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) เฉลี่ยร้อยละ 75.7 ครอบครัวดี (Happy Family) เฉลี่ยร้อยละ 74.7
สังคมดี (Happy Society) เฉลี่ยร้อยละ  69.8 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) เฉลี่ยร้อยละ 69.3 สุขภาพเงินดี
(Happy Money) 37.9 การงานดี (Happy Work Life (Happy Plus) 64.9

ซึ่งเรียงอันดับประเด็นปัญหาความสุขต่ าที่ต้องแก้ไขปัญหาก่อนจากมากไปหาน้อย คือ สุขภาพ
เงินดี (Happy Money) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) สุขภาพกายดี (Happy Body) ใฝ่รู้ดี (Happy 
Brain) สังคมดี (Happy Society) น้ าใจดี (Happy Heart) ครอบครัวดี (Happy Family) และ
จิตวิญญาณดี (Happy Soul)

จากผลการประเมินคณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization Board)
โดย Self–Assessment ประกอบด้วย 5 หมวด 27 ข้อ พบว่า  องค์ประกอบที่ 1 ความส าเร็จ
เชิงผลลัพธ์ (Success) ได้ 105 คะแนน องค์ประกอบที่ 2 การบริหาร(Administration) ได้ 75 
คะแนน องค์ประกอบที่ 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย - ใจ - ของบุคลากร  (Body & Mind) ได้ 63.89 
คะแนนหมวดที่ 4 บรรยากาศในการท างาน (Atmosphere) ได้ 60 คะแนน หมวดที่ 5 การลงทุน
เพ่ือการสร้างสุขในองค์กร (Investment) ได้ 50 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 63.69 คะแนน 
ซึ่งหมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ก าลังพัฒนา

พร้อมนี้จึงขอเสนอให้ผู้บริหารได้น าผลของสุขภาวะของคนในองค์ทั้ง 3 ระดับที่มีค่าคะแนนต่ า
มาพัฒนาต้อยอด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ดียิ่งขึ้น  ได้แก่

1. การพัฒนาสุขภาพกาย-ใจ
2. การพัฒนาบรรยากาศ
3. การลงทุน

สรุปการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ปี 2563 หน่วยงาน สสอ. ขุนหาญ

หัวข้อ
สรุป

คะแนน
HPI 

ปี2563

ค่าคะแนน ปี 2563

1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 1 S:Success ความส าเร็จ 105.00 - - - 52.50 52.50

องค์ปะกอบที่ 2 A:Administration การบริหาร 75.00 - - 20.00 15.00 40.00

องค์ปะกอบที่ 3 B:Body & Mind สุขภาพกาย-ใจ 63.89 - 2.78 16.67 33.33 11.11

องค์ปะกอบที่ 4 A:Atmosphere บรรยากาศ 60 - - 30 30 -

องค์ปะกอบที่ 5 I:Invesment การลงทุน 50 - - 50 - -

คะแนนเฉลี่ย 63.69 - 0.93 25.93 22.81 14.04
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แผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสร้างสุข ปีงบประมาณ  2564
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อแผนงาน/โครงการ  
การพัฒนาบุคลากรตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคนมีสุขงานมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลัก
1. เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร รับทราบ เข้าใจและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของตนเอง และองค์กร
2. เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจ และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการท างานอย่างมีความสุขในการท างาน

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ 1,2
กิจกรรม/

วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย

วิธีการ/ขั้นตอน
การด าเนินการ 

สถานที/่

อุปกรณ์/

ระยะเวลา/

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ตัวชี้วัดและ

วิธีการ

ประเมินผล

กิจกรรมที่ 1 :
จัดกิจกรรม
พัฒนาองค์กร
(Body & 
Mind)
กิจกรรมที่ 2 :
กิจกรรมสร้าง
บรรยากาศใน
การท างาน
(Atmosphere)
กิจกรรมที่ 3 :
กิจกรรมการ
ลงทุนเพื่อการ
สร้างสุขใน
องค์กร 
(Investment)

1.รับสมัครสมาชิก
2.จัดเวที

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
สถานการณ์ชีวิต

3.จัดกิจกรรม
พัฒนาองค์กร
(OD)

4.สร้างสิ่งแวดล้อม
ท่ีสวยงาม
เหมาะสม

5.ส่งเสริมการออก
ก าลังกายร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ

6.ประกวด
หน่วยงานสร้างสขุ

สถานท่ี  
- สสอ.ขุนหาญ
- ต่างจังหวัด
ระยะเวลา
ด าเนินงาน
ปีงบประมาณ  
2564
( 1 ตุลาคม
2563 – 30
กันยายน 2564 
)
งบประมาณ
200,000  บาท

นายธนสิทธ์ิ  

สุจริตภักดี

และ

คณะกรรมการ

พัฒนาองค์กร

สร้างสุข

1. บุคลากรใน
สังกัดรับทราบ
ปัญหาและ
ปฏิบัติตามแผน
ทุกขั้นตอน
- การประเมิน

ตนเอง 
- การเข้าใจ

ตนเอง
- การวางแผน

จัดการ
ระบบการ

ท างาน
2. บุคลากรมี
ความสุข

ค่าคะแนนทุก

หมวดมีค่าสูงขึ้น 

ทั้ง 5 หมวด

3.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
3.1 ผู้บริหารก ากับติดตามอย่างเคร่งครัด
3.2 ผู้ประสานงานก ากับนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ผู้ปฏิบัติด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

4.ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
4.1 การเพ่ิมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรอบรู้ความสุขในการท างาน
4.2 การก าหนด KPI เพ่ือจัดสรรเวลาในการพัฒนาองค์กรสู่ความสุขประจ าวัน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
“คนส าราญ  งานส าเร็จ  ประชาชนสุขภาพดี”

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าเกลี้ยง ได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานตลอดระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบกิจกรรมด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน ทั้งด้านการรักษา การป้องกัน และควบคุมโรค 
การส่งเสริมสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสภาพ ให้สนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด รวมทั้งสอดรับ
กับยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆในทุกระดับ แต่การด าเนินงานที่ผ่านมา 
ยังขาดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างเป็นระบบ อีกทั้งจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (Ranking)  จังหวัดศรีสะเกษ ในรอบ 2 - 3  ปี ที่ผ่านมา อ าเภอน้ าเกลี้ยง 
ยังพบข้อบกพร่อง ข้อที่ต้องพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขอยู่เสมอ ท าให้บุคลากรเกิดค าถามในใจถึงส่วน
ขาดของการท างานในหน่วยงาน หรือวิธีการที่จะพัฒนายกระดับความสามารถในการท างานของ
ทีมงาน น าไปสู่การประสบความส าเร็จในการแข่งขันการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับที่ตั้ง
เอาไว้ได้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน้ าเกลี้ยง โดย นายรัศมี บุญปลูก สาธารณสุขอ าเภอน้ าเกลี้ยง  
ได้มีแนวคิดแนวปฏิบัติ  ในการด าเนินงานสร้างสุขในองค์กร ดังนี้

1. มีบุคลากรเข้าร่วมด าเนินการในกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกับการพัฒนา 
ปรับภูมิทัศน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

2. การประชุมประจ าเดือนสัญจรและให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง
3. จัดเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการท างานของบุคลากร ร่วมกันแก้ปัญหา อุปสรรค

ในการท างาน และมีกิจกรรมการพัฒนาสถานที่ท างานร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
4. การเยี่ยมดูแลให้ก าลังใจบุคลากรและครอบครัว ทุกครั้งเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย
5. จัดกิจกรรมการแสดงความยินดีเมื่อมีการเลื่อนต าแหน่ง/ได้รับรางวัล

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน

ทุกระดับ รับทราบนโยบายเข้าใจในเจตนารมณ์ของนโยบาย ให้ความส าคัญพร้อมกับให้ความร่วมมือ
ในทุกกิจกรรมในแนวปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งความสุข จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. ควรเพิ่มความหลากหลายในกิจกรรมให้ครอบคลุมในทุกมิติ
2. การขยายผลสู่องค์กรอื่นๆ
3. ควรการบริหารจัดการภารกิจเร่งด่วนไม่ให้เข้ามาสอดแทรก
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

บทสรุปผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) การบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานคือ ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่ มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) ได้มีการจัดท า Roadmap แผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี 
มีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก เมื่อคนคือหัวใจขององค์กรการสร้างคน
ให้รวมกันเป็น “องค์กรแห่งความสุข” คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนคูณ ได้เห็นถึงความส าคัญในการประเมินสุขภาวะองค์กร   
จึงได้มีการด าเนินการส ารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด โดยใช้เครื่องมือดัชนีสุขภาวะภาครัฐ 
(Happy Public Organization Index) ส ารวจสุขภาวะองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนคูณ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. กิจกรรมการสร้างสุข ประกอบด้วย
1) กิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรท ามาแล้วมีดังนี้

1.1) กีฬา เช่น กีฬาหน่วยงาน / กีฬาระหว่างองค์กร / กีฬาจังหวัด
1.2) ท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมในช่วงวันหยุด
1.3) จัดงานตามเทศกาล รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของไทยและชุมชน
1.4) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น กิจกรรมพัฒนาองค์กร และกิจกรรม

อ่ืนๆ ในโอกาสส าคัญ
1.5) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/ท าบุญตักบาตรในวันเกิดเจ้าหน้าที่
1.6) จัดกิจกรรมพัฒนาจิต/ท าบุญ/ผูกแขนรับขวัญบุตรเจ้าหน้าที่

2) บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข  ดังนี้
2.1) เข้าร่วมการอบรม
2.2) ร่วมรับฟังแนวคิด
2.3) ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4) ร่วมกิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ
2.5) ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
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2. สุขภาวะองค์กร

ตารางแสดงระดับสุขภาวะองค์กร

ล าดับ สุขภาวะองค์กร สรุปคะแนน ระดับ
1. S : Success (ความส าเร็จ) 75.00 น่าปลื้มท่ีสุด
2. A : Administration  (การบริหาร) 80.00 น่าปลื้มที่สุด
3. B : Body & Mind (สุขภาพกาย – ใจ) 72.22 ก าลังพัฒนา
4. A : Atmosphere (บรรยากาศ) 85.00 น่าปลื้มที่สุด
5. I : Investment (การลงทุน) 92.00 น่าปลื้มที่สุด

ความสุขขององค์กรภาพรวม 80.56 น่าปลื้มที่สุด

จากการส ารวจสุขภาวะองค์กร พบว่า ความสุขขององค์กรภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ  
“น่าปลื้มที่สุด” โดยสุขภาวะองค์กรรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ “น่าปลื้มที่สุด” 4 ด้าน    
ได้แก่ ด้านการลงทุน (92.00) ด้านบรรยากาศ (85.00) ด้านการบริหาร (80.00) และด้านความส าเร็จ 
(75.00) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับก าลังพัฒนา คือ ด้านสุขภาพกาย-ใจ  (72.22) 
3.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

3.1 ผู้บริหารก ากับติดตามอย่างเคร่งครัด
3.2 ผู้ประสานงานก ากับนิเทศติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ผู้ปฏิบัติด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล

4.ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
4.1 การเพ่ิมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรอบรู้ความสุขในการท างาน
4.2 การก าหนด KPI เพ่ือจัดสรรเวลาในการพัฒนาองค์กรสู่ความสุขประจ าวัน

391



Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความส าเร็จในการด าเนินงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงบูรพ์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหล่ม 
หมู่ที่ 7 ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบึงบูรพ์ มีทั้งหมด 25 หมู่บ้าน  2 ต าบล มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านม่วง ตั้งอยู่ในเขตต าบลเป๊าะ และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองคูใหญ่  
ตั้งอยู่ในเขตต าบลเป๊าะ โดยโรงพยาบาลบึงบรพ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 2 แห่ง แบ่งเขต
รับผิดชอบ ดังนี้

1. โรงพยาบาลบึงบูรพร์ับผิดชอบ เขตต าบลบึงบูรพ์
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วง รับผิดชอบ หมู่ 1,3,4,5,9,10,13 และหมู่ 16 ต าบลเป๊าะ
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองคูใหญ่ รับผิดชอบ หมู่ 6,7,8,11,14 และหมู่ 15 

ต าบลเป๊าะ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงบูรพ์ ได้ด าเนินงานด้านสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาก าลังคนที่เป็นก าลังหลักในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
โดยยึดค่านิยมของกระทรวง สาธารณสุข คือ MOPH  

M = Mastery เป็นนายตนเอง  คือ เป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่น
ในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพ้ืนฐานของการมีส านึก รับผิดชอบ คุณธรรม และ
จริยธรรม  

O = Originality เร่งสร้างสิ่ ง ใหม่ คือ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่ งใหม่ที่ เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  

P = People Centered ใส่ใจประชาชน  คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน
เพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง  พึ่งได้ 

H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม คือ มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพ่ือสุขภาวะ
ของชุมชน 
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พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  
3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ค่านิยม 
K = Knowledge management  หมั่นสร้างความรู้  
I = Integrity  คู่คุณธรรมโปร่งใส 
P = People centered approach ใส่ใจประชาชน  
H = Humility   ถ่อมตนอ่อนน้อม 
ด้านงานบริหาร ขั้นตอนในการด าเนินงานมีความโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรด้วยแผนพัฒนาบุคลากร ลดความเหลื่อมล้ าของสหวิชาชีพ
ในพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมหรือลดอัตราบุคลากร ในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับงานประจ า กระจายอ านาจ
การบริหารงานด้วย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร สามารถชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นของพ้ืนที่ และสามารถรับฟังเรื่องราวหรือข้อคิดเห็นเพ่ือน าเสนอแก่ผู้บริหาร เพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาต่อไป ส าหรับแผนงานและยุทธศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ ระดับต าบล 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ การน านโยบายของกระทรวงปรับใช้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ การก าหนด
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ จะท าให้การน าองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนด ด้านงานส่งเสริมป้องกันและรักษา
มีผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน มีกระบวนการในการด าเนินงานที่แน่นอน สามารถ
อธิบายหลักเกณฑ์การด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทั้ง 5 กลุ่มวัย (หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด เด็กวัยเรียน 
เด็กวัยรุ่น วัยท างาน และผู้สูงอายุ ) ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมตามวัย มีการอบรม
ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนางานด้านการบริการ 
การควบคุมการซื้อขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบ มีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่
ราชการและเขตอภัยทาน มีการติดตั้งป้ายซื้อขายตามช่วงเวลาที่ก าหนดในร้านขายของช า และห้าม
จ าหน่ายแก่เยาวชนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งในส่วนนี้ เป็นมาตรการที่สถานที่ราชการทุกแห่งรับทราบ
และน าไปปฏิบัติในชุมชน ด้านการป้องกันโรค มีระบบการควบคุมโรค (ทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว : SRRT) ในพ้ืนที่ที่เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด หลังการระบาดมีการ
ควบคุมไม่ให้โรคมีการกระจายไปในบริเวณพ้ืนที่ข้างเคียง มีระบบการให้ค าปรึกษาแก่ชุมชน โดยให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้
อย่างเหมาะสม ด้านการรักษาผู้ป่วยให้บริการในสถานบริการดูแลสุขภาพเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย
ส่วนการเยี่ยมบ้านเชิงรุกนั้น วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสเข้าถึงระบบบริการได้ มีการค้นหา
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยด้อยโอกาสในชุมชน ด้านการฟ้ืนฟูสภาพหลังภาวะเจ็บป่วยได้รับการ
สนับสนุนเครื่องมือ
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ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย เพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ท ากายภาพบ าบัด หรือดูแล ผู้ป่วยในชุมชน 
มีการพัฒนานักบริบาลผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือกระจายการเข้าถึงและสามารถดูแลได้ครอบคลุม 
เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและผู้ดูแลเรื่องแผนการดูแลสุขภาพ 

บทสรุปผู้บริหาร ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความ
เจริญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผล
กระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนา
ที่มีเป้าหมายของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพ่ือมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของ
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย แต่ขาดการค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐ หันมามองสิ่งที่อยู่ภายใน ตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” 
เพ่ือมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” คือองค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อม ปฏิบัติภารกิจ
ขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงาน
กับบุคลากรที่ถือเป็นบุคคลส าคัญ และเป็นก าลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคม 
มีการเสริมสร้าง องค์ความรู้ และการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้วยความ
คาดหวังว่าคนท างานในองค์กรมีความสุข งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความ
ตึงเครียดจากการท างาน และลดความ ขัดแย้งในองค์กร เปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรม
บุคลากรปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดี รวมไปถึงความผาสุกในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคี เครือข่าย เช่น หน่วยงานราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่และชุมชน แม้ว่าจะได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายมากน้อย
เพียงใด การบริหารงานยังต้องพ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ซึ่งบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การด าเนินงานในงานสาธารณสุข การกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่จะช่วย
ลดปัญหาในพ้ืนที่ และลดความเหลื่อมล้ าในความก้าวหน้า และการด าเนินงาน เราจ าเป็นต้อง
น าปัญหาเหล่านี้เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้มีความก้าวหน้า 
และมีความสุขในการปฏิบัติราชการ ต่อไป
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ประเด็นที่ Success Story หรือ Bright spot
การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเบญจลักษ์ ด าเนินการ

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมมีการประเมินสุขภาวะองค์กร และน าผล

การประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 

80.96 โดยการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เน้นการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ การด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการ

ขับเคลื่อน 5 ขั้น ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และ

สุขภาวะองค์กร (HPI)

ขั้นที่ 3 การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ขั้นที่ 4 การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขท่ีเป็นรูปธรรม
บทสรุปผู้บริหาร

การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขในปีที่ผ่านมา มีการด าเนินงานประเมินผลและวิเคราะห์
องค์กร เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน การประเมินผลและวิเคราะห์องค์กรรวมไปถึง
การถอดบทเรียนโดยเน้นการด าเนินการด้านบุคลากรเป็นส าคัญ การด าเนินงานสร้างสุขด้านการเงิน 
คปสอ.เบญจลักษ์ได้ด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาด้านการเงินจาก Dr.Money โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาองค์กรสร้างสุขด้านการเงิน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม มีทิศทางในการพัฒนาชัดเจน โดยการพัฒนาแผนแม่บท
ในการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขมีการก ากับติดตาม ประเมินผล ผ่านการขับเคลื่อนโยบาย
ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ขาดการสื่อสารและความเข้าใจในการด าเนินงานส าหรับการด าเนินงาน Happinometer
อย่างถ่องแท้ท าให้การด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปรางค์กู่ เป็นหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด จ านวน 13 แห่ง บุคลากรสาธารณสุขจ านวน 80 คน 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการด าเนินการส ารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด โดยใช้เครื่องมือ
ดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (Happy Public Organization Index) ส ารวจสุขภาวะองค์กรของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปรางค์กู่ 
ผลการวิเคราะห์พบว่า 

1. กิจกรรมการสร้างสุข ประกอบด้วย (วิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาองค์กรสร้างสุข
ของหน่วยงานทั้ง 14 แห่ง) 

1.1 กิจกรรมพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) 
1.2 กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
1.3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน และการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์การ 
1.4 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิต 
1.5 กิจกรรมจิตอาสา 
1.6 กิจกรรมสร้างรายได้โดยเศรษฐกิจพอเพียง 
1.7 กิจกรรมในเทศกาล ตามประเพณีพ้ืนถิ่น

2. สรุปผลการตรวจสุขภาวะองค์กร
ตารางแสดงระดับสุขภาวะองค์กร ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปรางค์กู่

จากการส ารวจสุขภาวะองค์กร พบว่า ความสุขขององค์กรภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ 
“น่าปลื้มที่สุด” โดยสุขภาวะรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ “น่าปลื้มที่สุด” 5 ด้าน เรียงล าดับมากที่สุด 
คือ S : Success (ความส าเร็จ) ร้อยละ 96.15 รองลงมาคือด้าน I : Investment (การลงทุน) ร้อยละ 
92.00 ได้คะแนนเท่ากันสองด้านคือ A : Administration (การบริหาร) และ A : Atmosphere 
(บรรยากาศ) ร้อยละ 85.00 และน้อยที่สุด ด้าน B : Body & Mind (สุขภาพกาย-ใจ) ร้อยละ 75 

ล าดับ สุขภาวะองค์กร สรุปคะแนน ระดับ

1 S : Success (ความส าเร็จ) 96.15 น่าปลื้มที่สุด

2 A : Administration (การบริหาร) 85.00 น่าปลื้มที่สุด

3 B : Body & Mind (สุขภาพกาย-ใจ) 75.00 น่าปลื้มที่สุด

4 A : Atmosphere (บรรยากาศ) 85.00 น่าปลื้มที่สุด

5 I : Investment (การลงทุน) 92.00 น่าปลื้มที่สุด

ความสุขขององค์กรภาพรวม 83.97 น่าปลื้มที่สุด
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สภาพปัญหา
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ เน้นการปฏิรูปก าลังคนด้านสาธารณสุข (HRH 

Transformation) เพ่ือสร้างคนให้เป็นคนดี  มีคุณค่า มีความผาสุก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพยุห์
ได้ด าเนินการส ารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด จ านวน 52 คน โดยใช้เครื่องมือวัดความผาสุก
ระดับบุคคล (Happinometer) ส ารวจความผาสุกระดับบุคคล ทั้งในส่วนส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพยุห์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เมื่อน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์แยกเป็น
รายมิติ  พบว่า มิติที่ มีค่ าเฉลี่ ยคะแนนต่ าสุด และอยู่ ในเกณฑ์ ไม่มีความสุข คือ มิติสุ ขภาพเงินดี 
(Happy Money) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.53 และมิติที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ ารองลงมาคือ มิติ
ผ่อนคลายดี  (Happy Relax) คะแนนเฉลี่ย  56.11 และจากการประเมินสุขภาวะองค์กร
ของหน่วยงานในสังกัด โดยใช้เครื่องมือ HPI (Happy Public Organization Index) โดยให้ผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด จ านวน 11 ราย ประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
ผู้รับผิดชอบงาน (หัวหน้างาน) ระดับอ าเภอ 3 คน และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล แห่งละ 1 คน เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร ในภาพรวมเท่ากับ 
55.45 อยู่ในระดับ ต้องเพ่ิมความใส่ใจ  โดยพบว่ามิติที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มิติการลงทุน 
คะแนนเฉลี่ย 51.50 รองลงมาคือ มิติด้านบรรยากาศ และมิติการบริหาร คะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 52.35 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพยุห์ ให้เป็นองค์กรสร้างสุข
กระบวนการด าเนินงาน
ขั้นวางแผนด าเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพยุห์
2. น าเสนอผลการวิเคราะห์การส ารวจความสุขของบุคลากร และผลการประเมินสุขภาวะ

องค์กร ในที่ประชุมประจ าเดือนมกราคม 2563 และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และร่วมวางแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
ข้อสรุปจากที่ประชุม  

ในมิติที่ เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุนเป็นมิติที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด แต่การจัดการ
ด้านการเงินเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล การบริหารจัดการโดยองค์กรอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้เต็มที่
แต่ก็ควรมีแผนรองรับไว้ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน การมี
สวัสดิการด้านการเงินเพิ่มเติม
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เน้นการแก้ปัญหาและส่งเสริมในมิติผ่อนคลายดี เนื่องจากสามารถด าเนินการแก้ปัญหา
โดยขับเคลื่อนในภาพรวมองค์กรได้ และเป็นมิติที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร และมิติด้านบรรยากาศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ารองลงมา (จากผลการประเมินโดยใช้
เครื่องมือ Happinometer และ HPI)  

ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี และผ่อนคลาย บุคลากรส่วนใหญ่ตอบว่า การสร้าง
ค่านิยมร่วมโดยการสื่อสารในเชิงบวก การให้คุณค่ากับเพ่ือนร่วมงาน และมุ่งการเรียนรู้ร่วมกัน
มากกว่าการแข่งขัน จะช่วยสร้างบรรยากาศและท าให้เกิดความผ่อนคลาย นอกจากนี้ควรมีกิจกรรม
ร่วมกันทุกสัปดาห์ และการส่งเสริมการท างานเป็นทีม  
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
ขั้นด าเนินการ

จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพยุห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เชิงบวกของบุคลากร และเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างาน
ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
กิจกรรม

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
2. น าค่านิยมองค์กรขีดสมรรถนะสูง 11 ประการ ที่ผู้บริหารใช้ในการขับเคลื่อน PMQA

มาสื่อสารเป็นค่านิยม และข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องค์กรสร้างสุข
3. จัดกิจกรรม Morning Talk สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดการพูดคุยสื่อสาร สะท้อนความคิดกนั

มากขึ้น
4. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย 
5. สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร โดยการเยี่ยมไข้ การให้ค าปรึกษา จัดสวัสดิการด้านการเงิน
6. สร้างปัจจัยเอ้ือในการท างาน ได้แก่ อุปกรณ์ในการท างาน บรรยากาศการท างาน 

การอ านวยความสะดวก
ขั้นสรุปผลด าเนินการ

คณะกรรมการด าเนินงานองค์กรสร้างสุขร่วมสรุปผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
การพัฒนา

1) ลดข้อขัดแย้งระหว่างบุคลากร
2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
3) การประเมินความพึงพอใจ
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ผลการด าเนินงาน  
มีการจัดท า Dialogue ในการสื่อสาร เ พ่ือลดความขัดแย้งและท าให้ เกิดบรรยากาศ

ในการประชุมที่ดี โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพยุห์ และ รพ.สต.ทุกแห่ง น ากลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวก 
ได้แก่ สุนทรียสนทนา (Dialogue) และการฟังอย่างลึกซึ้ง (Dialogue and Deep Listening)  มาใช้
การประชุมและกิจกรรม Morning Talk พบว่า ไม่พบความความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างบุคลากร  
บุคลากร ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและ
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  และผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้บุคลากรมีกิจกรรม
ร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากการสื่อสารเชิงบวกน าไปสู่การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีการท างานเป็นทีม มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1) การน าเสนอผลการวิเคราะห์ จากการประเมินโดยใช้เครื่องมือ Happinometer และ HPI 
ในที่ประชุมประจ าเดือน ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อน ท าให้เกิด
กิจกรรมที่มาจากบุคลากรทุกระดับร่วมระดมความคิด จึงท าให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน

2) เมื่อบุคลากรตระหนักว่าการสื่อสารในเชิงบวกจะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี และน าไปสู่
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการท างาน ท าให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับและน าไปปฏิบัติ

3) การสร้าง Dialogue ในการสื่อสาร และสร้างข้อตกลงร่วมกัน ท าให้บุคลากรมีแนวทาง
ชัดเจนในการปฏิบัติตาม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1) ร่วมถอดบทเรียน และร่วมวางแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
2) น าทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาสู่การส่งเสริม

การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบุคลากรในองค์กร และระหว่างองค์กรและภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่
ความภาคภูมิใจและความสุขในการท างาน

3) จัดอบรมการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของเจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success story หรือ Bright spot (Happy Family)
“ประชุมสัญจร กินข้าวฮ่วมพา”

บทสรุปผู้บริหาร
การท างานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความ

ผูกพันและสามัคคีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายประดิษฐ์ ไชยสังข์ ต าแหน่ง 
สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้มีแนวคิดให้มีการประชุมสัญจรไปทุกโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล หลังจากประชุมเสร็จก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง โดยให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจ้าของพ้ืนที่ เป็นเจ้าภาพส าหรับอาหารมื้อเที่ยง เพ่ือเป็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเปลี่ยนบรรยากาศในการท างาน และเป็นการสานสัมพันธ์ของบุคลากร
ในสังกัด บุคลากรจะได้พูดคุยมีสัมพันธ์กันมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่แยกกันอยู่ตามโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และภาระงานค่อนข้างมากท าให้บุคลากร
มีสัมพันธ์ภาพกันน้อยลง การได้มาร่วมประชุมในบรรยากาศที่ไม่จ าเจ ได้เห็นการพัฒนา ได้ปรึกษา
แลกเปลี่ยนกันและรับประทานร่วมกันท าให้เจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพกันมากขึ้น และได้พูดคุย
ประสานเรื่องงานราชการด้วย
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ติดภารกิจเรื่องงานให้ความร่วมมือ จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรมีการขยายผลไปยังโรงพยาบาล และคงไว้ให้มีความยั่งยืนสืบไป
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ร่วมกัน ‘เฮ็ด’ ความสุขในที่ท างาน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับ

ทรัพยากรมนุษย์ โดยมองว่าคนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร มีนโยบายการสร้างความสุขให้แก่
บุคลากรให้ความส าคัญ กับการสร้างความสุขของบุคลากรมานานแล้ว โดยเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความสุข กล่าวคือ เป็น+อยู่ อย่างมีความสุข สุขกาย-สุขใจ “ใจจะมีความสุขได้ต้องสุขกายก่อน และ
การจะสุขกายได้ก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย ส่วนสุขใจ ก็คือ ความสงบในใจ ความสุข
จากการมีสติ ตื่นรู้ ความสุข จากการเป็นผู้ให้ ความสุขจากการได้เห็น คุณค่าในตัวเอง ประกอบกับ
ภารกิจ ของหน่วยงานคือการสร้างเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ดังนั้น การจะไป
สอนคนอ่ืนเรื่องความรอบรู้สุขภาพ ก็ต้องท าตัวให้เป็นต้นแบบให้ได้ก่อน ในเรื่องการมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี

การส่งเสริมความสุขทั้งกายและจิตนี้ ถูกก าหนดให้เป็นค่านิยมของ องค์กรที่เรียกว่า HED
ซึ่งเป็นค าพ้องเสียงกับ “เฮ็ด” ในภาษาอีสาน โดย H ย่อมาจาก Happiness การท างานอย่างมี
ความสุข E ย่อมาจาก Energy มีพลัง กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และ D คือ Dynamic มีพลวัต 
มีการขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยกิจกรรมสร้างสุขต่างๆ 
จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับค่านิยมเหล่านั้น “ค าว่า HED นี่แหละ ที่เป็นตัวตนของเรา คือ 
มีความสุข กระฉับกระเฉง ขับเคลื่อนไปด้วยกัน เมื่อก่อนเราก็ชอบพูดกันเล่นๆ ว่า ‘เฮ็ดโลดเด้อ’ คือ
ท างาน ร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้” ส าหรับกิจกรรมสร้าง ความสุขต่างๆ ที่ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ด าเนินการนั้นอาจจะมองไม่เห็น เป็นรูปธรรม แต่จะถูกแทรกลงใน ชีวิตการท างาน
ในแต่ละวัน เริ่มจากตอนเช้ามาถึงที่ท างานก็จะทักทายกัน ด้วยความเป็นมิตร น้องยกมือไหว้พ่ี
แสดงความเป็นพ่ีน้องกันในช่วงพักเที่ยงก็ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกินข้าวร่วมกัน พอถึงช่วงบ่าย 2 โมง 
ก็จะมีออกก าลังกายยืดเส้นยืดสายอีกครั้งหนึ่ง และในช่วงเย็นหลังเลิกงานก็จะใช้เวลาประมาณ
ครึ่งชั่วโมงเปิด YouTube แล้วออกก าลังกายตาม นอกจากกิจกรรมที่แทรกในชีวิตประจ าวันแล้ว
ก็ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น มีบอร์ด Happy Birthday แต่ละเดือนมีใครเกิดในเดือนนั้นก็จะท าบอร์ดให้
แล้วให้เพ่ือนร่วมงานมาเขียนอวยพรวันเกิดกัน ทุกๆ วันที่ 15 ของเดือนก็จะมีกิจกรรมโต๊ะสุขภาพ 
กล่าวคือเป็นกิจกรรมวัดค่า BMI เพ่ือเฝ้าระวัง การมีน้ าหนักเกินของบุคลากร ส าหรับคนที่มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีค่า BMI อยู่ในระดับปกติ และหากมีพัฒนาการที่ดีก็จะมีการยกย่องชมเชย 
ประกาศให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอีกด้วย ขณะเดียวกันในแต่ละเดือน
ก็จะมีการจัดเวที KM ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเล่าเรื่องของการท างานและความถนัด
ของแต่ละคน หรือมีเรื่องอะไรที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของ Life Style
ในการใช้ชีวิตก็สามารถบอกเล่ากันได้ “เวที KM เป็นเวทีที่เราจะยกย่องคน เพราะแต่ละคนมีคุณค่า
ในตัวเอง บางคนอาจจะมีคุณค่าในด้านวิชาการ บางคนอาจจะมีในเรื่องของวิชาชีพเสริม
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เราก็เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็น ได้น าเสนอในสิ่งที่ตัวเองถนัด แล้วเรายังมีการยกย่อง
ชมเชยคนต้นแบบ ทั้งในเรื่องของการเป็นคนดี และการเป็นต้นแบบด้านพัฒนาสุขภาพ โดยให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการคัดเลือก ส าหรับกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้ ได้มีการจัดตั้งคณะท างาน 
โดยให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแต่ละแห่ง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมระดมความคิดเห็น
ในการออกแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกก าลังกาย ก็จะให้ผู้น าของแต่ละกลุ่มเป็นคนน าออกก าลังกาย
เวียนกันไป หรือหากผู้บริหารให้นโยบายมาว่าควรท าเรื่องอะไร คณะท างานก็จะเชิญแต่ละกลุ่มมาคิด
รูปแบบกัน ในส่วนของความก้าวหน้า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการพัฒนา โดยบุคลากรแต่ละคนจะมีแผนการพัฒนาทุกปี ทั้งในเรื่องของ
สายวิชาชีพ และเรื่องภาวะความเป็นผู้น า มีการส่งคนไปพัฒนาทุกปี ทั้งหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง พัฒนาการท าแผนยุทธศาสตร์ของวิชาชีพของแต่ละด้าน ซึ่งในปีนี้ก็ท าเรื่องของการพัฒนา
งานวิจัย R2R CQI โดยให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนมีส่วนร่วมในการคิด ในเรื่องที่จะท างานวิจัย 
“ถามว่าสิ่งที่ท าอยู่นี้วัดอย่างไรว่าเจ้าหน้าที่มีความสุข ที่เห็นได้ชัดคือ เรื่องการมีส่วนร่วม ถ้าคนไม่มีใจ
เขาจะไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม เราจะให้ความร่วมมืออย่างดีเวลาที่มีงาน เช่น ต้องจัดการ
แสดงอะไรสักอย่าง จะหาการแสดงที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนไปกันเป็นองคาพยพ ไม่ใช่ส่ง
ให้น้องๆ หรือมีแค่หน่วยกล้าตายออกไปแสดง หากถามว่าปัจจัยความส าเร็จในการสร้างความสุข
ขององค์กรคืออะไร มองว่าแก่นแท้ของกิจกรรมที่ท าอยู่แล้วจริงๆแล้ว คือ แค่อยากให้บุคลากร
ท างานอย่างมีความสุขสนุกไปกับการท างาน มีทัศนคติที่ดีกับหน่วยงาน เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
มาตั้ งแต่อดีตที่ ให้ความส าคัญกับคน ไม่ ใช่ความส าคัญกับเรื่ องงานอย่างเดียว  แม้จะมี
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเกิดขึ้น แต่กระบวนการเหล่านี้ยังมีเดินหน้าต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการเป็นองค์กร
ที่มีความสุขก็จะท าให้ประสิทธิภาพการท างานดี สามารถตอบสนองต่อภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
ได้อย่างเต็มที่นั่นเอง “ปัจจัยที่ 1 คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ปัจจัยต่อมาคือ ความร่วมมือร่วมใจ 
ของคนในหน่วยงาน มันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังกันมานาน น้องๆ เห็น พ่ีท าก็ท าตาม 
มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว”
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องค์กรสร้างสุข
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ประจ าปี พ.ศ.2563

1) หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท างาน ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศการท างาน มีการจัดสวัสดิการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหาร
ของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จึงจัดท า
โครงการ “องค์กรสร้างสุข” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ส่งผลให้
บุคลากรในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าแนวทางการสร้างความสุขในที่ท างาน (HAPPY 
WORKPLACE) มาใช้ให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย

(1) Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ
(2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน
(3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม 
(4) Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต

ลดความเครียดในการท างาน 
(5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน
(6) Happy Soul : ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต

และมีความเข้าใจในหลักค าสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
(7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่าย

ของตนเอง และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 
(8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความส าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

403



2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1) เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุข

จากการปฏิบัติงานและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2.2) เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีความสัมพันธ์ที่ดี 

มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ
2.3) เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนัก

ในการดูแลองค์กรและสังคมร่วมกัน
2.4) เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

โพธิ์ศรีสุวรรณ
3) กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
- ข้าราชการ จ านวน 30 คน
- ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 คน
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 6 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 14 คน

4) วิธีด าเนินการ
4.1) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

โพธิ์ศรีสุวรรณ
4.2) ด าเนินแผนงาน/กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้

5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

6) งบประมาณ
การระดมทุนจากข้าราชการและลูกจ้างภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

และเอกชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1) ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้รับความสุข
จากการเข้าร่วมกิจกรรม และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

7.2) ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เข้าใจและ
ตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเข้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน
8) ตัวช้ีวัด 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการ (เป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
9) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
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แนวทางการด าเนินโครงการองค์กรสร้างสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
1) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการประชุมชี้แจง เนื่องจากการด าเนินงานโครงการ

องค์กรสร้างสุขเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นสิ่งส าคัญคือการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัดได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล และขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือเพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

2) การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการเป็นผู้รับผิดชอบให้เกิดการเป็นเจ้าของโครงการ
ร่วมกัน โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานในกิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาส
ให้แต่ละกลุ่มงานได้ระดมความคิดเห็นเพ่ือเสนอแผนงาน รูปแบบกิจกรรมที่จะด าเนินการในแต่ละ
ประเภทกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

3) การสร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้ก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ 
และด าเนินการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

1) Happy Body : การส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งท้ังกายและจิตใจ 
1.1) กิจกรรม Break Time การออกก าลังกายเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการท างาน 

ป้องกันการเกิดโรค Office syndrome 
วิธีด าเนินการ มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง เป็นเจ้าภาพ

ในการน าออกก าลังกายเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. 
ของทุกสัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

1.2) การแข่งขันกีฬาของข้าราชการ 
วิธีด าเนินการ ก าหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสีภายในส านักงาน โดยมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
จ านวน 52 คน และได้แบ่งทีมการแข่งขันออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 ทีมสีเขียว และทีมที่ 2
ทีมเหลือง ประเภทชนิดกีฬาที่ด าเนินการแข่งขันประกอบด้วย 

(1) การแข่งขันแชร์บอล 
(2) การแข่งขันกีฬานันทนาการ ได้แก่ น าเมียเข้าสู่เส้นชัย กินวิบาก ชักกะเย่อ เกมส์

แต่งหน้า และแข่งขันเตะปี๊ป
(3) การประกวดกองเชียร์ 
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1.3) โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
วิธีด าเนินการ การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพร่วมกัน ได้แก่ ขนมจีนกับผักริมรั้ว

ที่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดน ามาจากบ้าน น้ าผลไม้เพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้ได้มีการจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในสรรพคุณของสมุนไพร และคุณค่าของอาหารประเภทต่างๆ ร่วมด้วย 

1.4) การตรวจสุขภาพประจ าปี 
วิธีด าเนินการ การประสานโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้าง

ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ และแนะน าการดูแลสุขภาพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยได้
ด าเนินการไปเม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

การด าเนินงานตามกิจกรรม Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน และ
กิจกรรม Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้จัดท าโครงการ “สร้างเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดด าเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและ
การจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้และไกล อันน าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งโครงการนี้เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ .ศ.2562
ซึ่งเป็นแนวคิดเพ่ือต้องการให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความดูแลช่วยเหลือ แบ่งปัน 
รักษา ใส่ใจ ดูแลซึ่งกันและกันในองค์กร ร่วมทั้งการดูแลสังคมภายนอก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุข
จากการปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีความสัมพันธ์ที่ดี 
มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

3) เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนัก
ในการดูแลองค์กรและสังคมร่วมกัน 

4) เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
โพธิ์ศรีสุวรรณ 
วิธีด าเนินการ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน CSR เป็น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการที่สังกัดกลุ่มงาน 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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(1) การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน CSR ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
(2) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมเป็น “ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม 

CSR ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ” โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มงานเป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบการจัดท ากิจกรรม CSR ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยให้ก าหนด
กิจกรรมที่จะด าเนินการที่ครอบคลุม 2 ด้าน (ด้านละ 1 กิจกรรม) ได้แก่ (2.1) ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตัวอย่างกิจกรรม : การเลี้ยงอาหารเด็กกาพร้าหรือผู้ด้อยโอกาส ,การรับบริจาคสิ่งของเหลือ
ใช้เพ่ือน าไปบริจาค , การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ฯลฯ (2.2) ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตัวอย่างกิจกรรม : การประหยัดกระดาษ/อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน ,
การจัดกิจกรรม 5 ส ,การจัดกิจกรรม Recycle,การมีวินัยในการท างาน ฯลฯ (3) การด าเนินกิจกรรม 
CSR จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ที่ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกัน โดยงานบริหารทั่วไปจะรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอเป็นแผนปฏิบัติการ CSR ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณในภาพรวม
ผลการด าเนินงาน

2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน ได้แก่ กิจกรรม CSR เพ่ือองค์กร
2.1) กิจกรรม CSR เพ่ือองค์กร

2.1.1) กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ท างานให้มีความสุข และสนุกกับการท างาน” 
เพ่ือแนะน าแนวทางการท างานอย่างมีความสุขให้กับบุคลากรในสังกัด

2.1.2) การจัดท าบอร์ดเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ จัดท าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพผ่านไลน์กลุ่ม

2.1.3) การจัดตู้ยาสามัญประจ าส านักงานเพ่ือให้กับบุคลากรในสังกัดมียาใช้ในการบรรเทา
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

2.1.4) การทดสอบสมรรถนะของร่างกาย เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากร
ในสังกัดโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2.2) กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ท างานประสบการณ์ชีวิต
จากข้าราชการในสังกัดผ่านการประชุมกลุ่มงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับ 
ความสามัคคีในกลุ่มงาน
ตัวอย่างเรื่องราวการเล่าสู่กันฟัง

1) กว่าจะได้มาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2) ภัยใกล้ตัว
3) ประสบการณ์ตอนไปอบรม 
4) การให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
5) หวิดตกเป็นเหยื่อแก๊งตกทอง
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3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม
3.1) กิจกรรม CSR เพ่ือสังคม

- การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส
- การบริจาคหนังสือให้กับรถห้องสมุดประชาชน เพ่ือให้ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจ

ได้มีหนังสืออ่าน และได้รับความรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4) Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต 

ลดความเครียดในการท างาน
4.1) การแนะน างานอดิเรกให้กับข้าราชการ โดยการอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น
4.2) ทัศนศึกษา “ศึกษาดูงาน” เพื่อเพื่อผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน

5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดทักษะ ความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน

5.1) กิ จกรรม Sharing Knowledge การแบ่ งปั นความรู้ เกี่ ยวกั บกระบวนงานที่ อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของข้าราชการ ถ่ายทอดในที่ประชุมข้าราชการประจ าเดือน เพ่ือเพ่ิมความรู้
ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการพูด
ในท่ีประชุมให้กับข้าราชการอีกทางหนึ่ง โดยได้ด าเนินการไปจ านวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขั้นตอนการท าลายหนังสือของทาง
ราชการ

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เรื่อง ทบทวนขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การเตรียมรับมือโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในสถานบริการ

สาธารณสุข
5.2) การจัดท ามุมความรู้ภาษาอังกฤษ English For ASEAN เ พ่ือส่งเสริมความรู้

ด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
5.3) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดผ่านระบบ Buddy

System ที่เป็นการด าเนินการพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม (Developmental Partnership)
จากบุคคลที่ต้องท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อมูลต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
ผลักดันให้อีกฝ่ายมีความพร้อมในการท างาน สามารถท างานแทนกันได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) บุคลากรด าเนินการทบทวนกระบวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและเลือกกระบวนงาน
ที่จะถ่ายทอดฯ ให้เพ่ือนร่วมงาน อย่างน้อยคนละ 1 กระบวนงาน

2) บุคลากรจับคู่ Buddy เพ่ือด าเนินการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ในกระบวนงานร่วมกัน
3) บุคลากรแต่ละบุคคลจัดท าแผนการสอนงาน ในกระบวนงานของตนเองที่จะด าเนินการ

ถ่ายทอดให้กับคู่ Buddy โดยในแผนการด าเนินงานต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
(จัดท าแผนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)
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4) สรุปผลความรู้และวิธีการด าเนินงานที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคู่ Buddy เสนอ
หัวหน้ากลุ่มงาน (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)

5) หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของข้าราชการรายบุคคล
6) Happy Soul : ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต

และมีความเข้าใจในหลักค าสอนของแต่ละศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
6.1) หิ้วปิ่นโตเข้าวัด โดยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมด้วยบุคลากรของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมกิจกรรมการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ 
ฟังธรรมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จ านวน 2 ครั้ง

6.2) กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักศาสนา ได้แก่ การเข้ารับฟังหลักค าสอนและ
หลักปฏิบัติของศาสนา

7) Happy Money : สนับสนุนให้ข้าราชการ ลูกจ้าง รู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้
จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน

8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความส าคัญ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัว
4. การประเมินผลโครงการองค์กรสร้างสุข

4.1 ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินงานของโครงการโดยภาพรวม 
(เป้าหมาย : ร้อยละ 80)

4.2 วิธีการประเมิน ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการด้วย
แบบการประเมินผลความพึงพอใจออนไลน์ ผ่านทาง ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ
ระบบไลน์ (Line) โดยวัดระดับความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1 คะแนน =
พอใจมากที่สุดไม่พอใจ, 2 คะแนน = ค่อนข้างพอใจ, 3 คะแนน = พอใจ, 4 คะแนน = พอใจมาก และ 5 
คะแนน =

4.3 ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ

1. อยากจะให้มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ต่างอ าเภอ หรือ ต่างจังหวัด เพ่ือที่จะเห็น
มุมมองที่แปลกใหม่

2. เป็นกิจกรรมที่ดีควรมีการจัดอย่างต่อเนื่อง
3. ทุกกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี เห็นสมควรให้มีการต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป
4. อยากให้จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการให้ความรู้และเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ถิ่นที่อยู่
5. ปรับจ านวนกิจกรรมให้สมดุลกับระยะเวลาและภารกิจงาน
6. ควรพิจารณากิจกรรมที่เน้นการสร้างความสามัคคีในองค์กรเป็นล าดับแรก
7. เห็นควรปรับปรุงบางกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อย
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กิจกรรม
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน)

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ 

(คะแนน)

ผลประเมิน 
ความ

พึงพอใจ 
(ร้อยละ)

1.) Happy Body

1.1) กิจกรรม Break Time 52 4.38 87.69

1.2) การแข่งขันกีฬาของข้าราชการ 57 4.28 85.61

1.3) โภชนาการเพื่อสุขภาพ 50 4.25 85.00

1.4) การตรวจสุขภาพประจ าปี 45 4.16 83.11

2) Happy Heart

2.1) การจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
“ท างานให้มีความสุข และสนุกกับการท างาน”

51 4.08 81.57

2.2) การจัดตู้ยาสามัญประจ าส านักงาน 50 4.08 81.57

2.3) การทดสอบสมรรถนะของร่างกาย 52 4.19 83.85

2.4) กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง 51 4.08 81.57

3) Happy Society

3.2) การเย่ียมคนด้อยโอกาสทางสังคม 50 4.06 81.20

3.3) บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชน 55 4.07 81.45

4) Happy Relax

4.1) การอบรม "การแต่งหน้า" 46 3.91 78.26

4.2) กิจกรรมทัศนศึกษา 46 4.28 85.65

5) Happy Brain

5.1) กิจกรรม Sharing Knowledge 55 3.84 76.73

5.3) กิจกรรม English for AEC การจัดท ามุม
ความรู้ภาษาอังกฤษ

48 3.73 74.58
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กิจกรรม
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน)

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ 

(คะแนน)

ผลประเมิน 
ความ

พึงพอใจ 
(ร้อยละ)

6) Happy Soul

6.1) หิ้วป่ินโตเข้าวัด 52 4.27 85.38

6.2) ทัศนศึกษา เพื่อการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

46 4.09 81.74

7) Happy Money

Happy Money การบรรยายพิเศษการออมเงิน
จากธนาคารออมสิน

44 3.93 78.64

8) Happy Family

การประกวดภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์ 53 3.79 75.85

9) การประเมินผลในภาพรวม

ความพึงพอใจในโครงการ Happy Workplace 
ในภาพรวม

59 4.15 83.05
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Success Story การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น success story หรือ Bright spot
การพัฒนารูปแบบและกระบวนการการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไพรบึง มีการบริหารความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

โดยการค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มงานและแต่ละโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาและลดความขัดแย้ง
การภายในองค์กร  
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ในการปฏิบัติงานภาพรวมสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไพรบึง ผู้บริหารทั้งในภาพ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพต าบล ได้มีการประเมินผู้ปฏิบัติงาน 
ผ่านการซักถาม/สอบถาม ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ และหาทางออก
หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายผู้บริหาร
และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข จ าเป็นจะต้องอาศัยการประชุม และวางแผนร่วมกันของ
ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกท่านในการพัฒนางาน
สาธารณสุข อันน าไปสู่แนวคิดของการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
“ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน การบริหารจัดการมีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”
บทสรุปผู้บริหาร

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูสิงห์ มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐานอยู่ตลอดระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกัน การเกิดโรค 
การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ บนพ้ืนฐานบริบทของพ้ืนที่อย่างมีมาตรฐาน และสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดการด าเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ในทุกระดับ รวมทั้งการสร้างองค์กร
ให้มีวัฒนธรรมและบรรยากาศแห่งความสุขในการด าเนินงาน มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน
ดุจญาติมิตรของคณะเจ้าหน้าที่ โดย ดร.ปภพ วงศ์ขันธ์ สาธารณสุขอ าเภอภูสิงห์ มีแนวทางการ
ด าเนินงานองค์กรสร้างสุข คือ สุขกาย สุขใจ สุขสามัคคี และสุขเงิน ดังนี้

1. มีกิจกรรมประชุมบุคลากรทั้งประชุมประจ าเดือน และแต่ละสาขาวิชาชีพ
2. ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ และการสร้างขวัญก าลังใจของคณะเจ้าหน้าที่
3. มีกองทุนสวัสดิการเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องเพ่ิมขวัญก าลังใจ
4. มีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ สัญจรตามหน่วยบริการต่างๆ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน

ทุกระดับ ร่วมกันสร้างแนวทางการด าเนินงานและร่วมก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานบนพ้ืนฐาน
ของประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และเป็นองค์กรสร้างสุขจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความสุขขององค์กร ทั้งด้านงบประมาณในการพัฒนาทีมงาน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอื่นๆ

2. บริหารจัดการปัจจัยภายนอก เช่น ภารกิจเร่งด่วนที่จะกระทบต่อความสุของค์กร
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

สภาพปัญหา

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ เน้นการปฏิรูปก าลังคนด้านสาธารณสุข (HRH 
Transformation) เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองจันทร์ได้ด าเนินการส ารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด จ านวน 34 คน โดยใช้เครื่องมือวัด
ความผาสุกระดับบุคคล (Happinometer) ส ารวจความผาสุกระดับบุคคลทั้งในส่วนส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทร์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เมื่อน าผลการส ารวจ
มาวิเคราะหแ์ยกเป็นรายมิติ พบว่า มิติที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ าสุดและอยู่ในเกณฑ์ไม่มีความสุข คือ มิติ
สุขภาพเงินดี (Happy Money) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.06 และมิติที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ ารองลงมา
คือ มิติผ่อนคลายดี (Happy Relax) คะแนนเฉลี่ย 57.21 และจากการประเมินสุขภาวะองค์กรของ
หน่วยงานในสังกัดใช้ เครื่องมือ HPI (Happy Public Organization Index) โดยให้ผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด จ านวน 9 ราย โดยประกอบด้วยสาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
ผู้รับผิดชอบงาน (หัวหน้างาน) ระดับอ าเภอ 3 คน และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล แห่งละ 1 คน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กรในภาพรวมเท่ากับ 
55.35 อยู่ในระดับ ต้องเพ่ิมความใส่ใจ โดยพบว่ามิติที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มิติการลงทุน 
คะแนนเฉลี่ย 51.85 รองลงมาคือ มิติด้านบรรยากาศ และมิติการบริหาร คะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 
53.33 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านผู้น าสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง ได้คะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือ 44.4
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทร์ให้เป็นองค์กรสร้างสุข
กระบวนการด าเนินงาน

ขั้นวางแผนด าเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทร์
2. น าเสนอผลการวิเคราะห์การส ารวจความสุขของบุคลากร และผลการประเมินสุขภาวะ

องค์กรในที่ประชุมประจ าเดือนมกราคม 2562 และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และร่วมวางแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ข้อสรุปจากที่ประชุม  

- ในมิติที่ เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนเป็นมิติที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด แต่การจัดการ
ด้านการเงินเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล การบริหารจัดการโดยองค์กรอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้เต็มที่ 
แต่ก็ควรมีแผนรองรับไว้ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
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- เน้นการแก้ปัญหาและส่งเสริม ในมิติผ่อนคลายดี เนื่องจากสามารถด าเนินการแก้ปัญหา
โดยขับเคลื่อนในภาพรวมองค์กรได้ และเป็นมิติที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร และมิติด้านบรรยากาศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ารองลงมา (จากผลการประเมินโดยใช้
เครื่องมือ Happinometer และ HPI)  

ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีและผ่อนคลาย บุคลากรส่วนใหญ่ตอบว่าการสร้าง
ค่านิยมร่วมโดยการสื่อสารในเชิงบวก การให้คุณค่ากับเพ่ือนร่วมงาน และมุ่งการเรียนรู้ร่วมกัน
มากกว่าการแข่งขันจะช่วยสร้างบรรยากาศและท าให้เกิดความผ่อนคลาย นอกจากนี้ ควรมีกิจกรรม
ร่วมกันทุกสัปดาห์ และการส่งเสริมการท างานเป็นทีม

3. จัดท าแผนงาน/โครงการ 
ขั้นด าเนินการ
จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะ        
การสื่อสารเชิงบวกของบุคลากร และเพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการท างานในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

กิจกรรม
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
2. น าค่านิยมองค์กรขีดสมรรถนะสูง 11 ประการ ที่ผู้บริหารใช้ในการขับเคลื่อน PMQA

มาสื่อสารเป็นค่านิยม และข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องค์กรสร้างสุข
3. จัดกิจกรรม Morning Talk สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดการพูดคุยสื่อสาร สะท้อน

ความคิด
4. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย 
5. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง และ       

มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) ด้วยการสื่อสารเชิงบวก
6. สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร โดย การเยี่ยมไข้ การให้ค าปรึกษา  
7. สร้างปัจจัยเอ้ือในการท างาน ได้แก่ อุปกรณ์ในการท างาน บรรยากาศการท างาน        

การอ านวยความสะดวก
ขั้นสรุปผลด าเนินการ
คณะกรรมการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ร่วมสรุปผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการพัฒนา
1. ลดข้อขัดแย้ง ระหว่างบุคลากร
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
3. การประเมินความพึงพอใจ
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ผลการด าเนินงาน  
มีการจัดท า Dialogue ในการสื่อสาร เ พ่ือลดความขัดแย้งและท าให้ เกิดบรรยากาศ

ในการประชุมโดย สสอ.เมืองจันทร์ และ รพ.สต.ทุกแห่ง น ากลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวก ได้แก่ 
สุนทรียสนทนา (Dialogue) และการฟังอย่างลึกซึ้ง (Dialogue and Deep Listening) มาใช้
การประชุม และกิจกรรม Morning Talk พบว่า ในระยะเวลา 7 เดือน ไม่พบความความขัดแย้งที่
รุนแรงระหว่างบุคลากรบุคลากร ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะ การสื่อสาร
เชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้บุคลากรมี
กิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากการสื่อสารเชิงบวกน าไปสู่
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีการท างานเป็นทีม มีความเป็นหนึ่งเดียวมีความเข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ส าคัญได้ในล าดับต้นๆ ของจังหวัด 
ปัจจัยความส าเร็จ 

1. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ จากการประเมินโดยใช้เครื่องมือ Happinometer และ HPI
ในที่ประชุมประจ าเดือนให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อน ท าให้เกิด
กิจกรรมที่มาจากบุคลากรทุกระดับร่วมระดมความคิด จึงท าให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน

2. เมื่อบุคลากรตระหนักว่าการสื่อสารในเชิงบวกจะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีและน าไปสู่
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการท างาน ท าให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับและ
น าไปปฏิบัติ

3. การสร้าง Dialogue ในการสื่อสารและสร้างข้อตกลงร่วมกัน ท าให้บุคลากรมีแนวทาง
ชัดเจนในการปฏิบัติตามส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. ร่วมถอดบทเรียน และร่วมวางแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
2. น าทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาสู่การส่งเสริม

การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบุคลากรในองค์กร และระหว่างองค์กรและภาคีเครือข่าย เพ่ือน าไปสู่
ความภาคภูมิใจและความสุขในการท างาน

416



Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 
ผู้บริหารมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมสถานที่ท างาน

ให้น่าอยู่ และส่งเสริมการออกก าลังกายเจ้าหน้าที่ให้มีก าลังกาย ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเชิดชูให้ก าลังใจบุคลากร และเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านความคิดเชิงระบบ 
ทั้งยังเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสนับสนุนการท าทีมการสร้างสุขในองค์กร 
บทสรุปผู้บริหาร

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองศรีสะเกษ มีความส าเร็จของในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
มีกระบวนขับเคลื่ อนโดยมอบหมายหน้ าที่ รับผิดชอบของบุคลกรที่ ชั ดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร
สร้างความเป็นเอกภาพ ความรัก ห่วงใย เอ้ืออาทรและความสามัคคีในองค์กรผ่านการเชิดชูเกียรติ 
การให้ก าลังใจในวาระส าคัญ เช่น ผู้ที่ได้รับผลงานดีเด่น ได้รับการเลื่อนระดับ การเป็นบุคคลต้นแบบ
ด้านวิชาการด้านการปฏิบัติราชการ และด้านสังคมอ่ืน ๆ เช่น อวยพรวันคล้ายวันเกิดแสดงความยินดี
บุตรแรกเกิดของเจ้าหน้าที่ การให้ก าลังใจเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวและ
มอบเงินสวัสดิการที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันเฉลี่ย มอบให้เมื่อเกิดความทุกข์โศก อีกทั้งส่งเสริมการออกก าลังกาย 
การพัฒนาจิตใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในเทศกาลส าคัญ เมื่อทุกคนมีความสุขเพ่ิมขึ้น
เกิดความผาสุกในองค์กร ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองศรีสะเกษ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 95 ซึ่งสูงสุดผลการของการปฏิบัติการ
ในรอบ 10 ปี
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดี
2. มีนโนบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
4. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
5. ก าหนดรูปแบบติดตามผลการปฏิบัติราชการเชิงบวก สะท้อนและคืนผล เทียบเคียงกับ

เป้าหมายหรืออ าเภอระดับเดียวกันอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ
2. ส่งเสริมทักษะความคิดเชิงบวก การสร้างสุขด้วยตนเอง และสร้างสุขให้กับคนรอบตัว
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
“สุขท างาน บริหารจิตใจ ทุกข์ผ่อนคลายได้ความสุขที่พึงมีท่ียางชุมน้อย”

บทสรุปผู้บริหาร
การท างานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการรณรงค์

และปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ความเสียสละและเกิดความสามัคคีในองค์กร 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยางชุมน้อย โดย นายอ าไพ บุญสาร สาธารณสุขอ าเภอยางชุมน้อย 
ได้มีแนวคิดแนวปฏิบัติในการด าเนินงานสร้างสุขในองค์กร ให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ สุขทางกาย 
สุขทางใจ สุขทางสังคม และสุขทางจิตวิญญาณ ดังนี้

1. ให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
2. จัดเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการท างานของบุคลากร ร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรค

ในการท างาน และมีกิจกรรมการพัฒนาสถานที่ท างานร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย
3. การเยี่ยมดูแล ให้ก าลังใจบุคลากรและครอบครัว ทุกครั้งเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับอ าเภอ/ต าบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ท าความเข้าใจ

แนวคิดแนวปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งความสุข ตระหนักเห็นความส าคัญ พร้อมให้ความร่วมมือ
ในทุกกิจกรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงานที่ชัดเจน ขยายผลการด าเนินงานไปสู่
การแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่แลกเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสุขในองค์กรของบุคลากร
กับการสร้างสุขในครอบครับของบุคลากร

418



Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอราษไีศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 
การสื่อสาร เป็นสิ่งส าคัญ

บทสรุปผู้บริหาร
การสร้างองค์กรให้บุคลากรมีความสุขในองค์กร ควรจะเน้นการสื่อสารให้มากข้ึน โดยการชี้แจง

ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความเข้าใจที่ถูกต้องทางคุณธรรมและระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ใช่เรื่องของ
มอบวัตถุสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการสื่อสารในระเบียบหรือวิธีปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่
เข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ว่าจะในเนื้องานหรือผลลัพธ์ที่จะตามมา จะท าให้เจ้าหน้าที่ท างาน
ด้วยความเข้าใจและมีความสุข
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

มุ่งเน้นการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และสามารถท าให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติได้ ซึ่งมาจากระบบการบริหารองค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ที่ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานและผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
โดยเปิดเวทีให้ได้มีการสื่อสารประเด็นปัญหาและสิ่งต่างๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
รอบปกติ 1 ครั้ง/เดือน และสามารถเพิ่มรอบพิเศษได้ตามวาระที่เร่งด่วน จัดให้มีการประชุม
ประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 ครั้ง/เดือน เป็นการแจ้งข่าวสาร
ที่ส าคัญที่ทุกคนจะได้รับทราบและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เปิดช่องทางให้ทุกคนได้หารือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานและประเด็นปัญหาต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ให้ทุกคน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพิ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มไลน์ผู้บริหาร ประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่มงานและผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทุกแห่ง ส าหรับแจ้งเรื่องเร่งด่วน ข้อราชการที่ส าคัญต่างๆ 

2. กลุ่มไลน์ของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส าหรับให้บุคลากรได้สื่อสาร
แจ้งข่าวสารเรื่องงานและเรื่องราวดีๆ รวมทั้งเรื่องเตือนภัยต่าง ๆ 

3. กลุ่มไลน์ของแต่ละหน่วยงาน ส าหรับใช้ในการประสานงานในหน่วยงาน 
4. กลุ่มไลน์บันเทิงสาธารณสุข ส าหรับให้เจ้าหน้าที่น าเสนอภาพและเรื่องราวที่สนุกสนาน 

รวมทั้งจ าหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

จากภาระงานในการให้บริการด้านรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
การควบคุมโรคตลอดทั้งการฟ้ืนฟูสภาพและและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชนและข้อจ ากัด
เรื่องบุคลากรไม่เพียงพอทั้งในสายวิชาชีพที่ขาดแคลน สายวิชาชีพ และสายสนับสนุนต่างๆ และ
สรรหาบุคลากรมาเพ่ิม โดยการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงรายวันไปพลางก่อน เพ่ือรอให้มีการ
เปิดระบบให้มีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุงรายเดือนอีกครั้ง
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นที่ Success Story หรือ Bright spot
การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังหิน ด าเนินการ

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม มีการประเมินสุขภาวะองค์กรและน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กรโดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 
87.04 โดยการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เน้นการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ การด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 
5 ขั้น ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และ

สุขภาวะองค์กร (HPI)
ขั้นที่ 3 การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ขั้นที่ 4 การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขท่ีเป็นรูปธรรม

บทสรุปผู้บริหาร
การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขในปีที่ผ่านมา มีการด าเนินงานประเมินผลและวิเคราะห์

องค์กรเพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน การประเมินผลและวิเคราะห์องค์กรรวมไปถึง
การถอดบทเรียนโดยเน้นการด าเนินการด้านบุคลากรเป็นส าคัญ การด าเนินงานสร้างสุขด้านการเงิน 
สสอ.วังหิน ได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสาธารณสุขวังหิน เพ่ือพัฒนาองค์กรสร้างสุข
ด้านการเงินโดยให้บุคลากรทุกคนออมเงินเข้ากองทุนฯ น าดอกเบี้ยก าไรจากกองทุนฯ มาจัด
สวัสดิการแก่บุคลากร เช่น มอบเค้กวันเกิด มอบกระเช้าเยี่ยมไข้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
สมาชิกกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพ่ือใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมมีทิศทางในการพัฒนาชัดเจน โดยการพัฒนาแผนแม่บท
ในการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข มีการก ากับติดตาม ประเมินผล ผ่านการขับเคลื่อนโยบาย
ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ขาดการสื่อสารและความเข้าใจในการด าเนินงาน Happinometer อย่างถ่องแท้ท าให้
การด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) การบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานคือ ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) ได้มีการจัดท า Roadmap แผนยุทธศาสตร์ก าลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี 
มีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก เมื่อคนคือหัวใจขององค์กร การสร้างคน 
ให้รวมกันเป็น “องค์กรแห่งความสุข”คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีรัตนะ 
ได้เห็นถึงความส าคัญในการประเมินสุขภาวะองค์กร จึงได้มีการด าเนินการส ารวจความสุขของ
บุคลากรในสังกัด โดยใช้เครื่องมือดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (Happy Public Organization Index) 
ส ารวจสุขภาวะองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีรัตนะ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. กิจกรรมการสร้างสุข ประกอบด้วย

1.1 กิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรท ามาแล้วมีดังนี้
- กีฬา เช่น กีฬาหน่วยงาน / กีฬาระหว่างองค์กร / กีฬาจังหวัด
- ท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมในช่วงวันหยุด
- จัดงานตามเทศกาล รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของไทยและชุมชน 
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น กิจกรรมพัฒนาองค์กร และกิจกรรมอ่ืนๆ 

ในโอกาสส าคัญ
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
- จัดกิจกรรมพัฒนาจิต / ท าบุญ

1.2 บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ดังนี้
- เข้าร่วมการอบรม
- ร่วมรับฟังแนวคิด
- ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ร่วมรณรงค์
- ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
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2. สุขภาวะองค์กร
ตารางแสดงระดับสุขภาวะองค์กร

ล าดับ สุขภาวะองค์กร สรุปคะแนน ระดับ

1 S : Success (ความส าเร็จ) 75.00 น่าปลื้มที่สุด

2 A : Administration (การบริหาร) 80.00 น่าปลื้มที่สุด

3 B : Body & Mind (สุขภาพกาย-ใจ) 72.22 น่าปลื้มที่สุด

4 A : Atmosphere (บรรยากาศ) 85.00 น่าปลื้มที่สุด

5 I : Investment (การลงทุน) 92.00 น่าปลื้มที่สุด

ความสุขขององค์กรภาพรวม 80.56 น่าปลื้มที่สุด

จากการส ารวจสุขภาวะองค์กร พบว่า ความสุขขององค์กรภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย
ในระดับ “น่าปลื้มที่สุด” โดยสุขภาวะองค์กรรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับ “น่าปลื้มที่สุด” 
4 ด้าน ได้แก่  ด้านการลงทุน 92.00 ด้านบรรยากาศ 85.00 ด้านการบริหาร 80.00 และ
ด้านความส าเร็จ 75.00 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับก าลังพัฒนา คือ ด้านสุขภาพ
กาย-ใจ 72.22
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

ความส าเร็จในการด าเนินงาน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด ตั้งอยู่ที่บ้านสงยาง หมู่ที่ 5 ต าบลกุง อ าเภอศิลาลาด 

จังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาดมีทั้งหมด 
44 หมู่บ้าน 4 ต าบล มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง 
ตั้งอยู่ในเขตต าบลหนองบัวดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลีกลิ้ง ตั้งอยู่ในเขตต าบลคลีกลิ้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง ตั้งอยู่ในเขตต าบลกุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเดื่อ 
ตั้งอยู่ในเขตต าบลคลีกลิ้ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโจดม่วง ตั้งอยู่ในเขตต าบลโจดม่วง 
โดยโรงพยาบาลศิลาลาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 5 แห่ง แบ่งเขตรับผิดชอบ ดังนี้

1. โรงพยาบาลศิลาลาดรับผิดชอบ เขตต าบลกุง หมู่ที่ 3,5,7,9,10,11,12 และหมู่ท่ี 14
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุง รับผิดชอบเขตต าบลกุง หมู่ 1,2,4,8 และหมู่ 13
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลีกลิ้ง รับผิดชอบต าบลคลีกลิ้ง หมู่ 1,3,6,7,9 และหมู่ 11
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเดื่อ ต าบลคลีกลิ้ง รับผิดชอบต าบลคลีกลิ้ง หมู่ 2,4,5,8

หมู่ 10
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวดง รับผิดชอบต าบลหนองบัวดง
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโจดม่วง รับผิดชอบต าบลโจดม่วง

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศิลาลาด ได้ด าเนินงานด้านสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาก าลังคนที่เป็นก าลังหลักในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข
โดยยึดค่านิยมของกระทรวง สาธารณสุข คือ MOPH  

M = Mastery เป็นนายตนเอง คือ เป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่น
ในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพ้ืนฐานของการมีส านึก รับผิดชอบ คุณธรรม และ
จริยธรรม  

O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือ สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  

P = People Centered ใส่ใจประชาชน  คือ ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน
เพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ 

H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม คือ มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น 
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน การบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
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พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ค่านิยม  
K = Knowledge management  หมั่นสร้างความรู้  
I = Integrity  คู่คุณธรรมโปร่งใส 
P = People centered approach ใส่ใจประชาชน  
H = Humility   ถ่อมตนอ่อนน้อม 

ด้านงานบริหาร ขั้นตอนในการด าเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
มีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรด้วยแผนพัฒนาบุคลากร ลดความเหลื่อมล้ าของสหวิชาชีพ

ในพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมหรือลดอัตราบุคลากรในพ้ืนที่ ให้มีความเหมาะสมกับงานประจ า กระจายอ านาจ
การบริหารงานด้วย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร สามารถชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นของพ้ืนที่ และสามารถรับฟังเรื่องราวหรือข้อคิดเห็นเพ่ือน าเสนอแก่ผู้บริหาร เพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาต่อไป ส าหรับแผนงานและยุทธศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการระดับอ าเภอ ระดับต าบล 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ การน านโยบายของกระทรวงปรับใช้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ การก าหนด
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพจะท าให้การน าองค์กรมุ่งสู่ เป้าหมายที่ก าหนด ด้านงานส่งเสริม ป้องกัน 
และรักษา มีผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน มีกระบวนการ ในการด าเนินงาน
ที่แน่นอนสามารถอธิบายหลักเกณฑ์การด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมด 4 ด้าน คือ 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทั้ง 5 กลุ่มวัย (หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด เด็กวัยเรียนเด็ก
วัยรุ่น วัยท างาน และผู้สูงอายุ) ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมตามวัยมีการอบรมให้ความรู้ 
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนางานด้านการบริการ การควบคุม
การซื้อขาย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบ มีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ
และเขตอภัยทาน มีการติดตั้งป้ายซื้อขายตามช่วงเวลาที่ก าหนดในร้านขายของช า และห้ามจ าหน่าย
แก่เยาวชนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งในส่วนนี้ เป็นมาตรการที่สถานที่ราชการทุกแห่งรับทราบ
และน าไปปฏิบัติในชุมชน ด้านการป้องกันโรค มีระบบการควบคุมโรค (ทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว: SRRT) ในพ้ืนที่ที่เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด หลังการระบาดมีการควบคุม
ไม่ให้โรคมีการกระจายไปในบริเวณพ้ืนที่ข้างเคียง มีระบบการให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนโดยให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย การให้ค าแนะน าด้านสุขภาพให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ด้านการรักษาผู้ป่วย ให้บริการในสถานบริการ ดูแลสุขภาพเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย ส่วนการเยี่ยมบ้าน
เชิงรุกนั้นวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสเข้าถึงระบบบริการได้มีการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยด้อยโอกาสในชุมชน ด้านการฟ้ืนฟูสภาพหลังภาวะเจ็บป่วย  
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ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย เพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ท ากายภาพบ าบัด 
หรือดูแล ผู้ป่วยในชุมชน มีการพัฒนานักบริบาลผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือกระจายการเข้าถึง
และสามารถดูแลได้ครอบคลุม เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและผู้ดูแลเรื่องแผนการดูแลสุขภาพ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความเจริญของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึง
กัน ตั้งแต่ บุคคลครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่มีเป้าหมาย
ของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพ่ือมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจกบุคคล
และกลุ่มเป้าหมาย แต่ขาดการค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ขาดารกพัฒนาที่ยั่งยืน ในปัจจุบัน
ทั้งองค์กรภาครัฐ หันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพ่ือมุ่งไปสู่ 
“องค์กรแห่งความสุข” คือองค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงานกับบุคลากรที่ถือเป็นบุคคล
ส าคัญ และเป็นก าลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการเสริมสร้าง องค์ความรู้ 
และการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้วยความคาดหวังว่าคนท างาน
ในองค์กรมีความสุข งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน 
และลดความขัดแย้งในองค์กร เปรียบเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมบุคลากรปรับเปลี่ยน
และพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดี รวมไปถึงความผาสุกในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ การด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ 
และชุมชน แม้ว่าจะได้รับความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายมากน้อยเพียงใด การบริหารงานยังต้องพ่ึง
บุคลากรที่ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการด า เนินงาน ซึ่ งบุคลากรเป็นก าลั งส าคัญ
ในการบริหารงานให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

การด าเนินงานในงานสาธารณสุข การกระจายอ านาจสู่ พ้ืนที่จะช่วยลดปัญหาในพ้ืนที่
และลดความเหลื่อมล้ าในความก้าวหน้า และการด าเนินงาน เราจ าเป็นต้องน าปัญหาเหล่านี้เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ได้มีความก้าวหน้า และมีความสุข
ในการปฏิบัติราชการต่อไป
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หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดย ได้ก าหนด

เป้าหมายการด าเนินการ คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนจาก
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน
ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เป็นประจ าทุก 2 ปี เพ่ือประโยชน์
ในการวางแผนการธ ารงรักษาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร 
ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการท างาน 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ส าหรับเกณฑ์
การประเมินก าหนดดังนี้

สรุปการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ปี 2563 หน่วยงาน สสอ.ห้วยทับทัน

หัวข้อ
สรุปคะแนน

HPI 
ปี2563

ค่าคะแนน ปี 2563

1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 1 S:Success ความส าเร็จ 90.00 - - - 90.00 -

องค์ปะกอบที่ 2 A:Administration การบริหาร 75.00 - - - 75.00 -

องค์ปะกอบที่ 3 B:Body & Mind สุขภาพกาย-ใจ 63.89 - - 22.22 41.67 -

องค์ปะกอบที่ 4 A:Atmosphere บรรยากาศ 95 - - - 15 80

องค์ปะกอบที่ 5 I:Invesment การลงทุน 75 - - - 75 -

คะแนนเฉลี่ย 76.39 - - 7.41 54.17 14.81

ช่วงคะแนน 0.00 – 48.99 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรน้ี ต้องรีบปรับปรุง

ช่วงคะแนน 49.00 – 56.99 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรน้ี ต้องเพิ่มความใส่ใจ

ช่วงคะแนน 57.00 – 73.99 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรน้ี ก าลังพัฒนา

ช่วงคะแนน 74.00 – 100.00 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรน้ี น่าปลื้มที่สุด

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยทับทัน ผลการประเมินการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐปี 2563 
พบว่าค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 76.39 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับสุขภาวะของคน
ในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุดผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่สูง 3 อันดับแรก  ได้แก่ บรรยากาศ ความส าเร็จ การบริหารและการลงทุน 
คิดเป็นร้อยละ 95, 90 และ 75 ตามล าดับ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สุขภาพกาย-ใจ ร้อยละ 
63.89
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ความส าเร็จในการด าเนินงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยทับทัน ตั้งอยู่ที่อยู่ 133 หมู่ที่ 1
ต าบลห้วยทับทัน อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210 พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอห้วยทับทันมีทั้งหมด 82 หมู่บ้าน 6 ต าบล มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 8 แห่ง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยทับทัน ได้ด าเนินงานด้านสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาก าลังคนที่เป็นก าลังหลักในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
โดยยึดค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข คือ MOPH  

M = Mastery เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพ้ืนฐานของการมีส านึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  

O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  

P = People Centered ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน
เพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึงพ่ึงได้ 

H = Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็นเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือสุขภาวะของชุมชน 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  
3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ค่านิยม  
K = Knowledge management  หมั่นสร้างความรู้  
I = Integrity  คู่คุณธรรมโปร่งใส 
P = People centered approach ใส่ใจประชาชน  
H = Humility   ถ่อมตนอ่อนน้อม 

ด้านงานบริหารขั้นตอนในการด าเนินงานมีความโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
มีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรด้วยแผนพัฒนาบุคลากร ลดความเหลื่อมล้ าของสหวิชาชีพ
ในพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมหรือลดอัตราบุคลากร ในพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมกับงานประจ ากระจายอ านาจ
การบริหารงานด้วยเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรสามารถชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นของพ้ืนที่และสามารถรับฟังเรื่องราวหรือข้อคิดเห็นเพ่ือน าเสนอแก่ผู้บริหารเพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาต่อไปส าหรับแผนงานและยุทธศาสตร์ มีแผนปฏิบัติการระดับอ าเภอระดับต าบลสามารถน าไป
ปฏิบัติได้
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การน านโยบายของกระทรวงปรับใช้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ การก าหนดตัวชี้วัดด้านสุขภาพ
จะท าให้การน าองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายที่ก าหนด ด้านงานส่งเสริม ป้องกัน และรักษา มีผู้รับผิดชอบงาน
ในแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน มีกระบวนการในการด าเนินงานที่แน่นอน ด้วยสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความเจริญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามา
มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่บุคคล
ครอบครัว สังคม องค์กรและประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่มีเป้าหมายของความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพ่ือมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจกบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย 
แต่ขาดการค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐ หันมา
มองสิ่งที่อยู่ภายใน ตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพ่ือมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” 
คือองค์กรที่สามารถกระตุ้นจูงใจ สร้างความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กร 
สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักท่ีมุ่งด าเนินงานกับบุคลากรที่ถือเป็นบุคคลส าคัญ และเป็นก าลังหลัก
ของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคมมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างานด้วยความคาดหวังว่าคนท างานในองค์กรมีความสุข งานที่ได้รับมอบหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน และลดความขัดแย้งในองค์กร เปรียบเสมือน
น้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมบุคลากรปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดี รวมไปถึงความผาสุก
ในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   

การด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย เช่น หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่และชุมชน แม้ว่าจะได้รับ
ความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายมากน้อยเพียงใด การบริหารงานยังต้องพ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในการด าเนินงาน ซึ่งบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
ข้อเสนอแนะ

1. ผู้น าขององค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการสร้างสุขในองค์กร พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิด
บรรยากาศของความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ และการเข้าใจ

2. องค์กรควรมีการส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ โดยทีมงานต้องค้นหานวัตกรรมหรือ
จัดกิจกรรมลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม กับบริบทขององค์กรเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง 

3. องค์กรควรให้ความส าคัญกับการสร้างการสื่อสารอย่าง สร้างสรรค์ระหว่างทีมงานในองค์กร 
4. ควรมีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะกระบวนการท ากิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญของการเรียนรู้

เพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ต้องให้มีความต่อเนื่องสอดรับกัน 
5. ปรับปรุงระบบและบรรยากาศขององค์กรให้ส่งเสริม การพัฒนาจิตของคนในองค์กร โดยสร้าง

แรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การยกย่องชมเชย หรือการสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้คนได้ตระหนักเห็นความส าคัญต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง มีบุคคลตนเองจากภายใน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นที่ Success Story หรือ Bright spot
กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลัง
สังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี โดยได้ก าหนด 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซี่งประกอบด้วยการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) การบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) มีเป้าหมายให้ก าลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก

การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขของส านักงานสาธารณสุขอ าเภออุทุมพรพิสัย ด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมมีการประเมินสุขภาวะองค์กรและน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กรโดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 
83.33 โดยการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเน้นการพัฒนาองค์กร เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้น ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI),
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และ

สุขภาวะองค์กร (HPI)
ขั้นที่ 3 การจัดท าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข,
ขั้นที่ 4 การด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข,
ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขท่ีเป็นรูปธรรม

บทสรุปผู้บริหาร
การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขส านักงานสาธารณสุขอ าเภออุทุมพรพิสัย มีการด าเนินการ

ต่อเนื่อง จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยมีการด าเนินงานประเมินผลและวิเคราะห์องค์กร
เพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการถอดบทเรียนโดยเน้นการด าเนินการ
ด้านบุคลากรเป็นส าคัญมีการสร้างแรงจูงใจ สร้างความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคน
ในองค์กร โดยกระบวนการที่สร้างความรู้สึกให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงานกับบุคลากร
ที่ถือเป็นบุคคลส าคัญ มีการขับเคลื่อนการสร้างสุขในการท างานด้วยความคาดหวังว่าบุคลากร
ในองค์กรมีความสุข ก็จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จจากการด าเนินงานตามไปด้วย
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
การด า เนิ นงานแบบมีส่ วนร่ วม มีทิศทางในการพัฒนาชั ด เจน โดยมี การจัดท า

แผนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข มีการก ากับติดตาม ประเมินผล ผ่านการขับเคลื่อนโยบาย
ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าไปใช้และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การสื่อสาร การก ากับ ติดตาม ประเมินผลยังมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และบุคลากร
ยังมีความไม่เข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานยังไม่ครอบคลุมในทุกประเด็น
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

บทสรุปผู้บริหาร
1. สถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสาธารณสุขยั่งยืน” สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่นวม
พลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยได้ก าหนด 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งประกอบด้วย การสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) การบริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) มีเป้าหมายให้ก าลังใจคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก

ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานน าผลการประเมินดัชนี
ความสุขของคนท างาน (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรงประเด็น 
ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของ
องค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสาธารณสุขยั่งยืน”

ในปีงบประมาณ 2562 สสจ.ศรีสะเกษ ได้ด าเนินการประเมินความสุขบุคลากร(Happinometer)
ผ่านทางเว็บไซต์ happinometer.moph.go.th จ าแนกการประเมินออกเป็น 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพดี 
ผ่อนคลายดี น้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และการงานดี 
ผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 64.41 สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรที่
ปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในระดับ “มีความสุข” และมีความสุขในทุกมิติ ค่าเฉลี่ย 3 
อันดับแรก ได้แก่ จิตวิญญาณดี น้ าใจดี และใฝ่รู้ดี คิดเป็นร้อยละ 72.48, 71.54 และ 67.13
ตามล าดับ ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) พบว่า สสจ.ศรีสะเกษ มีสุขภาวะองค์กรอยู่ในระดับ 
“น่าปลื้มที่สุด” ที่คะแนนเฉลี่ย 75.00
2. แนวทางและมาตรการด าเนินงาน
การบริหารจัดการเชิงระบบ (System management)

1. กลยุทธ์ (Strategy) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
2. โครงสร้างกลไกการท างาน (Structure) 

2.1 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบใน สสจ.ศรีสะเกษ
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2.2 คณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดศรีสะเกษ ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ให้การด าเนินงานองค์กรสร้างสุข
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนด 

2.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการ (เดือน
พฤศจิกายน 2562) ดังนี้

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุของค์กร ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563

2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุข ปี 2563
2.4 จัดท าแนวทางการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ปี 2563
2.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุข
2.6 ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
2.7 ประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (สิงหาคม 2563)
2.8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดส่งผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ

บริหารองค์กรแห่งความสุขระดับเขต เพ่ือพิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2.9 ประเมินจัดล าดับหน่วยบริการ Ranking ปีละ 1 ครั้ง
2.10 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน โดยมีการประเมินผล Small Success รวมทั้งการน าผล
มาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงต่อไป
3. ผลการด าเนินงาน

3.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการน าผลการวิเคราะห์และแปลผล
การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) ปี 2562 จัดท าแผนงาน
โครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ดังนี้

3.2 มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ดังนี้
1) โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ งานกีฬาประเพณีสาธารณสุขครั้งท่ี 32
2) กิจกรรมมอบความสุขชาวสาธารณสุขศรีสะเกษ (สร้างความสุขในเทศกาลปีใหม่)
3) โครงการพัฒนาองค์กร (OD)

432



3.3 ปีงบประมาณ 2563 สสจ.ศรีสะเกษ ได้ด าเนินการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) จ าแนก
การประเมินออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) S:Success ความส าเร็จ 
2) A:Administration การบริหาร
3) B:Body & Mind สุขภาพกาย-ใจ
4) A:Atmopspere บรรยากาศ 
5) I:Invesment การลงทุน 

ผลการประเมิน พบว่า สสจ.ศรีสะเกษ มีสุขภาวะองค์กรอยู่ในระดับ “น่าปลื้มที่สุด” ที่คะแนน
เฉลี่ย  82.41 ซึ่ ง เ พ่ิมขึ้นจากปี 2562 โดยมีองค์ประกอบที่ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน คือ
องค์ประกอบที่ 1. S:Success ความส าเร็จ 4. A:Atmopspere บรรยากาศ และ5. I:Invesment
การลงทุนและรองลงมาคือองค์ประกอบที่ 2. A:Administration การบริหารเท่ากับ 85 คะแนน 
และองค์ปรกอบที่ 3. B:Body & Mind สุขภาพกาย-ใจ เท่ากับ 55.56 คะแนน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารสูงสุดให้ความส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขผู้น าทุกระดับ
เป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างสุขในองค์กร 

2. ส านักงานสารธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีการด าเนินงานองค์กรสร้างอย่างเป็นรูปธรรม
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานอย่างชัดเจน 

3. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างสุขในองค์กรให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม
ที่องค์กรจัดขึ้น

4. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน การจัดสถานที่ให้เอ้ือต่อการท างาน รวมถึง
การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน บุคลากรท างานอย่างมีความสุข

5. ให้ความส าคัญและส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ระหว่างกัน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot
การด าเนินงานของเครือข่ายเป็นทีม มีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข 
บทสรุปผู้บริหาร

องค์กรสร้างสุข ภายใต้การด าเนินงานของทีมงานเครือข่ายนักสร้างสุขขององค์กร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภายในองค์กรที่ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่มีความสุข
ในการท างานเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ที่รักองค์กร มีความสุขในการปฏิบัติงาน แบ่งปันความสุขส่งผ่าน
ให้ผู้รับบริการพ่ึงพอใจ ป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนโดยผ่านการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ไข
ปัญหา การน าแผนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (PDCA) ท าให้เกิด Success Story 13 แห่ง 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้น าองค์กร
2. ทีมงานเครือข่ายนักสร้างสุข 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่องภายใต้บริบทของแต่ละองค์กรเพ่ือให้เจ้าหน้าที่

มีความสุขในการท างานและมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และควรมีงบสนับสนุน
การด าเนินงานองค์ความสุขส าหรับส านักงานสาธารณสุขทุกแห่ง และมีการพัฒนาเครื่องมือและ
ตัวชี้วัดองค์กรแห่งความสุขอย่างชัดเจน
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Success Story การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การด าเนินงานขับเคลื่อนงานองค์กรแห่งความสุขส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ปี พ.ศ. 2563
บทสรุปผู้บริหาร

ความร่วมมือ ร่วมแรงใจกันของบุคลากรทุกวิชาชีพในองค์กรรวมทั้งทีมงานจิตอาสาองค์กร
แห่งความสุขที่ได้ช่วยร่วมผลักดันทุกๆกิจกรรม จนส่งผลให้เกิดผลงานและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตลอดจนการสร้างงานสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ สามารถน าความสุขความรัก ความสามัคคีมาสู่
องค์กรและเบื้องหลังการด าเนินงานผู้บริหารได้เห็นความส าคัญ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานใน
ทุกๆด้านจนท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารรับทราบแนวคิดองค์กรแห่งความสุขและก าหนดเป็นนโยบายสร้างสุของค์กร 
2. ผู้บริหารก าหนดนโยบายในการเป็นองค์กรแห่งความสุข และถ่ายทอดไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
3. ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างสุของค์กร ตลอดจนร่วมคิดร่วมท าและให้ก าลังใจ

เจ้าหน้าที่ในความสุขทุกมิติ 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงานควรมีนโยบายและแผนงานในการออกติดตามนิเทศงาน
องค์กรแห่งความสุขในระดับเขตและจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจภูมิภาค

2. ควรได้มีการประกาศมอบเกียรติบัตร ถ่ายทอดผลงานของหน่วยงานที่ด าเนินการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขท่ีด าเนินการได้ดีหรือดีเยี่ยมเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
การด าเนินงานขับเคลื่อนงานองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี พ.ศ. 2563
1. การสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์

จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในโครงการ “ร้อยใจผูกพัน สายใย สู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี”
2. การ Focus group ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล 

ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน แพทย์พยาบาล สหสาขา ผู้ช่วยเหลือคนไข้คนงาน
ศูนย์เปล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

3. การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล เพ่ือตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาตาม
ผลการประเมิน 8 Happy และ HPI 

4. การน าเสนอผลงาน / กิจกรรม ต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
5. การติดตามงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

บทสรุปผู้บริหาร 
การด าเนินงานขับเคลื่อนงานองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี พ.ศ. 2563
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแผนงาน / โครงการเพ่ือขับเคลื่อนงานองค์กรแห่งความสุข ตอบสนอง

ตัวชี้วัด การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance excellence) 
ประจ าปี 2563

2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความสุขในการท างาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโรงพยาบาลศูนย์ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนงานองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี พ.ศ. 2553
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ทีมงานมีความมุ่งมั่น เสียสละ และมีเจตคติที่ดีในการท างาน เพ่ือขับเคลื่อนงานองค์กรแห่ง

ความสุข 
3. มีแผนงาน / โครงการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
4. ก าหนดกิจกรรมสอดคล้องตามผลการประเมิน 8 Happy และHPI 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
การลดขั้นตอนในการท างานที่ซับซ้อน ระบบเอกสาร ขั้นตอนขออนุมัติแผนงานหรือกิจกรรม

ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานให้คล่องตัวมากข้ึนและเกิดผลดี
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
โครงการลดพุง สร้างสุขภาพในบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตระการพืชผล ปี 2563

บทสรุปผู้บริหาร
ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ของการขับเคลื่อนองค์กรของโรงพยาบาลตระการพืชผลมีกิจกรรม

และโครงการด้านการสร้างสุข โรงพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนท างานเพ่ือเป้าหมายของ
ความสุขคนในองค์กรอย่างแท้จริง หากองค์กรของเราและเจ้าหน้าที่มีความสุขนั้น การท างานย่อมดีขึ้น
ผู้รับริการก็เกิดความพึงพอใจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาล
ตระการพืชผลมุ่งเน้นไปเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากรเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมากยิ่งขึ้น เอาเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2 ส. เข้ามาโดยผ่าน “โครงการลดพุง
สร้างสุขภาพ ในบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตระการพืชผล ปี 2563” ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอด
การขับเคลื่อนเมื่อปี 2562

ที่มุ่งเน้นของการสร้างบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพการสร้างวัฒนธรรมของการชื่นชมยินดีเรียนรู้
จากบุคคลสู่บุคคล โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเจ้าหน้าที่และคนในครอบครัว ส าหรับความผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการมองเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่า เรามีทุนองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้มแข็ง ทั้งด้านความรู้และทักษะ
การเติมเต็มศักยภาพและการให้โอกาสการเพ่ิมช่องทางออนไลน์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
สุขภาพโดยกิจกรรมที่องค์กรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกก าลังกายในหน่วยงาน
การจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพเจ้าหน้าที่และชุมชนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น กิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้าน
การจัดท ามุมความรู้สุขภาพในโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมมีจ านวนต้นแบบเพ่ิมขึ้น ขยายสู่ครอบครัวและในชุมชน นอกจากนั้นองค์กรสร้างสุขมี
การบูรณาการกิจกรรมสร้างสุขและกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบคู่ขนานคือการน าโซเซียลมีเดีย
เข้ามาร่วมจัดการ เช่น การเผยแพร่กิจกรรมการดูแลสุขภาพในระดับตนเอง ครอบครัวและชุมชนชื่นชม
แสดงความยินดี ให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ เกิดเผยแพร่ได้อย่างกว้างมากขึ้น 
ซึ่งการท างานแบบนี้ เป็นท างานภายใต้สถานการณ์ของCovid-19 แบบ new normal เช่น การกดถูกใจ
หรือการแชร์ภาพการออกก าลังกายและส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆเพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ

ท้ายที่สุดนี้ในนามผู้บริหารขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและขับเคลื่อนจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้ 
ขอขอบคุณส่วนกลางที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. การมีคณะท างานและผู้รับผิดชอบงานที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสุขในองค์กร 
2. มีพัฒนาความรู้และทักษะและการสร้างบุคคลต้นแบบ มีการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่อง 
3. การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่อง 
4. การปรับเปลี่ยนรู้แบบการท างาน new normal 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. เนื่องจาก ปี 2563 การด าเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพไม่สามารถจัดกิจกรรมการออก

ก าลังกายได้ เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของ covid 19 จึงท าให้กิจกรรมออกก าลังกายเป็นรูปแบบ
ส่วนตัวกระแสของการออกก าลังกายลดลง

2. การจัดหาห้องหรืออุปกรณ์ในการออกก าลังกายให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพ่ือให้
หน่วยงานมีพ้ืนที่ในการสร้างสุขภาพ

3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ และการเปิดคลินิกหรือช่องทางในการสื่อสารให้กับ
เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพและความเครียดให้ได้รับการแก้ไข
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เขตสุขภาพที่ 11



Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น Success Story หรือ Bright spot
“วันพุธ อย่าหยุดสวย” เป็นกระบวนการ ที่พลิกรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยของโรงพยาบาล จากโรงพยาบาลที่มีคนสวนแค่ 1 คน แม่บ้าน 5 คน กับทีม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม กลุ่มเล็กๆ กลายเป็น “โรงพยาบาลที่มีทีมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
155 คน” สามารถประหยัดงบประมาณ รวมทั้งมีผลลัพธ์ด้านการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยอย่างชัดเจน ด้วยการท าให้บุคลากร ทุกคนของโรงพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ออกแบบด าเนินการปรับปรุงพัฒนาและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้  “วันพุธ” ของสัปดาห์ เป็นภาพจ าของการจัดการ สิ่ งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ซึ่งค าว่า “สวย” มี 2 ความหมาย คือ หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานและอีกความหมายเป็นค าย่อ (ส.ว.ย.) ที่มาจาก “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้
ความร่วมมือของบุคลากรทุกวิชาชีพอย่างยั่งยืน” ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ในปีงบประมาณ 2562 
โรงพยาบาลมีผลลัพธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแบบก้าวกระโดด ได้แก่ 
GREEN&CLEAN Hospital จาก ระดับดีสู่ ระดับดีมากพลัส , มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
จากระดับพ้ืนฐานสู่ระดับคุณภาพในส่วนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA
อยู่ระหว่างการประกาศผลการรับรองคุณภาพ นอกจากนั้นยัง สามารถประหยัดงบประมาณด้าน
ก าลังคน ได้ไม่น้อยกว่า 216,000 บาทต่อปี รวมทั้งยังมีผลลัพธ์จากกระบวนการ คือการมีส่วนร่วมและ
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากร นอกจากนั้นภาพลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นยังมีส่วนสร้าง
ความศรัทธาและไว้วางใจของภาคีภายนอกในการเข้ามามีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล เช่น 
โครงการก้าวของพ่ีตูนเพ่ือห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขนอม (Khanom Life Saving 2019) โดย 
สมาคมท่องเที่ยวขนอมด้วยงบประมาณกว่า 4 ล้านบาท โครงการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ 
โดยกองทุน พัฒนาไฟฟ้าขนอมกว่า 3 ล้านบาท และการบริจาคเพ่ือปรับปรุงงานผู้ป่วยนอกโดยภาค
ประชาชนงบประมาณ 2 ล้านบาท เป็นต้น บทบาทผู้บริหาร “วันพุธ อย่าหยุดสวย” เป็นหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาองค์กรที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าขององค์กรไปพร้อมๆกัน ซึ่งนอกจากมีผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์จากความสุขของบุคลากรที่ร่วมกันเป็นเจ้าของอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่แฝงอยู่คือการส่งมอบกิจกรรมบริการและพฤติกรรมบริการของบุคลากร
ที่มีคุณภาพและเปี่ยมไปด้วยความสุข
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ปัจจัยหลักของความส าเร็จ เกิดจากความร่วมมือและ “การมีส่วนร่วม” ในกระบวนการพัฒนาของ
บุคลากรและรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าขององค์กร 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

กระบวนการจัดการ จ าเป็นต้องอาศัยการน าและการสนับสนุนทั้งจากผู้บริหารและหัวหน้า
กลุ่มงาน เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีความสุขควบคู่กันไป
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot (Happy Family)
“วิถีใหม่ ข้าวมื้อเที่ยงเลี่ยงการระบาด ลดการใช้พลาสติกและโฟม”

บทสรุปผู้บริหาร
การท างานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพัน

และสามัคคีของโรงพยาบาลพิปูนโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019
ที่ผ่านมาร้านอาหาร ร้านค้าปรับตัวการโดยส่งอาหาร โดยลดการเปิดโต๊ะที่ร้านเพ่ือเป็นการปรับตัว 
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยนายแพทย์สาโรจน์ เทพราช ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลพิปูน ได้มีแนวคิดให้มีการจัดมุมรับประทานอาหารร่วมกันของกลุ่มงานต่างๆขึ้น โดยมุม
ดังกล่าวไม่กระทบต่อภารกิจให้บริการ สามารถจัดร่วมกันระหว่างหน่วยงานย่อยโดยเจ้าหน้าที่
ห่อข้าวมารับประทานร่วมกันในม้ือเที่ยงหรือปรุงอาหารอย่าง ง่ายเมนูต่างๆน ามารับประทานร่วมกัน 
พร้อมกันนี้เป็นการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมไม่ใช้โฟม ไม่ใช้ถุงพลาสติกเพ่ือเป็นการลดโลกร้อนตาม
นโยบาย Green Clean Hospital โดยเปลี่ยนมาใช้ปิ่นโต ส าหรับแบบหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ อีกทั้ง
บุคลากรได้พูดคุยมีสัมพันธ์กันมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่แยกกันอยู่หลายส่วนงานหลายอาคารและ
ภาระงานท าให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่ผ่อนคลายน้อย การรับประทานร่วมกันท าให้
เจ้าหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยประสานเรื่องงานในภารกิจระหว่าง
การรับประทานอาหารด้วย
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารให้ความส าคัญและปฏิบัติ เป็นตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ที่ ไม่ติดภารกิจเรื่องงาน
ให้ความร่วมมือจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรมีการขยายผลประทานอาหารร่วมกันในภาพรวม เดือนละ 1 ครั้ง เป็นการประชุม
ประจ าเดือน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น Success Story
ยกปิ่นโต สุขสันต์วันเกิด 

บทสรุปผู้บริหาร
กิจกรรมยกปิ่นโต สุขสันต์วันเกิดประจ าเดือนให้กับบุคลากรโรงพยาบาลนบพิต า เป็นการส่งเสริม

ให้บุคลากรมีกิจกรรมพบปะรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เสริมสร้างความสามัคคี
เป็นขวัญก าลังใจ และเพ่ิมพูนความสุขในการท างานให้กับบุคลากร 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. การมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมของบุคลากร ซึ่ งจะหมุนเวียนให้แต่ละกลุ่มงาน
เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานของแต่ละเดือน

2. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ คิดดีต่อกัน 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ให้มากกว่าเดิม เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร
2. น่าจะมีการจัดกีฬาสีระหว่างโรงพยาบาลเพ่ือกระชับมิตร และสร้างความสัมพันธ์

ในเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น Success Story หรือ Bright spot
Happy Family 

บทสรุปผู้บริหาร
การท างานอย่างมีความสุขการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพัน

และสามัคคีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ นายสายันต์ ศิลาโชติ สาธารณสุข
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติได้มีแนวคิดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เดือนละ 1 วัน โดยให้ทุกคน
ได้รับประทานร่วมกันในมื้อเที่ยง เพ่ือเป็นการได้พูดคุยมีสัมพันธ์กันมากขึ้น เนื่องจาก เจ้าหน้าที่
แยกกันอยู่เป็นรายสถานบริการซึ่งห่างไกลกัน และภาระงาน าให้บุคลากรมีสัมพันธ์ภาพกันน้อยลง
การรับประทานร่วมกันท าให้เจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพกันมากขึ้นและได้พูดคุยประสานเรื่องงาน
ราชการด้วย
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ติดภารกิจเรื่องงานให้ความร่วมมือจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรมีการเพ่ิมจ านวนวันที่จัดกิจกรรมเช่นเทศการต่างๆ และขยายผลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างมีความสุขภายใต้ผลงานคุณภาพ

บทสรุปผู้บริหาร
การปฏิบัติงานภายใต้องค์กรคุณธรรม บุคลากรทุกระดับสามารถสื่อสารและสะท้อนข้อมูลกัน

ได้อย่างอิสระ ภายใต้การสิทธิและเสรีภาพในกรอบการปฏิบัติงานของแต่ละหน้าที่ ส่งผลให้บุคลากร
ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีความสุขในขณะที่ผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ใน
ระดับมีคุณภาพที่ดีมาก เป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานระดับสูงขึ้นไปและที่ส าคัญเป็นที่พึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การสื่อสารในองค์กรแนบ 360 องศาท าให้ผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่งทุกระดับสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ ท าให้การปฏิบัติงานมีความสุขมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

การจัดการด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจะส่งผลให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานได้มากข้ึน
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น Success Story หรือ Bright spot
ความสุขง่ายๆสร้างได้ @ สสอ.พิปูน 

บทสรุปผู้บริหาร
“พิปูน” อ าเภอเล็กๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภูเขาล้อมรอบ มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่

2 อ่าง แต่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจังหวัดถึง 83 กิโลเมตร ถ้าให้สมัครใจมาท างานที่นี่คงมีคนไม่มาก
นักที่จะมาอยู่แต่ถ้าได้ลองมาอยู่แล้ว คุณจะหลงรักที่นี่จนอาจจะไม่อยากไปไหนก็เป็นได้

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอ าเภอพิปูน มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 7 แห่ง มีบุคลากรในเครือข่ายทั้งสิ้น 50 คน เพศหญิง 35 คน 
(ร้อยละ 87.50) เพศชาย 5 คน (ร้อยละ 12.50) ข้าราชการ 22 คน (ร้อยละ 55) ลูกจ้างชั่วคราว 10 คน 
(ร้อยละ 25) และพนักงานกระทรวง สาธารณสุข 8 คน (ร้อยละ 20) จากการประเมินดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ของบุคลากรเครือข่ายส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน พบว่า 
มีค่าดัชนีความสุขเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก คือ การเงินดี (Happy Money) ร้อยละ 40.76 ผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) ร้อยละ 53.25 และสุขภาพกายดี (Happy Body) ร้อยละ 54.82 ตามล าดับส่วนค่าดัชนี
ความสุขที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ Happy Heart (น้ าใจดี) ร้อยละ 80.00

จากผลการประเมินค่าดัชนีความสุขดังกล่าว สาธารณสุขอ าเภอพิปูน จึงได้จัดท าแผนงานโครงการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา ใน 6 มิติ หลักๆ คือ สุขภาพกายดี (Happy Body) และผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
ภายใต้ชื่อโครงการ “Phipun BMI Championship” ในกลุ่มบุคลากร โดยเริ่มจากการส ารวจสุขภาพ
เบื้องต้นของบุคลากรทั้งเครือข่าย พบว่าบุคลากร เพศชาย จ านวน 5 คนมีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 72.76
กิโลกรัม ค่ารอบเอว 41.50 เซนติเมตร ค่าดัชนี มวลกาย (BMI)27.44 เพศหญิง จ านวน 35 คน
มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 56.41 กิโลกรัม มีค่ารอบเอว 73.34 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 23.50
จากผลการประเมินสุขภาพดังกล่าว ได้เกิดกิจกรรม Buddy BMI (คู่หู ดูแลสุขภาพ) ขึ้น เพ่ือให้บุคลากร
ได้จับคู่กันดูแลเรื่องพฤติกรรมสุขภาพซึ่งกันและกัน ชักชวนกันออกก าลังกาย ตักเตือนเมื่อเพ่ือนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ หลังจากนั้นได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมพลคนรัก สุขภาพ” 
ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน บุลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนทั่วไป ก าหนดจัดกิจกรรมในทุกๆ 
เดือนๆละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

445



หมุนเวียนกันไปทุกสถานบริการ ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรใน เครือข่าย
ได้ออกก าลังกายแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนได้อีกด้วย นอกจากนี้
สาธารณสุขอ าเภอพิปูนได้มีนโยบายให้ทุกสถานบริการจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพเพ่ือขับเคลื่อนงาน
การออกก าลังกายอย่างน้อย สถานบริการละ 9 ชมรม ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

ในส่วนของการขับเคลื่อนงานอีก 1 มิติ คือ ผ่อนคลายดี (Happy Relax) สาธารณสุขอ าเภอพิปูน
มีการจัดกระบวนการสร้างสุขในองค์กร ด้วยนโยบายที่ว่า “บุคลากรต้องท างานอย่างมีความสุข” 
ซึ่งกิจกรรมหลักๆที่ได้ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 คือ กิจกรรม “สา'สุขหัวใจไทย 
พบปะปีใหม่ ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากร
ในองค์กร เกิดความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด จากการท างานซึ่งจะมีกิจกรรมย่อย
ที่หลากหลาย เช่น พิธีท าบุญเลี้ยงพระ การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านมหาสนุกระหว่างกลุ่มสีการประกวด
ขวัญใจเพ่ือนร่วมงานและการแสดงของแต่ละกลุ่มสี เป็นต้น นอกจากนี้เครือข่ายส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพิปูนมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและถือปฏิบัติร่วมกัน คือการให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันการมีสัมมาคาระ การเคารพผู้ที่อาวุโสกว่ามีวัฒนธรรมการแต่งกายตามนโยบาย
ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช การสวดมนต์ไหว้พระ ท าสมาธิก่อนการประชุมทุกครั้ง 
อีกทั้งบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอพิปูนทุกคน ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา
ในการช่วยเหลืองานส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ โดยมีกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3
ของทุกเดือนอีกด้วย

จากผลการด าเนินงานปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่า กิจกรรม “Phipun Bffl Championship” 
ในกลุ่มบุคลากร ท าให้บุคลากรหันมาออกก าลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น 
จากการส ารวจข้อมูลสุขภาพในรอบ 5 เดือนหลังท ากิจกรรมพบว่า เพศชาย จ านวน 5 คน
มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 73.46 กิโลกรัม มีค่ารอบ เอว 90.67 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
27.63 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีการดูแลสุขภาพได้ดี น้ าหนักและรอบเอวลดลงเล็กน้อยส่วนเพศหญิง 
จ านวน 35 คน มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย  54.36 กิโลกรัม มีค่ารอบเอว 78.68 เซนติ เมตร และ
มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 22.57 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรเพศหญิงมีการดูแลสุขภาพได้ดี น้ าหนักและ
รอบเอวลดลงเล็กน้อย ซึ่งดีกว่าเพศชาย มีการปรับผู้ที่น้ าหนักเกินเกณฑ์ที่น้ าหนักขึ้น เพ่ือระดมทุน
ใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในส่วนการจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพ จากนโยบาย 1 สถานบริการ 1 ชมรม 
หลังจากด าเนินงาน ปัจจุบันพบว่าเกิดชมรมต่างๆเพ่ิมมากขึ้น เป็น 24 ชมรม เกิดแกนน ากลุ่มใหม่ๆ 
และมีสมาชิกแต่ละชมรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร (สาธารณสุขอ าเภอพิปูน) 

ซึ่งเป็นผู้ที่จุดประกายความคิดในการสร้างความสุขในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรในทุกๆด้าน 
ทั้งการครองตน ครองคน และครองงานเป็นผู้บริหารที่มองโลกในแง่บวก เมื่อเจอปัญหาท่านจะพูด
เสมอว่า “ปัญหามีไว้แก้ผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักแก้ปัญหาไม่ใช่เห็นปัญหาแล้วอยู่เฉยๆ” ท่านจะเป็น
ที่ปรึกษาที่ดีและมีความรัก ความอบอุ่นให้คนรอบข้างอยู่เสมอ ปัจจัยที่ 2) คือ นโยบายการมีนโยบาย
และให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การ ขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นอกจากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีนโยบาย อย่างเช่น นโยบายการจัดสถานที่ท างาน 
ให้น่าอยู่เอ้ือต่อการท างาน ปรับให้มีสถานที่ออกก าลังกายส าหรับเจ้าหน้าที่ นโยบายการท างาน
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3) การยึดหลักความพอเพียง หลายครั้งที่บุคลากรเคยคิด
โครงการต่างๆ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณที่จ ากัดแต่สาธารณสุขอ าเภอพิปูน
ได้ให้ข้อคิดว่า “เงินเป็นปัจจัยส าคัญในการท างานก็จริง แต่ถ้าเอาเงินมาเป็นตัวตั้ง เราจะไม่สามารถ
ท าอะไรได้ประสบความส าเร็จ” การท ากิจกรรมทุกอย่างที่ผ่านมาเน้นความพอเพียง ประหยัดแต่ทุกอย่าง
ก็ออกมาดีเสมอ เพราะความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากร 4) บริบทของพ้ืนที่และภาคีเครือข่าย
ที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถท ากิจกรรมทุกอย่างได้ประสบความส าเร็จ 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

นิยามและความหมายของค าว่า “ความสุข” ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีเงินมาก
แต่อาจจะขาดความสุขด้านอ่ืน บางคนที่ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมแต่เขามีความสุขในส่วนตัวของเขาเอง
การที่จะคาดหวังให้ทุกคน มีความสุขทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิต
ส่วนตัวของเขาด้วย แต่ส าหรับเครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอพิปูน มีเป้าหมายว่าต้องสร้างบุคคล
ให้อยู่ในองค์กรแห่งความสุข เพ่ือให้บุคลากรสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข แล้วเขาจะอยาก
อยู่ที่นี่ ถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนที่ท างานใหม่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิปูน ต้องเป็นหน่วยงานที่เป็น
ความทรงจ าที่ดีที่สุด
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
ลานสกา เมืองแห่งความสุข 

บทสรุปผู้บริหาร
ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ ได้รับรองให้อ าเภอลานสกา เป็นอ าเภอที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย 

มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 17-49 ซึ่งถือว่าคุณภาพอากาศดีที่สุดในประเทศไทย อ าเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางจากตัวจังหวัด 
23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 342.90 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ 5 ต าบล 44 หมู่บ้าน ลักษณะ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง เป็นทิวยาวสลับซับซ้อนทอดตัวจากทางทิศเหนือทิศใต้ เทลาด
ไปทางทิศตะวันออกของอ าเภอ พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา คิดเป็นร้อยละ 75 ของพ้ืนที่อ าเภอ ส่วนพ้ืนที่ราบ
ที่ใช้ส าหรับการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ ลักษณะภูมิอากาศอบอุ่น และชุ่มชื่นตลอดปี 
ประชากรทั้งหมด 43,433 คน จ านวน 12,146 หลังคาเรือน การคมนาคมผ่านถนนเส้นทางหลวง
แผ่นดิน สาย 4015 ในการขนส่งและสาธารณูปโภค ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร 
ท าสวนผลไม้ ท าสวนยางพารา ปลูกปาล์มน้ ามัน และปลูกผักพ้ืนเมืองตามวิถีของ ชุมชนที่ราบเชิงเขา 
เน้นเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้มีฐานะเศรษฐกิจค่อนข้างดี มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี ประมาณ 66,999 บาท 
เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนระบบงานและพัฒนากิจกรรมผ่านกระบวนการทั้งทางภาครัฐ ชุมชน

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานสกา เป็นหน่วยงานภาครัฐมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในสังกัดทั้งหมด 8 แห่ง มีบุคลากรทั้งหมด 56 คน เพศชาย 14 คน (ร้อยละ 30) เพศหญิง 42 คน 
(ร้อยละ 70) ข้าราชการ 33 คน (ร้อยละ 54.52) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 คน (30) ลูกจ้าง
ชั่วคราว 9 คน (ร้อยละ 16.04) จากการประเมินความสุขของคนท างาน (Happinimeter) ของ
บุคลากรเครือข่ายส านักงานสาธารณสุข อ าเภอลานสกา พบว่า มีค่าดัชนีความสุขเฉลี่ยน้อยที่สุด 3
ล าดับแรก คือ การเงินดี (Happy money) ร้อยละ 44.64 ผ่อนคลายดี ร้อยละ 57.14 การงานดี 
ร้อยละ 64.28 ส่วนค่าเฉลี่ยที่มีความสุขมากท่ีสุด คือ น้ าใจดี (happy Heart) ร้อยละ 80.35
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จากผลการประเมินค่าดัชนีความสุขดังกล่าว ส่งผลให้เห็นว่าบุคลากรส่วนหนึ่งยังมีค่าดัชนี
ความสุขน้อยอยู่อ าเภอลานสกาได้ตระหนักและให้ความส าคัญจึงได้ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอ าเภอลาน
สภา ร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Organization Development : 
OD) โดยมีทิศทางร่วมกันในการพัฒนา ศักยภาพองค์กร เป็นองค์กรชั้นเลิศและบุคลากรมีความสุข
ความสุขที่ยั่งยืน ทุกๆวันท างานมีความสุขกับการท างาน มีการจัดสรรเวลาการท างานคุณภาพชีวิต
และการเงินที่สมดุลมีกิจกรรมการขับเคลื่อนงานตาม นโยบายและบริบทของพ้ืนที่ภายใต้คุณภาพ
ชีวิตที่ดี จนส่งผลให้อ าเภอลานสกาได้รับการรับรองเป็นอ าเภอสุขใจ อ าเภอแห่งความสุขตั้งแต่ปี 2562
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ลานสกาเมืองแห่งความสุขด าเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการเสริมสร้างบุคลากรให้มีทั้ง
สุขภาพที่ดีและมีความสุขในการท างานภายใต้บรรยากาศอ าเภอที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย
โดยอาศัยหลัก 3 ประการ คือ 1) คนท างานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการท างาน
ได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน 2) ที่ท างานน่าอยู่ (Happy 
Workplace) ที่ท างานมีความปลอดภัย ตามมาตรฐานการจัดคลินิกบริการ รพ.สต.ติดดาวและ 
Module ดูแลความสุขในการท างานของบุคลากร ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและ
มีแนวทางการสร้างสุข 8 ประการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสุขในการท างานความผูกพันในองค์กร 
รวมทั้งความปลอดภัยจากการท างานและความผาสุกของบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนการพัฒนา
องค์ความรู้สู่การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขท่ียั่งยืน และท่ีส าคัญที่สุด คือ 1) การได้ผู้น าหรือผู้บริหาร
ที่ดี 2) การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 4) การสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพทันสมัย 5) การชื่นชมและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 6) การประเมินผลที่มี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล 7) การส่งเสริมการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ความสุขคนท างาน คือ การได้ท างานในที่ท างานที่มั่นคงมีความก้าวหน้าการเข้าถึงโอกาส
ในการพัฒนาอย่างทั่วถึง การมีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตาและกรุณา การมีเพ่ือนร่วมงานที่จริงใจ 
การได้รับสวัสดิการที่พอเพียงและการได้รับความปลอดภัยจากการท างาน การจัดแบ่งเวลาระหว่าง
ภาระงานกับคุณภาพชีวิตที่สมดุล คนท างานก็จะท างานอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน “ลานสกา 
เมืองแห่งความสุข” จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้ท างานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและอากาศดีที่สุด
ในประเทศไทย
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot 
องค์กรแห่งความสุข องค์กรแห่งการเรียนรู้

บทสรุปผู้บริหาร
โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เดิมชื่อว่าโรงพยาบาลคุระบุรี 

หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ เมื่อ 26 ธันวาคม 2546 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลคุระบุรี และมีพระราชด าริ 
ปรับปรุงโรงพยาบาลคุระบุรี โดยเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโรงพยาบาล อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรง พยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์”

โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ เจ้าหน้าที่มีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
คุระบุรีชัยพัฒน์ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามค าขวัญที่ว่า “โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ บริการประชาชน 
ด้วยส านึกในน้ าพระทัย ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยใจ มุ่งหวังคนไข้ปลอดภัย หัวใจของงานเรา” 
บุคลากรให้บริการโดยค านึงคุณภาพมาตรฐานบริการและภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
“ชัยพัฒน์” สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยเจ้าหน้าที่มีค่านิยมร่วม : เสียสละ ซื้อสัตย์ 
สามัคคี

ทางโรงพยาบาลได้น าเครื่องมือวัดความสุขของคนท างาน (Happinometer) และแบบ
ประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public organization Index: HPI) มาประเมินความสุขและสุข
ภาวะองค์กรและน าผลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
ความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความ สุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
“ความสุขของคนท างาน ส่งผ่านสู่ผู้รับบริการ” มีปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างสุขในองค์กร 
ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร 
2. นโยบายและกลยุทธ์ 
3. วัฒนธรรมองค์กร
4. ความร่วมมือร่วมใจ การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคนและการประสานงานที่ดี 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาทีมงานนักสร้างสุขในองค์กรให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีแผนด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot
สุขจังที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

บทสรุปผู้บริหาร
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ใน 4 ด้าน และ ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence เป็นหนึ่ง ใน 4 ด้าน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท า
เครื่องมือวัดความสุขของคนท างาน (Happinometer) และ การประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)
ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน ทุก 2 ปี เพื่อประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน และน าผลมา
ใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการธ ารง
รักษาบุคลากร เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข ระบบสุขภาพ ยั่งยืน” 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้น ามีวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนการด าเนินงานองค์กรสร้างสุขในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พังงา ต่อเนื่อง 

บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาทุกระดับมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม มีสติ ครอบคลุม
ทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม ในการด าเนินชีวิตทั้งท่ีท างาน และท่ีบ้าน 

มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรมีการสร้างนักสร้างสุขหน้าใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือมาท ากิจกรรมสร้างสุขให้กับบุคลากรและ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot
“คุระบุรี องค์กรแห่งความสุข อย่างยั่งยืน” 

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคุระบุรีมีเจ้าหน้าที่รวม 30 คน ปฏิบัติหน้าที่แยกกันเป็น

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและแบ่งเป็น รพ.สต. 6 แห่ง ที่ผ่านมาท างานร่วมกัน แบบพ่ีแบบน้อง
มีปัญหา อุปสรรคใดๆ ปรึกษาร่วมกันแก้ไขปัญหา มีรอยยิ้มให้กัน สถานที่ท างานมีความสะอาด 
ปลอดภัยในการท างานมีกิจกรรมที่ท าร่วมกันอยู่บ่อยครั้งเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ภายใต้มาตรฐานที่ได้ก าหนดเอาไว้ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเกณฑ์คุณภาพต่างๆของ
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้น ามีบทบาทส าคัญในการสร้างความสุขแก่องค์กร เป็นผู้น าที่ดี นั้นหมายถึง เป็นต้นแบบที่ดี
ในทุกๆด้าน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง เป็นที่ปรึกษา มีน้ าใจ ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม 
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถที่มีถูกคน ถูกงาน ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
ทรัพยากร ซึ่งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน ประเมินได้จากผลงานที่ส าเร็จลุล่วง
มีคุณภาพตามตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่มีความแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ความส าเร็จที่เกิดขึ้น นอกจากผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว สิ่งที่ส าคัญคือ ความรัก 
ความผูกพัน ความสามัคคีและความสุขในองค์กร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดแรงขับเคลื่อนที่
ส าคัญนั้นคือ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมมือ ร่วมแรงใจกันสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น และอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ท าให้อ าเภอคุระบุรีมีทีมงานที่เข้มแข็งนั้นคือเรามีผู้น าที่ดี ท่านสาธารณสุขอ าเภอมีความเมตตา
มีความตั้งใจเป็นนักวางแผน เข้าใจและเข้าถึง ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกคน ท าให้องค์กรแห่งนี้เต็มไป
ด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีความสุข

ดังนั้น Quality teamwork ของสาธารณสุขอ าเภอคุระบุรีประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ
ผู้น าคุณภาพประสิทธิภาพการท างานและพลังร่วมหมู่คณะ ซึ่งขณะนี้เรามีความพร้อมในทุกๆด้าน 
และจะพัฒนาสาธารณสุขต่อไปเรื่อยๆภายใต้ความมั่นคงแข็งแรงของก าลังคนก าลังงานที่มีอย่างสุด
ความสามารถ 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

เพ่ิมเติมแบบประเมินความสุขแต่ละองค์กรของเจ้าหน้าที่รายบุคคล ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน 
เพ่ือเพ่ิมเติมพัฒนาในส่วนที่ขาด
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าตอง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

บทสรุปผู้บริหาร
ในการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลป่าตองได้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด 83 ราย 

คิดเป็น 36.56% ของจังหวัดภูเก็ต ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต และจากมาตรการต่างๆที่รพ. ได้ด าเนินการ 
ท าให้ไม่พบการติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลป่าตอง การหมุนเวียนอัตราก าลังทั้งในแผนกและ
ระหว่างแผนกท าให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่อีกทั้งสร้างความเข้าใจสนิทสนม
ระหว่างแผนกเจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในตนเองได้แสดงความกล้าหาญความเสียสละ ความคิด
สร้างสรรค์ และความเป็นผู้น า เมื่อส ารวจความผูกพันต่อองค์กร พบว่าความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนหน้า คิดเป็น 70.04% โดยมีเจ้าหน้าที่ ลาออกระหว่างสถานการณ์โรคระบาดเพียง 3 คน 
เนื่องจากมีค าสั่งจังหวัดภูเก็ต ห้ามเดินทางเข้าและออกระหว่างจังหวัดท าให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 คน
ตัดสินใจกลับภูมิล าเนาเดิมคิดเป็น 0.9% จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 333 คน
กิจกรรมการด าเนินงาน

ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลป่าตองนับได้ว่าเป็นโรงพยาบาล
ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงสูง ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเพ่ือรับมือกับโรคโควิด 19
ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 โดยในส่วนของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มีบทบาทในการบริหารจัดการด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และการใช้อุปกรณ์ PPE 
ระหว่างปฏิบัติงาน จัดสรรอุปกรณ์ให้อย่างเพียงพอเหมาะสม พร้อมทั้งมีการช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องในการสวมใส่อุปกรณ์

2. จัดซื้อเสื้อผ้าให้แก่เจ้าหน้าที่ ส าหรับสวมใส่ขณะปฏิบัติงานและถอดเปลี่ยนก่อนกลับที่พัก 
3. ท าประกันชีวิตกรณีติดเชื้อโควิด 19 ในแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
4. บริหารอัตราก าลังคน โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในแผนกแพทย์แผนไทยกายภาพและทันตกรรม

ซึ่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ไปช่วยงานในแผนกปฐมภูมิและองค์รวมและผู้ป่วยนอกซึ่งมีปริมาณ
งานมากขึ้น

5. เพ่ือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จึงมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่มีโรคประจ าตัวและสูงอายุ
ไปปฏิบัติงานในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคต่ า

6. เปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าพักในหอพักแบบชั่วคราว เพ่ือลดโอกาสการน าเชื้อกลับไปติดต่อ
ผู้สูงอายุที่บ้าน

7. จัดแบ่งพ้ืนที่หอพัก เพ่ือกักตัวเจ้าหน้าที่ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมทั้งมีอาหาร 
สวัสดิการและระบบติดตามอาการจนครบ 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา
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8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับของบริจาคการจัดสรรอาหารกล่องและน าของบริจาค
ที่ได้รับมาท าเป็นถุงยังชีพ เพ่ือแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

9. ท าแบบสอบถามประเมินความเครียดและภาวะซึมเศร้าของเจ้าหน้าที่ พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความเครียดจากการท างานหรือการกักตัว

10. จัดสรรดูแลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและการบรรจุเข้ารับราชการ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือความเป็นเอกภาพในองค์กร จากประสบการณ์เหตุการณ์สึนามิ 
จนถึงการระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตองสามารถร่วมกันผ่านพ้น
สถานการณ์ต่างๆด้วยดี เสมอมา
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

1. รับรู้ถึงสถานการณ์โรคระบาดและตั้งศูนย์บัญชาการให้เร็วขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับโรคระบาด เช่นการเตรียมอัตราก าลังและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

2. ให้ความรู้และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในการป้องกันตนเอง เพ่ือลดโอกาสในการสัมผัสโรค
และความเสี่ยงต่อการถูกกักตัว ซึ่งจะมีผลต่ออัตราก าลังในการปฏิบัติงาน 

454



Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
(Happy Soul) สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรมทางศาสนา

บทสรุปผู้บริหาร
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย การท าบุญ 

ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ตามประเพณี ในวันขึ้นปีใหม่ พิธีท าบุญเนื่องในวันส าคัญ
ทางศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพันและความสามัคคีส่งเสริมให้บุคลากรได้น ากับข้าว อาหาร 
หรือปัจจัยต่าง ๆ ไปท าบุญ ร่วมกัน รวมถึงการร่วมท าบุญในเดือนเกิด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนนั้นๆ
ได้ถือโอกาสร่วมกันท าบุญ ฟังธรรม เทศนาก่อให้เกิดสติมีสมาธิและปัญญาในการปฏิบัติงานและ
ด ารงชีวิตประจ าวันและมีความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมท าบุญในกิจกรรมนี้ด้วย โดยทางชมรม
จริยธรรม และพุทธศาสนา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ก าหนดเส้นทางเดินบิณฑบาตทั้งบริเวณภายใน
และนอกตึกผู้ป่วยให้พระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตในหอผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยใส่บาตรข้างเตียงและยังเปิด
โอกาสให้บุคลากร ลาไปปฏิบัติ ธรรมภาคฤดูร้อน นอกจากทางพุทธศาสนาแล้วยังสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาอ่ืน เช่น จัดห้องละหมาดให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทุกระดับและผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
มีความสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

เพ่ิมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท าจิตอาสาให้ชุมชนและสังคม 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
Happy workplace สร้างสุขในการท างาน

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอถลางน าเอาหลักการ Happy Workplace เป็นแนวทางในการสร้างสุข

ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ในการท างานหลายครั้งที่ผ่านมาจะมีการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
และระบบการท างานท่ีเคร่งเครียดมากจนไมเห็นความส าคัญของสุขภาพ เจ้าหน้าที่ทั้งๆที่สุขภาพเป็น
สิ่งที่ส าคัญมากต่อหน่วยงาน เพราะการด าเนินการตามภารกิจไมสามารถขับเคลื่อนไดโดยไมมี
เจ้าหน้าที่และเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ก็จะส่งผลต่องานที่ออกมาด้วยการ
ด าเนินงานเพ่ือสร้าง Happy Workplace จึงไม่ใช่แคการวาง นโยบายเพียงอย่างเดียวจ าเป็นต้องได
รับความร่วมมือจากทุกคนในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท างานมานาน และท างานภายใต้
ระบบงานที่เคร่งเครียดมาก่อน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้าสถานการณและเพ่ือนร่วมงานใหม่ ๆ 
จะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนทุกกลุ่มในหน่วยงาน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากในช่วงเริ่มแรกของการท างานอาจคุยกันแค
เรื่องของเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นหลัก แต่ เมื่อท างานไปสักระยะสุขภาพกายและใจของ
เจ้าหน้าที่ย่อมส่งผลกระทบต่องานที่ออกมาด้วย เช่น เมื่อมีความสุขในการท างานผลงานก็จะออกมา
ดีกว่าตอนที่ไมมีความสุขในการท างาน สุขภาพของเจ้าหน้าที่จึงไม ใช่เป็นแคเรื่องส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างานด้วย การสร้าง Happy Workplace จึง
เป็นการช่วยดูแลสุขภาพของทุกคนในหน่วยงาน

1 . ส่งเสริมการออกก าลังกายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถือเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
การมีสุขภาพดี ร่วมกับการทานอาหารที่มีประโยชน และช่วยให้มีสุขภาพใจที่ดีด้วยจึงไดก าหนด
ให้มีกิจกรรมการออกก าลังกาย ร่วมของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ดังนี้

1.1 กิจกรรม “วิ่งก้าวท้าใจ” ทุกวันพุธ ของสัปดาห์
1.2 การเล่น “แบดมินตัน” ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส

2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับการท างาน ปรับบรรยากาศในการท างาน สร้างพ้ืนที่
ท างานที่เหมาะสม และการปรับระบบการท างานให้มีความสุขในการท างานมากยิ่งขึ้น

2.1 จัดโต๊ะให้น่านั่งท างาน จัดห้องท างานและตัวอาคารส านักงานให้น่าท างาน สะอาด 
เรียบร้อย

2.2 สร้างค่านิยม “รักในงานที่ท า” และ “การท างานคิดบวก”
2.3 สร้างมิตรภาพในท่ีท างาน สนับสนุนการท างานเป็นทีม
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3. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อใจ ไวใจ ต่อกัน
3.1 การพบปะสังสรรค์
3.2 จัดพื้นที่ส าหรับการพูดคุย ปรึกษา
3.3 การท าบุญ ฝกนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม
3.4 กิจกรรมจิตอาสาตามรอยพระยุคลบาท
3.5 จัด “สวัสดิการปนสุข” เชน การเยี่ยมเจาหน้าที่เจ็บปวย การระดมทุนช่วยเหลือ

ครอบครัว การเป็นเจ้าภาพงานศพ ฯลฯ
ขอเสนอเพื่อการพัฒนา

การสร้างสุขในการท างานจะตองเปนการดูแลสุขภาพของเจาหน้าที่ การจัดสวัสดิการที่ดี
การสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมส าหรับการท างาน และการสร้างการมีสวนร่วมของเจ้าหน้าที่
ทุกคนจึงจ าเปนตองมีการสรางแรงจูงใจใหเกิดการรับรูและสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

1. หัวหน้าหน่วยงาน (สาธารณสุขอ าเภอ/ ผอ.รพ.สต.) จะตองเป็นผู้น าในการท างานและเป็น
ตัวอย่าง ให้แกเจาหน้าที่ในหน่วยงาน

2. มีการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างสุขในหน่วยงานใหชัดเจน จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
ให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

3. สรางบุคคลตนแบบในหน่วยงาน การยกยองชมเชย การสรางแรงบันดาลใจ

457



458



459



Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

ต าบลกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีจ านวนบุคลคลากรทั้งสิ้น 115 คน มีผู้บริหารสูงสุด
ในองค์คือ นางสาวกุลทรัพย์ ศรีจันทร์ทัพ นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลกะเปอร์ โรงพยาบาลกะเปอร์ เริ่มน าการประเมินองค์กรแห่งความสุขเข้ามาใช้เมื่อ
ปี 2561 และท าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยมีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข คือ คณะกรรมการ
บริหารองค์กรแห่งความสุขและคณะท างานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมีกิจกรรมสร้างสุข
ที่องค์กรท ามาจากความต้องการของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลทุกคน โดยแบ่งได้เป็น 5 หมวด
ดังนี้ หมวดที่ 1 การน าองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการความสุข 
ของคนในองค์ โดยมีการมอบนโยบายให้คณะกรรมการในการขับเคลื่อนอย่างเป็นจริงเป็นจัง
มีการนิเทศติดตามการเนินงาน การเอ้ืออ านวยให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอแนะกิจกรรมต่าง ๆ
ในการสร้างความสุขของเจ้าหน้าที่เองมีการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ หมวดที่ 2 
กระบวนการพัฒนาองค์ให้มีความสุขเน้นให้คณะกรรมงานขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรแห่ง
ความสุขส ารวจความต้องการและกิจกรรมที่ทางเจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาลต้องการในทุกปี
และมีการจัดท าโครงการ สนับสนุนและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ หมวดที่ 3
การจัดการความรู้ส าหรับองค์กรสุขภาวะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในองค์มีช่องทางต่าง ๆ
ในการออกมาสื่อสาร รวมถึงการจัดการอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งอบรมสมาธิ การสร้างจิตส านึก
รักบ้านเกิดให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือสร้างการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าหมวดที่ 4 การมุ่งเน้นบุคลากรให้มี
ความสุขโรงพยาบาลมีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
ขยัน ไม่โกง หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ขององค์กรแห่งความสุขในปีงบประมาณ 2562 ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับการเชิดชูในวันพยาบาล
แห่งชาติและมีการจัดกิจกรรมเสนอรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเสริมพลังให้กับเจ้าหน้าที่
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้าพเจ้านางสาวกุลทรัพย์ ศรีจันทร์ทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

โรงพยาบาลกะเปอร์ มีเจ้าหน้าที่ 115 คน มีการด าเนินงานสร้างองค์กรแห่งความสุขเสมอมาจาก
สถิติของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่มีความสุขโดยภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 95 มีการส่งเสริมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีประจ าโรงพยาบาล กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ให้เจ้าหน้าที่มี
ความสุขในด้านการเงิน สร้างนิสัยการออมเงินให้กับเจ้าหน้าที่ มีการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ เรียนดี มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้ทั่วถึง เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ เกิดความสุขและรักในองค์กร
และในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการวางแผนเสริมพลังความสุขให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. โรงพยาบาลกะเปอร์ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานในการสร้างองค์กรแห่งความสุขโดย
ผู้น าองค์กร

2. มีการจัดกิจกรรม โดยยึดเจ้าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
3. มีการด าเนินงานและมีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
4. มีการติดตามก ากับนิเทศ และสนับสนุนสิ่งที่ต้องการให้กับเจ้าหน้าที่จากหัวหน้างาน
5. มีการต่อยอด และต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ขาดการท าแผนสร้างสุขในระดับหน่วยงาน และกิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมดัชนีความสุข

ให้บุคลากรในองค์กรต่อไป
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง 

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot
โรงพยาบาลระนองเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S ขนาด 300 เตียง มีปัญหาขาดสภาพคล่อง

ทางการเงินขององค์กร แต่เป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์โดยมองว่าความสุขของ
บุคลากรเป็นเป้าหมายส าคัญขององค์กรมีนโยบายการสร้างสุขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้น าข้อมูล
การส ารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่และข้อมูลจาการส ารวจความสุข (Happinometer) ในปี 
2562 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองตอบแบบสอบถามสูงถึง ร้อยละ 92 มีดัชนีความสุขเฉลี่ย 
ร้อยละ 64.59 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 (64.08) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อมูลความสุขด้านที่
มีคะแนนต่ า คือ 

1. ความสุขด้านการเงิน (Happy Money)
2. ความสุขด้านการผ่อนคลาย (Happy Relax) 
3. ความสุขด้านการงานดี (Happy Work Life) มาวิเคราะห์และวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม

สร้างสุขในปี 2563 
ปี 2563 ยังคงด าเนินโครงการ “ครัวอ่ิมดี” และกิจกรรมที่ช่วยเหลือ เรื่อง ด้านการเงิน

ในส่วนของลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาลทุกคน
ฟรีที่สุรัตนรังสรรค์ฟิตเนส เซ็นเตอร์, แลได้รับประทานอาหารมื้อเท่ียงในราคาประหยัด (35บาท) เป็น
การลดภาระค่าครองชีพของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับในส่วนของการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
เจ้าหน้าที่ ยังคงให้สวัสดิการในการออกก าลังกายะได้จัดสร้างสถานที่ออกก าลังกายกลางแจ้งส าหรับ
เจ้าหน้าที่ “สวนสวรรค์นิรมิต” เพ่ิมอีก 1 แห่ง 

ส าหรับกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย และลดความเครียดจากการท างาน ยังคงให้สวัสดิการ      
นวดฟรีและบริการอ่ืนๆที่ราชาวดีสปาส่วนกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อผ่อนคลายก็มีท้ัง เต้นแอโรบิค ในช่วงเย็น
ที่ลานสุริยโรจน์ การจัดแข่งขันกีฬาสีประจ าปี และการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย 
และเอ้ือกับการท างาน เช่น การซ้อมแผนอัคคีภัยทุกปี, จัดให้มีที่จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับ
บริการ, จัดสร้างห้องน้ าส าหรับประชาชนเพ่ิม จ านวน 1 แห่ง, จัดสวนหย่อม และการทาสีอาคารต่างๆ 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการผู้ป่วย เพื่อลดระยะรอคอยในการรับบริการ
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บทสรุปผู้บริหาร
แนวคิดการจัดสร้างสุขแบบบูรณาการให้มีหลายกิจกรรม ทั้งการออกก าลังกายร่วมกัน

การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยให้ทุกคนมารับประทานร่วมกันในมื้อเที่ยงบุคลากรได้มีโอกาส
พูดคุยมีสัมพันธ์กันมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่แยกกันอยู่หลายตึกและภาระงานท าให้บุคลากรมี
สัมพันธภาพกันน้อยลง การรับประทานร่วมกันท าให้เจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพกันมากขึ้นเป็นการสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพันและสามัคคี และได้พูดคุยประสานเรื่อง
งานราชการอีกด้วย
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ปัจจัยส าคัญให้ประสบความส าเร็จ คือ วิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้น าองค์กรที่เห็นความส าคัญ
ของบุคลากร มีนโยบายการสร้างสุขที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขสนุกไป
กับการท างาน มีทัศนคติที่ดีกับหน่วยงาน และการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
ให้ความสุขอยู่ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเกิดขึ้นแต่กระบวนการ
เหล่านี้ยังมีเดินหน้าต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการเป็นองค์กรที่มีความสุขก็จะท าให้ประสิทธิภาพการท างาน
ดี สามารถตอบสนองต่อภารกิจและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มท่ีนั่นเอง
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกับสถาบันการเงิน จัดให้มีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าส าหรับ
เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานเล็กๆ ซึ่งมีอัตราก าลัง 132 คน แต่จากผล

การประเมินดัชนีความสุข (Happinometer) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดกรอบแนว
ทางการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)ทุก 2 ปี 
จังหวัดระนอง มีดัชนีความสุขร้อยละ 64.47 ท าให้เกิดการจัดท าแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 
(Happy Money Program) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยด าเนินการจัดกิจกรรม 
Refinancing Day ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาระนอง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 รายผล
การประเมินครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดระนอง มีดัชนีความสุข ร้อยละ 64.47 “มีความสุข”
มิติที่มีค่าต่ า คือ สมดุลชีวิตกับการท างานดัชนีสุขภาวะองค์กร ร้อยละ 53.49 จังหวัดระนองได้จัดท า
แผนองค์กรแห่งความสุข ประจ าปี 2563 ท าให้เกิดโครงการสร้างสุขและกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น

คณะท างานจึงได้ร่วมกันคิดหาแนวทางในการจัดท าแผนเพ่ือการสร้างสุขในองค์กรและ
ได้ข้อสรุปว่าจะยึดแนวทางด าเนินงานภายใต้ 2 หลักการ คือ 

1. สร้างความสุขในการท างานโดยไม่เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง 
2. เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมร่วมกันและลงมือพัฒนาร่วมกัน ภายใต้

แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จึงได้ท าการออกแบบส ารวจความต้องการสร้างสุขในองค์กรที่
สมาชิกอยากให้เป็น โดยให้ตัวแทนจากทุกกลุ่มงานท าการส ารวจความต้องการของบุคลากรในกลุ่ม
งานของตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการแท้จริงมากที่สุด จึงท าการส ารวจแบบ
ไม่เปิดเผยตัวบุคคลและเป็นค าถามแบบปลายเปิด จากนั้นคณะท างานจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเพ่ือ
จัดท าแผนงาน โดยสามารถสรุปได้เป็น 6 ด้าน คือ

1. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดระเบียบที่จอดรถ, การดูแลความสะอาดของที่ท างาน, เปิด
เสียงดนตรีเพื่อการผ่อนคลายและเชิญชวนออกก าลังกาย ฯลฯ

2. ด้านพัฒนาระบบการท างาน ได้แก่ การดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร/ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการท างาน, การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิเศษขององค์กร ฯลฯ

3. ด้านนโยบายผู้บริหารต่อสมาชิกในหน่วยงาน ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก , 
มีการพบปะสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ, ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยผู้บริหารเป็นผู้น า, มีนโยบายด้านการจัดการความสุขที่ชัดเจนและมีการควบคุมก ากับ
อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
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4. ด้านบุคลากร ได้แก่ การปลูกฝังจิตสาธารณะ, การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสส าคัญต่างๆ, การแข่งขันกีฬาสามัคคี, การสร้างขวัญก าลังใจ เช่น การอวยพร
วันเกิด, การยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ

5. ด้านเจ้าหน้าที่และครอบครัว ได้แก่ การให้ความส าคัญกับการร่วมงานประเพณีที่เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัวในนามองค์กรอย่างพร้อมเพรียง

6. ด้านการเงิน ได้แก่ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการท าบัญชีครัวเรือน /
การออมเงิน/การกู้ยืมเงิน, การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้, การปลูกผักสวนครัว
ภายในส านักงาน ฯลฯ ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานทั้ง 6 ด้านนั้น สามารถด าเนินการทั้งโดย
ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งปรากฏว่ามีหลายกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเพ่ือให้
การขับเคลื่อนแผนงานเป็นไปอย่างจริงจัง จึงได้มีการประชุมสมาชิกทุกคนเพ่ือรับทราบผลจากการ
สรุปความต้องการสร้างสุขรวมทั้งมีแผนงานอะไรบ้าง และผู้บริหารของหน่วยงานคือ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดระนองได้ประกาศนโยบาย “สสจ.ระนอง จะเป็น Living Organization คือเป็น
องค์กรที่มีชีวิตและเป็นครอบครัวของคนดี” หลังจากนั้นด าเนินกิจกรรมตามแผน พร้อมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าให้สมาชิกทราบ โดยกิจกรรมท่ีเด่นๆ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ สามารถสรุปได้เป็น 2 มิติ ดังนี้
1. มิติด้านคน ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหาร ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ซึ่งต้องให้
ความส าคัญต่อการด าเนินงานเพราะเป็นทั้งผู้ก าหนดนโยบาย และการสนับสนุนทรัพยากร 
นอกจากนี้ต้องร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งต้องติดตามการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด 

1.2 หัวหน้ากลุ่มงาน มีส่วนส าคัญในการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีแก่ทีมงาน       
ในกลุ่มงาน รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงาน

1.3 บุคลากรในองค์กร ต้องมีความเข้าใจ เรียนรู้ และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมสร้างสุข
อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

2. มิติด้านวิธีการ
2.1 การสร้างสุขในองค์กรต้องอาศัยคนในองค์กรเป็นผู้คิดและออกแบบด้วยตัวเอง จะท าให้

บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม
2.2 การท าให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีกลไกขับเคลื่อนนโยบายสร้างความสุขของคนท างาน ระดับเขต และเครือข่าย

ปฏิบัติการฯ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานระดับจังหวัด
2. ส่วนกลางควรสนับสนุนสื่อความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองระนอง

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
สร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กร โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

บทสรุปผู้บริหาร
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนในการด าเนินงานในปัจจุบันที่สามารถน ามาพัฒนา

บุคลากร โดยเฉพาะในกิจกรรมสันทนาการกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนั้นมีอยู่อย่างจ ากัดจึงไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินในด้านสันทนาการแต่เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขมีภาระงานหลักในเรื่องส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ ซึ่งถือว่า เป็นบทบาทหลักที่ต้องด าเนินการซึ่ง
ตัวบุคลากรเองเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการเสริมพลังประจ าปี โดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการขององค์กร ซึ่งจ าเป็นต้องมีขึ้นเพ่ือให้
บุคลากรได้มีการพักผ่อนและมีกิจกรรมร่วมกันประจ าปี  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองระนอง ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ 
เพ่ือใช้เป็นสวัสดิการดูแลกันเองในยามเจ็บป่วยหรืองานบุญและอ่ืนๆ จึงใช้เงินจากสวัสดิการดังกล่าว
มาใช้ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสี ซึ่งทุกคนก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วย
ในการใช้เงินจากกองทุนสวัสดิการซึ้งเป็นเงินของทุกคนมาด าเนินการ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเงินสวัสดิการของสมาชิกในเขตอ าเภอเมืองระนอง  
โดยทุกคนเห็นด้วยและยอมรับในกติการ่วมกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเงินสวัสดิการดังกล่าว
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

เนื่องจากบุคลากรในองค์กรเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนโยบายต่างๆ ให้สามารถ
ด าเนินการไปได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนให้กับบุคลากรในการด าเนินงานโดยเฉพาะ
ด้านสันทนากร เช่น กีฬาสี เพ่ือสร้างความผูกพันองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขเพราะปัจจุบัน
งบประมาณที่จะมาด าเนินกิจกรรม โดยเฉพาะด้านสันทนากรให้กับบุคลากรยังไม่สามารถ
น ามาด าเนินการได้ 
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทสรุปผู้บริหาร
Happy People : Happy Workplace : Happy Teamwork ส าคัญมากพอๆกัน แต่ได้จัด

ระดับความส าคัญ ต้องจัดการ Happy People กับเงินล าดับแรกๆ ซึ่งถ้าคนท างานมีความสุขแล้วจะ
น ามาสู่ Happy Workplace และ Happy Teamwork
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ปัจจัยส าคัญ คนท างานสิ่งที่ตนถนัดและเหมาะสมกับงาน มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม สวัสดิการ
ซึ่งดีเพียงพอปริมาณงานเหมาะสม และส่งเสริมเรื่องจริยธรรมและสมดุลการใช้ชีวิต (งานครอบครัว 
พักผ่อนและอ่ืนๆ)
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ประเด็น Success story หรือ Bright  spot
“เชิดชูสถาบัน พัฒนาการบริการสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับโปร่งใส

ตรวจสอบได้”
บทสรุปผู้บริหาร

ในฐานะผู้บริหารเราเชื่อว่า การท าความดีทุกคนสามารถท าได้ไม่ยาก โดยเริ่มจากการสร้าง
ความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง ซึ่งความรู้สึกนี้จะสามารถส่งต่อให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีท าให้ความดี
แผ่ขยาย ดังนั้นคณะท างานสร้างสุขจึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรสามารถท าความดีได้โดยไม่ต้อง
ลงทุนภายใต้แนวคิด “ท าดี ท าได้” ควบคู่กับนโยบายผู้อ านวยการ “เชิดชูสถาบัน พัฒนาการบริการ
สุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ โปร่งใสตรวจสอบได้” และขับเคลื่อนกิจกรรม
โรงพยาบาลคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ) เปิดโอกาสให้บุคลากรท าความดี อาทิเช่น กิจกรรม
จิตอาสาร่วมกับชุมชนที่จัดขึ้นในทุกเดือน มีเวทียกย่องบุคลากรที่สร้างผลงานเด่น มีการนั่ง พูดคุย
ผ่านกิจกรรม Focus group ในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความทุกข์และความสุขซึ่งกันและกัน เกิดความคิดต่อยอดในการท าความดีจากอีกคนสู่อีกคน
จากรุ่นสู่รุ่น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การด าเนินงานของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้เริ่มด าเนินการส ารวจความสุขของ
เจ้าหน้าที่ โดยใช้แบบประเมิน Happinometer ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังไม่มีการน าผลของ
การประเมินมาวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา

หลังจากที่ได้น าเสนอผลการตอบแบบประเมินดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความส าคัญ 
(ผู้บริหารให้ความส าคัญ) จึงเริ่มมีการแต่งตั้งคณะท างานสร้างสุขของโรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์และมีการด าเนินงาน วางแผน และจัดกิจกรรม โดยให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม 
อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม Focus group เพ่ือการแก้ปัญหาที่ตรงจุด, การจัดท าบอร์ดความดี เป็นต้น  
พวกเราในฐานะคณะท างานสร้างสุขมีความภูมิใจ ยินดี และพร้อมที่จะท าให้บุคลากรในโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์มีความสุขในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้
บุคลากรในองค์กรได้ท าความดีในทุกทุกวัน อย่างต่อเนื่องและแบ่งปันสู่คนรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน
ต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประเมินความสุขของบุคลากร จากเครื่องมือแบบประเมิน
ความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์
และสร้างกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับสามารถจัดการความสุขของตนเอง 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขต่อไป
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

ประเด็น success story 
โครงการก้าวเพื่อสุข วิ่งวัดใจ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

บทสรุปผู้บริหาร
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีนโยบายในการสร้างความสุขให้กับบุคลากรในสังกัด  

โดยการส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการก้าวเพื่อสุข วิ่งวัดใจ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงใช้กิจกรรมการออกก าลังกายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขให้บุคคลากร 
โดยมีกิจกรรมการออกก าลังกายที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับบุคลากรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เดิน วิ่ง 
จักรยาน แอรโรบิค คีตมวยไทย โยคะ มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 คน จาก
บุคลากรทั้งหมด 150 คน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนตามวัน เช่น วันจันทร์ ปั่นจักรยาน วันอังคาร
แอร์โรบิค วันพุธ คีตมวยไทย วันพฤหัสบดี เดินวิ่ง วันศุกร์โยคะ และได้มีการตรวจวัดค่า BMI ก่อน
เริ่มโครงการแล้วจะไปวัดอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการมีกิจกรรมเสริมสร้างพลังโดยการมอบเกียรติบัตร 
ให้กับคนที่มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ        
ปัจจัยในความส าเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ  
2. บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือ
3. การให้รางวัลจูงใจ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการขยายผลการด าเนินการให้หน่วยงานในสังกัด
2. ควรมีการขยายผลกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขด้านอ่ืนๆ ให้ครบทั้ง 8 มิติ
3. ควรมีการใช้รูปแบบการออกก าลังกายที่มีความหลากหลายมากข้ึน  
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลกาบัง จังหวัดยะลา

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot
โรงพยาบาลกาบังเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

ซึ่งห่างจากอ าเภอเมืองยะลา ประมาณ 40 กิโลเมตร ประชากรในพ้ืนที่ประมาณ 23,750 คน 
โรงพยาบาลได้รับการก่อสร้างและจัดตั้งอยู่บนพ้ืนที่อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ 39 ไร่ 
25 ตารางวา โดยได้เปิดด าเนินการการให้บริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2538 และได้เพ่ิม
ระดับการให้บริการผู้ป่วยใน รพช. 10 เตียง ในปี 2541 และต่อมา ปี  2546 ได้เ พ่ิมขยาย
การให้บริการผู้ป่วยใน รพช. 30 เตียง อ าเภอกาบัง มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 161 คน โดยแบ่ง
ประเภทข้าราชการ จ านวน 75 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 9 คน พนักงานราชการ จ านวน 7 คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 42 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน และลูกจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 35 คน บุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 88 นับถือศาสนาอิสลามครอบครัวประกอบอาชีพท าสวน 
เกษตรกร ปลูกผัก ผลไม้ และอัตราก าลังบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อภาระงาน ส่งผลต่อความสุข
ของบุคลากร องค์กรจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของรายได้ค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรทุกระดับชั้น การการเสริมสร้างความสุขในทุกๆด้าน 
จึงได้ด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสุขให้บุคลากร ดังนี้

1. กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ “ตลาดกาบัง” โดยใช้สื่อออนไลน์ ตั้งกลุ่มไลน์ “ตลาดกาบัง”
มีสมาชิกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จ านวน 125 ราย สามารถน าสินค้า อาหาร ทุกประเภทขายในกลุ่ม
ไลน์ได้ ทุกวัน ทุกเวลา เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบุคลากรและหารายได้เพ่ิมอีกช่องทาง
ให้แก่บุคลากร

2. การปลูกผักปลอดสารพิษ ในพ้ืนที่ว่างของโรงพยาบาลเพ่ือสร้างผลผลิตให้บุคลากร 
สามารถน ามาขายอยู่ในระหว่างการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับแปลงปลูก

3. กิจกรรมการเสริมสร้างความสุขแก่บุคลากร ได้แก่ กิจกรรมเสริมความสุขการต้อนรับ 
เทศกาลปีใหม่ วันเด็ก กิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแข่งขันกีฬาสี 
ภายในและระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ทั้งศาสนา
มุสลิม ศาสนาพุทธ กิจกรรมร่วมใจ จิตอาสา ท าความสะอาด big cleaning พ้ืนที่รวมสาธารณะ
บทสรุปผู้บริหาร

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ ประสบผลส าเร็จเป็น
อย่างมาก โดยมีบุคลากรให้ความสนใจและมีการใช้บริการซื้อ-ขายสินค้า ในกลุ่มตลาดนัดออนไลน์ 
สภาพคล่องทางการเงินของเจ้าหน้าที่ดีขึ้น ส่งผลต่อความสุขของเจ้าหน้าที่มีมากขึ้น และในกิจกรรม
ตลาดออนไลน์นั้น เจ้าหน้าที่สามารถน าผัก ผลไม้ ที่ปลูกเองจากบ้านหรือสินค้าที่สร้างรายได้หรือ
บางรายท าอาหาร ขนม มาวางจ าหน่าย เพ่ือเพ่ิมรายได้อีกช่องทางโดยสามารถท าควบคู่
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กับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้ โดยไม่กระทบต่องานที่ท าและกิจกรรมร่วมใจจิตอาสา
ท าความสะอาด big cleaning พ้ืนที่รวมสาธารณะ สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เพ่ือเป็น
การท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 และ
ส่วนหนึ่ งมาจากการที่มีจิตอาสาของบุคลากรอีกทั้งยังเ พ่ิมให้ เจ้าหน้าที่มีกิจกรรมร่วมกัน 
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน แต่ในบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้เต็มรูปแบบ หรือไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้เนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ่มจากการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น กิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแข่งขัน
กีฬาสีภายในและระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข สามารถด าเนินการได้ในบางประเภทการแข่งขันที่มี
การรวมกลุ่มน้อย ๆ ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมออกก าลังกาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมเสริมความสุขต้อนรับ ปีใหม่-วันเด็ก ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

บุคลากรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างความสุขในหน่วยงานที่ได้จัดกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมการเสริมรายได้ในตลาดนัดออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าได้ต่อกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มส่งผล
ต่อการค้าขายเพ่ือเสริมรายได้ในตลาดออนไลน์ประสบความส าเร็จ และบุคลากรในโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่ครอบครัวประกอบอาชีพท าสวน เกษตรกรรม ปลูกผัก ผลไม้ ท าให้มีสินค้า อาหารจ านวนมาก
มาวางจ าหน่าย ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้เกิดรายได้ในครัวเรือน โดยไม่เกิดผลกระทบต่องาน
ประจ าที่ท าจึงท าให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจและให้ความสนใจในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างมาก 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ในปี 2564 โรงพยาบาลกาบัง มีแผนจะด าเนินการการปลูกผักในพื้นที่ใน รพ.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้
เจ้าหน้าที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเปิดตลาดนัดสุขภาพให้มีพ้ืนที่ในการขายสินค้า 
ผัก ผลไม้ มุ่งเน้น นโยบาย Green&Clean มาบูรณาการร่วมกับการด าเนินกิจกรรมและเพ่ิมเติม
กิจกรรมการสร้างสุขในบุคลากรในด้านจิตวิญญาณเพ่ิมเติม เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ชุมชน เช่น การท าความสะอาดศาสนสถานในชุมชน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ความเป็นมา
ปี 2551-2557 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลนาหม่อมได้ด าเนินโครงการพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพ

และเสริมสร้างพลังใจบุคลากรวัตถุประสงค์เ พ่ือให้บุคลากรฝึกปฏิบัติธรรมสู่การพัฒนาจิต
ในการปฏิบัติงานและใช้ชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุขขณะปฏิบัติงานและใช้ชีวิตกับครอบครัวโดยมี
กิจกรรมหลากหลาย อาทิ ในวันส าคัญทางศาสนาบุคลากรสามารถเลือกร่วมพิธีทางศาสนาได้ตาม
พ้ืนที่ของตนเองกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดสถานที่สาธารณะบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร้างสุข 
แข่งขันกีฬาเลี้ยงปีใหม่ (คปสอ.) วัฒนธรรมการแต่งกายประจ าวันการไหว้ทักทายตอนเช้าสมุดบันทึก
การมาปฏิบัติงาน:ความดี บันทึกการเยี่ยมบ้าน เยี่ยม รพ.สต. เปิดเพลงจ าขึ้นใจข้าราชการไทยตอน
เช้าทุกวัน น าผู้รับบริการฝึกแกว่งแขนฝึกลมหายใจดอกไม้บานการแยกขยะการใช้ถุงผ้าลดภาวะโลก
ร้อน การร่วมพิธีวันส าคัญทางราชการฯส่งผลให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เข้าใจ เอ้ืออาทรต่อกันและ
มีความสุขระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกร้อยละ 81,83,81,80.6 และผู้ป่วยในร้อยละ 
81,83,85,88 บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นถึงการแสดงความตั้งใจในการท าความดีที่ปฏิบัติงานแต่
ละวัน โดยเขียนและรวบรวมถ่ายทอดไว้ที่บอร์ดแผนกผู้ป่วยนอกซึ่งผู้รับบริการและผู้พบเห็นได้อย่าง
ชัดเจน บ่งบอก ความปรารถนาดีที่มีต่อผู้รับบริการหมุนเวียนทุก 3 เดือน จ านวน 128 ความตั้งใจ
บุคลากรเกิดความฮึกเหิมมีพลังที่จะท าดีทุกวันและผู้รับบริการได้อ่านแล้วเล่าว่าเข้าใจ เห็นถึงความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อโรงพยาบาลและบุคลากร กิจกรรมนี้โรงพยาบาลนา
หม่อมได้รับรางวัลชมเชยประเภทโปสเตอร์คุณธรรมจริยธรรมเรื่องหนึ่งความตั้งใจหนึ่งคุณค่าสู่การท าดี
ที่ละวันในงานประชุมวิชาการและประกวดผลงานดีเด่นส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก้าวล้า
พัฒนาสงขลาสร้างสุขปี 2557

ปี2558 โรงพยาบาลนาหม่อม ได้น านโยบายและแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม เป้าหมายคือ
ต้องการเห็นคนดีมีน้ าใจอยู่ทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ

1. บุคลากรมีความรักความสามัคคี
2. ประหยัดลดการสูญเสียทรัพยากร
3. คุณภาพบริการดีขึ้น
4. ได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชน 
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5. ประชาชนมีความสุขเมื่อไปใช้บริการบุคลาการ มีความสุขในการท างานและบริการ
ประชาชนยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจภายใต้ในรูปแบบกลุ่มสนทนา (Focus Groups)
ทุกหน่วยงานและระดมความคิดเห็นทบทวนพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ (ปัญหาที่อยากแก้) และ
พฤติกรรมพึงประสงค์ (ความดีที่อยากท า) ภายใต้คุณธรรมหลักร่วม (อัตลักษณ์มีน้ าใจ รับผิดชอบ 
สมาธิ ซึ่งหน่วยงานได้รวบรวมเป็นผลงานคุณธรรมผลงาน อาทิ กล้วยแทนใจตะกร้าน้ าใจ รับผิดชอบ 
สมาธิ ซึ่งหน่วยงานได้รวบรวมเป็นผลงานคุณธรรม 11 ผลงาน อาทิ กล้วยแทนใจตะกร้าน้ าใจ
เวชกรรมฟ้ืนฟูต้นแบบหน่วยงานรมณียสถาน กลุ่มรักษ์สุขภาพ กลุ่มกินผักห่างไกลมะเร็ง ไลน์ตลาด
พอเพียง Namom Hosp Line (ไลน์สุนทรียสนทนา) จิตอาสารณรงค์ต้านยุงลายไข้เลือดออก
จิตอาสาให้ความรู้ปฐมพยาบาลในโรงเรียน ขนมปลอบใจทีมชันสูตร กองทุนแพมเพิร์สเพ่ือผู้ยากไร้ 
ทันตกรรมห่วงใยผู้สูงอายุ (ท าฟันปลอม) และทีมจิตอาสาคุณธรรมได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 
ความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน เมื่อได้น าผลงานคุณธรรมปฏิบัติต่อผู้รับบริการและ
ประชาชน ซึ่งมีผลเกิดขึ้น ตามมาบุคลากรมีความเห็นตรงกันว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเอง 
เข้าใจ เปลี่ยน/ปรับทัศนคติ มีความสุข รับรู้ได้อย่างเห็นชัดเจนทุกหน่วยงานทุกคน(มีเอกสารแนบ
ภาคผนวก) นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทีมน าเปิดอก พบ Lead กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ กิจกรรมรดน้ า
ผู้สูงอายุฯ ในปี 2554 ได้เชื่อมโยงการด าเนินงานองค์กรคุณธรรมสู่ คปสอ.นาหม่อมและระดม
ความคิดเห็นโดยกลุ่มสนทนาทั้ง 4 หน่วยงาน ทบทวนพฤติกรรมบุคลากรและสรุปคุณธรรม หลักร่วม
(อัตลักษณ์ มีน้ าใจ รับผิดชอบ สมาธิ เป็น คปสอ.นาหม่อมคปสอ.คุณธรรม และในปี2560 ได้ด าเนิน
โครงการ คปสอ.นาหม่อมสู่รมณียสถาน (องค์กรแห่งความสุข) โดยทบทวนคณะกรรมการ/
คณะท างาน คุณธรรม รับนโยบายและถ่ายทอดค่านิยมกระทรวงสาธารณสุขMOPH ยึดหลัก
การบริหารจัดการที่ดี และมีทีม จิตอาสารับฟังเสียงจากใจทีมงานในบรรยากาศองค์กรคุณธรรม
ด าเนินกิจกรรมรมณียในใจตนเองโดยมีกิจกรรม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบทเพลงเพ่ือพ่อนั่ง
สมาธิท าความดีเพ่ือพ่อจัดบอร์ดพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจของในหลวงรัช
การที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขจากตัวแทนหน่วยงานและได้จัดกิจกรรมรมณียสถาน
สู่ประชาชนผู้รับบริการอาทิกิจกรรมท าความดี (หนึ่งรมณียสถานหนึ่ง หน่วยงานทั้งรพ. สสอ.และ
รพสต.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพ่ือพ่อ บ้านวัดโรงเรียน และปีนี้มีการประเมินความสุขด้วย
ตนเอง (Happinometer) ครั้งที่ 1 Happy Body 64.79 Happy Relax 71.30 Happy Heart 62.35
Happy Soul 73.21 Happy Family 72.72 Happy Society 66.83 Happy Brain 64.64
Happy Money 57.40 Happy work Life 64.08 บุคลากรมีระดับคะแนนความสุขเฉลี่ย 67.02
เกณฑ์การประเมิน Happinometer ระดับมีความสุข (Happy) ระดับคะแนนเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
องค์กรแห่งความสุข เฉลี่ย 96 หมายถึงสุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด ปี 2561 ได้ด าเนิน
โครงการองค์กรคุณธรรมสู่องค์กรสร้างสุข มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานคุณธรรมทั้ง
ภายนอก โรงพยาบาลและภายในโรงพยาบาลโดยการสนทนาของหน่วยงาน บุคลากรและ
ผู้รับบริการ เพ่ือรับฟังเสียงภายในใจ และบรรยากาศองค์กรถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าสิ่งดีๆ
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ผ่านทีมจิตอาสาคุณธรรมในทุกหน่วยบริการ อาทิ เสียงจากใจทีมทันตกรรมยึดมั่นในอัตลักษณ์
เรื่องเล่าดีๆ จากการออกแบบการบริการอาหารผู้ป่วยในของทีม โภชนาการ ความสุขที่ได้จากบริการ
ด าเนินงานตรวจสอบสิทธิเชิงรุกของงานหลักประกันสุขภาพ ฯ เรื่องเล่า จาก 12 หน่วยงาน) และ
ความดีที่อยากท าการติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วของงาน iT และจิตอาสาจัดบอร์ดชื่นชมคนดี ปี 2561
ของงานสารสนเทศ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเรื่องเล่าจากใจปาร์ตี้ปิ่นโต 3 ครั้ง โอกาสเข้า ร่วม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ การเป็นข้าราชการที่ดีในวันพระราชสมภพรัชการที่ 10 เมื่อ 24 ก.ค. 2561 
และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10 บุคลากรได้บอกถึงความรู้สึกว่าเห็นภาพทุก
คนท างานดีขึ้น องค์กรดีขึ้นท าทั้งใจยึดมั่นในการท าความดีเปลี่ยนความรู้สึกมีความตั้งใจจะท าดีให้
ผู้รับบริการท าดีที่สุดที่เราท าได้รู้สึกมีความสุขที่มีน้ าใจต่อผู้ป่วย มีความสุขหลังท าบรรยากาศ
ในการท างานดีขึ้น ได้เห็นการแสดงน้ าใจที่ชัดเจน รับรู้ได้ว่ามีพลังเกิดขึ้นเมื่อท าดีอารมณ์สดชื่นเกิด
ความเข้าใจกันและกัน เห็นความร่วมมือกันและได้รับค าชื่นชมจากผู้รับบริการบอกว่าต้อนรับดี 
บริการดี ให้การแนะน าดี ประทับใจถึงช้าไปนิดก็บริการดีท างานเป็นทีม บุคลากรเป็นกันเอง ดีใจมาก
ที่ได้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม ระดับความพึงพอใจ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในปี 2559,2560,2561
เท่ากับ 80.70,82.47,82.00และ83.70,84.37,81.47 ใน ปี 2562 ได้ด าเนินโครงการคปสอ.นาหม่อม
สู่องค์กรสร้างสุข สืบสานค่านิยมคนนาหม่อม อัตลักษณ์องค์กร MOPH และอัตลักษณ์กระทรวง
สาธารณสุข (คุณธรรมสังคมไทย) พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กิจกรรม ทบทวนปีเส้นทางคุณธรรม
รพ.นาหม่อม และกิจกรรมประเมินความสุขด้วยตนเอง(Happinometer) ครั้งที่ ซึ่งส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาหม่อมและโรงพยาบาลนาหม่อม แต่ละหน่วยงานได้น าคะแนนมิติ
ความสุข Happy ของบุคลากรมาพัฒนาหน่วยงานของตนเอง ซึ่งระดับคะแนนเกณฑ์มาตรฐาน
องค์กรแห่งความสุขเฉลี่ย 63.84 หมายถึงสุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ก าลังพัฒนาระดับคะแนน
ความสุขเฉลี่ย 65.76 เกณฑ์การประเมิน Happinometer มีความสุข (Happy) จากการวิเคราะห์
8 Happy มีผลค่าคะแนนดังต่อไปนี้ Happy Body 72.13 Happy Relax 60.07 Happy Heart
71.04 Happy Soul 72.91 Happy Family 68.22 Happy Society 65.76 Happy Brain 63.43
Happy Money 55.74 Happy work Life 65.51 และพบว่า Happy Moneyใน Generation Y
(24-37 ปี) มีระดับคะแนน 48.23 ไม่มีความสุข (Unhappy) และในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวมีระดับ
คะแนน 44.56 ไม่มีความสุข (Unhappy) ด้วยเช่นกันจากผลประเมินความสุขด้วยตนเองนี้
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โรงพยาบาลนาหม่อมจึงจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการเงินจากกรุงไทยแอกซาประกันชีวิต
ช่วยวางแผน เรื่องการ Refinance เรื่องการบริหารจัดการเงินและการใช้จ่ายของบุคลากรที่สมัครใจ
และมีวิทยากรปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงได้สาธิตการปลูกผักสวนครัวผักปลอดสารพิษที่หลังตึก
ผู้ป่วยในแนวทางการด าเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายการส ารวจกิจกรรมสร้างสุข
บุคลากรให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พบว่า บุคลากรมีวิธีการสร้างสุขในรูปแบบของตนเอง สะท้อนให้เห็นว่า
การสร้างสุขในองค์กรเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง หากบุคลากรสามารถสร้างสุขได้ด้วยตนเองย่อมส่งผลต่อ
บริการขององค์กรสู่ประชาชนในทุกสถานการณ์ โรงพยาบาลนาหม่อมจึงได้จัดท าโครงการ
โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลคุณธรรมสู่องค์กรแห่งความสุขปี 2563 นี้ขึ้น โดย บุคลากรและ
ผู้บริหารร่วมกันสร้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้โรงพยาบาล
นาหม่อมโรงพยาบาลคุณธรรม สู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนต่อไป 
วิธีการด าเนินการ 

1. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ประชุมหารือการจัดกิจกรรม โดยวิธีระดมความคิด
2. ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม เตรียมด าเนินการ ติดต่อประสานงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน
4. จัดประชุมเพ่ือติดตามงานทุก 3 เดือน 
5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม โดยใช้ 8 Happy

ผลการด าเนินงาน 8 Happy
1. Happy body (สุขภาพดี:สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ) มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1.1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของบุคลากร
โรงพยาบาลนาหม่อมปี 2563

1.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
1.3 ติดตามการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรโดยออกก าลังกายทุกวันพุธ 15.30 - 16.00 น. 

และกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อในหน่วยงาน 10.30-10.45 น. สรุปจากการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว
มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 จ านวน 135 คน 
(91.21%) บุคลากรเสริมสร้างสุขภาพของตนเองออกก าลังกายโดยเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง 
เพ่ือสุขภาพกายบริหาร โยคะฯ 50 คน (100%) เมื่อปฏิบัติงานช่วง 10.30-10.45น. บุคลากรจะยึด 
เหยียดกล้ามเนื้อเพ่ือผ่อนคลายตนเอง 25 คน (50%) ก่อนเลิกงานจะมีการออกก าลังกาย ณ อาคารเวชฯ
เวลา 15.30-16.00 น. 40 คน (80%) และจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีรู้สึกดีมีความสุขที่ได้หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองได้รับทราบข้อมูลผลการตรวจ
สุขภาพภาวะเสียงและข้อควรปฏิบัติในการดูแลซึ่งเป็นแนะน าจากแพทย์เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าของ
ตนเองและครอบครัวเป็นความรับผิดชอบที่ควรมีและความเห็นของบุคลากรที่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
รู้สึกผ่อนคลายได้พักเหนื่อยและเมื่ออกก าลังกายรู้สึกมีความสุขโล่งโปร่งสบายตัวเองคล่องแคล่ว
กว่าเดิมได้พบปะกันมีมิตรภาพและท างานกัน เข้าใจมากข้ึน
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Happy Body New normal เป็นกิจกรรมเชิงรุกตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่
ที่ต้องปรับตัว อย่างรวดเร็วโดยใช้กระดานสนทนา(ไลน์) เมื่อมีนาคม - ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรทุกคน
ทุกหน่วยงาน (148 คน 100%) ได้ปรับเปลี่ยนตนเองบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ไปพร้อมกัน 
ทั้งประเทศไทยและท่ัวโลกซึ่งในกิจกรรมนี้การสื่อสารเรื่องสติผ่านกระดานสนทนา (ไลน์) และสื่อสาร
กันในองค์กรยึด Social distancing บุคลากรได้บอกว่าเพ่ือความปลอดภัย ทุกคนยินดีร่วมมือและ
เป็นตัวอย่างให้ประชาชนใช้สติในการด าเนินชีวิต ซึ่งไม่เหมือนวิถีเดิมอีกต่อไปสามารถอยู่อย่างเป็น
สุขบนวิถีชีวิตใหม่นี้ได้

2. Happy heart (น้ าใจงามมีน้ าใจเอื้ออาทรกันและกัน สุขแท้จริงเป็นผู้ให้มีกิจกรรมดังนี้)
2.1 ตะกร้าปันน้ าใจ ตะกร้าปันสุข บุคลากรโรงพยาบาลนาหม่อมได้ท าผลงานคุณธรรมะ

ตะกร้าน้ าใจกล้วยแทนใจ ขนมปลอบใจตั้งแต่ปี2558 เพ่ือมอบความห่วงใยปรารถนาดีที่มีต่อ
ผู้รับบริการผ่านผลไม้ ขนมระหว่าง รอรับบริการและปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19
ชาวสาธารณสุขได้รับความรักความห่วงใยในความ ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานทั่วทุกที่รวมทั้ง 
รพ.นาหม่อมด้วยได้รับการสนับสนุน 322 รายการ 140,000 ชิ้น ในรูปแบบอุปกรณ์ป้องกัน
ความปลอดภัย ชุด PPE น้ า เครื่องดื่ม ขนมอาหารฯ และค าชื่นชม ค าพูดให้ก าลังใจ ห่วงใยบุคลากร 
รพ.นาหม่อมจึงแบ่งปันน้ าใจสู่ประชาชนที่มารับบริการโดยจัดตะกร้าปันน้ าใจปันสุขทุกวัน ราชการ
ซึ่งบุคลากรมีความสุขที่ได้ท าและอยากท าต่อไปเช่นเดียวกับกิจกรรมที่ 

2.2 แบ่งปันน้ าใจ ต้านภัยโควิด มอบชุด PPE ให้โรงเรียน รพสต. รถรับส่งผู้ป่วยของ อบต.
ทั้ง 4 ต าบล 

2.3 จิตอาสา HERO COVID-19 Cohort ward บุคลากรจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 พร้อม
จะก้าวไปด้วยกันในสถานการณ์ท่ีเรียนรู้กับโรคอุบัติใหม่นี้ มีจิตอาสาโรงพยาบาลนาหม่อมจ านวน 2 คน 
(ร่วมกับอีก 4 โรงพยาบาลทุกคนมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการปฏิบัติงานและใช้สติในการท างาน
ทุกวัน เห็นความตั้งใจดูแลกันและกันอย่างลึกซ้ึงตลอดสถานการณ์รับผู้ป่วยเดือน เม.ย. - 31 พ.ค. 63 
ไม่พบบุคลากรติดเชื้อโควิดและเพ่ิมความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจในมีความรัก เข้าใจคุณค่าของ
การเสียสละของเพ่ือนร่วมงานอย่างชัดเจน เพ่ิมความสามัคคีในหน่วยงาน

2.4 จิตอาสาท าดีด้วย ใจมีกิจกรรมพัฒนาทั้งรอบ รพ.และร่วมกิจกรรมกับอ าเภอนาหม่อม
และชุมชนรวม 5 ครั้งโดยมีชมรมจริยธรรมเป็นผู้ประสานงานบุคลากรมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งผลดีตามมาท าให้ติดต่อประสานงานภายใน/ภายนอกรพ.สะดวกขึ้นเห็นคุณค่าความมีน้ าใจ
และท าทุกอย่างจากใจเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่บุคลากรท าได้เอง บุคคลภายนอกและผู้มารับ
บริการสามารถสัมผัสได้และจากการส ารวจความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึนทุกปี
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3. Happy society (สังคมดี มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนท างานและพักอาศัย) 
มีกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 โครงการศึกษาดูงานจากการด าเนินโครงการฯมีบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน 2 รุ่น 62 คน 
เมื่อ พ.ย. 62 ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ศึกษาดูงาน Smart Hospital เพ่ือพัฒนาระบบริการ
ประชาชนให้ดีขึ้นมากที่สุด ลดเวลารอคอยลดขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน เห็นรูปแบบพัฒนาปรับเปลี่ยน
ความคิดมุมมองใหม่น ามาสู่การปรับเปลี่ยนสถานที่สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสบาย 
สะดวก มีความสุขสัมผัสได้ชัดเจนบุคลากรที่เข้าร่วมรู้สึกมีความสุขและเห็นมุมมองการปรับเปลี่ยน
ระบบบริการใหม่ท่ีท าได้ดีเป็นต้นแบบรพ.ทั่วประเทศได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกันมีมิตรภาพ 

3.2 บอร์ดส่งเสริมคนท าความดีจากการจัดบอร์ดนี้เพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใน
เวทีผลงานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมจัดภาพถ่ายติดบอร์ดข้างห้องการเงินเพ่ือเป็นตัวอย่างบุคลากร
ในท าดี 1ครั้ง/3เดือน/3 บุคลากร จากการสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ มีความรู้สึกภาคภูมิใจ
มีแรงขับในการพัฒนางานอื่นๆ

4. Happy relax (ผ่อนคลาย:รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต) มีกิจกรรมดังนี้
4.1 กิจกรรมงานกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลนาหม่อมด าเนินทุกปี

ใหม่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงานผลจากการจัดกีฬาสีทุกปีที่ผ่านมาทีมงานบอกว่าเป็นสิ่งที่
สร้างความผูกพันรักสามัคคีความสุขเสียงหัวเราะให้อภัยร่วมแก้ปัญหาในเกมส์น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีมิตรภาพต่อกันท างานเป็นทีม ในสถานกาณ์โควิด -19 จัดด้วยรูปแบบกีฬาที่เว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล(Social Distancing) ซึ่งร่วมกันพิจารณา ด้วยสติในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ต่อไป 

4.2 จัดท าสวนหย่อม มุมยินดีต้อนรับเพ่ือแสดงความยินดีที่มาเยี่ยมเยียน เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจบริเวณข้างตึก อุบัติเหตุฉุกเฉินและร่วมกันปลูกดอกไม้ในถิ่นที่หาง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายได้ความ
สวยงามได้ด าเนินการตั้งแต่วันวิ่ง เพ่ือสุขภาพคิดถึงพ่อ ร .5 (5 ธ.ค.2562) ส่งต่อลมหายใจครั้งที่มี
ผู้ร่วมงาน 500 คน มานั่งพักผ่อนถ่ายรูปที่ระลึกและผู้รับบริการญาติครอบครัวบุคลากรได้พักผ่อน
หย่อนใจด้วยพร้อมเสียงบอกว่าสงบสบายดีมีความสุขอยากให้ปลูกดอกไม้เพ่ิม

4.3 เพลงบรรเลงแผนกผู้ป่วยนอก เพ่ือผู้รับบริการและบุคลากรได้ผ่อนคลายระหว่างรอ
บริการซึ่งได้รับค าอธิบายเรื่องล าดับการเข้าตรวจแล้วมีงานสารสนเทศบริการเปิดทุกเช้าวันราชการ
ตั้งแต่ 08.30 - 16.00 น. เริ่มด าเนินการเมื่อ 1 มิ.ย. 2563 จากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการบอกความรู้สึก
ผ่อนคลายสบายๆได้เพราะมีความชัดเจนเรื่องล าดับการเข้าตรวจแล้วเติมความสุขสบายใจมากขึ้น 
และบุคลากรเล่าว่าเดิมหน้าจอมีล าดับการตรวจให้เห็นยิ่งเพ่ิมความกังวลกลัวคิวผ่าน นั่งรอไม่เป็นสุข
เลยเมื่อทีมงานเป็นผู้รักษาคิวให้ตนเองก็ได้นั่งฟังเพลงสบายๆดีกว่าเดิมบุคลากรเองก็รู้สึก
ลดความกดดันลงมากมีหน้าที่รักษาคิวให้และเชิญให้เองเมื่อผู้ป่วยในห้องตรวจเสร็จการสื่อสารดีกว่า
เดิมมีมิตรภาพไม่มีเสียงสะท้อนเรื่องการรอนานในปีนี้เลย
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4.4 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ห้องโถงผู้ป่วยนอก ปี 2563-2564 (Smart Hospital : เพ่ือ
บริการที่พัฒนาปรับเปลี่ยนฐานวิถีชีวิตใหม่ New normal ผู้รับบริการทุกรายได้รับการคัดกรอง
โควิด-19 ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล วัดอุณหภูมิชั่งนน.วัดความดันโลหิตคัดกรองความเสี่ยง
โควิด-19 คัดกรองการเจ็บป่วยและรับบริการตามจุดบริการ นั่ง/ยืนยึดการเว้นระยะห่างทางสังคม
ทุกราย ผู้รับบริการญาติและครอบครัวปฏิบัติตามมาตรฐานทุกคนและโรงพยาบาลนาหม่อม
มีโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ห้องโถงผู้ป่วยนอกในปี 2563-2564 เมื่อบุคลากรได้น าภาพแปลนและ
เล่าเรื่องนี้ผู้รับบริการบอกความรู้สึกว่าดีใจอยากเห็นและมาเยี่ยมชมรพ. มีความสุขใจแสดงความยินดี
ที่เกิดห้องใหม่ที่สวยงามสบายด้วยบุคลากรบอกว่าดีใจอยากนั่งอยู่ในบรรยากาศบริการใหม่นั้นมี
ความสุขที่ได้เห็นแปลนOPD ใหม่ เมื่อน ามาเล่าสู่กันฟังท าให้มีพลังในการร่วมมือดูแล สุขภาพกันและ
กันเป็นแรงจูงใจรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นเพ่ือเห็นโรงพยาบาลมุมมองใหม่และสัมผัสบริการด้วยตนเอง

4.5 จัดบริการนวดแผนไทย เปิดช่วงเวลาบุคลากรพักกลางวัน 9.00-13.00 น. มีบุคลากร
เข้ารับบริการนวดแผนไทย 40 คนตามนัด จากการสัมภาษณ์ จนท.นวดเล่าว่าดีใจที่ได้ให้การดูแล
เจ้าหน้าที่เราเอง ได้รับความเชื่อถือไว้ใจอยากบริการให้ ได้พูดคุยกันได้เล่าการท างานให้ฟังเข้าใจกัน
มากกว่าเดิม ท างานกันง่ายขึ้นบุคลากรที่เข้ารับบริการนวดบอกความรู้สึกว่าได้พักผ่อนคลาย
หายเมื่อยล้ามีความสุขและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้

5. Happy brain (หาความรู้มีการศึกษาหาความรู้ เ พ่ือพัฒนาตนเองจากแหล่งต่างๆ 
มีกิจกรรมดังนี้ 

5.1 ประชุม รู้ทันโควิด-19 เมื่อวันที่ 31 มีค .63 ท่านผอ.โรงพยาบาลนาหม่อมได้ทบทวน
เรื่องความรู้โควิด-19 อีกครั้งหนึ่งเพ่ิมพลังความเชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิด Cohort ward มีบุคลากรเข้าร่วม 60 คน (75%) บุคลากรทุกคน
ได้รับการฝึกสมาธิและพลังการท าดี คิดบวก การมีสติระลึกรู้ไม่ประมาททุกคนมีความพร้อม เชื่อมั่น
และมีจิตอาสาบริการอย่างมั่นคงและม่ันใจในขั้นตอน การป้องกันการควบคุมการติดเชื้อตามแนวทาง
ความปลอดภัยและมีความสุขในการดูแลผู้ป่วยในทุกสถานการณ์ 

5.2 R2R เครือข่ายสุขภาพอ าเภอนาหม่อม สรุปผลผลการด าเนินงานพบว่าบุคลากร
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการท างานและสมรรถนะมีผลงานวิจัย 14 เรื่อง (รพ.9เรื่อง) ก าลัง
ด าเนินการเป็นการสื่อสารเชิงบวกทุกคน
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5.3 ไลน์ความรู ้องค ์กรแห่งความส ุข ด าเน ินการด้วยความสมัครใจของบุคลากร
โรงพยาบาลนาหม่อมเริ่มต้น เมื่อปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 146 คน ซึ่งความตั้งใจด าเนินการ
ด้วยความสมัครใจของบุคลากรโรงพยาบาลนาหม่อมปรารถนาดีต่อเพ่ือนร่วมงาน อาทิ ค าสั่งและ
แนวทางปฏิบัติของราชการ การนัดหมายประชุม ข้อราชการ ข้อคิด คติธรรม การแสดง ความยินดี
โอกาสส าคัญของบุคลากร การเสริมขวัญก าลังใจ ภาวะวิกฤต สถานการณ์แพร่ระบาดที่ต้องควบคุม
ด่วนมาตรการต่างๆ การแสดงการรับรู้ของบุคลากร ข้อค าถามช่วงต้องการการช่วยเหลือจาก
ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามใน 1 วันราชการ 115 คน (75.77%) บุคลากรบอกว่าวันหนึ่งต้อง
ติดตามอย่างน้อย 1-2 ครั้ง เพื่อจะได้รับทราบข่าวสารรู้สึกดีท่ีมีไลน์กลาง 

5.4 กิจกรรมฝึกสวมชุด PPE กิจกรรมนี้ด าเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาลนาหม่อม ซึ่งมีความพยายามตั้งใจในการเตรียมตัวรับมือสถานการณ์
โควิด-19 เพ่ือความปลอดภัย ของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนจนสถานการณ์คลี่คลายจนถึงปัจจุบันนี้

6. Happy soul (ทางสงบ:มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิตมีสติ
สมาธิ) มีกิจกรรมดังนี้ 

6.1 โครงการพัฒนาจิต คิดบวกในบุคลากรได้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน 
โดยท่านผอ. โรงพยาบาลนาหม่อมและบุคลากรสามารถเลือกประกอบกิจศาสนพิธีตามพ้ืนที่ของ
ตนเองทุกปีจะมีการฝึกสมาธิให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่และมีความรู้เรื่องคุณค่าของชีวิตคิดบวกทุกคน
จะบอกว่ามีความสุข สบายใจ เย็น สงบภายในมีผลดีต่อการบริการผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง บุคลากร
บางคนก็จะมานั่งฝึกสมาธิทุกครั้งที่มีการฝึกเพราะรู้สึกสบายใจนิ่ง 

6.2 คลินิกเพ่ือนใจ (ให้การปรึกษาบุคลากร) ด าเนินการโดยคลินิกให้การปรึกษา มีบุคลากร
เข้ารับการปรึกษา 8 คนโดยยึดหลักบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รักษาความลับและเคารพสิทธิ   
ส่วนบุคคล 

6.3 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 5 วัด ด าเนินการโดยทีม HRD และชมรมจริยธรรม
โดยมอบหมาย 4 ทีมใน 9 วัดอ าเภอนาหม่อมเริ่ม 29 มิ.ย.-3 ก.ค.63 บุคลากรร่วมท าบุญ/อนุโมทนา
บุญและเดินทางไปวัดทั้งวัด จากการสัมภาษณ์บุคลากรเล่าว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ท าบุญ

7. Happy money (ปลอดหนี้ รู ้จักอดออมประหยัดรู ้ว ิธีใช้เงินใช้จ่ายที ่จ าเป็นยึดหลัก
ค าสอนด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง) มีกิจกรรมดังนี้ 

7.1 ตลาดไลน์พอเพียง เริ่มต้นปี 2561 ด้วยบุคลากร 20 คน ได้น าผักผลไม้อาหาร
เพ่ือแลกเปลี่ยนแบ่งปันซื้อขายกันในไลน์พอเพียงโดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงอาหาร
ปลอดภัย ผักปลอดสารพิษและปัจจุบันมี สมาชิก 135 คน เป็นตลาดที่ช่วยให้บุคลากรมีช่องทาง
สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น (Happymoney ใน Generation Y 24 - 37ปี ระดับคะแนน 48.23 เป็นระดับ
Unhappy) เปิดช่องทางสร้างรายได้อย่างภาคภูมิใจเมื่อลงมือท ามีผู้จ าหน่าย 35 ราย สินค้า 55
รายการและช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเว้นระยะห่างทางสังคม บุคลากรมีตลาดพอเพียงได้ซื้อขาย
กันทางไลน์
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(ตลาดปิด 1 เดือน) และได้ขยายเวลาเปิดขายผักปลอดสารพิษก่อนท างาน 20 นาทีและหลังเลิกงาน 
16.00น. เป็นต้นไป เห็นได้ชัดเจนว่าทุกคนได้สนทนาพูดคุยกันมากขึ้น ยิ้มแย้มหัวเราะได้ผลัดกันชม
ผักผลไม้เป็นมื้อเย็นก่อนกลับบ้านทุกวันทุกคนบอกว่าสนุกสนานมีความสุขบางคนมีตะกร้าใบบอกว่า
ใส่ผักผลไม้ข้าวสารไม่เพียงพอ 

7.2 ให้ความรู้ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ด าเนินการโดยงานโภชนาการเมื่อวันที่ 
23 ม.ค.63 มีวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการปลูกผักปลอดสารพิษมีผู้เข้าร่วม
ประชุม 35 คน บุคลากรที่เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ว่ามีความรู้ มีความสุขท่ีได้ด าเนินวิถีแบบพอเพียง 

7.3 หลาดสีเขียวสร้างสุข ดูรพ.นาหม่อม โรงพยาบาลนาหม่อมได้จัดท าโครงการตลาด
สีเขียวขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดสารเคมีสนับสนุน
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในชุมชน มีรายได้เพ่ิมข้ึนรวมทั้งบุคลากรด้วยจากการที่ครอบครัวปลูกผัก
และผลไม้ปลอดภัยส่งขายให้โรงพยาบาลกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้หมุนเวียนในชุมชน
สามารถเลี้ยงตัวเองภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง ยั่งยืนมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 40 คน 
ตามเป้าหมายและผู้ร่วมชมตลาดเป็น 75 คน มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการท าเกษตรปลอดภัย
และเปิดตลาดนัดสีเขียวสร้างสุขครั้งแรกวันที่ 23 ม.ค. 2563 และเปิดทุกวันพฤหัสเวลา 07.00-13.00น. 
ได้ท าการเปิดได้ 4 ครั้งด้วยสถานการณ์โควิด-19 ปิดตลาดเปิดต่อวันที่ 2 ก.ค.2563 บุคลากรที่ได้ร่วม
กิจกรรมมีความสุขสนุกในการได้ร่วมชม ซื้อผักผลไม้อาหารปลอดภัยเช่นเดียวกับเกษตรกรได้พบปะ 
พูดคุยกันเพิ่มความเข้าใจ แบ่งปันเอ้ืออาทรต่อกันเป็นตลาดแห่งสุขภาพและมิตรภาพ

8. Happy family ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว 
เชื่อมั่นศรัทธา ในความดีงาม) มีกิจกรรมดังนี้ 

8.1. ผลัดกันชม/จัดมุมภาพถ่าย happy family ด าเนินกิจกรรมโดยทีมปันสุขเพ่ือชื่นชมให้
ก าลังใจต่อครอบครัวกันมีครอบครัวจิตอาสาแบ่งปันภาพถ่ายครอบครัวน่ารัก 5 ครอบครัว จัดบอร์ด  
ผลัดกันชมในเฟส ในไลน์ และหมุนเวียนทุก 7 เดือนเป็นสุขท้ังผู้ให้และผู้ชม 

8.2. มอบของที่ระลึกสมาชิกใหม่ในครอบครัว ด าเนินกิจกรรมโดยหน่วยงานของบุคลากรที่
มีสมาชิกใหม่ของครอบครัวเพ่ิมความสุข ขวัญก าลังใจบุคลากรในการด าเนินชีวิตและพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้นบุคลากรกล่าวค าขอบคุณและรู้สึกถึงการให้ความส าคัญความห่วงใยต่อกันและสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อการท างาน 

8.3 ร่วมงานส าคัญครอบครัวบุคลากรโรงพยาบาลนาหม่อมถือเป็นข้อก าหนดเมื่อบุคลากร
มีกิจส าคัญ อาทิ งานแต่งงาน งานบวช งานบ าเพ็ญกุศลศพ บุคลากรในโรงพยาบาลไปร่วมงาน
โดยสมัครใจเป็นประเพณีนิยมสืบมา ซึ่งบุคลากรที่เป็นเจ้าภาพได้แสดงความรู้สึกดีใจ มีความสุขใจ
มีก าลังใจที่เพ่ือนร่วมงานได้ไปถึงงานของตนเองอยากตอบแทนความช่วยเหลือทางใจนี้ด้วย กิจกรรม
นี้ท าให้เกิดความรักความสามัคคีเห็นอกเห็นใจกันมาก
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา

ประเด็น Success story หรือ Bright Spot
โรงพยาบาลระโนด ก้าวสู่โรงพยาบาลคุณธรรม จังหวัดสงขลา 

ความเป็นมา
โรงพยาบาลระโนดได้ด าเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม ตั้งแต่ปี 2551-2557 โดยใช้

นโยบาย คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือมุ่งหวังให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานและใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดท า
โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาจิต
2. โครงการวันส าคัญทางศาสนา     
3. โครงการจิตอาสา 
4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์ 
5. โครงการกล่องคุณธรรม
6. โครงการส่งเสริมปรัชญาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมคนดี 

ในปี 2558 เมื่อได้รับนโยบายเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรมจึงได้ด าเนินงานบูรณาการร่วมกันกับ 
คณะท างานยุทธศาสตร์ที่ 11 องค์กรแห่งความสุข โดยก าหนดนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมเพ่ือปลูก
จิตส านึกส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 รพ.ระโนดได้ขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างต่อเนื่องมีการประเมินความสุขโดย
โรงพยาบาลระโนดได้น าผลประเมินดัชนีความสุขของคนท างานใช้ Happinometer และสุขภาวะองค์กร 
(HPI) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรง
ประเด็นเพ่ือประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจแนวคิดพร้อมน าไป
สู่การปฏิบัติตามหลักการโรงพยาบาลคุณธรรม

2. เพ่ือองค์กรเป็นองค์กรที่ดีและบุคลากรเป็นคนดีที่มีความสุขจากการท างานและเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรองค์กร

3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างความสัมพันธ์
และยอมรับศรัทธาจากชุมชน

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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วิธีการด าเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงนโยบายและหาจุดร่วมที่บุคลากรทุกคนตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติในการน าไป

พัฒนาโรงพยาบาล 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
3. ประเมินและวิเคราะห์ดัชนีความสุขบุคลากร โดยใช้ Happinometer สุขภาวะองค์กร (HPI)
4. จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
5. ด าเนินกิจกรรมตามแผน
6. ติดตามและประเมินการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้มีการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลระโนด มีบุคลากรท าการประเมินความสุขบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 193 คน คิดเป็นอัตรา
การตอบกลับร้อยละ 100

บุคลากรโรงพยาบาลระโนดมีความสุขภาพรวมที่ร้อยละ 63.07 และเม่ือพิจารณารายมิติพบว่า 
ด้านจิตวิญญาณดีที่ค่าเฉลี่ย 72.15 รองลงมาคือ ด้านน้ าใจดีที่ค่าเฉลี่ย 71.87 ด้านสุขภาพกายดีที่
ค่าเฉลี่ย 68.55 ด้านครอบครัวดีที่ค่าเฉลี่ย 64.98 ด้านสังคมดีที่ค่าเฉลี่ย 61.85 ด้านใฝ่รู้ดีที่ค่าเฉลี่ย 
61.31 ด้านผ่อนคลายที่ค่าเฉลี่ย 56.87 ด้านสุขภาพการเงินดีที่ค่าเฉลี่ย 55.21 ด้านการงานดีที่
ค่าเฉลี่ย 54.85 ด้านความผูกพันที่ค่าเฉลี่ย 60.46 และด้านสมดุลชีวิตกับการท างานที่ค่าเฉลี่ย 52.56
ตามล าดับ 

จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรงประเด็น ตามกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
สังคมดี (Happy Society)

บทสรุปผู้บริหาร
ผู้บริหารได้มอบนโยบายแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 4 ด้านคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

มาด าเนินงานในโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะด้านจิตอาสาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในช่วงนี้ตั้งแต่มาเป็นประธาน เป็นผู้น าและได้ช่วยกิจกรรมด้วยทุกครั้ง ท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี
แรงที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นๆ อย่างมุ่งม่ันจนเกิดผลส าเร็จ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

จิตอาสาได้เป็นมิติในจิตส านึกของทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้
การด าเนินกิจกรรมประสบความส าเร็จ และเห็นผลชัดเจน เช่น การช่วยปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันภายในหน่วยงาน การช่วยกันปรับปรุงสถานที่รับผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นต้น 
และได้ขยายผลออกสู่ชุมชนในอ าเภอได้ เช่น การช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ได้มี
ออนไลน์การให้ค าปรึกษาผู้ที่ถูกกักตัว เพ่ือลด ความเครียด การออกช่วยเหลือให้อุปกรณ์ในชุมชนเป็น
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ท าให้มีค าชมเชยจากชุมชน
ข้อเสนอเพื่อพัฒนา

การท าจิตอาสาโดยใช้คุณธรรมเรื่อง การให้มาขับเคลื่อนในโครงการคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือมุ่งมั่นให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้นในผู้ที่ไม่มีเวลามาท าจิตอาสา
ร่วมกัน เ พ่ือสร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในองค์กร โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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โครงการ/
กิจกรรม

วัน/
เดือน/

ปี
สถานท่ี

สถานท่ี 
กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output) ผู้รับผิดชอบ

1. ด้านสมดุลชีวิตกับการท างาน (Happy Work Life Balance) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 52.56

กิจกรรมปลูกผัก
สวนครัว เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้ 
โดยสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงาน
ปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ
เพื่อน าผลผลิตไป
จ าหน่ายและ
บริโภค

01/12/
2562

สวน
สมุนไพร
รพ.ระโนด

200 คน - ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์
1,000 บาท

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน
R7+R9+R1
1

2. การงานดี (Happy Work Life) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 54.85

คัดเลือก เชิดชู 
ยกย่องบุคลากร
ที่ท าความดี

ต.ค.62-
ก.ย.63

รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.
ระโนด

ไม่มี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

3. สุขภาพการเงินดี (Happy Money) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 55.21

กิจกรรมตลาด
นัดออนไลน์ 
สนับสนุนการ
ขายสินค้าให้กับ
บุคลากรโดยผ่าน
ไลน์กลุ่มสินค้า
ออนไลน์ รพ.ระ
โนด

ต.ค.62-
ก.ย.63

กลุ่มไลน์
ตลาดนัด
ออนไลน์ 
รพ.ระโนด

เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

ไม่มี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน
R7+R9+R1
1

4. ผ่อนคลายดี (Happy Relax) มีค่าเฉลี่ยความสขุบุคลากร 56.87

4.1 กิจกรรมเต้น
บาสโลฟ

ต.ค.62-
ก.ย.63

กลุ่มงาน
ปฐมภูมิ
และองค์
รวม รพ.
ระโนด

เจ้าหน้าที่ 
รพ.
ระโนด

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน R7
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โครงการ/
กิจกรรม

วัน/
เดือน/

ปี
สถานท่ี

สถานท่ี 
กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output) ผู้รับผิดชอบ

4.2 กิจกรรม
กีฬาฮาเฮโดยจัด
แข่งกีฬาสีให้กับ
บุคลากร สร้าง
ความผูกพันและ
สัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กร

01/08/
2563

ห้อง
ประชุม
นายแพทย์
อภิชัย รพ.
ระโนด

เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

5,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงานR7+
R9+R11

5. ความผูกพัน (Happy Engagement) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 60.46

5.1 กิจกรรมรด
น้ าด าหัว ผู้ใหญ่
ใจดี

เม.ย.63 ชั้น 1
อาคาร
ประชา
รักษ์
รพ.ระโนด

เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

2,500 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

5.2 กิจกรรม
มุทิตาจิต ปี 63

ม.ค.63 ห้อง
ประชุม
นายแพทย์
อภิชัย 
รพ.ระโนด

เจ้าหน้าที่
รพ.ระโนด

20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

5.3 กินข้าว
ร่วมกันหวั่นเที่ยง

ธ.ค.62-
มี.ค.63

ห้อง
ประชุม
นายแพทย์
อภิชัย รพ.
ระโนด

เจ้าหน้าที่
รพ.ระโนด

5,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

5.4 กิจกรรมรับ
น้อง
ก่อนลา

ก.ย.63 ห้อง
ประชุม
นายแพทย์
อภิชัย รพ.
ระโนด

ผู้เกษียน/
น้อง
ใหม่

10,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

5.5 กิจกรรมคืน
ความสุข จับ
ของขวัญปี
ใหม่

ม.ค.63 ห้อง
ประชุม
นายแพทย์
อภิชัย รพ.
ระโนด

เจ้าหน้าที่
รพ.
ระโนด

2,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11
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โครงการ/
กิจกรรม

วัน/
เดือน/

ปี
สถานท่ี

สถานท่ี 
กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output) ผู้รับผิดชอบ

6. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 61.31

6.1 เวทีเรื่องเล่า
ความดีเรื่องดีๆๆ
ในหน่วยงานใน
หน่ึงปีมีความดี
อยากเล่า

ก.พ.63 ห้อง
ประชุม
นายแพทย์
อภิชัย รพ.
ระโนด

เจ้าหน้าที่
ทุกคนใน
รพ.ระโนด

8,500 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

6.2 จัดประกวด
ผลงานทาง
วิชาการภายใน
หน่วยงาน

พ.ค.63 รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

3,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

6.3 ส่งประกวด
ผลงานทาง
วิชาการระดับ
จังหวัดและเขต

ก.ค.63 สสจ.
สงขลา

เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

ไม่มี หน่วยงานที่ส่ง
เข้าประกวด 
ร้อยละ 20

ทีมงาน 
R9+R11

7. สังคมดี (Happy Society) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 61.85

7.1 .กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ต่อ
เดือนทุกเดือน

ต.ค.62-
ก.ย.63

รพ.ระโนด/
วัดใน
อ าเภอ
ระโนด

วัด จ านวน 
6 วัด

5,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80

ชมรมจิต
อาสา
ราชประชา
สมา
ลัย+R7

7.2 .กิจกรรม
ปล่อยปูคืนสู่
ทะเล เทิดไท้แม่
แห่งชาติ

ส.ค.63 ธนาคารปู
บ้าน
เลค่าย

- เจ้าหน้าที่
รพ.ระโนด
- เจ้าหน้าที่
บริษัทศรีตรัง
โกลฟส์

1,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
มีความพึง
พอใจ
ร้อยละ 80

-ทีมงานR11
- เจ้าหน้าที่
บริษัทศรีตรัง
โกลฟส์

7.3 กิจกรรม
ธนาคาร
ขยะทองค า

ต.ค.62-
ก.ย.63

รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.
ระโนด

5,500 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน
ธนาคารขยะ
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โครงการ/
กิจกรรม

วัน/
เดือน/

ปี
สถานท่ี

สถานท่ี 
กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิดชอบ

8. ครอบครัวดี (Happy Family) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 64.98

8.1 กิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ครอบครัวสุข
สันต์ โดยส่งเสริม
ให้บุคลากร
ตระหนักใน
ความส าคัญของ
ครอบครัว การ
ซ่ือสัตย์ต่อกันและ 
กันการสร้าง
ความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว

ก.ค.63 รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

1,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

8.2 กิจกรรม
ประกวด Photo 
voice ครอบครัว
สุขสันต์

มิ.ย.63 รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

1,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

9. สุขภาพกายดี (Happy Body) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 68.55

9.1 ตรวจ
สุขภาพก่อน
ประจ าการ/ 
ระหว่าง
ประจ าการ

ทุกเดือน รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

ไม่มี 1. เจ้าหน้าที่
ใหม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ร้อยละ100
2. เจ้าหน้าที่
ใหม่รับวัคซีนที่
ก าหนดร้อยละ
100

ทีมงานR7+
R9+R11

9.2 ตรวจวัด
ความเสี่ยงด้าน
สุขภาพในการ
ท างานในแต่ละ
กลุ่ม

ทุกเดือน รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่
กลุ่มเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ได้รับ
การตรวจสุขภาพ
และเจ้าหน้าที่
ที่ป่วยจากการ
ท างานได้รับการ
ดูแลรักษา

ทีมงาน
R7+R9+R1
1
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โครงการ/
กิจกรรม

วัน/
เดือน/

ปี
สถานท่ี

สถานท่ี 
กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิดชอบ

9.3 กิจกรรมเต้น
ตามตาราง 9 ช่อง

ต.ค.62-
ก.ย.63

รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

ไม่มี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

R7

9.3 กิจกรรมเต้น
ตามตาราง 9 ช่อง

ต.ค.62-
ก.ย.63

รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

R7

9.4 เต้นแอร์โรบิค ต.ค.62-
ก.ย.63

รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

R7

9.5 เต้นคีตะมวย
ไทย

ม.ค.63 รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่ 
รพ.ระโนด

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงานR7+
R9+R11

10. น้ าใจดี (Happy Heart) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 71.87

10.1 กองทุนธาร
น้ าใจ
เจ้าหน้าที่
วันละบาทเพื่อ
ผู้ป่วย
ยากไร้เป็น
ค่าอาหารและ
ค่าพาหนะ

ต.ค.62-
ก.ย.63

รพ.ระโนด ผู้ป่วยที่
ผู้ยากไร้มา
รักษาในรพ.

ไม่มี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

คุณสุพร 
ยุรพันธ์
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โครงการ/
กิจกรรม

วัน/
เดือน/

ปี
สถานท่ี

สถานท่ี 
กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิดชอบ

11. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) มีค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร 72.15

11.1 กิจกรรม
การละศีลอด
ร่วมกัน

ภายใน 
รพ.ระโนด

เจ้าหน้าที่
รพ.ระโนด

2,700 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

11.2 ตักบาตร 
ข้างเตียง

ม.ค.63 บริเวณชั้น 
1อาคาร
ประชารักษ์ 
ตึกผู้ป่วย
หญิง , ตึก
ผู้ป่วยชาย

เจ้าหน้าที่
รพ.ระโนด

3,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

11.3 ถวายเทียน
พรรษา

ก.ค.63 วัดใน
อ าเภอ
ระโนด 
จ านวน 3
วัด

เจ้าหน้าที่
รพ.ระโนด

3,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

11.4 กิจกรรม
วันเวียนเทียน

ก.ค.63 วัดใน
อ าเภอ
ระโนด

เจ้าหน้าที่
รพ.ระโนด

1,500 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R11

11.5 กิจกรรม
พิธีกราบไหว้ศาล
พระภูมิ 
รพ.ระโนด

ม.ค.63 รพ.ระโนด เจ้าหน้าที่
รพ.ระโนด

1,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ทีมงาน 
R9+R12
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วิธีการด าเนินงาน
วิธีการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขแบ่งเป็น 2 แบบ 

ดังนี้
1. โครงการตามแผนงาน-โครงการประจ าปีงบประมาณด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

ต่างๆ ตามท่ีเสนอแผนในการประชุมการจัดท าแผนงานโครงการประจ้าปี
2. โครงการตามวาระพิเศษและตามสถานการณ์ รับผิดชอบงานโดยคณะกรรมการกิจกรรม

พิเศษ คณะกรรมการจิตอาสา และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด าเนินการภายใต้ การก ากับ ดูแล 
และติดตามของรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส และรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์

3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ประจ าปีงบประมาณ 2563
4. ติดตาม การด าเนินงานตามแผน โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ผลการด าเนินงาน
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาในตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนปัจจุบัน ได้มีการขับเคลื่อน

การสร้างสุขในองค์กรตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและรวบรวมผลการด าเนินงาน
พร้อมเอกสาร ประกอบการประเมินตามเกณฑ์ให้ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศ (Excellence Happy Workplace Assessment 
: EHWA) ระดับโรงพยาบาลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประจ าปี 2562
ส าหรับผลการด าเนินงานตามแผนสร้างสุข ประจ าปี 2563 มีดังนี้

1. สร้างเสริมสุขภาพด้วยไลน์แด้นซ์ (Happy Body + Happy Heart) เริ่มด าเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 น าโดยทีมแกนน าพยาบาลวิชาชีพจากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล     
จัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ ถึงวันพุธ ที่ห้องฟิตเนส อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและ
วันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์ที่สวนสาธารณะ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีสมาชิกประจ าประมาณ 20 คน 
และมีสมาชิกท่ีสนใจร่วมกิจกรรมตามความสะดวก
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2. SK Fat Killer (60 วันไขมันละลาย - Happy body) เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2563
(ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา) โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และใช้ระบบการควบคุมน้ าหนักตามหลัก
3 อ 2 ส แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน แชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพทางกลุ่มไลน์ ซึ่งมีผลลัพธ์
การด าเนินงานถึงปัจจุบัน จ านวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จ านวน 50 คน น้ าหนักและมีรอบเอวลดลง 30 คน 
(น้ าหนัก ลดลงมากกว่าร้อยละ 5 ของน้ าหนักเดิม 12 คน , รอบเอวลดลงมากกว่าร้อยละ 5 จากเดิม 
12 คน) อยู่ในระยะติดตามผล 20 คน รุ่นที่ 2 จ านวน 30 คน (อยู่ระหว่างด าเนินการ)
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3. การจัดสถานที่ส าหรับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
ให้บริการบุคลากรโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป (Happy Body + Happy Relax) 

4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (กีฬาสี) (Happy Body)
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Success Story หรือ Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา

ประเด็น Success story หรือ Bright spot
ความมุ่งม่ันให้ความส าคัญต่อการสร้างสุขทุกมิติของผู้น าองค์กรและการสนับสนุนให้มีกิจกรรม

สร้างสุขทุกมิติจากกลุ่มเล็กๆ และขยายผลสู่คนกลุ่มใหญ่ๆในองค์กร
บทสรุปผู้บริหาร

การด าเนินงานและการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขเป็นการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจ 
และความร่วมมือของบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงาน เนื่องจากการสร้างสุขในแต่ละมิติไม่สามารถ
บังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามได้ นอกจากบุคลากรเองจะมีความเข้าใจในกิจกรรมสร้างสุขต่างๆ และ
มีความเข้าใจตนเอง พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพ่ือสร้างสุขให้ตนเองและคนรอบข้าง 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (Knowledge Management) เป็นกระบวนการส าคัญ
ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสุขและมีคุณภาพ ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน 
(Tacit Knowledge) ที่ได้รับการรวบรวม, สร้าง, พัฒนาให้เป็นระบบ และกระจายความรู้ไปให้ทั่วทั้ง
องค์กรให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  ต่อยอดของความรู้ , 
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น ซึ่งหากบุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู้และเปิดใจ
ตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขจะสามารถด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและท่ัวถึงท้ังองค์กรและเกิดความยั่งยืน เพราะเป็นการสร้างสุขที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

การมีผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรมทั้งโดยสมัครใจ เช่น จิตอาสา ชมรมจริยธรรม
และโดยหน้าที่ เช่น กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมสร้างสุขได้อย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้การก ากับติดตามของคณะกรรมการ HRP และคณะกรรมการ HRD โรงพยาบาลสงขลา
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

ควรมีการพัฒนานักสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน
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SK MOPH รอบรู้...สู่องค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
ความเป็นมา

“โรงพยาบาลคุณธรรม ล้ าเลิศบริการ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” เป็นวิสัยทัศน์
ของโรงพยาบาลสงขลาที่มีเป้าหมายภายใน ปี 2565 ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยค่านิยมขององค์กร 
“SK MOPH” ดังนี้

S : Smart ฉลาด ใฝ่รู้
K : Knowledge รอบรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้
M : Mastery เป็นนายตนเอง จริยธรรม พฤติกรรมบริการที่ดี
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ พัฒนานวัตกรรม
P : People Center Approach ใส่ใจประชาชน
H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

เพ่ือให้สามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในองค์กร ตามเป้าหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

จากผลการประเมินความสุขของคนในองค์กรโรงพยาบาลสงขลา ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 
2560 พบว่า ค่าความสุขร้อยละ 61.89 ภาพรวมเฉลี่ยทุกมิติ (Happy work Sum) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย
จากร้อยละ 61.73 เป็นซึ่งแปลผลว่าคนท างานในองค์กรอยู่ในระดับ “มีความสุข” (Happy : ค่าคะแนน
อยู่ระหว่าง 50.00 - 74.99 ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป) 

ดังนั้นเพ่ือด ารงไว้ซึ่ งความสุขของคนในองค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุข
ยิ่งๆขึ้นไป ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพทั้งกายและใจ ตามมิติความสุขด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการกิจกรรมพิเศษและคณะกรรมการอื่นๆ เช่น คณะกรรมการจิตอาสาคณะกรรมการ 
GREEN & CLEAN ชมรมจริยธรรม และหน่วยงานที่ดูแลบุคลากรทุกหน่วย
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานท่ี ผลผลิต (Output)

สร้างเสริมสุขภาพด้วย
ไลน์แด้นซ์
(Happy body+ Happy 
Heart)

มีนาคม -
มิถุนายน
2563

ห้องฟิตเนส ศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา
ชั้นคลินิก

มีการจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ ถึง 
วันพุธ เวลา 16.30-18.00 น.

SK Fat Killer( 60 วัน
ไขมันละลาย) (Happy 
body)

ปีงบประมาณ
2563

Health&Wellnes
s Center รพ.
สงขลา

รุ่นที่ 1 จ านวน 50 คน น้ าหนักและ
มีรอบเอวลดลง 30 คน (น้ าหนัก
ลดลงมากกว่าร้อยละ 5 ของน้ าหนัก
เดิม 12 คน , รอบเอวลดลงมากกว่า
ร้อยละ5จากเดิม 12 คน) อยู่ใน
ระยะติดตามผล 20 คนรุ่นที่ 2 
จ านวน 30 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ

การจัดสถานที่ส าหรับ
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพและส่ิง
อ านวยความสะดวกเพือ่
ให้บริการบุคลากร
โรงพยาบาลและ
ประชาชนทั่วไป (Happy
body+Happy Relax)

ปีงบประมาณ
2562-2563

ภายในอาคารผู้ป่วย
นอกและใน /ภายใน
บริเวณพื้นที่
รพ.สงขลา

มีห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์
การออกก าลังกาย 1 ห้อง
,สวนหย่อม สวนออกก าลังกาย, 
สนามฟุตบอล,ร้านสะดวกซ้ือ 24
ชม. 2 ร้าน,ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม
นอกเหนือจากโรงอาหาร 4 ร้าน, 
ธนาคาร, สถานที่พักส าหรับญาติ

โครงการสร้างเสริม
สุขภาพบุคลากร (กีฬา
สี)(Happy body)

5-17 มกราคม
2563

โรงยิมเนเซี่ยม
รร.นวมินทร์ และ
สนาม RO stadium

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
ร้อยละ 60

โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าปี 2563 
(Happy body)

20-27 มีนาคม
2563

Health&Wellnes
s Center รพ.สงขลา

บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพตาม
อายุและความเสี่ยงร้อยละ 100

ชมรมดนตรีชโลมใจ/มุม
ร้องเพลง(Happy Relax)

ตลอดปี ศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ ถึง 
วันศุกร์ เวลา12.00-13.00 น.

โครงการ "หลากสีสามัคคี 
95 ปี โรงพยาบาลสงขลา" 
(กิจกรรมงานปีใหม่) 
(Happy Relax +Happy
Money)

17 มกราคม
2563

ในจังหวัดสงขลา บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
63.29 (1000/1580 คน)
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานท่ี ผลผลิต (Output)

จิตอาสา ท าความดีด้วย
หัวใจโรงพยาบาลสงขลา
(Happy Heart) คร้ังที่ 1
วันที่ 5 ธันวาคม 2562
จิตอาสาท าความดี ด้วย
หัวใจร่วมมือร่วมใจ
พัฒนาสิ่งแวดลอ้ม
โรงพยาบาลสงขลา
คร้ังที่ 2 จิตอาสาต้าน
โคโรน่าไวรัส วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2563
โรงพยาบาลสงขลา 
(เกาะยอ)คร้ังที่ 3 วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2563 เราท า
ความดีด้วยหัวใจร่วมใจ
รักษ์ พัฒนาโรงพยาบาล
เมืองสงขลาคร้ังที่ 4
จิตอาสาท าความดี ด้วย
หัวใจ ผลิตหน้ากากอนามัย
ชนิดผ้า วันที่ 20 มีนาคม 
2563 ห้องประชุม 1
โรงพยาบาลสงขลา

2 เดือน/ คร้ัง ในโรงพยาบาลสงขลา คร้ังที่ 1 ผู้ร่วมกิจกรรม 189 คน
คร้ังที่ 2 ผู้ร่วมกิจกรรม 80 คน
คร้ังที่ 3 ผู้ร่วมกิจกรรม 237 คน
ผู้ร่วมกิจกรรมแจ้งชื่อ 180 คน

โครงการจัดงานมุทิตาจิต
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
(Happy Heart +Happy 
Soul)

เดือนกันยายน ในจังหวัดสงขลา จ านวนผู้เกษียณอายุ และบุคลากร
โรงพยาบาลที่ร่วมกิจกรรม

โครงการท าบุญตักบาตร
ประจ าสัปดาห/์วันส าคัญ
ทางศาสนา และตักบาตร
ข้างเตียง(Happy Soul)

ทุกวันพฤหัสบดี ศาลาพระพุทธ/หอ
ผู้ป่วยอายุรกรรม

มีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกวัน
พฤหัสบดี เวลา 06.00-08.00 น.

ทุนการศึกษาส าหรับบุตร
เจ้าหน้าที่ 
(HappyMoney+
Happy Family)

กุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม
2563

โรงพยาบาลสงขลา มอบทุนการศึกษาในเดอืน
พฤษภาคม จ านวน 50 ทุน
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โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานท่ี ผลผลิต (Output)

การจัดสรรสวัสดิการ
บ้านพักให้เพียงพอและ
เหมาะสม(Happy
Society)

ตลอดปี โรงพยาบาลสงขลา มีคณะกรรมการบ้านพักแลและ
พิจารณาที่พักส าหรับบุคลากรตาม
เกณฑ์

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตาม Service 
plan /Training Need
(Happy Brain)

ตลอดปี ขึ้นอยู่กับผู้จัด จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา

มหกรรมน าเสนอผลงาน
วิชาการประจ าปี 2563 
(Happy Brain)

11-12 ธันวาคม
2563

ห้องประชุม 1
โรงพยาบาลสงขลา

ผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมด 56 
ผลงาน COI 12 เรื่อง,R2R 11 เรื่อง, 
นวัตกรรม11 เรื่อง, เรื่องเล่า 7 เรื่อง,
Photo voice 15 ภาพ

โครงการ ก้าวทันยุค AI 
กับการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2563 
(Happy Brain)

24 มีนาคม 2563 ห้องประชุม 1
โรงพยาบาลสงขลา

จ านวนเป้าหมาย 350 คน

COVIC 2019 (Happy 
Brain) โดย ศ.นพ.ขจร
ศักดิ์ ศิลปโภชากุล

9 มีนาคม 2563 ห้องประชุม 1
โรงพยาบาลสงขลา

จ านวนบุคลากรที่ร่วม
กิจกรรม 145 คน

โครงการจ าหน่ายสินค้า 
อาหารพื้นบ้าน โดยกลุ่ม
ชาวบ้าน(Happy
Society)

ตลอดปี โรงอาหาร
โรงพยาบาลสงขลา

บริการทุกวันศุกร์ เวลา12.30-17.00น.

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ทุกคน (Happy Work 
life)

พฤษภาคม-
กันยายน 2563

ขึ้นอยู่กับผู้จัด จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี

การส่งบุคลากร อบรม
ด้านการบริหาร (Happy 
work life)

ตลอดปี ขึ้นอยู่กับผู้จัด จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรด้านการ
บริหาร
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Success Story หรือ  Bright Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
ความสามัคคี (Unity) ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรในการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในการด าเนินงาน
บทสรุปผู้บริหาร

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาและหน่วยงานในสังกัดได้ด าเนินการองค์กรแห่งความสุขมา
อย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานด้านการบริหารองค์กรและการให้บริการ โดยมีนโยบายที่ชัดเจน 
บุคลากรมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบและ
การด าเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานไม่โปร่งใส ส่งผล
ให้บุคลากรในสังกัดมีความสุขในการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการ 
โดยในปี 2562 มีการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรสังกัด สสอ.เทพา พบว่า ดัชนีความสุขของ
บุคลากร 9 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม 71.05 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ 90.43
และไม่พบเรื่องการร้องเรียน ทั้งนี้มีการน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ทั้งของตนเอง ครอบครัวและสังคม ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานทุกคนครองตนด้วยทุกคนครองตน
ด้วยค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ “รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(Accountability) ซื่อสัตย์ (Honest) สามัคคี (Harmony)” ซึ่งมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์
ของการด าเนินงานร่วมกัน จนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานและได้รับรางวัลแห่ง
ความภาคภูมิใจ ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเห็นถึงคุณค่าของตนเองในการท างานเกิดความภาคภูมิใจ
ร่วมกัน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังแสดงให้เห็นถึง
การเป็นองค์กรแห่งความสุข คุณภาพคู่คุณธรรม และก่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

1. ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข และบริหารงาน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงาน โดยยึดความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียว
ขององค์กร 

2. นโยบายขององค์กรมีความชัดเจน มีการชี้แจงและมอบนโยบายที่ชัดเจนทุกระดับองค์กรมี
เป้าหมายร่วมกัน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

3. องค์กรมีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
4. ทีมงานและบุคลากรทุกคนในสังกัดมีความสามัคคี มุ่งมั่น เพียรพยายาม ตั้งใจในเป้าหมาย 

มีความพร้อมในการเรียนรู้มั่นหาความรู้และพัฒนาเพิ่มทักษะด้านต่างๆ และบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามยุทธศาสตร์ วิชาชีพ งานที่รับผิดชอบ และความถนัดอย่างต่อเนื่อง

5. มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม OD ปรับกระบวนทัศน์ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามวิชาชีพ เป็นต้น และมีกิจกรรมสันทนาการ สร้างขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ท างานให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
3. การด าเนินการภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ท าให้องค์กรต้องมีการปรับกิจกรรม

และด าเนินการภายใต้มาตรการ NEW-NORMAL
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องค์กรแห่งความสุข คุณภาพคู่คุณธรรม
ความเป็นมา

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน หนึ่งในการพัฒนา 
คือการพัฒนาคน (People Excellence) ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาซึ่งมีบุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดจ านวนมากที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติและพัฒนาระบบ
สุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่  บุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขน าองค์ความรู้ไปพัฒนางาน ปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่
และสถานบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพทั้ง โรงพยาบาลและหน่วยบริการ
ปฐมภูมิภายใต้การด าเนินงานร่วมกันตามค่านิยมองค์กร MOPH :Mastery (ความเป็นนายตนเอง) 
Originality (สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ) People centered approach 
(ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง) Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน) ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาได้
มีการด าเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2562 โดยการด าเนินงานมี
การบูรณาการกับยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพาในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขซึ่งมี
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทุกคนครองตนด้วยค่านิยมของกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH) และคุณธรรมภายใต้ อัตลักษณ์ “รับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability)
ซื่อสัตย์ (Honest) สามัคคี (Harmony)”

2. เพ่ือเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ในการท างาน
5. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและผูกพันในองค์กรและ

การให้บริการประชาชน 
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โครงการ/กิจกรรม
วัน/

เดือน/
ปี

สถาน
ท่ี

กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได)้

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิด
ชอบ

1. ประชุมชี้แจ้ง
นโยบาย

พ.ย.62 สสอ.
เทพา

คณะท างาน
และบุคลากร
ในสังกัด
สสอ.เทพา

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
มากกว่าร้อย
ละ60

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข

2. การขับเคลื่อน
ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม สสอ.เทพา
- ประกาศเจตนารมณ์
- ร่วมท า MOU
- ก าหนดเป้าหมาย
คุณธรรมร่วมกัน 
จาก “ปัญหาที่อยาก
แก”้ และ “ความดี
ที่อยากท า” ที่
สอดคล้องกับ
คุณธรรม 4 ประการ 
“พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา” 
ดังน้ี
1. จิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม
2. การตรงต่อเวลา 
(การมาท างาน ชา
ระเงินสวัสดิการ)
3. ประหยัด
พลังงาน/รักษ์
สิ่งแวดล้อม ปลูกผัก
สวนครัว
4. ให้บริการดุจญาติ
มิตร
5. จัดซ้ือจัดจ้าง
โปร่งใส
6. ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี

พ.ย.62
- ก.ย.
63

สสอ.
เทพา

บุคลากรใน
สังกัด สสอ.
เทพา

- 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
มากกว่า
ร้อยละ 60
2. เป้าหมาย
คุณธรรม
“ปัญหาที่
อยากแก้” 
และ
“ความดีที่
อยากท า”
จ านวน 5 ข้อ

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
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โครงการ/กิจกรรม
วัน/

เดือน/
ปี

สถาน
ท่ี

กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได)้

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิด
ชอบ

1. ประชุมชี้แจ้ง
นโยบาย

พ.ย.62 สสอ.
เทพา

คณะท างาน
และบุคลากร
ในสังกัด
สสอ.เทพา

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
มากกว่าร้อย
ละ 60

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข

2. การขับเคลื่อน
ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม สสอ.เทพา
- ประกาศเจตนารมณ์
- ร่วมท า MOU
- ก าหนดเป้าหมาย
คุณธรรมร่วมกัน 
จาก “ปัญหาที่อยาก
แก”้ และ “ความดี
ที่อยากท า” ที่
สอดคล้องกับ
คุณธรรม 4 ประการ 
“พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา” 
ดังน้ี
1. จิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม
2. การตรงต่อเวลา 
(การมาท างาน ชา
ระเงินสวัสดิการ)
3. ประหยัด
พลังงาน/รักษ์
สิ่งแวดล้อม ปลูกผัก
สวนครัว
4. ให้บริการดุจญาติ
มิตร
5. จัดซ้ือจัดจ้าง
โปร่งใส
6. ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี

พ.ย.62
- ก.ย.
63

สสอ.
เทพา

บุคลากรใน
สังกัด สสอ.
เทพา

- 1. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
มากกว่า
ร้อยละ 60
2. เป้าหมาย
คุณธรรม
“ปัญหาที่
อยากแก้” 
และ
“ความดีที่
อยากท า”
จ านวน 5 ข้อ

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข
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โครงการ/กิจกรรม
วัน/

เดือน/
ปี

สถาน
ท่ี

กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็

ได้)

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิด
ชอบ

3. thepha start for 
smart health
- ออกกาลังกาย ทุก
วันพุธ
- กิจกรรมวัดรอบเอว 
BMI
- ส่งเสริมให้จัดอาหาร
ว่างและเคร่ืองดื่มเป็น
น้ าและผลไม้ตาม
ฤดูกาล
- การตรวจสุขภาพ
บุคลากรและการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายประจาปี

พ.ย.62
-ก.ย.63

สสอ.
เทพา
รพ.สต.
ทุกแห่ง
รพ.
เทพา

บุคลากร
ในสังกัด
สสอ.
เทพา

- 1. บุคลากร
เข้าร่วม ร้อย
ละ 100
2. บุคลากร
ได้รับการตรวจ
สุขภาพร้อยละ 
100
3. บุคลากรมี
สุขภาพดี

คณะ
ท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กร
แห่ง
ความสุข

4. healthy work 
place
- พัฒนาสถานทีท่า
งานและสิ่งแวดล้อม 
เดือนละ 1 คร้ัง
- ปลูกผักผลไมแ้ละ
สมุนไพรใน รพ.สต. 
และสสอ.

พ.ย.62
-
ก.ย.63

สสอ.
เทพา
รพ.สต.
ทุกแห่ง

บุคลากร
ในสังกัด
สสอ.
เทพา

- 1. จ านวนผู้เข้าร่วม
มากกว่าร้อยละ 60
2. มีกิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
น้อย เดือนละ
1 คร้ัง

คณะ
ท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กร
แห่ง
ความสุข

5. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
- อบรมช่วยฟื้นคืนชพี
และการใช้ AED
- พัฒนาบุคลากรตาม
สายวิชาชพีและความ
ถนัด
- การประกวดผลงาน
วิชาการและผลงาน
เด่น

พ.ย.62
-
ก.ย.63

สสอ.
เทพา

บุคลากร
ในสังกัด
สสอ.
เทพา

งบ CUP
107,500
บาท

1. บุคลากรผ่าน
การอบรมมากกว่า
ร้อยละ 80
2. มีผลงาน
วิชาการ อย่างน้อย 
รพ.สต.ละ 1 ผลงาน
3. บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนา
ระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ
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โครงการ/กิจกรรม
วัน/

เดือน/
ปี

สถาน
ท่ี

กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิดชอบ

6.  กิจกรรม คนดีใน
ดวงใจ
- การชื่นชมคนทาดใีน
การประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน
- การคัดเลือกคนดีศรี
สาธารณสุขระดับ
อ าเภอและระดับ คป
สอ.

มี.ค.63 สสอ.
เทพา

บุคลากรใน
สังกัด
สสอ.เทพา

- 1. จ านวนคร้ัง
การชื่นชมคน
ท าดี
2. จ านวน
องค์กร คนดี
ระดับอ าเภอ
และ คปสอ.

คณะ
ท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข

7. Happy Thepha
Team
- รับประทานกลางวัน
ด้วยกันในวันประชุม
ประจ าเดือน
- กิจกรรม love for 
ever
- จัดกิจกรรมใน
เทศกาลต่างๆ
- การจัดสวัสดิการ
ส าหรับบุคลากร 
(การแสดงความยินดี
เย่ียมกรณีคลอดบุตร
ป่วย เสียชีวิต
มีสวัสดิการ
ออมทรัพย์ ส าหรับ
บุคลากร)

พ.ย.62
- ก.ย.
63

สสอ.
เทพา
พื้นที่
ต่างๆ
ใน
อ าเภอ
เทพา

บุคลากรใน
สังกัด
สสอ.เทพา

เงินบ ารุง
6,600 บาท

1. มีกิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
น้อยเดือนละ 
1 คร้ัง
2. จ านวน
สมาชิกเข้า
ร่วมมากกว่า
ร้อยละ 60
3. บุคลากร
ปฏิสัมพันธ์
เข้าใจและ
สามารถ
ท างาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข
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โครงการ/กิจกรรม
วัน/

เดือน/
ปี

สถานท่ี
กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิดชอบ

8. Thepha Soul
- บรรยายขัดเกลา
จิตใจ ทั้งศาสนาพทุธ
และศาสนาอสิลาม 1
คร้ัง/ปี
- จัดกิจกรรมละศีล
อดร่วมกัน ปีละ 1
คร้ัง
- ร่วมประเพณีพระ
สามองค์
- ศาสนาพทุธ ร่วมพิธี
ในวันพระ/ทาสมาธ ิ2
คร้ัง/ปี
- ศาสนาอสิลาม ร่วม
กิจกรรมศาสนา
อิสลาม 2 คร้ัง/ปี

พ.ย.
62 -
ก.ย.63

สสอ.
เทพา
พื้นที่
ต่างๆใน
อ าเภอ
เทพา

บุคลากร
ในสังกัด
สสอ.
เทพา

- 1. จ านวน
สมาชิกเข้า
ร่วมมากกว่า
ร้อยละ 60
2. มีกิจกรรม
ร่วมกันอย่าง
น้อย 3 เดือน/ 
1 คร้ัง

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข

9. การส่งเสริมหลัก
ปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพยีง
- อบรมให้ความรู้เร่ือง
ศาสตร์พระราชา ตาม
หลักปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพยีง 
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นอกสถานที่
- ส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวแทนการซ้ือ 
คนละ 3 ชนิด
- ประหยัด/รักษ์
สิ่งแวดล้อม

พ.ย.
62 -
ก.ย.63

สสอ.
เทพา
แหล่ง
เรียนรู้
พื้นที่
ต่างๆ
ใน
อ าเภอ
เทพา

บุคลากร
ในสังกัด
สสอ.
เทพา

งบ CUP
10,560
บาท

1. จ านวน
สมาชิกเข้า
ร่วมมากกว่า
ร้อยละ 60
2. ปลูกผัก
สวนครัว คน
ละ 3ชนิด

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข
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โครงการ/กิจกรรม
วัน/

เดือน/
ปี

สถานท่ี
กลุ่มเป้า
หมาย

งบประมาณ
(มี/ไม่มีก็ได้)

ผลผลิต
(Output)

ผู้รับผิดชอบ

10. จิตอาสาเพื่อ
สังคม
- กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา สสอ.เทพา 3
เดือน/1 คร้ัง
- ร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชนเดือนละ 1 คร้ัง
- กิจกรรม “คนมือ
บน”

พ.ย.
62 -
ก.ย.63

สสอ.
เทพา
และ
พื้นที่
ต่างๆใน
อ าเภอ
เทพา

บุคลากร
ในสังกัด
สสอ.
เทพา

- 1. จ านวน
กิจกรรมจิต
อาสา
2. มีกิจกรรม
จิตอาสาอย่าง
น้อย เดือนละ
1 คร้ัง

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข

11. การประเมินผล
กิจกรรม/
โครงการ

ก.ย.
63

สสอ.
เทพา

คณะ
ท างานฯ

- 1. ผลส าเร็จ
ของกิจกรรม
ตามแผน
ร้อยละ 80
2. รายงานผล
การติดตาม
ประเมินผล
แผนปฏิบัติ
การฯ

คณะท างาน
ขับเคลื่อน
องค์กรแห่ง
ความสุข
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วิธีการด าเนินงาน
1. ขั้นเตรียมการ (Plan)

1.1 องค์กรแห่งความสุข ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอ าเภอเทพา
มีสาธารณสุขอ าเภอเทพา เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
บุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาเป็นกรรมการ

1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข
1.3 มีการวิเคราะห์องค์กร และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา 

โดย ก าหนดวิสัยทัศน์ “องค์กรที่เน้นวิชาการ บริหารงานโปร่งใส เทคโนโลยีทันสมัย ประสานภาคี
เครือข่าย เพ่ือคนเทพาสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

1.4 จัดท าแผนงาน/กิจกรรมการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุขตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา และได้บูรณาการกับแผนงาน/โครงการเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา 

2. ขั้นด าเนินการ (Do)
2.1 ประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้แก่เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาในการประชุมประจ าเดือน ประชุม คปสอ.
2.2 ผู้บริหารก าหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงาน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และร่วมประกาศอัตลักษณ์หน่วยงาน “รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ (Accountability) ซื่อสัตย์ (Honest) สามัคคี (Harmony)” รวมถึงค่านิยม MOPH ในที่ประชุม
ประจ าดือนของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา

2.3 บุคลากรในสังกัดน าค่านิยม MOPH และคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ “รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ (Accountability) ซื่อสัตย์ (Honest) สามัคคี (Harmony)” สู่การปฏิบัติ ดังนี้

(1) รับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) เช่น การมาท างาน ส่งงานตรงตามเวลา        
การดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยงานไม่ให้หายและใช้งานได้นานตามความเหมาะสม การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของหน่วยงาน องค์กร สังคม การพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างานเป็นหน่วยงานที่
ประหยัดพลังงาน พัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN งดการใช้โฟมบรรจุอาหารการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรและบุคลากร โดยการส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ การยิ้ม การไหว้ 
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และการเสริมสร้างการเป็นข้าราชการสาธารณสุขที่ดี เช่น การร่วมกิจกรรม
รัฐพิธี เป็นต้น

(2) ซื่อสัตย์ (Honest) เช่น การไม่ทุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุการประเมินและพิจารณาความดีความชอบอย่างโปร่งใส เป็นธรรมปฏิบัติตาม
มาตรการองค์กร เช่น การสูบบุหรี่สวมหมวกนิรภัยมีการชี้แจงท าความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานประพฤติตนต่อหน้าที่ตรงตามวิชาชีพ
การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถการให้บริการโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย 
รวมทั้งการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
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โดยมีกิจกรรมสนับสนุน เช่น การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านความรู้ตามงานที่รับผิดชอบ 
และด้านวิชาชีพการร่วมกิจกรรมทางศาสนามีการจัดสถานที่ประกอบศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด 
ห้องพระ เป็นต้น 

(3) สามัคคี (Harmony) เช่น มีความรักปรองดอง เกื้อกูล จิตอาสา ช่วยเหลือกัน
และร่วมปฏิบัติงานส่วนรวม ยอมรับความต่างจากหลายหลายความคิด โดยมีการจัดประชุม
ประจ าเดือนของข้าราชการ สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน/ผู้บริหาร โดยจัดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ด้วยกันกิจกรรม love for ever มีการจัดตั้งสวัสดิการออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.เทพา การจัดงาน
สังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เช่น งานปีใหม่ งานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายหรือรับต าแหน่งใหม่ งานเลี้ยง
ขอบคุณ เป็นต้น การมอบช่อดอกไม้ ของขวัญในวาระแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสส าคัญ
ต่างๆ การดูแลเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครอบครัวในยามเจ็บป่วย เสียชีวิต การจัดกีฬา
สัมพันธ์ การช่วยเหลืองานของหน่วยงานในโอกาสต่างๆ การมีส่วนร่วมในการจัดงานหรือร่วมงาน
ประเพณีท้องถิ่นในระดับอ าเภอ เช่น งานประเพณีพระสามองค์ เป็นต้น

จัดให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ โดยเป็น
ศูนย์เรียนรู้ที่รวมสิ่งดีดีที่มีในอ าเภอเทพาทั้งในด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ 
ชาวบ้าน รวมทั้งบุคคลต้นแบบคนดีศรีสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขระดับเขตระดับชาติ 
อีกทั้งมีห้องสมุดที่รวบรวมคู่มือการด าเนินงาน ผลงานงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่สามารถเป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้ นอกจากนั้น บริเวณลานนอกอาคารส านักงานมีการจัดให้มีการสื่อ
ความหมายด้านสุขภาพเรื่อง 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) โดยมีสวนหย่อมที่สวยงาม 
ลานแอโรบิค เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งที่เอ้ือให้บุคลากรและประชาชนในพ้ืนที่เข้ามาใช้บริการ
ในการออกก าลังกาย การปลูกผักสวนครัว สวนสมุนไพร และ 2ส. (ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา) 
ที่สื่อความหมายด้วยภาพความรู้

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและ
จัดกีฬาภายในเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพาและกีฬาภายนอก “กีฬาจตุรมิตร” เพ่ือสร้างสัมพันธ์กับ
ภาคีเครือข่าย 

จัดกิจกรรม thepha start for smart health โดยมีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี
การติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมวัดรอบเอว BMI เครื่องชั่งทุกเดือน
การออกก าลังกายทุกวันพุธ การส่งเสริมกิจกรรมก้าวท้าใจ ส่งเสริมให้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นน้ า
และผลไม้ตามฤดูกาลในการจัดประชุม และมีกลุ่มไลน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้
1. อบรมช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้ AED
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่และการพัฒนา

งานประจ าสู่การวิจัย (R2R) ของบุคลากรสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาอบรมการเขียน
ผลงานวิชาการเรื่องเล่าหนังสั้นและการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

3. พัฒนาบุคลากรตามสายวิชาชีพ หน้าที่รับผิดชอบและความถนัด
3.1 การจัดเวทีประกวดผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานเด่นระดับอ าเภอโดยจัดแบ่ง

ประเภทการน าเสนอและคัดเลือกผลงานวิชาการสาธารณสุข 6 ประเภท คือ Oral presentation
ประเภท Poster presentation เรื่องเล่าเร้าพลัง สื่อด้วยภาพ (Photo voice) นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และหนังสั้นซึ่ งในปีนี้มีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงานวิชาการ
โดยมีก าหนดการจัดประกวดผลงานวิชาการในวันที่ 2 - 3 เมษายน 2563 แต่ไม่สามารถจัดได้
เนื่องจากมีสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ต้องเลื่อนไปไม่มีก าหนด ส่วนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีจ านวน 3 เรื่อง

3.2 มีการด าเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว และประเมินหน่วยงานด้วยตนเองตามกรอบ PMQA
3.3 มีการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ตามบริบท

และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(พชอ.เทพา)

3.4 จัดกิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ โดยการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ในชุมชน โรงเรียน และร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ศาสนสถาน เดือนละ 1 ครั้ง

3.5 การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร
ในหน่วยงานทั้ง สสอ. และรพ.สต. โดยใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารและเป็นส่วนประกอบ
ในการสนับสนุนงานแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแทนการซื้อคนละ 3 ชนิด

3.6 การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร โดยมีการด าเนินการภายใต้ชมรมคุณธรรม
จริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดทุกคนเป็นสมาชิกในชมรม
ซึ่งมีการด าเนินการและท าพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เช่น การก าหนด
เป้าหมายคุณธรรมร่วมกันจาก “ปัญหา ที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า” ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ดังนี้ 

1. จิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
2. การตรงต่อเวลา (การมาท างาน ช าระเงินสวัสดิการ) 
3. ประหยัด พลังงาน/รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกผักสวนครัว 
4. ให้บริการดุจญาติมิตร 
5. จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส 
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6. ร่วมกิจกรรม รัฐพิธีและมีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันปราบปรามและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และมีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)

จิตอาสา เพ่ือสังคม โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สสอ.เทพา 3 เดือน/1 ครั้ง การร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง และกิจกรรม “คนมือบน” เป็นกิจกรรมระดม
ทุนบริจาคเงินและสิ่งของของบุคลากรในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธาเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่มีความล าบาก
ยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งมีการด าเนินการซ่อมแซมบ้านมอบสิ่งของ และมอบถุงยังชีพส าหรับ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

จัดกิจกรรม Thepha Soul ซึ ่งกิจกรรมด าเนินการภายใต้พหุว ัฒนธรรมและศาสนา
ที่บุคลากรนับถือ โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ศาสนาพุทธ เข้าวัดฟังธรรมวันพระ/ท าสมาธิ อย่างน้อย 3 เดือน/1 ครั้ง
2. ศาสนาอิสลาม ฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติศาสนาอิสลาม อย่างน้อย 3 เดือน

/1 ครั้ง และจัดกิจกรรมละศีลอดปีละ 1 ครั้ง
คัดเลือกและสนับสนุนให้มีการชื่นชมคนท าดี โดยมีการจัดท าท าเนียบประวัติคนดี บุคคล 

ต้นแบบมีการชื่นชมบุคลากร ผลงาน และหน่วยงานที่ท าดีในที่ประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ 
กิจกรรม การประกวดผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเภทต่างๆ มีการคัดเลือกคนดี
ศรีสาธารณสุขและผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นส่งคัดเลือกในระดับต่างๆ ในปีนี้ส่งคัดเลือกคนดีใน
ดวงใจ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จ านวน 2 คน ในต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. และระดับช านาญการ 
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเป็นคณะท างานหน่วย พยาบาลไทยในเทศกาลการประกอบพิธีฮัจย์

มีการติดตามนิเทศงานและเสริมพลังในการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข รวมถึงงาน
ต่างๆ ด้านสาธารณสุข

3. ขั้นประเมินผล (Check) การประเมินผลโดยใช้การประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร 
(Happinometer) การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและติดต่อราชการ การประเมินและ
การถอดบทเรียนกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากร เพ่ือน าผลที่ได้ไปพัฒนางานต่อไป
ผลการด าเนินงาน

1.  มีนโยบายองค์กรและมี อัตลักษณ์ของหน่วยงานที่ชัดเจน “รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(Accountability) ซื่อสัตย์ (Honest) สามัคคี (Harmony)” ที่ชัดเจน เนื่องจากผู้น าองค์กร คือ 
นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี สาธารณสุขอ าเภอเทพา ได้ให้ความส าคัญและถ่ายทอด นโยบายแก่บุคลากร
สาธารณสุขด้วยตนเอง โดยผู้บริหารเป็นบุคคลต้นแบบ ซึ่งเคยได้รับรางวัลผู้น าองค์กรดีเด่นจาก
สถาบันพัฒนาคุณภาพ 5 ส. ในปี 2558 (ปฏิบัติงาน สสอ.เทพา) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ครุฑทองค า ปี 2553 (ปฏิบัติงาน สสอ.สะเดา) และรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้าน
องค์กรคุณธรรม ปี 2556 (ปฏิบัติงาน สสอ.นาทวี)

2. บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาได้รับการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพ ร้อยละ 100
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3. บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานตามวิชาชีพและงานที่
รับผิดชอบครอบคลุมร้อยละ 100

4. ผลงานวิชาการของหน่วยงานได้รับการคัดเลือก เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ดังนี้

ปี 2560 รางวัลระดับจังหวัด 3 รางวัล ระดับเขต - รางวัล
ปี 2561 รางวัลระดับจังหวัด 6 รางวัล ระดับเขต 1 รางวัล
ปี 2562 รางวัลระดับจังหวัด 11 รางวัล ระดับเขต 4 รางวัล และได้รางวัล R2R ดีเยี่ยม 

ระดับประเทศในงานวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
5. รางวัลองค์กรคุณธรรมชนะเลิศ ระดับจังหวัด ปี 2558 และปี 2561 ได้รับรางวัลองค์กร

คุณธรรมรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
6. ระบบธรรมาภิบาลองค์กร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 ปี 2561 - 2562
7. ปี 2562 สสอ.เทพา ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) ร้อยละ 100 และรพสต.ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 100

8. ปี 2560 - 2562 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพาได้รับเกียรติบัตรชื่นชมในความร่วมมือและ
มุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และปี 2562 เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา 
ผ่านการประเมินรับรอง ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHSA)

9. อ าเภอเทพาได้รับอ าเภอที่มีการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ระดับประเทศ และทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับต าบล/หน่วยงาน (RTI-Team) ปี 2561 และ
การได้รับการประเมินรับรอง D-RTI ระดับประเทศ เมื่อ 18 ก.พ. 2562

10. ปี 2562 ได้รับคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศ (Excellence Happy Workplace 
Assessment (EHWA) จังหวัดสงขลา ประเภทส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
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การประเมินผล
1. การประเมินดัชนีความสุขบุคลากร (Happinometer) ภาพรวม ปี 2560 ร้อยละ 68.57

และปี 2562 ร้อยละ 71.05 รายละเอียดตามภาพ

2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

3. การประเมินในด้านผู้รับบริการมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 ผู้บริการมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 90.43 การร้องเรียนของผู้รับบริการพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนในปี 2562
รายละเอียดมีดังนี้

การประเมิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 (6เดือน)

การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและติดต่อราชการ

85.72 86.11 90.32 90.43

การร้องเรียนของผู้รับบรกิาร 1 1 0 0
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