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 หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้าน

สาธารณสุข โดยกำาหนดกลยุทธ์หลัก 4 Excellences ซึ ่งประกอบไปด้วย PP&P 

Excellence, Service Excellence, People Excellence blaz Governance 

Excellence กลยุทธ์ที่เป็นพื้นฐานและมีความสำาคัญมากที่สุดคือ People Excellence

เพราะการจะส่งมอบบริการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดีได้ “คน” ก็ต้องเป็นคนเก่ง 

มีคุณภาพดีและมีความสุขเสียก่อน

 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำาลังคนด้านสุขภาพ 

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา โดยในปี 

2561 นี้ยังได้ร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดำาเนินโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุขเพ่ือบริหารจัดการ กำาลังคนให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ดึงดูดและธำารงรักษากำาลังคนคุณภาพ เจ้าหน้าที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหา

การสูญเสียบุคลากรจากการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำางานก่อให้เกิด

ความรักความผูกพันในองค์กร สู่งานได้ผล คนเป็นสุข มุ่งบรรลุเป้าหมาย “เจ้าหน้าที่

มีความสุข” ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อน ภารกิจองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่

กำาหนดไว้

 ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

ที่ได้รวบรวมบทเรียนจากผู้เชี ่ยวชาญ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานที่มีความ

โดดเด่นด้านบริหารจัดการกำาลังคน ทั ้งในด้านการสร้างสุขในองค์กร การพัฒนา 

เครือข่ายด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการกำาลังคน เพื่อเผยแพร่

ประสบการณ์นวัตกรรมการบริหารจัดการกำาลังคนตลอดจนนำาเสนอ ตัวอย่างรูปแบบ

และวิธีการที่เป็นรูปธรรม เช่น การนำาข้อมูลความสุขจากการประเมินด้วยเครื่องมือ 

Happinometer ไปวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสร้างสุขในมิติต่างๆ เพื่อให้ 

สามารถนำาไปเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและ ระหว่าง

หน่วยงาน นำาไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนในหน่วยงานของตนเองได้ อย่างเป็นรูปธรรม

และเกิดการบริหารจัดการกำาลังคนอย่างมีคุณภาพ



 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

และผู้ที ่สนใจ จะได้เรียนรู ้ประสบการณ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการกำาลังคน

รวมทั้งศึกษาตัวอย่าง รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการกำาลังคนเพื่อนำาไปสู่การ

บูรณาการ การดำาเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานของตัวเองได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร เกิดการให้บริการ ท่ีมีคุณภาพ 

เจ้าหน้าที ่มีคุณภาพชีวิตที ่ดี ตลอดจนลดปัญหาการสูญเสียบุคลากร จากการ

เคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำางาน

กระทรวงสาธารณสุข

ตุลาคม 2562



กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

.................
DTAM MARKET
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บทสรุปผู้บริหาร

 โดยบุคลากรกรมร่วมแรง ร่วมใจกันทำางานอย่างมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของชาติให้เติบโต ก้าวไกล ทำาให้ทุกคนมีความภูมิใจ ในความเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก เมื่อมีความสุขส่งผลให้การทำางานเป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ในช่วงปีที่ผ่านมา
กรมฯ ได้เข้าร่วมการตอบประเมินความสุขของทำางาน (Happinometer) ของกระทรวงสาธารณสุข
คิดเป็นร้อยละ 100  ของบุคลากรที่เข้าร่วมการตอบแบบประเมินความสุข และตอบแบบประเมินสุข
ภาวะองค์กร (HPI) คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำางานและดัชนีสุข
ภาวะองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เท่ากับร้อยละ 63.46 (ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 62.62) 
พบว่า บุคลากรกรมมีความสุขในด้านจิตวิญญาณดี Happy Soul สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.16 
รองลงมาคือ ด้าน Happy Heart และ Happy Brain คิดเป็นร้อยละ 69.71 , 69.41 ตามลำาดับ
ส่วนดัชนีที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ ด้าน Happy Relax  Happy Money และ Happy Family 
คิดเป็นร้อยละ 54.42 , 55.52  61.00 ตามลำาดับ ดังแสดงในภาพที่ 2

 จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ได้กำาหนดตัวช้ีวัดการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เพื่อให้
ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำาคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข ในปีงบประมาณ 2562 
ตามตัวชี้วัดที่ 43 จำานวนหน่วยงานที่เป็นองค์กร
แห่งความสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย ์ทางเล ือก ภายใต ้การน ำาองค ์การโดย
นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ ได้ให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาและการสร้างความสุขให้กับบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ตามดังคำาขวัญ “สุข สัมฤทธิ์” 
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 นอกจากน้ี ผู้บริหารได้มีนโยบายให้สำารวจความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรกรม
เพื่อนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดลำาดับความสำาคัญ และขับเคลื่อนกิจกรรมการ
สร้างสุของค์กรขึ้นให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร ดังแสดงตามภาพที่ 3 ดังนี้ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำา
แผนสร้างสุของค์กร และขับเคลื ่อนกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างความสุขขององค์กร ตามหลัก 
Happy Eight โดยได้ให้ความสำาคัญกับปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข คือ ดัชนีด้าน Happy Relax 
,Happy Money, Happy Family รวมถึง Happy ในด้านอื่นๆ ดังนี้
 1.ส่งเสริมด้านการผ่อนคลายดี (Happy Relax) จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ขึ้นเป็น
ประจำาทุกปีโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2561 
และภายในหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์เพื่อเลี้ยงฉลองวันคล้ายเกิดรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน เป็นต้น
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2. ส่งเสริมด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body) โดยมีการจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้
ด้านสุขภาพและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของบุคลากร เช่น ป้ายรณรงค์การเดิน
เพื่อลดปริมาณแครอรี่ โดยติดไว้บริเวณบันได อาคาร 1 และติดโดยรอบอาคารภายในกรมฯ      
อีกทั้ง ยังติดตั้งเครื่องชั่งนำ า้หนักและวัดส่วนสูงไว้ในจุดที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ โดยเครื่องชั่ง
นำา้หนักสามารถคำานวณระดับ BMI ทำาให้บุคลากรผู้มาใช้บริการสามารถทราบถึงระดับ BMI 
ของตน มีการรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำาลังกายโดยการจัดเตรียม
อุปกรณ์การออกกำาลังกาย (Fitness) บริเวณหน้าลิฟต์ อาคาร 3 ชั้น 2 เพื่อให้บุคลากรกรม
สามารถมาใช้บริการได้ตามเวลาที่กำาหนดและจัดกิจกรรมออกกำาลังกายระหว่างการจัดประชุม 
อีกทั้ง มีกิจกรรมปั่นจักรยานทุกวันพุธ โดยมีคณะผู้บริหาร นำาบุคลากรปั่นจักรยามตามเส้นทาง  
ปั่นจักรยาน อย่างน้อย 2 รอบ ถือว่าผู้นำาองค์กรเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ เป็นต้น
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3. ส่งเสริมการมีสังคมดี (Happy Society) 
กรมฯจ ัดโครงการเสร ิมสร ้างความร ัก
ความผูกพันของบุคลากรภายในกรมฯ 
เพ ื ่อเป ็นการค ้นหาป ัจจ ัยท ี ่ท ำาให ้ เก ิด
ความผูกพันของบุคลากร และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ที่กระทรวงจัดขึ้น เช่น  
การเดินวิ ่งเพื ่อการกุศล  เป็นต้น และ
ในหน่วยงานได้มีการรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน
อีกท้ังผู้บริหารได้ประกาศนโยบายลด ละ เลิก
ใช้โฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยให้บุคลากร
ทุกระดับถือปฏิบัติ มีจุดยืม-คืนถุงผ้ารักษ์โลก 
มีถังขยะแยกประเภท เพื่อลดการนำาเข้าและ
ใช้โฟม ถุงพลาสติกภายในกรม
 

 

 ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ถือเป็นสิ่งที่ทำาให้
บุคลากรเกิดความรัก สามัคคี เอื ้อเฟื ้อ
ต่อกันในท่ีทำางาน มีสังคมและสภาพแวดล้อม
ที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่
ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐาน
ที่ดี ทำาให้มีความรัก ความปรองดอง ต่อกัน
พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาองค์กร
ให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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4 .ส่ ง เ ส ริ มการมี สุ ขภาพการ เ งิ น ดี
(HAPPY MONEY) มีการจัดตั้งกลุ่ม 
LINE โดยใช้ช ื ่อว ่า DTAM MARKET     
มีสมาชิกจำานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 โดยแบ่งเป็นผู ้ขายจำานวน 29 คน
และผู้ซื้อหมุนเวียนกันตามความสนใจ
ของสินค้าที ่น ำาเสนอขายในแต่ละวัน 
ซึ่งไลน์ DTAM MARKET นี้ เป็นช่อง
ทางในการซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนสินค้า
นอกจากนี้ กรมฯได้มีการฝึกอาชีพเพื่อ
เสริมสร้างรายได้แก่บุคลากรโดยการ
ให้ความรู้วิธีการทำายาดม ยาหม่อง การนวด
การทำาลูกประคบ การทำาอาหารสุขภาพ 

 พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้านการบริหารการเงิน มาให้
ความรู้ในการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินแก่บุคลากรและวางแผนการเงินในอนาคต  
ให้รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยการออม รู้จักประหยัด ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่าย
เท่าที่จำาเป็น โดยยึดหลักคำาสอนการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการมีจิตวิญญาณที่ดี (Happy Soul) กรมฯ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น กิจกรรม

ทำาบุญตักบาตร โดยจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์แรกของทุกเดือน กิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้า

ก่อนทำางาน โดยมีผู ้นำาสวดมนต์หรือเปิดเทปธรรมะผ่านทางเสียงตามสาย เริ ่มตั้งแต่เวลา

08.00-08.15 น. ของทุกวัน ซึ่งเป็นโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกสมาธิ ทำาให้จิตใจผ่องใส พร้อม

ต่อการทำางานและเรียนรู้ อีกท้ังกรมฯ ยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ

เช่น การรณรงค์ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่น ทาสีฟุตบาท บริเวณ

ทางเดินรถของกรมฯ  เป็นต้น 



Product

19 19

8.ส่งเสริมการมีนำา้ใจงาม (Happy Heart) 
กรมฯ และผู้บริหารหน่วยงานให้ความ
สำาคัญในการสร้างบรรยากาศในท่ีทำางาน
ที่เอื้อให้เกิดการแบ่งปันความ มีนำ า้ใจ
ระหว่างบุคลากรในองค์กร ที ่หาก
สามารถทำาให้เกิดขึ้นในองค์กรได้แล้ว
จะทำาให้คนทำางานมีความสุข การสร้าง
บรรยากาศที่ดี ในที่ทำางานจะเป็นปัจจัย
สำ า คัญที่ เอื้ อ ใ ห้พนักงานในองค์กร
เกิดพฤติกรรมองค์กร ในลักษณะที่
สร้างสรรค์ซึ่งหากพฤติกรรมดังกล่าว
ของสมาชิกในองค์กร มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื ่อง จนนำาไปสู ่การพัฒนา เช่น 
ในวันคล้ายวันเกิดมีงานสังสรรค์ หรือ
มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆเพ่ือเป็นกำาลังใจ
แก่เพื่อนร่วมงาน การจัดงานเลี้ยงปีใหม่
งานตามประเพณีต่างๆ และร่วมรับ
ประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็นต้น

6. ส่งเสริมการใฝ่รู้ดี (Happy Brain) มี
การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมฯ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะให้มีความ
เช่ียวชาญ โดยสามารถนำามาปรับใช้ในการ
ทำางานได้ มีระบบการศึกษาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เข้ามาช่วย
พัฒนาศักยภาพ ซึ่งกำาหนดให้บุคลากร
ใหม่ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1- 3 ปี เข้าทำาการ
ทดสอบความรู ้ท ุกคน โดยมีผลแสดง
ความรู้ท้ังก่อนและหลังการให้ความรู้ อีกท้ัง
ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมใน
หลักสูตรนักบริหารในระดับต้น ระดับ
กลาง ระดับสูง สนับสนุนให้บุคลากรได้
ไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในต่างประเทศ
หลักสูตร Smart Young Talent Officer 
:SYTO เพื ่อบุคลากรให้เป็นนักบริหาร
4.0 เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ 
SYTO และหลักสูตรอื่นๆ ที่สนใจและเป็น
ประโยชน์ เป็นต้น 

7. ส่งเสริมการมีครอบครัวที่ดี (Happy 
Family) กรมฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากร
มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝัง
นิสัยรักครอบครัวเพ่ือนำาไปเป็นหลักการ
ใช้ชีวิตให้รู ้จักความรัก ความเชื่อมั่น
และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะ
เก ิดเป็นคนดี ในสังคม (ร ักตนเอง 
ร ักครอบครัว ร ักการงาน ร ักเพื ่อน 
รักในสิ่งที่พอเพียง) เช่น การไปร่วม
ในงานพิธีมงคลต่างๆ หรือในงานพิธี
อวมงคล เป็นต้น
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างสมำา่เสมอ โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และได้มีนโยบายให้
สำารวจความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรกรม เพื่อนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว
มาจัดลำาดับความสำาคัญ และขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุของค์กรขึ้นให้ตรงกับความต้องการของ
บุคลากร
 2. กรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นกรมท่ีมีขนาดเล็ก มีบุคลากรจำานวนท้ังส้ิน จำานวน 567 คน 
ทำาให้กรมมีจุดแข็ง และนับเป็นโอกาสที่บุคลากรส่วนใหญ่ได้สานความสัมพันธ์ มีการสื่อสารระหว่าง
กันและกันได้หลากหลายช่องทาง เช่น การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา
ในโอกาสต่างๆ ทำาให้สร้างความรู้จัก คุ้นเคยกันได้ง่าย การบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมต่างๆ
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่านการจัดทำาสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอด
กิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยน
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 3. จากการสำารวจตามแบบประเมินความสุขของบุคลากรกรมฯ พบว่า บุคลากรกรมมีดัชนี
ความสุขด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ค่อนข้างสูง บุคลากรกรมมีทัศนคติที่ดีเป็นส่วนใหญ่ 
ทำาให้การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสวดมนต์หรือ
ทำาบุญตักบาตร มีบุคลากรให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจเป็นจำานวนมาก นับเป็น
จุดเริ่มต้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาคนตนเอง และมีโอกาสพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ต่อไป
 4. บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
 5. กรมฯ ได้มีการจัดลำาดับความสำาคัญและขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
ได้กำาหนดเป็นตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานในด้านพัฒนาองค์การ และผลการประเมินความสุของค์กร
พบว่า บุคลากรกรมฯ มีปัญหาด้าน Happy money Happy Relax และ Happy Family จึงได้จัด
กิจกรรม เพื ่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรกรม ตามลำาดับ ได้แก่ การเสริมสร้าง 
Happy money โดยเชิญหน่วยงานที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารการเงิน มาให้ความรู้ใน
การลงทุน และแก้ไขปัญหาด้านการเงินแก่บุคลากรกรมเป็นระยะๆ และได้มีการจัดทำา ตลาดนัด
ออนไลน์ “DTAM MARKET” ขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้บุคลากรกรมฯได้หารายได้จากการ
ขายสินค้าต่างๆ ส่วนด้าน Happy Relax ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ งานสันทนาการรื่นเริงต่างๆ
ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้บุคลากรกรมได้มีโอกาสเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
ปลุกจิตสำานึกความเป็นไทย สร้างความสามัคคี สานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกรมฯ และปลูก
ฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร “I AM DTAM” ของกรมฯ



21 21

DTAM MARKET

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดเด่นในการขับเคลื่อนองค์กร

สร้างสุข  โดยได้จัดทำา DTAM MARKET เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในการ

สร้างเสริม Happy Money  กิจกรรมนี้ เป็นการฝึกให้บุคลากรกรมได้เป็นทั้งผู้ซื ้อและ

ผู้ขาย เพื่อเสริมรายได้ นอกเหนือจากรายได้ประจำาเดือน ประกอบกับ กรมฯ มีขนาดเล็ก

มีบุคลากรจำานวนไม่มากนักจึงนับเป็นโอกาสให้บุคลากรสานสัมพันธ์ได้ง่าย การมีไลน์กลุ่ม 

DTAM Market จึงทำาให้บุคลากรได้ทำาความรู้จักกัน ในโอกาสต่างๆ สร้างความคุ้นเคย    

ช่วยเหลือกัน ประสานงานได้ง่าย ทำาให้การบริหารจัดการและขับเคล่ือนงานต่างๆ ในองค์การ 

ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มไลน์ DTAM MARKET 

 เร ิ ่มจากการทำาแบบสำารวจคุณภาพชีว ิตความสุข และความผูกพันในองค์กร

(Happinometer) ปี 2560 และจากผลสรุปการทำา Workshop การเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรกรม พบว่า บุคลากรภายในกรม มีความต้องการให้กรมสนับสนุนให้เกิด Happy 

Money และ Happy Society ขึ้นเป็นอันดับต้น ซึ่งกรมฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว  ดังนั้น กรมฯ จึงได้

เชิญชวนให้บุคลากรกรมจากกลุ่มเล็กๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ DTAM MARKET และ

ขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันมีสมาชิก จำานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งสินค้าที่นำา

มาซื้อขาย แลกเปลี่ยน มาจากผลผลิตในครอบครัว และญาติที่มีในชุมชนตามฤดูกาล และ

มีสินค้าท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน เช่น บางคนอาจไปทำางานหรือเท่ียวต่างถ่ิน แล้วเห็น

สินค้าซ่ึงทำาให้เกิดรายได้ แล้วนำามาโพสต์ขายผ่านทางกลุ่มไลน์ ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยน

สินค้าและผู้ซื ้อสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางด้วยตนเอง เป็นการเสริมรายได้ 

นอกเหนือจากรายได้ประจำา มุ่งหวังให้ชาว DTAM ของบุคลากรภายในกรมฯมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมจากการเคยชินการเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย มีความมัธยัสถ์ ประหยัด ไม่มีพฤติกรรม    

ใช้จ่าย ฟุ่มเฟือย เสริมสร้างเศรษฐกิจครอบครัว เพิ่มรายได้จากงานประจำา ทำาให้มีความสุข 

อยู่ดีกินดี เสริมสร้าง Happy Money และ Happy society
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วิธีการ 

1. Scan QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ DTAM MARKET 

2. มีสินค้า อาหาร เสื ้อผ้า หรืออื ่น ถ่ายรูป แจ้งราคา ลงในไลน์

3. นัดหมายการส่งของ ช่วงเวลาเช้า กลางวันหรือเลิกงาน

4. เชิญชวนชาว DTAM เข้าร่วมกลุ่ม

5. กำาหนดข้อตกลงร่วมกันในการขาย 
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ผลการดำาเนินงาน 
 1. จัดตั้งกลุ่มไลน์ ตั้งแต่ ปี 2560 ถึงปัจจุบัน มีสมาชิกในกลุ่ม จำานวนทั้งสิ้น 239 คน

คิดเป็นร้อยละ 45.35 มีผู้ขายจำานวน 29 คนผู้ซื้อหมุนเวียนกันตามความสนใจของสินค้าที่นำาเสนอ

ขายในแต่ละวัน ส่วนสินค้าที่นำามาขายในไลน์ ได้แก่  ไข่ไก่ เบเกอรี่ อาหารสด เสื้อผ้า กระเป๋า

เครื่องสำาอาง ผลไม้ตามฤดูกาล บ้านมือสอง รถยนต์มือสอง สัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์เป็นต้น โดย

รายได้ที ่ได้จากการขายในกลุ่ม DTAM MARKET เฉลี่ย 1,000บาท/เดือน/คน 

 2. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลาดออนไลน์ DTAM MARKET เพ่ือทบทวนการดำาเนินงาน 

และวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์

 3. สรุปผลงานและนำาเสนอผู ้บริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน
1.การส่งของบางครั ้งผู ้ซ ื ้อไม่อยู ่ ณ 

จุดที่นัดหมาย ทำาให้ต้องเสียเวลาในการ

รับ-ส่งสินค้า 

2.การสรุปรับออเดอร์สินค้ายังไม่เป็น

ระบบ ทำาให้มีออเดอร์สินค้าตกหล่น

เนื่องจากผู้ขายไม่เห็นรายการสั่งซื้อ

สินค้า 

การแก้ไขปัญหา
1.มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ตลาดออนไลน์ DTAM MARKET ถึง

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานที ่

ผ่านมา

2.มีการกำาหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อ

ให้การซื้อขายสินค้าเป็นระบบและ

รวดเร็ว

3.เสนอแนะให้มีการสรุปการสั่ง ซ้ือ

ส ินค ้าในแต ่ละว ันของผ ู ้ขายอย ่าง

เป็นระบบเพื่อผู้ซื้อสามารถตรวจสอบ

ว่าผู้ขายได้รับคำาสั่งซื้อถูกต้อง ครบถ้วน

4.จัดทำา Google form ของสมาชิกกลุ่ม

ไลน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อสำารวจความ

ต้องการและประเมินความพึงพอใจต่อ

การซื้อ-ขายสินค้าใน DTAM MARKET 

และนำาผลสำารวจปรับปรุงกระบวนการ

ทำางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป



สถาบันชีววัตถุ
.................

IBP… อยู่ดีมีแฮง 2 

“เก้าแสนก้าวเพื่อตัวเอง

และคนที่คุณรัก”
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 สถาบันชีววัตถุ ได้ดำาเนินการสร้างสุขของหน่วยงาน โดยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
การสร้างความผาสุกจากพื้นฐานด้านร่างกาย และจิตใจ จึงเป็นที่มาของโครงการ IBP… อยู่ดี
มีแฮง 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม เดิน วิ่ง ปั่น แล้วสะสมระยะทาง ในช่วงเวลา 1 เดือน
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 พบว่าผลที่ได้รับจากกิจกรรม บุคลากรมี
ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นในที่ทำางาน เจ้าหน้าที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพตนเอง ใช้เวลากับการ 
ออกกำาลังกายมากขึ้นผู้บริหาร จึงสนับสนุน และต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปหันมา
ใส่ใจสุขภาพตนเอง จึงเป็นที่มาของโครงการ IBP… อยู่ดีมีแฮง 2 “เก้าแสนก้าวเพื่อตัวเองและ
คนที่คุณรัก” โครงการที่จัดขึ้นนี้ สนับสนุให้ผู้ร่วมกิจกรรมตื่นตัวในการออกกำาลังกาย โดยการ
เดินวันละหนึ่งหมื่นก้าว (ประมาณ 6-8 กิโลเมตร) เทียบเท่าได้กับการออกกำาลังกายประมาณ
1 ชั่วโมงต่อวัน หากนับเป็นการเผาผลาญพลังงานจะได้ประมาณ 250-500 กิโลแคลอรี ซึ่ง
ดีต่อสุขภาพทั้งกล้ามเนื้อ หัวใจ และปอด ประกอบกัการออกกำาลังกายจะทำาให้ผู้ออกกำาลังกาย
มีความสุข และอารมณ์ดี และหากร่วมกับการควบคุมอาหารและสุขอนามัยแล้วจะทำาให้
ผู้ร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ IBP… อยู่ดีมีแฮง 2 “เก้าแสนก้าวเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก”

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสถาบันชีววัตถุ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสมรรถภาพร่างกาย

แข็งแรง มีสุขภาพดี ตื่นตัวกับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำาลังกายที่เหมาะสม ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรสถาบัน

ชีววัตถุ บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้สนใจ

รูปแบบกิจกรรมและการดำาเนินการ 
 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านการประชุมของหน่วยงาน อีเมล ไลน์ หนังสือเชิญชวน 

และติดประกาศเชิญชวนในบริเวณสถาบัน และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกิจกรรม

เป็นการเดินสะสมจำานวนก้าวในระยะเวลา 3 เดือน (ระหว่างเดือน พ.ค. - ส.ค. 2562) เพื่อให้

ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 900,000 ก้าว และแข่งขันระหว่างกลุ่มนักกีฬา ซึ่งกิจกรรมเดินเก้าแสน

ก้าวสามารถทำาได้ทุกที่ ทุกเวลาที่สามารถออกกำาลังกายได้ โดยมีตารางแผนการดำาเนินการ

อย่างชัดเจน 
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แผนการดำาเนินการ

วิธีการดำาเนินการ 
 ดำาเนินการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็น 4 ทีม โดยใช้วิธีการ 4 กลุ่ม คือ แอปเปิ้ล 

มะละกอ กล้วย ส้ม ประกอบด้วย บุคลากรของสถาบันชีววัตถุ จำานวน 36 ราย และบุคลากร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมเป็นจำานวนทั้งหมด 112 ราย 
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 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรายงานผลผ่าน Line Application ชื่อ “เก้าแสนก้าว” 

และแจ้งจำานวนก้าวสะสมของแต่ละวัน ผ่าน Google form ที่จัดทำางานโดยทีมงาน พร้อมสรุป

รายงานผลภาพรวมกิจกรรมทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการให้กำาลังใจในการให้ความสำาคัญกับการ

ออกกำาลังกาย และเมื ่อครบกำาหนดสิ ้นสุดโครงการแล้ว จะมีการมอบประกาศนียบัตร 

e-certification เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด และสนับสนุน

นการรักษาส่ิงแวดล้อมรวมถึงการลดปริมาณขยะ รวมท้ังมีการมอบของท่ีระลึกท่ีได้จากผู้

สนับสนุนกิจกรรมอีกด้วย 

ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 
 1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง มีการแบ่งเวลาการออกกำาลังกาย ผู้ร่วมกิจกรรมได้

ดูแลสุขภาพตนเอง โดยแบ่งเวลามาออกกำาลังกาย ในช่วงสั ้น ๆ ซึ ่งไม่จำาเป็นต้องใช้เวลา

เป็นชั่วโมง เพียงแบ่งการออกกำาลังเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 10 นาที 20 นาที หรือ 30 นาที แต่ให้

รวมกันได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน

 2. การสานสัมพันธ์บุคลากร ต่างหน่วยงาน โครงการ IBP… อยู่ดีมีแฮง 2 “เก้าแสน

ก้าวเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก” เป็นโครงการนำาร่องเพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพัน

ช่วยสร้างสรรค์องค์กรให้มั ่นคง ทำาให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการสร้างสายสัมพันธ์ เป็น

นำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ทำาให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ความสำาเร็จ เกิดความเห็นอกเห็นอก

เห็นใจกัน เกิดความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนทำางาน เกิดบรรยากาศ “ที่ทำางานน่าอยู่

และสังคมสมานฉันท์ โครงการดังกล่าว จึงสนับสนุนแนวคิด สานสัมพันธ์สร้างสรรค์องค์กร

(Happy Society)

 3. การรับฟังให้เกียรติ ด้วยความเสมอภาคกัน การยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกัน

อย่างเท่าเทียมเป็นหลักปฏิบัติท่ีทำาให้ม่ันใจได้ว่าจะไม่เลือกปฏิบัติ โครงการดังกล่าวจึงมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจากหลากหลายอาชีพ และตำาแหน่งหน้าที่ที่มีความแตกต่างกัน การเข้าร่วมกิจกรรม

โดยให้เกียรติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กติกาที่ตั้งขึ้นและเผยแพร่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ด้วยความร่วมมือจาก

ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ และมีความตระหนักถึงความสำาคัญของการออกกำาลังกาย ส่งผล

ให้โครงการ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกาย

 2. การทำางานเป็นทีม ทีมงานมีการมีการกำาหนดเป้าหมายและแผนงานการจัดการชัดเจน 

ทำาให้กิจกรรมดำาเนินการได้ครบตามกำาหนดเวลา

 3. เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทำากิจกรรม กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อยู่ตามภูมิภาค

ต่าง ๆ มีภาระงานที่เหมือนและแตกต่างแต่ด้วยยังคงมีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมือนกัน คือเป็นผู้

มีความรับผิดชอบ มีความเป็นพี่เป็นน้อง และการให้เกียรติกันแม้จะมีความแตกต่างกันในตำาแหน่ง

หน้าที่ ด้วยปัจจัยที่สำาคัญเช่นนี้ จึงสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องได้เป็นอย่างดี

 4. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

สะดวกและมีประสิทธิภาพ มีการใช้บริการเทคโนโลยีที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

สนับสนุนน

 5. มีการสื่อสารร่วมกันอย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง

 6. มีการสร้างแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล การชื่นชมเมื่อทุกคนสามารถ

ชนะใจตัวเองโดยการเริ่มต้นออกกำาลังกาย 

 7. มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 มีกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำาคัญของการออกกำาลังกายอย่างต่อเนื่อง

  4. การเสียสละเวลา จิตอาสา การดำาเนินโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยมีทีมงานที่

ขออาสาเข้ามาช่วยเหลือ โดยมีท้ังงานออกแบบโปรแกรมสำาหรับเก็บจำานวนก้าว การสรุปเก็บรวบรวม

สถิติ และการออกแบบรายงานผลให้น่าสนใจ โดยทั้งหมดเกิดจากพลังจิตอาสาที่เข้ามาทำางานโดย

ไม่หวังผลหรือสิ่งตอบแทน

 5. มีการค้นคว้าและแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี ซ่ึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าว

เกิดจากการท่ีทีมงานท่ีจัดทำาโครงการ ได้เคยเข้าร่วมว่ิงในสนามท่ีจัดโดยองค์กรต่าง ๆ แล้วมองเห็น

ข้อดี ข้อเสีย และได้เสนอเพื่อการนำามาปรับใช้ เช่น การออกแบบการเก็บข้อมูลโดยนำาโปรแกรม

ฟรีจาก google มาใช้เพื่อเก็บจำานวนก้าว ในรูปแบบง่ายสำาหรับผู้ใช้งานและสะดวกสำาหรับ

การสรุปข้อมูล 
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ภาพรวมโครงการ 9 แสนก้าว 

https://youtu.be/qjS1p-ydTx4



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
.................

เรียนรู้คุณค่าตน มากล้น
ความสุข มุ่งสู่ภาวะ

ทางปัญญา
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1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตตปัญญาศึกษา เรื ่อง เรียนรู ้คุณค่าตน 

มากล้นความสุขมุ ่งสู ่ภาวะทางปัญญา

2. โครงการกลยุทธ์การออม/การบริหารเงิน อย่างชาญฉลาด

3. การจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ

 ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานทำาแบบประเมิน

ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ประจำาปีงบประมาณ 2562 โดย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำาเนินการทำาแบบประเมินดังกล่าว

และผลที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสุขจาก Happinometer ของสถาบันฯ จากผู้ตอบ

แบบสอบถาม จำานวน 217 คน พบว่า บุคลากรของสถาบันฯ มีค่าเฉลี่ยความสุขที่ร้อยละ 

61.25 คืออยู่ในเกณฑ์มีความสุข ซึ่ง 3 อันดับที่คนในองค์กรมีความสุขมากที่สุด คือ 1. Happy 

Soul ร้อยละ 68.06 2. Happy Heart ร้อยละ 66.05 3. Happy Brain ร้อยละ 63.90 

ส่วน 3 อันดับที ่คนในองค์กรมีความสุขน้อยที ่สุดคือ 1. Happy Relax ร้อยละ 54.33 

2. Happy Money ร้อยละ 54.87 3. Happy Society ร้อยละ 58.08 รายละเอียด ดังแสดง

ในแผนภาพต่อไปนี้
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 ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้นำาข้อมูลมา

วิเคราะห์ความสุขที่บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขน้อยที่สุดใน 3 ลำาดับ เพื่อจัดทำาโครงการ

สร้างสุขของบุคลากรใน 3 ด้านดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. ด้าน Happy Relax ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ร้อยละ 54.33 ซึ่งสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึง

ความสำาคัญของบุคลากรที่ควรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ เพื่อลดความเครียดจากการทำางาน

เนื่องจากเมื่อเกิดความเครียดระดับความสุขก็จะลดน้อยลงไปด้วย โดยผลกระทบจาก

ความเครียด นอกจากก่อให้เกิดปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ หรืออารมณ์โดยตรงแล้ว ยังส่ง

ผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถาบันฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จิตตปัญญาศึกษา เรื่อง เรียนรู้ คุณค่าตน มาก ล้นความสุข มุ่งสู่สุขภาวะทางปัญญา ในวันที่

29 มีนาคม 2562 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เห็นคุณค่า

ของตนเอง เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และทำางานได้อย่างมีความสุข อีกทั้งให้บุคลากรนำา

แนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต สร้างความผ่อนคลาย ลดผลกระทบจากความเครียด

ซึ่งจิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาจิตใจ มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยตนเอง โดยการพัฒนาจากด้านในจิตใจ และการคิด เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรม

ที่หลากหลาย ทำาให้จิตใจเปิดกว้าง สามารถทำาความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ มีคุณลักษณะที่เด่นชัด

ในด้านความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับการปฏิบัติงานจริงในชีวิต

ประจำาวัน และเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีขึ้น ส่งผลให้

บุคลากรของสถาบันฯ มีความสุขมากขึ้น ซึ่งมีผู ้เข้าร่วมโครงการนี้ จำานวน 160 คน โดย

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.62
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 2. มิติด้านของ Happy Money ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ร้อยละ 54.87 จากผล

การวิเคราะห์ความสุข   ทำาให้ทราบว่าบุคลากรสถาบันฯ บางส่วนมีภาวะเศรษฐกิจ

การเงินที่ไม่ดีนัก ส่งผลให้ระดับความสุขในมิตินี้มีค่าเฉลี่ยตำ่า โดยสถาบันฯ เห็นถึงความ

สำาคัญในการสร้างแนวคิด และองค์ความรู้ด้านการบริหารการเงิน เพื่อเป็นการติดอาวุธ

ให้กับบุคลากรในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง จึงได้จัดให้มีการบรรยาย

ในหัวข้อเรื่อง การบริหารเงินอย่างชาญฉลาด เพื่อความมั่นคงในอนาคต และกลยุทธ์

เสริมสร้างการออม โดยวิทยากรจากธนาคารกสิกรไทยจำากัด (มหาชน) ในวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความรู้ความเข้าใจการบริหารกำาลังทรัพย์ สร้างเสริมนิสัยการออม ทำาให้เกิดขวัญและ

กำาลังใจในการทำางาน สามารถนำาความรู้ไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตเพื่อสร้างความ

ม่ันคงในอนาคต โดยคาดหวังว่าบุคลากรของสถาบันฯ จะมีภาวะเศรษฐกิจการเงินท่ีดีข้ึน

มีเงิน รู ้จักเก็บออม รู ้จักใช้ ไม่มีหนี้สิน ส่งเสริมให้บุคลากรใช้จ่ายอย่างประหยัด 

พอเพียง เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จำานวน 

150 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ คิดเป็นร้อยละ  90.99
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 3. มิติด้าน Happy Society ค่าเฉลี ่ยความสุขอยู ่ที ่ร้อยละ 58.08 โดยจากผล

การวิเคราะห์พบว่าบุคลากรของสถาบันฯ มีความสุขในด้านนี้อยู่ในระดับคะแนนที่ตำ่าอีก

1 มิติ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากภาระงานที่มากขึ้นของแต่ละคน ทำาให้ไม่มีเวลาในการพบปะ 

สังสรรค์ พูดคุย ส่งผลทำาให้ความสุขในด้านนี้ลดลง สถาบันฯ เห็นถึงความสำาคัญในประเด็นนี้

จึงจัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้มีโอกาสพบปะ 

พูดคุย และใช้เวลาว่างในการสวดมนต์เจริญสมาธิ โดยจัดสถานที่เพื่อใช้ในการทำากิจกรรม ณ

ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์

และเจริญพุทธสมาธิ ระหว่างเดือนพฤษภาคม  - กันยายน 2562 โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
1. ผู้บริหารของสถาบันฯ ให้ความสำาคัญ และร่วมผลักดันให้การดำาเนินการตามโครงการ/

กิจกรรม ประสบความสำาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

2. บุคลากรของสถาบันฯ ในทุกระดับเห็นถึงความสำาคัญ และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญสามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำาเนินการให้บุคลากรของสถาบันฯ โหวต

กิจกรรมสร้างสุข สวส.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนสร้างสุขในปีต่อไป โดย

กิจกรรมที่กำาหนดให้บุคลากรโหวตนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง

พ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันในท่ีทำางาน  ท้ังน้ีสรุปผลโหวต 

กิจกรรมสร้างสุข ณ 2 ส.ค.62 เวลา 09.30 น. เป็นดังนี้

 ลำาดับที่ 1  สร้างลานกิจกรรม บริเวณลาน DNA = 110 โหวต

 ลำาดับที่ 2  เก็บขยะ บริเวณโดยรอบอาคาร 1 = 21 โหวต

 และจากผลโหวตดังกล่าว สถาบันฯ จะนำาไปเป็นข้อมูลประกอบการดำาเนินการ

จัดทำาแผนสร้างสุขในปีต่อไป ซึ่งต้องขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทั้งผู้บริหาร 

และบุคลากรในทุกระดับต่อไป



โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ 
จ.สรุาษฎรธ์าน  ี

.................
คนมีเสน่ห์ องค์กรความสุข 
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
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 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ให้ความสำาคัญกับการสร้างความสุขให้กับบุคลากร

โดยผู้อำานวยการเป็นผู้นำาพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านนโยบายวัฒนธรรม

การเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งมีพันธกิจ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรใน

องค์กร โดยบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตรและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่อย่าง

เท่าเทียม และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาองค์กรและตนเองร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ

มีความสุข ซึ่งนโยบายนี้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งหมด 4 ครั้งด้วยกันคือวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2555 โดย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ วันที่ 12 ธันวาคม 2557 โดย นพ.จุมภฏ 

พรมสีดา และ เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศสัญญาร่วมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

(MIO) โดยบุคลากรทีมนำาของโรงพยาบาลทุกคน และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม

2559 โดย นพ.จุมภฏ พรมสีดา นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารเรื่องการให้ความสำาคัญกับ

การสร้างความสุขในการประชุมทุกครั้ง

 กระบวนการสร้างความสุขในองค์กรนั้นยึดหลักการตามวัฒนธรรมองค์กร คือ 

“อ่อนน้อม พร้อมเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการทำางานเป็นทีม” และใช้เครื่องมือ  Mindful-

ness in Organization หรือ MIO ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บุคลากรเป็นคน สุข ดี และเก่ง

ตามโลโก้ ที่ตั้งว่า คนสราญรมย์ คนมีเสน่ห์ ผ่านกรอบแนวคิดของ Change Manage-

ment Process 6 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม : กำาหนดนโยบาย ตั้งคณะทำางาน อบรมผู้บริหาร 

บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ และสนับสนุนงบประมาณ

  ขั้นที่ 2 การสื่อสาร : คณะกรรมการทีมนำาทำาพันธะสัญญาร่วม ผู้อำานวยการ

สื่อสารทุกเวทีการประชุม และส่งเอกสารรายละเอียดสู่หน่วยงาน

  ขั้นที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือ : สร้างทีมวิทยากร ทีมพี่เลี้ยงหน่วยงาน พัฒนา

นวัตกรรม และจัดสิ่งแวดล้อม

  ข้ันท่ี 4 การเรียนรู้ : จัดอบรมบุคลากรท่ัวท้ังองค์กร จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

เป็นระยะ ประกวดผลงาน และ Empowerment Tour โดยผู้อำานวยการและผู้บริหาร

  ขั้นที่ 5 การวัดผล : สร้างแบบวัดผลทั้งเชิงปริมาณ โดยการสอบถามบุคลากร

รายบุคคล ร่วมกับการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน และ

เรื่องเล่าจากการนำาสติไปใช้ในบริบทต่าง ๆ 

  ขั้นที่ 6 การยกย่อง : ค้นหาบุคคลต้นแบบ ยกย่องเชิดชูและให้รางวัล
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 ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร เป็นแกนกลางในการให้ความรู้

ความเข้าใจในโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติ หรือ Mindfulness in Organization กับบุคลากร

ทั้งองค์กร และให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายของโรงพยาบาลในการทำาสมาธิก่อนทำางาน

ก่อนการประชุม และใช้สติในการสนทนา ตลอดจนทำางานอย่างมีสติ ให้เป็นวิถีและ

วัฒนธรรมขององค์กร โดยมีพี่เลี้ยง MIO  ของแต่ละหน่วยงานทำางานประสานกับศูนย์ฯ

ในการเป็นผู้ติดตามส่งเสริมการใช้สติในการทำางานของหน่วยงาน นอกจากนี้ผู้อำานวยการ

มีกิจกรรม Empowerment tour เพื่อเยี่ยมให้กำาลังใจ สนับสนุน และติดตามผลการทำา

กิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฯยังมีการสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้สติ

ในการทำางาน โดยจัดกิจกรรม และนวัตกรรมเกี่ยวกับสติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการทำา

แป้นนำาสมาธิให้กับหน่วยงานไปใช้ในการนำาสมาธิก่อนการประชุมในช่วงแรก และต่อมา

เป็นเสียงการนำาสมาธิก่อนการประชุม และผนวกเรื่องของสติเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของ

การทำางาน เช่น กิจกรรมจิตอาสาพาสุข การบริจาคโลหิต และการนำาสติไปใช้ในการเปลี่ยน

พฤติกรรม ที่เรียกว่า I Can Change , I Can Do for our Hospital และ I Can Save Our 

World by สติ จนทำาให้บุคลากรสามารถเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้สมาธิและสติ

ในการทำางาน และยอมรับในวัฒนธรรมนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

 เมื่อบุคลากรได้เห็นคุณค่าต่อตนเองแล้ว ศูนย์ฯได้ส่งเสริมให้บุคลากรนำาสติไปใช้กับ

ผู้รับบริการตามบริบทของตน และจัดอบรมโปรแกรมสติบำาบัดให้กับบุคลากรเพื่อนำาไปใช้

กับผู้ป่วยกลุ่มโรคซึมเศร้า วิตกกังวล และป้องกันการกลับไปเสพซำ้าในผู้ใช้สารเสพติดด้วย

 เมื่อบุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้แล้ว คณะกรรมการคุณภาพต่าง ๆ 

ก็นำากระบวนการใช้สติในการขับเคลื่อนภารกิจของตนให้เกิดผลคนเป็นสุข เช่น 

 กลุ่มการพยาบาลได้นำาสติไปใช้ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการ

พยาบาล โดยให้พยาบาลทุกคนในกลุ่มการพยาบาลใช้สติในการสื่อสาร เรียกว่าจริยสติ

สนทนา โดยออกมาเป็นแนวปฏิบัติ คู่มือ แบบวัดการใช้สติในการสนทนา จนสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

 คณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้กิจกรรม OD ให้กับบุคลากรจำานวน 

6 รุ่น โดยหลังจากกิจกรรมถอดบทเรียนแล้ว พบว่าแต่ละรุ่นมีกิจกรรมจิตอาสาที่ทำาสิ่งดี ๆ

ให้กับโรงพยาบาลหลายเรื่อง เช่นการทาสีอาคารบันเทิง การทำาความสะอาดสะพานดาว

การบูรณะศาลพระภูมิ เป็นต้น
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ผลการดำาเนินงาน
 1. วิธีการประเมิน มีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดย

 รายบุคคล ใช้แบบสอบถามบุคลากรทุกคน ถึงการทำาสมาธิที่บ้าน ที่ทำางาน และ

การใช้สติในการทำางาน ตลอดจนความสุข ความผูกพันที่มีต่อบุคคล และโรงพยาบาล

ปีละหนึ่งครั้ง

 รายหน่วยงาน วัดทุก 6 เดือน ตามตัวชี้วัดร่วมที่กำาหนดขึ้น เป็นค่าคะแนนบันได

ความสำาเร็จ 5 ขั้น เริ่มจากการทำาสมาธิก่อนหลังการทำางาน / มีการนำาสติไปบูรณาการ

กับ Happy 8 หรือ HPH , ENV / นำาสติไปใช้กับผู้รับบริการ/มีบุคคลต้นแบบ และมี

นวัตกรรม 

 ในส่วนขององค์กร มองผลลัพธ์ในภาพรวมจากผลลัพธ์รายบุคคลและทีมงาน 

 การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ที่มา

จากการเขียนเรื่องเล่าผลของการนำาสติไปใช้ จากการเข้าไปเยี่ยมเสริมพลังของคณะ

ผู้บริหาร จากผลการบำาบัดของผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ  หรือบรรยากาศการประชุมท่ีความขัดแย้ง

ลดลง การ burn out ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลดลง หรือเสียงบ่นที่น้อยลง

 2. ผลของการเปลี่ยนแปลง

 ในภาพรวมขององค์กร พบว่าบุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้น ความผูกพันต่อบุคคล

ทีมและองค์กรเพิ่มขึ้น ด้านทีมงานและองค์กร พบว่าบุคลากรทำางานร่วมกันอย่าง

กัลยาณมิตร ความขัดแย้งลดลง ร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เช่น ตึกชาย 4 ให้ผู้ป่วยทำาสมาธิแล้วลดปัญหาผู้ป่วยหลบหนีลงได้ ตึกหญิง 5 ให้ผู้ป่วย

ทำาสมาธิทุกวันแล้วพบว่าผู้ป่วยหงุดหงิดก้าวร้าวลดลง จำานวนวันนอนเฉลี่ยลดลง หรือ

ให้ผู้บำาบัดยาเสพติดเข้าร่วมกลุ่มสติบำาบัด พบว่าหลังจากกลับบ้านไปไม่เสพยาซำ้าร้อยละ

100 ข้อร้องเรียนจากพฤติกรรมลดลง นวัตกรรม เรื่องสติสร้างสุขภาษามือ ได้รับรางวัล

นวัตกรรมดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 กลุ่มการพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในการประกวด การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำาปี 2562 

จากสภาการพยาบาล ในผลงานชื่อ สติจริยสนทนา และรางวัลหน่วยงานจริยธรรม

คุณธรรมดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2554 – 2559 (6 ปีติดต่อกัน) และปี 2561 

เป็นต้น 
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 นอกจากนี้โรงพยาบาลยังเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการส่งเสริม

เรื่องสติในองค์กร เช่นโรงพยาบาลท่าฉาง และโรงพยาบาลกระบี่ เป็นต้น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผู้นำาองค์กรที่สนับสนุนให้เป็นนโยบายขององค์กร 

 2. MIO ได้ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 

 3. กำาหนดคณะทำางานรับผิดชอบ 

 4. มีตัวชี้วัดในการทำางานที่ครอบคลุมทั้งระดับองค์กร 

 5. การสร้างระบบให้ยั่งยืนในองค์กร 

 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาและผลลัพธ์ของหน่วยงานผ่าน

ผู้นำาขององค์กร 

ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา
 โรงพยาบาลได้มีการถอดบทเรียนได้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่หน่วยงานอื่น

สามารถเรียนรู้ได้



สำานักงานป้องกัน 
ควบคุมโรคที่ 6 

จ.ชลบุรี 
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 ในปี 2562 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยผู้บริหาร

ประกาศเป็นนโยบาย 3 เร่ือง ดังน้ี 1. การพัฒนา Digital transformation 2. การพัฒนา

นวัตกร 3. Healthy Workplace และกำาหนดเป้าหมายการ พัฒนาองค์กรสู่ Digital 

Organization มุ ่งเน้นการพัฒนา Digital transformation และพัฒนานวัตกร 

เพื่อการผลิตนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 มีการ

ประกาศเป็นนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้บริหารร่วมดำาเนินกิจกรรมและเป็น

ต้นแบบให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งกลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัตกร จึงวางแผนการ

ดำาเนินงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร ออกเป็น 3 ด้าน 8 โครงการ ดังนี้

 ด้านความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ จำานวน 4 โครงการ เริ่มต้นปีงบประมาณ

ด้วยการพัฒนาด้านจิตใจเป็น สิ่งแรกด้วยการจัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร

ด้านจริยธรรมคุณธรรม นำาสุขสู่ใจ หลักสูตร “สร้างสุขด้วยสติใน องค์กร” 3 รุ่น เพื่อ

พัฒนาบุคลากรด้านจิตใจเพื่อให้จิตเป็นตัวนำาพาไปสู่การพัฒนากาย อารมณ์ สังคม

และจิตใจ และมีการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำาลังกายทั้งในและนอกหน่วยงาน เพื่อ

ให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมทั้ง กำาหนดมาตรการองค์กร จัดอาหารว่างเป็น

อาหารสุขภาพ ยืดเหยียดร่างกายระหว่างการประชุม

 ด้านความรู้ จำานวน 3 โครงการ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Training for 

The Training ICDL (The International Computer Driving License) และมีการ

จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคนิควิธีเหมือง ข้อมูล Data Mining Tech-

niques ,Data Analytics and Visualization with Microsoft Power BI และ

ผู้เข้าร่วมประชุมนำาเสนอโครงการพัฒนางานใน ปี 2563 เพื่อจัดทำา Data Camp 

learn data Science By Doing จัดทำา คลังข้อมูลดิจิทัล (Cluster CD/NATI/SALT/

Env-Occ/เชิงระบบ) และส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองผ่านระบบ E-learning 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรม ร้อยละ 92.6

 ด้านสิ่งแวดล้อม จำานวน 1 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างบรรยากาศให้

เอื้อต่อการทำางาน ตามเกณฑ์การ ประเมิน Healthy workplace และหน่วยงานได้รับ

การประเมินผ่านเกณฑ์ 2 หน่วยงาน (ปี 2561 ศตม.ตราด ผ่าน เกณฑ์ระดับดีมาก/ ปี 

2562 ศตม.6.5 จันทบุรี ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก
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 จากการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรดังกล่าว บุคลากรมีความพึงพอใจต่อ

การพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 77.25 (เป้าหมายร้อยละ 75) และผลการประเมิน Hap-

pinometer ในปี 2562 ในภาพรวม พบว่าบุคลากรของ หน่วยงานอยู่ในเกณฑ์มีความสุข

ร้อยละ 64.78 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 63.93 และจากผลการประเมินรายด้าน 

พบว่ามีความสุขเพิ่มขึ ้นทุกมิติ ดังนี ้ Happy Sout ร้อยละ 73.02 Happy Heart 

ร้อยละ71.27 Happy Society ร้อยละ 67.13 Happy work life 65.42 Happy Brain 

ร้อยละ 64.91 Happy Body ร้อยละ 64.63 Happy relax 58.98 Happy Family 

ร้อยละ 66.34 และHappy Money ร้อยละ 51.30 การดำาเนินกิจกรรมองค์กรสร้างสุข

นั ้น นอกจากหน่วยงานจะมีผู ้บริหารเป็นแบบต้นแบบที ่ดีในการดำาเนินงานแล้ว 

การส่งเสริมสนับสนุนสร้างบรรยากาศให้ เอื้อต่อการทำางาน และสิ่งสำาคัญที่สุดคือ

บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำาความรู้ไปสู่ การปฏิบัติ

โดยต้องเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ไปถึงชุมชนรอบข้าง เพื่อให้การดำาเนินงานภายใต้นโยบาย 

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ต่อไป

ผลการดำาเนินงาน
 ในระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2561) สำานักงานฯ มุ่งเน้นด้านการ

พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ให้ มีศักยภาพ และสมรรถนะ เพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยน

ทัศนคติในการปฏิบัติงานพร้อมรับการสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึง

สอดคล้องตามการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยในปี 2562 ผู้บริหารของหน่วยงานได้ 

กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กร สู่ Digital Organization มุ่งเน้นการพัฒนา Digital 

transformation และการ พัฒนานวัตกร ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจน การพัฒนาตนเอง รวมถึงการ

แบ่งปัน ทำาประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม ตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้ให้ไว้ “สามัคคี 

ดี เก่ง สุข” เพื่อให้บุคลากรเกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำางาน ใช้ชีวิตประจำาวัน

ทำางานอย่างมีความสุข และ มีร่างกาย จิตใจที่แข็งแรง ภายใต้การดำาเนินกิจกรรม

เสริมสร้างความสุข และความผูกพันของบุคลากร สคร.6 ชลบุรี โดยในปีงบประมาณ 

2562 มีการดำาเนินกิจกรรม 8 โครงการ ดังนี้
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 1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับสากล

ด้วยมาตรฐานสากล โดย การพัฒนา Training for The Training ICDL (The Interna-

tional Computer Driving License) จำานวน 10 คน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ

ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทาง

อินเทอร์เน็ต 2. จัดอบรมหลักสูตร Practical Data Science for Government 

Personal Development in Data Analysis Tools ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม

2562 และ 1 - 2 สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อ

การเรียนรู้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อการ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ขั้นตอนและวิธีการพัฒนางานบริหาร

จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analysis), การวิเคราะห์

ข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล Data Mining Techniques , Data Analytics

and Visualization with Microsoft Power BI และผู้เข้าร่วมประชุมนำาเสนอ โครงการ

เพ่ือพัฒนางานใน ปี 2563 เข้าสู่โครงการ Data Camp learn data Science By Doing 

จัดทำาคลังข้อมูล ดิจิทัล (Cluster CD/NATI/SALT/Env-Occ/เชิงระบบ) และ พัฒนา

โครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (How to Build a Data Science project และ

3. จัดอบรมโปรแกรม Advance Power point และ Advance Excel ใน วันที่ 28 

กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 และวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562 ตามลำาดับ กลุ่มเป้าหมาย

รุ่นละ 45 คน เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาเก่ียวกับด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล  3  โครงการ จำานวน  10  คน  คือ เข้าร่วมสัมมนา 5G ปลุกไทย ที่ 1 ในอาเซียน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ และ Heamatics การเปลี่ยนผ่านระบบสาธารณสุขดิจิทัล
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สรุปผลการดำาเนินงาน บุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำานวน 102 คน (เป้าหมาย 90 คน) 

และผลการสำารวจ Happinomiter มิติ Happy Brain ปี 2562 พบว่าคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน

จากปี 2561 จากร้อยละ 63.88 เพิ่มเป็นร้อย ละ 64.91

 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1) พัฒนานวัตกร สู่นวัตกรรม

ของหน่วยงาน ดังน้ี พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์งานบริการ

ภาครัฐ 4.0 เพื่อสร้างโจทย์การพัฒนานวัตกรรม และการวางแผนการสร้างนวัตกรรม/

พัฒนาบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรค ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

และตั้งโจทย์การสร้างนวัตกรรมกลุ่ม ทั้งหมด 11 เรื่อง / สนามคิดประดิษฐ์ปัญญา Let's 

grow show 13 เป็นเวทีร่วมแสดงความคิด ร่วมสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมการ

ทำางานร่วมกัน 2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้ พัฒนาตนเองผ่านระบบ E-learning บุคลากร

เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรม ร้อยละ 92.6 จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร

เช่น การจัดทำาส่ือในรูปแบบ INFO ให้กับคณะกรรมการส่ือสาร และผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้

และฝึกปฏิบัติจำานวน 30 คน สอนโดยนักวิชาการเผยแพร่ และกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ

รวมถึงจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 

จำานวน 22 โครงการ และศึกษาดูงานมาตรฐานการ ให้บริการ จำานวน 3 แห่ง คลีนิคสีลม

ทรอปเมด โรงพยาบาลตากสิน และศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงเทพมหานคร
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สรุปผลการดำาเนินงาน บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 77.25 

(เป้าหมายร้อยละ 75) และผล การสำารวจ Happinomiter มิติ Happy Brain ปี 2562 

พบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากร้อยละ 63.88 เพิ่มเป็นร้อยละ 64.91 และมิติ

Happy Work Life พบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากร้อยละ 64.50 เพิ่มเป็น

ร้อยละ 65.42

 3. โครงการสถานที่น่าอยู่ น่าทำางาน มีการดำาเนินงานต่อเนื่องมาจาก ปี 2560 

เริ่มต้นการดำาเนินงานมาจากกิจกรรม 5 ส มีการแต่งตั้งคณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนการ

ดำาเนินงาน 4 ด้าน คือด้านสะอาด ด้านความปลอดภัย ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านมีชีวิตชีวา

กำาหนดเป้าหมายในปี 2562 พัฒนาหน่วยงานเพื่อรับการประเมินสถานที่น่าอยู่น่าทำางาน

จำานวน 2 แห่ง และให้รายงานผลการดำาเนินงานและภาพรวมและรายด้านในการประชุม

คณะกรรมการของหน่วยงานทุกเดือน และในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจำารัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจ เยี่ยมการดำาเนินกิจกรรม 

Healthy Work Place และให้ข้อเสนอแนะการดำาเนินกิจกรรมสู่ความยั่งยืนต่อไป
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การดำาเนินกิจกรรมในแต่ละด้านขับเคลื่อนโดยคณะทำางานซึ่งแต่งตั้งมาจากบุคลากร

ทุกกลุ่มงาน โดยมีการดำาเนิน กิจกรรม ดังนี้

 ด้านสะอาด : 

 - จัดกิจกรรมสัปดาห์ 5 ส Big Cleaning Day และตรวจประเมิน 5 ส. จำานวน 4 คร้ัง 

 - ตรวจประเมิน 5 ส. ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศจำานวน 3 แห่ง ในวันที่ 

           13-14 พฤษภาคม 2562

 - ปรับปรุงห้องนำ้าให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย เช่นมีการระบายอากาศ 

           แสงสว่างเพียงพอ บันทึกการทำาความสะอาดห้องน้ำาตามมาตรฐาน 

 - มีการควบคุมสัตว์และแมลงนำาโรคได้แก่แมลงสาบแมลงวันหนูและยุงในสถาน

ที่ทำางานเช่นมีการทำาลายแหล่งอาหาร/แหล่งเพาะพันธุ์และมีการกำาจัดโดยการใช้เครื่อง

มือดักจับ โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค มีการ สำารวจและกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนำ้า

ยุงลายทุกสัปดาห์ ดำาเนินการวางกรงดักหนูในอาคารทั้ง 5 อาคาร ทุก เดือน และป้องกัน

แมลงสาบโดยไม่ท้ิงภาชนะหรือถุงใส่อาหารในถังขยะแต่ละกลุ่มงาน และกำาจัดขยะทุกวัน
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ด้านปลอดภัย : 

 - คณะทำางานทบทวน/ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดจาการทำางาน

 - จัดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ

 - สำารวจเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการบำารุงรักษาให้อยู่

           ในสภาพดีและไม่มีชิ้นส่วนที่ชำารุด

 - แสดงเส้นและขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายหรือเขตห้ามเข้าใกล้

  - ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานประจำาเดือน 

 - จัดทำาแผนอัคคีภัย ทางหนีไฟ

ด้านสิ่งแวดล้อมดี : 

 - มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงเพียงพอตามมาตรฐาน และ

           จากการสำารวจจำานวน 113 จุด มีค่า ความเข้มแสงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

           จำานวน 43 จุด คิดเป็นร้อยละ 38.06 ซึ่งในจุดที่แสงไม่ได้ตามมาตรฐาน 

           จะดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 - จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอและอุณหภูมิเหมาะสม 

 - ปรับปรุงที่รองรับขยะมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด แยกขยะแต่ละชนิด และมี

              การบันทึกผลการแยกขยะในแต่ละเดือน รณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก 

           โฟม ในสำานักงาน โดยมีให้บริการให้ยืมถุงผ้า 

 - ดำาเนินงานบำาบัดนำ้าเสียจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

           ผ่านเกณฑ์

 - ปรับพื้นที่ว่างให้เป็นสนามเปตอง ตรวจและบันทึกการทำาความสะอาด

           ห้องนำ้าเพื่อให้เป็นห้องนำ้ามาตรฐาน
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ด้านมีชีวิตชีวาและมีสมดุลชีวิต : 

 - กิจกรรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และความ

            สมดุลในชีวิตและการทำางานแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยการจัดบอร์ดให้ความรู้เดือนละ 

             1 เรื ่อง เช่น เรื ่องการระบาดของไข้เลือดออก การรับประทาน อาหารที่มี

           ประโยชน์ เป็นต้น 

 - กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในการลด เลิกบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 

           พฤษภาคม 2562 และรณรงค์การลด สิ่งเสพติดผ่านทาง Line สคร.6 ชลบุรี 

 - ตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับบุคลากร โดยพบบุคลากรมีร่างกายที่นำ้าหนัก

           เกิน 18.52 อ้วนระดับ 1 อยู่ถึงร้อย ละ 23.7 และอ้วนระดับ 2 ร้อยละ 13.33 

             และพบโคเลสเตอรอลในเลือดผิดปกติร้อยละ 64.21 ซึ่งจากผลการ ตรวจคณะ

           ทำางานจึงมีจัดกิจกรรม Exercise Your Fat Off Season 2 “เพื่อนคู่สนิท  

           คิดออกกำาลังกาย” เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพซ่ึงกัน

           และกัน โดยเริ่มจากการออกกำาลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

           เพื่อทำาให้ร่างกายสมส่วน และลดโคเลสเตอรอลลง กิจกรรมมีผู้สมัครเข้าร่วม

            โครงการจำานวน 20 คู่ และจะมีการมอบรางวัลให้คู่ท่ีสามารถดำาเนินการได้ตาม

           เป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ลด นำ้าหนัก ลดรอบเอว รวมถึงลดไขมัน นำ้าตาลในเลือด

           ได้ตามที่กำาหนดไว้ กำาหนดการประเมินผล เดือน ธันวาคม 2562 

 - จัดมุมปฐมพยาบาลโดยมีตู้ยาสามัญประจำาบ้าน และเครื่องชั่งนำ้าหนัก เครื่อง

           วัดความดัน เพื่อให้บริการกับ บุคลากร 

 - จัดทำามาตรการองค์กรการจัดอาหารว่างเพื ่อสุขภาพ และการยืดเหยียด

           ระหว่างการประชุม
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 สรุปผลการดำาเนินงาน : หน่วยงานมีการประเมินตนเอง (self assessment) 

ตามเกณฑ์ Healthy Work Place ทั้ง 4 ด้านอยู่ที่ร้อยละ 70.27 (เป้าหมาย ร้อยละ 

60) หน่วยงานได้ขอรับการตรวจประเมินสถานที่น่าอยู่น่า ทำางาน จำานวน 2 แห่ง

 - สคร.6 ชลบุรี ผลการประเมินผ่านการประเมินอยู่ในระดับดี แบบมีเงื่อนไข

การปรับปรุงพัฒนา จำานวน 4 ข้อ จากศูนย์อนามัยที่ 6 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

 - ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงที่ 6.5 จังหวัดจันทบุรี ผลการประเมิน 

“ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก” จากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันบุรี ในวันที่ 21 

สิงหาคม 2562
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 3. โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพกาย กำาหนดมาตรการองค์กร จัดอาหารว่าง

เป็นอาหารสุขภาพ ยืดเหยียด ร่างกายระหว่างการประชุม จัดกิจกรรมกีฬาสี ในช่วง

เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความ สามัคคี และส่งเสริมการ

ออกกำาลังกายในหน่วยงาน แข่งกีฬา 4 ประเภท คือ แบดมินตัน เปตอง ปิงปอง และ

ปาเป้า กระตุ้นให้ออกกำาลังการประจำาสัปดาห์ จัดตั้ง ชมรม Healthy DPC 6 มี

กรุ๊ปไลน์ที่ สื่อสาร แนะนำาวิธีการออกกำาลัง ชักชวนออกกำาลังกายหลังเลิกงาน และ

ร่วมชักชวนกันไปวิ่งในสถานที่ต่างๆ และจัดตั้งโครงการ “เพื่อนคู่สนิท คิดออก 

กำาลังกาย” ตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน

20 คู่

 สรุปผลการดำาเนินงาน บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 27 ของบุคลากร

ทั้งหมด (เป้าหมาย ร้อยละ 20) โดย ผลการสำารวจ Happinomite มิติ Happy 

Body พบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากร้อยละ 63.32 เพิ่มเป็น ร้อยละ 

64.63



56 56

 4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำาสุขสู ่ใจ เริ ่มต้นปี 2562 

จัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร ด้านจริยธรรมคุณธรรม นำาสุขสู่ใจ หลักสูตร 

“สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” 3 รุ่น จำานวน 90 คน วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากร

ด้านจิตใจเพื่อให้จิตเป็นตัวนำาพาไปสู่การพัฒนากาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ส่งเสริม

ให้บุคลากร รู้จักคุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่าของผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลากรที่อยู่

ร่วมกันในองค์กรหรือในสังคมได้อย่างมี ความสุข กิจกรรมแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

การสร้างสุขด้วยสติ ตามรู้-รู้จิต การออกแบบชีวิต การรู้สึก-นึกขึ้นได้ และองค์กร

แห่งรัก โดยพบว่าบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ

87.65 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ

ทำาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ในวัน สำาคัญทางศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา

วันเข้าพรรษา เป็นต้น และในวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารและ บุคลากรเข้า

ร่วมสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำาปี 2562 โดยหน่วยงานได้รับ

รางวัลชมเชย จากการเข้าประกวดรางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม

ประจำาปี 2562 และประเภทบุคลากรได้ จำานวน 3 รางวัล คือรางวัลบุคลากรดีเด่น

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ และประเภทลูกจ้างประจำา โดยได้

รางวัลรองชนะเลิศลำาดับ 2 และรางวัลชมเชยตามลำาดับ และได้รับประกาศนียบัตร

จากการส่งผลงาน ประกวดเรื่องเล่าจำานวน 1 รางวัล
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 สรุปผลการดำาเนินงาน ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

อยู่ร้อยละ 85.06 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) โดยผลการสำารวจ Happinomiter มิติ Happy

Soul ปี 2562 พบว่าคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จากร้อยละ 71.24 เพ่ิมเป็นร้อยละ 

73.02 และเป็นมิติที่บุคลากรมีความสุขมากที่สุด และมิติ Happy Relax พบว่า คะแนน

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากร้อยละ 57.18 เพิ่มเป็นร้อยละ 58.98

 5. กิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยด้านการเงิน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรจัด

ทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายผ่าน Application ต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน

ตามช่องทางการส่ือสารต่างๆ มีบุคคลต้นแบบด้านการ ใช้จ่าย และให้คำาปรึกษากับเพ่ือน

ร่วมงานด้านการเงิน

 สรุปผลการดำาเนินงาน มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 26 (เป้าหมาย 25 

คน ) โดยผลการ สำารวจ Happinomite มิติ Happy Money ปี 2562 พบว่าคะแนน

เฉลี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จาก ร้อยละ 50.66 เพิ่มเป็นร้อยละ 51.30
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 6. โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชน และสังคม เจ้าหน้าที่ สคร.6 ชลบุรี สมัคร

และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำาความ ดีด้วยหัวใจ ดังนี้ 1) ผู้บริหารและบุคลากร

เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักนำ้าในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ และร่วมเป็นจิตอาสา

ทำาความดีด้วยหัวใจ 2) ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก ร่วมกิจกรรมวันดินโลก กิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับเอกชน

ณ ชายฝ่ังทะเลชลบุรี กิจกรรมเพ่ิมปริมาณสัตว์นำ้าเศรษฐกิจทางทะเลร่วมกับเทศบาล

บ้านส่วน ณ สะพานชลมารควิถี จังหวัดชลบุรี 3) ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม มอบ

ของขวัญในวันเด็ก บริจาคสิ่งของและ ทุนการศึกษากับเด็กออทิสติก 4) ร่วมบริจาค

โลหิตเนื่องในวันสำาคัญทุก ๆ 3 เดือน และ 5) ร่วมทำากิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่น 

ทำาความสะอาดวัด สำารวจและกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำาความสะอาดถนน

ร่วมกับชุมชนในวันสำาคัญต่างๆ

 สรุปผลการดำาเนินงาน บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ท่ีร้อยละ

82.88 (เป้าหมายร้อยละ 80) และ บุคลากรในหน่วยงานได้สมัครเป็นจิตอาสา

จำานวน 85 คน โดยผลการสำารวจ Happinomiter มิติ Happy Heart ปี 2562 

พบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากร้อยละ 70.45 เพิ่มเป็นร้อยละ 71.27
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7. กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ง

เสริมความรักและความ ผูกพันต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร เช่น 

 - การแข่งขันกีฬาสามัคคีประจำาปีในวันที่ 9 มกราคม 2562

 - กิจกรรมมอบสิ่งของและกำาลังใจบุคลากรเมื่อยามเจ็บป่วย และคลอดบุตร

  - การแสดงความเสียใจเมื่อครอบครัวของบุคลากรในหน่วยงานถึงแก่กรรม

  - ช่วยเหลือบุคลากรเมื่อได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ 

 - แสดงความยินดี ชื่นชม และมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ

 - กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรผ่านช่องทางไลน์ของ สคร.6 ชลบุรี 

           ในทุกเดือน 

 - กิจกรรมรดนำ้าดำาหัว และกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

           ปีงบประมาณ 2562

 สรุปผลการดำาเนินงาน อัตราการคงอยู่ของบุคลากรปีงบประมาณ 2562 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 89.05 (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 88) โดยผลการสำารวจด้าน

ความผูกพันของบุคลากร พบว่าเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จากร้อยละ 68.9 เพ่ิมเป็นร้อยละ 

69.48 และมิติ Happy Family ปี 2562 พบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จาก

ร้อยละ 65.29 เพิ่มเป็นร้อยละ 66.34
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผู้บริหารประกาศเป็นนโยบายองค์กรที่ชัดเจน และเป็นต้นแบบ และมี

             ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม 

 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบในการดำาเนินงาน และ

             กำาหนดระยะเวลาที่ติดตามที่ชัดเจน 

 3. บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสำาคัญของการเสริมสร้างความสุขและ

               ผูกพันในองค์กร และมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และอย่างต่อเน่ือง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ผลการสำารวจความสุข (Happinometer) และความผูกพันของบุคลากร 

             ยังไม่สามารถระบุตัวตนผู้ประเมินได้ ทำาให้การจัดทำากิจกรรม/โครงการ 

             ต้องทำาในภาพรวมองค์กร ไม่สามารถกำาหนดกลุ่มเป้าหมายได้ 

 2. นำาผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม และข้อเสนอแนะ

             ความต้องการจากบุคลากร มาจัดทำากิจกรรมเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย



ศูนย์อนามัยที่ 9  
จ.นครราชสีมา 

.................
HPC9 “สร้าง-สุข-ได้”

บ้านแห่งความรัก
ความสุข และความผูกพัน



62 62

HPC9 “สุข-สร้าง-ได้”บ้านแห่งความรัก ความสุข และความผูกพัน

 จากการกำาหนดเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ สุขภาพยั่งยืน และเป้าหมายกรมอนามัยที่จะขับเคลื่อนการ

ดำาเนินงานด้านความสร้างสุข ความผูกพันสู่การบรรลุผลการ ประเมิน Happinometer 

ซึ่งพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนมีความต้องการความรัก ความอบอุ่น และการยอมรับจาก

สังคม ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 9 จึงให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานตามนโยบายเสริมสร้าง

ความผูกพันของบุคลากร โดยน้อมนำาพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

“เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการสร้างความสุข และ ความผูกพันในองค์กร

ซึ่งการกำาหนดกิจกรรมต่างๆในหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนรวมทั้ง

ผู้บริหารทุกระดับ กระบวนการแรกเริ่มดำาเนินการที่การสร้างความ “เข้าใจ” ในความ

ต้องการของบุคลากร และทบทวนจุดอ่อนที่ ต้องพัฒนาจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย

7 ด้าน (31 คำาถาม) ในปีที่ผ่านมาเป็นตัวช่วยสะท้อนให้เรารู้ว่าการดำาเนินงานในเรื่อง

ไหนที่เราทำาได้ดีและเรื่องไหนที่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องพัฒนา ทำาให้สามารถตัดสินใจได้

ว่าเราควรจะทำาเรื่องใด ก่อน-หลัง ผู้อำานวยการศูนย์อนามัยที่ 9 ได้ชี้แจงนโยบายระดับ

กระทรวง กรมอนามัย และให้แนวทาง 3 อย่างเป็นสิ่งยึด ในการดำาเนินชีวิต คือ “ซื่อสัตย์ 

รับผิดชอบ ไม่เห็นแก่ตัว” มีนโยบายกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต กินข้าวร่วมกัน สำาราญใจ” 

เป็นประจำาทุกเดือนเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกและสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่

ได้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุยนอก เวลางาน รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนรองรับตาม

แนวคิดองค์กรสร้างสุข 9 ประการที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559-2561 เพิ่ม

กิจกรรมให้มากขึ้นในปี 2562 เกิดนโยบายเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร

โดยกำาหนดมาตรการสำาคัญ 7 ข้อ คือ 1) ทีมผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดี เปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วม 2) ส่งเสริมการ พัฒนาองค์กรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3) ส่งเสริม

การสร้างบรรยากาศสถานที่ทำางาน 4) ปรับปรุงการสื่อสารและ ถ่ายทอดทิศทางของ

องค์กร 5) สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำานึกในบุคลากร 6) ส่งเสริมความสัมพันธ์และ

ความสามัคคีในบุคลากร 7) เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานและเสริมแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติการ ทั้งหมดที่กล่าวมาได้ คำานึงถึงเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ของเราเอง กระบวนการต่อมาคณะกรรมการ HR ดำาเนินการเข้าถึง” บุคลากรทุกระดับ 

ด้วยการสื่อสาร (Commนnication) และการบริหารความต้องการของบุคลากรแบบมี

ส่วนร่วม (Participate) เริ่มจากสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทุกคน
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ทราบในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในการดำาเนินงานที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วม

แสดงความคิดเห็นในการจัดทำากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น มาตรการด้านสุขภาพ Happy

Body ภายในองค์กร เช่น 10 นโยบาย Health Model, Chicken dance, Aqua 

Exercise, Hello Exercise, Delivery Exercise ร่วมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมออกกำาลังกายนอกหน่วยงาน เช่น หมอชวนวิ่ง, การเต้น Flash Mob Dance, 

คีตะมวยไทย เป็นต้น เนื่องจากเราเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม มีอาคาร สถานที่แบ่งเป็นสัดส่วนได้อย่างลงตัวและเหมาะสม มีอุปกรณ์

ที่เอื้อต่อการทำางาน ดังนั้น เรื่องสุขภาพของบุคลากรจึงเป็น เรื่องสำาคัญ การทำาให้

บุคลากรทุกคนเข้าใจ เข้าถึง จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพึงประสงค์ และบอกต่อ

คนใกล้ตัว ขยายผลต่อไปยังคนรอบข้างในสังคมคือเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ สำาหรับ

ประเด็นเรื่องการสื่อสาร มุ่งเน้นในระดับหัวหน้า ทุกกลุ่มงานให้ความสำาคัญ ช่วยกำากับ

ติดตามการสื่อสารไปให้ถึงทุกระดับ และตรวจสอบปริมาณการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ผ่าน

กลุ่ม Line HPC Square ซึ่งใช้สื่อสารเฉพาะเรื่องงานหรือข้อมูลที่สำาคัญของหน่วยงาน 

การประเมินความพึงพอใจ หรือการจัดทำาแบบสำารวจต่างๆก่อนการจัดกิจกรรมสำาคัญ 

และตรวจสอบปริมาณผู้รับรู้เป็นภาพรายกลุ่มในเรื่องนั้นๆ โดย ผู้รับผิดชอบในการ

เชิญเข้า-ออก คือ Admin เท่านั้น จากการดำาเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดี เป็นอีกเครื ่องมือหนึ่งที ่ช่วยให้การสื่อสารเข้าถึงบุคลากรทุกระดับได้

เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีอีกกิจกรรมที่บุคลากรมีความสุข และรักที่จะทำาอย่างชัดเจน 

คือ Happy Money เป็นกิจกรรมออมเงินกับกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มสมาชิกและ

ปันผล , จัดตั้งกลุ่มสร้างรายได้, จัดตลาดนัดสร้างสุข ทุกวันพุธแรกของเดือน, สนับสนุน

ช่องทางการหารายได้พิเศษหลังจาก ทำางานประจำา ตามความสามารถพิเศษ ขายของ

ออนไลน์ ตลาดนัดออนไลน์ ในกลุ่มนี้เกิดกลุ่ม Line ที่มีความชอบ คล้ายๆกัน มีสมาชิก

กว่า 100 คน ชอบซื้อและชอบขายของ ซึ่งเกิดจากความสมัครใจและได้แลกเปลี่ยน

ความสนใจใน เรื่องที่ผ่อนคลายจากงานประจำา ส่วน Happy Relax ปีนี้เราได้มีโอกาส

จัดกิจกรรรมพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพคู่ คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

สร้างบรรยากาศ 3ส คือ “สนุกสนาน มีส่วนร่วม และมีสาระ” และในส่วนของกิจกรรม

ด้าน Happy Heart, Happy Soul, Happy Society, Happy Family, Happy Brain 

และ Happy Worklife ก็ยังคงดำาเนินการต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านๆมา อาจจะเน้นเฉพาะด้าน

กายภาพเป็นส่วนใหญ่ ยังขาดด้านจิตใจ ถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย และโอกาสให้องค์กรได้

พัฒนาในปีต่อๆไป ที่สำาคัญในองค์กรเรามีการอยู่กับความเห็นต่างอย่างลงตัว



64 64

มีการยอมรับ ความเห็นของกันและกัน มีความขัดแย้งเหมือนกับทุกองค์กร แต่สิ่งหนึ่ง

ที่ยังอยู่ร่วมกันได้คือเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมานาน ผ่านทุกข์ ผ่านสุข ผ่านการเปลี่ยนแปลง

อะไรมามากมาย และมีความผูกพันกันยาวนาน มีความเป็นพี่เป็นน้องสูง มีความ 

สมดุลกันระหว่าง Baby Boomer GEN X และ GEN Y มีการเรียนรู้และทำาความเข้าใจ

สังคมในองค์กร และสามารถ ปรับตัวเข้าหากันได้ เป็นองค์กรที่มีความสุขในระดับที่

ทุกคนยอมรับได้ ในกระบวนการสุดท้าย คือ การพัฒนา” ความสุข และความผูกพัน 

ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำางานขององค์กร (Corporate 

Culture) สิ่ง สำาคัญเรา Copy ความสุขและความผูกพันขององค์กรอื่นมาไม่ได้ แต่เรา

สามารถเรียนรู้ และนำามาต่อยอดได้

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. พื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความรักความสามัคคีอยู่เดิมซึ่ง

             เป็นจุดแข็งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 2. ผู ้นำามีทิศทางการดำาเนินงานที่ชัดเจนตามนโยบายระดับชาติ กระทรวง 

             กรมอนามัย และใส่ใจดูแลบุคลากรทุกระดับ เป็นกันเอง เสมือนเป็น

             ครอบครัวเดียวกัน 

 3. ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนแนวทางการดำาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 4. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนขับเคลื่อนการดำาเนินงานร่วมกัน และยึด

             ตามปฏิญญาศูนย์อนามัยที่ 9 “รู้สำานึก รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจองค์กร” อย่าง

             ต่อเนื่องสมำ่าเสมอ 

 5. สร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีการติดตามผลการสื่อสาร เพื่อ

             สะท้อนข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง 

 6. บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในหลากหลาย

              ด้านสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร ทำาให้มีความรู้ ความสามารถในการ

             ทำางานแต่ละงานให้บรรลุความสำาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. การยอมรับนับถือ การเคารพ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน แบบพี่-เพื่อน-

             น้องของบุคลากรในองค์กร
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร ต้องมีความ

             สมำ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึง 

             ขององค์กร มีความเชื่อมั่นระหว่างกัน 

 2. การพัฒนาภาวะผู้นำาในตนเอง เริ่มจากการมองกลุ่มบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

            ศักยภาพในปีที่ผ่านๆมา ค้นหาทีมที่จะเป็นนักสร้างสุของค์กร, นักจัดการ

            ความสุขขององค์กร,นักส่งเสริมจิตสาธารณะ และจิตอาสา เพื่อเป็นแกนหลัก

              สำาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรและองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื ่อง 

            เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบ แห่งความสุขในอนาคต

 3. ออกแบบกิจกรรมความผูกพันในองค์กร โดยใช้ Happy Workplace เป็น

            แนวทาง และสร้างบรรยากาศสิ ่งแวดล้อมในการทำางานให้มีความสดชื ่น

             สะอาด และสวยงาม 

 4. พัฒนาช่องทางการส่ือสารเพ่ือสร้างความผูกพันเป็นเร่ืองยาก แต่มีความสำาคัญย่ิง 

             โดยเฉพาะการสื่อสารแบบ

 5. การวิเคราะห์และติดตามประเมินกิจกรรมท่ีดำาเนินการสำาเร็จหรือล้มเหลว ถือเป็น

             บทเรียนท่ีสำาคัญ มีเร่ืองใดบ้างท่ีต้องปรับปรุง โดยผลการปรับปรุงพัฒนาน้ันต้อง

            ทำาให้เกิดความรู้สึกผูกพันของบุคลากร ซึ่งวัดได้จากความทุ่มเท ความเอาใจใส่

            ความกระตือรือร้น ความมุ่งความสำาเร็จ ความมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สิ่งเหล่านี้

            จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคคล 

 6. การพัฒนาแผนการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของปีต่อไป ควรกระตุ้นให้

             ทุกคนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดและทำาความเข้าใจกับคนใน Generations ต่างๆ

ภาพแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยสำาคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 9 ประจำาปี 2562



สำานักสารนิเทศ 
.................

การส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กร
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การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

 นางสาวศิริมา ธีระศักดิ์ ผู้อำานวยการสำานักสารนิเทศ ได้ประกาศเจตนารมณ์

การเป็นองค์กร คุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2561 พร้อมทั้งแต่งตั้ง คณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม

ของหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้ บุคลากรทุกคนในสำานักสารนิเทศ ปฏิบัติตน

ตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยืนหยัดใน สิ่งที่ถูกต้อง และมีความสุข

ในการปฏิบัติงาน ซึ ่งผลจากการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และ

สุขภาวะองค์กร (HPI) ประจำาปี 2561 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 55.57 คะแนน ผู้อำานวยการ

สำานักสารนิเทศ จึงอนุมัติให้จัดทำาโครงการคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำานัก

สารนิเทศ.สู่องค์กรแห่งความสุข ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ตามหลักสูตร

“ขับเคล่ือน องค์การประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศและเจริญรอยตามความพอเพียงสู่องค์กร

แห่งความสุข (3 วัน 2 คืน)” โดยมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบนอกเหนือจากการ

จัดโครงการฯ ดังกล่าว เป็นระยะ ๆ เพื่อ มุ่งหวังให้บุคลากรมีสมาธิ สติปัญญา มีความ

เมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นและผู้ร่วมงาน อันจะส่งผลให้เกิด ทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน 

และทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 - วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมุ่งมั่นของผู้บริหารในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น

องค์กรคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุข

 - บุคลากรสำานักสารนิเทศทุกคนมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนเอง ให้อภัยและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยยึดเป้าหมายองค์กร

เป็นสำาคัญ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 - ควรมีการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

ของผลการดำาเนินงานและขยายความครอบคลุมในการดำาเนินงานทั้งหน่วยงานที่มีใน

โครงสร้างและไม่มีใน โครงสร้าง ของสำานักงานปลัด
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ภาพกิจกรรม ธรรมะสวัสดี ตามโครงการคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำานัก

สารนิเทศองค์กรแห่งความสุข ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำาริ ที่เขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
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เขตสุขภาพที่ 1
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สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 

 โครงการ Happy MOPH :สุขสร้างได้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสริมพลัง สร้างการ

เรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข : Happy Work place Award” 

บทสรุปผู้บริหาร 

 องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำาเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ 

“คนทำางานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำาคัญและเป็นกำาลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร

ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนา นโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคล่ือน

เครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำางาน ด้วยเป็นความสำาคัญว่าเมื่อคนทำางาน

ในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกใน

ครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทำางานนับว่า

เป็นปัจจัยสำาคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการ

ทำางาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ลดความตึงเครียดจากการทำางาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้ง

ในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำางานเปรียบเสมือน นำ้าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับ

เปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำาร็จ 

 1. การส่งเสริมและสนับสนุนของผู้บริหารทุกระดับ โดยการกำาหนดวิทัศน์ กลยุทธ์ 

นโยบาย และ วัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ด้วยให้ความสำาคัญ “คน ระบบ องค์กร” ที่ต้อง

ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 

 2. การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงบุคลากรทุกระดับ 

และ ผู้บริหารต้อง เป็นแบบอย่างที่ดี เอาจริง เอาจัง ร่วมคิด ร่วมทำา สร้างการมีส่วนร่วม

การสร้างความสุขในที่ทำางานไม่ใช่หน้าที่ ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร เป็นหน้าที่ของ

ทุกคนในองค์กร ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำางาน ทำาให้ที่ทำางาน

เป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของคนทำางาน 

 3. การส่ือสารท่ีดี และมีการทำางานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือมองให้เห็นเป้าหมาย

การทำากิจกรรม ต่างๆ อย่างชัดเจน ด้วยการเปิดใจรับฟัง ความคิดเห็นและความต้องการ

ของบุคลากร ที่อยู่บนพื้นฐานของการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ win win strategy 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 ควรมีการขยายผลไปยัง โรงพยาบาลสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล ภายใต้บริบทที่มีลักษณะคล้ายกัน และ ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้

แก่คนทำางาน 
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การพัฒนาคนจากภายใน ด้านจิตตปัญญาอย่างต่อเนื่อง 

ให้บุคลากรรู้จักตนเอง รู้จักบุคคลอื่น

 ผู ้บริหารมีเป้าหมายในการพัฒนาชัดเจนคือ “พัฒนาคน คนพัฒนางาน” 

ให้ความสำาคัญทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับแรก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือ “ดี เก่ง

มีความสุข” จึงทำาการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการพัฒนาด้านจิตตปัญญา 

คือให้เติบโตจากภายใน โดยเชื่อมั่นว่าทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดี อยู่ในตัว ต้องสร้าง

สิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสรดน้ำาพรวนดินจิตใจตนเองให้เมล็ดพันธุ์

นั้นงอกงาม แล้วคนดีย่อมที่จะพัฒนาตนเองให้เก่งและมีความสุข ทั้งตนเอง ครอบครัว

และองค์กร

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

 - ทิศทางการนำาของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรชัดเจน

 - สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้บุคลากรร่วมกันยึดถือปฏิบัติ “วัฒนธรรม

            ครอบครัว”

 - ผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง

 - การสร้างทีมสหวิชาชีพเป็นกระบวนกรภายใน ที่คอยจัดกิจกรรมกระตุ้น

            บุคลากรอย่างสมำ่าเสมอ

 - ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนกลางในการ

            พัฒนากระบวนกร และมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างโรงพยาบาล

             สมเด็จพระยุพราชอย่างสมำ่าเสมอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างองค์กรต่างๆเพราะบางกิจกรรมอาจ

เป็นตัวอย่างทีดีที่องค์กรอื่นๆสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้
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สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำานักงานแห่งความสุข

 กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข 

ระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดย

ทรัพยากรบุคคลจากหลากหลาย สาขาวิชาชีพ จึงให้ความสำาคัญและมุ่งเน้นที่การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ซึ่งก็คือ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แล้วเกิดการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร 

ซึ่งการที่บุคคลใดจะเกิดความสุขได้ย่อยมาจากหลายปัจจัยด้วยเช่นกัน การให้คุณค่า

ทางจิตใจ การได้รับ การยอมรับ การได้แสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ขององค์กร ทำาให้รู้สึกมีพลัง ความภาคภูมิใจ และเป็นแรงขับจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรับผิดชอบอย่างมีความสุขได้

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยการนำาของ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำาคัญของทรัพยากรบุคคลของ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทุกระดับ เพราะเชื ่อว่าหากเจ้าหน้าที่มีความสุข

ได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแล้ว ก็จะทำาให้องค์กรมีการปฏิบัติงานราชการได้อย่างยั่งยืน จึงมอบหมาย

ให้มีคณะกรรมการและคณะทำางานเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีตัว

สมาชิกจากทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมใน การขับเคลื่อนการดำาเนินงานสร้างความผาสุกและ

ความผูกพัน ที่มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งระบบ

การบริหารที ่มิใช่การสั ่งการ แต่เป็นการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำาเนินการ และ 

ร่วมประเมินผล ที่ให้ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ ตอบสนองต่อนโยบาย

ระดับกระทรวงลงสู่แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดและหน่วยงาน กิจกรรมและการดำาเนินงาน

ต่าง ๆ  ที่สอดรับต่อความต้องการที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ และทำาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 วิสัยทัศน์ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่

รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี นำาองค์กรด้วยค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 

M O P H กล่าวคือ M : Mastery เป็นนาย ตนเอง คือการฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ

สูงสุด ควบคุมตนเองให้ทำางาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจา เหมาะสม มีความ

ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำาเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

รับผิดชอบ และภาคภูมิใจต่อวิชาชีพที่ตนปฏิบัติ O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

คือการพัฒนาตนเองให้ก้าว ทันต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม แนวทางในการทำางาน ใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ

เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ และประชาชนผู้รับบริการ อย่างต่อเนื่อง P : Peo-

ple Centered Approach ใส่ใจประชาชน คือการดำาเนินงานด้านต่าง ๆ ต้องยึด

ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำางาน นึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และ

เป็นเป้าหมายสูงสุด และ H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม คือการมีความอ่อนน้อมถ่อม

ตน การเคารพผู้อื ่น ให้เกียรติ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รู ้แพ้ รู ้ชนะ เปิดรับ

ฟังความเห็น

ต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ และช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. นำาองค์กรโดยผู้บริหาร

 ผู้บริหารกำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และสนับสนุนการสร้างสุขในองค์กร โดย

ให้มีคณะกรรมการ และคณะทำางานเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สื่อสาร ทำาความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

เห็นเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง จริงจัง โดย

ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม สร้างขวัญกำาลังใจและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ

เจ้าหน้าที่ สม กับวลีที่ว่า “ทำาให้ดู อยู่ให้เห็น”

 2. ผลักดันโดยคณะทำางาน

 การแต่งตั้งคณะทำางาน โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจกรรม 

เพื่อให้การ ขับเคลื่อนสอดคล้องกับความถนัด ตรงสู่เป้าหมาย และได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

มีการจัดระบบการทำางานที่ดีทำาให้ เกิดความมั่นมั่น ทุ่มเทในการดำาเนินงานร่วมกัน

 3. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่



78 78

ร่วมมือในการทำา กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่

ได้แสดงความรู้ความสามารถความคิดเห็น และสนับสนุนให้เกิดการลงมือปฏิบัติ 

ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมกัน หัวหน้ากลุ่มงาน 

และผู้บริหาร สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ส่งผลให้การปฏิบัติงานประจำามีผลที่ดีขึ้นไปด้วย

 กิจกรรมสร้างสุขของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ได้ดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง คือ กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำาเดือน ซึ่งได้ดำาเนินการมาเป็นระยะ

เวลา 5 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยจะกำาหนดให้ 1 วันของแต่ละเดือนจัดกิจกรรมอวยพร

วันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนั้น ๆ และกิจกรรม ปลูกผักกินได้ 

ด้านหน้าของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้เปลี่ยนพื้นที่สนามหญ้าว่างเปล่า

เป็นแปลงผัก สวนครัวสาธิต เปลี่ยนสนามหญ้าเป็นแปลงผักให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

ในการปลูก โดยได้รับเมล็ดพันธุ์จาก เจ้าหน้าที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล เมื่อ

ผักเติบใหญ่พอที่จะนำามาปรุงสุกรับประทานก็ได้พ่อครัวใหญ่ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดพะเยา ลงมารังสรรค์เมนูอาหารให้พวกเราชาวสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

พะเยา ได้ลิ้มรสกันอย่างถ้วนหน้า

 4 ขับเคลื่อนค่านิยมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยบุคลากรและสายงาน

ที่หลากหลาย อาทิ สาย วิชาชีพ ประกอบด้วย นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 

พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข สายสนับสนุน ประกอบด้วย งานบริหาร

ทั่วไป งานนิติการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ รวมไปถึง

คนงาน แม่บ้าน ซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่

หล่อหลอมให้ทุกคนมีใจเป็นหน่ึง เดียวกันก็คือ ค่านิยมองค์กร M O P H เพ่ือให้ทุกคน

ร่วมเป็น “We are สสจ.พะเยา”

 5. ได้รับการพัฒนาแนวคิดการสร้างสุของค์กร

 โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การดำาเนินงานสร้างสุข

องค์กรก็เช่นกัน มีหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุข คือ กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ

พัฒนาทักษะ ความรู้ในการดำาเนินงานสร้างสุของค์กร โดยการเชิญ วิทยากรท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน เข้ามาจัดกิจกรรม สร้างแนวคิด ให้กับนักสร้างสุขระดับจังหวัด

เพื่อมาขยาย ผลต่อเนื่องภายในจังหวัด
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 องค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือ ต้ังแต่ข้ันตอนการวางแผน

อย่างเป็นระบบ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การบริหารที่มอบอำานาจ

การตัดสินใจให้กับคณะทำางานและบุคลากรเป็น ผู ้นำากิจกรรม แต่สอดรับกับ

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ทำาให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย

เดียวกันได้อย่างชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มากที่สุด

 ผู้บริหารเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างสุของค์กร ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบาย

การขับเคลื่อนและ เข้ามามีส่วนร่วม เล็งเห็นความสำาคัญของความสุขในการทำางาน

ท่ีจะส่งผลดีต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นฟันเฟืองหลัก สำาคัญของการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

และสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา

 การให้คุณค่ากับทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การให้การยอมรับ 

สร้างแรงจูงใจในการทำางาน สร้างความเท่าเทียม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ

กันอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสและกระตุ้นให้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นการพัฒนา

ระบบงานหลักและงานรอง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ ของ

เจ้าหน้าที่อยู่เสมอให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุขอย่าง

ยั่งยืน

 คณะกรรมการและคณะทำางานเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ

บุคลากรที่มาจาก ตัวแทนของทุกกลุ่มงานในสำานักงานสาธารณสุข ชี้ให้เห็นถึงการมี

ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดกระบวนการคิด “CKH Challenge  โฮงยาพาออกกำาลัง  สุขภาพ

ดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำาเอง”  เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำาลังกายของบุคลากร

ในโรงพยาบาลเชียงคำาในทุกกลุ่มงาน วางแผน การดำาเนินงาน และประเมินผลได้

อย่างทั่วถึง มากกว่าการดำาเนินงานที่มาจากกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งเท่านั้น

 สิ่งสำาคัญที่สุดทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ การสื่อสารภายในองค์กรที่นำาไปสู่

การวัดและประเมินผล ความสุขทั้งระดับบุคคล และระดับองค์กร การค้นหาสาเหตุ

ของปัญหา เชื่อมโยงกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำาให้ เกิดผลต่าง ๆ ของการดำาเนินงาน

และผลความสำาเร็จ และการเผยแพร่เพื ่อเป็นการสื ่อสารให้พนักงานได้ทราบ 

ถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเห็นประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ทุกคน

ได้รับ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ไปสู่ “สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำานักงาน

แห่งความสุข”
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“CKH Challenge  โฮงยาพาออกกำาลัง  สุขภาพดีไม่มี

ขาย อยากได้ต้องทำาเอง”

 การส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลในการออกกำาลังกาย การดูแลรักษา

สุขภาพของตนเองเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ 

และคุณภาพชีวิตด้านการทำางานของบุคลากร ใน โรงพยาบาล  

 การสร้างกลุ่มกิจกรรม Challenge การออกกำาลังกาย เป็นการใช้ Role 

model สำาหรับผู้ที ่รักสุขภาพมาช่วยปลุกกระแสการสร้างสุขภาพของคนอื่น ๆ

เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการสร้างกลุ่ม ทีม ร่วมออกกำาลังกายโดยการ

วิ่งสะสมระยะทาง เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดี

ของบุคลากรในโรงพยาบาลเชียงคำา โดยใช้  Application  Endomondo   ระยะ

เวลาในการดำาเนินกิจกรรมตั ้งแต่วันที ่  20  มกราคม – 20 กรกฎาคม 2562  

มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 321 คน (59.22%)  จากจำานวนบุคลากรกลุ่ม

เป้าหมายทั้งหมด 542 จำาแนกตามกลุ่มเป้าหมายต่าง   ๆ ดังนี้
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ผลการดำาเนินงานตามกิจกรรม
 มีผู ้สมัครเข้าร่วมวิ ่งในโครงการ  “CKH Challenge  โดยพาออกกำาลัง  

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำาเอง”  จำานวน  321  คน  แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 1.กลุ่ม  Beginner  มีผู้สมัคราเข้าร่วมวิ่ง  จำานวน  259  คน  วิ่งได้ระยะทาง

ทั้งหมด 74,687 กิโลเมตร  โดยวิ่งเฉลี่ย คนละ  288.37 กิโลเมตร (เป้าหมาย 200 

กิโลเมตรต่อคน)  ทั้งนี้กลุ่มที่วิ่งได้ตามเป้าหมาย 200 กิโลเมตร มีทั้งหมด  140 คน

(54.05%)   วิ่งได้น้อยกว่า  200 กิโลเมตร มีทั้งหมด  119 คน (45.95%)   

 2.กลุ่ม  Advance  มีผู้สมัครเข้าร่วมวิ่ง  จำานวน  30  คน  วิ่งได้ระยะทาง

ทั้งหมด 33,715 กิโลเมตร  โดยวิ่งเฉลี่ย คนละ  1,123.83  กิโลเมตร (เป้าหมาย 500 

กิโลเมตรต่อคน)  ทั้งนี้กลุ่มที่วิ่งได้ตามเป้าหมาย 500 กิโลเมตร มีทั้งหมด  29 คน

(96.67%)   วิ่งได้น้อยกว่า  500 กิโลเมตร มีทั้งหมด  1 คน (3.33%)   

 กลุ่ม Beginner  และ Advance  วิ่ง/เดินสะสมได้ระยะทางรวมทั้งหมด  

108,402  กิโลเมตร

 3. กลุ่ม BMI > 30  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  จำานวน  13  คน  สามารถลด

BMI  ได้ จำานวน 9 คน (69.23%)   ไม่สามารถลด BMI  ได้ 4 คน (30.77%)   

 4. กลุ่มที่ไม่จำากัด BMI มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  จำานวน 19  คน สามารถ

ลด BMI  ได้  จำานวน 14 คน (73.68%)   ไม่สามารถลด BMI  ได้ 5 คน (26.32%)



82 82



83 83

 สรุปจากการดำาเนินงานกิจกรรม “CKH Challenge  โฮงยาพาออกกำาลัง

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำาเอง”  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถบรรลุ

กิจกรรมการวิ่ง และลด BMI  ได้ ร้อยละ 59.81  และจากการจัดทำาโครงการนี้

ทำาให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการออกกำาลังกายมากขึ้น

     

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1.ทีมผู้บริหารเห็นความสำาคัญและให้การสนับสนุนในการดำาเนินกิจกรรม

 2.มีการนำาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมวิ่งออกกำาลังกาย (ใช้ 

App. Endomondo)

 3.มีการกระตุ้นจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันในการออกกำาลังกาย

 

ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา
 ควรมีการดำาเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป และมีรูปแบบการออก

กำาลังกายเพิ่มมากขึ้น เช่น การปั่นจักรยาน  การแข่งขันเป็นทีม และร่วมกิจกรรม

การออกกำาลังกายอื่น ๆ ทั้งในอำาเภอ และจังหวัด เป็นต้น
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การขับเคลื่อนการสร้างสุขในองค์กรผ่านชมรมจริยธรรม

 บทสรุปผู้บริหาร : บุคลากรมีความสุขในการทำางาน มีสุขภาพที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อ

เพื่อนร่วมงานและองค์กร จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน สามารถตอบสนองต่อภารกิจ

และเป้าหมายของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความ

สำาคัญกับการสร้างสุขแก่บุคลากรโดยมีการขับเคลื่อนการดำาเนินกิจกรรมผ่านชมรม

จริยธรรม มุ่งเน้นกิจกรรมที่ให้บุคลากรเกิดความสุขกาย สุขใจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ได้เรียนรู้จักการทำางานเป็นทีม เกิดความรักผูกพันในองค์กร ผ่านกระบวนการเรียนรู้

ท่ีหลากหลาย บางกิจกรรมอาจไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ถูกแทรกผ่านการดำาเนินชีวิตในแต่ละวัน

เช่น การทักทายสวัสดี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ทั้งหน่วยงาน ในแต่ละเดือนหน่วยงานจัดให้มีการอวยพรวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดใน

เดือนนั้นๆ โดยผู้บริหาร และจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวส่งผล

ให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสำาคัญ อีกทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร

ต่างกลุ่มงานซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกทางหนึ่งด้วย ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการ

สร้างความสัมพันธ์ต่อกันแต่ยังมีการสร้างบรรยากาศการทำางานที่ดีร่วมกัน ผ่านกิจกรรม

5 ส โดยทุกคนจะมีส่วนช่วยกันทำาความสะอาดบริเวณห้องทำางานและสำานักงานให้น่าอยู่

น่าทำางาน อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี ด้วยการวัดค่า BMI เพื่อให้

บุคลากรเฝ้าระวังการมีนำ้าหนักเกิน ด้วยการจัดให้มีการออกกำาลังกายร่วมกันทุกเย็นวันพุธ 

มีการจัดกลุ่มวิ่งเก็บระยะทาง โดยมีรางวัลสำาหรับกลุ่มที่มีการเก็บระยะทางที่มากที่สุด และ

สำาหรับผู้ที่สามารถลดนำ้าหนักได้มากที่สุด เพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ

ขณะเดียวกันหน่วยงานยังให้ความสำาคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการจัดฝึก

อบรมให้บุคลากรได้เรียนรู้เรื่องวิทยากรกระบวนการ เพื่อสามารถรวมกลุ่มออกไปดำาเนิน

กิจกรรมในพื้นที่ เช่น การจัดค่ายอาสาพัฒนา การจัดกิจกรรมวันเด็ก ทั้งนี้ ผลการดำาเนิน

งานได้ส่งผลทำาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรักและ   เอื้ออาทร

ต่อกัน มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของหน่วยงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  :  ควรมีการต่อยอดการดำาเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่องและสร้างเครือข่าย
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“โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม”

“จิตอาสาบริการ คนสำาราญ งานสำาเร็จ”

 จากนโยบายองค์กรแห่งความสุขกระทรวงสาธารณสุข นำาไปสู่นโยบายด้าน

ทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลแม่เมาะ โดยมีความมุ่งหมายว่าบุคลากรโรงพยาบาลแม่เมาะ 

จะเป็นบุคลากรด้านสุขภาพท่ี เก่งดี  มีสุข ให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ ประชาชน

สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 ทั้งนี้โรงพยาบาลแม่เมาะยังมีค่านิยมร่วมขององค์กรคือ “ ซื่อสัตย์  มีนำ้าใจ 

รับผิดชอบ” ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) โดยผู้บริหาร

จะมีการชี้แจงนโยบายต่างๆลงสู่ผู้ปฏิบัติในวันประชุมเจ้าหน้าที่ประจำาเดือนทุกครั้ง 
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 จากนโยบายด้านบุคลากรนำาไปสู่การจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านบุคลากรใน

ปีงบประมาณ 2562 ท้ังในด้านของการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมองค์กรสู่องค์กรแห่งความ

สุข การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีโครงการดังต่อไปนี้

 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารกำาลังคน คปสอ.แม่เมาะ เพื่อวางแผนและ บริหาร

อัตรากำาลัง ให้เหมาะสมกับภาระงาน ให้บุคลากรมีภาระงานที่เหมาะสม ไม่หนักจนเกินไป 

เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดในการทำางานแก่บุคลากร

 2. โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.แม่เมาะ โดยมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพด้าน

ต่างๆของบุคลากรให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลการ

ดำาเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ

เช่น การอบรมพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น, พยาบาลเวชปฏิบัติ,อบรมพยาบาลเวช

ปฏิบัติฟ้ืนฟู, อบรม Pulmonary Function Test และการพัฒนา core competency ที่

สำาคัญ เช่น การอบรมทักษะด้าน digital competency เช่น Internet ,Cloud, Applica-

tions พฤติกรรมบริการ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้าน Functional Competency ที่

ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น  ทักษะการดูแลก่อนและหลังคลอด,ความรู้เรื่อง

ANC 2018 , ทักษะการ ultrasound,ทักษะการใช้เครื่องมือพัฒนาการทักษะด้านการทำา

คลอด การส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนรู้แก่บุคลากรมีการเวทีจัดมหกรรมคุณภาพ

เป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรูภ้ายในองค์กรและเพิ่มศักยภาพ  

ด้านความรู้ ทักษะ ภายในหน่วยงาน โดยในปี 62 มีผลงาน CQI ทั้งหมด 29 เรื่อง นวัตกรรม 

1 เรื่อง รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการในด้านของงานวิจัยและ R2R ในหน่วยงานด้วย

 3. โครงการ Happy Maemoh องค์กรแห่งความสุข โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง

สุขขององค์กรดังนี้

 3.1 กิจกรรมน้องพี่ สามัคคี โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมความสัมพันธ์ของ

ทีมงาน และกิจกรรมจิตอาสาที่มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ ได้รับการปลูกฝังเมล็ด

พันธ์แห่งความดีของการเสียสละเพื่อส่วนรวม องค์กร และ ชุมชน รวมถึงเป็นกิจกรรมที่

เจ้าหน้าที่ได้ทำาร่วมกันและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยโรงพยาบาลแม่เมาะได้แบ่ง

กลุ่มเจ้าหน้าท่ีเป็นท้ังหมด 8 กลุ่ม และมีแผนปฏิบัติงานจิตอาสาโรงพยาบาลแม่เมาะทุกวัน

ศุกร์บ่าย
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 โดยจิตอาสาแต่ละกลุ่มได้ทำากิจกรรมจิตอาสาต่างๆมากกมาย เช่น การพัฒนา

โรงพยาบาล การย้าย  ตึกผู้ป่วย การสำารวจลูกนำ้ายุงลายร่วมกับชุมชน การร่วมมือ

ร่วมใจในการจัดงานต่างๆของโรงพยาบาล เช่น งานทำาบุญศาลาหลวงพ่อสุข

งานทำาบุญโรงพยาบาล งานเปิดอาคารผู้ป่วยในใหม่โรงพยาบาลแม่เมาะ รวมถึง

กิจกรรมจิตอาสาที่ร่วมทำาในชุมชนด้วย
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 ทั้งนี้โรงพยาบาลแม่เมาะยังได้มีการดำาเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมควบคู่กัน

ไปด้วย  โดยในปี 2562 โรงพยาบาลแม่เมาะได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

ดีเด่นระดับจังหวัด 
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 กิจกรรม พอเพียง เพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่เมาะ มีการรวมกลุ่มเพื่อ

ปลูกพืชผัก สวนครัว ภายในโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือนซึ่งสามารถลด

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกหนึ่งทาง

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
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 3.7 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมร่วม MOPH โดยมีค่านิยมร่วมองค์กรที่

สอดคล้องกับค่านิยมร่วม MOPH ได้แก่ “ ซื่อสัตย์  มีนำ้าใจ รับผิดชอบ” โดยส่งเสริม

ให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กร 

การมีวินัยในการทำางานตรงเวลา และการไหว้/ทักทายตอนเช้าทุกวันของเจ้าหน้าที่

 3.8 กิจกรรมสานสัมพันธ์สองวัย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำางานร่วมกัน

ระหว่างคนสองกลุ่มวัยเพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยและสามารถปรับทัศนคติ

และหาแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนหลาย generation ได้ รวมถึงการ

จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุแก่เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคน

สองกลุ่มวัย 

https://youtu.be/-n8SGEX1fuI
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 จากการดำาเนินโครงการด้านทรัพยากรบุคคลในปี 2562 ที่ผ่านมาทั้งหมด 

1.พบว่าผลการสำารวจ Happinometer โรงพยาบาลแม่เมาะปี 62 ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 

63.18 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 60 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 62.59

  1.Happy Body  ร้อยละ 64.58

  2.Happy Relax  ร้อยละ 56.15

  3.Happy Heart  ร้อยละ 71.00

  4.Happy Soul  ร้อยละ 70.77

  5.Happy Family  ร้อยละ 68.59

  6.Happy Society  ร้อยละ 63.09

  7.Happy Brain  ร้อยละ 62.05

  8.Happy Money  ร้อยละ 53.08

  9.Happy Worklife  ร้อยละ 58.51

2.ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานกิจกรรมและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 89.22

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผู้บริหารมีนโยบายท่ีชัดเจน มีความมุ่งม่ันท่ีจะนำาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข 

รวมถึงยังเป็นผู้นำาและแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงพยาบาล

 2. มีแผนการดำาเนินงาน/โครงการ องค์กรแห่งความสุขที่ชัดเจน และปฏิบัติได้

ตามแผน

  3. การมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ครอบคลุมเกือบทุกมิติของ Happinometer ใน

การสร้างความสุขแก่บุคลากรในองค์กร 

 4. การมีกิจกรรมจิตอาสาที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบ

ท่ีแปลกใหม่โดยมีการแบ่งกลุ่มทำาให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความกระตือรือร้น รวมถึง และที่ทุกคน

ทำาเพื่อองค์กร

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. ในส่วนของกิจกรรมด้านการส่งเสริมความสุขด้านการเงิน พบวายังมีกลุ่ม

เจ้าหน้าท่ีท่ียังไม่สามารถเข้าถึงโครงการสินเช่ือของสถาบันการเงินได้ หากมีการส่งเสริมรูป

แบบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออมหรือสินเชื่อที่ปลอดภาระหรือดอกเบี้ยตำ่าภายในองค์กร

อาจทำาให้บุคลากรกลุ่มนี้เข้าถึงได้มากขึ้น

 2. การส่งเสริมกิจกรรม Relax ที่หลากหลายสำาหรับแต่ละกลุ่มวัย เพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของ  แต่ละ Genaration 

 3. การพัฒนา EQ ของบุคลากรโดยเรามีความเชื่อว่า ทุกคนพัฒนาได้ หากบุคลากร

ในองค์กรของเรา เก่ง ดี และมีสุข องค์กรของเราจะสามารถอยู่รอด ปลอดภัยและทุกคน

ในองค์กรมีความสุข
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สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดลำาพูน

 กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวง

แบบบูรณาการ สร้างสรรค์ให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ

และคุณธรรม อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ

ตามแนวคิด “คุณธรรมนำาการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)  และได้นำาหลักธรรมของศาสนา ควบคู่

กับความเข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพื่อการผลักดันองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรม สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูน

จึงจัดทำาโครงการจิตอาสา เราทำาดีด้วยหัวใจ โดยกำาหนดค่านิยมองค์กรเพื่อให้เป็น

องค์กรคุณธรรม คือ สามัคคี เสียสละ จิตอาสา และให้หน่วยงานนำาสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยดำาเนินการจัดกิจกรรม“รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย 

เทิดไท้องค์ราชันย์” โดยได้ประสานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

ทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของจังหวัดลำาพูนซ่ึงจะ

ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดลำาพูนมีความสุข อย่างย่ังยืน เป็นการสนองพระราชปณิธาน

ที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
 1. ผู้บริหารการกำาหนดนโยบาย และมีแผนการดำาเนินการที่ชัดเจน และมีการ

ประชุมชี้แจงนโยบาลและหาจุดร่วมที่บุคลากรทุกคนตกลงยึดเป็นข้อปฏิบัติในการนำาไป

พัฒนาองค์กร ประกาศ

 2. การส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรม มีการน้อมนำาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตของบคุลากรในหน่วยงาน

 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรม โดยการกำาหนด

กิจกรรมจิตอาสา ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 2.1 จิตอาสาพัฒนา 

 2.2 จิตอาสาภัยพิบัติ 

 2.3 จิตอาสาเฉพาะกิจ 

 4.  ประเมินผลโครงการตามผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพผลงาน
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 ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผลงานคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูนผ่าน

เกณฑ์ประเมินร้อยละ 100 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ผ่านเกณฑ์การพัฒนาระดับ 5 ร้อยละ 100 ค่าเฉล่ียความสุขของสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดลำาพูนในทุกด้าน ปี 2562 ร้อยละ 64.28 เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 64.06  

ค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้น สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูนได้รับพระราชทาน

โล่รางวัลองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัด จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยา

ภานเรนทิราเทพยวดี ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพจริยธรรมกระทรวง

สาธารณสุขครั้งที่ 14 ประจำาปี 2562 ในประเด็น“รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม

สังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน” วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม

ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
       มีการดำาเนินการโครงการคุณธรรมจริยธรรมหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง มีการเผยแพร่

โครงการไปยังชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน และเป็นการเสริมสร้างความสุข

ให้กับชุมชน
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สร้างสุขด้วยคุณธรรม นำาองค์กร โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำาพูน

 โรงพยาบาลลี้ เป็น โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1 ขนาด 60 เตียง อยู่ไกลจาก

ตัวจังหวัดมากกว่า โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดลำาพูน มีบุคลากร 271 คน ดูแล

รับผิดชอบประชากร 60,478 คน โดยมี นพ.เผ่าพงษ์ สุนทร เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาล

ขับเคลื ่อนองค์กร สู ่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล “โรงพยาบาลคุณภาพ คู ่คุณธรรม 

ประชาชนไว้วางใจ” ภายใต้ พันธกิจ 5 ประเด็น ดังนี้ 

 1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ท้ัง 4 มิติ 

           2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม 

มีความสุข 

 3. ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี

 4. พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย

 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม

หลักธรรมาภิบาล

 การดำาเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลลี้ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

เป็นกรรมการอำานวยการ และมีคณะกรรมการ HRD และโรงพยาบาลคุณธรรมให้เป็น

ผู้ขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งโรงพยาบาล  

 ในปี 2558 ได้ส่งบุคลากรไปอบรม “หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำางาน

บุคลากรสาธารณสุข สู่องค์กรแห่งความสุข” และได้เริ่มมีการประเมินความสุขบุคลากร

โดยใช้ Happinometer ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยประเมินปีละ 1 ครั้ง และได้มีการ

วิเคราะห์แปลผลการประเมิน และนำามาจัดทำาแผนสร้างสุขในองค์กร โดยใช้แนวคิด  

Happy 8 Menu โดยมุ่งเน้นด้านที่มีความสุขน้อยที่สุด  (Happy Money)  

 ปี 2560 ได้ส่งบุคลากร ไปอบรม “สุขจากงานบันดาลใจ นักสร้างสุของค์กร” และ

หลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำางาน (R2H)”  และได้ดำาเนิน

การวัดความสุขระดับองค์กรโดยใช้  Happy Workplace Index ได้มีการวิเคราะห์

แปลผลการประเมิน และจัดทำาแผนพัฒนา โดยขับเคลื่อนพร้อมกับการดำาเนินงาน

โรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีอัตลักษณะคือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีนำ้าใจ” ซึ่งปัจจุบัน

ระดับความสำาเร็จของโรงพยาบาลลี้ได้พัฒนาการดำาเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 

อยู่ในระดับที่ 5
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ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำาเนินงาน ในปี งบประมาณ 2562 ดังนี้

Happy Body - จัดงานวิ่ง โรงพยาบาลลี้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

  - วิ่งฮอมบุญ ในทุกเขต รพ.สต.ทั้งอำาเภอ จำานวน 14 ครั้ง

  - คลินิก DPAC ในบุคลากร

  - โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำาลังกายเพื่อ

    สุขภาพ (คีตะมวยไทย)

  - นำาเต้นแอโรบิค ไลน์แดนซ์ ในชุมชนทุกวันตอนเย็น เกิดชมรม Health 

    Care Health Club

Happy Relax - จัดทำาห้องออกกำาลังกาย Fitness Room

  - จัดมุมร้องเพลงคาราโอเกะ

  - การนวดผ่อนคลาย

Happy Heart - จิตอาสา ทำาความดีด้วยหัวใจ

  - Big Cleaning Day

Happy Soul - ทำาบุญตักบาตรทุกวันอังคาร  / - จัดทำาผ้าป่า

                   - จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “ความสุขจากการทำางาน”

  - มอบเกียรติบัตร ให้บุคลากร ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น, ทำางานด้วย

    หัวใจ, ทำาดีมีคนชม

Happy Family - กีฬาสีภายใน / งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Happy Society - โรงทานยิ้มสมายด์ กิจกรรมวันเกิด ทุกอังคารที่ 2 ของเดือน 

  -  การมอบข้าวของเครื่องใช้สถานเด็กกำาพร้า ศูนย์เด็กเล็กชาวเขา และ

     โรงเรียนห่างไกลธุรกันดาล

Happy Brain - สนับสนุนการทำาวิจัย R2R การนำาเสนอผลงานวิชาการ

  - การจัดมหกรรมคุณภาพ

Happy Money - จัดอบรมความรู้การเงินโดยเชิญวิทยากรจากสถาบันการเงิน ธนาคาร

     ต่างๆ การให้กู้ดอกเบี้ยตำ่า เพื่อชำาระหนี้นอกระบบ การวิเคราะห์

     สุขภาพการเงิน

  -  อบรมโครงการ STRONG จิตพอเพียง โดยผู้อำานวยการโรงพยาบาล

     เป็นวิทยากร

  -  การให้บุคลกรกู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยตำ่าจาก “กองทุนหมอสุนทร” 

  -  ส่งเสริมการทำาบัญชีครัวเรือน
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ผลการดำาเนินงาน / ความภาคภูมิใจ

1. ปี 2559  ข้าราชการพลเรือน ดีเด่น  (คุณสุภาวดี  ภู่ทอง :  จพง.แพทย์แผนไทย)

2. ปี 2560  ชนะเลิศคนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด (นางสุดารัตน์  วังงิ้ว : 

นักโภชนาการ)

3. ปี 2560  คนดีศรีสาธารณสุข (ระดับดี) ระดับจังหวัด  (นางเรณู แบนสุภา : พยาบาลวิชาชีพ)

4. ปี 2560  เรื่องเล่าความดี ระดับจังหวัด (รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำาพูน )

5. ปี 2561  คนดีศรีสาธารณสุข (ระดับดีเด่น) ระดับจังหวัด (นส. สิรินาถ คำาใจหนัก : พยาบาลวิชาชีพ)

6. ปี 2561  คนดีศรีสาธารณสุข (ระดับดีเด่น) ระดับจังหวัด (นส.พลับพลึง ปัญญาวงค์ : นักวิชาการ

สาธารณสุข) 

7. ปี 2561  รางวัลเรื่องเล่าความดี (ระดับชมเชย) (นางอนัญพร อุตตมะ : พยาบาลวิชาชีพ)

8. ปี 2562 นำาเสนอผลงาน ภัตตาคารชุมชน HA National Forum (นายนันทวัตร สุขใจ : นักวิชาการ

สาธารณสุข) 

9. ปี 2562 ข้าราชการพลเรือน ดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำาปี 2561 (นายรณชัย  พงษ์สุวรรณ : เวชกิจ

ฉุกเฉิน)

10. ปี 2562 ข้าราชการพลเรือน ดีเด่นระดับประเทศ ประจำาปี 2561 (นายแพทย์เผ่าพงษ์ สุนทร : 

ผู้อำานวยการ รพ.) 

11. ปี 2562 ข้าราชการพลเรือน ดีเด่นระดับประเทศ ประจำาปี 2561 (นายถวิล ชัยยา : ลูกจ้างประจำา)

บทสรุปผู้บริหาร
            “องค์กรแห่งความสุข” ต้องเริ่มที่ผู้บริหารต้องเปิดใจเห็นความสำาคัญของความสุขของบุคลากร

เป็นลำาดับแรก เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันมากขึ้น แต่สุดท้ายทุกคนต้องการความสุข ผู้บริหาร

จะดูแลงาน ผู้นำาจะดูแลคน แต่องค์กรที่ดีต้องดูแลทั้งคนและงาน ผลการศึกษาต่างๆ มีข้อมูลชี้ชัดว่าบริษัท

ที่จัดการให้องค์กรมีความสุข มีผลการเจริญเติบโตของกิจการดีขึ้น องค์กรมีความมั่นคง คนลาออกน้อยลง 

ทำาให้ของเสียน้อยลง ลดการโกง เพราะคนเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรเหนืออื่นใด
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
 1. ผู้บริหารและทีมนำาเห็นความสำาคัญของความสุขของบุคลากร และให้การ

สนับสนุนการดำาเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลลี้ ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

 2. การกำาหนดนโยบายในการดำาเนินงานท่ีชัดเจน ต้ังแต่ระดับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

 3. มีการประเมินความสุขของบุคลกรอย่างต่อเนื่องและนำาผลมาจัดทำาแผน

พัฒนาแก้ไขปรับปรุง

 4. การบูรณาการงานองค์กรสร้างสุข กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและ

การพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม 

 5. การมีส่วนร่วมของบุคลกรโรงพยาบาลลี้ทุกระดับ ตลอดจนภาคีเครือข่าย 

ในการดำาเนินการพัฒนาโรงพยาบาลลี้สู่องค์กรแห่งความสุข 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 การวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา ให้ครอบคลุม และพัฒนารูปแบบ / กิจกรรม

ที่หลากหลาย ในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะประเด็นที่พบว่ามีความสุขน้อย ได้แก่ 

Happy Money และ Happy Relax เพื่อตอบสนอง ให้บุคลากรมีความสุขในการ

ทำางาน การมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น การจัดตั้ง คลินิกให้คำาปรึกษา

การเงิน  การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 



เขตสุขภาพที่ 2
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โครงการ BANTAK RUN 2019 จังหวัดตาก โรงพยาบาลบ้านตาก

 บทสรุปผู้บริหาร กว่าจะได้รับผลสำาเร็จมา ณ วันนี้ได้นั้น เริ่มต้น จากการที่

โรงพยาบาลบ้านตากมีกระบวนการสู่บ้านคุณภาพ สร้างสุข มามากกว่า 20 ปี ด้วยการ

เดินตามแนวทาง เริ่มต้นที่ฐาน สร้างบ้านน่าอยู่ ผู้บริหารต้องรู้ นำาสู่เจ้าหน้าที่ สามัคคี

คือพลัง ตั้งทีมพัฒนาคุณภาพ ค้นหาหลักการ สานสู่การปฏิบัติ จัดการประเมินและ

เดินสู่จุดหมาย นั่นคือ “คุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชน เจ้าหน้าที่มีความสุขและ

โรงพยาบาลบ้านตากอยู่ได้” ทุกก้าวย่างนั้นมีความมั่นคง สุดท้ายจะเกิดวัฒนธรรมใน 

รูปแบบของ Bantak Model ที่มีความยั่งยืน และที่สำาคัญผู้บริหารพัฒนาคุณภาพ

องค์กร ต้องไม่ละเลยในการพัฒนาคน จาก องค์กรคุณภาพ สู่คุณภาพชีวิตในองค์กร

และชุมชน “BANTAK RUN 2019” มีผลลัพธ์แสดงออกให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่

รวมพลังในดำาเนินการครั้งนี้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร อย่างแท้จริง

ปัจจัยแห่งการสำาเร็จ “Team Work” เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสดังนี้

 1. การมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆในโรงพยาบาลก็ตาม ได้เปิดโอกาส

ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในงานด้วยความ สมัครใจโดยไม่มีการบังคับ การจัดกิจกรรม

นี้ภารกิจมากมายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เลือกกิจกรรมตามที่มีความถนัด “BANTAK RUN 

2019” ทำาให้องค์กรภายนอกได้เห็นถึงพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีเป็นนำ้าหนึ่ง

ใจเดียวของเจ้าหน้าที ่ทุกระดับอย่างชัดเจน ว่าบุคลากรจำานวน 187 คน ของ

โรงพยาบาลบ้านตากมีความต้ังใจจริง ทุ่มเทเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และบางคน

ร่วมสนับสนุนกำาลังทรัพย์ ซึ่งล้วนแต่แสดงถึงความผูกพันที่มีต่อองค์กร ทุกคนได้ทำา

ให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความมีนำ้าใจ สิ่งเหล่านี้ เรียกความศรัทธาจากประชาชนที่มีต่อ

โรงพยาบาลบ้านตาก มีคำาชื่นชมมากมายในสื่อต่างๆในช่องทางโซเชียลโดยเฉพาะใน

เพจ Bantak Run 2019 หัวหน้าส่วนราชการในอำาเภอและจังหวัด พวกเรา ชาว รพ.

บ้านตากเมื่อได้รับรู้แล้วเกิดความซาบซึ้งใจ และมีกำาลังใจ หากขาดการมีส่วนร่วมของ

เจ้าหน้าที่ก็ยากที่จะประสบผลสำาเร็จได้

 2. การเสริมพลัง ให้โอกาสทุกคนได้ทำางานได้มีโอกาสตัดสินใจในส่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ สร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆ ทำาให้เจ้าหน้าที่แสดง

ศักยภาพที่มีอยู่ซึ่งบางครั้งไม่ได้ถูกกระตุ้นให้แสดงออกมา ผลงานที่แสดงออกมา นั้น

ได้รับการยอมรับ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
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โรงพยาบาลบ้านตากเลือกวิธีในการให้เจ้าหน้าที ่ได้แสดงความสามารถตาม 

ความถนัด เช่น การออกแบบเสื้อ ออกแบบเหรียญ การจัดการรูปแบบกิจกรรม

ตั้งแต่เริ่มต้นสมัครจนสิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับตอบรับจากประชาชนทั้งใน

จังหวัดตากและต่างจังหวัด เข้าร่วมจำานวนถึง 1,945 คน ได้นำารายรับหลังหักค่า

ใช้จ่ายแล้ว มอบให้โรงพยาบาลบ้านตากเพื ่อสมทบทุนดำาเนินการปรับปรุง

หอผู้ป่วยหญิงจำานวน 400,000 บาท ทำาให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านตากทุกคนมี

ความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาโรงพยาบาลซ่ึงเปรียบเสมือน “บ้าน” 

หลังที่สองของทุกคน

 3. การเปิดใจการเสนอความคิดเห็น เมื ่อมีการติดตามงานในรูปแบบ

อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการผู้เข้าร่วม ประชุม/กิจกรรม สามารถเสนอ

ความคิดเห็นอย่างอิสระโดยไม่ถูกขัดขวาง เป็นการกระตุ้นให้กล้าคิดมีความคิด

สร้างสรรค์ภายใน บรรยากาศแห่งความเป็นกันเอง และสุดท้ายก็จะสรุปผลการ

ตัดสินใจจากมติของกลุ่ม Bantak Run 2019 เป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นการ

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง นั่นเป็นเพราะว่า โรงพยาบาลบ้านตาก

ได้ให้ความสำาคัญกับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับทุกคน มีเป้าหมายให้ “เจ้าหน้าท่ีมีความสุข” 

แต่ในขณะเดียวกันนั้น ชาวโรงพยาบาลบ้านตากมีความปรารถนาดี ส่งต่อความสุข

มายังประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพกาย-ใจ ที่ดี สิ่งที่ พวกเราลงแรง

ไปนั้นออกดอกผลให้เห็นอย่างชัดเจน ประชาชนชาวอำาเภอบ้านตาก มีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของตนเองและครอบครัวมีความรอบรู้ในด้าน

สุขภาพมากข้ึน เห็นได้ชัดเจนจากจำานวนประชาชนท่ีมาร่วมออกกำาลังกายถนนสาย 

สุขภาพ หลังโรงพยาบาลบ้านตากที่ใช้เป็นเส้นทางหลักของการจัด Bantak Run 

2019 โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ออกกำาลังกายและสถานที่จากท้องถิ่น ได้รับ

การสนับสนุนปรับปรุงถนนเส้นนี ้เป็นถนนสายสุขภาพ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

อำาเภอบ้าน ตากโดยปกครองอำาเภอบ้านตาก ตกแต่งและปลูกต้นไม้ประดับทำาให้

สวยงาม มีไฟฟ้าแสงสว่างพอพียงและการเข้ามามีส่วนร่วม ของททท.ในการจัด

กิจกรรมทำาให้เกิดภาคีเครือข่ายสุขภาพอำาเภอบ้านตากและจังหวัดตาก 

 ประเด็นที่ได้มานอกเหนือจากการสร้างสุขภาพตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ Bantak Run 2019 นั้นคือการกระตุ้น เศรษฐกิจ การจับจ่ายใช้สอย

ภายในอำาเภอบ้านตากอย่างคาดไม่ถึง ที่พัก รีสอร์ต โอมสเตย์ในอำาเภอบ้านตาก

ถูกจองเต็มทุกแห่ง
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สินค้าโอทอป ได้มีนักว่ิงและผู้ติดตามมาจับจ่ายใช้สอย สถานท่ีท่องเท่ียวถูกบันทึกภาพ

และแชร์ลงในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่อำาเภอ

บ้านตากได้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่เดิมนั้นอำาเภอบ้านตากนั้นเป็นเมืองที่เงียบสงบเป็น

เมืองรองที่เคยถูกข้ามผ่าน บางท่านอาจจะไม่ได้มาเยือน เมื่อได้จัดกิจกรรมนี้อำาเภอ

บ้านตากได้ถูกกล่าวถึงมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็น เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

นับว่าการเปิดตัวของ Bantak Run 2019 นั้นกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เกิด

การจับจ่าย ใช้สอยสร้างความพอใจและความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

 จากการประเมินผล Bantak Run 2019 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ในกิจกรรมน้ีและส่วนใหญ่ได้เรียกร้องให้จัด อีกคร้ัง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

บ้านตากได้เห็นชอบร่วมกับข้อเสนอแนะนี้ มีกำาหนดการจัดกิจกรรม Bantak Run 

Season 2 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 “02 -02 -2020”

 นอกเหนือจากการกิจกรรม Bantak Run 2019 การประเมินผลว่าเจ้าหน้าที่

มีความสุขในการทำางานหรือไม่ โรงพยาบาลบ้านตากได้มีการติดตามประเมินมาโดย

ตลอดเดิมใช้เครื่องมือจากการประเมินความสุข ด้วยเครื่องมือประเมิน ความสุขจาก

กรมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง การประเมินความสุข ปี 2560 เป้าหมาย ร้อยละ 85  

ร้อยละ 50.45 ในปี 2562 ผลรวมความสุขร้อยละ 64.45

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. จัดตั้งคณะกรรมการดำาเนินกิจกรรมให้มีภาคีเครือข่ายจากส่วนราชการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการมากขึ้น ทั้งนี้จะทำาให้ภาพการจัดกิจกรรมเป็น

ภาพรวมของอำาเภอ

 2. ระยะเวลาในการเปิดตัวกิจกรรมจนถึงเวลาจัดกิจกรรม ควรมีช่วงระยะ

เวลาท่ียาวนานมากกว่าเดิมเพ่ือให้ผู้สนใจ ได้รับรู้และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมมากข้ึน

 3. เส้นทางการวิ่ง ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเลี่ยงเส้นทางที่

เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีการแบ่ง เส้นทางวิ่งที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัย

ของนักว่ิง ป้ายบอกทิศทางในการว่ิงแต่ละประเภทควรจะจัดทำาให้ได้ขนาดมาตรฐาน 

เพื่อให้นักวิ่งเห็นได้อย่างชัดเจน
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“ปฐมภูมิคุณภาพ...คนคุณภาพ” สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ

เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 หน่วยบริการปฐมภูมิด้านสาธารณสุขของเมืองไทย ที่อยู่เคียงข้างประชาชน

ในระดับที่เกิดความใกล้ชิด กับชุมชน ตั้งแต่ระดับอำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน ละแวกหรือ

คุ้ม รวมไปถึงระดับครัวเรือน ตั้งแต่อดีต คือ “สุขศาลา” ซึ่งสมัยนั้น จะมีบุคลากร

ประจำา 1-2 คน เท่าน้ัน ซ่ึงถือว่าเป็นบุคลากรท่ีเป็นด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุข 

ที่จะต้องรับผิดชอบระบบสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะการมุ่งเน้น งานด้านสุขาภิบาล

ส่ิงแวดล้อม งานสาธารณสุข มูลฐาน งานอนามัยแม่และเด็ก งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น จนหน่วยบริการปฐมภูมิ ในอดีต (สุขศาลา) ยกระดับ

เป็น “สถานีอนามัย” “ศูนย์สุขภาพชุมชน” และ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล” ตามลำาดับ การได้รับมอบหมายภารกิจมีความชัดเจนมากขึ้น อันได้แก่ การ

ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย 

และงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยมีการควบคุมคุณภาพ กำากับ ติดตาม

ในทุกงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการเพิ่มอัตรากำาลังมากขึ้นกว่าเดิม แต่ในความเป็น

สังคมที่เปลี่ยนไป การอยู่กันแบบสังคมเดียวของชุมชน ทำาให้เกิดการประสาน ความ

เชื่อมโยงในระบบสุขภาพเชิงมิติ มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อนมากขึ้น การพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย จึงต้องมีการพัฒนา อย่าง

ต่อเนื่อง และโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ นอกจากจะวัดผลงานในเชิง

ปริมาณแล้วยังต้องมีการ พัฒนาที่คุณภาพของงานด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ บริการสุขภาพ รวมทั้งให้

เกิดมิติของกระแสการสร้างสุขภาพท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับเปล่ียน 

พฤติกรรม “มนุษย์” รวมถึงมิติที่สำาคัญอีก 1 มิติ คือ การปรับโครงสร้างภูมิสถาปัตย์ 

ของอาคารสถานที่ให้ เหมาะสม และสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการของหน่วย

บริการปฐมภูมิ

 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเนินมะปราง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลในสังกัด จำานวน 11 แห่ง โดยบางแห่งอยู่บนพื้นที่สูง ได้แก่ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านรักไทย ตำาบลชมพู ซึ่งให้บริการประชาชน จำานวน 4 

หมู่บ้าน 
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การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง 

ตามสภาพ ของ “คน เงิน ของ และระบบการทำางาน” ในขณะนั้น จนกระทั่งปี 2557 

ได้มีการวิเคราะห์ กำาหนดเข็มมุ่ง โดย ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประเมิน 

มีการจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้องกำาหนดการมุ่งเน้น ดังนี้

 คน กำาหนดให้มีจำานวนบุคลากรที่พอเพียง และมีการหมุนเวียนบุคลากร 

(สหวิชาชีพ) ช่วยเหลือกัน เป็นพวงบริการเครือข่าย รวมถึงการให้ความสำาคัญและ

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งการมอบ

หมายงานที่ตรงตามความเชี่ยวชาญ และวิชาชีพ

 เงิน ให้เกิดการช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ตำาบลขนาดที่ใหญ่กว่า ให้การช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลที่เล็กกว่า โดยมี Based Line เพื่อเป็น การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิด

ความเสมอภาคต่อการพัฒนา

 ของ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของอำาเภอเนินมะปราง 

เพื่อให้เกิดความ คุ้มค่า และประสิทธิภาพ ได้วางแผนจัดระบบการหมุนเวียน และรับ

การสนับสนุนจากโรงพยาบาลเนินมะปราง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แบบมหภาค

และส่งผลเชิงบวกแก่ประชาชน

 ระบบงาน การออกแบบระบบงานเป็นความอ่อนไหวที่สำาคัญของระบบ

สุขภาพ อำาเภอเนินมะปราง โดยเฉพาะระบบ หรือกระบวนงานสร้างคุณค่าแก่ผู้ป่วย 

เช่น ระบบการให้คำาปรึกษา การส่งต่อ และกระบวนงาน สนับสนุนการสร้างคุณค่า 

เช่น ระบบยา เวชภัณฑ์ Lab จะต้องมีแนวทางชัดเจน ทันสมัย ออกแบบโดยผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถ ร่วมกับทีมงาน

 นอกจากนั้นแล้ว ยังสนับสนุนให้ทุกแห่ง เข้ารับการประเมินโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลดีเด่น ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุน

และตอบสนองระบบการบริหาร “คน เงิน ของ” ร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ 

ปี 2557 ถึง ปี 2562 โดยมีการเวียนพัฒนาทั้งระบบ บริการวิชาการ บริหารจัดการ 

และโครงสร้างที่เอื้อต่อการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน 

สิ่งที่มุ่งเน้น
 จากการสนับสนุนการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลดีเด่น โดย

ชมรมสาธารณสุขแห่ง ประเทศไทย ทีมงานกำาหนดวัตถุประสงค์ที่มีความประสงค์ให้

เกิดผลลัพธ์ ดังนี้
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 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

 2. ส่งเสริมให้ประชาชน และส่วนราชการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 3. การบริหารจัดการโดยการแบ่งปันทรัพยากรภายในอำาเภอร่วมกัน เช่น การจัดสรรงบประมาณ 

     ค่าเสื่อมให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลที่เข้ารับการประกวดฯ 70% ของงบประมาณ

     ทั้งหมด รวมถึงการ ช่วยเหลือเงินบำารุง

 4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะการทำางานของเจ้าหน้าที่ทุกคน ในลักษณะงานตามภารกิจหลัก 

     ภารกิจรอง รวมถึงสามารถทำางานแทนกันได้

 5. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น งานวิจัย

 6. ความเป็นเอกภาพ ความผาสุกและความเกื้อกูลของทีมงาน

 จากการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้น เป็นการรวบรวมมาตรฐาน เกณฑ์คุณภาพทุกอย่างของหน่วย 

บริการปฐมภูมิ เป็นเครื่องมือที่สำาคัญ มีการเรียนรู้และเป็นแนวทางการพัฒนา ได้แก่

 1. เกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลติดดาว 

 2. มาตรฐาน PCA (Primary care award) 

 3. มาตรฐานงานและผลงานจาก QOF (Quality outcome framework)

 4. เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลดีเด่นแห่งประเทศไทย โดยชมรมสาธารณสุข 

     แห่งประเทศไทย

 5. การแก้ไขปัญหาสุขภาพเชิงนโยบายและปัญหาพื้นที่ 

ผลการประกวด
 ปี 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านมุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 ปี 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวังโพรง ได้รับรางวัลชนะเลิศเขตสุขภาพที่ 2 

 ปี 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลชมพู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเขตสุขภาพที่ 2

 ปี 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหนองขมิ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศเขตสุขภาพที่ 2

 ปี 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านโปร่งไผ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศเขตสุขภาพที่ 2 

 ปี 2561 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเนินมะปราง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลไทรย้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศเขตสุขภาพที่ 2

ส่งผลให้เกิดการยอมรับ และความมั่นใจ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน 

เสียในระบบสุขภาพอำาเภอเนินมะปราง
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บทสรุปผู้บริหาร
 การพัฒนาระบบสุขภาพอำาเภอ ต้องมีความเป็นเอกภาพในการบริหาร

จัดการ โดยการประสานงาน สัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งเชิงระบบและ

สัมพันธภาพส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพ ในระดับพื้นที่

โดยมีการควบคุม กำากับ ประเมินผลในทุกกิจกรรม รวมถึงการเสริมพลัง สร้างคุณค่า

แก่เครือข่าย และทีมงาน ในการนี้การนำาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ต้องชี้ให้เห็นถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งเชิงนโยบายและปัญหา พื้นที่ โดยการนำาของนายอำาเภอ

เนินมะปราง และพหุภาคี และที่สำาคัญอีกส่วนหนึ่งคือการคืนข้อมูลสุขภาพสู่ชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
การกำาหนดเข็มมุ่ง และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน ใช้ 3 แนวทาง

 1. การวิเคราะห์ลักษณะงาน โดยใช้ 6BB + 1Plus (Building Blocks of 

     Health System)

 2. การบริหารจัดการระบบสุขภาพอำาเภอเนินมะปราง และเครือข่ายที่

     สำาคัญ ยึดหลัก DHS (District Health System)

 3. การจัดบริการที่ยึดจุดหมายปลายทาง 3 ด้าน ได้แก่

  3.1 ความเท่าเทียมกัน 

  3.2 ประสิทธิภาพ

  3.3 ประสิทธิผล 

 4. การได้รับโอกาส การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเครือข่ายทุกระดับ 

 5. ความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของเครือข่ายและทีมงาน

 6. การส่งเสริมให้เครือข่ายและบุคลากรสุขภาพมีความสุข สร้างคุณค่า

     และเกิดความพึงพอใจ
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โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 1. รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่มีมานานในเรื่องความเป็นระเบียบ ความ

สะอาด และการดูแลเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการดุจญาติมิตร การนับถืออาวุโสใช้การ

ประสานงาน แนวราบและความเป็นส่วนตัวเพื่อลดความขัดแย้ง โดยมุ่งเน้นจุดประสงค์

ในการทำางานให้ราบรื่นและมีความสุขทั้งสองฝ่าย 

 2. ความความมุ่งมั่นในการทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อทำา

งานและดูแลโรงพยาบาลให้ดีที่สุด ซึ่งเปรียบเสมือนบ้าน หลังที่ 2 ของเรา 

 3. ความชัดเจนของผู้บริหารในการประกาศนโยบายการสร้างสุขในองค์กร 

และระยะเวลาในการมุ่งเน้นในแต่ละกิจกรรม เช่น การดูแลด้านการเงิน การคลังให้มี

เสถียรภาพ ใน ระยะแรก การดูแลด้านขวัญกำาลังใจในการทำางาน การกำาหนดทิศทาง

การทำางานอย่างมี ทิศทางที่แน่นอน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ และ

การเป็นตัวอย่างในการ ดูแลสุขภาพ ฯลฯ

บทสรุปผู้บริหาร
 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เน้นการดูแลความสุขให้ครอบคลุมให้มากที่สุด และเน้น

ประเด็นที่สำารวจ ความสุขของบุคลากร ปี 2562 พบว่าประเด็นความสุขที่มีคะแนน

ค่อนข้างตำ่าคือ Happy relax (54.19%) และ Happy money (56.35%) และได้ให้

ความสำาคัญกับประเด็นความสุข ด้านกาย จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ 

ด้วยดังนี้

 1. กาย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำาปี การติดตามบุคลากรที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

เพื่อการแก้ไข เช่น โครงการลดนำ้าหนัก การลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การตรวจวัดสายตา

แสง เสียง และสิ่งรบกวนขณะทำางาน ซึ่งได้เฝ้าระวังและมีการ ติดตามปัญหาอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งกายส่งเสริมการออกกำาลังกายด้วยตนเอง และ โครงการพัฒนาทักษะ

การ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยศาสตร์แห่งโยคะ มีผู้ร่วมกิจกรรม 150 คน จัดใน

เดือน เมษายน 2562 ส่วน ใหญ่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมกิจกรรม

รู้สึกผ่อนคลาย มีความยืดเหยียดและความแข็งแรง ของกล้ามเน้ือ มีความพึงพอใจใน

กิจกรรม

 ขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อให้บุคลากรและประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง จัด กิจกรรม เดิน วิ่ง และปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเดิน 

วิ่ง ตอนเช้า จัดทุกเดือน ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2560 โดยมีกิจกรรมที่ทำาร่วมกับจังหวัด

อุตรดิตถ์ในปี 2561 มีผู้ร่วมกิจกรรม กว่า 4,000 คน
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 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการ 

“โรงพยาบาลสร้างสุข ระยะ 1” โดยได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำาเนินการพัฒนารูปแบบการสร้าง

ความสุข ในการทำางานในกับบุคลากรสุขภาพที่ทำางานในโรงพยาบาล ในช่วงปี

2556-2558 เป็นระยะเวลา 3 ปีได้ โมเดลการเรียนรู้ “Holistic Happy Model” 

และได้โมเดลสร้างความสุขของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเรียก

ว่าเป็น “นาฬิกาทราย แห่งความสุข”

 ต่อมาได้มีการดำาเนินการ โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขในระยะที่ 2 ดำาเนิน

การระหว่างปี 2559-2562 โดยเป็นระยะ ของการนำาโมเดลการสร้างสุขไป

ขับเคล่ือนอย่างเต็มรูปแบบในโรงพยาบาลและขยายรูปแบบการเรียนรู้ให้แก่องค์กร

อื่นใน อำาเภอได้แก่ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กศน.อำาเภอหล่มเก่า และ เทศบาล

ตำาบลหล่มเก่า และพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชหล่มเก่าเป็นพื้นที่

แห่งการเรียนรู้องค์กรสร้างสุข เป็นองค์กรต้นแบบ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (พขอ.) เป็น “อำาเภอสุขภาวะ”

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. การนำาองค์กรที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

 2. ทีมนำาที่มีทักษะคิดเป็นกระบวนระบบ 

 3. สร้างกระบวนการเปิดพื้นที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 4. ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดผลงานออกสู่องค์กร ชุมชน  

 5. ผู้บริหารองค์กรและทีมนำาของเครือข่ายมีความเข้าใจและมีสัมพันธภาพท่ีดี

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
 การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขต้องดำาเนินการเป็นแผนกลยุทธ์ ใช้ระยะเวลา

ในการดำาเนินการ ไม่ควรเร่งรัดให้เกิดผลลัพธ์ แต่เน้นการสร้างความเข้าใจให้แก่

ผู ้บริหารและทีมงาน โดยให้ผู ้บริหารและทีมงานได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ 

เป้าหมาย กำาหนดวิธีการขับเคลื่อนด้วยตนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ที่จำาเพาะเจาะจง

ขององค์กร จนเป็นองค์กรแห่งความสุขตามบริบทของพื้นที่เอง 

การสร้างเครือข่ายองค์กรสร้างสุข ก้าวสู่อำาเภอสุขภาวะ
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องค์กรแห่งความสุข
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ที่มา
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการ 

“โรงพยาบาลสร้างสุข ระยะ 1” โดยได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำาเนินการพัฒนารูปแบบการสร้าง

ความสุขในการ ทำางานในกับบุคลากรสุขภาพที่ทำางานในโรงพยาบาล ในช่วงปี 

2555 - 2558 เป็นระยะเวลา 3 ปี ได้โมเดลการเรียนรู ้ “ lotistic Happy 

Model” และได้โมเดลสร้างความสุขของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

เรียกว่าเป็น “นาฬิกาทราย แห่งความสุข"

 ต่อมาได้มีการดำาเนินการ โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขในระยะที ่ 2

ดำาเนินการระหว่างปี 2554-2562 โดยเป็น ระยะของการนำาโมเดลการสร้างสุขไป

ขับเคลื่อน อย่างเต็มรูปแบบในโรงพยาบาลและขยายรูปแบบการเรียนรู้ให้แก่

องค์กรอื่น โดยใช้พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าเป็นพื้นที่แห่งการ

เรียนรู้องค์กรสร้างสุข โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดพื้นที่แห่งการเรียนรู้องค์กรสร้างสุข

 1.1 ห้องสร้างสุข

 เป็นห้องประชุม สำาหรับการประชุม 10 คน และมีอุปกรณ์อำานวยความ

สะดวกในการ ประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เคร่ืองอัดเสียง กล้องถ่ายรูป 

กระดานฟลิปชาร์ต สีชอล์คและปากกาสำาหรับถอด ไทเรียน เป็นพื้นที่ที ่ใช้ใน

การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนของหน่วยงาน จัดการประชุมแบบมีส่วนร่วม การ

คลี่คลายความขัดแย้ง ห้องเจริญสติอารมณ์ และเป็นห้องทำางานของเจ้าหน้าที่

โครงการฯ รวมท้ังยังเป็นท่ีเก็บวัสดุ และครุภัณฑ์สำานักงานของโครงการ โรงพยาบาล

สร้างสุข

 1.2 สิ่งแวดล้อมสร้างสุข

  1.2.1 ตุ๊กตาเตือนสติ เป็นข้อความเตือนสติ ใช้บุคลากรมาเป็น

ต้นแบบในการ ออกแบบเป็นตัวการ์ตูนเพื่อใช้ในการสื่อสาร มีขนาด 5x5 นิ้ว โดย

ติดไว้ในห้องทำางาน หรือหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการเตือนสติให้คนทำางาน

กลับมามีสติ
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  1.2.2 ป้ายเตือนสติ เป็นป้ายข้อความขนาด 50x50 ซม. เรียกว่า 

สติ STOP ติดตามจุดทางเดินที่เป็นทางเชื่อมระหว่างอาคาร มีข้อความให้อ่านเพื่อ

ทำาให้คนอ่านได้ฉุกใจคิด และสร้างแรงกระตุ้นให้กลับมามี สติโดยติดอยู่ทั่วทาง

เดินเชื่อม และป้ายธงญี่ปุ่นเตือนสติ ขนาด 30X40 ซม. พร้อมข้อความเตือนสติ

ประกอบกับรูปการ์ตูนมาสคอทสร้างสุข ติดอยู่ด้านข้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 

โดย ติดตั้งในระดับสายตาเพื่อให้สังเกตเห็นและได้อ่านได้ง่ายในเวลาที่เดินผ่าน

  1.2.3 ป้ายความสุขคนทำางาน 2.4 เสียงระฆังสติ ดังทุกจุดบริการ 

          ทุก 15 นาที

  1.2.4 บูธแสดงผลการดำาเนินงานสร้างสุขระยะที่ 

  1.2.5 กิจกรรมสร้างสุข เป็นการจัดกิจกรรมที่มีการดำาเนินการเป็น

          ประจำา

 2 กิจกรรมสร้างสุข

 เป็นการจัดกิจกรรมที่มีการดำาเนินการเป็นประจำา

 2.1 กิจกรรมสร้างสุขประจำาวัน

 2.1.1 การทำาสมาธิ 5 นาที ก่อนการทำางาน 

 2.1.2 การทำาสมาธิ 5 นาที ที่แผนกผู้ป่วยนอก

 2.1.3 เบิกบานก่อนเริ่มงาน สุขสำาราญก่อนกลับบ้าน (Check in , 

  Check out)

2.3 กิจกรรมสร้างสุขประจำาปี 

 2.3.1 กิจกรรมเทศกาลประเพณีประจำาปี

 1. ปีใหม่สร้างสุข จัดกิจกรรมในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี มีการจัด

กิจกรรมสวดมนต์ต้อนรับปี ใหม่ และ แจกของขวัญให้แก่ผู้ปวยใน ที่มารับบริการ

ในวันดังกล่าวอีกทั้งยังมอบขนมเค้กให้แก่บุคลากรที่ขึ้นเวรในช่วงเวลา ดังกล่าว

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่คนทำางาน

 2. สงกรานต์สร้างสุข จัดกิจกรรมในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี โดยมี

กิจกรรมนำาผู้ป่วยและ บุคลากรสรงนำ้าพระพุทธรูป ทั้งในส่วนของผู้ป่วยที่รับ

บริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและผู้ป่วยในจะมีการนำา พระพุทธรูปไปให้

คนไข้สรงนำ้าที่เตียง พร้อมกับนำาคณะเจ้าหน้าที่ขอพรคนไข้ที่มารับบริการในวัน

ดังกล่าว
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2.3.2 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

 เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรที่เข้ามาทำางานใหม่ โดยจัดอบรม

โดยกระบวนกรของ รพ. จัดอบรมหลักสูตร งานพลังกลุ่มและความสุข หลักสูตร

สติในองค์กร หลักสูตรงานคุณภาพ และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเรียนรู้ บริบทงานและ

บริบทพื้นที่ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ และรพ.สต. 

โดยใช้ระยะเวลา ประมาณ 4 วันมีการ ฝึกประสบการณ์การทำางานเป็นทีม โดย

การให้บุคลากรใหม่ไปร่วมกันจัดกิจกรรมในพื้นที่ ทุรกันดารของ อ.หล่มเก่า เพื่อ

ทำาให้บุคลากรได้รับประสบการณ์เรียนรู้บริบท และฝึกการทำางานเป็นทีมนอกจาก

การทำางานใน รูปแบบสหสาขาวิชาชีพ

2.3.3 การพัฒนางานคุณภาพสร้างสุข

 เป็นการบูรณาการหลักการ Holistic Happy Model กับการพัฒนางาน

คุณภาพ เช่น ระบบการจัดการความเสี่ยง (RM) ความปลอดภัยของผู้ป่วยและ

บุคลากร (2PSafety)

3. พื้นที่การศึกษาดูงาน

 เป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้หน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษารูปแบบการดำาเนินงาน

องค์กรสร้างสุข องค์กรคุณธรรม โดย มีหลักสูตร ครึ่งวัน 1 วัน และ 2 วัน ขึ้น

อยู่กับระยะเวลาที่ผู้ศึกษาดูงานสามารถร่วมกิจกรรมได้ รองรับการศึกษาดูงานได้

ตั้งแต่ 5 คน จนถึง 100 คน ในระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างเข้ามาศึกษาดู

งานและทำา Workshop การจัดการองค์กร
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สร้างสุขมากกกว่า 20 หน่วยงาน และบางหน่วยงานนำากระบวนการรูปแบบ 

Holistic Happy NModel ไปต่อยอด เช่น โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาล

หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น 

4. เครือข่ายองค์กรสร้างสุข

 1. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ได้นำาการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลัก

อริยสัจจ 4 นำาไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เช่น เด็กมาโรงเรียนสาย 

การสร้างความผูกพันกับครูที่ปรึกษา ทำาให้ลดปัญหาเด็กมา โรงเรียนสาย เพิ่มความ

เข้าใจ ความไว้วางใจระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน ส่งผลไปถึงสภาวะสุขภาพและ

ผลการเรียนของเด็กดีขึ้น

 2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระบวนการได้

นำาทักษะไปใช้ในการจัดการ ประชุมแบบมีส่วนร่วมในองค์กร ทำาให้บุคลากรเกิด

ความเข้าใจกันมากข้ึนและได้นำาทักษะไปใช้กับนักเรียน ทำาให้มีนักเรียนเข้า สอบ

ปลายภาคมีความคลอบคลุมเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 95

 3. เทศบาลตำาบลหล่มเกา ได้นำา จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาสติ MIO 

(Mindfulness In Organization) ให้กับบุคลากรในองค์กร 100% ทำาให้บุคลากร

มีสติในการทำางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานทำาให้มี ความสุขมากขึ้น

 การสร้างเครือข่ายองค์กรสร้างสุขทำาให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างหน่วยงาน

และยังทำาให้ เกิดการ เชื่อมโยงบูรณาการภาระกิจของหน่วยงานในการร่วมกันดูแล

คุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นหลักการพื้นฐานที่ทุกหน่วยงาน ราชการต้องทำา

หน้าที่ของตนเองเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นโดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

อันจะทำาให้เกิดการยกระดับ คุณภาพชีวิตประชาชน จนเกิดเป็นอำาเภอสุขภาวะ 

ในที่สุด

Link เอกสารและ วิดีโอ เพิ่มเติม

https://youtu.be/bPAMOHPCN2E            http://lomkaohospital.com/th/files/730



เขตสุขภาพที่ 3
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“โรงพยาบาลน่าอยู่ บุคลากรมีความสุข ความรัก ความสามัคคี” 

โรงพยาบาลไทรงาม จังหวัดกำาแพงเพชร

 โรงพยาบาลไทรงามเป็น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ก่อสร้างโดยการบริจาค

ที่ดินของประชาชนชาวอำาเภอ ไทรงาม มีเนื้อที่ประมาณ 34 ไร่ เปิดดำาเนินการมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ให้บริการขนาด 10 เตียง และต่อมา ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณให้ขยายจำานวนเตียง เป็นขนาด 30 เตียง มีวิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลน่าอยู่ ผู้รับบริการปลอดภัย ชุมชนมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

พบว่า ในองค์กรมีปัจจัยที่ สำาคัญคือทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีคุณค่าและมีความสำาคัญ

ต่อความสำาเร็จขององค์กร จึงควรได้รับการพัฒนา การ ดูแลทั้งมิติกาย จิตใจ และ

สังคม รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตาม 

วัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำาเร็จ

สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งนี้ การสรรหา คัดเลือก และการธำารงรักษาคนดี คนเก่ง

การสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร “การยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ บริการ” ให้เข้าถึงเจ้าหน้าที่

ทุกระดับ ล้วนเป็นตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้องค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้า 

ได้อย่างยั่งยืน

 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข คนทำางานต้องมีความสุข ที่ทำางานน่าอยู่ 

ชุมชนสมานฉันท์ โดยสิ่งที่ สำาคัญคือ บุคลากรสามารถจัดสมดุลชีวิตของตนเอง 

(Happy People) ครอบครัวอบอุ่น มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีศีลธรรม 

มีความเอื้ออาทรต่อตนเองและสังคม ในการพัฒนาคนในองค์กรต้องทำาให้ บุคลากร

เห็นว่าโรงพยาบาลเป็นเสมือนบ้านหลังท่ีสอง ซ่ึงในองค์กรท่ีดีต้องมีการทำางานเป็นทีม 

(Teamwork) มีความรักความสามัคคีร่วมกันทำางานอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยหัวใจบริการ

ตามเป้าหมายของหน่วยงาน การสร้าง ทีมเป็นสิ่งสำาคัญโดยเฉพาะการเป็นทีมพัฒนา

ซึ่งองค์กรจะพบการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อก้าวผ่าน

ปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีโดยอาศัยชุมชนสมานฉันท์ (Happy Teamwork) การทำางาน 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียขององค์กร สังคม เกิดความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาล

https://youtu.be/wFTF3qt2ix4
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในโรงพยาบาลไทรงาม เรามีทีมพัฒนาความสุข

(OD&ESB) มีแผนในการขับเคลื่อนทุกปี โดยอาศัยข้อมูลจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

(HR) ร่วมกันวางแผนงาน ประจำาปีในการพัฒนามิติท่ีจะส่งเสริมความสุข ซ่ึงการดำาเนินงานท่ีผ่านมา

ในมิติสุขภาพดี (Happy body) ส่งเสริมให้บุคลากรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ 

3อ2ส โครงการสร้างเสริมสุขภาพ RUN for Health ครั้งที่ 2 พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจการใช้ชีวิต

อย่างมีความสุข

 มิติการมีนำ้าใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart) ในองค์กรมีการเอื้ออาทรต่อกัน รู้บทบาท

หน้าที่ตนเอง ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมวันสงกรานต์ มุทิตาจิตการช่วยเหลือ

ในสังคมและการเล้ียงอาหาร สำาหรับผู้รับบริการท้ังผู้ป่วยและญาติ มิติการผ่อนคลาย (Happy 

Relax) บุคลากรต้องรู้จักการผ่อนคลายจาก การทำางานและสิ่งต่างๆที่ดำาเนินชีวิต รู้จักวิธีการ

จัดการความเครียดประจำาวัน เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตตนเอง มิติการเรียนรู้ (Happy Brain) 

ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ทั้งเป็นรูปแบบและไม่มี รูปแบบการเรียนรู้

ต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ระดับโรงพยาบาล (Training Need) เพื่อ

ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพและความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน

 มิติคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Sou) ส่งเสริมงานด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรม

เบื้องต้นใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการอยู่ร่วมกันในองค์กร เช่นการเป็นคนดี รับผิดชอบ

มีระเบียบวินัยเป็นต้น มิติ สุขภาพการเงิน (Happy Money) ส่งเสริมการรู้จักประมาณตน

รู้จักใช้ สามารถจัดการรายรับ-รายจ่ายของ ตนเองรวมทั้งบริหารจัดการในครอบครัวตนเองได้ 

มิติครอบครัวดี (Happy Family) การมีครอบครัวที่อบอุ่น โดยให้ความสำาคัญ เรื่องความกตัญญู

กตเวที การดูแลคนในครอบครัวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมี เวลาให้กันและบริหาร

จัดการในเรื่องงานและครอบครัวได้อย่างมีความสุข พึงพอใจ มิติสังคมดี (Happy Society) การ

เป็นที่รักในองค์กร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทัศนคติ ความติดความสุขของแต่ละคน

แตกต่างกัน การเข้าใจในตัวบุคคล และการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งในมิติต่างๆที่สำาคัญต้อง

บูรณาการร่วมกัน จะนำา ความสุขมาให้ตนเองและทั้งองค์กร

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 การขับเคลื่อนองค์แห่งความสุข ต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม โดย

สร้างบรรยากาศ การทำางานเป็นทีม (Teamwork) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน

และ มีการพัฒนาร่วมกัน (Creativity) รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถจัดสมดุลชีวิต ตาม

แนวคิดความสุข 8 ประการ มีการ ดำาเนินงานเป็นในรูปแบบของกิจกรรมซึ่งในการวัดผลจะมี

การติดตามใน Happinometer ที่จะบ่งบอกว่า ผลลัพธ์จะสะท้อนภาพรวมในมิติขององค์กร
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สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองชัยนาท 

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองชัยนาท ทำางานภายใต้แนวคิด “งานได้ผล คนเป็นสุข”

ปฏิบัติตามอัตลักษณ์องค์กร : “ตรงต่อเวลา ไปลามาไหว้ ยิ้มแย้มแจ่มใส รวมใจเป็นทีม” 

โดยมีโครงการองค์กรเมืองชัยนาทสร้างสุข เพื่อการขับเคลื่อนตาม MOPH กระทรวง

สาธารณสุข
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บทสรุปผู้บริหาร
 องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานมีการดำาเนินการขับเคลื่อนองค์กร

แห่งความสุขตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 ขั้นได้แก่

 ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะ

  องค์กร (HPI)

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร 

  (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI)

 ขั้นที่ 3 การจัดทำาแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

 ขั้นที่ 4 การดำาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

 ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม

 และนำาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) และ

สุขภาวะองค์กร (HPI) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การดำาเนินการ

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสุขในการทำางานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลบุคลากรเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร

“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 มีการวิเคราะห์ผล Happinometer และ HPI รวมท้ังมีการจัดทำาแผนขับเคล่ือน

องค์กรแห่งความสุข และดำาเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการร่วมกับ

พชอ.เมืองชัยนาท ตามประเด็น “คนเมืองชัยนาทสามวัย ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการ

ออกกำาลังกาย”

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 การสร้างความเข้าใจ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนข้อมูล การพัฒนาสื่อ 

เน้นเทคโนโลยี 4.0 และสร้างนวัตกรรมใหม่

https://youtu.be/AYHAZM8r6-0
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เครือข่ายบริการสุขภาพอำาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

 จากการประเมินความสุขของคนทำางาน (Happinometer) ในปี 2562 ได้

ขับเคลื่อนงานนำาข้อมูล ที่ได้จากการประมวลผล ครอบคลุมพื้นที่นำาไปวางแผนใน

การส่งเสริมความสุขขององค์กรตามบริบท กรอบแนวคิดในการส่งเสริมสนับสนุน

การองค์กรแห่งความสุขจัดทำาแผนงาน/โครงการ เพื่อสร้างสุข ที่สอดคล้องกับ

ข้อมูลจากการประเมินประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer)

และการประเมิน สุขภาวะองค์กร (HPI) นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ หาปัญหาที่ต้องปรับ

แก้เพื่อให้บุคลากร มีความสุขมากยิ่งขึ้น จัดทำาแผนพัฒนาความสุข และดำาเนิน

การตามแผนพัฒนาความสุข ข้อมูลการประเมิน

ข้อมูลการประเมิน
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บทสรุปผู้บริหาร
 เครือข่ายบริการสุขภาพอำาเภอชุมแสง ถ่ายทอดนโยบายและกรอบการ

ดำาเนินงาน ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพอำาเภอปี 2562 แผนยุทธศาสตร์

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Peaple Excellence กำาหนดตัวชี้วัดการดำาเนินงาน

ด้านสาธารณสุข โดยแต่งตั้งคณะกรรมดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพ, คณะกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุขและเครือข่ายคุณธรรม

จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยม MOPH ในปี 2562 มีการถ่ายทอดนโยบายการดำาเนินงาน

สู่ผู้ปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมแสง สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำาบลในเครือข่าย ในวาระประชุมประจำาเดือน คณะกรรมการวางแผนและ

ประเมินผลลงพื้นที่นิเทศงานให้ข้อเสนอแนะเสริมพลังการดำาเนินงาน ผนวกกับ 

เรียงลำาดับความสำาคัญของปัญหาด้านบริหาร-บริการ-วิชาการ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง

เกื้อกูล เสริมสร้าง Competency ให้มีความชำานาญใน Function งานและระบบ

การทดแทน Job Description สร้างจิตสำานึก โดยใช้ อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ สามัคค ี

บริการดี” ขับเคลื่อนสนับสนุนบูรณาการด้านระบบการบริหาร-บริการ - วิชาการ 

จากการดำาเนินงานส่งผลให้เครือข่ายอำาเภอชุมแสงมีรูปแบบเฉพาะตามบริบท 

มีกิจกรรม ดังนี้

 1. ประชุมชี้แจง เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงานองค์กรสร้างสุข 

 2. นำาข้อมูลจาก HPI วางแผนงานโดยกำาหนดกิจกรรม 

 3. ออกแบบให้มีการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับงานประจำา 

 4. กำาหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทำาแผนงาน/

โครงการ รายงานความคืบหน้าในการดำาเนินงานทุกไตรมาส และรายงานการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ ประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข 

ความผูกพันของบุคลากรด้วยแบบประเมิน Happinometerและ Happy Public 

Organization Index (HPI)
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 เครือข่ายสุขภาพอำาเภอชุมแสงได้ดำาเนินการตามประเด็นปัญหาด้านความสุข 

3 ด้าน (1) ด้านการเงิน (2) ด้านสุขภาพ (3) ด้านนำ้าใจดี และด้านที่ทำาได้ดีต่อยอดมีกิจ

กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้



128 128

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
• นโยบายสู่ปฏบัติ เป็นรูปธรรมที่เห็นคือ ผลงานด้านการบริหารงาน

 1. ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทำางาน 

 2. ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการบุคลากร 

 3. ระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากร 

 4. ระบบและกลไกความก้าวหน้าในอาชีพ  

 5. ระบบและกลไกการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 

 6. Surveillance And Monitoring KPI ลำาดับที่1ระดับจังหวัดนครสวรรค์ 

 7. Status. Finals. CFO. ระดับ 2 

 8. รางวัล NCD Plus Award ดีเด่นที่ 1 ระดับประเทศ โรงพยาบาลระดับกลาง 

 9. รพสต.ดีเด่นรองชนะเลิศระดับระดับประเทศ รพสต. บ้านหนองขอน 

 10. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นชมรม

      สาธาณสุขภาคเหนือ 

 11. เครือข่ายมีกรอบแนวคิดภายใต้ G-I-V-E -F2 ส่งผลให้งานได้ผลคนเป็นสุข
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลผู้รับฟังเสียงสะท้อนผู้ปฏิบัติงาน 

2. นำาบทเรียนมาพัฒนาต่อยอด ทำาแผนปี 2563
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โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 พัฒนาบุคลากร โดยใช้หลักการ “งานบันดาลใจ นำาไปสู่องค์กร เป็นองค์กร

บันดาลใจ” บนหลักการที่ว่า “คนสำาราญ งานสำาเร็จ” เพื่อให้ เกิดบรรยากาศที่ดี

ในองค์กร มีการส่งเสริมบรรยากาศ ที่ก่อให้เกิดการทำางานร่วมกันด้วยความสามัคคี

โรงพยาบาลทัพทันออกแบบกิจกรรมสำาหรับ บุคลากรภายในองค์กร (Ermployee 

Experience Design) ประกอบด้วย 3E = Enter + Engagement + Exit เนื่องจาก

แต่ละช่วงชีวิตของการทำางาน นั้น ประกอบด้วย ประสบการณ์เล็ก ๆ ประกอบเป็น

ประสบการณ์ในภาพรวม ดั้งนั้น ประสบการณ์หรือกิจกรรมในแต่ละช่วงชีวิตจึง

เป็นจุดเปลี่ยน ของชีวิตการทำางาน ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกช่วงเวลาเพื่อ

ประสบการณ์อันทรงคุณค่า

บทสรุปผู้บริหาร
 1. Eriter : ก้าวแรกสู่องค์กร จากวันแรกถึง 3 ปีแรก ตั้งเป้าหมาย เพื่อดึงดูด

คนดีมีความสามารถตรงกับความจำาเป็น ต้องการขององค์กร โดยทำาให้คนที่มีความ

สามารถอยากอยู่ทำางานกับองค์กร และสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่องาน 

และต่อองค์กรเพื่อการทำางานระยะยาว

 1.1 ตั้งเป้าหมายด้านบุคลากรของโรงพยาบาลทัพทัน : คณะกรรมการ

บริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคล กำาหนดภารกิจร่วมกัน คือ สร้างระบบการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร มี ประสิทธิภาพ สนับสนุน ส่งเสริมให้

บุคลากรของโรงพยาบาลทัพทันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาชีพ

จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน มุ่งสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่

บุคลากรทำางานร่วมกันอย่างมี ความสุข ภายใต้เป้าหมาย บุคลากรของโรงพยาบาล

ทัพทัน ได้รับการพัฒนาโรงแรม ให้มีสมรรถนะตามสายวิชาชีพและสมรรถนะตามที่

โรงพยาบาลทัพทันกำาหนด

 1.2 กำาหนดได้มาซึ่งบุคลากรที่ต้องการ : ระบบการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การได้มาของบุคลากรดังนี้ 1) สรรหา คัดเลือก และ

บรรจุ รับโอนย้าย ประเภทข้าราชการในตำาแหน่งที่ว่าง จากผู้ที่มีความรู้ ทักษะ

และ คุณสมบัติที่ต้องการโดยการประกาศรับจากบุคคลภายในและภายนอก 2) 

ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแบบผูกพันที่มีสัญญาให้กลับมาทำางานประเภท

ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ เมื่อสำาเร็จการศึกษา ระบบการคัดเลือกได้มี

การตั ้งคณะกรรมการ 2 ชุด การปฐมนิเทศ, การทดลองงาน และประเมินผล

การทดลองงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานถาวรต่อไป
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 1.3 กิจกรรมปฐมนิเทศ/ระบบพี่เลี้ยง : บุคลากรใหม่ โรงพยาบาลทัพทัน

จะวางระบบให้น้องใหม่มีพี่เลี้ยง คอยให้ คำาแนะนำา ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในการ

ทำางาน ซึ่งจะมีการประเมินหลังจากเข้ารับทำางาน 6 เดือน และระบบพี่เลี้ยงจะคอย 

ดูแลไปตลอดระยะเวลา 3 ปี

 2. Engagement: ผูกพันทุ่มเท ให้องค์กร Engagement การสร้างแรง

บันดาลใจที่ดี ต่องานที่ทำาว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โรงพยาบาล

ทัพทัน ได้ใช้แนวทางการดำาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 1. Encourage กระตุ้นให้

กระตือรือร้น รักในงานที่ทำา 2. Communication การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี 

3. Embrace ชื่นชมโอบอุ้มซึ่งกันและกัน 4. Relationship & Conflict manage-

ment สัมพันธภาพและการจัดการความขัดแย้ง

 2.1 สัญญลักษณ์ศูนย์รวมจิตใจ : พระพุทธรูปปรวงประทานพร & ศาสพรหม 

เป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยวันสำาคัญทาง ศาสนาเคารพและ

สักการะเจอเป็นสิริมงคล

 2.2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตนเองและงาน : ทางการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรโรงพยาบาลทัพทัน สมรรถนะของบุคลากร เช่น อบรม IC, 

CPR, Pattiative care, ซ้อมอุบัติเหตุหมู่, ซ้อมอัคคีภัย

 ส่งเสริมด้านวิชาการ เสริมสร้างความภูมิใจ โรงพยาบาลทัพทันส่งเสริมให้

บุคลากรส่งผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/CCQ} ระดับเขต เช่น ผลงานนวัตกรรม

การป้องกันเด็กตกเตียง : อู่อุ่นใจ การป้องกันการติดเชื้อผิวหนังผุพองในผู้ป่วยแพ้

ยาสตีเว่น จอนสัน : ใบตองห่อรองร่างกาย ส่งประกวดผลงานระดับประเทศ 

ปี 2557 เรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยง

โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ของกลุ่มเสียงตำาบลทัพทัน ชนะเลิศระดับ

ประเทศ ต้านสาขาการป้องกันและควบคุมโรค, แนวทางการส่งเสริมภูมิคุ้มกันไวรัส

ตับอักเสบบีในบุคลากร, แนวทางการพัฒนาระบบ ฝากครรภ์คุณภาพในเครือข่าย

บริการสุขภาพปฐมภูมิ, การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ยา และสารเสพติด จาก

กรมการแพทย์ ปี 2559 R2R ดีเด่นระดับประเทศ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

ส่งเสริมพัฒนาชาวรตามวัย “พัฒนาการสมวัยผูกสายใยรักด้วย หนังสือเล่มแรก

ของหนู” ปี 2561 ได้รับเลือกชนะเลิศการประกวดงานเภสัชกรรมปฐมภูมิระดับ

จังหวัด จาก R2R การจัดการ ปัญหาการใช้ยาผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหืด รางวัลชนะ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรม ปี 2562 : 

การจัดส่งวัคซีนตามระบบลูกโซ่ความเย็นไปยัง รพสต. 
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ในเครือข่าย รพ.ทัพทัน ทำาให้บุคลากรเกิดความตระหนักและ เห็นความสำาคัญของ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 ได้กระตุ้นการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย 

ได้ R2R จำานวน 16 เรื่อง อยู่ระหว่างรวบรวมและเรียบเรียง

 2.3 ระเบียบวินัย : มีความชัดเจน สามารถตัดสินได้ มีการกำาหนดแนวทาง

ปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา และกำาหนด วิธีการแก้ไขด้านวินัยกับคนงานที่ทำาผิด

รุนแรงมากน้อยตามพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น เริ่มตั้งแต่ 1) การตักเตือนด้วย

วาจา 2) การบันทึกคำาตักเตือนไว้ในแฟ้มประวัติการจ้าง 3) การให้พักงาน หรือการ

ตัดเงินเดือน หรือการลดเงินเดือน และขั้นรุนแรง 4) การให้ออก การปลดออก หรือ

การไล่ออก

 2.4 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ : สร้างแรงจูงใจ จ่ายค่าตอบแทน

ตามภาระงาน, การจัดสวัสดิการที่สำาคัญ

 2.5 การช่วยเหลือ/ให้คำาปรึกษๆ : การให้สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่า การ

ให้บริการคลินิกคลายเครียด การจัดคลินิกเลิกบุหรี่และเลิกสุราให้แก่คนงานที่มี

ปัญหาในเรื่องดังกล่าว การให้คำาปรึกษาเรื่องอาชีพ การสนับสนุนให้นำาของที่มี 

ที่บ้านมาขายในกลุ่มออนไลน์ในกลุ่มโรงพยาบาล

 2.6 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย : แผนการตรวจสุขภาพ คลินิก

ปรับเปลี ่ยน Diet Physical Activities Center, ศูนย์ออกกำาลังกายฟิตเนส 

(DPAC Fitness Center)

 2.7 กิจกรรมเพ่ือสร้างสายใย สร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีในองค์กร :ESB กีฬาสามัคคี

 2.8 การดูแลยามเจ็บป่วย : เปลี่ยนงานตามความจำาเป็นทางด้านสุขภาพ

บุคคลที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อต้องได้รับ การรักษาจนหายหรือไม่แพร่เชื้อแล้วจึงจะให้

กลับเข้าทำางานได้

 2.9 การประเมินผล : การบรรลุเป้าประสงค์ระดับหน่วยงาน (Key Result 

Area Unit) บุคลากรกำาหนดตัวชี้วัด ของตนเองที่ตอบสนองต่องานมีการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั ้ง นำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมี 

แผนพัฒนาบุคลากร ท่ีผ่านมา พบว่าบุคลากรในกลุ่มงานผ่านการประเมิน สมรรถนะ

หลักร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกกลุ่มงาน
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 3. Eit : การเตรียมตัวสู่ภาวะใหม่ ประตูสู่ชีวิตใหม่ (5-10 ปี ก่อนเกษียณ) : 

เป้าหมาย เพื่อสร้างมรดกอันทรงคุณค่า เพื่อให้ทุกคนจดจำาช่วงเวลาที่ดี เตรียมตัว

ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ เศรษฐกิจ และกายภาพพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง

และ เตรียมกระบวนการเปล่ียนผ่านท้ังระบบงานและชีวิตส่วนตัวให้ลงตัว “กิจกรรม

งานวันมุทิตาจิต” ในวันที่บุคลากรเกษียณอายุ จะมีการจัดงานบายศรีสู ่ขวัญ 

การประกาศเกียรติคุณ ในช่วงเย็นจะมีการจัดงานเลี้ยงให้ผู้เกษียณสามารถพา

ครอบครัวมาร่วมงานได้

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 การดำาเนินงานองค์กรสร้างสุขจากงานบันดาลใจของโรงพยาบาลทัพทัน 

ความสำาเร็จต่าง ๆ และจัดการทำาโครงการ ที่นำาไปสู่ความสุขจากงานบันดาลใจได้ 

3 ประการ ดังนี้

 1. การให้ความสำาคัญเรื่อง การดำาเนินงานองค์กรสร้างสุขของทีมทางานทีม

ผู้บริหารที่ทำาให้มีการดำาเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง

 2. การออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายที่สอดคล้องไปกับความหลากหลาย

ของบุคลากร ตอบสนองความต้องการ ของบุคลากร ทำาให้การออกแบบกิจกรรม

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 3. ดำาเนินงานภายใต้หลักการ “ใจ” ที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง หลัก “4 ใจ” 

ประกอบด้วย เข้าใจ จูงใจ สานใจ ได้ใจ หลัก “ใจ” นี้ มีเครื่องมือสำาคัญชิ้นหนึ่ง

ที่โรงพยาบาลใช้ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล นั่นก็คือ “การสื่อสาร 

เพื่อความเข้าใจในองค์กร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การกำาหนดนโยบาย การสร้างความสุขในการทำางานที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่

ระดับกระทรวงสาธารณสุขลงมา โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ตรงใจกับพนักงาน

แต่ละกลุ่ม สิ่งเหล่านี้มาจากพื้นฐานแนวคิดการจูงใจบุคคล (Motivation) ถือเป็น 

หัวใจสำาคัญในการสร้างความสุขในการทำางาน

 2. การกำาหนดการได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการขององค์กร, ความ

มั่นคงในงาน : ความสุขอันเกิดจาก การได้รับการชมเชยต่าง ๆ หรือภาพลักษณ์

ชื่อเสียงขององค์กร
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การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 3 ประจำาปี 2562

 โรงพยาบาลวังทรายพูนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ระดับ F2 ให้

บริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ นำาโดย นายแพทย์ประทีป จันทร์สิงห์ 

ผู ้อำานวยการโรงพยาบาลวังทรายพูนและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

กำาหนดวิสัยทัศน์ว่า “เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ชุมชนเชื่อมั่นและ

ศรัทธา ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม” มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐาน

การบริการให้เทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำากัดให้

เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด การพัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดีและมีความสุขในการทำางาน

เพ่ือเป็นโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนอย่างแท้จริง เร่ิมโดยปรับค่านิยม 

MOPH ให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลเป็น M:mastery ชนะใจตน  การมาทำางาน

ตรงต่อเวลา ลดการสาย ขาด ลา โดยไม่จำาเป็น Originality :คิดค้นสร้างสรรค์  การ

สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างแรงบันดาล

ใจในการทำางานให้แก่บุคลากร People centered approach : ใส่ใจผู้รับบริการ

การพัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดี Humility : สืบสานวิถีธรรม วิถีไทย  จัดกิจกรรม

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ทำาบุญตักบาตร วันสำาคัญ

ของโรงพยาบาล การแข่งกีฬาพื้นบ้านสานสามัคคี จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมภายนอก

โรงพยาบาล จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ป่วยยากไร้และทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์

การแพทย์ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายยืมไปใช้ที่บ้าน และจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคน

ร่วมกันกำาหนดอัตลักษณ์คุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ บุคลากรปฏิบัติงาน

ด้วยความถูกต้องโปร่งใสยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ เสียสละ พัฒนาบริการ

และสิ่งแวดล้อมในการทำางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีมาตรฐาน

และประทับใจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวมเป็นหน้าที่เพื่อสนองคุณแผ่นดิน

ในฐานะข้าราชการและพลเมืองที่ดี  รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความ

สามารถตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทำางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีอย่างครอบคลุมรอบด้าน มีกิริยาวาจาสุภาพ

ประสานงานได้ดีท้ังภายในและภายนอกเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำาเร็จของ

องค์กร  รวมถึงรับผิดชอบต่อตนเองในการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงครองตน

ครองคน ครองงาน อย่างมีความสุข นำามาซึ่งสังคมอันปกติสุข
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ผลลัพธ์การดำาเนินงาน
 ผลการดำาเนินงานการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม ผลต่อองค์กร คือ ผ่าน

การประเมินมาตรฐาน HA,HPH,ITA  การประหยัดทรัพยากร ทำาให้โรงพยาบาล

หลุดพ้นจากวิกฤติทางการเงินระดับ 7 เป็นระดับ 0 ในปี 2562 ด้านสิ่งแวดล้อม

ผ่านการรับรองมาตรฐาน Happy Work Place ระดับดีมากติดต่อกัน 4 ปีซ้อนผ่าน

การประเมิน green and clean hospital plus ระดับดีมาก และได้รับการรับรอง

มาตรฐานชุมชนปลอดภัยจาก WHO ยกระดับคุณภาพบริการ โดย พัฒนาเป็นโรง

พยาบาลที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  ทุกจุดบริการให้บริการดุจญาติมิตรและด้วย

หัวใจความเป็นมนุษย์ ลดระยะเวลารอคอยโดยปรับเวลาให้พยาบาลมาทำางาน

7.30 น. เพื่อเตรียมผู้ป่วยให้แพทย์ออกตรวจ OPD  ก่อนเวลา 8.30 น. เน้นบูรณา

การทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

เชิงรุก ลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มสีเขียว

แบบเบ็ดเสร็จในชุมชน  จัดทีมสหสาขาวิชาชีพ ดูแลและจัดการสุขภาพ ในชุมชน 

มีการดำาเนินงานทีมหมอครอบครัว (Family care team : FCT) อย่างเป็นรูปธรรม

รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (Continuing of Care : COC) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ

การดูแลอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในชุมชน เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  เช่น  การไหว้และ

กล่าวคำาว่า “สวัสดี” เป็นการทักทายในการพบกันของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน  

มีการเสริมสร้างกำาลังใจในการปฏิบัติงานโดยมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น 5 ด้าน

ประจำาทุกเดือน การมอบของเยี่ยมไข้และให้สวัสดิการนอนห้องพิเศษแก่บุคลากร

และบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย จัดพิธีรดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ทุกปี   

ผลต่อบุคลากร คือ มีแรงจูงใจ มีความสุขในการทำางาน มีความรักความผูกพันต่อ

องค์กรมากข้ึน ทำาให้อัตราการคงอยู่ของบุคลากร ปี 2562 สูงถึง 97.72 % มีจิตอาสา

เพิ่มมากขึ้น ความขัดแย้งในองค์กรลดลง ผลต่อผู้รับบริการและภาคีเครือข่าย ผู้รับ

บริการ ได้รับการดูแลเสมือนญาติด้วยจิตบริการหัวใจความ เป็นมนุษย์ เช่น ผู้ป่วย

กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้รับการดูแลแบบประคับประคองครอบคลุม

ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ได้รับคำาชื่นชมจากผู้รับบริการมากขึ้น 

ข้อร้องเรียนลดลง  การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย

ในชุมชนสู่การเป็นอำาเภอคุณธรรมที่ยั่งยืน
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผู้บริหารเห็นความสำาคัญของการดำาเนินงานคุณธรรมและให้การสนับสนุน

การดำาเนินงานในทุกกิจกรรม เช่น การพัฒนาส่ิงแวดล้อมในการทำางานให้เป็นสถานท่ี

ทำางานน่าอยู่  การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความทันสมัยและ

ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม  การส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมี

ความสุขในการทำางาน

 2. การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนในการดำาเนินงานโรงพยาบาล

คุณธรรมให้สำาเร็จด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน

 3. ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบบริการเพื ่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่จากปัญหาที่อยากแก้ไขและความดีที่อยากทำา

 4. การได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดำาเนินกิจกรรมจิตอาสา

ในชุมชนที่เข้มแข็ง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. ควรจัดนิทรรศการคุณธรรมของโรงพยาบาลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน

ทราบว่าโรงพยาบาลได้พัฒนาอะไรบ้างเพื่อบริการที่ดีขึ้น

 2. ควรสำารวจความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 3. ควรทำากิจกรรมคุณธรรมร่วมกับส่วนราชการอื่นในอำาเภอเพื่อพัฒนาให้

เป็นอำาเภอคุณธรรม

 4. ควรจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการเพื่อให้เกิด

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันดำาเนินงานอำาเภอคุณธรรมแบบยั่งยืน

https://youtu.be/rpPzmr9GTPQ



เขตสุขภาพที่ 4
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โรงพยาบาลนครนายก HAPPY KHONYOK PROJECT

จังหวัดนครนายก

บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงพยาบาลนครนายก ได้เร่ิมจัดทำาโครงการ HAPPY KHONYOK PROJECT

ต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้พันธกิจ ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเป็นองค์กรแห่งความสุข

ซึ่งได้จัดทำาแผนงานโครงการและกิจกรรม ที่มีความหลากหลายตอบสนองต่อ 

HAPPINOMETER ทั้ง 9 มิติ ดังต่อไปนี้

 

โครงการ “Happy KHONYOK Project 2018” 

- ขับเคลื่อนค่านิยม KHONYOK - KHONYOK Green Market 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

- คนดี คิดดี สังคมดี 

- Happy Relax ประกวดร้องเพลง KHONYOK Mask Singer 

- Happy Birthday (Month) 

- Happy Lunch (บุคลากรรับประทานอาหารร่วมกัน) 

- Happy Social โรงพยาบาลเพื่อชุมชน 

โครงการ “Happy KHONYOK Project 2019” 

- นิทรรศการ Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ 

- Work shop Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ 

- “คนดี คิดดี สังคมดี” มอบประกาศเกียรติคุณ 

- “คนดี ศรีโรงพยาบาล” 

- โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการองค์กรพยาบาล “พี่พบน้องพยาบาล” 

- สร้างความสุขในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ งานเกษียณ 

- แข่งขันกีฬาสาธารณสุข 

- โครงการลดน้ำาหนักรักษ์สุขภาพ 

- โครงการทัศนศึกษา สำาหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
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จากการดำาเนินงาน 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการประเมินระดับความสุขของคนทำางานด้วย

เคร่ืองมือ HAPPINOMETER พบว่า ระดับความสุขเฉล่ียภาพรวม เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย

ดังภาพด้านล่าง

ปี 2562 พบว่า ด้านผ่อนคลายดี มีค่าคะแนนต่ำาที่สุด ร้อยละ 52.80 ซึ่งเป็นผลมา

จากบุคลากรมีภาระงานที่มากขึ้น บุคลากรน้อย อัตรากำาลังไม่สอดคล้องกับกรอบ

อัตรากำาลังของกระทรวงสาธารณสุขกำาหนด และ การทำางานภายใต้ความกดดัน

และความคาดหวังสูงจากผู้รับบริการ 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลและทีมนักสร้างสุขในองค์กร 

ข้อเสนอเพื่อพัฒนา 
 1. โรงพยาบาลควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มีหลากหลายเพื่อตอบสนอง

ต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น พัฒนา ระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของบุคลากร เช่น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวได้รับส่วนลดราคาอาหาร หรือสินค้า กลุ่ม

ลูกจ้างและข้าราชการที่มีรายได้น้อย ควรจัดเวร OT เพิ่มในงานส่วนกลางหรือเพิ่ม

ค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาระงาน ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมในการผ่อนคลาย

ความเครียดในการทำางาน จัดกิจกรรม สันทนาการ ประกวดร้องเพลง ออกกำาลังกาย

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม มีระบบการ ประเมินความเครียด

และให้คำาปรึกษา สร้างวัฒนาธรรมความปลอดภัยในการทำางานของบุคลากร มอบ

รางวัล และมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดี 

 2. กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวางแผนอัตรากำาลังให้เหมาะสม ให้บุคลากร

มีเวลาทำางานไม่ควรเกิน 8-12 ชั่วโมงต่อวัน สนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสมและ

มีการจัดทำาเส้นทางความก้าวหน้าในตำาแหน่ง/อาชีพ
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลคลองห้า สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี “องค์กรสุขสันต์ ด้วยการแบ่งปันและความ

สามัคคี”

ประเด็น Success story หรือ Bright spot ความสุขขององค์กรภายใต้ความสุขพื้นฐาน 8 

ประการ

 1. Happy Body (สุขภาพดี) องค์กรเรามีการจัดกิจกรรมลดพุง ลดโรค โดยคนที่มี

นำ้าหนักเกินจะเข้าร่วม โดยการควบคุมอาหาร ทานอาหารคลีน อาหารเพื่อสุขภาพ และมี

การออกกำาลังกายร่วมกัน มีการช่วยกันตักเตือน ช่วยกันกำากับเรื่องอาหาร

 2. Happy Heart (นำา้ใจงาม) ผู้ร่วมองค์กรของเรามีน้ำาใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ซ่ึงกันและกัน

มีกิจกรรมรดนำ้าดำาหัวผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ และมีการจัดงานวันเกิดเล็กๆ HBD ให้กับ

คนในองค์กรทุกคน สร้างความรักความสามัคคี ในองค์กรด้วย มีความสามัคคีร่วมแรง

ร่วมใจช่วยเหลือการทำางานร่วมกัน โดยที่ไม่มองว่าเป็นงานของใครคนใดคนหนึ่ง

 3. Happy Society (สังคมดี) ผู้ร่วมองค์กรทุกคน มีใจในการให้บริการ มีการร่วม

แรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่ โดยจัดตั้งกองผ้าป่าหาเงินปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นสถานที่

ที่ทำางานสะอาด น่าอยู่ น่าทำางาน ช่วยกันพัฒนางานด้านการให้บริการเช่นการเยี่ยมบ้าน

มีการปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาร่วมกัน และทุกคนมีการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นร่วมกัน

หาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยเหตุด้วยผล ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในองค์กร ทุกคน

เป็นจิตอาสาและเข้าร่วมโครงการของชุมชน องค์กรของเราเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคี เครือข่าย

อื่นได้เป็นอย่างดี

 4. Happy Relax  หัวหน้าองค์กรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงผ่อนคลาย

ความเครียดความเหน่ือยล้าจากการทำางาน เช่น จัดงานปีใหม่ เล่นเกมส์ ร้องเพลงคาราโอเกะ

สร้างความสมานฉันท์ในองค์กรจัดกิจกรรมไป OD นอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความ

ผ่อนคลายและความสามัคคี 

 5. Happy Brain มีการจัดประชุมประจำาเดือนภายในหน่วยงานเพื่อระดมสมอง

และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากการทำางานการ

ให้บริการ และปัญหาต่างๆของแต่ละบุคคล มีการส่งให้เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการพัฒนา

ความรู้ในด้านต่างๆอยู่เป็นประจำา
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 6. Happy Soul เจ้าหน้าที่ทุกคนนับถือศาสนาพุทธมีความเชื่อเรื ่องบาป-บุญ 

จึงทำาให้มีจิตใจดี มีความเต็มใจในการช่วยเหลือผู้อื่น และมักเข้าร่วมพิธีสำาคัญกับทางวัด

เช่น งานผ้าป่า กฐิน และทำาบุญตักบาตรในวันสำาคัญ หรือกิจกรรมต่างๆกับทางภาคี

เครือข่ายอื่นๆ เจ้าหน้าที่บางคนมีจิตสาธารณะมาก โดยเฉพาะแม่บ้านมีความสุขใจ อิ่มใจ

ที่ได้ช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีญาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ตามกำาลัง

และสมรรถนะของเขา

 7. Happy Money มีสวัสดิการอาหารกลางวัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย , สนับสนุน

ให้ได้รับค่าตอบแทนตามตำาแหน่ง (ฉ.11) ทุกตำาแหน่งรวมลูกจ้างสนับสนุนและค่าตอบแทน

เพิ่มพิเศษนอกเวลาอย่างเหมาะสม มีการส่งเสริมให้มีการเก็บออมเงินและไม่ส่งเสริมให้

ก่อหนี้ ให้ดำารงชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เราจะรับประทานกลางวันร่วมกันทุกวัน

บางวันก็ทำากันเอง บางวันก็ซื้ออาหาร แต่จะมานั่งอยู่ที่โต๊ะร่วมกัน หลังทานอาหารถ้ามี

เร่ืองท่ีต้องพูดคุยกัน ก็จะใช้ช่วงน้ี ในการพูดคุย ถ้าไม่มีการประชุม บางคนก็อาจใช้เวลาช่วงน้ี

งีบหลับ บางคนก็ออกไปซื้อขนมและนำ้ามาทานเพิ่ม 

 8. Happy Family องค์กรของเราอยู่กันแบบครอบครัว มีการดูแลกันอย่างเป็น

ครอบครัว อยู่กันแบบเหมือนเพื่อน พี่ น้อง และเมื่อมีใครก็ตามในหน่วยงานป่วย เข้ารพ.

ก็จะไปเยี่ยมเพื่อเป็นกำาลังใจให้แก่กัน เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจสามารถพูดคุยปรึกษากันได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมแล้วการทำางานร่วมกันในองค์กรนี้ มีความรักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันทำางาน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน จึงทำาให้ทำางานอย่างมีความสุข

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 

 1. ผู้นำาองค์กร นำาเอาทฤษฎี เรื่องความต้องการตามลำาดับขั้นของมนุษย์ (มาสโลว์)

มาปรับใช้ โดยมีแนวคิดว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนหากได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนและความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ที่พึงพอใจจะทำาให้เกิดแรงจูงใจและขวัญกำาลังใจในการทำางาน

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงพยายามดูแลปัจจัยเหล่านี้ให้ทุกคนได้รับความเสมอ

ภาคและยุติธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนรับรู้ตรงกัน จึงทำาให้เกิดความสุขและความพึงพอใจ

ในการทำางาน นอกจากนี้เมื่อทำางานบรรลุผลสำาเร็จจะได้รับการยกย่อง ชมเชย ชื่นชมจาก

ผู้บังคับบัญชาทั้งระดับต้นและระดับสูงขึ้นไป ทำาให้เจ้าหน้าที่เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

และมีความรักในองค์กร

 2. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีทัศคติที่ดี และคิดบวก มองโลกในแง่ดี มีจิตอาสา ทำาให้

ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาได้และไม่ก่อให้เกิดความทุกข์จากการทำางาน
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 3. ทีมงานส่วนใหญ่อยู่ในวัยเดียวกัน อายุระหว่าง 20-30 ปี ทำาให้มีความคิด ความ

เข้าใจ ความชอบและ แนวทางการทำางานที่คล้ายๆกัน จึงไม่เกิดช่องว่างระหว่างวัย ทำาให้

บรรยากาศในการทำางานสนุกสนาน

 4. ผู้นำาองค์กรชอบไปวัดและปฏิบัติธรรมจึงเข้าใจ และนำาหลักธรรมะมาใช้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่เห็นเด่นชัดคือ หลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ทำาให้

หน่วยงานเกิดความสงบและมีความสุข

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา        
 1. ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินการ การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 

ในหน่วยงานเมื่อสร้างความเข้าใจ  ที่ถูกต้องตรงกันและเพื่อความถูกต้องของข้อมูล

 2. ควรนำาผลการประเมินดัชนีความสุขของการทำางาน มาใช้พัฒนาองค์กรทุก

หน่วยงานอย่างจริงจัง เพื่อส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ทำางานได้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 3. จัดอบรมหลักสูตรสำาหรับผู้บริหารโดยเฉพาะในการดูแลขับเคลื่อนให้องค์กรมี

ความสุข เพื่อเสริมกลยุทธ์และวิธีการต่างๆให้ผู้บริหาร

 4. โปรแกรม Happinometer ควรให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานสามารถเข้าไปดู

รายงานได้
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รพ.สต.บางกระบือ สสอ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี

 1. Happy People องค์กรของเรามีการส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ 

เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่มีโรคประจำาตัว คนที่มีนำ้าหนักเกินก็ยัง

เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬา มีการช่วยกันตักเตือน ช่วยกันกำากับเรื่องอาหาร เจ้าหน้าที่ของเรามี

ครอบครัวที่อบอุ่น เวลาชุมชนมีงานประเพณีเรามักจะเข้าร่วมงานกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็น

ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา เป็นต้น นอกจากนี้เรายังไปปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วย

 2. Happy Home ที่ทำางานของเราเหมือนบ้านหลังที่ 2 บ่อยครั้งที่เราจะทำาอาหาร

รับประทานร่วมกัน ทำาให้เจ้าหน้าท่ีของเรามีการพูดคุยแลกเปล่ียนกันตลอด เรามีการแบ่งงาน

กันชัดเจน แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องช่วยกัน เราไม่เคยมาสนใจว่างานนี้เป็นงานของใคร เพราะ

เรามองว่าเป็นงานของ “เรา” หลายครั้งที่ ผอ.รพ.สต. พยาบาลของเรามาเป็นผู้ช่วย

ทันตาภิบาลในการให้บริการด้านทันตกรรมแก่คนไข้ บ่อยครั้งที่พยาบาลและทันตาภิบาล

ของเราออกพ่นยุงและใส่ทรายเพื่อควบคุมสถานการณ์โรคไข้เลืออก

 3. Happy Teamwork ทีมงานของเราไม่ใช่มีแค่เจ้าหน้าท่ีใน รพ.สต.เท่าน้ัน อสม. ,

อบต. , ครู และชุมชน ให้ความร่วมมือกับงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี  

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผอ.รพ.สต.เป็นตัวอย่างท่ีดี ให้ความช่วยเหลือและเก้ือกูลลูกน้องอย่างเท่าเทียมกัน

เป็นที่พึงพอใจและทำาให้เกิดแรงจูงใจและขวัญกำาลังใจในการทำางาน มีการปกป้องและ

ชื่นชมลูกน้อง ทำาให้เจ้าหน้าที่เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความรักในองค์กร

 2. เจ้าหน้าท่ีมีความสามัคคีกัน มีความกลมเกลียว เป็นนำา้หน่ึงเดียวกัน อายุไล่เล่ียกัน

มีความคิด ความเข้าใจความชอบและแนวทางการทำางานที่คล้ายๆกัน จึงไม่เกิดช่องว่าง

ระหว่างวัย ทำาให้บรรยากาศในการทำางานสนุกสนาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. ควรมีเวทีในการ shairing องค์กรแห่งความสุขกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการ

แบ่งปันและเกิดความแลกเปลี่ยนแนวทางการทำางาน

 2. จัดอบรมหลักสูตรสำาหรับผู้บริหารโดยเฉพาะในการดูแลขับเคลื่อนให้องค์กรมี

ความสุขเพื่อเสริม  กลยุทธ์และวิธีการต่างๆให้ผู้บริหาร

 3. โปรแกรม Happinometer ไม่เสถียร การดูรายงานมีปัญหา ควรมีการปรับปรุง

โปรแกรม

 4. เจ้าหน้าที่ควรได้รับความก้าวหน้าหรือความมั่นคงในสายงานสาธารณสุข
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https://youtu.be/NVo_l2zR9Gw
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“สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอวังม่วง ร่วมใจ สร้างสุข ในองค์กรทุกมิติ”

จังหวัดสระบุรี

บทสรุปผู้บริหาร
 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอวังม่วง เป็นสำานักงานที่มีระยะทางไกลที่สุดจาก

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีระยะทาง 65 กิโลเมตร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลในสังกัด จำานวน 7 แห่ง ระยะไม่ไกลจากสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอวังม่วง มีบุคลากร

ทั้งหมดจำานวน 32 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำานวน 17 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จำานวน 5 คน และลูกจ้าง จำานวน 10 คน อายุขัยเฉลี่ย 40 ปี ถือว่าเป็นองค์กรขนาดเล็ก

แต่ละหน่วยบริการก็จะมีบุคลากรประมาณ 4 – 5 คน จึงทำาให้อยู่กันแบบพี่แบบน้อง จาก

ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความสุขบุคลากรมีคะแนนเฉลี่ยอยู ่ที ่ 65.01 แบ่งเป็น 

1) Happy Body เท่ากับ 64 คะแนน 2) Happy Relax เท่ากับ 58 คะแนน 3) Happy 

Heart เท่ากับ 75 คะแนน 4) Happy soul เท่ากับ 70.40 คะแนน 5) Happy Family 

เท่ากับ 69 คะแนน 6) Happy Society เท่ากับ 63.17 คะแนน 7) Happy Brian เท่ากับ

65 คะแนน 8) Happy Money เท่ากับ 53.25 คะแนน 9) Happy Work life เท่ากับ 67.24 

คะแนน ซึ่งถือว่าบุคลลากรในองค์กรนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุข เมื่อพิจารณาดูแล้วองค์กรนี้

มีคะแนนมากที่สุด คือ Happy Heart อยู่ในช่วงเกณฑ์ Vary Happy (มีความสุขมาก) และ

คะแนนที่น้อยที่สุดคือ Happy Money แต่ก็ยังอยู่ในช่วงเกณฑ์ Happy (มีความสุข) ทาง

องค์กรได้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการสร้างสุขทั้ง 8 Happy โดยเฉพาะ Happy Money มี

โครงการ “รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ มีเงินออม” เพื่อจัดการด้านการเงินของคนในองค์กร

มีการทำาแบบสอบถาม วิเคราะห์แบบสอบถาม มีตัวอย่างการประกอบอาชีพที่ประสบผล

สำาเร็จจากประชาชน วัยทำางานตอนต้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการหาหรือทำาอาชีพเสริม 

และทำาให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขเพิ่มขึ้นในด้านการเงิน 

 ความผูกพันกับองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.44 คะแนน, ความต้องการที่จะอยู่กับ

องค์กร เท่ากับ 61.33 คะแนน, การกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดี เท่ากับ 66.67, ความภาคภูมิใจ

ในองค์กร เท่ากับ 71.33 คะแนน และความสมดุลชีวิตกับการทำางาน เท่ากับ 55.60 คะแนน 

 มีกิจกรรมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี เช่น งานรดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุใน

วันสงกรานต์ งานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่งบุคลากร กิจกรรม OD งานกีฬา

สัมพันธ์ งานสัมพันธ์ครอบครัวบุคลากร การอวยพรวันเกิดก่อนการประชุมประจำาเดือน 

 มีกิจกรรมสร้างสุขใจ เช่น การสวดมนต์ไหว้พระก่อนการประชุมทุกครั้ง ทำาบุญ

ตักบาตรในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา 
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 มีกิจกรรมออกกำาลังกายในองค์กร 

 องค์กรนี ้เป็นหน่วยงานเกี ่ยวกับสุขภาพ เราจึงต้องเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ 

(Health Model) ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพกาย

และสุขภาพใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวอำาเภอวังม่วง 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 บุคลากรทุกคนในองค์กร ตระหนักเห็นความสำาคัญเกี่ยวกับ “การสร้างองค์กร

สร้างสุข”และพร้อมร่วมกันวางแผนกิจกรรมในการเพิ่มความสุขในองค์กรให้เพิ ่มขึ ้น 

มีความเสียสละ มีความตั้งใจในการทำางานและมีความสุขในการปฏิบัติงานและการดำารง

ชีวิตเกิดผลดีต่อประชาชนชาวอำาเภอวังม่วงและบริเวณไกล้เคียง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 ภาระงานมากเกินไปจนต้องทำาให้บุคลากรใช้ระยะเวลาในการปรับตัว

https://youtu.be/V2HF-SetsZo
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โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงสำาคัญท่ีทุกหน่วยงาน จะต้องตระหนัก  และให้ความ

สำาคัญท่ีจะต้องร่วมกันสร้างบรรทัดฐาน วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดเจตคติรวมทั้งการเสริม

สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการพัฒนาหน่วยบริการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการที่

มีคุณภาพบุคลากรมีความสุขในการทำางานยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม

นำาความรอบรู้อย่างเท่าทัน มุ่งให้คนในสังคม ดำาเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและยั่งยืน ภายใต้การ

พัฒนาอย่างสมดุลของทุนทางเศรษฐกิจหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นหลัก การนำาทาง  ซึ่งโรงพยาบาลบางระจัน ให้ความ

สำาคัญในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและนำาแนวทางการดำาเนินงานองค์กร

แห่งความสุข   โดยมีการแบ่งเจ้าหน้าที่เป็น 4 ทีม  ทีมเก่ง  ทีมความดี ทีมแข็งแรง   ทีมความสุข 

เน้นคุณธรรมนำาการพัฒนา  ซึ่งแต่ละทีม  กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้าง

เสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

ทีมความดี  จุดเน้น Happy Soul และ Happy Society  จัดกิจกรรม ส่งเสริมบุคลากรด้าน

คุณธรรม จริยธรรม   เรื่อง หลักการปฏิบัติธรรม สมาธิกับการทำางาน ในวันที่ 29 มกราคม 2562  

จัดกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี  เดือนละ 1 ครั้ง  การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข จัดงานบุญ ทำาบุญ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันสำาคัญ  กิจกรรมรดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ร่วมกับชมรม

ผู้สูงอายุ

ทีมแข็งแรง เน้นสุขภาพดี Happy Body การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ  การแข่งขัน

กีฬา การจัดกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล (สวนผักรักบางระจัน)  มีการแบ่งพื้นที่ใน

แต่หน่วยงานปลูกผัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน

ทีมความสุข  เน้นรู้จักผ่อนคลาย Happy Relax การจัดงานปีใหม่  งานเกษียณอายุ การมอบของ

ขวัญ ส่งมอบความสุขให้ผู้ป่วยในตึก  รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ใน

บริการ

ทีมเก่ง   เน้น Happy Brain   การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานคุณภาพ  การส่งบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม  ผู้บริหารเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรม

และส่งเสริมให้ทุกคนมีความสุข  ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการคิดเชิงบวก มีความสุขอยู่ภายในและส่งมอบ

ให้บุคคลรอบข้าง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 การติดตามการดำาเนินงานยังขาดความต่อเนื่อง ต้องมีการพัฒนาระบบการติดตามให้

ชัดเจน การถ่ายทอดแนวทางการดำาเนินงาน ยังไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกคน
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รัก ใส่ใจ ดูแลกัน “ล้อมวงเล่า” โรงพยาบาลท่าเรือ

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 โรงพยาบาลท่าเรือ  มีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพของชุมชน ภายใต้อัตลักษณ์ “รัก

ใส่ใจ ดูแลกัน”  เราจะ “รัก ใส่ใจ ดูแลกัน” ทั้งตัวเราเอง เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน โรงพยาบาล และ

ผู้ป่วยผู้รับบริการ ประชาชน   เริ่มจากการดำาเนินงานองค์กรคุณธรรม ดำาเนินงานตั้งแต่ปี 2557  เป็นความ

ร่วมมือ ร่วมใจกันเพื่อความสุขของพวกเราชาวโรงพยาบาลท่าเรือ  ทุกหน่วยงานประกาศเจตนารมณ์ที่จะ

สร้างความรัก ความใส่ใจ การดูแลกันและกัน ผ่านกิจกรรม “ล้อมวงเล่า” เป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน

โดยการนำาอาหารมานั่งล้อมวงรับประทานอาหารร่วมกัน นั่งกับพื้น เพื่อเป็นความเท่าเทียมกัน นั่งพูดคุย 

มีกิจกรรมดังน้ี 1. เล่าเร่ืองราวดีๆท่ีพบ โดยเจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน  คร้ังละ 2 หน่วยงาน  2. บอกเล่า

กิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาล โดยทีมบริหารโรงพยาบาล 3. แนะนำาเจ้าหน้าที่ใหม่ (ถ้ามี) 4. Happy Birth 

Day เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนั้น ดำาเนินการในทุกวันศุกร์แรกของเดือน

ผลการดำาเนินงาน 
 1. ตอบอัตลักษณ์ขององค์กร “รัก ใส่ใจ ดูแลกัน”  บุคลากรในองค์กรมีความรักกันในองค์กร ใส่ใจ

ในหน้าที่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรในองค์กรเกิดความสามัคคี รวมกลุ่ม

เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการแบ่งปัน มีนำ้าใจช่วยเหลือกันและกัน 

 2. ตอบค่านิยม MOPH 

 เป็นนายตนเอง  : เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม ,ทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

 เร่งสร้างสิ่งใหม่  : หาเรื่องใหม่ๆ สิ่งดีๆมาเล่าให้เพื่อนฟัง

 ใส่ใจประชาชน  : ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ถ่อมตนอ่อนน้อม : เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารเข้าร่วม 

 3. ทำาให้ได้กิจกรรมองค์กรสร้างสุข ที่ทำาร่วมกันทั้งองค์กร และทุกคน

 ผลที่ได้ภาพรวม  : เกิดความรัก ใส่ใจ ดูแลกัน ในองค์กร ทำาให้เกิดความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน 

เกิดความสุขในหมู่บุคลากร เกิดแนวคิด มีทัศนคติ แรงบันดาลใจในการทำางานด้านบวก สามารถนำา

ตัวอย่างและประสบการณ์จากเรื่องเล่า ไปปรับใช้กับชีวิตประจำาวันและชีวิตการทำางานได้เป็นอย่างดี เกิด

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
 ผู้นำาสูงสุดเห็นความสำาคัญของบุคลากร เน้นความสุขของเจ้าหน้าท่ี โดยเช่ือว่า ถ้าบุคลากรมีความสุข

จะทำาให้งานสำาเร็จ บรรลุเป้าหมาย และทีมงานเข้มแข็ง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. ควรจัดอบรมให้ความรู้แนวทางสร้างสุขในองค์กร เสริมทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจ 

 2. พิจารณาทบทวนภาระงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความสมดุลในชีวิตและการทำางาน

 3. พิจารณาทบทวนความก้าวหน้าในการทำางานของบุคลากร



152 152



153 153

โครงการ Happy Body Healthy Organization สำานักสาธารณสุข

จังหวัดอ่างทอง
 จากผลการสำารวจดัชนีความสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 2562 พบว่า ภาพรวม

ความสุข คนทำางานอยู่ในระดับมีความสุข ร้อยละ 64.70 แต่เมื่อเจาะลึกรายมิติกลับพบว่า มิติที่มีคะแนน

ตำ่าได้แก่ มิติด้านสุขภาพการเงินดี ร้อยละ 54.21 มิติด้านผ่อนคลายดี ร้อยละ 54.61 และยังพบว่ามากกว่า

ครึ่งของบุคลากร สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุง สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อ่างทอง ได้จัดทำาโครงการองค์การ สุขภาพดี (Happy body Healthy Organization) เพื่อส่งเสริม

ให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขในการ ทำางาน โดยผู้บริหารเป็นผู้นำาและแบบอย่างในการ

ดำาเนินการ ตามองค์ประกอบของ Healthy Organization คือ 1. Healthy Policy 2. Healthy Work

shop 3. Healthy Canteen 4. Healthy Meeting 5. Healthy Space และ 6. Healthy 

Tournament ซึ่งมีหลักการดำาเนินงาน TCOR ดังนี้

 1 Team: แต่งต้ังคณะกรรมการในการขับเคล่ือนดำาเนินงาน และทีมงาน รวมท้ังกำาหนดบทบาทหน้าท่ี 

 2. Clarity: ประกาศนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการทำางาน ข้อตกลงและเป้าหมายของหน่วยงานร่วมกัน 

 3. Over Communication: ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงาน จัดทำาช่องทางการติดตามและ

รายงานผลทาง GroupLine:Healthy Orga และสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ หลายๆวิธีการ เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และ VDO Clip เป็นต้น 

 4. Reinforce: ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยลดพฤติกรรมเนื่อยนิ่ง เวลา 10.00 น. และเวลา 

14.00 น.ทุกวัน วันละ 15 นาที จัดหาพื้นที่ สนับสนุนอุปกรณ์และจัดกิจกรรมในการออกกำาลังกาย เช่น

แอโรบิค โยคะ ปิงปอง เป็นต้น รวมทั้งจัดเมนูชูสุขภาพเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการบริโภคทุกวันพุธ

โดยมีประเมินผลของค่าดัชนีมวลกาย 3 เดือนต่อครั้ง และประเมินตนเองในเรื่อง 3อ 2ส พบว่า มีบุคคล

ต้นแบบ “หุ่นสวยด้วยตัวเรา” จำานวน 21 คน นำ้าหนักโดยรวมลดลงจากเดิม 113.4 กิโลกรัม บุคลากรมีค่า

ดัชนี มวลกายปกติ เพิ่มจากเดิมร้อยละ 10 และพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. ในระดับดีเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ผู้บริหารให้ความสำาคัญและสนับสนุนการดำาเนินงาน รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การมีส่วน

ร่วมของบุคลากรในการทำากิจกรรมตามกติกาข้อตกลงร่วมของหน่วยงานทำาให้ทุกคนมีความคิดและทำา

กิจกรรมต่างๆ โดยถือว่าเป็นเรื่องสุขภาพของตนเอง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. การสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำากิจกรรมในการส่งเสริมให้

เจ้าหน้าที่มี การดูแลสุขภาพตนเองเพื่อมีค่าดัชนีมวลกายปกติ

 2. การสร้างความสุขแก่บุคลากรต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ดังนั้นจะต้องกระบวนการใน

การสร้าง การมีส่วนร่วมในการทำางาน ตั้งแต่การค้นหาปัญหา กำาหนดเป้าหมายและวิธีการดำาเนินงาน 

รวมทั้งการประเมินผล โดย ต้องมีวิธีสร้างแรงจูงใจในการดำาเนินงานร่วมกัน
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https://youtu.be/My65MLfRM4U



เขตสุขภาพที่ 5
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โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชน กรอบอัตรากำาลังขนาด 30 เตียง

หลังจากปรับปรุงสถานที่ พัฒนาระบบการบริการตั้งแต่ ปี 2559 ทำาให้มียอดผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้ง

ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ปัจจุบันมีการให้บริการ 60 เตียง มีการเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุนบางส่วน

แต่ในส่วนของแพทย์ พยาบาล ไม่สามารถเพิ่มได้เพียงพอกับภาระงาน ทำาให้บุคลากรต้องรับภาระมากขึ้น

มีบุคลากรใหม่ๆที่ขาดประสบการณ์การทำางาน จากการประเมินข้อมูลองค์กรแห่งความสุข (Happy 

Public Organization Index) ปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 มิติ 59.54 ประเมินได้ว่าอยู่ในขั้นกำาลัง

พัฒนา มิติที่ได้คะแนนน้อยคือ มิติด้านการบริหาร 43.46 อยู่ในระดับที่ต้องเพิ่มความใส่ใจ และผลการ

ประเมินความพึงพอใจในการทำางานของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2561 พบว่า ได้ค่าคะแนน  75.95 ซึ่ง

สูงกว่าเกณฑ์ แสดงถึงบุคลากรมีความสุขอย่างยิ่ง แต่ยังมีบางมิติที่คะแนนที่ได้คะแนนน้อย ได้แก่ Happy

money ร้อยละ 55.1 คะแนนความผูกพันองค์กร 68.96 ผู้บริหารใส่ใจถึงการดูแลเรื่องความสุขของ

บุคลากรอย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ ควบคู่กับการพัฒนาโรงพยาบาลด้านอื่นๆ   แต่ยังพิจารณาเห็นปัญหา

ที่ยังต้องแก้ไขให้ตรงประเด็น และต้องทำาให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุขครอบคลุมได้ทุกมิติของ

ความสุของค์กร และมิติความสุขของบุคลากร ได้ให้ทีมสร้างสุขและความผูกพันองค์กรทบทวนกิจกรรม

ต่างๆว่ากิจกรรมใดบ้างที่ทำาแล้วได้ผลดี ให้ดำาเนินกิจกรรมต่อเนื่องสมำ่าเสมอ กิจกรรมใดที่ต้องปรับปรุง

แก้ไขให้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสุข วางแผนกิจกรรมให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

ให้มีความสุขในทุกๆด้านให้มากขึ้น ให้เป็น Happy Organization  ที่ยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น
 1. ผู้อำานวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน สำารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการทำางาน ปัญหา

อุปสรรคในการทำางานทุกวัน ช่วยกันสนับสนุน วางแผนแก้ไขให้ทันท่วงที มีช่องทางที่สามารถแสดงความ

คิดเห็น เสนอแนะ ระบายความรู้สึกได้ทั้งทาง Line ส่วนตัว และ Line กลุ่มรพ. กลุ่มงานต่างๆ

 2. กิจกรรมสร้างสุขและความผูกพันองค์กร ที่มีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ห้องพักเจ้าหน้าที่ในทุก

หน่วยงาน , โครงการอาหารเอื้ออาทร 3 มื้อ ราคาถูก 20-25 บาท/มื้อ , กองทุนสวัสดิการให้กู้ยืมสำาหรับ

บุตรหลานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายในการศึกษา , มอบเค้ก อวยพรวันเกิดให้บุคลากรทุกระดับช้ัน ,

ห้อง Fitness , จักรยานใช้สอยภายในโรงพยาบาล , กิจกรรมจริยธรรมตามวันสำาคัญทางพุทธศาสนา , 

การสร้างความสัมพันธ์ ทำากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันทั้ง คป.สอ. และภาคีเครือข่ายเหน่วยราชการอื่นๆ

 3. กิจกรรมปฐมนิเทศ รับน้องใหม่ พี่สอนน้องในงานมีกิจกรรมการปฐมนิเทศน้องใหม่ในทุกๆ ปี

เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อบุคลากรเดิม เรียนรู้ทำาความรู้จัก  เข้าใจถึงการทำางานในหน่วยงานต่างๆ การ

ติดต่อประสานงาน และกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาลทั้งหมด
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 4. เตรียมตัวก่อนเกษียณอย่างมีคุณค่า งานเกษียณอายุให้เวลาผู้เกษียณอายุราชการได้ เตรียมตัว

ในการส่งต่องาน ให้มีตัวแทนทำางานได้ต่อเน่ือง มีความพร้อมในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ว่าจะทำาอะไรต่อไป

มีทรัพย์สิน มีที่อยู่อาศัย ไม่เดือดร้อน และยังสามารถทำาประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลต่อได้ ด้วยการเป็น

จิตอาสา ที่ปรึกษา ถ้าผู้เกษียณต้องการ 

 5. กิจกรรมตามประเพณีไทย สร้างความสามัคคี และความผูกพันในงานเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่  

สงกรานต์ ตรุษจีน คริสต์มาส เป็นต้น

 6. ให้รางวัลคนดี ขวัญใจเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง โดยการให้ช่วยกันลง

คะแนนเสียง เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจในการทำาความดีต่อไป ยกย่อง สนับสนุนให้ทุกคนทำาความดี สร้าง

สัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น

 7. ยังคงนำานวัตกรรมด้าน IT มาใช้ ในการพัฒนางาน ขยายผลไปในหลายหน่วยงาน เช่น  ระบบคลัง

การเบิกจ่ายของฝ่ายบริหาร , งานหน่วยจ่ายกลาง , งานโภชนาการ และผู้ป่วยใน Paper less ยังคงมีผู้อื่น

มาดูงานอย่างต่อเนื่อง ได้ไปจัดนิทรรศการ เรื่อง Smart hospital ในงานวิชาการระดับประเทศหลายครั้ง 

ได้รับรางวัลมากมาย ทำาให้เจ้าหน้าที่ภาคภูมิใจในงาน และหน่วยงานของตนเอง

 8. ทุกกิจกรรมของบุคลากร ส่งเสริมให้นำาครอบครัวมาร่วมในกิจกรรมได้ทุกครั้ง และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วย

 9. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ส่งอบรมตามแผนความต้องการของบุคลากร ส่งเสริมการทำาวิจัย 

R2R  CQI   และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล และส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด

 ปี 2562 จากการสำารวจความพึงพอใจของบุคลากร พบว่า ได้คะแนน 76.70 % เจ้าหน้าที่มีความ

สุขในการทำางานมากขึ้น และคะแนนความผูกพันองค์กร ได้ 75.02% เพิ่มมากขึ้นจากปี 2561

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผู้บริหารมุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข เห็นความสำาคัญของการพัฒนา ความสุข

บุคลากร ควบคู่ไปกับการพัฒนางานในด้านอื่นๆด้วย 

 2. นโยบายมีการสนับสนุนในกิจกรรมสร้างสุขและความผูกพันองค์กรเป็นสำาคัญ เทียบเท่ากับการ

สนับสนุนงานคุณภาพ และการบริการด้านอื่นๆ

 3. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลที่พัฒนา ปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ ้น สะอาด 

สวยงาม ปลอดภัย และส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำางาน ทำาให้เกิดความสุขในการทำางาน

 4. เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเคารพต่อผู้บริหาร รักและผูกพันกับองค์กรมากขึ้น ทำาให้เกิดความ

ร่วมมือต่างๆในการทำางานไปได้โดยดี 

 5. ประชาชนศรัทธาในโรงพยาบาลมากขึ้น มีความพึงพอใจมากขึ้นในการบริการ ทำาให้ลด

ข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียนต่างๆ  มีคำาชม เป็นกำาลังให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสุขในการทำางานของ

เจ้าหน้าที่ 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. การกำาหนดนโยบาย การสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เกิดการขับเคลื่อน

กิจกรรมที่ทำาให้เกิดความสุข ความผูกพันองค์กร ยิ่งผู้อำานวยการเป็นตัวอย่างที่ดี เข้าถึงบุคลากรทุกระดับ

ชั้น และรับฟัง ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในงาน ยิ่งเกิดร่วมมือในการทำางาน เกิดความสุขในงานง่ายมากขึ้น

 2. การสร้างความสุขในเรื่องการเงิน (Happy money) เป็นเรื่องที่ทำาได้ยากสุด ต้องอาศัยปัจจัย

หลายอย่างประกอบกัน อีกทั้งนิสัยการใช้เงินเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก

 3. การปฏิบัติตัวการเป็นผู้นำาท่ีดีจะเป็นตัวอย่างด้านการทำางาน และทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จ

ในที่สุด

 4. บุคลากรได้รับการสนับสนุนและได้โอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่สมำ่าเสมอ

https://youtu.be/sSsEe-l_uwk
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โรงพยาบาลหนองหญ้าป้อง “สุขด้วยคุณธรรมนำาหัวใจ สุขด้วยรอยยิ้ม

พิมพ์ใจไปด้วยกัน”

 ความสุขเป็นดั่งคุณค่าแห่งชีวิตที่ใครหลายคนหมายปอง สิ่งเหล่านี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่เริ่มต้น

จากการ มองเห็นคุณค่าในตนเอง หลากหลายคุณค่าในตนเองหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมแห่งองค์กรที่ว่า

“บริการอย่าง มืออาชีพ ทำางานเป็นทีมด้วยคุณธรรม” สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรของเรานั้นนำาคุณธรรม

ความดีงามเป็นที่ตั้งสำาหรับ การดำาเนินชีวิต ทั้งชีวิตประจำาวันและชีวิตการทำางาน งานอันเป็นกิจจิตกุศล

ต่างคนต่างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน กันตามสภาวะกำาลังอันเหมาะสมเข้าร่วมกันอย่างเป็นเนืองนิตย์ 

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบุญตามวันสำาคัญทาง พระพุทธศาสนา การทำาบุญกฐินผ้าป่า การฟังเทศน์ฟังธรรม

ที่พัฒนาเป็นกิจกรรมภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์ เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขและคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรจากการประมวลผล Happinometer ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด เครื่องมือหนึ่งในการค้นหาความสุขของ

บุคลากรในองค์กรได้ข้อมูลที่ว่าสิ่งที่บุคลากรในองค์กรมีความสุขน้อยที่สุด คือ ปัญหาด้านการจัดการ

ด้านการเงิน ทำาให้เกิดโครงการน้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประกอบกับหลักธรรมคำาสอนทาง พระพุทธ

ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต จึงก่อกำาเนิดเป็นโครงการบรรยายธรรมสำาหรับบุคลากร ให้มี 

ความรู้เท่าทัน มุ่งมั่นปฏิบัติงาน ใช้ทรัพย์ศฤงคารอย่างมัธยัสถ์ เปิดโลกทัศน์แห่งความสุขกายสบายใจ

 การจะทำาองค์กรให้มีความสุขได้น้ัน ผู้นำาเป็นผู้เร่ิมต้นนำารอยย้ิมฝากไว้ในใจทุกคนและนำาพาทุกคน

นั้นได้ ยิ้มตาม สู่องค์กรแห่งการส่งเสริมสนับสนุนการเป็นจิตอาสาพัฒนาสังคม อาทิ การทำาฝ่ายชะลอนำ้า

การเยี่ยมเยือน ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงร่วมกับชมรมจิตอาสาเครือข่ายสุขภาพอำาเภอ

หนองหญ้าปล้อง เป็นต้น รวมทั้งการปลูกจิตสำานึกให้รักษ์องค์กรด้วยการลงมือทำาด้วยหัวใจ ไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมทาสีรัวโรงพยาบาล กิจกรรม Big cleaning day รักความสะอาดพื้นที่องค์กร ห้องสุขา ให้มี

ความน่าอยู่น่าทำางาน กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานปีใหม่ กีฬาสี กีฬาฮาเฮ ตลาดนัดชุ่มฉ่ำาวันสงกรานต์

และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่เกิดขึ้นจากความ ตระหนักด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้นจากพลังที่ระเบิดจาก

ข้างในแล้วว่าการจะทำาให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้องเกิดขึ้นจากความรอบรู้และทำาให้เป็น

แบบอย่าง จึงเกิดเป็นโครงการ Challenge to challenge โรงพยาบาล หนองหญ้าปล้อง ในการเฟ้นหา

ผู้ที่ดูแลสุขภาพตนเองได้ดีที่สุดและจะได้นำามาต่อยอดสู่การเป็น role model แก่ผู้ ที่มุ่งมั่นตั้งใจเติมเต็ม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อๆ ไป

 ยังคงมีกิจกรรมรออยู่อีกมากมายที่พร้อมรับกับสโลแกน “สุขด้วยคุณธรรมนำาหัวใจ สุขด้วย

รอยยิ้มพิมพ์ใจ ไปด้วยกัน” ความสำาเร็จคือรอยยิ้มจากผู้นำาส่งตรงสู่ชาวโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

ทุกๆ คน และร่วมทำา นำาให้ เห็นซึ่งคุณค่า พัฒนาให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันคิด ช่วยกันทำา ความสุขนั้นจึง

บังเกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้ “โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องแลนด์ ดินแดนแห่งความสุข”
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 องค์กรแห่งความสุข คือองค์กรที่บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจต่อการทำางาน มีจิตวิญญาณ

ขององค์กร และองค์กรมีสมรรถนะที่ดี ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ต่างส่งผลซึ่งกันและกัน โดยองค์กรที่

บุคลากรมี ความพึงพอใจต่องานที่ตนเองทำา ย่อมทำาให้คนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งเป็น

จิตวิญญาณขององค์กร ทำาให้มีการทำางานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและมองที่เป้าหมายขององค์กรมากกว่า

เป้าหมายของตนเอง ทำาให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะที่ดี และย่อมส่งผลกลับไปยังตัวบุคลากร

ให้เกิดความพึงพอใจใน งานและหากองค์กรมีผลผลิตที่ดีย่อมส่งผลให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกว่า

ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ ความสำาเร็จ ทำาให้เกิดการช่วยกันคิดช่วยกันทำาในองค์กร เพื่อพัฒนาให้รูปแบบ

การทำางาน หรือความเป็นอยู่ ของบุคลากรดีขึ้น ทั้งนี้ ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร ความผูกพันต่อองค์กร และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จขององค์กรแห่งความสุข

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 องค์กรแห่งรัฐ ถือเป็นองค์กรของประชาชน เพื่อประชาชน บำาบัดทุกข์ บำารุงสุขเพื่อส่งเสริมความ

เจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ทัดเทียมอารยประเทศ การปฏิบัติภารกิจที่เวลาผ่านไปอาจมีผลต่อ

สภาพจิตใจที่ ยึดติดกรอบภายในองค์กรจนเกิดความเหนื่อยล้าในชีวิต แม้ผู้นำา แกนนำา หรือบุคลากรด้วย

กันจะช่วยกันพยุง องค์กรให้ดำาเนินกิจการได้ตลอดมา แต่ถึงกระนั้นก็ยังดูเหมือนว่าไม่น่าจะเพียงพอ 

จึงอยากให้เพื่อนพ้องน้องพี่ ประชาชนคนไทยเปิดใจให้กว้างและรับรู้ เข้าใจ ผู้ได้อุทิศตนทำาเพื่อกิจการ

ของรัฐ ให้มีข้อกำาหนดกฎหมายคุ้มครอง องค์กรแห่งรัฐในการดำาเนินกิจการของรัฐในเชิงการสร้างความ

ผ่อนคลายให้กับบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมสันทนาการ

หรือแม้แต่กระทั้งสนับสนุนการศึกษาดูงานและการ ท่องเที่ยวในประเทศ เพียงปีละครั้งก็ถือว่าเป็น

รางวัลแห่งชีวิตแด่ผู้อุทิศตนปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐด้วยความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวไกล ประชาชนคนไทยสุขภาพดี
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การพัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาล

ต้นแบบแห่งความสุข”

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เป็นหนึ่งใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง

ทั่วประเทศ ซึ่งจัดสร้างในท้องถิ่นธุรกันดาร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ น้อมนำาเอาพระราชดำารัสของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร มากำากับหัวใจในการทำางานมาโดยตลอด ความว่า “ทุกคนที่ทำางานให้แก่

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ กำาเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้า

ของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ได้รับความเอาใจใส่ 

รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ของการพัฒนา ซึ่งเป็นทศวรรษที่มี

เป้าหมายของการพัฒนาโรงพยาบาล คือการเป็น “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข” โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชจอมบึง จึงมุ่งมั่นดำาเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 โดยมีการสื่อสารนโนบาย

แต่งตั้งทีมงาน ภายใต้ทีม HRD และจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายบูรณาการกับ Happy Eight องค์กรจิตต

ปัญญา กระบวนการสุทรียสนทนา การเปิดพื้นที่สีขาวเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร บูรณาการหลักการ

ของ MIO และการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ได้ส่งเข้าประกวด และได้รับคัดเลือกเป็น

โรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นระดับเขตในปี พ.ศ.2557 และ ปี พ.ศ. 2560 ในปี 2562 ได้รับกิตติกรรมประกาศ

โรงพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยบูรณาการมิติจิตวิญญาณในการ

พัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม Spiritual Healthcare Appreciation Award (SHA Award) จาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 กระบวนการพัฒนาของทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้รับการถอดบทเรียนจากการ

ดำาเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมที่ผ่านมา และดำาเนินการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 

โดยสามารถแบ่งประเด็นการดำาเนินการเป็น 6 ประเด็น ดังนี้

 1. spiritual leadership การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นำามาสู่การกำาหนดความคิด และปรับเปลี่ยน

การกระทำา คำาพูด ปรับให้นุ่มนวล อ่อนโยน เข้าใจความรู้สึกคนอื่น และสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของผู้คนและ

เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทีมที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล ต่อมาจึงจัดกระบวนการถ่ายทอดแนวคิดการ

ใช้พลังบวก ลงสู่กลุ ่มเจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อเพาะบ่มให้เป็นเมล็ดพันธุ ์ที ่ดีและเติบโตต่อไปภายใน

โรงพยาบาล
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 2. Strong Inspiration สร้างแรงบันดาลใจผ่านปรัชญาองค์กร บริการด้วยความเมตตา เพื่อ

ช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยาก คนที่ลำาบาก ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีเสมอกัน และพึงระลึกเสมอว่าทำางาน

เพื่อสถาบัน ทำางานภายใต้พระปรมาภิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เราต้องช่วยกัน

ทำาความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน นำาพาให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เข้าไปอยู่ในหัวใจ

ของประชาชน

 3. Positive Culture เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำาคัญกับคุณค่าของคนทำางาน สนับสนุนให้ทีม

งานได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีที่เกิดจากการทำางานร่วมกัน สร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างเจ้าหน้าที่ให้

เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความสุขและความสำาเร็จขององค์กร ภายใต้ชื่อที่ว่า “CHOMBUENG 

FAMILY” คำาว่า family ที่นี้หมายความถึงเจ้าหน้าที่ใน รพ. สสอ. รพ.สต. และประชาชนคนอำาเภอ

จอมบึง

 4. Spiritual Workplace โรงพยาบาลที่อยู่กันแบบพี่แบบน้อง มีอะไรก็ช่วยเหลือ แบ่งปันกัน

เช่น “ตลาดนัดแบ่งปัน” เมื่อมีของที่เหลือใช้ เกินความต้องการ หรือของสิ่งนั้นอาจใช้จนเบื่อแล้ว เช่น 

กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า ของสิ่งนั้นอาจเป็นประโยชน์กับใครบางคนในโรงพยาบาล ดังนั้นก็จะเกิดการนำา

ของใช้นั้นๆ มาบริจาค ให้กับคนที่ต้องการ เกิดความสุข ทั้งผู้ให้ และผู้รับ “การเข้าใจความทุกข์ด้านใน

ของคนทำางาน” ในช่วงใกล้เปิดเทอม เจ้าหน้าที่ที่มีลูกเล็กๆ จะทุกข์มาก จึงจัดทำาโครงการ ช่วยผ่อนทุกข์

เรื่องทุนเล่าเรียนลูก โดยการแบ่งเงินให้เจ้าหน้าที่ กู้ยืมไปใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม ผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ย 

และแจ้งว่าเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์ ต้องคืน เพื่อจะได้เอาไปช่วยเจ้าหน้าที่คนอื่นต่อไป

 5. สร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา ใช้ศาสตร์ของดนตรีบรรเลง

ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วทุกจุดในโรงพยาบาล ดำาเนินงานตามแนวทาง GREEN and CLEAN hospital มีมุม

พักผ่อน ตามจุดต่างๆ ของ รพ. มีศาลาพักญาติ ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ของญาติ คลายความเหนื่อยล้า

จากการเฝ้าไข้

 6. การทำางานในชุมชน ได้แก่ “การเยี่ยมคนไข้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย” เช่น ผู้พิการ จิตเวช 

วัณโรค ข่วยทำาให้คนที่โดนล่ามโซ่ กลับมาเป็นคนดีของครอบครัวได้ “การทำางานเพื่อลดปัญหายาเสพติด

และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรร่วมกับคุณครูและตำารวจในชุมชน” ใช้กระบวนกรจิตตปัญญาเข้าไปใช้ใน

โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สอนลูกหลานให้รู้จักการปฏิเสธ
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความสุข

ในการทำางานของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” เป็นคำาขวัญประจำาจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อกล่าวถึงจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม และ

กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย มีพื้นที่ติดชายทะเล เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทาง

ภูมิศาสตร์ ที่มีเศรษฐกิจที่ดี  มีประมง มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและใหญ่จำานวนมาก มีพื้นที่

เกษตรกรรมท่ีมีผลผลิตเล่ืองลือช่ือ มะพร้าวนำา้หอม ดอกกล้วยไม้นานาพรรณ ส่งออกท้ังในและต่างประเทศ 

และเครื่องเบญจรงค์ที่งดงาม ระดับ 5 ดาว

 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง มีพื้นที่ 872,347 ตารางกิโลเมตร 

มีจำานวนประชากรทั้งหมด 577,964 คน (ประชากรตามทะเบียนราษฎรในจังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีประชากรคนไทยนอกพื้นที่ (ประชากรแฝง) และแรงงานต่างด้าว ที่มาทำางาน

หาเล้ียงชีพจำานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดท่ีอยู่อาศัย เกิดปัญหาทางสังคม ครอบครัว และท่ีสำาคัญ

โรคภัยไข้เจ็บ สถานการพยาบาลจึงถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได้ในการดำารงชีวิต การเข้าถึงสถานการ

พยาบาลซึ่งปัจจุบันยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากจำานวนผู้มารับบริการหนาแน่นเป็นจำานวนมาก ไม่ว่าเป็น

คนไทย หรือแรงงานต่างด้าว จำานวนบุคลากรผู้ให้บริการ บุคลากรสายวิชาชีพ (แพทย์เฉพาะทาง) มีไม่

เพียงพอกับผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดความล่าช้า การตรวจวินิจฉัยไม่ตรงจุด และการบริการให้กับ

ผู้มารับบริการไม่ดีเท่าที่ควร 

 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการทางสาธารณสุขมายาวนาน 40 ปี มีที่ตั้ง

อยู่ในอำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด M1 จำานวนเตียง 250 เตียง

(ในปี พ.ศ. 2560) เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตชุมชนเขตเมือง ขณะนี้โรงพยาบาลกระทุ่มแบนมีแผนที่จะ

ยกระดับจากโรงพยาบาลขนาด M1 จำานวนเตียง 250 เตียง เป็นขนาด S มีจำานวนเตียง 400 เตียง แต่

ติดปัญหาในข้อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ทำาให้โรงพยาบาลไม่สามารถขยาย

หน่วยบริการ เพื่อรองรับผู้มาขอรับบริการที่มีเพิ่มอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพเท่าที่ควร ประกอบกับ

บุคลากรมีจำานวนไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดความเครียด ความกดดัน กับการให้บริการ อันเนื่องมาจากมีผู้มา

ขอรับบริการเป็นจำานวนมาก และไม่มีเวลาพักผ่อน ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว จึงเป็นเหตุให้บุคลากรไม่มี

ความสุขในการทำางาน

 โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเล็งเห็นข้อปัญหา ให้ความสำาคัญกับบุคลากรทุกระดับ จึงพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสุขในการทำางาน ให้ความ

สำาคัญเพ่ือท่ีจะสร้างสุข สร้างรอยย้ิม สร้างความสามัคคีอันเป็นนำา้หน่ึงใจเดียวกัน สร้างทัศนคติ จรรยาบรรณ

ความเป็น ผู้ให้บริการที่ดีประดุจญาติมิตร โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ

งานอย่างมีความสุข โดยมีโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยกตัวอย่างโครงการและกิจกรรมในรอบ

ปี 2562 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย
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 1. กิจกรรมทำาบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

เป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม 

 2. โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ให้กับโรงพยาบาลสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน 

ผู้ป่วยนอก 10 ชั้น เพื่อรองรับผู้มาขอรับบริการ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคประชาชน 

โดยอาคารดังกล่าวนี้มีแผนจะสร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2563

 3. กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กร ให้สถานที่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย สะอาด สมกับเป็นสถานบริการสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับประชาชนผู้มาขอรับ

บริการ 

 4. โครงการที่มีลักษณะส่งเสริมสุขภาพกายและใจของบุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน และ

ประชาชนที่สนใจ เช่น การเต้นแอโรบิค กิจกรรมโยคะ กิจกรรมลีลาศ และอื่นๆ เป็นการสร้างนันทนาการ 

โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกาย และพัฒนาจิตใจ

ให้ ร่าเริง แจ่มใส

 5. การร่วมงานต่างๆ ของบุคลากรของโรงพยาบาลทุกระดับเช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ 

งานมุทิตาจิตเป็นการดูแลบุคลากร และสร้างขวัญกำาลังใจให้บุคลากร

 6. โครงการจริยธรรม ของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีการประกาศเกียรติคุณ

ผู้ทำาความดี “คนดี ศรีกระทุ่มแบน” เป็นการส่งเสริมบุคลากร และสร้างต้นแบบแห่งความดี

 7. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เป็นการสร้างสติ มีสมาธิในการปฏิบัติงาน

 8. โครงการจิตอาสา โดยมีภาคประชาชนมาขับกล่อมดนตรี (สีซอ, กีต้าร์ ,และร้องเพลง)ให้กับ

ประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นคลายความกังวล บำาบัดจิตใจให้สงบ และสร้าง

ความเพลิดเพลินใจ

 9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ พชอ. โดยมีบุคลากรโรงพยาบาลกระทุ่มแบนลงพื้นที่

เข้าเยี่ยมเยียน ให้คำาแนะนำา ปรึกษา และรับฟังสภาพปัญหากับผู้ป่วยติดเตียง

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
 ของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน คือให้ความสำาคัญบุคลากรทุกคน

ของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวร้อยเรียงความสัมพันธ์ ให้บุคลากร

รู้ซึ้งถึงเป้าหมายขององค์กร และเข้าใจสภาพปัญหาของหน่วยงาน โดยมีผลดังต่อไปนี้

 1. ทำาให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการทำางานเชิงฉันท์พี่น้อง เสมือนเป็นบ้าน

หลังที่สอง
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 2. หน่วยงานหรือองค์กรมีการส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเข้าใจ

ความก้าวหน้าทางสายงาน อาทิเช่น ส่งเสริมให้ได้รับการอบรม ให้คำาปรึกษา แนะนำา ในเรื่องเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าทางอาชีพ

 3. หน่วยงานหรือองค์กร มีการส่งเสริมยกย่องเชิดชูบุคลากร ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจ รักเกียรติ

และศักดิ์ศรีของความเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

 4. หน่วยงานหรือองค์กรมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เช่น หอพัก

สำาหรับบุคลากร ร้านค้าสวัสดิการและร้านอาหาร เพื่อจำาหน่ายสินค้าราคาถูก การดูแลเมื่อบุคลากร

เจ็บป่วย และสวัสดิการอื่นๆ ทำาให้บุคลากรลดค่าครองชีพลงได้

 สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นครอบครัว ความเป็นกันเองระหว่างผู้บริหารกับ

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ จนก่อให้เกิดความผูกพันธ์เสมือนสมาชิกครอบครัว และเป็นจุดเล็กๆที่ขับเคลื่อนทำาให้

บรรลุภารกิจ เป้าหมายขององค์กรได้ เมื่อองค์กรใด หน่วยงานใด มีความสามัคคี มีความรักและผูกพัน 

การเผชิญ กับปัญหา หรือรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ก็สามารถยืนหยัดและเผชิญปัญหาเหล่านั้นได้

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. จำานวนบุคลากรยังถือว่าเป็นตัวแปรที่สำาคัญ เพราะเมื่อบุคลากรมีเพียงพอต่อการให้บริการ กับ

ผู้มาขอรับบริการ การที่จะพัฒนา สร้างศักยภาพ ก็จะมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลด

ปัญหาในปัจจุบันไม่ว่า ลดปัญหาความเครียด ลดปัญหาความแออัดของผู้มาขอรับบริหาร สร้างคุณภาพ

การให้บริการทัดเทียม หรือเหนือกว่าภาคเอกชน 

 2. ควรจะมีการสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมในการใช้บุคลากร และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นการให้บริการที่ดีที่สุดกับผู้มาขอรับบริการ อีกทั้งยังลดปัญหาการขาดแคลนสาย

วิชาชีพต่างๆได้ด้วย

 3. ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น เช่นการจัดสรรตำาแหน่ง เพื่อสร้าง

ความก้าวหน้าทางอาชีพ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งนี้เป็นการลดปัญหาการสูญเสียบุคลากร ไม่ว่าจะลา

ออกไปประกอบอาชีพอื่น หรือย้ายหน่วยงาน

 จากการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข และการให้ความสำาคัญต่อบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล

กระทุ่มแบน ให้ทำางานสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุขก่อให้เกิด องค์กรแห่งความสุขเป็นเลิศ ( Happy 

organization ) ผลิตผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชนและสังคมเป็นอย่างดี

                                        https://youtu.be/CHC59XEtxHI
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กีฬาสร้างความผาสุข สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม

 องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำาเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำางาน                 

ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำาคัญและเป็นกำาลังหลักของทั้งครอบครัว  องค์กร  ชุมชน และสังคม มีการ

ส่งเสริมและพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตคนทำางานเมื่อคนทำางานในองค์กรมีความสุข  ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิต ขององค์กร 

ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืนการสร้างความสุขในที่ทำางาน มุ่งเน้นให้

บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการทำางาน ส่งผลต่อ ลดความตึงเครียดจากการทำางานเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานและ มีสภาพแวดล้อมที่น่าทำางาน การรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่างๆ ในการดำาเนินชีวิต

เพื่อไม่ให้ตนเองรู้สึกกดดันมากเกินไป หากทำางานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทำางาน หรือแม้แต่

ชีวิตส่วนตัว ต้องรู้จักผ่อนคลาย ให้เหมาะสม สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำาเนินการ

ให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ให้กับบุคลากรในสังกัดและสร้างกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกันให้เกิดความ

สามัคคีผลการดำาเนินงานบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และ มีความพึงพอใจในระดับดี

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้บุคลากรสาธารณสุขประเมินตนเองตามแบบ 

Happinometer พบว่า ความสุขเฉลี่ย ความสุขด้านผ่อนคลาย มีความสุขน้อยกว่าทุกๆด้าน

 

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจึงมีนโยบายด้านกีฬาโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม/สลายหน่วย ได้ผ่อนคลาย

เป้าหมายไม่ใช่เพื่อเอาชนะ ดังนั้นสมาชิกในแต่ละหน่วยได้ร่วมกันแสดงความเห็นและร่วมกันจัดการ

แข่งขันกีฬาสร้างความผาสุขขึ้นระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และได้ให้บุคลากรประเมินผลการดำาเนินงาน

ในระบบออนไลน์ พบว่า มากกว่าร้อยละ 70 ที่มีความพึงพอใจระดับมากและเห็นว่ามีความสุข ความ

ผูกพัน มีสัมพันธภาพที่ดี และควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นประจำาทุกปี
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. นโยบายของผู้นำาองค์กรที่ชัดเจน

 2. การมีส่วนร่วมของของสมาชิกในองค์กรในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกำาหนดกิจกรรม

ดำาเนินการ

 3. บรรยายการที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง

 4. ภาคีมีส่วนร่วมให้กับสนับสนุน (โรงเรียน กรรมการตัดสิน สนามแข่งขัน อุปกรณ์กีฬา)

 5. บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทุกสายงานมาเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสุขโดยไม่ยึดเพื่อชัยชนะ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 ทุกหน่วยงานควรนำากิจกรรมกีฬาสร้างความผาสุกเพ่ือการผ่อนคลายเข้าแผนสร้างความผาสุกใน

องค์กร โดยให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบการจัดกิจกรรม
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บริหารกายบริหารใจให้เป็นสุข สุพรรณบุรี โรงพยาบาลบางปลาม้า

 ผู ้บริหารอยากเห็นองค์การก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในผลการดำาเนินงานที่ดี คน” ถือเป็น

ศูนย์กลางของการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ต้องมีความสมดุลระหว่างคนทำางานและภารกิจหลัก

โดยปัจจัยที่จะส่งผลให้ผลลัพธ์การดำาเนินงานขององค์กรออกมาดีนั้น ขึ้นอยู่กับคนในองค์กรมีความผูกพัน

ทุ่มเท ในการทำางาน และคิดพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับองค์กร ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ได้แก่ 

ทรัพยากรด้านการเงิน สวัสดิการที่เหมาะสม ภาระงานที่ไม่หนักจนเกินไป ระบบการทำางานที่ดี สิ่งเหล่านี้

เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพัน มีความสุขในการทำางาน ในปัจจุบัน  สิ่งสนับสนุนที่

กล่าวมา พบว่า มีปัจจัยที่ไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ จึงต้องปรับตามระบบการจัดการขององค์กร 

จึงทำาให้ ระดับความสุขของคนในองค์กรไม่ได้ตามที่คาดหวัง  โดยจะมีกิจกรรมที่โดดเด่น ได้แก่

 1. กิจกรรมเดิน-วิ่ง กลิ้งแลกไข่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็น

แบบอย่างให้กับคนในชุมชนให้หันมารักสุขภาพ ใส่ใจสุขภาพของตนเอง และสร้างสัมพันธภาพที่ดีของ

คนในองค์กร ให้มีความสามัคคีและรักองค์กรของตนเอง

 2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมแบ่งปันความสุข สู่ยุคคนดี มีคุณธรรม จัดขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดี ของคนในองค์กร และเพื่อสร้างจิตใต้สำานึกที่ดี สามารถนำาคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจำาวัน

และการทำางาน มีความอ่อนน้อมให้อภัยซึ่งกันและกัน ยอมรับ เคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. การให้ความสำาคัญของบุคลากรมากกว่าแค่คนทำางาน การดูแลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวม

ถึงการสร้างความสุขในการทำางานเป็นสิ่งสำาคัญที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพัน ทุ่มเทในการทำางาน

ส่งผลให้เกิดผลผลิตที่ดี องค์กรขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้

 2. ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการพัฒนา และขับเคลื่อนขององค์กรที่สำาคัญคืองบประมาณที่เหมาะสมใน

การดำาเนินงาน บุคลากรเห็นความสำาคัญ และร่วมมือ ร่วมใจร่วมพัฒนา 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการดำาเนินงาน องค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง

 2. ผู้บริหาร เห็นความสำาคัญ และมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

 3. ศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบความสำาเร็จ  
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การออมและการลงทุน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

บทสรุปผู้บริหาร
 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานท่ีมีบุคลากรหลากหลายประเภท หลากหลาย

ช่วงอายุ แต่ปัญหาที่พบเหมือนกัน คือปัญหาในด้านการเงินที่ทำาให้บุคลากรมีความเครียด และทำาให้งาน

ต่างๆอาจจะไม่ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายได้ หากบุคลากรมีความรู้เรื่องการออม และการลงทุน

เพื่อเพิ่มรายได้ จะทำาให้ลดความเครียดต่างๆ ลง และมีสมาธิกับการทำางานมากขึ้น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ความสำาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ปัจจัยหลักคือการให้ความสำาคัญของผู้บริหาร

ต่อกิจกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข และบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานตระหนักและให้

ความสำาคัญประโยชน์ที่จะได้รับจากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของหน่วยงาน รวมทั้งได้เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรแห่งความสุข การอบรมให้ความรู้เรื ่องการออม เกิดจากการ

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ในมิติด้านการเงินดี (Happy money) ซึ่งได้ระดับความสุขร้อยละ 66.37 

ซึ่งตำ่าสุดในมิติความสุข จำานวน 8 มิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

บริหารรายได้ การออมเงิน และการลงทุนกับ กบข. รวมทั้งการออมเงินและลงทุน ในรูปแบบต่างๆ ที่

สามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม และมีบุคลากรให้ความ

สำาคัญเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก  การมุ่งเน้นเรื่องการออม หากบุคลากรทุกคนสามารถนำาไปปฏิบัติได้ตาม

แนวทางที่ได้รับการอบรมจะทำาให้บุคลากรสามารถมีเงินออมสำารองไว้กรณีฉุกเฉิน 

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน เพื่อกระตุ้น

ให้บุคลากรมีการเก็บออมเงินเพิ่มขึ้น และมีเงินสำารองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินอีกด้วย

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 การมุ่งเน้นให้บุคลากรเห็นความสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จะนำามาซึ่งความสำาเร็จ ในการสร้างสุข ร่วมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ

ของหน่วยงานในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข



173 173



เขตสุขภาพที่ 6
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“ องค์กรสร้างสุข สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี”

บทสรุปผู้บริหาร
 จังหวัดจันทบุรีมีหน่วยงานในสังกัดจำานวน 23 แห่ง โดยแยกเป็นโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง สำานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ (รวม รพ.สต.) 

10 แห่ง สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่งในปี 2561 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้นำาผล

การประเมินดัชนีความสุขของคนทำางานมาใช้ในการวางแผนงาน/กิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร ส่งเสริม

ความสุขของ คนทำางานตลอดจนกำาหนดเป็นตัวชี้ร่วมระดับบุคคล ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ 2561 ของผู้บริหารทุกหน่วยงาน (ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขมีค่าดัชนี

ความสุขของคนทำางานเพิ่มขึ้น) มีการประเมิน Happinometer ของบุคลากรสาธารณสุข ในเดือน

สิงหาคม 2561 ผลการประเมินพบว่าดัชนี ความสุขของคนทำางานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 โดยในปี 2560

ค่าเฉลี่ยความสุขระดับจังหวัดร้อยละ 62.42 ในปี 2561 ค่าเฉลี่ยความสุขระดับจังหวัดร้อยละ 63.41

และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 5 ในการนำาเสนอ World Cafe HR Clinic “HAPPY 

TIME @ CHAN” ในการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum) 

ประจำาปี 2561

 จังหวัดจันทบุรีได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำาความเข้าใจผ่านเวทีต่างๆและให้หน่วยงาน 

ในสังกัดแต่งตั้ง ADMIN ประจำาหน่วยงานเพื่อการติดตามกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานให้เข้าไปทำาแบบ

ประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ผลการ

ตอบประเมิน ความสุขของคนทำางาน(Happinometer) คิดเป็นร้อยละ 74.57 และการตอบแบบประเมิน

สุขภาวะองค์กร (HPI) คิดเป็นร้อยละ 86.55

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 จังหวัดจันทบุรีได้กำาหนดแผนและเป้าหมายการดำาเนินงานมาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน

การดำาเนินการเพ่ือส่งเสริมความสุขในการทำางานในทุกๆด้านและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนี้

 1. พัฒนารูปแบบและกระบวนการดำาเนินงานในการนำาผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน

(Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การดำาเนินการ

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสุขในการทำางานอย่างตรงประเด็น

 1.1 ติดตามและกระตุ้นการประเมินดัชนีชี้วัดความสุขของคนทำางาน (Happinometer) และ 

สุขภาวะองค์กร (HPI) แต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด
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 1.2 คืนข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องปัญหาหลักๆ ที่พบจากการวิเคราะห์ และติดตามหน่วยงานใน 

การนำาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

 1.3 สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่แก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ 

แต่ละหน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน

 1.4 พัฒนาทีมงานสร้างสุขในระดับพื้นที่และแบ่งประเด็น Happy 8 ให้แต่ละอำาเภอรับเป็น 

เจ้าภาพหลักพร้อมต่อยอดขยายผลการดำาเนินงานการสร้างสุขในแต่ละมิติ

 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุขต้นแบบ อำาเภอละ 1 องค์กร

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 การจะพัฒนาองค์กรสร้างสุขให้ยั่งยืนนั้นต้องประกอบไปด้วย

1. ปัจจัยด้านบุคคล

 1.1 ทุกคนในองค์กรต้องมีความคิดบวกในเรื่องต่างๆ

 1.2 มองเห็นคุณค่าของงาน การร่วมมือร่วมใจ การแบ่งปัน การทุ่มเทในทุกๆเรื่อง

 1.3 การสร้างสัมพันธ์ภาพในการทำางาน ความผูกพัน

2. ปัจจัยในระดับองค์กร

 2.1 ระบบการบริหารจัดการขององค์กร ในเรื่องของนโยบาย ผู้นำาองค์กรในการร่วมดำาเนินการ

 2.2 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กร ส่งผลต่อกระบวนการสร้างสุขในการทำางาน

 2.3 สุขภาพภายสุขภาพใจของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต
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รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานดีเด่นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขต

สุขภาพที่ 6 ฉะเชิงเทรา

บทสรุปผู้บริหาร
 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เริ่มตั้งแต่ปี 2558 นายแพทย์เกริกภัทร

ลิมปพยอม ได้รับนโยบาย “โรงพยาบาลคุณธรรม” มาดำาเนินงานใน รพ.ท่าตะเกียบ โดยการดำาเนินงาน

ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ การประชุมทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการรับรู้ยอมรับและสร้างแกนนำาในการ

ขับเคลื่อน จากนั้นระดมความคิดเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ไขและความดีที่อยากทำา” นำามากำาหนดคุณธรรม

ร่วมกันได้เป็นอัตลักษณ์องค์กรคือ “ซื่อสัตย์ ทำางานดี มีนำ้าใจ” จากนั้นจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี

เพื่อนำาคุณธรรมสู่การปฏิบัติ  กำาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย  ดำาเนินการกิจกรรมทบทวนและปรับปรุงผ่าน

การประชุมอย่างต่อเนื่อง ในการดำาเนินงานขั้นตอนที่ 1-3 จะคล้ายๆกันกับหน่วยงานอื่นๆแต่ในขั้นตอนที่

4-6 ทางรพ.ท่าตะเกียบได้พิจารณานำาบริบทของอำาเภอท่าตะเกียบและองค์กรมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

การดำาเนินงาน รพ.คุณธรรม อาทิเช่น 

 การบูรณาการทุกหน่วยงานเข้ามาในแผนพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม เช่น ด้านพัฒนาบุคลากร

ตามอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ ทำางานดี มีนำ้าใจ” หรือการปรับปรุงระบบการประเมินผลงานราชการให้เป็น

รูปธรรมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น จะใช้ทีม HRD เป็นแม่งานในการดำาเนินการ 

 อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ หน่วยงานทันตกรรมและทีมสหสาขาวิชาชีพ และทีมจิตอาสาได้

พิจารณาบริบทของอำาเภอท่าตะเกียบที่มีลักษณะภูมิประเทศที่กว้างขวาง และห่างไกลอีกทั ้งไม่มี

รถประจำาทางในพื้นที่ระดับอำาเภอ เข้ามาร่วมพิจารณาในการดำาเนินการแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรม 

ได้แก่ กิจกรรมการออกหน่วยทันตกรรมในทุกพื้นที่โรงเรียนและหมู่บ้าน กิจกรรมการออกเยี่ยมผู้ป่วยของ

ทีมสหสาขาวิชาชีพในทุกพื้นที่หมู่บ้านและตำาบล กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทย

ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว เพื่อให้บริการมีความทั่วถึง เป็นธรรม และประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ จากการ

ดำาเนินการตั้งแต่ปี 2558-2562 ส่งผลให้ผลลัพธ์ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ด้านการ

พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากร และด้านความพึงพอใจและความไว้วางใจจากผู้รับบริการ มีแนวโน้ม

ดีขึ้นจนสามารถผ่านเกณฑ์เป้าหมายได้ตามที่กำาหนด เพื่อให้ “ผู้รับบริการยิ้มได้ ผู้ให้บริการมีความสุข”
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 มาจากการที่ผู้อำานวยโรงพยาบาลเห็นความสำาคัญของการทำาให้เกิดโรงพยาบาลคุณธรรมบุคลากร

เจ้าหน้าท่ีให้ความร่วมมือมีจิตใจดีมีคุณธรรมอยู่แล้วประกอบกับเล็งเห็นว่าบุคลากรของโรงพยาบาล

ประเมินผลแล้วมี Happy Soul ผลลัพธ์ ที่สูงร้อยละ 72.92  จึงวางแผนดำาเนินการต่อยอด โดยทำาเป็น

แผนกลยุทธ์ และทำากิจกรรมต่างๆ ผ่านลงไปทางอัตลักษณ์และค่านิยม จากคณะกรรมการบริหารลงสู่

แต่ละฝ่ายงาน,หน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่มีความสุขและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 มีการจัดตั้งกลุ่มรวมพลังจิตอาสา ทั้งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและจากความศรัทธาของประชาชน

ด้านนอกเพื่อมาทำากิจกรรมในโรงพยาบาลด้านสาธารณสุข เช่น ช่วยเข็นผู้ป่วย ,ช่วยวัดความดัน ฯลฯ 

หรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเช่น การทาสี โดยเน้นในเรื่องของการใช้ใจทำาโดยไม่หวังผล

ประโยชน์ค่ะ ฯลฯ
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โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี     

 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิดำาเนินการขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุข   อาศัยความร่วมมือจากบุคลากร

ทุกคนโดยนำาเอาความเชียวชาญของบุคลากรที่มีอยู่มากระจายความรู้และมอบความสุขให้แกกัน  ภายใต้

Happy 8 ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย  การสร้างเสริมสุขภาพผ่าน  งานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

“วิ่งสร้างสุข” ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

โดยมีนิทรรศการให้ความรู้  และการส่งเสริมการออกกำาลังกายโดยการวิ่ง โดยเชิญชวนบุคลากรใน

โรงพยาบาล ครอบครัวของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม

ออกวิ่งในเส้นทางชุมชนเพื่อกระตุ้นการออกกำาลังกายในชุมชน ได้ทั้ง Happy Body, Happy Relax, 

Happy Family และ Happy Society  ยังมีกิจกรรม “การออกกำาลังกายสร้างสุขภาพ” ที่จัดให้อย่าง

ต่อเนื่องทุกวัน พุธ โดยสับเปลี่ยนรูปแบบให้หลากหลาย เช่น แอโรบิค โยคะ ลีลาศ เป็นต้น  

 ผู้นำาองค์กรยังเห็นความสำาคัญในเร่ืองของความรู้ท่ีจะมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีผ่านกิจกรรม “การพัฒนา

กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพกำาลังคนสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมพัฒนาการ

คงอยู่ของบุคลากร พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเครือข่าย ในหลักสูตรที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในยุค

ปัจจุบัน มุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพ professional ที่เน้นการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรให้

ทำางานได้อย่างมืออาชีพ  ทำางานได้อย่างมั่นใจ  และมีความมั่นคงในการทำางาน และยังมีกิจกรรมในส่วน

ของการพัฒนางานบริหารเรื่อง “Managerial competency” และส่งเสริมให้มีการนำาความรู้ที่ได้จาก

การพัฒนามาถ่ายทอดภายในหน่วยงานผ่านกิจกรรม “รู้ทันสุขภาพ คลังข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เข้าถึงง่าย” โดยนำาความรู้ที่ประกวดในหน่วยงานหรือความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาแบ่งปัน

กันผ่านช่องทางออนไลน์ขยายการเข้าถึงที่ง่ายมากยิ่งขึ้น  ส่วนการนำาผลงานออกสู่ภายนอกนั้นได้ดำาเนิน

การผ่านกิจกรรม “Bench marking สู่โลกกว้าง”  โดยสนับสนุนให้มีการประกวดผลงานภายนอกเพื่อให้

เห็นการพัฒนางานของที่อื่นๆ และนำาการพัฒนาของตนเองไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย 

 ในส่วนของการส่งเสริมการมีนำา้ใจได้มีกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายนักสร้างสุข นักบริหารความสุข

และนักจัดการความรู้สู่คนทำางาน” เพ่ือใช้ขยายเครือข่ายของการสร้างสุขเข้าสู่ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล 

และมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วม จิตอาสา  และจัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วม

หรือดำาเนินการกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ และยังมีกิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลในด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรม 

“Happy  office  เพื่อสถานที่ทำางานน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย”  หรือจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีจิตอาสา

ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ขยายพื้นที่สีเขียวภายในโรงพยาบาล  

 ในเร่ืองของความสุขจากการรู้จักใช้เงินได้มีกิจกรรม “พัฒนาบุคลากร ด้านทักษะทางกาย พฤติกรรม 

จิตใจ ปัญญา ทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ปลูกฝั่งค่านิยม” เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะต่าง ๆและยัง

ปลุกฝั่งการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียนรู้ตามแนวทางการ “ รู้อยู่ รู้ใช้ รู้จักออม ” ทำาให้บุคลากรรู้จักการ

ใช้จ่ายอย่างมีคุณค่า รู้จักการออมเพื่ออนาคต
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 ด้านสังคมผู้นำาองค์กรก็ไม่ได้ทอดทิ้งยังคงสนับสนุนให้เกิดการดำาเนินงานกิจกรรม “SMPH Green

& Clean Market ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ อาหารเพื่อสุขภาพ” ที่ดึงเอาเครือข่ายสุขภาพกลุ่มเกษตรกร

เกษตรอินทรีย์มาจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ เป็นอาหารปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล

และประชาชนท่ีสนใจผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์  และยังได้จัดให้มีอาหารเพ่ือสุขภาพราคาถูกจัดจำาหน่าย

ให้กับบุคลากรที่สนใจผ่านกิจกรรม “Health  Food อาหารดี บุคลากรร่างกายแข็งแรง มีความสุข” ทั้ง 2 

กิจกรรมนี้นอกจากจะปลอดภัย  ดีต่อสุขภาพ  แถมยังราคาถูกอีกด้วยได้ทั้ง Happy Body และ Happy 

Money ไปพร้อมๆกัน 

 และสุดท้ายความสุขทางใจ โรงพยาบาลได้รับโล่งรางวัลหน่วยงานที่มีผลงาน “ดีเด่น ด้านการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข” ปี 2562  การได้มาซึ่งรางวัลต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงพยาบาลคุณธรรม และผลงานเด่นจากการดำาเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม ได้แก่กิจกรรม “ทำาบุญ

ร่วมกัน บุคลากรสุขใจ” เป็นการชวนบุคลากรที่มีภาระงานมากไม่มีเวลาได้ไปทำาบุญ  ผู้ป่วยและญาติ

ท่ีนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลท่ีต้องการทำาบุญ แต่ยังป่วยอยู่ได้มีโอกาสร่วมกันทำาบุญทุกวันสำาคัญทางศาสนา

และต่อยอดเป็นทุกวันพระเพื่อให้บุคลากรและผู้รับบริการได้ทำากิจกรรมร่วมกัน  และยังมีการฝึกสมาธิ

หลังการทำาบุญทำาให้เกิดสติในการปฏิบัติงาน  สติในการดูแลรักษาตนเองผู้แลรักษาผู้ป่วย

บทสรุปผู้บริหาร
  ตั้งแต่กำาหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข และร่วมกับทีมนำาในการ

กำาหนดกิจกรรมเพื่อให้การดำาเนินงานไปสู่ความสำาเร็จ ด้วยผลการประเมิน Happinometer  ขององค์กร

มีความหลากหลายของช่วงวัย ทำาให้ความต้องการมีความหลากหลายด้วยเช่นเดียวกัน  ดังนั้นกิจกรรม

ที่จัดให้จึงเป็นกิจกรรมที่เกิดจาการร่วมคิดของทีมนำา และบุคลากรเพื่อให้ได้กิจกรรมที่ตรงตามความ

ต้องการ  ทำาให้เกิดการดำาเนินงานที่ทำาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และครบคลุมประเด็นความสุขทั้ง 8 ด้าน 

และในบางกิจกรรมยังได้บูรณาการร่วมกัน ทำาให้กิจกรรมที่จัดให้บุคลากรตรงตามความต้องการและ

ได้รับการตอบรับอย่างดี บุคลากรและผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข ทำาให้องค์กรนี้เป็นองค์กร

แห่งความสุข

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรที่ต้องการเห็นรอยยิ้มของเพื่อร่วมงานและผู้รับบริการ  ความ

ต้องการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์โรงพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของคนในชุมชน ทำาให้การ

ดำาเนินงานสำาเร็จไปได้ด้วยดีได้พบเห็นรอยยิ้มของคนทำางานและผู้รับบริการ  ได้รับความไว้วางใจจาก

คนในชุมชน เกิดเป็นเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลภายใต้โครงการโรงพยาบาล ของคุณ เพื่อคุณ โดยคุณ ก้าวสู่

องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยืนอย่างมั่นคงในการเป็นองค์กรแห่งความสุขนี้ ในช่วงที่ผ่านมาเน้น

หนักไปทางบุคลากรและผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนความรู้สึกของการเป็นครอบครัว

เดียวกันของคนในครอบครัวของบุคลากรเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเพิ่มเติมกิจกรรมให้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น โดยต้องทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ตรงตามความต้องการของครอบครัว นี้จึงเป็นโอกาสในการ

พัฒนาขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งผู้รับบริการ บุคลากรและครอบครัวมีความ

สุขร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้
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 “ชมรมออมแต่ไม่อด ลดแต่ไม่ป่วย” เกิดจากการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพการเงินดี ซึ่งภาพรวม

ของหน่วยงานไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 เริ่ม ดำาเนินงานเมื่อ เมษายน 2561 มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน มีเงิน

หมุนเวียน ในชมรม ณ 4 กันยายน 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 146,300.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสาม

ร้อยบาทถ้วน)

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 นอกจากการประเมินในโปรแกรม Happinometer แล้วเมื่อได้ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สำานักงาน 

สาธารณสุขอำาเภอปลวกแดง และบุคลากรในสังกัดได้นำาประเด็นที่เป็นปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุ และ

แนวทางการ แก้ไขที่สามารถเป็นไปได้ ทำาได้จริงตามบริบทของบุคลากรและพื้นที่ เน้นไม่เพิ่มภาระงาน 

ได้ประโยชน์หลายอย่าง และทำาด้วยความเต็มใจ กระบวนการซึ่งนำามาถึงกิจกรรมมาจากนโยบายของ

ประเทศก็จริง แต่กิจกรรมที่ทำานั้นต้อง ตอบโจทย์ขององค์กรและประโยชน์ของบุคลากร เพื่อความสุขของ

องค์กรเอง จึงทำาให้เกิดผลสำาเร็จ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีประชุมอย่างต่อเนื่อง 

2. ศึกษาเรียนรู้พื้นที่อื่น

การสร้างชมรม “ออมแต่ไม่อด ลดแต่ไม่ป่วย” 

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปลวราแดง จังหวัดระยอง
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 เน่ืองจากผลการประเมิน Happinometer ปี 2560 นอกจากประเด็น Happy Money แล้ว ยังพบว่า

บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสระแก้ว มีภาวะนำ้าหนักเกินถึงร้อยละ 49.6 ในสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว ร้อยละ 55.7 จังหวัดสระแก้วกำาหนดประเด็นการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในภาพรวม

และเน้นมิติ Happy Body และได้กำาหนดเป็นตัวชี้วัด PA ของผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้ดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในรูปแบบ

คณะทำางานแต่ละกลุ่มงานที่แต่งตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ได้ดำาเนินกิจกรรมหลากหลายในทุกมิติ และมี

การเน้นมิติ Happy Body โดยการจัดโปรแกรม “60 Days Diet Challenge” เป็นกิจกรรมการลดนำา้หนัก

ด้วยวิธีการควบคุมอาหาร และออกกำาลังกาย ภายในระยะเวลา 60 วัน  ซ่ึงผลการดำาเนินการ ทำาให้ผู้เข้าร่วม

โครงการ สามารถลดนำ้าหนักได้ทั้งหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของผู้เข้าร่วมโครการ นำ้าหนักลดลง

รวม 71.9 กิโลกรัม  รายบุคคล ลดได้มากที่สุด 7.5 กิโลกรัม และมีผู้มีน้ำาหนักเพิ่มขึ้น 3 คน 1.8 กิโลกรัม  

ซ่ึงถือว่าการดำาเนินโครงการน้ีประสบผลสำาเร็จได้เป็นอย่างดี  และสามารถนำาไปขยายผลต่อยอดสู่บุคลากร

อื่นๆและหน่วยงานอื่นๆได้   

กิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่ดำาเนินการ  
 1. กำาหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมของทุกกลุ่มงาน 

 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันจัดทำาแผนสร้างสุข ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

 3. มอบหมายให้กลุ่มงานเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม ในการดำาเนินการตามแผน ได้แก่ 

 3.1 การตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพฟัน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 

 3.2 กิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

การควบคุมป้องกันโรคที่สำาคัญ การคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การออกกำาลังกาย  การเลือก

รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

 3.3 การจัดกิจกรรมลดนำา้หนักสำาหรับบุคลากรที่มีภาวะน้ำาหนักเกิน  ด้วยโปรแกรม 60 Days 

Diet Challage  

 3.4 การส่งเสริมการออกกำาลังกายด้วยโปรแกรม 90 วัน วิ่งวัดใจ 

 3.5 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากร ได้แก่ กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรม

รดนำ้าขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสวันสงกรานต์ กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 

 3.6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสาร , การพัฒนา

บุคลิกภาพผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ การเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินรายบุคคล การจัดมหกรรม

การจัดการสุขภาพประจำาปี 

 3.7 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ การสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าวันพุธ การร่วมทำาบุญ

ตักบาตรในโอกาสสำาคัญ 

 3.8 การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมพิธีสำาคัญและงานจิตอาสาในวาระต่างๆ 

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
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กิจกรรมสำาคัญ/นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 

1. “60 Days Diet Challenge” 

 เป็นกิจกรรมการลดนำา้หนักของบุคลากรสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการควบคุม

อาหาร และออกกำาลังกายอย่างถูกวิธี ภายในระยะเวลา 60 วัน หลักสำาคัญคือการควบคุมแคลอรี่จาก

อาหาร ด้วยการเลือกอาหารชนิดที่มีไขมันตำ่าและวิธีการปรุงอาหารที่ไขมันและนำ้าตาลตำ่า ไม่อดอาหาร

และได้สารอาหารครบ การออกกำาลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันส่วนเกิน 
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2. กิจกรรม Challenge  90 วัน   วิ่งวัดใจ 

 เป็นการรวมกลุ่มออกกำาลังกายเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีการออกกำาลังกายมากขึ้นโดยไม่จำากัด

ช่วงเวลาของวัน  ภายในระยะเวลา 90 วัน ด้วยวิธีการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน โดยการตั้งเป้าหมายของแต่ละ

คนในระยะ 100,200 และ 300 กิโลเมตร และกำาหนดเป้าหมายกิจกรรมในองค์กร ระยะวิ่งรวม 10,000 

กิโลเมตร  

 ผลการดำาเนินการ  สามารถบรรลุเป้าหมายองค์กรได้ระยะทาง 12,387 กิโลเมตร  มีผู้สามารถวิ่ง

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด 33 คน จาก 70 คน โดยผู้ที่สามารถวิ่งระยะสูงสุดได้ 1,090.58 กิโลเมตร 

(เป้าหมาย 300 กิโลเมตร)  

บทสรุปผู้บริหาร 
   โปรแกรม “60 Days Diet Challenge” เป็นกิจกรรมการลดนำา้หนักด้วยวิธีการควบคุม

อาหาร และออกกำาลังกาย ภายในระยะเวลา 60 วัน และโปรแกรม 90 วันวิ่งวัดใจ เป็นการนำาความรู้สู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   ซึ่งทุกคนสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้าน

สุขภาพควรเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ  จึงควรขยายผลกิจกรรมให้บุคลากรสาธารณสุขนำาไปเป็นแนวปฏิบัติ

ในการดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพของประชาชขนต่อไป  

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
  ปัจจัยความสำาเร็จของโปรแกรม “60 Days Diet Challenge” คือการนำาหลักวิชาการสู่

การปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การรวมกลุ่มผู้ปฏิบัติ การมีเพื่อนที่ให้กำาลังใจกันและกัน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีการขยายผลการปฏิบัติสู่หน่วยงานอื่นๆ ให้สามารถนำาไปปฏิบัติในการลดนำา้หนัก

และการดูแลสุขภาพของบุคลากรและประชาชนในความรับผิดชอบต่อไป 



เขตสุขภาพที่ 7
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 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโรงพยาบาลร่องคำา อำาเภอร่องคำา จังหวัดกาฬสินธุ์ : 

โรงพยาบาลร่องคำา สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เป็นโรง

พยาบาลที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการนำาแนวคิด เศรษฐกิจควบคู่กับ 

คุณธรรม มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเป็นเครื่องชี้นำาในการดำาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ภายใต้ 

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลร่องคำา ที่ว่า “โรงพยาบาลร่องคำาบริการมีคุณภาพ บริหารจัดการดี เครือข่าย 

มีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำามาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต และการ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

 2. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมกันในการทำากิจกรรมเกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กรหลอมรวม

นำ้าใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาของบุคลากร

 3. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามขององค์กร

 โรงพยาบาลร่องคำาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ให้บริการแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ 

อำาเภอร่องคำาและอำาเภอใกล้เคียง โดยมีขอบเขตการให้บริการแบบองค์รวม ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลร่องคำา มีนโยบายการปฏิบัติงาน/แนวทางที่

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ เน้นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอกิน พอใช้ 

พออยู่ พอร่มเย็น มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการกำาหนดแผนงาน/โครงการให้มีความ

สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัดตามเป้าประสงค์ที่ 3 “บุคลากรด้าน

สาธารณสุขเป็นคนดี เก่ง มีความสุข บนฐานค่านิยมองค์กรที่เข้มแข็ง” โรงพยาบาลร่องคำา จึงได้จัดทำา

โครงการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรมโรงพยาบาลร่องคำา อำาเภอร่องคำา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 ขึ้น 

โดยมีขั้นตอนในการดำาเนินการดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 1. การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะอาด 

เอื้อต่อ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการสร้างหอพระเพื่อเป็นศูนย์รวมในการยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ

 2. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการ จัดให้มีถนนสายบุญใน 

โรงพยาบาลโดยการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี และร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลร่องคำา “นุ่งซิ่น นั่งสาด 

ใส่บาตร ถนนสายบุญ” ทุกวันเสาร์และส่งเสริมให้บุคลากร “หัวตะกร้า นุ่งซิน ถือปืนโต” ทุกวันศุกร์ จัด

กิจกรรม วันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุลักษณ์วัฒนธรรม และลดการใช้ภาชนะโฟม

 3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลร่องคำา 

ที่วัดเวฬุวันขอนแก่นจำานวน 3 รุ่น

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
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 4. ส่งเสริมให้มีการดำาเนินกิจกรรมจิตอาสาโดยทำากิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของ 

เดือน หรือวันสำาคัญต่างๆ เช่น มีการปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมล้างส้วมในวันสงกรานต์

 5. การร่วมกำาหนดอัตลักษณ์และค่านิยมองค์กร โดยมีอัตลักษณ์คือ “เสียสละ และตรงต่อเวลา”

ขั้นตอนที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

 1. การส่งเสริมการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามค่านิยมองค์กร RKH R = Responsibility 

คือ ความรับผิดชอบ K = Knowledge management คือ การบริหารจัดการความรู้ H = Humanity คือ 

ความมีคุณธรรม 

 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร การทักทาย ไหว้ สวัสดี และการตรงต่อเวลา 

 3. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานตามวิชาชีพ 

ผลการดำาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลร่องคำา 

 1. ผู้รับบริการ ญาติ และครอบครัวได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ

 2. บุคลากรในโรงพยาบาลมีส่วนร่วมและรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมสำาคัญทางศาสนา เช่น ร่วมฟัง 

ธรรมมะ กิจกรรมผ้าป่าสามัคคี

 3. เกิดการทำางานเป็นทีม เกิดความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล มีส่วนร่วมในการพัฒนา

องค์กร 

 4. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายและองค์กรต่างๆ

 5. มีเครือข่ายในการสนับสนุนงบประมาณและทางวิชากรในการพัฒนาโรงพยาบาลจากโครงการ 

พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปื่อย อันเนื่องมาจากพระราชดำาริและมีกิจกรรมขยายผลเพื่อประโยชน์แก่

ประชาชน และสังคม

 6. ส่งเสริมการอนุลักษณ์วัฒนธรรมไทย มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลในหน่วยงาน 

บทสรุปผู้บริหาร
 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินการพัฒนาส่งเสริมความสุขของบุคลากรโดยการ

ประชุม ชี้แจง/สื่อสารนโยบายองค์กรสร้างสุข/จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ/และะมอบหมาย

ให้ทุก หน่วยงานในสังกัดประเมินความสุขของคนทำางาน (Happinometer) และประเมินสุขภาวะองค์กร 

(HPI) ผ่าน ระบบ Online-based ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำาหนดกิจกรรมสร้างสุขที่

สอดคล้องกับบริบท ขององค์กร ซึ่งผลการประเมินความสุขของบุคลากรของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กาฬสินธุ์ พบว่า คะแนน ความสุขภาพรวม ร้อยละ 64.40 ซึ่งเมื่อแยกตามมิติ รายละเอียดดังนี้
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 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ มีการพัฒนานักสร้างสุขให้ครอบคลุมทุกอำาเภอจำานวนท้ังส้ิน

35 คน ซึ่งเป็นแกนนำาในการสำารวจ และนำาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ผล วางแผนพัฒนา

ความสุข และจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างความสุขของบุคลากร สร้างความผูกพันต่อองค์กร การเสริม

สร้างแรงจูงใจ ขวัญกำาลังใจของบุคลากร ธำารงไว้ซึ่งบุคลากรในองค์กร เช่น Happy Money Program 

ตลาดนัดสร้างสุข Happy money online การเชิดชูคนดี การพัฒนาองค์กรคุณธรรมจริยธรรม และ

กิจกรรมสร้างสุขต่างๆตาม บริบทของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

 ในปี 2562 ได้ดำาเนินการพัฒนาส่งเสริมให้ทุกองค์กรในสังกัดทุกแห่งมีแผนพัฒนาองค์กรสร้างสุข 

อย่างต่อเนื่อง มีแผนการควบคุม/กำากับ/ติดตามการดำาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างสมำ่าสมอ 

ตามรอบ การนิเทศของยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด และออกเยี่ยมติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการดำาเนินการองค์กรสร้างสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 1. ผู้บริหารให้ความสำาคัญในการติดตามการทำาแบบประเมิน กำากับและติดตามอย่างต่อเนื่อง

 2. เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานในระดับ คปสอ. มีความเข้มแข็ง มีการควบคุม/กำากับ/ติดตาม ในการ 

ประชุมประจำาเดือนทุกเดือน

 3. มีเครือข่ายในการดำาเนินงานร่วมกันในระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และระดับชุมชน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. หลังจากปิดระบบการกรอกข้อมูลออนไลน์ หน่วยงานระดับกระทรวงสาธารณสุขควรมีการ

จัดงาน มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุข โดยรวบรวมผลงานเด่นแต่ละพื้นที่ในประเทศมา

นำาเสนอเพื่อ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

 2. เสริมพลังเครือข่ายนักสร้างสุขระดับเขตสุขภาพและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักสร้างสุขและ 

องค์กรแห่งความสุขระดับเขตสุขภาพ



190 190

บทสรุปผู้บริหาร
 พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์ของบุคลากรโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ

ผู้รับบริการย่อมมาจากฐานราก  คือ บุคลากรเป็นผู้ให้บริการที่ดี และบุคลากรที่ดีก็ย่อมมาจากการมีจิตใจ

ที่ดี มีความสุข พร้อมให้บริการ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลอุบลรัตน์มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง

พฤติกรรมบริการที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จนเกิดความรักความสามัคคีกันในองค์กร จนสามารถ

มีพฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์อย่างจริงใจได้จริงการทำาโครงการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลดังนี้

 1. บุคลากรโรงพยาบาลอุบลรัตน์มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างพฤติกรรมบริการท่ีดี ไม่มีข้อร้องเรียน

 2. บุคลากรโรงพยาบาลอุบลรัตน์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจนเกิดความรัก ความสามัคคี

ในองค์กรทำางานอย่างมีความสุข อัตราการโยกย้ายต่ำา

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. กรรมการบริหารโรงพยาบาลอุบลรัตน์ได้มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

และให้ทุกคน ตั้งเป้าหมายในงาน กระบวนการทำางาน และตัวชี้วัดความสำาเร็จในงานของตน โดยมีหัวหน้า

เป็นที่ปรึกษา

 2. การให้ความดีความชอบเป็นการให้คะแนนแบบ 360 องศา มีหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานในห้อง

เดียวกัน เพื่อนร่วมโรงพยาบาล และผู้อำานวยการโรงพยาบาล ทำาให้ทุกคนทำาความดีและมีมนุษย์สัมพันธ์

ที่ดีต่อกัน

 3. ให้ทุกคนสามารถสมัครเข้าชมรมที่ตนชอบ  เพื่อดำาเนินงานเป็นงานพิเศษได้เช่น ชมรมจริยธรรม 

ชมรมกีฬา โยคะเพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง ทำาให้มีความสุขในการทำาในสิ่งที่ตนรัก

 4. มีการจัดสรรตำาแหน่งในความก้าวหน้าในงาน ตามตำาแหน่งที่ควรได้รับ ได้ความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน

 5. มีการจัดสวัสดิการรถรับส่งเจ้าหน้าท่ีและบุตรเจ้าหน้าท่ีเข้าเมืองขอนแก่นและรับกลับโรงพยาบาล

อุบลรัตน์ทุกวัน มีการร่วมแชร์ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ทำาให้ทุกคนพึงพอใจไม่เกิดความยากลำาบากใน

การเดินทาง

 6. ให้รางวัลเชิดชูเกียรติคนตั้งใจทำางานและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้ใช้บริการ

 7. จัดงานช่วงเที่ยงในวันราชการ 1 ครั้ง/เดือน  เพื่อทำากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากรโรงพยาบาล

อุบลรัตน์อย่างต่อเนื่องสู่โรงพยาบาลคุณภาพ ประจำาปี  2562
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 12.00 – 13.00 น. อวยพรวันเกิดผู้ที่เกิดในเดือนนั้น  มอบของที่ระลึก ผู้บริหารกล่าวอวยพรวัน

เกิด และเจ้าของวันเกิดกล่าวความรู้สึกที่ดีๆต่อโรงพยาบาลและเพื่อนร่วมงาน  หลังจากนั้นรับประทาน

อาหารกลางวันร่วมกัน

 13.00 -  14.15 น. ทำากิจกรรมรณรงค์ ๕ ส. หมุนเวียนตามจุดที่นัดหมายและห้องของตนเอง 

 14.15 -  14.30 น. อาหารว่างและเครื่องดื่ม

 14.30 – 16.00 น. ประชุมประจำาเดือนเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบนโยบายและรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นเวทีประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเป็น

เวทีลงประชามติต่างๆในโรงพยาบาลอุบลรัตน์

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สมำ่าเสมอ จะทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความรักความ

ผูกพันในองค์กร

 2. การมีผู้รับผิดชอบในการเป็นแกนนำาการจัดกิจกรรมมาจากความสมัครใจ ทำาให้เกิดการทำางาน

อย่างราบลื่น

 3. การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ทำาให้มีเงินดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมไม้สะดุด
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โรงพยาบาลหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
 “มิติความสุข” => ความสุขทาง “กาย” + “ใจ” + “สังคม” => ความสุขแท้ด้วย “ปัญญา”

บทสรุปผู้บริหาร
 Happy work place 8 ด้าน 5 มิติ 

 สุขสงบ สุขสว่าง  Happy Soul (ทางสงบ) 

 สุขสง่า   Happy Brain (หาความรู้) + Happy Society (สังคมดี) 

 สุขสโมสร  Happy Heart (นำ้าใจงาม) + Happy Family (ครอบครัวดี) 

 สุขสวัสดิ์  Happy Relax (ผ่อนคลาย) 

 สุขสบาย  Happy Money (ปลอดหนี้) + Happy Body (สุขภาพดี) 

 ความสำาเร็จเริ่มจากการลงมือทำา : ช่วยกันสร้างสุขจากงานบันดาลใจ “บ้านของเรา” “เราเป็น 

เจ้าของร่วมกัน” อ่อนน้อมถ่อมตน “ยิ้มไหว้ทักทาย” เป็นองค์กรที่ไม่ยอมที่จะหยุดเรียนรู้ “เรียน เพื่อปรับ 

ปรับ เพื่อเปลี่ยน เปลี่ยน เพื่อพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน สืบเนื่อง 

จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 พันธกิจสำาคัญ พัฒนาคนคุณภาพ 

 - สิ่งที่ บุคคลากร ต้องมี => Head คิดเป็น Hand ทำาเป็น Health สุขภาพดี Heart มีจิตอาสา 

มีหัวใจ 

 - สิ่งที่ องค์กร ต้องสร้าง => Hope Happiness Harmony

 นำามาสู่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ 

 - สร้างอัตลักษณ์ 

 - พัฒนาสมรรถนะส่วนขาดในบุคคลากรทุกระดับ 

 - ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากงานประจำา 

 - ส่งเสริมให้โอกาสการแชร์ และโชว์ผลงานในเวที่ต่างๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 “ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมเรียนรู้ ร่วมเป็นเจ้าของ” จากบริบท สู่การวาดฝัน โรงพยาบาลของเรา 

ทีมบริหาร ทีมนำา ทีมชุมชน

https://youtu.be/81bJT59WEs8
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การพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมนำาสู่สายใยแห่งความดีและความสุข

โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 โรงพยาบาลกันทรวิชัยมีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขผ่านการพัฒนาองค์กรคุณภาพคู่

คุณธรรมนำาสู่สายใยแห่งความดีและความสุข มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่บุคลากร โดย

มีนโยบายในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2551  ได้จัดตั้ง “ชมรมจริยธรรม”  เพื่อ

มุ่งหวังให้บุคลากรได้ทำาดีร่วมกัน  และมีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและกิจกรรมเฉพาะวันสำาคัญทาง

ศาสนาเป็นสำาคัญ ในปี2558 พบว่าความรักความสามัคคีบุคลากรในองค์กรน้อยลงจากการเกิดปัญหาใน

การประสานงาน ข้อร้องเรียนพฤติกรรมบริการของบุคลากรเฉลี่ยปีละ 6 ฉบับและพบข้อมูลความเสี่ยงใน

ระบบงานทั้ง 8 โปรแกรมประมาณ 100 อุบัติการณ์ต่อเดือน อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้

สถานพยาบาลในสังกัดเป็นสถานพยาบาลคุณธรรมจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดำาเนินงานองค์กร

คุณภาพคู่คุณธรรม มุ่งหวังให้โรงพยาบาลมีการบริหารงานในองค์กรที่โปร่งใส การบริหารการเงินมี

ประสิทธิภาพ หน่วยงานผ่านการรับรองคุณภาพ สามารถลดอุบัติการณ์ความเสี่ยงในงาน บุคลากรมี

พฤติกรรมบริการที่ดี บุคลากรมีความสุขและสร้างผลงานที่ดีได้ ในการนี้ได้นำากรอบแนวคิดในการดำาเนิน

งานคือพระราชจริยวัตรที่งดงาม (คุณธรรมนำาการพัฒนา) ในหลวงรัชกาลที่ 9 (หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง) และรัชกาลที่ 10 (จิตอาสาทำาดีด้วยหัวใจ) ค่านิยมกระทรวง (MOPH) ข้อมูล Happinometer 

กระทรวงสาธารณสุข หลักคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พอเพียง วินัย

สุจริต จิตอาสา ) และหลักธรรมมรรค 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) มาเป็นแสงธรรมส่องทางในการดำาเนินงาน 

“เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ในเขตรับผิดชอบที่จะได้รับบริการที่มีคุณภาพจากบุคลากรที่มีคุณธรรม

วิธีดำาเนินการ

ขั้นเตรียมการ   
 1. ตัวแทน HRD ประชุมรับนโยบายจากการประชุมที่สำานักงานสาธารณสุขมหาสารคาม

 2. นำาเสนอต่อคณะบริหารโรงพยาบาลได้ข้อเห็นชอบที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

 3. ผู้อำานวยการมอบนโยบายในที่ประชุมประจำาเดือน

ขั้นดำาเนินงาน

การดำาเนินงานขั้นที่ 1 นโยบายและแผน

 1. จัดตั้งคณะกรรมการโดยได้ตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่จะเป็นแกนนำาสร้างสังคมคุณธรรมใน

โรงพยาบาล

 2. ประชุมแบบมีส่วนร่วมกำาหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศนโยบายทั่วทั้งองค์กร

พร้อมทั้งวางแผน พร้อมทบทวนการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 3. ติดตามประเมินผลทุกเดือนในที่ประชุมโรงพยาบาล/คณะกรรมการองค์กรคุณธรรม/คณะ

กรรมการบริหาร
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การดำาเนินงานขั้นที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

- ขอข้อคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรร่วมกำาหนด อัตลักษณ์องค์กร สรุปได้ 3 อัตลักษณ์ ดังนี้

 อัตลักษณ์ที่ 1 รู้หน้าที่มีวินัย  หมายถึง  การมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการ การรายงานอุบัติการณ์

ความเสี่ยงและจัดการได้ดี ตัวชี้วัด ร้อยละการมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการ,จำานวนความเสี่ยงลดลงจาก

ปีที่ผ่านมาร้อยละ20

 อัตลักษณ์ที่ 2 ให้บริบาลดุจญาติมิตร หมายถึง  ให้การรักษาพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

มีความเมตตาต่อผู้มารับบริการดุจญาติมิตร ด้วยมาตรฐานวิชาชีพแห่งตน มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจิตอาสา ตัวช้ีวัด อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ, จำานวนข้อร้องเรียน

ด้านพฤติกรรมบริการ,จำานวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

 อัตลักษณ์ที่ 3 ยึดสุจริตเป็นที่ตั้ง หมายถึง มีความซื่อสัตย์ในการทำางาน  ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น

รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน  ยึดหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด จำานวนข้อร้องเรียน

ด้านทุจริตคอรัปชั่น  

- ประกาศอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและสื่อสารไปถึงทุกหน่วยงานและขอ

ข้อเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานได้กำาหนดอัตลักษณ์หน่วยงานโดยให้สัมพันธ์กับอัตลักษณ์องค์กร และมี

กิจกรรมตามอัตลักษณ์ทั้ง 26 หน่วยงาน

- กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการทำางานที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นหน้าจอ

พื้นหลังคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงานที่สื่อ วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์องค์กร,ติดป้ายประชาสัมพันธ์,

ประกาศเผยแพร่วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ผ่านทางเว็บไซต์,จัดทำาเพจองค์กรคุณธรรมองค์กรสร้างสุข,

มีกระบวนการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ในวาระท้ายสุดของการประชุมประจำาเดือนในวาระองค์กร

คุณธรรม, ตลอดจนบทกลอนที่แต่งโดยท่านผู้อำานวยการเพื่อให้เข้าถึงจิตใจของบุคลากร อย่างสมำ่าเสมอ

ในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ที่ทุกคนร่วมกำาหนดและนำาเสนอการดำาเนินงานองค์กร

คุณภาพคู่คุณธรรมในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำาเภอกันทรวิชัย 

การดำาเนินงานขั้นที่ 3 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 

โดยมีโครงการหลักๆ 3 โครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำามรรค 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นแสงธรรม

ส่องทางในการดำาเนินงานให้ประสบความสำาเร็จดังนี้ 

 1. โครงการร่วมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

โดยส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่นทำาบุญวันวิสาขบูชา ถวายเทียน ถวายปัจจัยและ

ฟังเทศน์และกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง

 2. โครงการทำาดีเริ่มที่ตัวเราตามอัตลักษณ์ 
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กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์“รู้หน้าที่มีวินัย” ดังนี้

 กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่โรงพยาบาลกำาหนด โดยเน้นให้บุคลากรเป็นผู้มีจิตสำานึก

ในการมาปฏิบัติราชการตามเวลาราชการ (เกณฑ์ ร้อยละ 80) ปี 2559 ร้อยละ 70.05 ปี 2560 ร้อยละ

81.59 ปี 2561 ร้อยละ 82.56 จะเห็นได้ว่าบุคลากรส่วนมากมาปฏิบัติราชการตามเวลาส่งผลดีต่อการให้

บริการประชาชนจากการรู้หน้าที่มีวินัยนั่นเอง

 กิจกรรมที่ 2 รู้หน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงออนไลน์  บุคลากรทุกคนทราบถึงนโยบายในการ

จัดการความเสี่ยงเมื่อมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นให้บันทึกในระบบออนไลน์จะได้บริหารจัดการได้ทันเวลาการ

ทำางาน เปลี่ยนความเสี่ยงเป็นความสุข และจากการจัดการความเสี่ยงที่ดี ทำาให้จำานวนความเสี่ยงลดลง

จากปี ปี 2559 จำานวน 1930 อุบัติการณ์ ปี 2560 จำานวน 1350 อุบัติการณ์ และปี 2561 ลดลงเหลือ 

523 อุบัติการณ์

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ “ให้บริบาลดุจญาติมิตร”

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบริการ เกิดผลงานที่ได้คุณภาพ ดังนี้

งาน NCD คุณภาพ พัฒนางาน NCD ทั้งในโรงพยาบาล,เครือข่าย,ชุมชนส่งผลให้ ในปี 2559 ผ่านการ

ประเมินระดับดีมากในระดับจังหวัด ปี 2560 ผ่านการประเมินระดับดีเด่นและในปี 2561 ผ่านการ

ประเมินระดับดีเยี่ยมและอันดับ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม, โครงการจิตสังคมบำาบัดในชุมชนด้านการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขเป็นต้นแบบของ

จังหวัดมหาสารคามในการดำาเนินงานดังกล่าว,การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือนำาวิชาการท่ีทันสมัย

มาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหกรรมวิชาการต่างๆ

 กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา ทำาความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนกับผู้มารับบริการ เช่น ดูแลอาหารและ

สมุนไพรใน NCD คลินิก จัดมุมแว่นตาไว้ให้บริการผู้สูงวัยที่งานเวชระเบียน จิตอาสาตรวจคุณภาพอาหาร

เป็นต้น จิตอาสาทำาดีกับเครือข่าย/ชุมชน เช่น ร่วมบริจาคต้นไม้ให้กับวัดเพื่อลดโลกร้อน จิตอาสานำา

ออกกำาลังกาย จิตอาสากำาจัดลูกนำา้ยุงลายในชุมชนร่วมกับ อสม., ผู้ป่วยติดเช้ือ HIV ท่ีเปิดเผยตัวมีจิตอาสา

ช่วยเจ้าหน้าที่ในวันที่มีการให้บริการคลินิกเป็นต้น จิตอาสา ต้นแบบการดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กรการ

ดูแลต้นไม้หน้าอาคารอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้โรงพยาบาลสะอาด สวยงาม บุคลากรไม่ติดโรค เช่น วัณโรค

และดำาเนินงานตามนโยบาย GREEN AND CLEAN พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีการดำาเนินงานจนเกิด

GREEN COMUNITY

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ “ยึดสุจริตเป็นที่ตั้ง” ดังนี้

 กิจกรรมที่ 1 ทุกคนในองค์กรประกาศนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น

 กิจกรรมที่ 2 ลดแผนงานโครงการที่ซำ้าซ้อนโดยบูรณาการร่วมในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเกิดการใช้

งบประมาณที่คุ้มค่าคุ้มทุน

 กิจกรรมที่ 3 หน่วยงานที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการดำาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างถูกระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้ 



196 196

 กิจกรรมที่ 4 ระบบซ่อมบำารุงครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ มีโปรแกรมซ่อมบำารุง มีผู้รับผิดชอบที่

ชัดเจนในการซ่อมบำารุงสามารถยืดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์

 กิจกรรมที่ 5 การน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน ได้แก่ นำ้าประปา ไฟฟ้า นำ้ามันเชื้อเพลิงบุคลากรทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานเช่นงบประมาณการใช้ไฟฟ้าจากปี 2560  

งบประมาณที่ใช้ 1,725,276.20 ปี2561 งบประมาณที่ใช้ 1,681,995.55 บาท ลดลง 43,280.65 บาท

มาตรการลดต้นทุน เช่น เปลี่ยนการใช้ OPD Card มาเป็นระบบ Paperless ในโปรแกรม HOSxP ทำาให้

ลดต้นทุนองค์กรในการจัดทำาใช้ OPD Card ถึง 58,712 บาทต่อปี และเกิดนวัตกรรมที่ลดต้นทุนองค์กร

หลายนวัตกรรม เช่น ขวดสบู่เหลวจากขวดแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช้แล้วสามารถลดต้นทุนองค์กรได้ถึง 10,000 

บาทต่อปี, รถเข็นขยะติดเชื้อดัดแปลงมาจากรถเข็นถังออกซิเจนที่ชำารุด สามารถลดต้นทุนองค์กรได้ถึง

8,620 บาท

 กิจกรรมที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  นโยบายท่านผู้บริหารใช้หลักคุณธรรมและ

หลักความสามารถเสริมสร้างความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการพิจารณาผ่านหัวหน้าหน่วยงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานและ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทำาให้เกิดขวัญกำาลังใจต่อบุคลากรที่มีผลงาน

3. โครงการสร้างความรักความผูกพัน/สร้างสุข/ยกย่องคนดีที่ประทับใจ โดยนำาข้อมูลจากการวิเคราะห์

Happinometer กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

 กิจกรรมที่ 1 สร้างความรักความผูกพัน โดยวิเคราะห์การอยู่ร่วมกันของบุคลากรเป็น 3 ระยะ 

ระยะ ENTER บุคลากรมาปฏิบัติงานใหม่ มีกิจกรรมรู้จักพี่รู้จักน้อง, เลี้ยงรับเจ้าหน้าที่ใหม่ เป็นต้น ระยะ

ENGAGEMENT สร้างความรักความผูกพันในการอยู่ร่วมกัน มีกิจกรรมเช้าเวิร์คเย็นวิ่ง,กิจกรรมปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม, กิจกรรม HAPPY MONEY ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์, กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว,

กิจกรรมอบรมชินสาสมาธิ, กิจกรรมร่วมปฏิบัติธรรมกับแก้วกัลยาสิขาลัย, กิจกรรมทัวร์ธรรมะตามรอยบุญ,

กิจกรรมรดนำ้าดำาหัว, กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ระยะ EXIT บุคลากรย้าย ลาออก ศึกษาต่อ เกษียณ มีกิจกรรมเลี้ยงส่งเพื่อให้เกิดความทรงจำาที่ดีร่วมกัน

 กิจกรรมที่ 2 ยกย่องคนดีใน โครงการความดีที่ประทับใจ เกิดคนดีทั่วทั้งองค์กร

- วัดความสุขของบุคลากรในองค์กร  จาก HAPPINOMETER กระทรวงสาธารณสุข

ได้ระดับ Happy คะแนนเฉลี่ย 62.82 คะแนนในปี2560 คะแนนเฉลี่ย 63.11 คะแนน ในปี 2562

ผลการดำาเนินงาน 
 อัตราความพึงพอใจผู้มารับบริการ (เป้าหมาย ร้อยละ 85) พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ 

(อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอกปี 2559 ร้อยละ 87.01, ปี 2560 ร้อยละ 87, ปี 2561 ร้อยละ 88.77, 

อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยในปี 2559 ร้อยละ 92.52, ปี 2560 ร้อยละ 93.08, ปี 2651 ร้อยละ 95.02)
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 จำานวนข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ปี2559 จำานวน 6 อุบัติการณ์,ปี2560 จำานวน 5 อุบัติ

การณ์ ปี2561จำานวน 4 อุบัติการณ์

 จำานวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม  ไม่พบอุบัติการณ์

 จำานวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตคอรัปชั่น  ไม่พบอุบัติการณ์

ความภาคภูมิใจ   

 - โรงพยาบาลกันทรวิชัยได้รับเมตตาจากพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ 

บางเขน บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างตึกกายภาพบำาบัดจำานวนเงินในการก่อสร้าง 1,500,000 บาท

การบริหารการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพไม่ติดวิกฤตทางการเงิน

เกิด CQI, นวัตกรรม, งานวิจัย ในการทำางาน

 - CQI รักและเข้าใจบริการฉีดยาผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน,การพัฒนาการตรวจสอบอัตราการให้สารนำ้า, 

การพัฒนาระบบการป้องกันระบบติดเชื้อในแผลฝีเย็บ เป็นต้น

 - นวัตกรรมรั้งไร้รอยผ้าผู้ยึดผู้ป่วย, นวัตกรรมฝาครอบพัดลมดูดอากาศ, นวัตกรรมซองซีลใช้แล้ว

มีคุณค่า, นวัตกรรมรถเข็นขยะติดเชื้อ, นวัตกรรมปรอท IV ดี๊ ดี ไม่หาย, ฝานี้ใช้ดีและประหยัด

 - วิจัยเรื่อง รูปแบบการดำาเนินงานองค์กรคุณธรรมโรงพยาบาลกันทรวิชัย

 - วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิด

ที่ 2 อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 - วิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเองและการ

ควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดของผู้ป่วย  เบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

บุคลากรได้รับรางวัล

 - นพ.เจษฐา  พัชรเวทิน  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัยรับรางวัลบุคคลผู้ได้รับการยกย่องให้

เป็น “คนดีศรีมหาสารคาม” ปี 2558 ในการจัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม

 - นพ.เจษฐา  พัชรเวทิน  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัยได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติประเภท

สรรเสริญชั้น 5 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (26 มีนาคม 2558)

 - นพ.เจษฐา  พัชรเวทิน  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัยรับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2559 จาก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แพทย์ในถิ่นทุรกันดาน อยู่ได้อย่างมีความสุข “หนึ่งทางเลือกที่แตกต่าง”)

 - นพ.เจษฐา  พัชรเวทิน  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดมหาสารคามในการเข้ารับคัดเลือกผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ระดับเขต

สุขภาพที่ 7 ประจำาปี 2561
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 - น.ส.นงนุช เบ็ญจมณี พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงาน

ยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประเภทบุคคล ด้านการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด) จากสำานักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปี 2559

 - นายสันติ  สกุลโพน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำานาญงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้รับ

รางวัล บุคคลดีเด่น ของชมรมทันตสาธารณสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำาปี 2557

 - นายสถิตย์ เรียนพิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านนวัตกรรม

ซอฟท์แวร์ Mobile application กระทรวงสาธารณสุข ประจำาปี 2559 

องค์กรได้รับรางวัล

 - รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงพยาบาลคุณธรรมในระดับจังหวัดและชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ

ที่ 7 ประจำาปี 2562

 - รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงพยาบาลคุณธรรมในระดับจังหวัดและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ

เขตสุขภาพที่ 7 ประจำาปี 2560 พร้อมทั้งรับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี 

กรมหมื่นสุทธนารีนาถในงานประชุมพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุขประจำาปี 2560

 - เครือข่ายบริการสุขภาพอำาเภอกันทรวิชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลท่าขอนยางได้

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยงานคุณธรรมในระดับจังหวัดและรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเขต

สุขภาพท่ี 7  พร้อมท้ังรับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ

ปี 2561

 - โรงพยาบาลกันทรวิชัยผ่านการประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Accreditation จาก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในปี 2558 และผ่าน Re – Accreditation ครั้งที่ 1 ในปี 2560

 - โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้รับตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 7 ในปี 2561 

 - โรงพยาบาลกันทรวิชัยชนะเลิศการประกวดสถานบริการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์

Green and Clean hospital กระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัดและ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ในปี 2561 

ส่งผลดีต่อประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ  
 - นำาหลักธรรมเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน

 - ผู้บริหารสูงสุด  มีภาวะผู้นำา นโยบายชัด เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ        

 - มีทีมเห็นชอบร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมนำาสู่สายใยแห่งความดีและ

ความสุข

 - มีการนำาอัตลักษณ์  ไปสู่การปฏิบัติยึดถือเป็นค่านิยมองค์กรและยกย่องคนดีอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 แนวทางการดำาเนินงานองค์กรแห่งความสุขควรมีความชัดเจนเพื่อให้พื้นที่ง่ายต่อการปฏิบัติ
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เขตสุขภาพที่ 8
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โรงพยาบาลพรเจริญ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็น Success story หรือ Bright spot (Happy Soul (จิตวิญญาณดี)) 
 รวมพลังบุญ ร่วมพลังพัฒนาโรงพยาบาล 

บทสรุปผู้บริหาร 
 การทำางานภายใต้บรรยากาศการทำางานที่อบอุ่น น่าทำางานและการทำางานที่เต็มไปด้วยความสุข

ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความสุขและความผูกพันและสามัคคีต่อองค์กร 

โรงพยาบาลพรเจริญ ได้มีแนวคิดในการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ให้เจ้าหน้าที่เกิดความรักและความ

สามัคคีในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรม ทำาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งการทำากิจกรรม 5 ส 

ร่วมกันขององค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลาย และได้พัฒนาสถานที่ทำางานให้น่าอยู่ น่าทำางาน 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือ 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ควรมีการทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
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จังหวัดบึงกาฬ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ประเด็น Success story หรือ Bright spot 
 (Happy work-life) ,(Happy Body (สุขภาพดี)), (Happy Relax (ผ่อนคลายดี)) โครงการด้วยรัก

และผูกพัน สร้างสรรค์สามัคคี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

บทสรุปผู้บริหาร 
 องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำาเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำางานใน

องค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำาคัญและเป็นกำาลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการ

ส่งเสริมและพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตคนทำางาน เป็นสิ่งสำาคัญ กล่าวคือ เมื่อคนทำางานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการ

หรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุก ในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน การสร้างความ

สุขในที่ทำางาน นับว่าเป็นปัจจัยสำาคัญ  ในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุข

ในการทำางาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิด การรังสรรค์ทางความคิด ทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ลดความตึงเครียดจากการทำางานความสุขที่เกิดขึ้นจาก การทำางานเปรียบเสมือนนำ้าหล่อเลี้ยงให้มีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน และมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตเพื่อ

ก้าวไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง พัฒนาบุคลากรให้เกิดความรักความ

ผูกพัน รู้จักการทำางานเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จะช่วยสร้างสรรค์องค์กรให้

มั่นคง ลดความขัดแย้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทำาให้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองก้าวไปสู่ ความสำาเร็จ เกิดความ

เห็นอกเห็นใจกัน การสร้างขวัญและกำาลังใจจะทำาให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกมีความสำาคัญ ส่งผลต่อความ

กระตือรือร้นในการทำางาน จะช่วยทำาให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันในองค์กรดีขึ้น เกิดความรัก ความ

สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนทำางาน ร่วมกันพัฒนาที่ทำางานให้น่าอยู่น่าทำางานเกิดบรรยากาศ “ที่ทำางาน

น่าอยู่และสังคมสมานฉันท์” และการออกกำาลังกายเป็นกิจกรรมที่บุคลากรสาธารณสุขควรกระทำาเป็น

แบบอย่างที่ดี  ทำาให้มีนำ้าใจเป็นนักกีฬา สามารถดำารงตนอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพ 

บุคลากรเป็นเลิศจะต้อง เริ่มต้นที่คนมีคุณภาพเช่นกันที่ทำางานน่าอยู่บุคลากรต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ที่ทำางานอย่างต่อเนื่อง  

 และสร้างขวัญกำาลังใจคล้ายวันเกิด ขอบคุณแก่ผู้ย้ายไป ต้อนรับผู้มาใหม่ด้วยความอบอุ่น เกื้อ

หนุนแบ่งปัน  สร้างสรรค์สามัคคี เจ้าหน้าที่มีความสุข (ภาคเช้าประชุมกลุ่มสัมพันธ์ภาคบ่าย กิจกรรม 5 

สและออกกำาลังกาย เต้นแอโรบิก แข่งขันกีฬา และกิจกรรมเสริมสร้างและธำารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ใน

ระบบ “HR Clinic” หน่วยงานในสังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ)
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
 1. บุคลากรมีขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

 2. เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 

 3. เพิ่มความรัก ความผูกพัน สร้างความสามัคคีในองค์กร และบุคลากรมีความสุข 

 4. บุคลากรมีความพร้อมด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำางาน 

“เก่ง ดีมีความสุข” 

 5. บุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะทำาให้เกิดความผาสุกในการทำางาน

 6. บุคลากรได้ออกกำาลังกาย มีนำ้าใจเป็นนักกีฬา เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสุข 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมให้สถานที่ทำางานน่าอยู่บุคลากร ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ทำางานและสร้าง 

ขวัญกำาลังใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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โรงพยาบาลภูหลวง อำาเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

บทสรุปผู้บริหาร
 การสร้าง Happiness ภายในองค์กร นั้นเป็นเป้าหมายสำาคัญของโรงพยาบาลภูหลวง โดยคณะ

กรรมการบริการมีการกำาหนด Happiness เป็นจุดเน้นสำาคัญ และงานพัฒนาบุคลากรได้มีการกำาหนด

ความสุขให้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร เพียงเพราะต้องการให้บุคลากรมีความสุข หากบุคลากร

มีความสุขก็จะมีพลังเชิงบวก มักจะแฝงไว้ซ่ึงคุณค่าท่ีเป็นแรงจูงใจในการทำางาน และจุดเน้นของยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 3 ของแผนปฏิบัติการ คปสอ.ภูหลวง ประจำาปีงบประมาณ 2562 ได้กำาหนดองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เป็น

จุดเน้นเพื่อการพัฒนาองค์กรก้าวสู่ Happy and learning organization

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 โรงพยาบาลภูหลวงนั้นมีบุคลากรที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง Generation หรือ 

เรื่องภูมิลำาเนา รวมถึงปัจจัยด้านการศึกษา ภายใต้ความแตกต่างของบุคลากรนั้น ความสุขของแต่ละคน

ก็ย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายของงานพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารที่จะต้องพยายามสร้าง

ความสุขให้เกิดขึ้นภายในองค์กรที่มีความแตกต่าง ซึ่งความแตกต่างกันนั้นก่อให้เกิด Intervention ที่

แตกต่างเช่นกัน ซึ่งปัจจัยต่างๆสามารถแยกได้ในแต่ละกลุ่มของบุคลากรเพื่อที่จะสามารถสร้างความสุข

ในกลุ่มบุคลากรที่มีความแตกต่าง แต่ก่อนที่จะให้ Intervention ใดๆก็ตาม การรับฟังความต้องการของ

บุคลากรย่อมเป็นสิ่งที่สำาคัญ เพื่อทำาให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสำาคัญ จึงเกิดการจัดทำา 

Focus group ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้าง happiness ที่เหมาะสมใน

บุคลากรแต่ละกลุ่ม การวัดความสุขภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ Happinometer ในปีงบประมาณ 

2561 ได้มีการวางแผนการพัฒนาความสุขภาพในองค์กร โดยได้จัดทำาแผนร่วมกันทั้ง คปสอ. เนื่องจากได้

ใช้เครื ่องมือวัดความสุขในรูปแบบเดียวกัน เพื ่อพัฒนาไปในรูปแบบเดียวกัน และมีการจัดทำาแผน

แผนพัฒนาหน่วยย่อยที่มีความแตกต่างกันของปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน

ที่ควรได้รับการแก้ไข ได้แก่ Happy Relax  ผ่อนคลายดี และ Happy Money สุขภาพเงินดี ในส่วน 

Happy Money ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการประเมินรายรับ – รายจ่าย ของบุคลกรภายในองค์กร เพื่อ

นำามาวิเคราะห์พบว่า บุคลกรต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ จึงได้มีการจัดกิจกรรม Green Market 

เพื่อนำาสินค้าของตนเองมาขายภายในโรงพยาบาล 

 ความสุขขององค์กรมักจะมีมากข้ึนเสมอเม่ือมีการจัดกิจกรรมข้ึนภายในองค์กร การพัฒนาความสุข

ของบุคลากรการพัฒนาในด้าน กาย จิต สังคม และปัญญา การจัดงานวันเกิดในทุกๆเดือน เพื่อให้บุคลากร

ได้ร่วมกันเป่าเค้กฉลองวันเกิด มีการอวยพรวันเกิดเป็นการส่งมอบความปรารถนาดีให้กันภายในองค์กร

การจัดมหกรรมวิชาการเป็นการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในงานของตนเอง 

จนก่อเกิดเรื่องเล่า นวัตกรรม และงานวิจัยภายในองค์กร ผลงานวิชาการมักแฝงไว้ซึ่งคุณค่าที่เป็นแรงจูงใจ

ในการทำางาน และทำาให้สิ่งดีๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในการทำางานในทุกๆวัน
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การประชุมภายในองค์กรจะเน้นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วม การจัด

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมที่หล่อหลอมให้บุคลากรใหม่ เป็นไปในแบบที่องค์กรต้องการและเป็น

กิจกรรมที่กระตุ้นให้บุคลากรคนอื่นๆ ภายในองค์กรได้มีการระลึกถึงวันแรกที่ได้มาทำางานภายในองค์กร

เพราะการทำางานเหมือนเดิมในทุกๆวัน มักจะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่มีความสุข การระลึกถึง

แววตาในวันแรกที่ได้มาทำางานของตนเอง ย่อมทำาให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงผลักดันในการทำางาน

ทั้งบุคลากรใหม่และบุคลากรเดิมขององค์กร 

 การจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากจะส่งผลในเรื่องของความสุขที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำาให้เกิดการสื่อสาร

ของคนภายในองค์กร คนที่อยู่คนละฝ่ายคนละแผนกได้มาเจอกันพูดคุยกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและ

ยังเป็นการค้นหาศักยภาพของบุคลากรที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับงานที่ท้าทายจะเกิดแรงกระตุ้นให้

ได้ใช้ศักยภาพ ทำาให้บุคลากรมองเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดเป็นแรงจูงใจสำาคัญทำาให้เกิดการทุ่มเทในการ

ทำางาน และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ทำาให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นผู้ที่ทำาบางสิ่งที่สำาคัญและยิ่งใหญ่ 

เมื่อมองเห็นคุณค่าของตนเองแล้วนั้นความสุขในการทำางานย่อมเกิดตามมาแน่นอน

 เริ่มต้นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ คือ ผู้นำาองค์กรเห็นความสำาคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้และบุคลากรมีความสุข และคณะกรรมการ หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายทุกท่านเห็นถึงความ

สำาคัญ ลงสู่ผู้ปฏิบัติทุกคนภายในองค์กรตระหนักถึงความสำาคัญเช่นกัน เรียงร้อยความเข้าใจ และปฏิบัติ

ช่วยกันพัฒนาจนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เหมือนกับทุกฟันเฟืองท่ีช่วยกันหมุนให้องค์กรขับเคล่ือน

ไปด้านหน้าอย่างมั่นคง มุ่งสู่ Happy and learning organization

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 ตามกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Patient and Personnel safety (2P Safety)

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ในส่วนของ Workplace violence ความ

รุนแรงในสถานที่ทำางาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Personnel Safety Goals โรงพยาบาลภูหลวงจึงได้

ตระหนักถึงความสำาคัญของ Workplace violence หากบุคลากรภายในองค์กรไม่ปลอดภัยย่อมเป็น

ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรและความสุขของบุคลากรภายในองค์กร จากการสำารวจ

ความคิดเห็นของบุคลากรต่อความปลอดภัยของโรงยาบาลภูหลวงในปีงบประมาณ 2560 พบว่า บุคลากร

มีความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลมีความปลอดภัยเพียง 67.5% การสำารวจสะท้อนให้เห็นว่าภายในองค์กร

ยังมีบุคลากรท่ีรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ถึง 32.5 % เม่ือทบทวนข้อมูลความรุนแรงของ รพ.ภูหลวง 7 ปี ย้อนหลัง

พบว่า มีข้อมูลความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลที่ได้รับการายงานเพียง 4 เรื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลการ

รายงานที่ Under report เนื่องจากยังไม่มีระบบการรายงานที่ชัดเจน

 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลความรุนแรงภายในองค์กร คือเป้าหมายขององค์กรในปีงบประมาณ

2562 โดยงานพัฒนาบุคลากรได้มีการพัฒนานวัตกรรม Application workplace violence ในการเก็บ

ข้อมูลความรุนแรงในองค์กรและนำาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางลดความรุนแรงภายในองค์กร 

https://youtu.be/2YAM0XBQOb8
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหาดคำา

 1. ประเด็น ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำาดัชนีความสุขของคนทำางาน ( Happinometer) ไปใช้ 

 2. สถานการณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหาดคำา ได้ดำาเนินการประเมินดัชนีความสุขของ

คนทำางาน ( Happinometer) 9 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากร ได้ผลดังนี้

 

 ผลการสำารวจข้อมูลดัชนีความสุขของคนทำางาน ( Happinometer) รพ.สต.หาดคำาพบว่าบุคลากร

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหาดคำาไม่มีความสุข คะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวม ร้อยละ 48.11 

โดยมิติด้าน สุขภาพกายดีมีคะแนนมากสุด ร้อยละ 53.89 รองลงมาคือมิติด้านครอบครัวดี ร้อยละ 52.78 

ส่วนมิติด้าน ครอบครัวดีและมิติด้านใฝ่รู้ดี มีคะแนนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 48.33 และ 48.15 ตาม

ลำาดับ มิติที่มีคะแนนน้อย สุดคือ มิติด้านการเงินดี ร้อยละ 43.75
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3. การดำาเนินงาน/ผลการดำาเนินงานตามมาตรการสำาคัญ

 - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานสร้างความสุขของคนทำางาน ( Happinometer ) แก่

บุคลากร 

 - กำาหนดเป็นตัวชี้วัดสำาคัญในการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน ( Happinometer) ใน

องค์กร 

 - แจ้งผลคะแนนจากการสำารวจดัชนีความสุขของคนทำางาน ( Happinometer ) ให้ทุกคนทราบ 

 - ทำาการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร 

 - จัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน 

 แผนแก้ไขเพื่อสร้างความสุขของคนทำางาน (Happinometer) 

 ด้านสุขภาพการเงินดี

 1.รักษาราชการในตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหาดคำาให้นโยบายการ

ใช้ชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 2.ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยมีบ้านหาดคำา หมู่ 2 เป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบ 

 3.สร้างค่านิยมในองค์กรด้านการใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่น การไม่ใช้ของราคาแพง การไม่สร้างหนี้

เพิ่ม 

 4.การรับประทานอาหารร่วมกันมื้อกลางวัน 

 5.วางแผนการเดินทางร่วมกัน

4. สรุปประเด็นสำาคัญท่ีมีความเส่ียงต่อการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดำาเนินงานไม่ประสพความสำาเร็จ

 1.เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีงานรับผิดชอบมาก เกิดความเครียด ประสิทธิภาพในการทำางานลดลง 

 2.ประสบการณ์การทำางานและการตัดสินใจแก้ปัญหา 

 3.การทำางานในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนกิ่งเมืองและติดชายแดน ทำาให้การติดตามคนไข้และประชากร

แฝงเข้า มาอาศัยจำานวนมาก

5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ผู้บริหาร/ระเบียบ กฎหมาย

 - บูรณาการงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน

 - ลดภาระงานที่ซำ้าซ้อน เช่นการคีย์ข้อมูลหลายๆช่องทาง
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวัดธาตุ

1. ประเด็น ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำาดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) ไปใช้ 

2. สถานการณ์

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวัดธาตุ ได้ดำาเนินการชี้แจงและติดตามให้บุคลากรในสังกัดได้มี

การประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) รายบุคคล ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความ

สำาคัญ ในการติดตามความครอบคลุม ทำาให้มีผู้ทำาแบบประเมินทั้งหมดจำานวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

ของจำานวนบุคลากรทั้งหมด

ผลการสำารวจดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) ของบุคลากร 

เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวัดธาตุ

อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
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 จากผลการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ของบุคลากรในสังกัด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวัดธาตุ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวมมีความสุขดี คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 76.25 และมิติด้าน จิตวิญญาณดี ร้อยละ 75.00 ตามลำาดับ ส่วนมิติที่เจ้าหน้าที่มีความสุขน้อย

ที่สุด คือ ด้านสุขภาพการเงินดี มีค่า ร้อยละ 37.50 รองลงมา มิติด้านผ่อนคลายดีและมิติด้านการงานดี 

ร้อยละ 64.38 และ 69.67 ตามลำาดับ

3. การดำาเนินงาน/ผลการดำาเนินงานตามมาตรการสำาคัญ

 - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานสร้างความสุขของคนทำางานให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

 - กำาหนดเป็นตัวชี้วัดสำาคัญในการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางานในองค์กร 

 - แจ้งผลคะแนนจากการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ให้ทุกคนทราบ 

 - ให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลต่อผู้บริหาร 

 - ให้หน่วยงานมีการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน

4. สรุปประเด็นสำาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำาเนินงานไม่

ประสบความสำาเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

 - เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบมากทำาให้เจ้าหน้าเกิดความเครียดประสิทธิภาพในการทำางานลดลง 

 - ประสบการณ์ในการทำางานและการแก้ปัญหาในระหว่างที่เกิดปัญหา

 - การทำางานในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนกิ่งเมือง ทำาให้การติดตามคนไข้และประชากรแฝงเข้ามาอาศัย

จำานวนมาก

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย

 1. ลดระบบรายงาน เอกสารที่ซำ้าซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาทำางานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 2. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

7. ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง

 แผนแก้ไขตามแบบประเมิน HAPPINOMETER ปี 2562 

 ด้านสุขภาพการเงินดี HAPPY MONEY

 จากการปะเมินความสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวัดธาตุ พบปัญหาที่ต้องได้รับ

การแก้ไข เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีความสุขต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ด้านสุขภาพเงินดี HAPPY MONEY คะแนนประเมิน เฉลี่ย ร้อยละ 37.50 

 การแก้ไขปัญหา 

 1. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลวัดธาตุ ให้นโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทาง

พระราชดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง

 2. สร้างค่านิยมในองค์กรด้านคามประหยัด ไม่สร้างหนี้เพิ่ม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องสำาอาง 

เสื้อผ้า ของใช้ฟุ่มเฟือย มือถือราคาแพง รถราคาแพง 

 3. การรับประทานอาหารร่วมกันมื้อกลางวัน 

 4. วางแผนการเดินทาง ร่วมกัน
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหินโงม ได้ดำาเนินการชี้แจงและติดตามให้บุคลากรในสังกัดได้มี

การประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) รายบุคคล ซ่ึงผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความสำาคัญ

ในการติดตามความครอบคลุม ทำาให้มีผู้ทำาแบบประเมินทั้งหมดจำานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ

จำานวนบุคลากรทั้งหมด

ผลการสำารวจดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) ของบุคลากร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหินโงม อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

 จากผลการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ของบุคลากรในสังกัด

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหินโงม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวมมีความสุขดี คะแนน เฉลี่ย

ร้อยละ 74.78 โดยมีมิติด้านครอบครัวดี มีคะแนนมากที่สุด ร้อยละ 86.11 รองลงมาคือมิติด้าน สุขภาพ

กายดี ร้อยละ 81.67 มิติด้านใฝ่รู้ดี ร้อยละ 77.78 มิติด้าน ด้านสังคมดี ร้อยละ 76.39 ตามลำาดับ ส่วน

มิติที่เจ้าหน้าที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ ด้านสุขภาพการเงินดี มีค่า ร้อยละ 60.42 รองลงมา มิติด้าน ผ่อน

คลายดีร้อยละ 66.57 ตามลำาดับ

3. การดำาเนินงาน/ผลการดำาเนินงานตามมาตรการสำาคัญ

 - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานสร้างความสุขของคนทำางานให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

 - กำาหนดเป็นตัวชีวัดสำาคัญในการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางานในองค์กร 

 - แจ้งผลคะแนนจากการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ให้ทุกคนทราบ 

 - ให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลต่อผู้บริหาร 

 - ให้หน่วยงานมีการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน
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4. สรุปประเด็นสำาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำาเนินงานไม่

ประสบความสำาเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

 - เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบมากทำาให้เจ้าหน้าเกิดความเครียดประสิทธิภาพในการทำางานลดลง

 - ประสบการณ์ในการทำางานและการแก้ปัญหาในระหว่างที่เกิดปัญหา 

 - การทำางานในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนถึงเมืองและติดชายแดน ทำาให้การติดตามคนไข้และประชากร

แฝงเข้ามาอาศัยจำานวนมาก

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย

 1. ลดระบบรายงาน เอกสารที่ซำ้าซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาทำางาน ให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 2. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
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7. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง

แผนแก้ไขตามแบบประเมิน HAPPINOMETER ปี 2562

ด้านสุขภาพการเงินดี HAPPY MONEY

 จากการปะเมินความสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหินโงม พบปัญหาที่ต้อง

ได้รับการ แก้ไข เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีความสุขต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านสุขภาพเงินดี (HAPPY MONEY) คะแนนประเมิน เฉลี่ยร้อยละ 60.42 

 การแก้ไขปัญหา

 1. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหินโงม ให้นโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทาง 

พระราชดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง สอนเรื่องการออม ทำาบัญชีครัวเรือน

 2. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั้งในหน่วยบริการและที่บ้านเพื่อลดการใช้จ่าย

 3. สร้างค่านิยมในองค์กรในด้านความประหยัด ไม่สร้างหน้ีเพ่ิม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เคร่ืองสำาอาง 

เสื้อผ้า ของใช้ฟุ่มเฟือย มือถือราคาแพง รถราคาแพง

 4. การรับประทานอาหารร่วมกันมื้อกลางวัน 

2. ด้านผ่อนคลายดี (HAPPY Relax) 

 การแก้ปัญหา

 1. มีกิจกรรมออกกำาลังกายร่วมกันที่ รพ.สต 

 2. ดูแลกันแบบพี่น้องช่วยเหลือทั้งด้านงานและเรื่องส่วนตัว
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แผนแก้ไขตามแบบประเมิน HAPPINOMETER ปี 2562

ด้านสุขภาพการเงินดี HAPPY MONEY

 จากการปะเมินความสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลกวนวัน พบปัญหาที่ต้องได้รับ

การแก้ไข เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้า มีความสุขต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ด้านสุขภาพเงินดี HAPPY MONEY คะแนนประเมิน เฉลี่ย ร้อยละ 52.33 ระดับ ความสุข คือ

มีความสุข ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่น้อยที่สุดจาก 9 ด้าน โดยสังเกตว่า เจ้าหน้าที่ที่มีความสุขมากที่สุด คือ

ลูกจ้าง ที่โสดและอยู่อย่างพอเพียง
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเดื่อ ได้ดำาเนินการชี้แจงและติดตามให้บุคลากรในสังกัดได้มี

การประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) รายบุคคล ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้ให้ ความ

สำาคัญ ในการติดตามความครอบคลุม ทำาให้มีผู้ทำาแบบประเมินทั้งหมดจำานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

ของจำานวนบุคลากรทั้งหมด

ผลการสำารวจดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) ของบุคลากร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเดื่อ อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 จากผลการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ของบุคลากรในสังกัด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเดือ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวมมีความสุขดี คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 65.79 โดยมีมิติด้านนำ้าใจดี มีคะแนนมากที่สุด ร้อยละ 74.00 รองลงมาคือมิติด้านการงานดี และ

มิติด้าน ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 73.82 และ ร้อยละ 73.33 ตามลำาดับ ส่วนมิติที่เจ้าหน้าที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ 

ด้านสุขภาพการเงินดี มีค่า ร้อยละ 41.25
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3. การดำาเนินงาน/ผลการดำาเนินงานตามมาตรการสำาคัญ

 - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานสร้างความสุขของคนทำางานให้แก่หน่วยงานในสังกัด

 - กำาหนดเป็นตัวชี้วัดสำาคัญในการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางานในองค์กร 

 - แจ้งผลคะแนนจากการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ให้ทุกคนทราบ 

 - ให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลต่อผู้บริหาร 

 - ให้หน่วยงานมีการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน

4. สรุปประเด็นสำาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำาเนินงานไม่

ประสบความสำาเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)

 - เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบมากทำาให้เจ้าหน้าเกิดความเครียดประสิทธิภาพในการทำางานลดลง 

 - พื้นที่ในการทำางานเป็นพื้นที่ใหญ่ ทำาให้เกิดปัญหาการติดตามคนไข้และประชากรแฝงเพิ่มขึ้น 

 - การจัดบริการในจุดบริการที่ 2 (ศูนย์ 2) เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย

 1. ลดระบบรายงาน เอกสารที่ซำ้าซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาทำางานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 2. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
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7. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง

แผนแก้ไขตามแบบประเมิน HAPPINOMETER ปี 2562 

ด้านสุขภาพการเงินดี HAPPY MONEY

 จากการปะเมินความสุขเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเด่ือ พบปัญหาท่ีต้องได้รับ

การแก้ไข เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีความสุขต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านสุขภาพเงินดี HAPPY MONEY คะแนนประเมิน เฉลี่ย ร้อยละ 41.25 

 การแก้ไขปัญหา 

 1. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านเดื่อ ให้นโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทาง

พระราช ดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับทรัพยากรบุคคลต่างๆ ที่มีในชุมชน โดยใช้หลักการ “สร้าง

นำาซ่อม” 

 2. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั้งในหน่วยบริการและที่บ้านเพื่อลดการใช้จ่าย

 3. ให้คำาปรึกษาร่วมกัน หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเงินให้กับเจ้าหน้าที่ 

 4. การรับประทานอาหารร่วมกันมื้อกลางวัน
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลปะโค ได้ดำาเนินการชี้แจงและติดตามให้บุคลากรในสังกัดได้มี

การประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) รายบุคคล ซึ่งผู้บริหารทุกระดับ ได้ให้ ความ

สำาคัญ ในการติดตามความครอบคลุม ทำาให้มีผู้ทำาแบบประเมินทั้งหมดจำานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

ของจำานวนบุคลากรทั้งหมด

ผลการสำารวจดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) ของบุคลากร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลปะโค อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

 จากผลการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ของบุคลากรในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลปะโค พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวมมีความสุขดี คะแนน เฉลี่ย

ร้อยละ 69.36 โดยมีมิติด้านการงาน มีคะแนนมากที่สุด ร้อยละ 75.21 รองลงมาคือมิติด้าน ครอบครัวดี 

และมิติด้านจิตวิญญาณดี ร้อยละ 79.00 และ ร้อยละ 74.29 ตามลำาดับ ส่วนมิติที่เจ้าหน้าที่มี ความสุข

น้อยที่สุดคือ ด้านสุขภาพการเงินดี มีค่า ร้อยละ 54.46 รองลงมา มิติด้านผ่อนคลายดีและมิติด้าน สังคม 

ร้อยละ 60.71 และ 67.86 ตามลำาดับ
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3. กลวิธีการดำาเนินงาน

 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานสร้างความสุขของคนทำางาน ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

 2. กำาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางานในองค์กร 

 3. เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกผลการประเมินใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล แจ้งผลคะแนนจากการสำารวจข้อมูลดัชนีชี้วัด

ความสุขของ คนทำางาน Happinometer ของหน่วยงานให้ทุกคนทราบ 

 5. ให้หน่วยงานมีการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน 

 6. นำาเสนอผลต่อผู้บริหาร
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5. สรุปประเด็นสำาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำาเนินงานไม่

ประสบความสำาเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

 - เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบมากทำาให้เจ้าหน้าเกิดความเครียดประสิทธิภาพในการทำางานลดลง 

 - ประสบการณ์ในการทำางานและการแก้ปัญหาในระหว่างที่เกิดปัญหา

 - การทำางานในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนกิ่งเมืองและติดชายแดน ทำาให้การติดตามคนไข้และประชากร

แฝง เข้ามาอาศัยจำานวนมาก
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6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย

 1. ลดระบบรายงาน เอกสารที่ซำ้าซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาทำางานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 2. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลพระธาตุบังพวน ได้ดำาเนินการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและการ

ประเมิน ดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข (รายบุคคล) ตาม

ประเด็นโดยอาศัย หลักความสุข 8 ประการและ 1 มิติ ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ และ ดำาเนินการ 

พร้อมมีการติดตามผลการ ประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ของบุคคลในสังกัด โดย

ผู้บริหาร รพ.สต. พบว่ามีบุคคลใน สังกัด จำานวน 8 คน ผู้แบบประเมิน จำานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลพระธาตุบังพวน อำาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

 จากการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข ของ

บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลพระธาตุบังพวน พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขของหน่วยงาน

ในภาพรวม ร้อยละ 73.15 เมื่อพิจารณารายประเด็น/มิติ พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ 

HappySoul / จิตวิญญาณดี ร้อยละ 82.50 รองลงมา คือ มิติ HappyWorkLife /การงานดี ร้อยละ 

79.78 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุด คือ HappyMoney สุขภาพเงินดี ร้อยละ 56.25
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2.กลวิธีการดำาเนินงาน

 2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำาเนินงานเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน ให้แก่บุคลากรใน รพ.สต.

 2.2 สรุปผลการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) รพ.สต.ในรายประเด็น/

มิติ และ ภาพรวมของหน่วยงาน ให้ทุกคนได้ทราบ

 2.3 วิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน และ หาปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างความสุขของ รพ.สต.

 2.4 กำาหนดตัวช้ีวัดสำาคัญในการจัดทำาแผนเสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต. โดยมีบุคลากร เข้าร่วม 

กิจกรรมเสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต.อย่างน้อย ร้อยละ 80

 2.5 จัดทำาแผนเสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต.

 2.6 ดำาเนินการทำาแผนและสรุปผลการดำาเนินงาน แผนการดำาเนินการของเสริมสร้างความสุข 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลพระธาตุบังพวน

แผนการดำาเนินการของเสริมสร้างความสุข ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลพระธาตุบังพวน
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3. สรุปผลการดำาเนินงาน

 ผลตามแผนการดำาเนินการของเสริมสร้างความสุขของบุคลากร ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ตำาบลพระธาตุบังพวน แยกรายประเด็น/มิติ ดังนี้ 

 3.1 HappyBody / สุขภาพกายดี

  3.1.1 บุคลากรในหน่วยงานมีการออกกำาลังกายทั้งในหน่วยงานและครอบครัว มีผู้เข้าร่วม 

กิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

  3.1.2 บุคลากรในหน่วยงานร่วมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรม 

จำานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50

 

 3.2 HappyRelax / ผ่อนคลายดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

  3.2.1 บุคลากรมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 

  3.2.2 บุคลากรมีการพักผ่อน/ท่องเที่ยวร่วมกัน หรือร่วมครอบครัว ตามโอกาสที่เหมาะสม
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 3.3 HappyHeart / นำ้าใจดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

  3.3.1 บุคลากรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำางาน รพ.สต. 

  3.3.2 มีการเหลือสังคมตามกิจกรรมของชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น วัด โรงเรียน อบต

 3.4 HappySout/ จิตวิญญาณดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 - มีบุคลากรร่วมกิจกรรมศาสนา/ประเพณี วัฒนธรรม ตามเทศกาล หรือ กำาหนดของชุมชน เช่น 

วันสำาคัญทางศาสนา เทศกาลสงกรานต์ งานบุญประเพณีของชุมชน เป็นต้น

.
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 3.5 HappyFamily / ครอบครัวดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 - มีกิจกรรมของครอบครัว เช่น พักผ่อนวันหยุด ท่องเที่ยว รับประทานร่วมกัน และกิจกรรมอื่นๆ

 3.6 HappySociety /สังคมดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

 - บุคลากรร่วมกิจกรรมของ รพ.สต./ชุมชน ตามที่กำาหนด หรือ ขอความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม

 3.7 HappyBrain /ใฝ่รู้ดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 - บุคลากรมีการ แสวงหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนางานรับผิดชอบ เช่น การอบรม 

การทบทวนงานร่วมกัน การถ่ายทอดความรู้ และการฝึกปฏิบัติจากการบริการ ใน รพ.สต.
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 3.8 HappyMoney สุขภาพเงินดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

  3.8.1 บุคลากรมีการลดรายจ่ายของครอบครัว เช่น รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันใน

วันทำางาน โดยการร่วมกันออกค่าอาหารกลางวัน ปลูกผักสวนครัวทั้ง ใน รพ.สต. และที่บ้าน วางแผน

เดินทาง การทำางานร่วมกัน

  3.8.2 มีการสร้างค่านิยม ใน รพ.สต.ในการประหยัด และออมทรัพย์ เช่น ลดใช้ของใช้ที่

ฟุ่มเฟือย ไม่ใช้สร้างหนี้สิน มีการออมเงิน เป็นต้น

 3.9 HappyWorkLife /การงานดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 - มีส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ สวัสดิการที่

เหมาะสม

4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 4.1 ภาระงาน/ตัวชี้วัดของงานมาก ใน รพ.สต. บุคลากร เกิดภาวะเครียด ทำาให้การทำางานไม่มี 

ประสิทธิภาพ และคุณภาพ

 ข้อเสนอแนะ ควรลดระบบรายงาน/เอกสารที่ซำ้าซ้อน 

 4.2 โปรแกรมสำาหรับบันทึกผลการปฏิบัติงานมากเกินไป

 ข้อเสนอแนะ ควรมีและใช้โปรแกรมงานที่สามารถใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานร่วมกันได้ในบาง งาน 

เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูล
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลโพนสว่าง มีบุคลากรเพศหญิง ที่มีอายุมากที่สุด อายุ 59 ปีอายุ

น้อยที่สุด เป็นเพศหญิงอายุ 29 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท จำานวน 1 คน แต่งงานแล้วอยู่ร่วมกันมาก

ที่สุดจำานวน คนคิดเป็นร้อยละ 87.50 น้อยที่สุด หม้าย/หย่าร้าง คน 1 แยกทางกันจำานวน/ร้อยละ 12.50 

ภาวะที่เสี ่ยงต่อการเจ็บป่วยคนคิดเป็นร้อย ละ 25.00 มีการออกกำาลังกายจำานวนมากกว่า สัปดาห์

จำานวน/วัน 6 คนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 ออกน้อยกว่าวกันต่อ สัปดาห์ คนคิดเป็นร้อยละ 225 

เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่สูบบุหรี่ ส่วนมากไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความพึงพอใจมากใน สุขภาพเป็น

ส่วนมาก มีความสุขกับครอบครัวมากเป็นส่วนมาก มีความเครียดปานกลาง ชีวิตเป็นไปตามความคาดหวัง

ปาน กลาง การแก้ปัญหาได้ในชีวิตเป็นส่วนมาก มีความมั่นคงในชีวิตส่วนมากปานกลาง มีอาชีพมั่นคง

ปานกลาง รายได้ใน ครอบครัวส่วนมากรายได้พอๆกับรายจ่าย ให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างแทบ

ทุกครั้ง มีการฝึกจิตใจให้สงบส่วนมากอยู่ใน ระดับปานกลาง เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมี

ปานกลาง การแสวงหาความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำาบลโพนสว่างมีระดับมาก 

สำาหรับความรู้สึกของสังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุขมาก และประการสุดท้าย การทำางานของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลโพนสว่างมีความสุขในระดับมาก
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลมีชัย ได้ดำาเนินการชี้แจงและติดตามให้บุคลากรในสังกัดได้มีการ 

ประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) รายบุคคล ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความสำาคัญ

ในการติดตามความครอบคลุม ทำาให้มีผู้ทำาแบบประเมินทั้งหมดจำานวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ

จำานวนบุคลากรทั้งหมด

ผลการสำารวจดัชนีความสุขของคนทำางาน (Happinometer) ของบุคลากร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลมีชัย อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 จากผลการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ของบุคลากรในสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลมีชัย พบว่า คะแนนเฉล่ียความสุขโดยรวมมีความสุข คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ

69.36 โดยมีมิติที ่ มีคะแนนมากที่สุด คือมิติด้านจิตวิญญาณดี ร้อยละ 80.00 ตามลำาดับ ส่วนมิติ

ที ่เจ้าหน้าที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ ด้านสุขภาพการเงินดี มีค่า ร้อยละ 51.79 
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3. กลวิธีการดำาเนินงาน

 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานสร้างความสุขของคนทำางานให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

 2. กำาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางานในองค์กร 

 3. เจ้าหน้าที่ทุกคนบันทึกผลการประเมินในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล แจ้งผลคะแนนจากการสำารวจข้อมูลดัชนีชี้วัด

ความสุขของ คนทำางาน Happinometer ของหน่วยงานให้ทุกคนทราบ 

 5. ให้หน่วยงานมีการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน 

 6. นำาเสนอผลต่อผู้บริหาร
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5. สรุปประเด็นสำาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำาเนินงานไม่

ประสบความสำาเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)

 - เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบมากทำาให้เจ้าหน้าเกิดความเครียดประสิทธิภาพในการทำางานลดลง 

 - ประสบการณ์ในการทำางานและการแก้ปัญหาในระหว่างที่เกิดปัญหา

 - การทำางานในชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเมืองและติดชายแดน ทำาให้การติดตามผู้ป่วยและประชากร

แฝงเข้ามา อาศัยจำานวนมาก
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7. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย

 1. ลดระบบรายงาน เอกสารที่ซำ้าซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาทำางานให้มีคุณภาพมากขึ้น   

 2. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านนาฮี ได้ดำาเนินการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและการประเมิน

ดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข (รายบุคคล) ตามประเด็นโดย

อาศัยหลักความสุข 8 ประการและ 1 มิติ ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ และ ดำาเนินการ พร้อมมีการ

ติดตามผลการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ของบุคคลในสังกัด โดยผู้บริหาร

หน่วนงาน พบว่ามีบุคคลในสังกัด จำานวน 9 คน ผู้แบบประเมิน จำานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 80

ผลการการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านนาฮี อำาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 จากการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข ของ

บุคลากรสังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านนาฮีพบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขของหน่วยงาน ในภาพ

รวม ร้อยละ 73.01 เม่ือพิจารณา รายประเด็น/มิติ พบว่า ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียความสุขมากท่ีสุด คือ Happy

heart / นำ้าใจดี ร้อยละ 84.29 รองลงมา คือ มิติ HappyWorkLife /การงานดี ร้อยละ 81.51 ประเด็นที่

มีค่าเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุด คือ HappyMoney สุขภาพเงินดี ร้อยละ 64.29 

2.กลวิธีการดำาเนินงาน

 2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำาเนินงานเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน ให้แก่บุคลากรใน รพ.สต

 2.2 สรุปผลการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) รพ.สต.ในรายประเด็นมิติ 

และภาพรวมของ หน่วยงาน ให้ทุกคนได้ทราบ

 2.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน และ หาปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างความสุขของ รพ.สต.

 2.4 กำาหนดตัวชี้วัดสำาคัญในการจัดทำาแผนเสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต. โดยมีบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม เสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต.อย่างน้อย ร้อยละ 80

 2.5 จัดทำาแผนเสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต. 

 2.6 ดำาเนินการทำาแผนและสรุปผลการดำาเนินงาน
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3.สรุปผลการดำาเนินงาน

 ผลตามแผนการดำาเนินการของเสริมสร้างความสุขของบุคลากร ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลบ้านนาฮี แยกรายประเด็น/มิติ ดังนี้ 

 3.1 HappyBody / สุขภาพกายดี

  - ส่งเสริมการออกกำาลังกาย 

  - ส่งเสริมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเวียงคุก อำาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีบุคลากร 

จำานวน 10 ราย แบ่งตามประเภทการจ้างได้ ดังนี้ 

 ข้าราชการ    5  ราย 

 ลูกจ้างประจำา    1  ราย 

 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  1  ราย 

 ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)   1  ราย 

 จ้างเหมาบริการ   2  ราย 

 ซึ่ง รพ.สต.เวียงคุก ได้ให้ความสำาคัญกับการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง “ประชาชน

สุขภาพ ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยให้บุคลากรประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจำา

และพนักงาน สาธารณสุข จำานวน 7 ราย ได้ดำาเนินการประเมินความสุขด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือวัด

ความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ของกระทรวงสาธารณสุข ครบทั้ง 7 ราย โดยมีผลการประเมิน

ภาพรวมของหน่วยงานดังนี้

 ผลการประเมิน Happinometer ของบุคลากรในหน่วยงาน รพ.สต.เวียงคุก ทั้ง 9 ด้าน พบว่า 

ค่าเฉลี่ยความสุขในหน่วยงาน ด้านสุขภาพการเงินดีตำ่าสุด (46.43) ด้านใฝ่รู้ดีสูงสุด (76.19) และความสุข

โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 63.73 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความสุขโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมให้

เจ้าหน้าที่มีความสุขเป็นสิ่งจำาเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล ถ้าเจ้าหน้าที่มีความสุข งานที่ทำาก็จะทำา

ได้ดี ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นผลลัพธ์ “ประชาชน

สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
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 จากผลการประเมินสามารถแบ่งกลุ่มความสุขแต่ละด้านเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่มีความสุขน้อย 

(ตำ่ากว่า 50) ประกอบด้วย ด้านสุขภาพเงินดี (46.43) 2. กลุ่มที่มีความสุขปานกลาง (51-70) ประกอบด้วย

ด้านการงานดี (56.51) ด้านครอบครัวดี (58.33) ด้านผ่อนคลายดี (60.00) ด้านสังคมดี (62.50) และ

ด้านนำ้าใจดี (69.29) 3. กลุ่มที่มีความสุขมาก (71-100) ประกอบด้วย ด้านสุขภาพกายดี (70.71) ด้านจิต

วิญญาณดี (73.57) และด้านไฝ่รู้ดี (76.19)

 รพ.สต.เวียงคุก ได้กำาหนดวิธีการพัฒนาความสุขแต่ละด้านให้สอดคล้องกับภารกิจงาน และการ 

ดำาเนินงานแก้ไขปัญหาสำาคัญของพื้นที่ (OTOP) คือเรื่องปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนี้ 

สุขภาพเงินดี (Happy Money)

 รพ.สต.เวียงคุก จัดหาแนวทางเพิ่มรายรับให้กับบุคลากรโดยการให้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

ตามโครงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ปีงบประมาณ 2562 ที่ดำาเนินการออกดูแล เยี่ยมบ้าน สร้างเสริม

สุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้กับผู้ป่วย (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ส่งตัวกลับ

จาก รพ.) กับ ทีมสหวิชาชีพที่หมุนเวียนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย เป็นต้น 

การงานดี (Happy Work Life)

 หน่วยงานมีแนวทางดูแลบุคลากรให้มีความมั่นคงในการทำางาน สามารถเติบโตในสายงานตนเอง

ได้ในแต่ละสายวิชาชีพ โดยการให้ปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองถนัดเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทำางานให้

เชียวชาญขึ้นไป เรื่อยๆ เช่น การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พยาบาลเป็นผู้ให้การดูแลสุขภาพเป็นหลัก ทั้ง

เรื่องการกินยา การ ให้บริการหัตถการต่างๆ ตรวจภาวะสุขภาพ ฯ นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข ให้คำาแนะนำา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ 2ส การจัดสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยไม่ให้

เสียงต่อการเป็นโรคหรือได้รับ อันตราย ๆ  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) ให้บริการดูแลสุขภาพ

ช่องปากของผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่ง การได้ปฏิบัติงานตามที่ตนเองถนัดจะส่งผลให้ผลลัพธ์การดำาเนินงาน

ออกมาดี ผลการปฏิบัติงานที่นำาไปใช้ ประกอบการพิจารณาประเมินเลื่อนขั้นได้ โดยดำาเนินการ

ตามโครงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุข สำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพึ่ง ปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติงานคัดกรองโรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งดำาเนินงานร่วมกับภาคี เครือข่าย อสม. เทศบาลตำาบลเวียงคุก

ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ครอบครัวดี (Happy Family)

 รพ.สต.เวียงคุก ให้บริการประชาชนทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ไม่มีเปิดให้

บริการ หลัง 16.30 น. และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรรักษาพยาบาลวันหยุดราชการจำานวนวันละ 1 คน โดย

สอบถาม ความสะดวกในการปฏิบัติเวรรักษาก่อนการขออนุมัติแผน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนอยู่

กับครอบครัวได้ และมีเวลาใช้กับครอบครัวให้มากขึ้น
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สังคมดี (Happy Society)

 รพ.สต.เวียงคุก ส่งเสริมให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยการเข้มงวดเรื่องการสูบบุหรี่ การ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ รพ.สต.เวียงคุก ซึ่งเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทำาให้เกิดสภาพแวดล้อมสังคมดี ไม่มีมลพิษจากควันบุหรี่ และไม่เสี่ยง

ได้รับอันตรายจากผู้ดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายกับสำานักงานคุมประพฤติจังหวัด

หนองคาย เป็นสถานท่ีบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้ท่ีถูกคุมประพฤติมาช่วยทำางานบริการผู้ป่วยท่ีมารับบริการ

รวมถึงผู้ป่วยที่เป็น ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ วัดนำ้าหนัก ส่วนสูง ค้นหาแฟ้ม

ประจำาครอบครัว เป็นส่วน หนึ่งที่ทำาให้สังคมน่าอยู่ร่วมคืนคนดีกลับสู่สังคม 

นำ้าใจดี (Happy Heart)

 การดำาเนินงานส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ตามภารกิจงานของหน่วยงาน เป็นงานที่ให้การ

ช่วยเหลือ ประชาชนให้มีสุขภาพดี ในทุกแผนงานและโครงการมีวัตถุประสงค์ให้เกิดผลลัพธ์ให้ประชาชน

มีสุขภาพดี ผู้บริหารของหน่วยงานมีการเน้นยำา้บทบาทหน้าท่ีความสำาคัญของบุคลากรสาธารณสุข จะส่งผล

ให้ประชาชนมีสุขภาพในการประชุมกับเจ้าหน้าที่ ช่วยส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำาคัญของ

ตนเองและงานที่ทำาเกิดเป็นการกระทำาช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง 

จิตวิญญาณดี (Happy Sou)

 บุคลากรของ รพ.สต.เวียงคุก ได้ร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน เช่น ร่วมงานทำาบุญผ้าป่า ร่วมงาน 

ประเพณีแห่บังไฟ ร่วมงานวันผู้สูงอายุ โดยออกปฏิบหน้าที่เป็นหน่วยปฐมพยาบาลร่วมด้วย และให้บริการ 

ตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรประจำาปี ตามแผนการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรของ คปสอ. เมือง

หนองคาย 

ไฝ่รู้ดี (Happy Brain)

 รพ.สต.เวียงคุก มีแผนพัฒนาบุคลากรตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้

ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น เพื่อนำามาพัฒนางานที่ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ส่งผลต่อหน้าที่การงานให้มี 

ความก้าวหน้า ซึ่งมีแผนพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ คือการฟื้นฟูความรู้ 

ผู้จัดการผู้สูงอายุ Care Manager ของพยาบาลวิชาชีพ ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

 การพัฒนาความสุขของบุคลากรแต่ละด้านดำาเนินการพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติของ

บุคลากร ทั้งการดำาเนินการตามแผนงานโครงการ การให้บริการทั่วไป โดยเฉพาะการดำาเนินงานร่วมกับ

การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ดังที่ได้กล่าวรายละเอียดการส่งเสริมความสุขของบุคลากรในแต่ละด้านข้างต้น

เพื่อให้มีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัดคุ้มค่าที่สุด ทำาให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

และมีการดำาเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกตำาบลเวียงคุก ประกอบด้วย อสม. เทศบาล

ตำาบลเวียงคุก ทีมสหวิชาชีพ (แพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย นักกายภาพ) จากโรงพยาบาลหนองคาย

เป็นต้น
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 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย ได้ดำาเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดและ

วิธีการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข (รายบุคคล) ตาม

ประเด็น หลักความสุข 8 ประการ และ 1 มิติ ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ และ ดำาเนินการ พร้อมมีการ

ติดตามผลการ ประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ของบุคคลในสังกัด โดยผู้บริหาร และ

ผู้รับผิดชอบงาน โดยพบว่า บุคลากรในสังกัด จำานวน 7 คน มีผู้ทำาแบบประเมินดัชนีความสุข จำานวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43

การวิเคราะห์ผลการการประเมินดัชนีความสุข (Happinometer) ด้วยตนเองของบุคลากร

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 จากการประเมินดัชนีความสุข (Happinometer) ด้วยตนเองของบุคลากร สำานักงานสาธารณสุข

อำาเภอเมืองหนองคาย ทาง https://happinometer.moph.go.th/ พบว่า มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขใน

ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 74.14 ท้ังน้ี พบว่า Happy Brain หรือ การใฝ่รู้ดี มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ

82.14 รองลงไปเป็น Happy Soul หรือ จิตวิญญาณดี คิดเป็นร้อยละ 80.22 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของ

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย เป็นผู้มีความใฝ่รู้ มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้ในการ

ปฏิบัติงานอย่าง สมำ่าเสมอและต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการศึกษาในประเด็นที่ตนเองสนใจผ่าน

ระบบ E-Learning ซึ่ง มีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน นอกจากนี้บุคลากร

ของสำานักงานสาธารณสุข อำาเภอเมืองหนองคาย ยังเป็นผู้มีจิตวิญญาณดี มีจิตอันเป็นกุศล มีจิตชอบ

ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นมิตรต่อ ผู้รับบริการ และคิดกับผู้อื่นในทางที่ดีเสมอ

 สำาหรับประเด็นท่ีบุคลากรของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย มีค่าเฉล่ียดัชนีความสุข

น้อยที่สุด คือ Happy Money หรือ สุขภาพเงินดี โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60.24 เนื่องจากบุคลากร

บางส่วนมีหนี้สินที่ต้องมีการชำาระอย่างต่อเนื่อง มีภาระทางด้านครอบครัวที่ต้องช่วยดูแล และมีบุคลากร

จำานวนหนึ่งที่พึ่งเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ มีรายได้น้อย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่มีดัชนีเงินเฟ้อสูง ทำาให้

สินค้า และบริการที่จำาเป็นมีราคาสูง ประกอบกับบุคลากรของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย

ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน/ค่าจ้าง จึงมีผลให้ประเด็น Happy Money หรือ 

สุขภาพเงินดี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
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2. วิธีการดำาเนินงาน
 2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน ให้แก่บุคลากรของ 

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย

 2.2 กำาหนดผู้รับผิดชอบงาน หรือ Admin เพื่อเป็นผู้ติดตาม และวิเคราะห์ดัชนีความสุขของ

บุคลากร ในหน่วยงาน

 2.3 บุคลากรของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย ทำาการประเมินดัชนีความสุขด้วย

ตนเอง ทาง https://happinometer.moph.go.th/

 2.4 ผู้รับผิดชอบงาน (Admin) ติดตามการประเมิน และสรุปผลการประเมินดัชนีความสุขด้วย

ตนเอง ของบุคลากร ตามประเด็น/มิติ และภาพรวมของหน่วยงาน และแจ้งผลการวิเคราะห์ให้บุคลากร

ทุกคนทราบ ในการประชุม Weekly Talk

 2.5 ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อทำาการค้นหาปัญหา และแนวทางการเสริมสร้างความสุข

ของบุคลากรในหน่วยงาน

 2.6 กำาหนดประเด็น/มิติ กิจกรรม และตัวชี้วัดสำาคัญในการจัดทำาแผนเสริมสร้างความสุขของ

บุคลากร โดยกำาหนดให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสุข อย่างน้อย ร้อยละ 85 หรืออย่างน้อย

6 คน จาก ทั้งหมด 7 คน

 2.7 ร่วมกันจัดทำาแผนเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน

 2.8 ดำาเนินกิจกรรมตามแผน สรุปผลการดำาเนินงาน และแจ้งผลการดำาเนินงานให้บุคลากรทุกคน 

ทราบ ตลอดจนวางแผนเพื่อพัฒนาส่วนขาดต่อไป



255 255

3. สรุปผลการดำาเนินงานเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน

3.1 Happy Body หรือ สุขภาพกายดี

 3.1.1 บุคลากรในหน่วยงานมีการออกกำาลังกาย หรือ กิจกรรมทางกาย ทั้งกิจกรรมสาธารณะ 

และในครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 3.1.2 บุคลากรมีการยืดเหยียดกล้ามเน้ือระหว่างการปฏิบัติงานเป็นประจำา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จำานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
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3.2 Happy Relax หรือ ผ่อนคลายดี

 3.2.1 บุคลากรมีกิจกรรมสันทนาการในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 7 ราย 

คิดเป็น ร้อยละ 100

 3.2.2 ส่งเสริมให้มีเสียงเพลงเบาๆ ในระหว่างการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 

7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3 Happy Heart หรือ นำ้าใจดี

 3.3.1 บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ / กิจกรรมจิตอาสา เราทำาความดีด้วย

หัวใจ จำานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 3.3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรสมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีผู้สมัครเป็น 

จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. จำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71

 3.3.3 มีการเย่ียมไข้ของบุคลากรในหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 7 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 100 

3.4 Happy Soul หรือ จิตวิญญาณดี

 3.4.1 บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี วัฒนธรรม จำานวน 7 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 100

3.5 Happy Family หรือ ครอบครัวดี

 3.5.1 บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เช่น การออกกำาลังกายร่วมกัน การ

รับประทาน อาหารร่วมกัน จำานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

3.6 Happy Society หรือ สังคมดี

 3.6.1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ / กิจกรรมจิตอาสา เรา

ทำาความดีด้วยหัวใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 3.6.2 ส่งเสริมให้บุคลากรสมัครเป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้สมัครเป็น 

จิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. จำานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 

3.7 Happy Brain หรือ ใฝ่รู้ดี

 3.7.1 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง / มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำานวน 7 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 100

 3.7.2 บุคลากรมีความสนใจศึกษาในประเด็นที่สนใจ ผ่านระบบ ELearning จำานวน 

5 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.42
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3.8 Happy Money หรือ สุขภาพเงินดี

 3.8.1 ส่งเสริมการออมทรัพย์ของบุคลากร บุคลากรทุกคนมีการออมทรัพย์ตามความ เหมาะสม

ของแต่ละบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100

 3.8.2 บุคลากรมีการใช้มาตรการประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบุคลากร ร้อยละ 100

 3.8.3 บุคลากรได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมตามระเบียบทางราชการ คิดเป็นร้อยละ 100 

3.9 Happy Work Life หรือ การงานดี

 3.9.1 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกราย คิดเป็น

ร้อยละ 100

 3.9.2 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้า 

ในหน้าที่การงานตามสายการปฏิบัติงาน ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100

 3.9.3 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 

ตามรายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100

 3.9.4 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองหนองคาย มีการยกย่องผู้มีผลการเด่นเพื่อเป็น ตัวอย่าง

แก่ผู้อื่นอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 4.1 ปัญหา/อุปสรรค

 4.1.1 แบบประเมินดัชนีความสุข (Happinometer) รายบุคคล มีรายละเอียดมาก มีจำานวน 

หลายข้อ ต้องใช้เวลาในการประเมินมาก ทำาให้บุคลากรบางรายทำาแบบประเมินไม่ครบถ้วน

 4.1.2 การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน https://happinometer.moph.go.th/ ไม่

สามารถดำาเนินการได้ โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากเหตุใด

 4.1.3 บุคลากรมีภาระงานค่อนข้างมาก มีค่าใช้จ่ายสูงในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศ 

จึงทำาให้บุคลากรมีความเครียดทั้งจากภาระการงานและภาวะเศรษฐกิจ 

4.2 ข้อเสนอแนะ

 4.2.1 เสนอให้มีการลดจำานวนแบบประเมินดัชนีความสุข (Happinometer) รายบุคคล ให้มี 

จำานวนลดลง เพื่อให้บุคลากรสามารถทำาการประเมินได้เวลาไม่นานนัก และไม่เป็นการเสียเวลาในการ

ปฏิบัติงานอื่น

 4.2.2 ควรปรับปรุงระบบข้อมูล ทาง https://happinometer.moph.go.th/ ให้ตอบสนอง การ

ใช้งาน

 4.2.3 ไม่ควรนำาตัวชี้วัดนี้ มาเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เนื่องจากการนำา ตัวชี้วัด

นี้มาเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน จะมีผลทำาให้ผลการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรมีความลำาเอียง 

จากความเป็นจริง
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แบบรายงานการวิเคราะห์ Happinometer โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสีกาย
 1. ประเด็นร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำาดัชนีความสุขของคนทำางาน ( Happinometer ) ไปใช้ 

 2. สถานการณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสีกาย ได้ดำาเนินการประเมินดัชนีความสุขของ

คนทำางาน ( Happinometer ) 5 คนคิดเป็น ร้อยละ 100 ของบุคลากร ได้ผลดังนี้

 ผลการสำารวจข้อมูลดัชนีความสุขของคนทำางาน ( Happinometer) รพ.สต.หาดคำาพบว่าบุคลากร

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสีกายมีความสุขดี คะแนนเฉลี่ยความสุขโดยรวม ร้อยละ 45.71 โดย

มิติด้าน ครอบครัวดี มีคะแนนมากสุด 56.25 รองลงมาคือมิติด้านจิตวิญญาณดี ส่วนมิติที่มีคะแนนน้อยสุด

คือ มิติด้าน การเงินดี ร้อยละ 31.26

 3. การดำาเนินงาน/ผลการดำาเนินงานตามมาตรการสำาคัญ

 - ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำาเนินงานสร้างความสุขของคนทำางาน ( Happinometer ) แก่บุคลากร 

 - กำาหนดเป็นตัวช้ีวัดสำาคัญในการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน ( Happinometer ) ในองค์กร 

 - แจ้งผลคะแนนจากการสำารวจดัชนีความสุขของคนทำางาน ( Happinometer ) ให้ทุกคนทราบ  

 - ทำาการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร 

 - จัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน
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แผนแก้ไขเพื่อสร้างความสุขของคนทำางาน ( Happinometer ) 

 ด้านสุขภาพการเงินดี

 1. ผู ้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสีกาย ให้นโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

 2. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยมีบ้านจอมแจ้ง หมู่ 1 เป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบ 

 3. สร้างค่านิยมในองค์กรด้านการใช้จ่ายอย่างประหยัด เช่น การไม่ใช้ของราคาแพง การไม่

สร้างหนี้เพิ่ม 

 4. การรับประทานอาหารร่วมกันมื้อกลางวัน 

 5. วางแผนการเดินทางร่วมกัน

4. สรุปประเด็นสำาคัญที่มีความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำาเนินงานไม่ประสบ

ความสำาเร็จ
 1. เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีงานรับผิดชอบมาก เกิดความเครียด ประสิทธิภาพในการทำางานลดลง 

 2. ประสบการณ์การทำางานและการตัดสินใจแก้ปัญหา

5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ผู้บริหาร/ระเบียบ กฎหมาย
 - บูรณาการงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน

 - ลดภาระงานที่ซำ้าซ้อน เช่นการคีย์ข้อมูลหลายๆช่องทาง 

7. ผลงานเด่น/นวัตกรรม
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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนองกอมเกาะ ได้ดำาเนินการประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดและการประเมิน

ดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข (รายบุคคล) ตามประเด็นโดย

อาศัยหลักความสุข 8 ประการและ 1 มิติ ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ และ ดำาเนินการ พร้อมมีการ

ติดตามผลการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ของบุคคลในสังกัด โดยผู้บริหาร

หน่วยงาน พบว่ามีบุคคล ในสังกัด จำานวน 11 คน ผู้แบบประเมิน จำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนองกอมเกาะ อำาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 จากการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข ของ

บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนองกอมเกาะ พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขของหน่วยงาน 

ในภาพรวม ร้อยละ 82.90 เมื่อพิจารณารายประเด็น/มิติ พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ

HappyFamily / ครอบครัวดี/ HappyBody / สุขภาพกายดี ร้อยละ 95.00 รองลงมา คือ มิติ Happy

Brain /ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 91.67 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุด คือ HappyMoney สุขภาพเงินดี 

ร้อยละ 62.50
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2.กลวิธีการดำาเนินงาน

 2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำาเนินงานเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน ให้แก่บุคลากรใน รพ.สต.

 2.2 สรุปผลการประเมินดัชนีความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) รพ.สต.ในรายประเด็น/มิติ 

และ ภาพรวมของหน่วยงาน ให้ทุกคนได้ทราบ

 2.3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกัน และ หาปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างความสุขของ รพ.สต.

 2.4 กำาหนดตัวชี้วัดสำาคัญในการจัดทำาแผนเสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต. โดยมีบุคลากรเข้าร่วม 

กิจกรรม เสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต.อย่างน้อย ร้อยละ 80

 2.5 จัดทำาแผนเสริมสร้างความสุข ของ รพ.สต. 

 2.6 ดำาเนินการทำาแผนและสรุปผลการดำาเนินงาน
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3.สรุปผลการดำาเนินงาน

 ผลตามแผนการดำาเนินการของเสริมสร้างความสุขของบุคลากร ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ตำาบลหนองกอมเกาะ แยกรายประเด็น/มิติ ดังนี้ 

3.1 HappyBody / สุขภาพกายดี

 3.1.1 บุคลากรในหน่วยงานมีการออกกำาลังกายท้ังในหน่วยงานและครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จำานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

 3.1.2 บุคลากรในหน่วยงานร่วมลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 

9 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.82
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3. การดำาเนินงาน/ผลการดำาเนินงานตามมาตรการสำาคัญ

 - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานสร้างความสุขของคนทำางานให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

 - กำาหนดเป็นตัวชี้วัดสำาคัญในการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางานในองค์กร 

 - แจ้งผลคะแนนจากการสำารวจข้อมูลดัชนีวัดความสุขของคนทำางาน Happinometer ให้ทุกคนทราบ 

 - ให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลต่อผู้บริหาร 

 - ให้หน่วยงานมีการจัดทำาแผนสร้างความสุขของคนทำางาน

4. สรุปประเด็นสำาคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำาให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำาเนินงานไม่

ประสบความสำาเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 

 - เจ้าหน้าที่มีงานรับผิดชอบมากทำาให้เจ้าหน้าที่เกิดความเครียดประสิทธิภาพในการทำางานลดลง 

 - ประสบการณ์ในการทำางานและการแก้ปัญหาในระหว่างที่เกิดปัญหา

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย

 1. ลดระบบรายงาน เอกสารที่ซำ้าซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาทำางานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

 2. พัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

7. ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง
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แผนแก้ไขตามแบบประเมิน HAPPINOMETER ปี 2562 ด้านสุขภาพการเงินดี HAPPY MONEY

 จากการปะเมินความสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านท่าจาน พบปัญหาที่ต้อง

ได้รับการแก้ไข เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีความสุขต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ด้านสุขภาพเงินดี HAPPY MONEY คะแนนประเมิน เฉลี่ย ร้อยละ 51.79 

การแก้ไขปัญหา 

 1. ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านท่าจาน ให้นโยบายการใช้ชีวิตตามแนวทาง

พระราชดำารัสเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั้งในหน่วยบริการและที่บ้านเพื่อลดการใช้จ่าย 

 3. สร้างค่านิยมในองค์กรในด้านความประหยัด ไม่สร้างหนี้เพิ่ม ได้แก่ คำาใช้จ่ายส่วนตัว เครื่อง

สำาอาง เสื้อผ้า ของใช้ฟุ่มเฟือย มือถือราคาแพง รถราคาแพง 

 4. การรับประทานอาหารร่วมกันมื้อกลางวัน 

 5. วางแผนการเดินทาง ร่วมกัน
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 จากการประเมินความสุขเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลโพธิ์ชัย พบปัญหาที่ต้องการ

แก้ไข เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความสุขต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

 - ด้านสุขภาพกายดี/ Happy Body คะแนนประเมินเฉลี่ย ร้อยละ 81.67 ระดับความสุข คือมี

ความสุข ซึ่ง เป็นคะแนนที่น้อยที่สุดจาก 9 ด้าน โดยสังเกตว่า เจ้าหน้าที่มีความสุขมากที่สุดคือ ครอบครัว

ดี/ Happy Family คือ กลุ่มอายุ 38-53 ปี



268 268



269 269

“ซุมข้าวมื้อเที่ยงเลี่ยงการใช้พลาสติกและโฟม” สำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี

บทสรุปผู้บริหาร

 การทำางานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพัน

และสามัคคีของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี  ได้มีแนวคิดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เดือนละ 2 วัน  โดยให้ทุกคนห่อข้าวมา

รับประทานร่วมกันในมื้อเที่ยง เพื่อเป็นการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมไม่ใช้โฟม ไม่ใช้ถุงพลาสติก และ

เป็นการลดโลกร้อน  อีกทั้งบุคลากรได้พูดคุยมีสัมพันธ์กันมากขึ้น  เนื่องจากเจ้าหน้าที่แยกกันอยู่หลายตึก  

และภาระงานทำาให้บุคลากรมีสัมพันธ์ภาพกันน้อยลง  การรับประทานร่วมกันทำาให้เจ้าหน้าท่ีมีสัมพันธภาพ

กันมากขึ้น  และได้พูดคุยประสานเรื่องงานราชการด้วย 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ติดภารกิจเรื่องงานให้ความร่วมมือ  จนเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กร

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

 ควรมีการขยายผลไปยัง โรงพยาบาล  สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล
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สร้างความสัมพันธ์ขององค์กรประดุจคนในครอบครัว สำานักงาน

สาธารณสุขอำาเภอไชยวาน

บทสรุปผู้บริหาร

 การทำางานอย่างมีความสุข  และการมอบความสุขให้กับผู้มารับบริการนั้นจำาเป็นจะต้องสร้าง

องค์กรให้เกิดความสามัคคีเพื่อสร้างความผูกพันธุ์ระหว่างบุคลากรทั้งในหน่วยบริการคือโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล ต่างหน่วยบริการ และสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอไชยวาน ประดุจคนในครอบครัว

เดียวกัน เพื่อให้เกิดการกระบวนการทำางานร่วมกันเกิดความเข้มแข็ง   นายเวทางค์  ศรีวงศา  นักวิชาการ

สาธารณสุขชำานาญการ ได้มีแนวคิด เพื่อสร้างความสัมพันธ์เพื่อนรวมงานประดุจครอบครัวนั้นต้องสร้าง

คนในองค์กรให้มีสุขภาพ ใจ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ผ่องใส พร้อมทุกครั้งกับการให้บริการ โดยผ่าน

กิจกรรม ทำาบุญตักบาตร โรงทานเพื่อประชาชนผู้มารับบริการ  ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันโดย

ปราศจากกล่องโฟม ส่งผ่านความสุขให้กับผู้มารับบริการ เกิดการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัด

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอไชยวาน ให้เกิดความใกล้ชิด ผู้พันธ์  เชื่อมั่น  ศรัทรา  ลดช่องว่างระหว่าง

ผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ  ลดข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการ “การส่งต่อความสุขจากใจเจ้าหน้าที่สู่ใจ

ของผู้มารับบริการ”

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้มารับบริการมีรอยยิ้มในความใส่ใจ 

จนเกิดเป็นความศรัทราและเชื่อมั่นของประชาชน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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สร้างคนในองค์กรทั้ง คปสอ.บ้านดุง ให้รู้จักการให้และได้สุขภาพที่ดี 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

บทสรุปผู้บริหาร

 การทำางานอย่างมีความสุขนั้น บุคลากรก็ต้องมีสุขภาพที่ดี เพื่อความพร้อมสำาหรับกำาลังคน  เมื่อ

สุขภาพกายดี สุขภาพจิตที่ผ่องใส พร้อมทุกครั้งกับการให้บริการ ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้การให้ เรียนรู้

การเดินทางมารับบริการด้วยความยากลำาบากของผู้มารับบริการบางท่านเพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้มารับ

บริการและผู้ให้บริการ  ลดข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการ “การส่งต่อความสุขจากใจเจ้าหน้าที่สู่ใจของ

ผู้มารับบริการ” สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน จึงเกิดกิจกรรมสร้างสุข สำาหรับเจ้าหน้าที่หลายๆ

กิจกรรม เช่น

 1. BCPH run for life  กิจกรรมวิ่ง virtual run วิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ระยะทาง 50 กม. ภายใน 

67 วัน รายได้ส่วนที่เหลือหักค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อเครื่อง อุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชน  และ เจ้าหน้าที่

ได้วิ่งออกกำาลังกายได้สุขภาพที่ดีแลเรียนรู้การให้

 2. วันโฮมบุญ กิจกรรมตักบาตร เดือนละ 1 ครั้งทุกเช้าวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือ

ผู้ป่วย ได้ร่วมกันทำาบุญ

 3. กิจกรรมกรรมวันขึ้นปีใหม่แลกเปลี่ยนของขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้การให้ ให้ของขวัญกับ

คนที่ยังไม่รู้ว่าคนรับคือใคร และ เรียนรู้การเป็นผู้รับ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและ

มีการมอบทุนการศึกษาให้น้องผู้ยากไร้ จากการรับบริจาคของบุคลากรในหน่วยงาน

 4. กิจกรรม big cleanning day กิจกรรมทำาความสะอาดโรงพยาบาลของเราร่วมกันเพื่อสถานที่

ที่น่าอยู่น่าอาศัย ด้วยมือของเรา  

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้มารับบริการมีรอยยิ้มในความใส่ใจ จน

เกิดเป็นความศรัทราและเชื่อมั่นของประชาชน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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“เจ้าหน้าที่สุขภาพดี สถานที่สวยงามเบิกบาน ชาวบ้านชื่นชม

สังคมอยู่ดี มีธรรมในใจ ปลอดภัยทั้งปวง”

บทสรุปผู้บริหาร

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหนองแซง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลที่มีสังคมดี 

คือ เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแล้ว สถานที่ยังสวยงาม สะอาด น่าอยู่ น่าทำางาน

ประชาชนหรือชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงชอบมาใช้บริการ และพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ชุมชนที่

รับผิดชอบยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหนองแซงเป็น

อย่างดี ชุมชนมีส่วนร่วม รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วม รพ.สต. บ้าน วัด โรงเรียน ต่างทำางานร่วมกันเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมงานกันอย่างเหนียวแน่น มีเอกภาพในการบริหาร

จัดการและการบริการชุมชน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

 ผู้นำาชุมชน ผู้นำาศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้าน

หนองแซง ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมช่วยกันเป็นอย่างดี

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา

 ผู้นำาชุมชน ผู้นำาศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล น่าจะเป็น

ครูฝึกหรือพี่เลี้ยงหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
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เขตสุขภาพที่ 9
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การพัฒนา “Happy Money” ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงผสาน 

อิทธิบาท 4 ของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท

บทสรุปผู้บริหาร 
 การพัฒนา “Happy Money” ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงผสาน อิทธิบาท 4 ของบุคลากร

โรงพยาบาลปราสาท พบว่า ความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท อยู่ในระดับมีความสุข โดยมี

คะแนนเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 60.14 เมื่อวิเคราะห์รายมิติ ปรากฏว่า มิติความสุขด้านการเงิน อยู่ในระดับ

ไม่มีความสุข คะแนนเฉลี่ยตำ่าสุด ร้อยละ 49.51 โดยเฉพาะในกลุ่มลูกจ้าง และข้อค้นพบเพิ่มเติม พบว่ามี

การจัดทำาบัญชีครัวเรือนน้อย มักจะ ซื้อพืชผักสวนครัวในตลาดมารับประทาน รวมทั้งขาดหลักคิดสู่ความ

สำาเร็จ ผลการแนวทางการพัฒนาความสุข ด้านการเงิน “Happy money” ของบุคลากรโรงพยาบาล

ปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายและ มาตรา 3 ข้อ ดังนี้ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสาน “อิทธิบาท 4” มาใช้ใน การดำาเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดทำาบัญชีครัวเรือนและพฤติกรรมการออมให้เป็นกิจนิสัย 3) ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและ

การเกษตรแบบพอเพียงสำาหรับบริโภคในครัวเรือน ซึ่งทั้ง 3 นโยบายนี้ ได้ถูกผลักดันและบรรจุเข้าไป

ในแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในรูปของ ”ชมรมปลูก ผักรักการออมโรง

พยาบาลปราสาท” 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 - ผู้บริหารให้ความสำาคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอิทธิบาท 4 

มาใช้ในชีวิตประจำาวัน

 - กิจกรรมพัฒนาความสุขทางการเงิน มีความสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม อาชีพดั้งเดิม คือ 

เกษตรกรรม 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 - ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความสุขด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับ อิทธิบาท 4 โดยส่งเสริม 

และสนับสนุนให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพมีความสุขในแบบฉบับของตน

 - นำานโยบายการพัฒนา “Happy Money” เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกลุ่มข้าราชการหรือวิชาชีพ

อื่นๆ

กิจกรรมชมรมปลูกผักรักการออม โรงพยาบาลปราสาท 

๑ คณะกรรมการชมรมปลูกผักรักการออม คำาสั่งเลขที่ 10/2561 จำานวน 13 คน มีบทบาทหน้าที่

 - ควบคุมดำาเนินการ วางแผนการจัดกิจกรรมของชมรมให้เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ 

 - รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของชมรม 

 - กำาหนดระเบียบเพื่อดำาเนินกิจกรรมชมรม

 - เสนอรายงานกิจกรรมและการใช้จ่ายประจำาปีต่อผู้อำานวยการโรงพยาบาลปราสาท 
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2. กิจกรรมหลัก คือ จัดทำาบัญชีครัวเรือน ปลูกพืชผักสวน ครัว ดังนี้

 - การทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน 

วัตถุประสงค์ :  1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน 

  2. เพื่อให้สมาชิกรับรู้สถานการณ์ทางการเงินของตนเอง

  3. เพื่อให้สมาชิกสามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินได้ 

กิจกรรม : 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำาบัญชีครัวเรือน (ตัวอย่าง และวิธีบันทึก)

  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

  3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของครอบครัว วางแผนและบริหารจัดการเงิน 

  4. ให้ความรู้แก่สมาชิกสู่การสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน (เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้

เรื่องการลงทุน)

  5. ประกวดการจัดทำาบัญชีครัวเรือนดีเด่น (การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย)

  - การปลูกพืชผักสวนครัว 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง

 2. เพื่อให้สมาชิกสร้างรายได้จากการปลูกผักสวนครัว 

กิจกรรม :

 1. ให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่องปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เช่น การปลูกพืชตามฤดูกาล การ

เพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชแบบไร้วัชพืช/ การปลูกพืชแบบไร้ดิน การทำาปุ๋ย หมักอินทรีย์ และ

นำ้าหมักชีวภาพ การจัดการระบบนำ้าสำาหรับพืช 

 2. แบ่งปันพันธุ์พืช/แลกเปลี่ยนพันธุ์พืช /ขายพันธุ์พืชในราคาสมาชิก 

 3. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. จัดตั้งเป็นกลุ่มขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อจำาหน่ายให้โรงพยาบาล

 5. จัดเป็นมหกรรมตลาดขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

3. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน โดยชมรมปลูกผักรักการออม

 จากผลการสำารวจความสุขในการทำางานของบุคลากร โรงพยาบาลปราสาท ปี 2555 - 2558 

พบว่า ร้อยละความสุขในการทำางานของบุคลากร เท่ากับร้อยละ 68.46, 77.40, 80.94 และ 64.96 

ตามลำาดับ ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ (ร้อยละ 70) เมื่อวิเคราะห์รายข้อด้านค่าตอบแทนและ

รายได้ที่ เพียงพอ ปี 2555 - 2558 พบว่า ร้อยละบุคลากรที่มีค่าตอบแทนและรายได้ที่เพียงพอ เท่ากับ

ร้อยละ 62.71, 71.16, 59.05 และ 63.00 ตามลำาดับ ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ (ร้อยละ 70)

จากหลักฐานแสดงรายรับรายจ่ายบุคลากร พบว่าจำานวนบุคลากรมีภาระหนี้สิน (เฉพาะที่หักหนี้ผ่านบัญชี

เงินเดือน) ปี 2555 - 2560 เท่ากับ 280, 302 และ 302 ราย ตามลำาดับ ซึ่งมีจำานวนเพิ่มขึ้น (หลักฐาน 

แสดงรายรับรายจ่ายบุคลากร กลุ่มงานการเงิน, 2555 - 2560)
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จำานวนบุคลากรที ่ลาออกหรือย้ายหน่วยงาน เพราะปัญหาภาระหนี้สิน ปี 2554 - 2560 จำานวน 

3 ราย (งานการเจ้าหน้าที่และศูนย์ความเสี่ยง) และ สรุปรายงานผลการสำารวจความสุขในการทำางานของ

บุคลากร โรงพยาบาลปราสาท ปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีคะแนนความสุขเฉลี่ยรายด้านน้อยที่สุด 3

อันดับแรก ได้แก่ สุขภาพเงิน, ผ่อนคลาย และครอบครัว เท่ากับร้อยละ 44.64, 52.08 และ 58.36 

ตามลำาดับ 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรโรงพยาบาลปราสาท ได้ตระหนักถึงปัญหาสารพิษตกค้างใน

พืชผัก ผลไม้ที่บริโภค มีความรู้และทักษะในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริโภค

อีกทั้ง เป็นการสนองพระราชดำาริดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อร่วมเทิด

พระเกียรติและน้อม เกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ชมรมปลูกผักรักการออม โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ

ทีม GREEN & CLEAN จึงได้จัดทำา โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้องค์ราชัน โดย

ชมรมปลูกผักรักการออม โรงพยาบาล ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 30 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 2. เพื่อให้สมาชิกชมรมมีความรู้วิธีการปลูกผักที่ปลอดภัยจากสารพิษที่ถูกต้อง 

 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษสำาหรับประกอบอาหารผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลและไว้รับประทานเอง 

ผลการดำาเนินงาน

 - บุคลากรและสมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ เทิด

พระเกียรติและน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องโอกาส 

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 114 คนและจิตอาสาประชาชนอีก 20 คน

 - มีผักปลอดสารพิษ สำาหรับประกอบการทำาอาหารสำาหรับผู้รับบริการ ลดรายจ่ายการซื้อวัตถุดิบ 

และ แจกพันธ์พืชให้แก่สมาชิกนำาไปปลูกที่บ้าน



เขตสุขภาพที่ 10
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 โรงพยาบาลดงหลวงมีนโยบายพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” โดยใช้ค่านิยม MOPH 

ของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ กำาหนดเป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาล “รับผิดชอบซื่อสัตย์  มีนำ้าใจ  

ใฝ่รู้” โดยบูรณาการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA , LA , QA และน้อมนำาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย สุจริต จิตอาสา  ตามแนวทางการดำาเนินงาน ITA นอกจากนี้

โรงพยาบาลได้นำาระบบการดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคม  (Behavior psycho social care :  BPSC)

มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ รวมถึงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mild 

Fullness base in  Organization: MIO)   มีนโยบาย และสื่อสาร ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

อบรมบุคลากร เกี่ยวกับ การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mild Fullness base in  Organization: MIO)  

และการดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคม  (Behavior psycho social care :  BPSC)  ซึ่งเป็นการสร้าง

แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โดยใช้เทคนิค  BA : Brief advice  และ  BI  :  Brief in

tervention

สติ  สร้างแรงจูงใจสู่องค์กรคุณธรรม

โรงพยาบาลดงหลวง  อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
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 นำา MIO  มาเป็นวิถีองค์กร ทุกหน่วยงานนำาสู่การปฏิบัติ  มีการทำาสมาธิก่อนเริ่มการทำางาน  

มีระฆังสติ เป็นเสียงเตือนระหว่างวัน

ก่อนการประชุม  มีการทำาสมาธิ เพื่อลดความว้าวุ่นใจ  มีสติในการประชุม

นำามาประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการ
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ใช้เทคนิค  BA , BI  กับผู้รับบริการ  โดยใช้หลัก ชมเป็น – ถามเป็น- แนะเป็น  เพื่อค้นหาและ

สร้างแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้สติ  และสมาธิเป็นพื้นฐาน  ทั้งผู้รับบริการ

ทั่วไป  และ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลตนเอง เพื่อให้สามารถ

ควบคุมโรคได้  โดยใช้ สติ

ชื่นชม ยกย่อง บุคลากรที่ช่วยเสนอแนวทางการ ชม-ถาม-แนะ  ที่เหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

ผลการดำาเนินงาน  รพ.ดงหลวง ผ่านการรับรอง HA,HA ยาเสพติด ,LA Reaccreditation ครั้งที่ 1  เป็น

โรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ITA ในปี 2561 และผ่านการประเมิน ITA  ปี 2560 – ปัจจุบัน เป็นหน่วยงาน

คุณธรรมระดับเขต ปี 2562

เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและแห่งศึกษาดูงาน BPSC ของโรงพยาบาลชุมชนในเขต 7,8,10 เป็นองค์กรแห่ง

ความสุขด้วยสติและมีวิทยากรอบรม MIO ในหน่วยงานจำานวน 10 คน
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จากการเข้าร่วมโครงการ BPSC  ลดต้นทุนยาในการรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าและวิตกกังวลเฉลี่ย 5,480 บาท/

คอร์ส/ราย จากเดิม 13,088 บาท/คอร์ส/ราย   สถานการณ์การเงินการคลังจาก Risk score 7 เหลือ Risk 

score 1 และต้นทุนวัสดุสำานักงานลดลงในปี 2562 ร้อยละ 48.84

ไม่มีข้อร้องเรียนตามมาตรา 43  องค์เกิดไดรับความศรัทธาจากชุมชน  มีภาคเอกชนมาบริจาคอุปกรณ์

ทางการแพทย์
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การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

“ตลาดสร้างสุข”

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยได้

กำาหนด เป้าหมายการดำาเนินการ คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนจาก

ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และกำาหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุข

บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เป็นประจำาทุก 2 ปี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ

ธำารงรักษาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจาก

ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการ ทำางาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กร

มีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ดำาเนินการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ในปีงบประมาณ

2562 โดยมีผู้เข้าตอบแบบประเมินจำานวน 143 ราย ผลการประเมิน พบว่าค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร คิด

เป็นร้อยละ 75.28 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ อยู่ในระดับ “มีความ

สุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มี ความสุขยิ่งขึ้นไป มิติที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มีความสุข มี 8 มิติ ค่าเฉลี่ย

ระดับที่สูง 3 อันดับแรก ได้แก่ ครอบครัวดี จิต วิญญาณดี และนำ้าใจดี คิดเป็นร้อยละ 80.07 78.85 และ 

77.69 ตามลำาดับ มิติที่มีความสุขน้อยที่สุด มี 1 มิติ คือ มิติ ผ่อนคลายดี ร้อยละ 69.69

สุขภาพเงินดี (Happy Money)

 ความสุขมิติที่ 8 สุขภาพเงินดี หรือ Happy Money มีค่าเฉลี่ยความสุข คิดเป็นร้อยละ 71.63 เมื่อ

พิจารณาจากลักษณะทั่วไป พบว่า

 - เพศ พบว่า เพศหญิง มีความสุขเฉลี่ยสูงสุดมมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.24 และ 70.12 

ตามลำาดับ

 - Generation พบว่า Gen Z มีความสุขสูงสุด ร้อยละ 93.75 รองลงมาเป็น Gen Y ร้อยละ 75.61 

Gen BB ร้อยละ 70.31 และ Gen X มีค่าเฉลี่ยความสุขตำ่ากว่ากลุ่มอื่น คือ ร้อยละ 66.83

 - ภูมิลำาเนา พบว่า กลุ่มไม่ได้อาศัยในจังหวัดเดียวกับภูมิลำาเนามีความสุขสูงกว่ากลุ่มที่อาศัยใน

จังหวัด เดียวกับภูมิลำาเนา ร้อยละ 83.65 และ 70.43 ตามลำาดับ

 - ลักษณะงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ มีความสุขสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 74.08 รองลงมา 

งาน ด้านวิชาการ ร้อยละ 73.75 ส่วนงานด้านสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยความสุขตำ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 62.50

 - ระดับการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้บริหารองค์กรมีความสุขสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ

100 รองลงมา คือ ระดับปฏิบัติงาน 74.23 ระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ร้อยละ 68.75 

และ ระดับอื่นๆ ร้อยละ 59.66
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 - ประเภทการจ้างงาน พบว่า ลูกจ้างชั่วคราว มีความสุขสูงสุด ร้อยละ 78.52 รองลงมา คือ

พนักงาน กระทรวง ร้อยละ 75.00 ข้าราชการ ร้อยละ 72.45 พนักงานราชการ ร้อยละ 70.95 และ

ลูกจ้างประจำา ร้อยละ 60.10

 - ระยะเวลาการทำางานในองค์กร พบว่า กลุ่มที่ทำางานไม่ถึงปี มีความสุขสูงสุด คิดเป็นร้อยละ

91.67 รองลงมา คือ ระหว่าง 1-2 ปี ร้อยละ 81.99 ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่าง 6-9 ปี ร้อยละ 77.16 ระหว่าง 

3-5 ปี ร้อยละ 72.92 10 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความสุขตำ่าสุด ร้อยละ 66.77

 - การย้ายงาน พบว่า 1-3 ครั้ง มีความสุขสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 73.02 รองลงมา กลุ่มที่ไม่เคย

ลาออก ย้ายเปลี่ยนงาน ร้อยละ 71.53 ส่วนกลุ่มที่ย้ายงาน 4-6 ครั้ง มีความสุขตำ่าสุด ร้อยละ 56.25

 - อัตราเงินเดือน พบว่า ผู้มีอัตราเงินเดือน 50,001-100,000 บาท มีความสุขสูงสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 82.95 รองลงมา คือ น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 76.25 ส่วนกลุ่มผู้มีอัตราเงินเดือน 40,001- 

50,000 บาท มี ความสุขเฉลี่ยตำ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 66.07

 จากผล การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) โรงพยาบาลศรีรัตนะ พบว่า ความสุข

มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี หรือ Happy Money มีค่าเฉลี่ยความสุข คิดเป็นร้อยละ 71.63 ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้มอบนโยบาย ให้คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ดำาเนินการพัฒนาองค์กรสร้างสุข

ในมิติต่างๆให้ครอบคลุม โดยมุ่งเน้น ที่มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี ซึ่ง ทางคณะกรรมการองค์กรสร้างสุขได้จัด

ทำาแผนปฏิบัติการ “ตลาดสร้างสุข” เพื่อเป็น ช่องทางให้บุคลากรของโรงพยาบาล สามารถเพิ่มรายได้เพิ่ม

เติมจากรายได้ประจำา โดยกำาหนดกิจกรรมดังนี้

 1. เปิดโครงการตลาดนัดของขวัญ โดย เปิดตลาดทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน 

 2. เปิดขายสินค้าต่างๆ ในกลุ่มไลน์ “ศรีรัตน์พาเพลิน” 

 3. เปิดตลาดร่วมกับ เกษตรอำาเภอ ทุกวันพุธ

ผลลัพธ์การดำาเนินงาน :
 1. มีกลุ่มบุคลกรเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น จากเมื่อปี 2561 จำานวน 5 คน ปี 2562 เพิ่มเป็น 23 คน

และ ครอบคลุมบุคลากร ทั้ง กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำา และลูกจ้างชั่วคราว สามารถดำาเนินการ

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขมากขึ้น 

 2. บุคลากรมีความสุขโดยรวมเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 75.8 เป็น 80.7

บทสรุปผู้บริหาร
 ท่านผู้อำานวยการ ให้ความสำาคัญกับกิจกรรมตลาดสร้างสุข โดยให้นโยบายกับบุคลากรรับทราบ

และ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ทุกระดับได้เข้าถึงตลาดสร้างสุข และ ติดตามในวาระประชุมประจำา

เดือนทุกเดือน ในส่วนของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้รับนโยบายจากท่านผู้อำานวยโดย การ

อำานวยความสะดวกด้านสถานที่ และส่งเสริม กระตุ้น บุคลากรในหน่วยงานให้เข้าถึง กลุ่มไลน์ “ศรีรัตน์ 

พาเพลิน” และสามารถนำาสินค้าต่างๆ มา ขายได้เลย
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 - ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำาคัญ กับกิจกรรมตลาดสร้างสุข 

 - บุคลากรทุกระดับ มีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือและสนับสนุนสินค้าที่บุคลากรนำามาขาย 

 - บุคลากรทุกระดับมีความรักและสามัคคี ในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน 

 - การดำาเนินงานที่ต่อเนื่องและ ปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ เพื่อการดำาเนินการที่ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 โครงการ Happinometer เป็นโครงการที่ดีและสามารถพัฒนาและส่งเสริม ความผาสุกของ

บุคลากรใน หน่วยงาน ควรจะมีการดำาเนินการที่ต่อเนื่อง และบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงได้

https://youtu.be/6tDKMM97oWY
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การพัฒนาการเสริมสร้างองค์กรสร้างบุคลากรให้มีความสุข โดยใช้ SHA  

ในเครือข่ายสุขภาพ เมืองจันทร์ อ. เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

 ในปีงบประมาณ 2561 มุ่งเน้นให้องค์กรและบุคลากรทุกระดับในทุกสถานบริการสาธารณสุข

ต้องคำานึงถึง การสร้างเสริมสุขภาพ สร้างเสริมความสุข องค์กรจะเจริญเติบโต เห็นคุณค่าของตนเองและ

ผู้อื่นหากองค์กรมีการทำางานที่เห็นคุณค่า คนในองค์กรจะสามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อไป (2560

:สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เมื่อเรานึกถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้

ประชาชน ได้รับบริการพยาบาลที่มีคุณภาพโดยทั่วถึง อย่างเท่าเทียมซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน และเตรียม

ความพร้อมของบุคลากร ให้บริการ โดยนำา SHA (การให้บริการด้วยจิตปัญญา) เพื่อผู้ให้บริการมีความสุข 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 

 การพัฒนาบุคลากรเพื่อความสุขและสร้างเสริมคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน ในเครือข่าย

เมืองจันทร์ อนุกรรมการ CFO. และ HRD. จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก HAPPY NOMETER พบว่า ปัญหา

การเงิน ได้คะแนนน้อยที่สุดที่ ร้อยละ 43.37 รองลงมาคือการผ่อนคลายได้ค่าคะแนน ร้อยละ 50.55   

เครือข่ายเมืองจันทร์จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาการผ่อนคลาย สร้างสรรค์ความสุขร่วมกัน จึงได้ทำา

โครงการบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อความสุขและสร้างเสริมคุณภาพบริการตาม

เกณฑ์มาตรฐานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้ SHA. (การให้บริการโดยใช้ จิตปัญญา) มาเป็นกรอบ

แนวคิด ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรมีความสุข แล้วจึงจะสามารถ สร้างเสริมคุณภาพ

บริการตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  องค์กรก็จะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ลดภาวะ

ที่จะแทรกซ้อน ที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังจะเสริมสร้างขวัญกำาลังใจ ให้บุคลากร มีความรักความสามัคคี

ในองค์กรมากขึ้น 

 ด้วยเหตุนี้เพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อความสุขและสร้างเสริมคุณภาพบริการ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการสร้างสุขของบุคลากร โดยใช้ SHA เพื่อ

ผ่อนคลายเสริมสร้างความสุขด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

การเก็บออม โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562 โดยใช้วิธีการบรรยาย และ

อบรมเชิงปฏิบัติการมีกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างขวัญ และกำาลังใจร่วมกันให้มีความสามัคคีกัน สร้างความ

สุขร่วมกัน

วัตถุประสงค์ ( Project objective)

 1. เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีความรักสามัคคี 

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การในการเสริมสร้างรายได้ ในเครือข่าย  

 3. เพื่อบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนำา SHA. (จิตปัญญา)  

 4. เพื่อบุคลากรสามารถนำาความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติได้นำา SHA. (จิตปัญญา) มาใช้กับตนเอง 

และผู้ใช้บริการ

 5. เพื่อให้.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มช่องทาง การเพิ่มรายได้ ให้แก่บุคลากร 
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 6. เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ให้เป็นเครือข่าย ที่มีความสุข 

ผ่อนคลาย

 7. เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และบุลากรที่ให้บริการมีความพึงพอใจ

กลุ่มเป้าหมายการดำาเนินงาน (Target group)

 - บุคลากรในโรงพยาบาลเมืองจันทร์และเครือข่าย  จำานวน 126 คน

ตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ 

 1. บุคลากรมีความสุข ตามแบบประเมิน HAPYNOMETER  ร้อยละ 80 

 2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจกรอบ SHA. การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามฐาน

ต่างๆ ร้อยละ 80

 3. บุคลากรสามารถนำาความรู้ ความเข้าใจ ไปปฏิบัติได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 

 4. บุคลากรที่ให้บริการ มีความพึงพอใจ  ร้อยละ 80   

สถานที่ดำาเนินการ :

 - โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อำาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  

 - เพลาเพลิน อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

การดำาเนินการ

 1. โรงพยาบาลเมืองจันทร์ นำาเสนอแนวคิดในการน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร

ซึ่งการทำาเกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่สามารถทำา โดยใช้ Happinometer ที่พบว่า มิติด้านการเงินอยู่ในระดับ

ที่ไม่มีความสุข  โดยขอให้เริ่มจากการจัดการพื้นที่ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว จากการ

ปลูกต้นไม่ทีละต้น และทำาแปลงผักสวนครัว รวมทั้งไม้ยืนต้นที่สามารถใช้ดอก ผล หรือใบในการประกอบ

อาหารได้โดยให้เริ่มทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช้งบประมาณ ได้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ และอสม. 

 2. จัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกษตรแบบอินทรีย์ โดยผู้ท่ีมีประสบการณ์ มีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เจ้าหน้าที่ และ อสม.  มีการสาธิตวิธีการทำานำ้าหมักชีวภาพ และแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า เพื่อนำาไปปลูก

 3. ร่วมปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกและปลูกพืชผัก จากเมล็ดพันธุ์ที่

นำามาแบ่งปัน รวมทั้งต้นกล้าไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่เจ้าหน้าทีแต่ละคนนำามา   

 4. แบ่งหน้าที่ในการดูแล  รดนำ้า ใส่ปุ๋ย  เก็บผลผลิต ใช้ประกอบอาหาร  เก็บขาย เพิ่มรายได้

 5. อบรมฟื้นฟู กิจกรรมการ นำา SHA (จิตปัญญา) มาใช้ในการทำางาน โดยการ ฟังอย่างสุนทรีย

วาจา  การรับฟังอย่างลึกซึ้ง การเข้าใจบุคคลอื่น  โดยการอบรม การฝึกปฏิบัติ ในแต่ละฐาน การนำาหลัก

ธรรม การทำาสมาธิ มาใช้ในการทำางาน  โดยแบ่งเป็นรุ่นๆ ทั้งหมด 2 รุ่น ๆละ 3  วัน

 6. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เทคนิคการออมเงิน ฝึกการฝากออมเงิน เพิ่มช่องทางการหารายได้ 

ทำาธนาคารขยะ สร้างช่องทางการค้าขายสินค้า ให้กับบุคลากร โดยมีเพท มีไลน์กลุ่ม ในการโฆษณาขาย

สินค้า เพิ่มรายได้
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อภิปรายผล
 จากการจัดประชุมโครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการสร้างสุขของบุคลากร โดยใช้ SHA เพื่อ

ผ่อนคลายเสริมสร้างความสุขด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายการ

เก็บออม พบว่ามีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่าเป้าหมาย โดยแจ้งกิจกรรมเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการแบ่ง

กลุ่มเข้าฐานต่าง ๆ เป็นฐานที่ทำาสมาธิ ฐานสร้างความสามัคคี ฐานการสื่อสาร ฐานสร้างความสัมพันธ์

ภาพ ซึ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้น มีความสามัคคีกัน ได้ทำากิจกรรมต่างๆร่วมกัน

ประโยชน์ที่ได้รับบุคลากรพึงพอใจร้อยละ 82 นอกจากนี้ยังพบว่า 1) พื้นที่ด้านหน้า และด้านหลังโรงครัว

โรงพยาบาลเมืองจันทร์ เป็นพื้นที่เพราะปลูกผักสวนครัว สำาหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน 2) มี

พื้นที่สีเขียวเพิ่ม  มีผัก ผลไม้ให้ เจ้าหน้าที่  ได้บริโภค และเก็บขายเพิ่มรายได้  เมื่อสิ้นปี มีการประกวด

ถึงผลผลิต ของใครได้มากกว่า  มีเงินรางวัลมอบให้ 3) เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการทำาการเกษตรแบบ

อินทรีย์ 4) เจ้าหน้าที่ได้มีกิจกรรมผ่อนคลายจากการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำา 5) เกิดความภาคภูมิใจ

ร่วมกัน เพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการประเมินความสุขทุกไตรมาส หรือ  6 เดือน แต่โปรแกรมที่เรานำามาวิเคราะห์  ไม่ได้เปิด

ให้กรอกได้ ตามระยะเวลาที่เราต้องการ  จึงทำาให้การติดตามผล การดำาเนินงาน ออกมาเป็นตัวเลข เพื่อ

ยืนยัน และตรวจสอบได้ลำาบาก  เพื่อจะได้รับแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความสุขของบุคลากร 
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สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

สภาพปัญหา
 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการปฏิรูปกำาลังคนด้านสาธารณสุข (HRH Transforma

tion)  เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี  มีคุณค่า มีความผาสุก   สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองจันทร์ได้ดำาเนิน

การสำารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด จำานวน 34 คน โดยใช้เครื่องมือวัดความผาสุกระดับบุคคล 

(Happinometer) สำารวจความผาสุกระดับบุคคลทั้งในส่วนสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองจันทร์ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในสังกัด  เมื่อนำาผลการสำารวจมาวิเคราะห์แยกเป็นรายมิติ พบว่า มิติที่มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนตำ่าสุด และอยู่ในเกณฑ์ไม่มีความสุข คือ มิติสุขภาพเงินดี (Happy Money) โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 47.06  และมิติที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนตำ่ารองลงมาคือ มิติผ่อนคลายดี  (Happy Relax) คะแนนเฉลี่ย 

57.21  และจากการประเมินสุขภาวะองค์กรของหน่วยงานในสังกัด โดยใช้เครื่องมือ HPI (Happy Public 

Organization Index) โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด จำานวน 9 ราย ประกอบด้วย สาธารณสุขอำาเภอ

ผู ้ช ่วยสาธารณสุขอำาเภอ ผู ้ร ับผิดชอบงาน (หัวหน้างาน) ระดับอำาเภอ 3 คน และผู ้อ ำานวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล แห่งละ 1 คน เป็นผู้ประเมิน ผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ยสุขภาวะ

องค์กร ในภาพรวมเท่ากับ 55.35 อยู่ในระดับ ต้องเพิ่มความใส่ใจ  โดยพบว่ามิติที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

คือ มิติการลงทุน คะแนนเฉลี่ย  51.85  รองลงมาคือ มิติด้านบรรยากาศ และมิติการบริหาร คะแนน

เฉลี่ยเท่ากันคือ 53.33 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านผู้นำาสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง  ได้

คะแนนเฉลี่ยตำ่าสุดคือ 44.4

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองจันทร์ ให้เป็นองค์กรสร้างสุข

กระบวนการดำาเนินงาน
 ขั้นวางแผนดำาเนินงาน

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานองค์กรสร้างสุข สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองจันทร์ 

 2. นำาเสนอผลการวิเคราะห์การสำารวจความสุขของบุคลากร และผลการประเมินสุขภาวะองค์กร

ในที่ประชุมประจำาเดือนมกราคม 2562  และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วม

วางแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ข้อสรุปจากที่ประชุม  
 - ในมิติที่เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน เป็นมิติที่มีคะแนนเฉลี่ยตำ่าสุด  แต่การจัดการด้านการ

เงินเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล การบริหารจัดการโดยองค์กรอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้เต็มที่ แต่ก็ควรมี

แผนรองรับไว้ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน   
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 - ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี และผ่อนคลาย บุคลากรส่วนใหญ่ ตอบว่า การสร้าง

ค่านิยมร่วมโดยการสื่อสารในเชิงบวก  การให้คุณค่ากับเพื่อนร่วมงาน และมุ่งการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า

การแข่งขัน จะช่วยสร้างบรรยากาศและทำาให้เกิดความผ่อนคลาย นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมร่วมกัน

ทุกสัปดาห์ และการส่งเสริมการทำางานเป็นทีม  

3. จัดทำาแผนงาน/โครงการ 
ขั้นดำาเนินการ

 จัดทำาโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก ของ

บุคลากร และเพื่อให้บุคลากร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำางานในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

กิจกรรม

 1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 2. นำาค่านิยมองค์กรขีดสมรรถนะสูง 11 ประการ ที่ผู้บริหารใช้ในการขับเคลื่อน PMQA  มาสื่อสาร

เป็นค่านิยม และข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องค์กรสร้างสุข

 3. จัดกิจกรรม Mornning Talk สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพูดคุยสื่อสาร สะท้อนความคิด

กันมากขึ้น

 4. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำางาน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และผ่อนคลาย 

 5. ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีการ

ทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review: AAR) ด้วยการสื่อสารเชิงบวก

 6. สร้างขวัญกำาลังใจให้กับบุคลากร โดย การเยี่ยมไข้  การให้คำาปรึกษา  

 7. สร้างปัจจัยเอื้อในการทำางาน ได้แก่ อุปกรณ์ในการทำางาน บรรยากาศการทำางาน  การอำานวย

ความสะดวก

 ขั้นสรุปผลดำาเนินการ

 คณะกรรมการดำาเนินงานองค์กรสร้างสุข ร่วมสรุปผลการดำาเนินงาน ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการพัฒนา

 1) ลดข้อขัดแย้ง ระหว่างบุคลากร

 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร

 3) การประเมินความพึงพอใจ

ผลการดำาเนินงาน  
 มีการจัดทำา Dialogue ในการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้งและทำาให้เกิดบรรยากาศในการประชุม

ที่ดี โดย สสอ.เมืองจันทร์ และ รพ.สต.ทุกแห่ง นำากลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวก ได้แก่ สุนทรียสนทนา 

(Dialogue) และการฟังอย่างลึกซึ้ง (Dialogue and Deep Listening)  มาใช้การประชุม และกิจกรรม

Mornning Talk  พบว่า ในระยะเวลา 7 เดือน ไม่พบความความขัดแย้งที ่รุนแรงระหว่างบุคลากร

บุคลากรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่

มีประสิทธิภาพ  
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ทำาให้มีการทำางานเป็นทีม มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  สามารถดำาเนินงานได้

บรรลุตามตัวชี้วัดที่สำาคัญ ได้ในลำาดับต้นๆ ของจังหวัด 

ปัจจัยความสำาเร็จ 
 1. การนำาเสนอผลการวิเคราะห์ จากการประเมินโดยใช้เครื่องมือ Happinometer และ HPI ใน

ที่ประชุมประจำาเดือน ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อน ทำาให้เกิดกิจกรรม

ที่มาจากบุคลากรทุกระดับร่วมระดมความคิด จึงทำาให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน

 2. เมื่อบุคลากรตระหนักว่าการสื่อสารในเชิงบวก จะทำาให้เกิดบรรยากาศที่ดี และนำาไปสู่การ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการทำางาน ทำาให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับและนำาไปปฏิบัติ

 3. การสร้าง Dialogue ในการสื่อสาร และสร้างข้อตกลงร่วมกัน ทำาให้บุคลากรมีแนวทางชัดเจน

ในการปฏิบัติตาม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 1. ร่วมถอดบทเรียน  และร่วมวางแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

 2. นำาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาสู่การส่งเสริมการ

สร้างคุณค่าร่วมระหว่างบุคลากรในองค์กร และระหว่างองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อนำาไปสู่ความภาค

ภูมิใจและความสุขในการทำางาน
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 โรงพยาบาลชานุมาน อำาเภอชานุมาน จังหวัดอำานาจเจริญ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

วิสัยทัศน์ คือ บริการดี มีมาตรฐาน เชี่ยวชาญงานชุมชน และมีพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนา

บุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 2) 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิจัย 3) พัฒนาการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และ 4) พัฒนา

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพอเพียง 

 มีบุคลากรทั้งหมดจำานวน 133 คน เป็นเพศชาย 42 คน เป็นเพศหญิง 91 คน ส่วนใหญ่เป็น

ข้าราชการ  ร้อยละ 48 ของบุคลากรทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 18 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดย

มีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน คือ ทักทายเมื่อพบหน้า ปิยวาจากับทุกคน ทำาตนให้เป็นประโยชน์ ไม่กล่าว

โทษเพื่อนร่วมงาน เส้นทางการดำาเนินงานสู่องค์กรสร้างสุข

 โรงพยาบาลมีการดำาเนินงานเพื่อให้เป็นองค์กรสร้างสุขมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำาผลการ

ประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer) ที่กระทรวงสาธารณสุขสำารวจ มาใช้วิเคราะห์และเป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 

 จากผลการประเมินฯดังกล่าว พบว่า ความสุขในด้านต่างๆของบุคลากรในปี 2562 มีค่าเฉล่ียความสุข

เพิ่มขึ้นจากปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามมีความสุข 3 ด้านที่บุคลากรมีค่าเฉลี่ยความสุขน้อยทั้ง 2 ปี ได้แก่

ด้านสุขภาพเงินดี  ด้านสุขภาพกายดี และด้านผ่อนคลายดี จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการสร้างสุขให้

บุคลากรในองค์กร และเมื่อคนในองค์กรมีความสุข จะส่งผลให้สามารถดำาเนินกิจกรรมตามพันธกิจให้

บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดโรงพยาบาลชุมชนแห่งความสุข

ดังนี้

 โครงการแรก คือ โครงการสอนทำาบัญชีรายรับรายจ่าย ซ่ึงจากผลการสำารวจด้านสุขภาพเงินดี พบว่า

แม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่สามารถผ่อนชำาระหนี้ได้ตามกำาหนด ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง แต่บุคลากรก็รู้สึก

ว่าการผ่อนชำาระหนี้ต่างๆเป็นภาระหนักมากถึงมากที่สุด มีเงินเหลือเก็บออมในแต่ละเดือนเพียงเล็กน้อย

ถึงน้อยที่สุด และมีรายจ่าย     เกินกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือน จึงทำาให้ นายแพทย์นพพล

ธาดากุล ผู้อำานวยการโรงพยาบาล จัดทำาคู่มือและสอนการทำาบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลหรือบัญชี

ครัวเรือนโดยการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ผ่านทางไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่และการลงเยี่ยมกลุ่มงาน เพื่อสร้างให้

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำาบัญชีรายรับรายจ่าย ทราบสถานะทางการเงิน

ของตนเอง และสามารถวางแผนบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัวได้ การประเมินผลหลัง

การดำาเนินงานตามโครงการโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีการทำาบัญชี

ครัวเรือนเป็นครั้งคราว แต่ร้อยละ 94 ยังไม่เคยเข้าใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปที่ได้รับ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 59 

จะทำาบัญชีครัวเรือนโดยวิธีการเขียนบันทึกมากกว่า ทั้งนี้จากข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำา

บัญชีผ่านการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

โรงพยาบาลชุมชนแห่งความสุข
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พบว่ามีอุปสรรคในการใช้งาน คือ โปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งโปรแกรมต้องใช้คอมพิวเตอร์

ในการบันทึก ทำาให้ไม่สะดวกในการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็ทำาให้เจ้าหน้าที่รู้จักวิธีการทำา

บัญชีรายรับรายจ่าย และไม่ว่าจะทำาบัญชีรายรับรายจ่ายในรูปแบบใด ก็จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ทำาบัญชี

รายจ่ายของครัวเรือน สามารถที่จะวางแผนการใช้เงินเป็น ทำาให้ภาระหนี้สินลดลงไปได้ในอนาคตต่อไป 

ซึ่งโครงการนี้จะมีการปรับกลยุทธ์ในการดำาเนินงานต่อไป

 โครงการที่ 2 โครงการประสานความร่วมมือสู่โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ในกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ เนื่องจากโรงพยาบาลมีบุคลากรที่สูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น จำานวน 12 คน โดยสูบนานๆครั้ง 5 

คน สูบบ่อยครั้ง 4 คน และสูบเป็นประจำา 3 คน จึงดำาเนินการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โดยจัดเขตปลอด

บุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำางาน และให้ทุกคนมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร ครอบครัว และชุมชน โดยมีการแต่งตั้ง

คณะทำางานโรงพยาบาลชานุมานปลอดบุหรี่ ซึ่งมีหน้าที่ออกนโยบายเกี่ยวกับโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และ

ประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทำาป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ตามที่ต่างๆ

และมีการสื่อสารทำาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และ ป้องกันการบริโภคยาสูบในโรงพยาบาล เช่น ห้ามทุกคนสูบบุหรี่ในเขต

โรงพยาบาล ตักเตือนผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลและให้ดับบุหรี่ รวมทั้งให้บันทึกชื่อในแบบบันทึก

ข้อตกลง ไม่สูบบุหรี่ในเขตโรงพยาบาลและรายงานความเสี่ยง นอกจากนี้ผู้บริหารยังนำามากำาหนดเป็น

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ใหม่ โดยผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก อีกทั้ง

ยังสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร

ที่สูบบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้ ที่ดำาเนินการโดยคณะทำางานคลินิกอดบุหรี่ ประกอบด้วยการประเมินการ

ติดนิโคติน คัดกรองสุภาพจิต และซึมเศร้า การตรวจสุขภาพ การรับเข้าบำาบัดและตกลงบริการ การให้

สุขศึกษารายบุคคล การทำาคู่มือของแต่ละคน การให้ยาอมชาดอกหญ้าขาว และนัดติดตามทุก 1, 3 และ

6 เดือน ซึ่งจากการดำาเนินงานตามโครงการทำาให้มีผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้จำานวน 6 คน จากบุคลากรที่

สูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้นทั้งหมด 12 คน 

 โครงการที่ 3 โครงการยอดมนุษย์สุดฟิต โดยคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ซึ่งโครงการ

นี้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องมาจากผลการสำารวจข้อมูลด้านสุขภาพกายดี ที่พบว่า

มีบุคลากรที่มีค่า BMI เกินกว่าค่าปกติถึงร้อยละ 52 ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 ในปี 2562 

จากผลการสำารวจจำานวนวัน   การออกกำาลังกายต่อสัปดาห์ของบุคลากร พบว่า ร้อยละ 68 ของบุคลากร

ทั้งหมดมีการออกกำาลังกายน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ จึงจัดทำาโครงการนี้ขึ้น เพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบใน

การดูแลสุขภาพตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ที่สามารถควบคุม BMI ของตนเองได้ อีกทั้ง

เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง และสร้างแกนนำาด้านสุขภาพ

โดยในปี 2561 จะเป็นการแข่งขันลด BMI ในระดับบุคคล แต่ในปี 2562 ได้มีการปรับกลยุทธให้เป็นการ

แข่งขันลด BMI ในรูปแบบทีม เพื่อให้เกิดผลในวงกว้างขึ้น เป็นการใช้กลุ่มเพื่อน (Peer group) กระตุ้นให้

บุคลากรดูแลสุขภาพทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
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โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่มี BMI เกินทุกคนทั้งหมด 68 คน มาจัดเป็นทีมละ 3-5 คนตามความ

สมัครใจ ได้ทั้งหมด 17 ทีม ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน คือ ทีมที่มีเปอร์เซ็นต์ของ BMI รวมลดลงได้มาก

ที่สุด จากการดำาเนินงานตามโครงการทำาให้ได้ทีมต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรจำานวน 3 ทีม 

ที่จะมาช่วยดูแลและเผยแพร่วิธีการลด BMI เพื่อสร้างแรงบันดาลและเป็นแบบอย่างของบุคลากรผ่านการ

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำาเดือน โดยทีมที่สามารถลดได้มากที่สุดนั้น สามารถลด BMI รวมได้ร้อยละ 5.16 

รองลงมาลดได้ร้อยละ 1.19 และ 1.05 ของ BMI เริ่มต้น ตามลำาดับ นอกจากนี้โครงการนี้ยังทำาให้มีผู้

ที่ BMI เกิน สามารถสามารถลด BMI ได้ 35 คน (ร้อยละ 52 ของผู้เข้าร่วมโครงการ) และได้บุคลากรที่มี

BMI กลับสู่ค่าปกติเพิ่มขึ้นอีก 9 คน ซึ่งโครงการนี้จะยังคงดำาเนินต่อไป โดยมีเป้าหมายคือให้บุคลากร

ทุกคนมี BMI ปกติ  ลดพุงลดโรค มีสุขภาพร่างกายที่ดี เพราะสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์

สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป

 โครงการที่ 4 โครงการประกวดเต้นประกอบเพลงมาร์ชโรงพยาบาลชานุมาน โดยให้แต่ละหน่วย

งานส่งคลิปประกวดเต้นประกอบเพลงมาร์ชโรงพยาบาล นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมยืดเหยียดที่มี

ทุกวันตอนเช้า โดยให้ผู ้อำานวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเป็น

ผู้พิจารณาตัดสิน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกายและเสริมสร้างการมีสุขภาพจิตที่ดี 

ของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร  ผล

การดำาเนินงานมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 กลุ่มงาน จากทั้งหมด 16 กลุ่มงาน ซึ่งทีมชนะเลิศ

อันดับ 1 2 และ 3 ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานการแพทย์ และ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ตามลำาดับ 

 โครงการที่ 5 โครงการสำารวจความต้องการของบุคลากรในการจัดกิจกรรมสร้างสุข เพื่อเปิด

โอกาสให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการในการจัดกิจกรรมสร้างสุข และนำามาใช้เป็น

แนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมได้ตรงกับความต้องการของบุคลากร โดยมีเป้าหมายคือบุคลากรทุกคน

ในโรงพยาบาล ที่จัดเป็น 3 รุ่น    รุ่นละ 40-50 คน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสพบปะ

พูดคุยและรับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ กับผู้บริหาร รวมทั้งมีการ

รายงานผลการสำารวจ Happinometer ให้บุคลากรรับทราบ และร่วมกันเสนอกิจกรรมสร้างสุขโดยใช้

แบบสอบถามปลายเปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี ผลการสำารวจความต้องการของเจ้าหน้าท่ี

พบว่าโครงการที่ต้องการมากที่สุดคือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ได้แรงบันดาลใจในการทำางาน 

และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแบบอย่างที่ประสบผลสำาเร็จ รวมทั้งได้พักผ่อนหย่อนใจ รองลงมาคือ การมี

สถานที่พักผ่อน และ ฟิตเนส จึงเป็นที่มาของโครงการที่ 6 

 โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรสร้างสุขและศึกษาดูงาน Smart-Green & Clean 

Hospital มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี ท่ีมี

การมุ่งเน้นการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และถือเป็นต้นแบบระดับประเทศในการดำาเนินงาน Smart-

Green & Clean Hospital รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการโครงการสร้างสุขของบุคลากร ส่งเสริม

ด้านผ่อนคลายดี และสร้างขวัญกำาลังใจในการทำางาน 
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เสมือนเป็นรางวัลให้บุคลากรทุกคนท่ีร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงพยาบาลจนสามารถผ่านการประเมิน 

HA ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการกลับมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา

องค์กร และช่วยกันนำาพาให้โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Smart-Green & Clean Hospital ระดับดี

มากได้ต่อไป จากผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการนี้ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจ

โดยรวมร้อยละ 70.51 ได้รับความรู้และมีประโยชน์ร้อยละ 73.24 มีความรู้สึกรัก ผูกพัน และเกิดความ

สามัคคีในหมู่คณะร้อยละ 70.70 และ ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีกร้อยละ 80.28

 โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ด้านการวิจัย R2R และ นวัตกรรม มุ่งสู่ Thailand 

4.0 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสร้างงานวิจัยแก้ไขปัญหาในงานของตนเอง ส่งเสริมความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถของบุคลากรผ่านการทำา R2R และนวัตกรรม ภายใต้สภาพแวดล้อม

ของงาน และส่งเสริมให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานผ่านเวทีการนำาเสนอทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ในระดับต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจและกำาลังใจในการทำางาน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การพิจารณา

ขั้นเงินเดือน จากการดำาเนินงานภายใต้ การสนับสนุนและผลักดันอย่างจริงจังของผู้อำานวยการโรง

พยาบาล ซึ่งเป็นแบบอย่างของการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยในการพัฒนางานและคิดค้นนวัตกรรมให้

กับบุคลากร ทำาให้ในปี 2562 โรงพยาบาลมีผลงานวิชาการทั้งหมด 11 เรื่อง ซึ่งได้รับรางวัลจากเวทีระดับ

ประเทศ 2 เรื่อง ได้แก่ นวัตกรรมมาตรวัดความเตี้ยเด็กไทยที่ทำาให้วินิจฉัยเด็กเตี้ยได้ทันที ในระดับดีจาก

รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ นวัตกรรมระบบ

ระบายของเหลวจากช่องปอดโดยไม่ใช้นำ้า สำาหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ปอด ซึ่งช่วยลดปัญหา

ความล่าช้าและความผิดพลาดจากการติดตั้งระบบแบบดั้งเดิม ทั้งยังลดต้นทุนจาการติดตั้งระบบในแต่ละ

ครั้ง จากเวทีงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข และรับรางวัลระดับดีเด่นในเวทีระดับประเทศ 2 

เรื่อง ได้แก่ นวัตกรรมที่ถอดเข็มทางทันตกรรม จากเวทีงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ที่ช่วย

ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำาทันตบุคลากร และการพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่าง

ร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียมเตือนการนวดมดลูกต่อคุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะ

แรก ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่นในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย และได้

รางวัลชนะเลิศในการประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน, รางวัลระดับเขต 1 เรื่อง คือ ฐานปรับปริมาณ

ยาฉีดอินสุลิน ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับปริมาณยาได้แน่นอนกว่าการไม่ใช้ฐาน และใช้เวลาในการปรับ

ยาน้อยกว่า, และระดับจังหวัดอีก 2 เรื่อง ซึ่งถือว่าประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างมาก ทำาให้บุคลากรในองค์กร

มีความภาคภูมิใจ มีกำาลังใจในการพัฒนางานประจำา แก้ไขปัญหางานประจำาด้วยงานวิจัยได้ อย่างเต็ม

ความสามารถ ทำาให้มีความสุขและเห็นคุณค่าในตนเองในการทำางานอย่างมีความสุขในองค์กร ซึ่งจากเดิม

ที่เคยมีผลงานวิชาการเพียง 1 เรื่องต่อปีเป็น 11 เรื่องต่อปี และการรันตีด้วยรางวัล เป็นการพัฒนาด้าน

ผลงานวิชาการแบบก้าวกระโดด
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 ทั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆในองค์กร ทั้งในรูปแบบพี่สอนน้อง การสื่อสารสองทางกับ

หัวหน้างาน การสื่อสารและการแบ่งปันทักษะทั้งระหว่างผู้ที่เชี่ยวชาญกว่า และระหว่างผู้ที่ประกอบ

วิชาชีพในหน่วยงานเดียวกันและต่างหน่วยงาน การเขียนรายงานสรุปสิ่งที่ได้รับหลังการไปประชุม เพื่อให้

ผู้สนใจได้ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการในเว็บไซต์โรงพยาบาลที่หัวข้อ 

คลังวิชาการ การให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในส่วนที่เป็นส่วนรวม ใช้ร่วมกันหรือดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน

การให้อำานาจตัดสินใจ เช่น การโหวตเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน การโหวตว่าจะตัดต้นตีนเป็ดหลังรพ.หรือ

ไม่ เพราะช่วงมีดอกเหม็น บางคนก็ว่าหอม และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กร 

เช่น กรณีพัสดุหายจะแก้ไขอย่างไร 

 จากโครงการที่ได้ดำาเนินงานไปแล้วบางส่วนยังมีการปรับกลยุทธ์เพิ ่มเติมโดยผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลเช่นเพิ่มนโยบายให้เป็นโรงพยาบาลปลอดอบายมุข ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และ

การเสี่ยงโชค อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างสุขให้กับบุคลากรในด้านความก้าวหน้าในสายงาน

เนื่องจากพบว่ามีบุคลากรที่สามารถส่งผลงานปรับตำาแหน่งได้ แต่ยังมีปัญหาในการเขียนผลงานวิชาการ

โรงพยาบาลจึงเห็นโอกาสพัฒนาเพื่อสร้างสุข  ด้านการงานดีให้กับบุคลากร โดยมีแผนจัดตั้งคลินิกวิชาการ

ที่จะช่วยเหลือ สนับสนุน และผลักดันให้บุคลากรทุกคนให้มีความก้าวหน้าในสายงานผ่านการทำาผลงาน

วิชาการ และหากบุคลากรในองค์กรมีความสุข ก็จะมีแรงกายแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาตนเอง

พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และจะเป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลให้บริการประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีอย่าง

ยั่งยืนต่อไป เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ บริการดี มีมาตรฐาน เชี่ยวชาญงานชุมชน

https://youtu.be/rd5iEgfFTHk
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บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งองค์กรที่ได้เริ่มต้นในการขับเคลื่อน

องค์กรสร้างสุขเพราะเชื่อว่าเมื่อบุคลกรมีความสุข ย่อมส่งผลต่อการพัฒนางานและการให้บริการ ปัจจุบัน

โรงพยาบาลกำาใยช่วงขยายการบริการซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 ขนาดเตียงมีบุคลากรทั้งหมด 428 

คน ในขณะที่อัตรากำาลังไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำาให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยหล้าและเกิด

ภาวะเครียดจากงานประจำา รวมถึงปัญหาสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานพบว่ากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย

เพิ่มสูงขึ้นทำาให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางานเป็นอย่างมาก

 ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุขที่กำาหนดให้หน่วยงานมีการดำาเนิน

การให้เกิดองค์กรแห่งความสุข จึงเป็นกลยุทธที่โรงพยาบาลตระการพืชผล ให้ความสำาคัญและส่งเสริม

สนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 ข้อมูลที่มาและปัญหาของหน่วยงาน ข้อมูลของการตรวจสุขภาพ จนท.โรงพยาบาลตระการพืชผล

ปี 2561 พบว่า กลุ่มเสี่ยง  BMI เกินจำานวน 94 คน Clolesterol 152 คน  กลุ่มป่วยด้วย โรคความดัน

โลหิตสูง 17 คน โรคเบาหวาน 7 คน และเบาหวานความดันโลหิตสูง 3 คน และผลการตรวจสุขภาพ

ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตโรงพยาบาลตระการพืชผล จำานวน 9 หมู่บ้านพบว่า กลุ่มเสี่ยง ปี 2561 

จำานวน 347 คน กลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูง 558 คน โรคเบาหวาน 148 คน และเป็นเบาหวานและ

ความโลหิตสูง 152 คน จากข้อมูลทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เป็นกลุ่มวัยทำางาน ร้อยละ 57 และผู้สูงอายุ

ร้อยละ 43  จึงจำาเป็นจะต้องพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ทั้งในบุคลากรเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

และประชาชนพัฒนาความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส.  เสริมทักษะและกิจกรรมการออก

กำาลังกาย ส่งเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ เพื่อส่งผลต่อการมีสุขภาพที่

แข็งแรงประสิทธิภาพการทำางาน ลดความเครียดและค่าใช้จ่ายที่ตามมาหากมีภาวะเจ็บป่วยการเป็นภาวะ

ของครอบครัวในการดูแล และการเข้าสังคมลดลงหลังเกิดการเจ็บป่วย จากข้อมูลดังกล่าวผู้บริหารและ

ผู้รับผิดชอบงานองค์กรสร้างสุขและงานส่งเสริมสุขภาพมองว่าสุขภาพร่างกายเป็นจุดเริ่มต้นของความสุข

ที่ส่งผลกระทบต่อความสุขด้านอื่นๆ เพราะฉะนั่นหน่วยงานจึงสนับสนุนให้มีโครงการการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพบุคคลากรเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายชุมชนเป็นกิจกรรมในการตอบโจทย์ของการ

สร้างความสุขให้กับคนในองค์กรทุกมิติ

 เส้นทางของการสร้างสุขของโรงพยาบาลตระการพืชผลเกิดจากการได้รับโอกาสจาก สำานักวิจัย

สังคมและสุขภาพ ให้เป็นหนึ่งใน 20 โรงพยาบาลจากทั่วประเทศ ที่ได้ผ่านหลักสูตรนักสร้างสุขและ

หลักสูตรองค์กรสร้างสุข โดยได้นำาองค์ความรู้ทักษะ มาใช้ในหน่วยงานผ่านการจัดอบรมให้กับบุคลากร

จนท.ทุกระดับและบูรณาการงานสร้างสุขเข้ากับแผนงานและโครงการต่างๆให้หน่วยงานมีกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง

โรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน อำาเภอตระการพืชผล
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โดยให้ความสำาคัญสร้างคุณค่าในตนเอง ส่งเสริมให้งานประจำาเป็นงานบันดาลใจ ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ดูแลบุคลากรในองค์กรทั้ง 3 ช่วงวัย 3E คือ ENTER ENGAGD และ EXIT จากแนวความคิดของผู้บริหาร

การบูรณาการงานสร้างสุขเข้ากับงานประจำาเป็นปัจจัยที่สำาคัญทำาให้การทำางานครอบคลุมปัจจัยแห่ง

ความสุขของบุคลากรและที่สำาคัญบุคลากรของหน่วยงานยังมีความเชียวชาญเป็นพิเศษเป็นวิทยากร

นักสร้างสุขในโรงพยาบาลทั่วประเทศย่อมเป็นเครื่องยืนยังถึงความสำาเร็จของโครงการ

ผลการดำาเนินงานองค์กรสร้างสุข
happy workplace ความสุข 8 ประการ  

 1. Happy Body  ส่งเสริมให้ จนท.โรงพยาบาลและชุมชน ให้หันมาดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพจน เกิดบุคคลที่สามารถลดนำ้าหนักได้ เกิดบุคคลที่ควบคุมโรคเรื้อรังของตนเองได้

ปัจจุบันมีบุคลากรเจ้าหน้าที่และเครือข่ายชุมชนเป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพจำานวน 78 คน โดยได้

โอกาสเป็นวิทยากรในการสร้างแรงบันดาลด้านสุขภาพให้กับเวทีต่างๆและคนในชุมชน เกิดพื้นที่สุขภาพ 

3 แห่ง ที่ในอดีตไม่เคยมีมาก่อนเป็นศูนย์ของการสร้างสุขอย่างแท้จริง 

 2. Happy Relax  ทำาให้ จนท.มีความสุขได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยและความเครียดจากการ

ทำางาน โดยส่งเสริมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ การจัดทำา mapออนไลน์ แนะนำาสถานที่ต่างๆใน

อำาเภอเอื้อความสะดวกให้กับ จนท.และชุมชน มีการสนับสนุน สื่อคู่มือการออกกำาลังกายและนวัตกรรม

สุขภาพ นอกจากนั้นโรงพยาบาลตระการพืชผลมีการขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมจนได้รับการประเมินเป็น

โรงพยาบาลต้นแบบ ระดับดีมาก Green and Clean Hospital

 3. Happy Heart  บุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศลเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ซึ่ง

มีแนวคิดว่าการวิ่งได้สุขภาพและยังได้ทำาบุญเกิด เกิดการดูแลสุขภาพองค์รวม ต่อตนเอง ครอบครัว และ

หน่วยงาน อีกทั้งการเป็นจิตอาสาในคลินิกบริการโรคเรื้อรังในวันทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส

 4. Happy Soul  มีการจัดตั้ง ชมรมที่มีชื่อว่า ตระการยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดยได้รวบรวมสมาชิก

จนท.และผู้มีจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสา สาธารณะประโยชน์ในโรงพยาบาลและชุมชน เป็นประจำา

ทุกเดือน เช่น การทำา 5 ส. การออกกำาลังกายปั่นเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน  การระดมทุนร่วมบริจาค

เงินผ่านกิจกรรมของชุมชน จัดให้ตลาดสีเขียวทุกวันจันทร์ จำาหน่ายผักปลอดสารพิษสินค้าราคาถูกเพื่อ

สุขภาพ จัดเวทีร้องเพลงกลอนลำาต่างสร้างความสุขให้กับผู้รับบริการ 

 5. Happy Money   มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเสริมผ่านระบบตลาดออนไลน์และกลุ่มไลน์

เจ้าหน้าท่ี เพ่ือลดปัญหาความทุกข์จากการเงินเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว เกิดสัมพันธ์ภาพระหว่างจนท.ท่ีดี

 6. Happy Family   นอกจากการปรับเปลี่ยนสุขภาพของตนเองยังส่งผลต่อครอบครัวและคน

ใกล้ชิดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน 

องค์กรมีการสนับสนุนงบประมาณและโครงการต่างๆ มีช่องทางการเสริมพลังเช่นการประชาสัมพันธ์ร่วม

แสดงความยินดีในกิจกรรมความสุขของเจ้าหน้าที่และคนในครอบครัวในวาระต่างๆเป็นเป็นแบบอย่างให้

กับจนท. ท่านอื่น เช่น วันเกิด การบรรจุ การเลื่อนตำาแหน่ง จบการศึกษา การท่องเที่ยว กิจกรรมการ

ออกกำาลังกายในครอบครัว การได้รับรางวัลและผลงานต่างๆของจนท.ในหน่วยงานเป็นต้น  เป็นต้น
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 7. Happy Brain มีการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้และสร้างคุณค่าให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผ่านการ

พัฒนาผลงานวิชาการงานวิจัยและ RsR ในเวทีต่างๆทุกระดับ

 8. Happy Society  มีการเชื่องโยงการดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ในองค์กรมีการเผยแพร่ในสังคม

ผ่านระบบออนไลน์และกลุ่มเครือข่ายต่างๆโดยเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม เช่น เครือข่าย 

ออกกำาลังกาย เครือข่ายอสม. เครือข่ายชมรมจิตอาสา เครือข่ายอาหารปลอดภัย  เครือข่ายผู้ป่วยและผู้

สูงอายุ  โรงพยาบาลตระการพืชผล มีการพัฒนาวิทยากรด้านองค์สร้างสุขที่โดยได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยน

และถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างสุขในองค์อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับผู้ปฏิบัติและผู้บริหารองค์กร

ภายนอกเช่น สสจ.อุบลราชธานี สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.ร้อยเอ็ด สสจ.ยโสธร สสจ.นครราชสีมา โรงพยาบาล

โนนคูณ โรงพยาบาลบ้านบึง โรงพยาบาล 50 พรรษา โรงพยาบาลนำ้ายืน เป็นต้น นอกจากนั้นนักสร้าง

สุขในหน่วยงานได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือให้กับ สวสส. หนังสือชื่อว่า ทำาเล่นให้เป็นงาน 101 เกม

นันทนาการบันดาลใจ

 เป็นหนังสือคู่มือในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและสร้างสุขในองค์กรให้

กับบุคคลากรสาธารณสุขกว่าทั่วประเทศ

 มีการจัดส่งเสริมการสร้างเครือข่ายจนท.สู่ชุมชนจนเกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหกรรมงานบันดาลใจที่โรงพยาบาลตระการพืชผลจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี เน้นให้

จนท.ได้มีโอกาสมาแชร์เรื่องราวสร้างสุข แชร์เรื่องเล่าภาพเล่าเรื่อง

ปัจจัยเงื่อนไขความสำาเร็จ
 1. การมีส่วนร่วมของบุคคลกรเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายชุมชน

 2. กระบวนการการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นกิจกรรมที่บูรณาการและสอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที่

 3. การใช้องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมการออกกำาลังกายที่หลายหลากให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 4. มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและองค์กรสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ 

 5. การใช้กระบวนแลกเปลี่ยนรู้สร้างแรงบันดาลใจค้นหาคนต้นแบบมาพูดคุยในทุกกิจกรรม

 6. การมีบุคคลกรที่เป็นวิทยากรงานบันดาลใจซึ่งเป็นทีมร่วมกับ อ.หมอโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ใน

หลักสูตร CEEO  มาปรับใช้ในกิจกรรม

 7. องค์กรสร้างสุขในบุคลากรเร่ิมต้นจาก Happy Body จนนำาไปเช่ือมโงสู่ Happy ด้านอ่ืนๆตามมา

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำาเนินโครงการ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 การจัดกิจกรรมในหน่วยงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกเดือนการส่งเสริมกลุ่ม

เป้าหมายเข้ารับบริการในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยในปัจจุบันมีการให้บริการในกลุ่ม

ประชาชนทั่วไป จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมโดยเน้นไปที่กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมคลินิก

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกวันพุธ ส่งเสริมบุคคลต้นแบบให้มีโอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจกับกับ

คนอื่นๆ

         https://youtu.be/aRKcEwsmTCw
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โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทสรุปผู้บริหาร
 การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Happy Organization) ของโรงพยาบาล

สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และความสุขของบุคลากร เป็นนโยบายที่

สำาคัญของผู้บริหารสูงสุดที่จะนำาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน มีการกำาหนดนโยบาย และ

กระบวนการพัฒนาคนอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง ทั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และการประชุมใหญ่ประจำาปีแก่บุคลากรเพื่อรับฟังการ

ถ่ายทอด นโยบายและจุดมุ่งเน้นในการพัฒนา มีการกำาหนดทิศทางและค่านิยมขององค์การ พัฒนา

ศักยภาพในการดูแล รักษาระดับทุติยภูมิขั้นสูงเพื่อให้เป็นที่พึ่งพิงในด้านบริการสุขภาพแก่ชุมชนและ

โรงพยาบาลลูกข่าย โดยการ พึ่งพาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงและ

มีการลงทุนที่คุ้มค่า นอกจากนี้ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร

มีความสุข เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การพัฒนา เช่น การพัฒนา Comfortable Hospital, การ

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา การเสริมพลังการจ่าย ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการทำางานของบุคลากร

ใช้หลักคิดการบริการแบบ 16M, Service Excellence และการสนับสนุนให้มีแนวทางใหม่ ๆ ในการ

แก้ปัญหา (R&D, R2R) รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ เครือข่ายและชุมชนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา คุณภาพและโรงพยาบาลมีการเจริญ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา Green & Clean Hospital ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์, พัฒนาการจัดการขยะติดเชื้อและการจัดการนำ้าเสียที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มี การจัดการแยกขยะ

งดการใช้โฟมและถุงพลาสติก รวมทั้งการงดสูบบุหรี่และสวมหมวกนิรภัยในโรงพยาบาล แสดงให้เห็นถึง

การมีส่วนรับผิดชอบต่อความผาสุกของสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 โรงพยาบาลมีการสร้างบรรยากาศการทำางานที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำางาน โดยการ 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรม Morning Talk, Lunch Talk และ Evening Talk ทั้งในหน่วยงาน และทีมคร่อม

สายงาน เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากการทำางาน พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงผลงาน วิธีการ

ทำางานให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อนำาไปใช้ในองค์กร

อย่างทั่วถึง มีการจัดการถ่ายทอดความรู้ด้วย One page ประชาสัมพันธ์ และมีการจัดกิจกรรมวิชาการ

สำาหรับให้บุคลากรที่ไปอบรมวิชาการจากสถาบันอื่น มาถ่ายทอดความรู้ให้รับทราบในองค์กร โดย

กิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเวลาพัก รับประทานอาหารเที่ยง เพื่อมิให้เสียเวลาในการทำางาน มีการสร้างแรง

จูงใจ และสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำาให้ผลความพึงพอใจและความผูกพันใน

กลุ่มบุคลากรมากกว่าร้อยละ 95 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่น การสื่อสาร การ

สร้างการมีส่วนร่วม ระบบและการจ่าย ค่าตอบแทน ฯลฯ ทำาให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทำางานและ

สร้างผลงานให้กับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีภาระงานมาก มีการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ

ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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ติดตามภาวะสุขภาพ และ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำาให้บุคลากรเข้าร่วมอย่างชัดเจน เช่นการจัดกีฬาสี 10 

เดือน การออกกำาลังกายวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ฯลฯ ทำาให้ผลลัพธ์สุขภาพมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ลดกลุ่มเสี่ยงและ

กลุ่มป่วย มีการดำาเนินการเพื่อให้ บุคลากรมีความปลอดภัยในการทำางานโดยการตรวจสุขภาพตามภาวะ

เสี่ยง การปรับสภาพแวดล้อมในการ ทำางาน การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำางาน และการให้วัคซีนป้องกัน

โรคอย่างครอบคลุม

 โรงพยาบาลมีการจัดโครงสร้างอาคารสถานที่ไว้เป็นอย่างดี มีความสะอาดเป็นระเบียบ มีพื้นที่ 

กว้างขวางไม่แออัด มีการสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อตอบสนองศักยภาพโรงพยาบาลที่เติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่าง

เหมาะสม เช่น อาคารอุบัติเหตุ อาคารห้องผ่าตัด อาคารห้องพิเศษ ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต

ในการทำางานที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการดำารงชีพ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีการจัดสิ่งอำานวยความ

สะดวกต่าง ๆ เป็นอย่างดี เช่น ร้านค้าสะดวกซ้ือ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีการจัดพ้ืนท่ีพักผ่อนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

มีลิฟต์ขนส่ง มีห้องพักญาติ มีลานกิจกรรม ออกกำาลังกาย และห้อง Fitness สำาหรับบุคลากร ฯลฯ มีระบบ

รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุม มีการสำารวจตรวจสอบด้าน ENV 

ด้วยทีม ENV และ หน่วยงานเชียวชาญจากภายนอก นำาผลมาพัฒนาปรับปรุงอย่างครอบคลุม มีการจัด

กิจกรรมโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม คนดีศรีสิชล สำาหรับบุคลากรทั้งองค์กร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

มีคุณธรรม จริยธรรม โดยแบ่งการ จัดกิจกรรมเป็น 4 รุ่น เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วม

โครงการได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือสังคม โดยแบ่ง

กิจกรรมหลักเป็นรายไตรมาส และ รวมตัวกันทำา กิจกรรมจิตอาสา เมื่อคราวจำาเป็น เช่น ช่วยเหลือ

ประชาชนพายุปาบึก

 จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

เสริมสร้างให้คนทำางานมีความสุข ท่ีทำางานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ ส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความสุขในการทำางาน และมีความผูกพันต่อ

องค์กร ทำาให้ผลความพึงพอใจและความผูกพันในกลุ่มบุคลากรมากกว่าร้อยละ 95 อัตราการคงอยู่ของ

บุคลากร Retention Rate มากกว่าร้อยละ 94 บุคลากรสามารถให้บริการประชาชนและผู้รับผลงานอื่น

ได้อย่างมีคุณภาพ ทำาให้คะแนนร้อยละความเชื่อมั่นผูกพันของผู้รับบริการและผู้รับผลงานอื่น มากกว่า

ร้อยละ 95 ตอบสนองนโยบายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน จนสามารถ

เป็นแบบอย่าง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากองค์กรจากภายนอก ส่งผลให้โรงพยาบาลสิชลได้รับ

คะแนนประเมินความพึง พอใจจากผู้รับบริการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ่มโรงพยาบาลระดับ M1 

และได้รับคัดเลือกเป็น สถานพยาบาลประกันสังคมในดวงใจ
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่จะนำาองค์กรไปสู่องค์การแห่งความสุขอย่างยั่งยืน คือ ผู้บริหารสูงสุด เป็น

ผู้นำา การเปลี่ยนแปลง มีความสามารถการบริหารความแตกต่าง การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำาองค์กร

และการให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จนสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข

อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์กรมากขึ้น และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน

สำาคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กร ทำาให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรและแสดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของ องค์กร อันจะส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

https://youtu.be/kAx_9WWvph8
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แรงบันดาลใจ เปลี่ยนองค์กร โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อำาเภอร่อนพิบูลย์ 

 คำาตอบสุดท้าย กระทรวงสาธารณสุข  มุ่งเน้นให้  ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบ

สุขภาพยั่งยืน  ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ซึ่งรวมถึง การบริหารบุคลากร

เป็นเลิศ (People Excellence) โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ตระหนักถึงการให้คุณค่าในตนของบุคลากร 

ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการกำาลังคนในฐานะ “ทรัพยากร” ที่องค์กรต้องใช้งานให้คุ้มค่าที่สุด  หาก

มีการบริหารประสบการณ์ของบุคลากรให้มีคุณค่า  มีขวัญและกำาลังใจที่ดี มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ทำา

มีความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ มองเห็นคุณค่าของงานที่ทำา ได้รับการพัฒนายกระดับความรู้

และทักษะ  เปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพที่มีในการสร้างสรรค์และพัฒนางานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ

รวมทั้งมีการพัฒนา วัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กรก็จะส่งผล ให้บุคลากร

ทำางานอย่างมีความสุข และยกระดับคุณภาพของงานที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น จากการประเมินความสุขบุคลากร

โดยรวมของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  ด้วย HAPPINOMETER ของกระทรวงพบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ

65.48 บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีๆ ลาออกจากจากราชการ เมื่อสอบถามเชิงลึกคนที่ลาออก

จากงาน ขอย้าย โอนหน่วยงาน พบว่า ไม่มีความสุขกับการทำางาน ไม่มีคุณค่าในตน เครียด ไม่มีความ

ก้าวหน้าในงานอาชีพ  ไม่ได้ทำางานที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ขาดพี่เลี ้ยงและระบบสอนงานที่ชัดเจน 

โรงพยาบาลมีผู้บริหารคนเดียวยาวนานมากกว่า 30 ปี บุคลากรอายุเฉลี่ย 39 ปี ส่วนมากอยู่ในกลุ่ม 

Generation X,Y,BB ร้อยละ  44.6, 42.8  และ 10.2 ตามลำาดับ ต้นปีงบประมาณ เป็นการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม จึงเกิดแนวคิด

ที่จะนำาหลักการสร้างแรงบันดาลใจ มาออกแบบระบบการสร้างสุขให้กับองค์กรและเปลี่ยนองค์กร ด้วย

ศักยภาพของทุกคน ซึ่งแรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังที่เราทุกคนใช้ในการผลักดันตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นจากความคิดหรือการกระทำา เพื่อให้เราเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำาเร็จ ประกอบด้วย 3 

ปัจจัยหลักที่ทำาให้ไม่ท้อถอย คือ 1) มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่โดยใช้เงื่อนไขภายในจิตใจของตนกำาหนดขึ้น  2) 

เป็นกิจกรรมที่ทำาแล้วมีคุณค่า เก่งขึ้น  3) มีอำานาจที่จะเลือกทำาสิ่งนั้น จึงนำามาประยุกต์ใช้ 

ในกระบวนการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นครอบคลุมทุกมิติของการประเมินความสุข

 สืบเนื่องจากนักสร้างงานบันดาลใจย้ายไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลพร้อมกับการเปลี่ยน

ผู้บริหารจึงได้ร่วมวิเคราะห์บริบทโรงพยาบาลเพื่อออกแบบกิจกรรมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ รับรู้นโยบาย

ยุคปฏิรูประบบ ของกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้บริหาร นพ.ธรรมสถิตย์  พิบูลย์ (ผอ.) พร้อมๆกับการร่วม

ออกแบบปรับเปลี ่ยนที ่ทำางานและโครงสร้างทางการบริหารเพื ่อให้มีความคล่องตัวในการทำางาน

จัดกิจกรรมอบรมพฤติกรรมบริการที่ประชาชนคาดหวังให้ทุกคนมีความเข้าใจและปฎิบัติในแนวเดียวกัน

สร้างคุณค่าในตนยกแรก (Quick Win) โดยให้ทุกหน่วยงานส่งบุคคลต้นแบบ ทุกหน่วยงาน ผู้อำานวยการ

มอบเกียรติบัตร ชื่นชมยกย่อง จำานวน 31 คน มอบในงานมหาสงกรานต์โรงพยาบาล มอบหมายให้คนดี

ร่วมออกแบบกิจกรรมพัฒนาองค์กร ก่อตั้งเป็น กลุ่มผู้ก่อการดี ผู้บริหารเดินเยี่ยมหน้างานในตอนเช้า

ทุกวันเพื่อให้กำาลังใจสอบถามปัญหาทุกข์ สุข
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จุดไหนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง หารือแลกเปลี่ยน เพื่อออกแบบร่วมกัน บันทึก คลิป VIDEO มาแลก

เปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ แจ้งว่าจุดไหนกำาลังจะเปลี่ยนอะไร ถ่ายทอดหลักการผ่านบุคคลต้นแบบ ที่มาจากการ

คัดเลือกทุกหน่วยงาน เพื่อจะช่วยสื่อสาร เป็นแกนนำาในการจัดกิจกรรมต่างๆ พูดคุยทั้งผู้รับบริการและ

บุคลากร รับฟังข้อเสนอแนะร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการทำางาน ที่ทำาแล้วมีคุณค่าทำาแล้วเก่งขึ้น ปรับเปลี่ยน

เพื่อความสุขสบายตามความคาดหวังคนหน้างานในส่วนที่สามารถ ดำาเนินการได้ง่าย เน้นการมีส่วนร่วม

ในการออกแบบระบบและกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาล  เชิญ อ.นพ.โกมาตร  จึงเสถียร

ทรัพย์ จาก สวสส. ร่วมเสริมพลังแก่หัวหน้างานทุกระดับ ระดมแนวคิดจากตัวแทนทุกหน่วยงาน นำาแบบ

ประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) มาประยุกต์ใช้ จัดกิจกรรมสร้างสุข ผ่านเวทีวิชาการ ให้นำาเสนอเรื่องเล่า

ผลงานที่ประทับใจจากการทำางาน หรือเสนอนวัตกรรม CQI ตามที่มีผลงานเดิมอยู่ เขียนส่งให้นักสร้างสุข

ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผอ.และหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลที่จะเกษียณอายุในอีกหนึ่งปี

ท่านฝันมาตลอดว่าอยากให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรสร้างสุข คอยชื่นชม เสริมพลังแก่ทุกเรื่องทุกคนที่มา

นำาเสนอ พร้อมมอบประกาศนียบัตรทุกเรื่องไม่ต้องแข่งขัน ทุกเรื่องมีคุณค่าแตกต่างกันไป บางท่าน

นำาเสนอผ่านคลิปเสียง สามารถส่งผ่านไลน์กลุ่มที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย จัดทำารูปเล่ม ไฟล์ เรื่องราว ให้ใช้ใน

ห้องพิเศษ ในการจัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ส่วนมากจะส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะแลกเปลี่ยนเพื่อ

ให้คนเก่งได้ต่อยอดสมรรถนะของตนเอง มีบุคลากรที่คอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือกัน เช่น ช่วยกันร้อยเรียง

เรื่องราวผลงานที่เป็นเรื่องเล่า นวัตกรรม และการจัดการความรู้นำาเสนอระดับเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 

เราส่งผลงานไป 4 เรื่อง ได้รับรางวัลกลับมา 3 เรื่อง เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันทั้งองค์กรครั้งแรกที่ชื่อ 

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ปรากฏในเวทีมหกรรมวิชาการระดับเขต จึงเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรอยาก

เรียนรู้มากขึ้น เราจึงแบ่งไลน์กลุ่มเพื่อการสื่อสารความรู้ไว้ 3 ระดับ คือ 

 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Change sponsor) มักจะสื่อสารข้อมูลเชิงนโนยาย ความรู้เชิงบริหาร

เพื่อการวิเคราะห์นำาไปใช้ การเป็นต้นแบบ การประกาศนโยบาย เพื่อการสนับสนุนงานบันดาลใจและ

งานคุณภาพ  เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร 

 2. ระดับกลาง (Change catalyst) การสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์งานบันดาลใจ  จิตวิญญาณในการ

ทำางาน การเสริมพลังผู้ร่วมงาน  การเป็นโค้ช  สนับสนุนการเล่าเรื่องที่ภาคภูมิใจในงานของตนอย่าง

ต่อเนื่อง สรุป สื่อสารการเชื่อมโยงผลงานกับมาตรฐานต่างๆ การสื่อสารอย่างสันติ 

 3. ระดับผู้ปฏิบัติทุกคน (Change maker) สื่อสารความรู้ภาพรวมในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล การฟังเสียงลูกค้า การสร้างพฤติกรรมที่ประชาชนคาดหวัง การสื่อสารอย่างสันติ 

การคิดบวก การสร้างคุณค่าในตน การเขียนเรื่องเล่าแรงบันดาลใจ ในการทำางาน 

 องค์กรมีการรวมกลุ่มบุคลากรที่มีแนวคิดแปลกแหวกแนวมาจากทุกระดับ เพื่อมาหารือการจัด

กิจกรรมประเพณีโดยทีมงานที่สมาชิกสรรหาคนที่ใช่ เพื่อนที่ชอบมาร่วมกิจกรรม กำาหนดและดำาเนิน

กิจกรรมให้ต่อเนื่องจัดให้มีการแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยวิธีการต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ

เวทีประกวดเพื่อความผ่อนคลาย  การนำาเสนอผลงานวิชาการ ผ่านเรื่องเล่า การผลิตนวัตกรรม นำาไป

ทดลองใช้ ให้ผู้ใช้ร่วมประเมินผลและแจ้งความต้องการเพิ่มเติม
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เพื่อความทันสมัย และสะดวกใช้ การรวมกลุ่มพบปะ บุคลากรตามราศีเกิดเช่น เดือน พฤษภาคม จะให้

กลุ่มเดือนเมษายน มาแลกเปลี่ยนกิจกรรมดีๆในกลุ่มของตน วนๆไป  นำาเสนอ CQI นวัตกรรม ส่งเสริม

ให้บุคลากรออกเป็นพี่เลี้ยง หรือวิทยากรโรงพยาบาลอื่นๆ กรณีหน่วยงานอื่นๆ ขอศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้

เจ้าของผลงานมานำาเสนอและแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าแก่คนทำางาน เกิดทักษะใน

การสื่อสารและได้รับการยอมรับ ทุกๆเดือนของการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ผอ.มอบ

รองผู้อำานวยการทั้ง 5 กลุ่มภารกิจต้องสรรหาบุคคลที่น่าชื่นชมนำามารับรางวัล กล่าวชื่นชมต่อเวทีประชุม

ผู้บริหาร ก่อนเริ่มประชุม จากตัวแทนทั้ง 5 กลุ่ม เป็นช่องทางให้หัวหน้าและคนทำางานต้องชื่นชมกันมาก

ขึ้นเห็นคุณค่าของคนตัวเล็กตัวน้อย

 จัดกิจกรรมสร้างสุขบุคลากรทุกคน จำานวน 3 รุ่นๆ ละ1 วัน เพราะเริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้พร้อม

ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในภาพที่ใหญ่ขึ้น ก่อนการอบรม ผอ.สื่อสารทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในยุคใหม่ กำาหนดเป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อคนร่อนพิบูลย์ 

กิจกรรมก่อให้รู้จักกันมากขึ้น สนุกสนาน ฝึกทักษะการการฟัง การสื่อสาร การทำางานเป็นทีม และให้ร่วม

วิเคราะห์ออกแบบการจัดกิจกรรมสร้างสุขมิติต่างๆ การจัดสถานที่ทำางาน การอบรม เวทีสื่อสารผลงาน 

เพื่อใช้ประกอบการวางแผนงานโครงการในการทำายุทธศาสตร์ใหม่ขององค์กรปี 2563-2572

 การสร้างแรงบันดาลใจก่อให้รู้สึกมีคุณค่าในตน จากการใช้กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจอย่าง

ต่อเนื่องสอดแทรกทุกกิจกรรม สร้างคุณค่าคนทำางานสื่อสารอย่างสันติการคิดบวก มีความมั่นใจกล้าคิด

กล้าทำาสิ่งใหม่ช่วยให้สมาชิกได้ช่วยกันวางแผนงาน ออกแบบการจัดการระบบบริการที่ชัดเจนประโยชน์ 

จากการประเมินโดยรวมเป็นที่ประทับใจของบุคลากร ทุกคนอยากเข้าร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดผลงาน

 ระดับหน่วยงาน 1) นำาปัญหาและความไม่คล่องตัวจากการทำางานมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ

ออกแบบเพื่อพัฒนางานที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน ไม่โทษตัวบุคคลแต่หาทางออกด้วยการ

ออกแบบทบทวนระบบงาน นำาข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่างๆมาร่วมวางแผนออกแบบ

ระบบการทำางานและร่วมทำางานอย่างมีความสุข 2)  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเรียนรู้จากผลงาน CQI 

นวัตกรรม การสรุปโครงการเด่น แก่บุคลากรทุกระดับเป็นองค์กรมีชีวิต มีการพัฒนาต่อยอดระบบงาน

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องสร้างความผูกพันต่อสมาชิกและต่อองค์กร  3) ทีมงานมีผลงานวิชาการเพื่อหารูปแบบ

และคำาตอบในเชิงวิชาการเพื่อวางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่องผ่านงานวิจัย / R2R CQI นวัตกรรม

 ในระดับโรงพยาบาลปี 2562  1) ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ฉบับ

ใหม่ 2) ผลงานการดูแลผู้ป่วย NCD ดีเด่นระดับจังหวัด  ในระดับเขตสุขภาพที่ 11 รับ 3 รางวัลคือ 1 

นวัตกรรมโปรแกรมระบบจัดการครุภัณฑ์บนเครือข่าย รองชนะเลิศ 2 ระบบช่วยระบุชนิดงูจากภาพถ่าย

สำาหรับดูแลผู้ป่วยผ่านโปรแกรมสำาเร็จรูปไลน์ “สายด่วนงูเข้าบ้าน”รางวัลชมเชย  3 การจัดการความรู้

ระดับเขตสุขภาพที่ 11 แรงบันดาลใจ เปลี่ยนองค์กร ( inspiration for change organization )
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ปัจจัยความสำาเร็จ 
 1. ผู้บริหารมีความเข้าใจ สนับสนุน ร่วมปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขสร้างคุณค่าในตน

สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่ชัดเจนต่อเนื่อง ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง สอนงานได้ทุกโอกาส

ออกแบบแก้ปัญหาด้วยระบบไม่โทษบุคคล  

 2. สร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง 

 3. ไว้วางใจเชื่อมั่นในการมอบงานหรือให้โอกาสทีมงาน 

 4. มอบหมายทีมรับผิดชอบโดยตรงต่อเนื่อง 

 5. มีบุคลากรผ่านการอบรมนักสร้างสุข (สร้างแรงบันดาลใจ) สามารถดำาเนินการในองค์กรได้เอง

และเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานอื่นๆได้

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนกิจกรรมระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดี คนเก่ง คนมีคุณภาพได้แสดงผลงานทุกมิติอย่างเหมาะสม

สรุปผลการประเมินตนเอง

https://youtu.be/DBC3CLsj2hk
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องค์กรแห่งความสุข : โรงพยาบาลท่าศาลา

 “ความสุข” เริ ่มต้นที ่นี ่ ตั ้งแต่วันที ่ 24 กันยายน 2524 วันเปิดโรงพยาบาลท่าศาลา เป็น

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง บนเนื ้อที ่ 16 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ซึ ่งได้รับบริจาคจากคุณ

สิน อมรศักดิ์ คหบดีของอำาเภอท่าศาลา มีนพ.สง่า อรุณรักษ์สมบัติ เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลคนแรก

พร้อมบุคลากรจำานวน 12 คน ทุกคนเสมือนครอบครัวเดียวกัน ในบ้านหลังเล็กที่เพิ่งก่อสร้างโดดเดี่ยว

อยู่ในท้องนา ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ ไม่มีเพื่อนบ้าน ทุกคนช่วยกันปัดกวาดทำาความสะอาด จัดที่ทางวางตู้เตียง 

เหนื่อยด้วยกัน แต่ทุกคนมีความสุข  

 และโรงพยาบาลท่าศาลาในวันนี้ มีอายุใกล้ครบ 38 ปีเต็มแล้ว เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย

ขนาด 120 เตียง ที่รองรับผู้ป่วยได้ถึง 270 เตียง มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “โรงพยาบาลทั่วไป มุ่งสู่คุณภาพ

ระดับชาติ เพื่อประชาชน” ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซำ้าครั้งที่ 3 จาก สรพ. เมื่อ 29 

มกราคม 2562 เป้าหมาย เพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

        ปัจจุบันโรงพยาบาลท่าศาลามีบุคลากร รวม 619 คน ซึ่งมีความหลากหลายของประเภทบุคลากร

และถิ่นที่มา เจ้าหน้าที่ใหม่หรือย้าย วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้ ซึ่งโรงพยาบาล

ท่าศาลาเห็นถึงความสำาคัญ เบื้องต้นได้กำาหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พื้นฐานแก่บุคลากรทุกระดับ

ได้นำาสู่การปฏิบัติ มีการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ระดับหน่วยงาน โดยหัวหน้างาน มีระบบพี่เลี้ยง เพื่อให้

เจ้าหน้าที ่ใหม่ทราบบทบาทหน้าที ่ มีความเชื ่อมั ่นและมีความสุขในงานที่ทำา และปฐมนิเทศระดับ

โรงพยาบาล ปีละครั้ง โดยทีม HRD เพื่อสร้างความสุข ความผูกพัน รักสามัคคี การทำางานเป็นทีม และมี

จิตสำานึกรักองค์กร ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรม

 “บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำาคัญที่สุดขององค์กร” เพราะบุคลากรเป็นฟันเฟืองสำาคัญที่

จะนำาพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างเร็วหรือช้าก็ได้ สิ่งสำาคัญคือ การสร้างความสุขจากภายในเพื่อพัฒนา

ไปสู่ความสามารถที่รอบด้าน และนำาไปสู่การใช้ชีวิตภายในองค์กรหรือสังคมได้อย่างมีความสุข นั่นคือ 

“จิตวิญญาณดี หรือ Happy Soul” เมื่อบุคลากรในองค์กรเป็นคนดี มีความสุขจากภายใน องค์กรย่อม

เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะบุคลากรมีความคิดเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งการคิดเชิงบวกนี้ช่วยให้คนในองค์กร

ทำางานได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ และต่อยอดไปถึงการสร้างสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย ส่วนแนวทาง

ปฏิบัติที่จะทำาให้คนในองค์กรเกิดสุขจากภายในได้โดยการสร้างคุณค่าภายในตนเอง  ซึ่งทำาให้บุคคลมี

ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์ และการคิดบวก เป็นต้น ซึ่งคือคุณสมบัติที่สำาคัญ

ของการเป็นฟันเฟืองที่มีคุณค่าในการพัฒนาองค์กร โดยไม่เกี่ยงว่าจะทำางานอยู่ในตำาแหน่งใด รายได้

เท่าไหร่ เพราะแต่ละคนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิใจในองค์กร และพร้อมมีส่วนร่วมในการพา

องค์กรไปสู่ความสำาเร็จตามที่หวังไว้

https://youtu.be/nN0nkdf6o_o
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 นับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่ชาวโรงพยาบาลท่าศาลามีคุณลักษณะ จิตวิญญาณดี หรือ Happy Soul สูง 

จากผลการประเมินความสุขด้วยตนเอง มีค่าคะแนนสูงท่ีสุด คิดเป็น ร้อยละ 70.29 และ 70.31 ( 2560,2562) 

ทั้งนี้โรงพยาบาลท่าศาลาได้เสริมความสุขภายในของบุคคล “โครงการปลูกขวัญ” จึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2547 

โดยการทำาการ์ดอวยพรวันคล้ายวันเกิด แก่บุคลากร เพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจ ปี 2550 ได้รับการสนับสนุน

เงินสวัสดิการจัดซื้อของขวัญ อัตรา 50 บาท/คน และปี 2552  ปรับเปลี่ยนเป็น โครงการปลูกขวัญ 

“ปันนำ้าใจ วันคล้ายวันเกิด” Theme การให้ : การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อไปไม่รู้จบ  โดยใช้เงินสวัสดิการ

โรงพยาบาล อัตรา 50 บาท/คน ในรูปแบบคูปอง  ซึ่งสามารถนำาคูปองไปซื้อสินค้าจากร้านค้าสวัสดิการ

โรงพยาบาล  หรือเปลี่ยนคูปองเป็นเงินสด  เพื่อร่วมบริจาคแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ชราภาพ และผู้ด้อย

โอกาส เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำาลังใจ  ซึ่งทีม Home Health Care ร่วมคัดเลือก Case ที่น่าสนใจให้

บุคลากรได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลในวันสำาคัญของตนเอง นั่นคือ โรงพยาบาลให้เงินสวัสดิการแก่บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรนำาเงินนั้นมอบต่อแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า  เพื่อสร้างกุศลในวันคล้ายวันเกิด

 ปี 2556 โครงการปลูกขวัญ “ปันนำ้าใจ วันคล้ายวันเกิด” ปรับ Theme สะพานบุญ โดยจัด สะพาน

บุญปาร์ตี้ แก่เจ้าของวันเกิดและเพื่อน มีกิจกรรม ร่วมรับประทานอาหาร ดนตรีและคาราโอเกะ ชมคลิป

บุญ บอกเล่าเรื่องราว Case ที่จะไปเยี่ยม จากนั้นเปิดเพลงอิ่มอุ่น เพื่อรำาลึกถึงพระคุณแม่ ร่วมร้องเพลง

Happy Birth Day และเป่าเทียนตัดเค้ก  มอบของขวัญ Birth Day Surprise 3 รางวัล ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้

จัดทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 เวลา 12.00-13.30น. ของทุกเดือน  เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกดีดี อิ่มท้อง

อิ่มใจและอิ่มบุญ ด้วยการบริจาคทรัพย์สินตามกำาลังศรัทธาและตามความต้องการที่จำาเป็นของผู้ด้อย

โอกาสกว่า  ในทุกวันศุกร์ที่ 4 ของเดือน กิจกรรมดังกล่าวจึงเปรียบเสมือน “สะพานบุญ” ให้ทุกคนได้ก้าว

สู่วิถีทางของการสร้างบุญด้วยตนเองอย่างเต็มใจ ยินดีและมีความสุขในการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

 ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โครงการปลูกขวัญ ปันนำ้าใจ วันคล้ายวันเกิด : สะพานบุญ ยังคงดำาเนินต่อ

เนื่องทุกเดือนอย่างเป็นวัฒนธรรม โดยทีมส่งมอบความสุขถึงหน่วยงาน พร้อมกล่องบุญที่เจ้าของวันเกิด

และผู้มีจิตศรัทธารวมถึงผู้รับบริการร่วมบริจาคเพื่อนำาไปช่วยเหลือสู่ชุมชนต่อไป บทเรียนที่ได้คือ บุคลากร

ได้ฝึกฝนการเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้วยวิธีการง่ายๆ และรู้สึกดีที่ได้มีโอกาสทำาความดี

นอกเหนือจากหน้าที่ ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการดูแลช่วยเหลือแก่กันใน

ชุมชนนั้นด้วย ถือเป็นการร่วมสร้าง “สังคมดี (Happy Society)”

 นอกจากนี้ โรงพยาบาลท่าศาลา มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขให้แก่บุคลากร 

แบ่งตามมิติแห่งความสุข ดังนี้

 1. Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรม

การบริโภคที่ดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง
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 • ทีม HRD ทีมสหวิชาชีพ และทีมสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันจัดทำา“ โครงการ

60 วันสู่คุณคนใหม่” เป้าหมาย คือ บุคลากรกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพและมีดัชนีมวลกายเกินที่สมัครใจ 

จำานวน 40 คน โดยใช้วิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบของทีมและการแข่งขัน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา

2 เดือน พบว่าภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกำาจัดไขมันในร่างกายออกไปได้รวม 67.50 กก. และทำา

ให้นำ้าหนักตัวลดลงรวม 72.10 กก. ซึ่งกิจกรรมยังคงดำาเนินต่อเพื่อติดตามต่อเนื่อง

 • การตรวจสุขภาพประจำาปี และตรวจสมรรถภาพประจำาปี

 • ตั้งชมรมการออกกำาลังกาย 

 • จัดกิจกรรมการออกกำาลังกายแบบแอโรบิคสำาหรับเจ้าหน้าที่ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 

 • ส่งเสริมการใช้บริการศูนย์ฟิตเนสของโรงพยาบาล สำาหรับเจ้าหน้าท่ี ช่วงเวลา 15.30 น.-20.30 น. 

 • ตลาดนัดสุขภาพ ทุกวันจันทร์ 

 2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการพัก

ผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และทำาชีวิตให้ง่าย สบายๆ

 • ส่งเสริมการใช้บริการศาลาสปาของโรงพยาบาล แบบ One stop service

 • จัดให้มีบริการร้านเสริมสวยภายในโรงพยาบาล

 • ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดเพื่อการพักผ่อนและคลายเครียด

 • จัดรายการเสียงตามสาย “ยามบ่ายคลายเครียด” ตั้งแต่ 15.00 น.-16.00 น. ในทุกวัน

 • จัดกิจกรรม “กินข้าวเคล้าเสียงเพลง”  โดยทีมเจ้าหน้าที่ “ท่าหลาสไมล์” ทุกวันเวลา 11.00 น

-13.00 น. บริเวณศูนย์อาหารโรงพยาบาล

 • จัดกิจกรรมด้านธรรมะ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจิตใจ

 • โครงการกีฬาสีสัมพันธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำาเภอท่าศาลา ทุกปี และร่วมกิจกรรม Sport Night

 • จัดกิจกรรมการออกกำาลังกายสำาหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานบริเวณงานผู้ป่วยนอก 

ก่อนเริ่มงานทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.45 น.-09.00 น.

 • หน่วยงานมีมุม Relax

 3. Happy Heart (นำ้าใจดี) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์

ให้กับส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง

 • กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร.

 • กิจกรรมสะพานบุญ

 • กิจกรรม 5 ส 3 เก็บ ทุกเดือน

 • กิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

 4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม 

รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณ

 • จัดงานบุญประจำาปีของโรงพยาบาล ทุกวันที่ 24 กันยายน 62
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 • จัดทีมร่วมงานบุญต่างๆ เช่นงานทอดกฐิน

 • ร่วมงานต่างๆของบุคลากร เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ โดยโรงพยาบาลสนับสนุนรถยนต์และ

พนักงานขับรถ

 • จัดงานวันเด็กแก่เด็กพิการ ทุกปี 

 5. Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจ

กับบุคคลในครอบครัวของตนเอง

 • กิจกรรมปลอบขวัญ เยี่ยมไข้ บุคลากรที่นอนพักรักษาที่โรงพยาบาล ในอัตราของเยี่ยม 300 บาท

/คน/ปี

 • กิจกรรมปลูกขวัญ รับขวัญบุตรของบุคลากรที่คลอดใหม่ ในอัตราของเยี่ยม 300 บาท/คน/ปี

 • นโยบายผู้อำานวยการในการรับบุคคลในครอบครัวของบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

 6. Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ทำาให้ผู้อื่น

เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทำาให้สังคมเสื่อมถอย

 • มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้มีอุปการคุณ และหน่วยงานใกล้เคียง ทุกปี

 • กิจกรรมสุนัตหมู่ประจำาปี

 • กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้ไปร่วมพิธีฮัจย์ทุกปี

 • ออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานเมาลิดกลาง 

 • ออกหน่วยปฐมพยาบาล ร่วมกับอำาเภอเคลื่อนที่ทุกเดือน และตามความจำาเป็นในงานแข่งขัน

กีฬา เป็นต้น

 7. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

เพื่อปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ

 • สนับสนุนการประชุม-อบรมภายในและภายนอกโรงพยาบาล

 • การนำาเสนอเรื่องเล่าดีดี ที่ได้จากการไปประชุมภายนอก ช่วงเวลา 12.00-13.30น. ทุกเดือน

 • การทำา CQI และนวตกรรมต่างๆ

 • จัดทำาธนาคารความรู้ ใน Intranet 

 8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถ

และพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน

 • จัดตั้งกลุ่มไลน์ท่าศาลาบาร์ซาร์  เป็นการขายของทางไลน์ นอกเวลางาน เพื่อส่งเสริมช่องทาง

สร้างรายได้เพิ่ม

 • สนับสนุนให้บุคลากรเป็นสมาชิกร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลท่าศาลา เพื่อซื้อของและรับเงิน

ปันผลประจำาปี

 • สนับสนุนให้บุคลากรเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลท่าศาลา เพื่อส่งเสริมการออม 

และวางแผนหนี้ในระบบได้ ทั้งได้รับเงินปันผลประจำาปี
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 • เปิดคลินิกสุขภาพเงินดี เพื่อที่อยู่อาศัย ในโครงการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับธนาคารกรุงไทย

 • ผู ้อำานวยการมอบนโยบาย ส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมความพอเพียง ในการปฐมนิเทศ

เจ้าหน้าที่ใหม่ทุกปี

 9. Happy work-life (การงานดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทำางาน มีความรัก

ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้และมีความพึงพอใจกับความ

ก้าวหน้าของตนเองในองค์กร

 • ชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ทำาความดี มีผลงานดี เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำาดีต่อไป ทางธนาคาร

ความดี ใน Intranet , Facebook : HRD Thasala Hospital และ Line กลุ่ม HUM-HUM Family

 • สร้างเพจ “เก่ง ดี มีสุข Thasala Hospital” เพื่อบันทึกและบอกเล่ากิจกรรมดีดี “เก่งคน เก่ง

งาน : คนสำาราญ งานสำาเร็จ”

 • จัดทีมสร้างสุขเพื่อให้กำาลังใจเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาของเจ้าหน้าที่

 • จัดกิจกรรมวันเด็ก ที่แผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

 • จัดงานเทศกาลสงกรานต์ รดนำ้าขอพรผู้ใหญ่ ทุกปี

 • จัดกิจกรรมวันแม่ มอบดอกมะลิแก่ผู้รับบริการและบุคลากร ทุกปี

 • จัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ มอบของที่ระลึก

 • โครงการ OD

 • จัดเวรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความสมดุล

 • จัดกิจกรรมทบทวน เรื่อง กฎระเบียบ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้าง

รายวัน, รายเดือน) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและอยู่ร่วมในองค์กรได้อย่างมีความสุข

 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจ มองเห็นคุณค่าภายในตนเอง

และรู้จักคุณค่าผู้อื่น ทำาให้บุคคลมีคุณลักษณะของคนมีนำ้าใจ เข้าใจผู้อื่น มีความเมตตา นั่นหมายถึงได้

พัฒนาตัวเองไปสู่ “มิติจิตใจดี” และ “มิติผ่อนคลาย” ผลที่ได้ทำาให้ “มิติสุขภาพกายดี”ตามขึ้นไปด้วย

และจากความสุขภายในจะเป็นต้นทุนชีวิตที่ดี สร้าง “มิติครอบครัวดี” มีคุณภาพและกลายเป็น “มิติ

สังคมดี”อาจกล่าวได้ว่า การสร้างความสุขใน “มิติจิตวิญญาณดี” สามารถต่อขยายความสุขในด้านอื่นๆ

ได้ครบทั้งหมด

 ซึ่งทุกอย่างดังกล่าวมาคงไม่สำาเร็จราบรื่นไปด้วยดีได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน

การออกแบบจัดการความสุขจากทีมสหสาขาวิชาชีพ และที่สำาคัญยิ่ง ผู้สนับสนุนกระบวนการเสริมสร้าง

ให้คนทำางานมีความสุข มีสถานที่ทำางานโอ่โถงน่าอยู ่ แวดล้อมด้วยสังคมและชุมชนที่ดีเหล่านี ้คือ 

“นพ.กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำานวยการ โรงพยาบาลท่าศาลา” ท่านเป็นแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ปี 2551 จาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2555 รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลชุมชน จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล ประเทศไทย และปี 2558 รับรางวัลข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น จากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และปี 2562 รับรางวัลเกียรติยศนาย

แพทย์อุดม ลักษณะวิจารณ์ (ด้านชุมชน) ด้านการบริหารจัดการสุขภาพจิตและจิตเวช (Service Plan)



318 318

 “พิปูน” อำาเภอเล็กๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภูเขาล้อมรอบ มีอ่างนำ้าขนาดใหญ่ 2 อ่าง แต่

อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจังหวัดถึง 83 กิโลเมตร ถ้าให้สมัครใจมาทำางานที่นี่คงมีคนไม่มากนักที่จะมาอยู่ แต่

ถ้าได้ลองมาอยู่แล้ว คุณจะหลงรักที่นี่จนอาจจะไม่อยากไปไหนก็เป็นได้

 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพิปูน ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการอำาเภอพิปูน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลในพื้นที่รับผิดชอบ 7 แห่ง มีบุคลากรในเครือข่ายทั้งสิ้น 40 คน เพศหญิง 35 คน (ร้อยละ 87.50)

เพศชาย 5 คน (ร้อยละ 12.50) ข้าราชการ 22 คน (ร้อยละ 55) ลูกจ้างชั่วคราว 10 คน (ร้อยละ 25) 

และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 คน (ร้อยละ 20) จากการประเมินดัชนีความสุขของคนทำางาน 

(Happinometer) ของบุคลากรเครือข่ายสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพิปูน พบว่า มีค่าดัชนีความสุขเฉลี่ย

น้อยที่สุด 3 ลำาดับแรก คือ การเงินดี (Happy Money) ร้อยละ 40.76 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

ร้อยละ 53.25 และสุขภาพกายดี (Happy Body) ร้อยละ 58.82 ตามลำาดับ ส่วนค่าดัชนีความสุขที่มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด คือ Happy Heart (นำ้าใจดี) ร้อยละ 80.00 

 จากผลการประเมินค่าดัชนีความสุขดังกล่าว สาธารณสุขอำาเภอพิปูน จึงได้จัดทำาแผนงานโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหา ใน 2 มิติ หลักๆ คือ สุขภาพกายดี (Happy Body) และผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

ภายใต้ชื่อโครงการ “Phipun BMI Championship” ในกลุ่มบุคลากร โดยเริ่มจากการสำารวจสุขภาพ

เบื้องต้นของบุคลากรทั้งเครือข่าย พบว่า บุคลากร เพศชาย จำานวน 5 คน มีค่านำ้าหนักเฉลี่ย 72.76 

กิโลกรัม ค่ารอบเอว 91.50 เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 27.44 เพศหญิง จำานวน 35 คน มีค่า

นำ้าหนักเฉลี่ย 56.41 กิโลกรัม มีค่ารอบเอว 73.34 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  23.40

จากผลการปะเมินสุขภาพดังกล่าว ได้เกิดกิจกรรม Buddy BMI (คู่หู ดูแลสุขภาพ) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้

จับคู่กันดูแลเรื่องพฤติกรรมสุขภาพซึ่งกันและกัน ชักชวนกันออกกำาลังกาย ตักเตือนเมื่อเพื่อนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ หลังจากนั้นได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมพลคนรักสุขภาพ” ขึ้น ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่บูรณาการการทำางานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน

บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชนทั่วไป กำาหนดจัดกิจกรรมในทุกๆเดือนๆละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ

สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน หมุนเวียนกันไปทุกสถานบริการ ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้

บุคลากรในเครือข่ายได้ออกกำาลังกายแล้วยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนได้อีกด้วย 

นอกจากนี้สาธารณสุขอำาเภอพิปูนได้มีนโยบายให้ทุกสถานบริการจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพเพื่อขับเคลื่อน

งานการออกกำาลังกาย อย่างน้อยสถานบริการละ 1 ชมรม ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

 ในส่วนของการขับเคลื่อนงานอีก 1 มิติ คือ ผ่อนคลายดี (Happy Relax) สาธารณสุขอำาเภอพิปูน

มีการจัดกระบวนการสร้างสุขในองค์กร ด้วยนโยบายที่ว่า “บุคลากรต้องทำางานอย่างมีความสุข” ซึ่ง

กิจกรรมหลักๆที่ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 คือ กิจกรรม “สา’สุขหัวใจไทย พบปะ

ปีใหม่ ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร เกิด

ความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน

ความสุขสร้างได้ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพิปูน
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ซ่ึงจะมีกิจกรรมย่อยท่ีหลากหลาย เช่น พิธีทำาบุญเล้ียงพระ การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านมหาสนุกระหว่างกลุ่มสี

การประกวดขวัญใจเพื่อนร่วมงาน และการแสดงของแต่ละกลุ่มสี เป็นต้น นอกจากนี้เครือข่ายสำานักงาน

สาธารณสุขอำาเภอพิปูนมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีและถือปฏิบัติร่วมกัน คือ การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน

การมีสัมมาคาระ การเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า มีวัฒนธรรมการแต่งกายตามนโยบายของผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช การสวดมนต์ไหว้พระทำาสมาธิก่อนการประชุมทุกครั้ง อีกทั้งบุคลากรเครือข่าย

สาธารณสุขอำาเภอพิปูนทุกคน ได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา ในการช่วยเหลืองานส่วนรวมอย่าง

สมำ่าเสมอ โดยมีกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ให้บุคลากรได้ทำา

กิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนอีกด้วย

 จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า กิจกรรม “Phipun BMI Championship” ในกลุ่มบุคลากร

ทำาให้บุคลากรหันมาออกกำาลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จากการสำารวจข้อมูล

สุขภาพในรอบ 6 เดือนหลังทำากิจกรรมพบว่า เพศชาย จำานวน 5 คน มีค่านำ้าหนักเฉลี่ย 73.46 กิโลกรัม

มีค่ารอบเอว 90.67 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 27.63 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีการดูแล

สุขภาพได้ดี นำ้าหนักและรอบเอวลดลงเล็กน้อย ส่วนเพศหญิง จำานวน 35 คน มีค่านำ้าหนักเฉลี่ย 54.36 

กิโลกรัม มีค่ารอบเอว 78.68 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 22.57 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรเพศ

หญิงมีการดูแลสุขภาพได้ดี นำ้าหนักและรอบเอวลดลงเล็กน้อย ซึ่งดีกว่าเพศชาย ในการจัดตั้งชมรม

คนรักสุขภาพ จากนโยบาย 1 สถานบริการ 1 ชมรม หลังจากดำาเนินงานปัจจุบันพบว่าเกิดชมรมต่างๆเพิ่ม

มากขึ้น เป็น 24 ชมรม เกิดแกนนำากลุ่มใหม่ๆ และมีสมาชิกแต่ละชมรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของการขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 1. ผู้บริหาร (สาธารณสุข

อำาเภอพิปูน) ซึ่งเป็นผู้ที่จุดประกายความคิดในการสร้างความสุขในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากร

ในทุกๆด้าน ทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นผู้บริหารที่มองโลกในแง่บวก เมื่อเจอปัญหา ท่าน

จะพูดเสมอว่า “ปัญหามีไว้แก้ ผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักแก้ปัญหา ไม่ใช่เห็นปัญหาแล้วอยู่เฉยๆ” ท่านจะเป็นที่

ปรึกษาที่ดี และมีความรัก ความอบอุ่นให้คนรอบข้างอยู่เสมอ ปัจจัยที่ 2. คือ นโยบาย การมีนโยบายและ

ให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีนโยบายอย่างเช่น นโยบายการจัดสถานที่ทำางานให้น่าอยู่

เอื้อต่อการทำางาน ปรับให้มีสถานที่ออกกำาลังกายสำาหรับเจ้าหน้าที่ นโยบายการทำางานด้วยความโปร่งใส

และตรวจสอบได้ 3. การยึดหลักความพอเพียง หลายครั้งที่บุคลากรเคยคิดโครงการต่างๆ แต่ไม่สามารถ

ดำาเนินการได้เนื่องจากงบประมาณที่จำากัด แต่สาธารณสุขอำาเภอพิปูนได้ให้ข้อคิดว่า “เงินเป็นปัจจัย

สำาคัญในการทำางานก็จริง แต่ถ้าเอาเงินมาเป็นตัวตั้ง เราจะไม่สามารถทำาอะไรได้ประสบความสำาเร็จ” การ

ทำากิจกรรมทุกอย่างที่ผ่านมา เน้นความพอเพียง ประหยัดแต่ทุกอย่างก็ออกมาดีเสมอเพราะความ

ร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากร 4. บริบทของพื้นที่และภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยที่เอื้อให้บุคลากร

สามารถทำากิจกรรมทุกอย่างได้ประสบความสำาเร็จ
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 ในปี 2563 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพิปูนมีแผนงานโครงการที่จะขับเคลื่อนองค์กรแห่งความ

สุขอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนที่จะพัฒนารูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม

กิจกรรม เช่น มีการทำาพันธะสัญญากับตัวเองเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ติดไว้ที่บอร์ด

กิจกรรมของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพิปูน การสร้างกลุ่มไลน์เฉพาะกลุ่มเพื่อรายงานผลการปฏิบัติตน

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลงในอัลบั้มของตนเองเพื่อติดตามความก้าวหน้า และมีการระดมทุนเพื่อ

จัดหาของรางวัลจูงใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นบุคคลต้นแบบ 

 นิยามและความหมายของคำาว่า “ความสุข”ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีเงินมากแต่อาจ

จะขาดความสุขด้านอื่น บางคนที่ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมแต่เขามีความสุขในส่วนตัวของเขาเอง การที่จะ

คาดหวังให้ทุกคนมีความสุขทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ในชีวิตส่วนตัวของเขา

ด้วย แต่สำาหรับเครือข่ายสาธารณสุขอำาเภอพิปูน มีเป้าหมายว่าต้องสร้างบุคคลให้อยู่ในองค์กรแห่งความ

สุขเพื่อให้บุคลากรสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข แล้วเขาจะอยากอยู่ที่นี่ ถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนที่

ทำางานใหม่ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ    พิปูนต้องเป็นหน่วยงานที่มีความทรงจำาที่ดีที่สุด.....................
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“สุข สบาย สไตล์เกาะยาว”

 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ 30 เตียง ตั้งอยู่บนเกาะยาว เจ้าหน้าที่

มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ ดูแล รักษาคนเกาะยาว เพราะว่าทุกคนรู้สึกถึงมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน  การให้บริการด้วยใจ ความเอาใจใส่ การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันโรงพยาบาลช่วยชาวบ้าน ชาว

บ้านก็ช่วยโรงพยาบาลชาวบ้านไม่มีเงิน เจ้าหน้าที่ก็ออกเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลน ชาวบ้านก็

มีกองทุนผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ ก็เพราะชุมชนให้ความเชื่อถือเจ้าหน้าที่มีความสุข เพราะว่า

ได้ทำาสิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ชาวบ้าน Respect โรงพยาบาลในรอบ 10 ปี ตั้งแต่เด็กแรกเกิด จนถึงคนแก่

ชราภาพเวลาหมุนเปลี่ยน โรงพยาบาลก็ได้ให้การดูแลคนที่นี่ ตั้งแต่เกิดจนตายการได้รับการยอมรับจาก

ชุมชน คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ภูมิใจและมีความสุข

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 - ผู้นำามีวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานองค์กรสร้างสุขในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

 - บุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับมีส่วนร่วม มีหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน

 - มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การออกแบบกระบวนการสอดคล้องกับบริบท

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 - การพัฒนานักสร้างสุขในโรงพยาบาล คนเดิมควรมีการต่อยอดเพิ่มประสบการณ์ และสร้าง

นักสร้างสุขหน้าใหม่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น

 - การสื่อสารประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ให้แพร่หลายเหมือน Happinometer
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“สร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อสมดุลชีวิต สู่การมีสุขภาวะที่ดี”

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

          สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานของ นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กำากับการดำาเนินงานโดยใช้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวขับเคล่ือน

องค์กร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “Phuket : The Sustainable Health & Wellness Destination องค์กร

ช้ันนำา ร่วมสร้างภูเก็ต สู่เมืองสุขภาวะอย่างย่ังยืน” และยังคงขับเคล่ือนภายใต้ค่านิยม PHUKET ซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ียึดถือปฏิบัติ ตามความหมายท่ีว่า P : Participation การมีส่วนร่วม, H : Happiness มีความสุข, U : 

Unity ความสามัคคี, K : Knowledge Base มีความรู้, E : Equity ความเสมอภาค, T : Trust มีความเช่ือ

ถือวางใจได้ และได้มีการดำาเนินงานขับเคล่ือนองค์กรแห่งความสุขมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2559 จนถึง

ปัจจุบัน โดยการขับเคล่ือนดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทำางานอย่างมีความสุข โดยใช้หลักการ“

สร้างทัศนคติเชิงบวก เพ่ือสมดุลชีวิต สู่การมีสุขภาวะท่ีดี”ซ่ึงเป็น Bright Spot ของจังหวัดภูเก็ต        

 นพ.ธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “บุคลากรทุกระดับช้ันเป็นส่วน

สำาคัญท่ีจะขับเคล่ือน และนำาพาให้องค์กรประสบความสำาเร็จ ท้ังด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การร่วม

แรง ร่วมใจกันทำากิจกรรมให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังเป็นส่วนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิด

ความสุข ความผูกพันในองค์กร”

 ภก. สมสุข สัมพันธ์ประทีป เภสัชกรเช่ียวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้กำากับ 

ติดตาม ดูแลการบริหารงานบุคลากร กล่าวว่า “การสร้างสุขในองค์กร (Happy Work Place) ในสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เน้นความสำาคัญให้บุคลากรทำางานอย่างมีความสุข โดยจัดทำากิจกรรมใน 3 มิติ 

คือ “กายสุข ใจสุข และส่ิงแวดล้อมนำาความสุข”

 ในด้าน “กายสุข” เน้นส่งเสริมการออกกำาลังกายและผ่อนคลายจากการทำางาน ผ่านกิจกรรมการ

เดินข้ึนไปบนภูเขา หรือกิจกรรมนานาสาระท่ีประกอบด้วย การยืดเหยียดกล้ามเน้ือท่ีโต๊ะทำางาน หรือน่ัง

สมาธิ และกิจกรรมอ่ืน ๆ สลับหมุนเวียนในช่วงเวลาท่ีกำาหนดทุก ๆวัน

 ในด้าน “ใจสุข” เน้นการชำาระจิตใจผ่านกิจกรรม “ยกป่ินโตไปวัด ซ่ึงปฏิบัติเดือนละคร้ัง โดยถือ

โอกาสให้ผู้ท่ีเกิดในเดือนน้ัน ๆ ได้ร่วมทำาบุญ สวดมนต์ให้จิตใจแจ่มใสเบิกบาน และตอนเท่ียงของวันดัง

กล่าว ท้ังผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทุกศาสนา จะนำาป่ินโตอาหารมาร่วมแบ่งปันกันรับประทาน

อาหาร

 ในด้าน “ส่ิงแวดล้อมนำาความสุข” เน้นให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน มีวัสดุอุปกรณ์อำานวยความสะดวกใน

การทำางานอย่างเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรม 5 ส. เพ่ือให้ส่ิงแวดล้อมในการทำางาน สะอาด เรียบร้อย 

เป็นระเบียบ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 “นโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำางาน โดยใช้หลักการสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อ

สมดุลชีวิต สู่การมีสุขภาวะที่ดี” ถือเป็นนโยบายสำาคัญ และเป็นวาระสำาคัญของสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ต ที่จะต้องดำาเนินการให้ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ นั่นคือ 1) ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body) 

2) การมีนำ้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Happy Heart) 3) การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) การมีศาสนา

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจำาใจ (Happy Soul) 5) มีฐานะการเงินที่ดี (Happy Money) 6) การ

พัฒนาความรู้ (Happy Brain) 7) การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) 8) มีสังคมที่มีความสุข (Happy 

Society) เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างองค์กรสุขภาวะ ผู้บริหาร รองผู้บริหาร 

หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้ชัดเจน มีความฝันอยากให้องค์กรเป็น 

“องค์กรแห่งความสุข” ด้วยความร่วมกันทำากิจกรรม ของเจ้าหน้าที่ ทำาให้บรรยากาศแห่งการทำางาน เป็น

ไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุข เจ้าหน้าที่คิดบวก และมีความรักสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกันให้งานประสบผล

สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งการร่วมมือระหว่างเครือข่ายก็เป็นสิ่งสำาคัญในการขับเคลื่อนให้บุคลากรทั้ง

จังหวัดภูเก็ต “มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี และสังคมดี”

ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา
 การดำาเนินกิจกรรมและการขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญ จำาเป็นที่จะต้องมีปัจจัยมาสนับสนุนการ

ดำาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการขับเคลื่อนนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ

ของกระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นสิ่งสำาคัญ ที่จะขับเคลื่อนให้พื้นที่บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี 

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
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 โรงพยาบาลสุขสำาราญ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

 การเสริมสร้างความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร การ

มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาลสุขสำาราญมีคุณภาพชีวิตการทำางานท่ีดี และจะมีผล

ต่อความผาสุกในชีวิตโดยรวมของตนเองอันเกิดข้ึนในองค์กร การทำางานโดยเฉพาะในองค์กรท่ีต้องการ 

แรงจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคลากรท่ีมีค่าให้อยู่กับองค์กรต่อไป ดังน้ัน หากบุคลากรมีความผาสุกในชีวิต

การทำางานแล้ว ก็จะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร ซ่ึงเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานท่ีแสดงตนเป็น

อันหน่ึงอัน เดียวกันกับองค์กร และเต็มใจท่ีจะทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจ เพ่ือปฏิบัติงานภารกิจขององค์กร

พฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงานก็จะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอย่างแท้จริง มุ่งเน้นความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ

งานให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กรโดยใช้ SUK Model องค์กร สร้างสุข

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ 
S Smiles Society

 กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างสัมพันธภาพและการทำางานเป็นทีม

 กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างช่องทางการส่ือสารและการร้องทุกข์ภายในองค์กร 

Smart Organization

 กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดเหมาะสม น่ามอง 

 กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างความปลอดภัยในการทำางาน

 กลยุทธ์ท่ี 3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในบุคลากร 

U Unity Ultimate

 กลยุทธ์ท่ี 1 การส่ือสารภายในองค์กร และการทำางานเป็นทีม

 กลยุทธ์ท่ี 2 การเช่ือมองค์กร ชุมชม แบบป่าล้อมเมือง 

K Knowledge Well

 กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการเสริมแรงในการทำางาน

ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาต่อ
 การสร้างแรงเสริมจากระดับจังหวัด เขต การสนับสนุนงบประมาณต่อเน่ือง



เขตสุขภาพที่ 12
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สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

 จากปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันรวมถึงภาระงานส่งผลให้บุคลากรในองค์กร  มีความเครียด

สะสม จากการทำางานเพิ่มขึ้น และความสุขในการทำางานลดลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำางาน 

และบุคคลากร ขาดแรงจูงใจ ดังนั้นสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาที่

เกิดขึ้นจึงได้นำาข้อมูล จากการประเมินดัชนีความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer มาวิเคราะห์ข้อมูล

และปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ของบุคลากร ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ Happy แต่ยังมีบาง

มิติอยู่ในระดับที่ควรพัฒนาส่งเสริม ความสุข เช่น มิติด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) มิติด้านสุขภาพ

การเงินดี (Happy Money) จึงได้จัดทำาแผน และดำาเนินการตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพื่อ

สร้างสุขให้แก่บุคลากรมีความสุขกับการทำางาน ควบคู่กับการมีสุขภาพกายดี ครอบครัวที่อบอุ่น รวมถึง

กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุขให้ ครอบคลุมทุกมิติและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

 การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ ความสุข ความสามัคคี ของบุคลากรในองค์กร โดย

มุ่งเน้น ความสุขด้านการผ่อนคลายดี (Happy Relax) ขับเคลื่อนโดยมีโครงการและกิจกรรมที่โดดเด่นใน

แต่ละด้าน โครงการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ กิจกรรมกีฬาองค์กรเพื่อให้

คนทำางานได้ขยับ ร่างกายและท่าทาง ที่นอกเหนือจากการทำางานประจำา เพื่อการออกกำาลังกายเสริมสร้าง

กล้ามเนื้อ ลดไขมัน สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น เพิ่มความสุข ความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด

จากงาน และส่งเสริมความ สามัคคีภายในองค์กร กิจกรรมการตรวจวัดสุขภาพประจำาปี เพื่อป้องกันโรค

เป็นกิจกรรมที่คำานึงถึงสุขภาพ ร่างกายของบุคคลากรเป็นสำาคัญ และการตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ

ร่างกายของตน กิจกรรมทำาบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบทอด

วัฒนธรรมประเพณี และการพบปะกันของคน ภายในองค์กร ทำาให้เกิดการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในเรื่องต่างๆ ส่งผลให้เกิดการจุดประกาย และ การต่อยอดทางความคิดในรอบด้าน โครงการ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกเวลาราชการ (ตลาดนัดสุขภาพ) ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัด

ทำา Line กลุ่มขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้นำาสิ่งของที่ต้องการนำามาขายเสนอ แก่ผู้อ่าน เช่น ผัก ผลไม้อาหาร

ปรุงสุก สามารถสร้างรายได้เสริมแก่บุคลากร โครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความผ่อน

คลายทั้งทางร่างกาย และจิตใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตจากการทำางาน ที่เพิ่มขึ้น

 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มวัยทำางานเป็น Bright Spot ของจังหวัดชุมพร 

จัดขึ ้นเพื่อ เสริมสร้างความสุขของบุคลากรและเครือข่ายสุขภาพในระดับอำาเภอและระดับจังหวัด 

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำาลังกาย โดยการแข่งขันกีฬาของบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ

นอกจากจะสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นการสร้าง

ความสุข ความห่วงใย ผูกพัน ร่วมมือ ความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกระดับในองค์กรที่มีต่อกัน ผลการ

ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 78.86 ส่งผลให้เกิดแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจากเครือข่าย

หนึ่งไปสู่อีกเครือข่ายหนึ่งส่งต่อไปเรื่อยๆ และเป็นแรงผลักดันที่เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม ก่อให้เกิด

ความรัก ความผูกพันในองค์กร
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 ความสุข (Happiness) เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา คนทำางานเป็นคนหนึ่งในสังคมที่มีความ

ปรารถนาให้ตนเองดำาเนินชีวิตไปอย่างมีความสุข ความสุขของคนทำางานอาจมีเงื่อนไขมากกว่าบุคคล

ทั่วไป เช่น การมีความมั่นคง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับโอกาสในการพัฒนา การได้รับเกียรติ

และมีคุณค่า การได้รับการยอมรับจากบุคคลในที่ทำางานทุกระดับ การมีหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ดี

องค์กรจะขับเคลื่อน ไปข้างหน้าได้ หนึ่งในองค์ประกอบที่สำาคัญของแรงขับเคลื่อนหลักคือความสุขของ

คนทำางาน งานที่มีประสิทธิภาพย่อมต้องมาจากคนที่มีประสิทธิภาพ การได้มาซึ่งคนที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถของบุคคลแล้ว ความสุขความผูกพันต่อองค์กรจะเป็นแรงเสริม

ให้ทุ่มเท มุ่งมั่น ทำางานอย่างเต็ม ศักยภาพ

 ความสุขของคนทำางานเป็นเร่ืองของการพัฒนาและสร้างความสุขระหว่างกันระหว่างคนทำางาน

กับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง การประเมินความสุขด้วยเครื่องมือ Happinometer มีประโยชน์ในการนำา

ข้อมูลมาวางแผนเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข การนำาองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข

ผู้บริหารเป็นบุคคลสำาคัญที่จะขับเคลื่อนโดยการกำาหนดวิสัยทัศน์ สนับสนุน มีส่วนร่วม กำากับติดตาม

กระบวนการและ ผลการดำาเนินงาน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและดำาเนินชีวิต เกิดคำาว่า 

“เชื่อมั่นและศรัทธา” กระบวนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขต้องมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับ

บุคลากรที่สอดคล้อง เหมาะสมกับแนวทางการสร้างความสุขระดับบุคคล สังคม และครอบครัว สามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น เกิดความร่วมมือ ห่วงใย ผูกพันระหว่างบุคคล และองค์กร 

ความภาคภูมิใจ สามารถขับเคลื่อน เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ เกิดจากความร่วมมือของคนในองค์กร กิจกรรมจะไม่สามารถสำาเร็จได้หาก

ขาดความร่วมมือของคนในองค์กร เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความสุขของบุคลากรให้

เป็นไปตาม เป้าหมาย และผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบริหารงาน ให้การสนับสนุน เปิดใจรับฟัง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทุกระดับ รับรู้และร่วมแก้ปัญหา สร้างแรงเสริม รวมถึงเป็นแบบอย่าง

ที่ดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและขับเคลื่อนให้คนทำางานมีความสุข มีการทบทวนกิจกรรม

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ดำาเนินงาน สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในที่ทำางานเพื่อนำาไปสู่แนวทางการ

วางแผนพัฒนาเพื่อนำาพา ความสุขมาสู่องค์กร 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับคำานิยามของแต่ละบุคคล ดังนั้นโครงการ หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ต้อง

คำานึงถึง สิ่งที่ผู้รับควรได้รับ และเป็นประโยชน์ โดยฟังเสียงสะท้อนความคิด ความเห็นของผู้คน 
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องค์กรแห่งสร้างสุข  ความสุของค์รวม  9 มิติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบลเขาไม้แก้ว

1. ปลูกฝังแนวคิด “องค์กรแห่งความสุข” ให้เกิดกับผู้บริหารทุกระดับ  

 องค์กรแห่งความสุข  เป็นสิ่งที่คนทุกคนในองค์กรต้องการ  แต่ในทางกลับกัน องค์กรสร้างสุข กลับ

เป็นเรื่องที่ได้รับความสำาคัญเป็นลำาดับรองๆ  ปฏิเสธไม่ได้ว่า  ผู้บริหารองค์กรบางองค์กร  ยังไม่มีความ

ศรัทธากับแนวคิดองค์กรแห่งความสุข  ยังมองว่า  ความสุขเป็นเรื่องส่วนบุคคล  ปัญหาแก้ยากปัญหา

แก้ไม่ได้ การจะขับเคลื่อนให้เกิด องค์กรแห่งความสุข ผู้บริหารตั้งแต่ผู้กำาหนดนโยบาย จะต้องถ่ายทอด

หรือปรับวิธีคิดให้  ผู้บริหารองค์กร  เห็นความสำาคัญ จะเป็นปัจจัยเร่ิมต้นท่ีทำาให้กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข

จะได้รับความร่วมมือ ซึ่งอาจจะทำานายความสำาเร็จในอนาคตได้  

2. สร้างคลัง  “แหล่งเรียนรู้  ฐานข้อมูล  และองค์ความรู้” เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

 ตัวอย่างที่ดี  องค์ความรู้ที่ถูกต้อง  เป็นฐานข้อมูลที่จำาเป็นในการช่วยให้  องค์กรสามารถดำาเนิน

งานได้ประสบความสำาเร็จได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น  “คลังแห่งการเรียนรู้”  เป็นคลังที่เกิดจากการรวมรวบ

ข้อมูลมาจากทุกพื้นที่ จากการถอดบทเรียนดีดี  ทำาให้ทุกคนสามารถเข้าไปดู  เข้าไปเรียนรู้ เข้าไปหาค้นหา

วิธีการดำาเนินงานเพื่อนำาปรับใช้  เพราะบางครั้งเราก็ไม่สามารถไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริงได้ทั้งหมด

คลังแห่งการเรียนรู้  น่าจะเป็นคลังที่ทุกคนเข้าถึงได้  คลังจะเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการทำางาน

และเป็นช่องทางถ่ายทอดความสำาเร็จ เป็นแหล่งที่เชิดชู “ความภาคภูมิใจ” ของบุคลากรในองค์กรแห่ง

ความสุข  

3. จัดกิจกรรมให้หลากหลาย  สอดคล้องกับบริบทและกลุ่มเป้าหมาย  

 หลายองค์กรบอกว่า  ที่ดำาเนินงานองค์กรแห่งความสุขไม่สำาเร็จเพราะองค์กรของเรามีคนเยอะ

ขับเคลื่อนยาก ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง  จะทำาให้คนทั้งโรงพยาบาล  สองสามร้อยคนทำากิจกรรมเหมือนกัน  ย่อม

ทำาได้ยากเพราะบริบทเราไม่เหมือนกัน บทบาทหน้าที่เราต่างกัน ทำางานต่างเวลากัน เวลาว่างเวลากินข้าว

ต่างกัน ดังนั้นในองค์กรที่ใหญ่หน่อย  กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข  ควรจะดำาเนินงานแยกย่อยลงไปตาม

กลุ่มงาน ตามฝ่าย เพื่อจะได้ขับเคลื่อนภายใต้บริบทที่เหมาะสม เช่น พยาบาลต้องมีการขึ้นเวร ควรมี

กิจกรรมลักษณะอย่างไร  กลุ่มของลูกจ้าง ปัญหาของเขาคืออะไร  ควรแก้ไขปัญหาอย่างไร  คนกลุ่มไหน

ที่มีปัญหานำ้าหนักเกิน  แล้วปัญหาของเขาคืออะไร  หรือแม้กระทั่ง  ทางเลือกที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

ในแต่ละกลุ่ม  การจัดกลุ่มบุคคล จัดกลุ่มปัญหา จะสามารถทำาให้กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข  ตอบสนอง

กับสภาพปัญหาที่แท้จริง  แต่สามารถมีแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย

4. ตัวอย่างที่ดีขององค์กรแห่งความสุข  ในระดับ  รพ.สต.  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเยอะที่สุดในกระทรวง

สาธารณสุข

 รพ.สต.เขาไม้แก้ว  อ.สิเกา จ.ตรัง  เป็นหน่วยงานในระดับ รพ.สต. ซึ่งมีบุคลากรปฏิบัติ 12 คน

รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ประชากร 3.015 คน  ได้ริเริ่มดำาเนินงานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข  ตั้งแต่

กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้กำาหนดเป็นนโยบาย  ดำาเนินงานมากว่า  10 ปี
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ตามแนวคิดต้องการให้คนในสถานีอนามัยมาทำางานอย่างมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมองว่าชื่อ 

“กระทรวงสาธารณสุข”  เราคนทำางานกระทรวงสาธารณสุข  ต้องมีความสุข  เมื่อกระทรวงได้เห็นความ

สำาคัญของเรื่ององค์กรแห่งความสุข ทำาให้ผู้นำาและบุคลากรรู้สึกดีใจมาก ที่ส่วนกลางให้ความสำาคัญและมี

แนวคิดเดียวกัน  จึงได้ตอบสนองนโยบายอย่างเต็มกำาลังความสามารถ  พัฒนาให้เป็นรูปแบบมากขึ้น โดย

ดำาเนินงานควบคู่กันทั้ง  9  มิติ  แต่ละมิติสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน  ส่งผลซึ่งกันและกัน  โดยในปี 2561  

ได้ขับเคลื่อนทั้ง 9 มิติ ภายใต้โครงการ 5 โครงการ ได้แก่

 1.  โครงการพัฒนาการทำางานของบุคลากรให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้

 2.  โครงการโครงการเพื่อนชวนเพื่อนสร้างสุขภาพดี 

 3.  โครงการปันนำ้าใจให้เพื่อนเรา

 4.  โครงการบ้านหลังที่ 2 แห่งความสุข

 5.  โครงการแอปปี้มันนี่ออมดีชีวีมีสุข

ในการดำาเนินงาน  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ภายใต้แนวคิดให้บุคลากรมีความสนุกในการ

ทำางาน “คนสำาราญ งานสำาเร็จ” และมีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รับรู้ของบุคลากรทุกคน

ในเชิงนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ปัจจุบันเห็นสำาเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้

ขององค์กรต่างๆ ในพ้ืนท่ี  ถือเป็น  Model ท่ีดีมากสำาหรับหน่วยงานในระดับ  รพ.สต. เป็นความภาคภูมิใจ

ของจังหวัดตรัง อยากให้ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อพัฒนาร่วมกันต่อไป  

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
1. ผู้นำาองค์กรมีวิสัยทัศน์  มีนโยบายที่ชัดเจน  และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 

 ผอ.รพ.สต.เขาไม้แก้ว มีแนวคิดในการทำางานในฐานะพ่อของบ้านหลังนี้ว่า “คนมาทำางานต้อง

มีความสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ร่วมกันสร้างได้   สุขทุกข์ของแต่ละคนไม่ใช่เรื่องของปัจเจก  เราอยู่ในบ้าน

เดียวกัน เราต้องสุขทุกข์ร่วมกัน” จากแนวคิดนี้ ทำาให้ผู้นำาองค์กรท่านนี้ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการทำาให้

ทุกคนในที่ทำางานมีความสุข  ความสุขทั้งเรื่องงานและเรื่องการดำาเนินชีวิต โดย ผอ.รพ.สต.เขาไม้แก้ว ได้

ดำาเนินงานตามแนวคิดนี้มานานมากแล้ว ก่อนที่นโยบายองค์กรสร้างสุข จะได้รับการขับเคลื่อน  และเมื่อ

มีนโยบายองค์กรสร้างสุขขึ้นมา ท่านจึงตอบสนองกับนโยบายนี้อย่างเต็มที่ มีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม

มากขึ้น และที่สำาคัญ เมื่อเป็นนโยบายหลักของกระทรวง องค์กรก็ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง

มากขึ้น ทำาให้มีโอกาสในการพัฒนางานมากขึ้น ได้รับงบประมาณมาดำาเนินการ ได้รับโอกาสในการ

ถ่ายทอดบทเรียนไปสู่หน่วยงานอื่นๆ และที่สำาคัญองค์กรอื่น ได้มีโอกาสเรียนรู้จากหน่วยงานที่ดำาเนินงาน

มาอย่างยาวนาน  มีการปรับปรุงพัฒนามาเป็นระยะ สามารถนำามาปรับใช้ในหน่วยงานตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

2. บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกัน  

 บุคลากรทุกคนใน รพ.สต.เขาไม้แก้ว มีแนวคิดและเป้าหมายเดียวกัน คือ “ทุกคนต้องมีการมีความสุข

มีคุณภาพชีวิตที่ดี” เมื่อองค์กรให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการคิด

ในการทำา  ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย การกระทำาทุกอย่างของบุคลากรจึงมุ่งเป้าหมายไปที่  คนใน

บ้านแห่งนี้ต้องมีความสุข คนที่มารับบริการต้องมีความสุข
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3. มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร  

 องค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2  คำาว่า “ศรัทธา” เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีอานุภาพยิ่งใหญ่มาก

พลังแห่งความร่วมมือจะตามมาองค์กรที่สามารถสร้างให้คนในองค์กรมีความศรัทธาต่อองค์กร  ศรัทธา

ต่อบทบาทหน้าที่  ศรัทธาต่อผู้นำา  องค์กรแห่งนั้นไม่ว่าจะดำาเนินกิจการใดๆ ย่อมสำาเร็จ ความศรัทธาต่อ

องค์กรของบุคลากรในหน่วยงานสะท้อนให้เห็นจาก ความร่วมมือในทุกกิจกรรมของสถานีอนามัย

การร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาให้ดีกว่าเดิม ความสุขที่เริ่มจากคนในบ้าน จึงแผ่ขยายไปสู่ผู้รับ

บริการและเครือข่ายในการทำางาน ศรัทธา  ไม่ได้สร้างในวันเดียว ต้องอดทน ต้องจริงจังและ ต้องจริงใจ 

แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว เชื่อว่าเป็นคำาที่พลังสร้างสรรค์ชั้นยอด ความสำาเร็จทุกอย่างจะเกิดขึ้น

4. มีองค์ความรู้ในการดำาเนินงานกิจกรรม  และดำาเนินงานอย่างมีระบบ  

 รพ.สต.เขาไม้แก้ว  ให้ความสำาคัญกับการแสวงหาองค์ความรู้  โดยมองว่าความรู้จะสามารถทำาให้

กิจกรรมที่ดำาเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และทำาให้งานพัฒนาได้ดีกว่า  และการดำาเนินงานกิจกรรม

ควรมีกระตุ้นด้วยกิจกรรมใหม่ๆ เป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวอยู่เสมอ  เช่น กิจกรรมออกกำาลังกาย

มีความจำาเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม  รพ.สต.เขาไม้แก้ว มีการจัดกิจกรรมออกกำาลังกายที่

พัฒนามาเป็นลำาดับ จนปัจจุบันนี้ กิจกรรมออกกำาลังกายที่ทำาถือเป็นมืออาชีพ พัฒนาจนสามารถประเมิน

ผลโดยวัดสมรรถภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปได้  เห็นผลลัพธ์ชัดเจน “องค์ความรู้”  ถือเป็นสิ่งสำาคัญ

ที่ทำาให้กิจกรรมสำาเร็จ

5. ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง  อย่างมีวินัย

 ในทุกความสำาเร็จ  สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “วินัย” เมื่อเราร่วมกันคิดแล้วว่า  กิจกรรมที่คิดขึ้นมาเป็นสิ่ง

ที่ดี ทำาแล้วสามารถทำาให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เราไปถึงเป้าหมายคือ การปฏิบัติอย่าง

สมำ่าเสมอ เมื่อเจอปัญหาก็คิดหาหนทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ทำาสมำ่าเสมอ แล้วผลสำาเร็จจะเกิดขึ้น

ตามมา  “วินัย” เป็นคำาที่แยก  คนประสบความสำาเร็จและไม่สำาเร็จ ออกจากกัน

6. การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงานให้ดีขึ้น

 หลายครั้งที่กิจกรรมดีดี ต้องจบลงเพียงเพราะเราเจอกับปัญหา จะออกกำาลังกายแต่ไม่สามารถ

ทำาได้เพราะคนนำาออกกำาลังกายไม่อยู่  จะออมเงินก็ทำาได้เพียงระยะแรกเท่านั้น เพราะมีบางคนไม่ได้ออม

ตามสัญญา แต่ไม่มีใครกล้าตักเตือน เพื่อนบางคนมีปัญหาครอบครัวแต่เพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจ ทำาให้เกิด

การกระทบกระทั่งกัน หรือแม้แต่คำาที่เราคุ้นหูคือ “ไม่มีงบประมาณ” สิ่งเหล่านี้ทำาให้กิจกรรมต้องหยุดลง

รพ.สต.เขาไม้แก้ว ใช้การถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดกิจกรรม โดยการถอดบทเรียน

กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น จะเป็นความคิดที่เกิดในชีวิตประจำาวัน ทุกคนหาหนทางพัฒนาตลอดเวลา ใครมี

แนวทางวิธีการดีดีก็มาพูดคุยกัน ทำาให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. การผลักดันจากผู้บริหารระดับเครือข่ายให้มีการขยายรูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการส่วน

ที่สำาเร็จไปสู่หน่วยงานอื่นๆ และให้ความสำาคัญทำาเป็นนโยบายเป็นลำาดับต้นๆของเครือข่าย

 2. นำานวัตกรรมที่ได้จากการดำาเนินงาน  และกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาขยายรูปแบบหรือต่อยอดและ

พัฒนาเป็นโมเดลการดำาเนินงานองค์กรแห่งความสุข สำาหรับการเรียนรู้ของหน่วยงานอื่นๆ

 3. ขยายกิจกรรมลงสู่ชุมชน และเครือข่ายการทำางาน ให้มากขึ้น ในปัจจุบันมีกิจกรรมที่ชุมชนมา

มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมออกกำาลังกาย ในอนาคตควรเพิ่มกิจกรรมที่เหมาะสมแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 4.พัฒนาเป็น  “องค์กรแห่งความสุขต้นแบบ” สำาหรับหน่วยงานระดับ รพ.สต. 

https://youtu.be/trJFT3EGVyk
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การบริหารจัดการกำาลังคน โรงพยาบาลตากใบ

 โรงพยาบาลตากใบ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 50 เตียง มีการดำาเนินงานเพื่อตอบวิสัยทัศน์ของ 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีคุณภาพ เป็นโรงเรียนแพทย์ชุมชน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม คนตากใบสุขภาพดี 

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม หนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกำาลังคน 

เพื่อนำาไปสู่การบูรณาการการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ก่อให้เกิดความรักความผูกผัน

ในองค์กร เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนลดปัญหาการ

สูญเสียบุคลากร จากการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำางาน

 กลยุทธ์หนึ่งในการ การบริหารจัดการกำาลังคนของโรงพยาบาล เราใช้หลักคิด “งานบันดาลใจ” 

งานที่ช่วยให้เราเรียนรู้ เติบโต และเติมเต็มความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ โดยมีกิจกรรม 1. การสร้างคุณค่า

2. การสร้าง สัมพันธภาพในองค์กร 3. สำานึกต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ 4. วัฒนธรรมการสื่อสาร 5. สติและ

ตัวตนที่ตื่นรู้ สอดแทรกในการออกแบบการดูแลกำาลังคน ตั้งแต่ Enter (แรกเข้าจนถึง 1ปี) Engage และ

Ext (5 ปีก่อน เกษียณ) และเมื่อกระทรวงสาธารณสุขนำาเครื่องมือ Happinometer มาใช้ จึงได้นำาเอา

กิจกรรมที่ทำาอยู่มาจัด ตามหมวดหมู่ ได้ดังนี้
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โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

 การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต

กับการทำางาน ได้กำาหนดให้ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำาไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของบุคลากรในองค์กร โดยบุคลากรและผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อสภาพ

แวดล้อมในการทำางาน ระบบงาน การให้บริการและบรรยากาศการทำางาน มีการจัดสวัสดิการและสิ่ง

อำานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ

ความต้องการ ตลอดจน มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงาน และให้ระหว่าง

หน่วยงานข้าราชการภายนอก และภาคีเครือข่ายด้วยกัน และให้กำาลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน

ส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่ภายใต้ วิสัยทัศน์ “เครือข่ายบริการสุขภาพ แบบบูรณาการที่เป็นเลิศ ปี 2565”

นอกจากนี้ โรงพยาบาลกะพ้อ ได้กำาหนดกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสุข

ในการทำางานและเพื่อการดึงดูดและ รักษากำาลังคนที่มีคุณภาพในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแรง

จูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงานด้าน วิชาการ

 โรงพยาบาลกะพ้อ จึงได้ดำาเนินกิจกรรม เพื่อให้องค์กรเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Work

place)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางานส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงาน

เกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และนำาไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการนำาแนวทางการสร้างความสุขในที่ทำางาน (HAPPY WORKPLACE) มาใช้ให้เกิด

สุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย

 1. Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 

 2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกันช่วยเหลือกัน 

 3. Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม

 4. Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำาเนินชีวิต ลด

ความเครียดในการทำางาน

 5. Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ 

เกิดทักษะ ความชำานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำางาน และมีคุณภาพมากขึ้น

 6. Happy Soul : ส่งเสริมและบำารุงหลักศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมใน การดำาเนิน

ชีวิต และมีความเข้าใจในหลักคำาสอนของศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 7. Happy Money : สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง 

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน

 8. Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำาคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
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คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้บุคลากรในองค์กรทำางานได้ อย่าง

มีความสุขเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการงานและผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจและ ประทับ

ใจทุกครั้งที่มารับบริการโรงพยาบาลกะพ้อ แห่งนี้

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขมีการประกาศ 

นโยบาย วิสัยทัสน์ เป้าหมายของค์กร ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางภายในหน่วยงาน

 2. ผลผลิตขององค์กร ที่เป็นมากกว่า ผลของการทำางาน แต่เป็นผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

 3. ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสขององค์กรผ่านเกณฑ์ สามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนในการ

ทำางาน เพื่อสร้างความไว้ใจและความหน้าเชื่อถือให้เกิดตามมา

 4. การวางแผนสร้างความสัมพันธ์ระะหว่างหน่วยงานในองค์กรกับชุมชนให้เกิดขึ้นในระยะยาว

และยั่งยืืน

 5. บุคลากรเข้าใจถึงวิธีการทำางานเป็นทีม และทำางานร่วมกันเป็นอย่างดี อยู่อย่างครอบครัว

เดียวกัน มีอะไรให้ช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือกันได้ทุกสถานการณ์

 6. การมองไปถึงอนาคตและความก้าวหน้าขององค์กร นำาสู่การพัฒนาของบุคลากร

 7. การที่บุคลากรในองค์กรเข้าใจว่า วิธีที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ นั้น จะต้องรีดขีดพลัง 

ความสามารถของตัวเองออกมามากที่สุด และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์กร

 8. หัวหน้างานและหัวหน้าทีมมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน และกำาลังปฏิบัติการเพื่อมุ่งไปยัง 

อนาคตนั้นอย่างชัดเจน

 9. องค์กรปรับปรุงกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งความสนใจ ไปที่การพัฒนา 

ความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับบุคลากรตามความถนัดของแต่ละคน

 10. องค์กรวางโครงสร้างในการทำางานเป็นทีมเป็นหลักและทำางานอย่างมีความสุข เพื่อไปสู่ ความ

สำาเร็จที่ยิ่งใหญ่

 11. ชมรมมุสลิม ชมรมพุทธ ร่วมกับทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ของโรงพยาบาลวางแผนหรือ

 กำาหนดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 2-3 กิจกรรม เช่น กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม

สานสัมพันธ์ กิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้กับสงคัม เป็นต้น เพื่อสร้างความรัก 

ความ สามัคคี ในองค์กรและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

 12. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและเห็นความสำาคัญของบุคลากรทุกระดับและรับฟังเสียงปัญหาที่ 

เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไป

 13. บุคลากรมีความต้ังใจในการดำาเนินงานและทำางานด้วยจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์

ส่วนร่วมเป็นหลัก

 14. ถึงสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2557 - ปัจจุบัน แต่

บุคลากรโรงพยาบาลกะพ้อ ทำางานอย่างเต็มที่ ทำางานอย่างปกติและสุดความสามารถเพื่อสุขภาพของ 

ประชาชน
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 15. บุคลากรใช้หลักการศาสนาบูรณาการกับงานวิชาการในการปฏิบัติงานทุกครั้งและตามวิถี

ชุมชน วัฒธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 16. มีการวางแผนกิจกรรมร่วมกันและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป

 17. บุคลากรมีความสามัคคีและสามารถมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ โดยไม่ได้หวังค่า

ตอบแทน หรือผลประโยคส่วนตัว

 18. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้ความสำาคัญทุกกิจกรรมและเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากร

 19. ความเข้าใจของบุคลากรในองค์กรและรับรู้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ที่

ร่วมกันคิดที่แทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรมองค์กร และอัตลักษณ์ขององค์ คือ ตรงต่อเวลา บริการด้วยใจ 

เป็นพี่น้องกัน

 20. น้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน

และ บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาสมถรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสาอย่าง ต่อเนื่อง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมมากกว่าเดิมในการพัฒนาองค์กร โดยให้ชุมชนสามารถวางแผน

ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กร

 2. ถ่ายทอดประสบการณ์การดำาเนินงานเพื่อไปสู่องค์กรแห่งความสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำาบลและหน่วยงานราชการอื่น ๆ

 3. ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนการดำาเนินงานองค์กรแห่งความสุข ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับ

ประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่ประสบความสำาเร็จได้ถ่ายทอดเพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ นำาปฏิบัติตามบริบท

ของตนเอง

 4. ขยายไปอย่างชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็น “ชุมชนแห่งความสุข”โดยให้ผู้นำาชุมชนเป็นผู้ประธานใน

การดำาเนินการ

https://youtu.be/t1a49A2UNgg
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การรวมพลังกันเพื่อสร้างสุขแก่บุคลากร โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัด

พัทลุง

 โรงพยาบาลควนขนุนได้มีการดำาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของ โรงพยาบาลให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็น มืออาชีพ (ดี มีสุข เก่ง) โดย

มีเป้าประสงค์ในการ ดำาเนินงานเพื่อให้ บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม มีความผาสุก เป็นมืออาชีพด้าน

วิชาการและเป็นศูนย์ฝึกอบรม ด้วยกล วิธีสร้างการมีส่วน ร่วมของบุคลา กรในการ ดำาเนินงานภายใน

เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร (Participation) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมี ความก้าวหน้าในอาชีพ (Capacity building) ได้มีการจัด

กิจกรรมหรือการดำาเนินงานที่ สอดคล้องกันของยุทธศาสตร์และการเป็นองค์กรแห่งความสุข ดังนี้ การ

จัดกิจกรรม ตลาดนัดสร้างสุข@โรงพยาบาลควนขนุน กิจกรรมออกกำาลังกายสร้างสุข กิจกรรมแปลงผัก 

สร้างสุข  กิจกรรมคอห่อกินข้าวเที่ยงพร้อมกัน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผู้บริหารมีนโยบายและให้ความสำาคัญต่อบุคลาการทุกลุ่ม

 2. คณะกรรมการทุกทีมมุ่งเน้นการสร้างสุขแก่บุคลากร 

 3. บุคลากรให้ความสำาคัญในการร่วมกิจกรรมการสร้างสุข 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. มีการประกวดนวัตกรรมการสร้างสุขของหน่วยงาน

 2. มีการเพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นรูปธรรม 

 3. บุคลากรให้ความสำาคัญในการร่วมกิจกรรมการสร้างสุข 
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สร้างสุขบุคลากรด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมนำาชีวิต

โรงพยาบาลธารโต สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

 แผนงานสร้างสุขประเด็นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร เพื่อองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาล

ธารโต ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหลักเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน สามารถประยุกต์ให้หลักธรรมในการบริการ และบริหารจัดการตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติ

งานร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข บุคลากรเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายของกิจกรรม

เฉลี่ย ร้อยละ 85.76 โดยสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่กำาหนด กิจกรรมหลักๆ ที่ดำาเนิน

การ เช่น กิจกรรมทำาบุญ โรงพยาบาล ตักบาตรทุกวันศุกร์ กิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา การบรรยายตาม

ความสำาคัญของชมรม จริยธรรมโรงพยาบาล ฯลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร

สามารถร่วมกิจกรรมทำาบุญใน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไปด้วย ช่วยสร้างความผูกพันในองค์กรและผู้มารับ

บริการร่วมกัน สอดคล้องกับค่านิยม องค์กร คือ ทีม สร้าง สุข

 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม มีความรู้ ความ

เข้าใจในหลักธรรมและจริยธรรมในศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้หลักการให้บริการสุขภาพสำาหรับ

ประชาชนและผู้มาใช้บริการที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และใช้ในดำาเนินชีวิตประจำาวันและในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างเหมาะสม ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความสำานึกต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปัน

เสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับ

บริการ 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการแผนงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรในการจัด

กิจจกรรม ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างองค์กรให้มีความสุข ในประเด็นการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

และสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน

คุณธรรม จริยธรรมใน องค์กร

 2. มีสภาพหุวัฒนธรรมของโรงพยาบาลที่ประกอบด้วยผู้นำาด้านจิตวิญญาณทั้งพุทธและอิสลาม

เป็นที่ปรึกษาและมาร่วมกำาหนดแผนการดำาเนินงานกับบุคลากรในโรงพยาบาล 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร งานพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล ควรส่งเสริมและสนับสนุน

การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร การพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม และมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางานมีกำาลังใจและมีความผาสุกใน

การปฏิบัติหน้าที่
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โรงพยาบาลสงขลา

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot
 เมื่อคนที่มีความสุข เริ่มสร้างสุขในคนกลุ่มเล็กๆ ความสุขในหลายกลุ่มเล็กๆจะขยายวงกว้าง ไปสู่ 

องค์กร สร้างความคิดเชิงบวกได้ องค์กรก็จะกลายเป็นองค์กรแห่งความสุข

 การจะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข แม้ว่าจะไม่สามารถสร้างสุขพร้อมๆกันในทุกหน่วยงาน 

ได้ แต่เราสามารถสนับสนุนความสุขให้กับทุกคนได้ ตามแบบฉบับของแต่ละคน ตามความชอบ ตาม

ปัญหา ความต้องการ องค์กรจึงต้องสนับสนุนอย่างหลากหลาย เพื่อให้บุคลากรได้เลือกสร้างสุขตามแบบ

ฉบับของตนเอง ทีมนำาจึงต้องมีความพร้อม ต้องมีความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจ คัดสรรกิจกรรมที่

จะสนับสนุนให้ บุคลากรมีความสุข โดยเน้นการใช้งบประมาณตำ่า แต่สร้างสร้างความสุขสูง เช่น กิจกรรม

กีฬาสี กิจกรรมรดนำ้าดำาหัวในเทศกาลสงกรานต์ การทำาบุญตามหลักศาสนา เป็นต้น เพราะเมื่อใจเป็นสุข

สุขภาพกายก็จะดี ส่งผลให้ การทำางานดี พร้อมให้การดูแลผู้รับบริการ เพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี 

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผู้นำามีความมุ่งมั่นในการดำาเนินกิจกรรมสร้างสุข และแก้ไขปัญหาทุกมิติ 

 2. มผีูน้ำาการสร้างสุขแบบไมเ่ปน็ทางการ เชน่ กลุม่สมาชกิชมรมตา่งๆ ชมรมกฬีา ชมรมจรยิธรรม  

 3. บุคลากรมีความหลากหลาย สอดรับกับกิจกรรมที่หลายหลาก

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 1. ปรับปรุงการตอบแบบประเมิน Happinometer ให้มีขั้นตอนที่ง่ายขึ้นและใช้เวลาตอบไม่นาน

เพื่อป้องกันการตอบแบบทิ้งดิ่ง 

 2. กระทรวงควรวิเคราะห์และสรุปผลภาพรวมส่งกลับหน่วยงานอย่างละเอียด
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ความสามัคคี (Unity) ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ในการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในการดำาเนินงาน สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเทพา
 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเทพาและหน่วยงานในสังกัด ได้ดำาเนินการองค์กรแห่งความสุขมา

อย่างต่อเนื่อง ในการดำาเนินงานด้านการบริหารองค์กรและการให้บริการ โดยมีนโยบายที่ชัดเจน บุคลากร

มีความรับผิดชอบและ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และการดำาเนิน

งานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานไม่โปร่งใส ส่งผลให้บุคลากรใน

สังกัดมีความสุขในการปฏิบัติงาน และประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ โดยในปี 2562 มีการ

ประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรสังกัด สสอ.เทพา พบว่า ดัชนีความสุขของบุคลากร 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย

รวม 71.05 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ 90.32 และไม่พบเรื่องการร้องเรียนทั้งนี้มี

การน้อมนำาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจน

บุคลากรในหน่วยงานทุกคนครองตนด้วยทุกคนครองตนด้วยค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) 

และคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ “รับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ซื่อสัตย์ (Honest) สามัคคี (Har

mony)” ซึ่งมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการดำาเนินงานร่วมกัน จนประสบความสำาเร็จในการ

ดำาเนินงานและได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเห็นถึงคุณค่าของตนเองใน

การทำางาน เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน

เป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนา หน่วยงานอย่างยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 1. ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข และบริหารงาน

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงาน โดยยึดความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวของ

องค์กร 

 2. นโยบายขององค์กรมีความชัดเจน มีการชี้แจงและมอบนโยบายที่ชัดเจนทุกระดับ องค์กรมี

เป้าหมายร่วมกัน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. องค์กรมีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำาเนินงาน 

 4. ทีมงานและบุคลากรทุกคนในสังกัดมีความสามัคคี มุ่งมั่น เพียรพยายาม ตั้งใจ ในเป้าหมาย 

มีความพร้อมในการ เรียนรู้ มั่นหาความรู้และพัฒนาเพิ่มทักษะด้านต่างๆ และบุคลากรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพตามยุทธศาสตร์ วิชาชีพ งานที่รับผิดชอบ และความถนัดอย่างต่อเนื่อง 

 5. มีการสร้างขวัญกำาลังใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 1. มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม OD ปรับกระบวนทัศน์ 

กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพตามวิชาชีพ เป็นต้น และมีกิจกรรมสันทนาการ สร้างขวัญกำาลังใจให้กับบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง 

 2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำางานให้น่าอยู่และเอื้อต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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Happy society โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล

 การบริหารงานบุคคล เป็นงานที่ท้าทายผู้บริหารอย่างยิ่ง ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีความ

หลากหลายทางวิชาชีพ ความต้องการและความแตกต่างกันของคนที่เรียกว่า ต่าง Gen กันที่ต้องมา

ทำางานด้วยกัน ความรู้สึกนึกคิด การมีส่วนร่วมในระดับแตกต่างกัน จนทำาให้บางองค์กร เกิดปัญหาในการ

ทำางาน หรือทำางานด้วยกันอย่างไม่ราบรื่น

 ทางโรงพยาบาลละงู จึงใช้ กลวิธี “รู้ใจเขาใจเรา ผ่าน โรงพยาบาลสร้างสุข” โดยมีการสร้าง

กระบวนกรในโรงพยาบาล ผ่านการอบรม  Mildfulness In Organization และจัดตั้งทีม ที่ดูแลเรื่องการ

พัฒนาบุคคลากรทางด้าน Soft science 

 โดยให้มีกระบวนการครอบคลุม เริ่มตั้งแต่รับเจ้าหน้าที่มาทำางาน การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรร่วมกัน  จนถึงการที่จะต้องแยกย้ายจากการไป หรือ 

สรุปสั้นๆคือ ครอบคลุม ตั้งแต่ Entering  Engagement and Exit

รายละเอียดการดำาเนินงาน ( ถอดบทเรียน วงล้อของกระบวนการสร้างสุขที่มีผลต่อบุคลากร)

 กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก และฟันเฟือนสำาคัญในการปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุข  บุคลากรประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ  การที่จะรวบรวมพละกำาลังกาย และกำาลังใจ

เพื่อให้ปฏิบัติงาน เพื่อการสาธารณสุข และ เพื่อประชาชน ในพื้นที่ให้สู่จุดมุ่งหมายสุขภาวะนั้นมิใช่เรื่อง

ง่าย และ ยังมีความท้าทาย ในทุกหย่อมหญ้า  ตั้งแต่บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติงาน  ( back office ) กลุ่ม

วิชาชีพต่างๆ ซึ่งต้องยอมรับในบางสถานการณ์ถึงความแตกต่างระหว่างวัย หลากหลายสถาบันการศึกษา

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ตลอดจนถึง ระดับ หัวหน้างาน และผู้บริหาร ที่อาจต้องทำางาน ภายใต้ 

ตัวชี้วัดอีกมากมาย  ดังนั้น  การขับเคลื่อนองค์กร  เพื่อให้ บุคลากรมีความสุข ประชาชนมีความสุข  เพื่อ

ให้เข้ากับยุค ดิจิตอล หรือ 4G  จึงต้องพยายาม รวบรวม พละกำาลังกายและกำาลังใจ ของบุคลากรทั้งหลาย

เพื่อให้รวม และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อปฏิบัติงานให้ประสบความสำาเร็จ  ถึงแม้จะต้องพบอุปสรรค

ปัญหา  เราก็จะร่วมกันแก้ไข ร่วมกันฟันฝ่าไป ร่วมกัน เพื่อให้ถึงยังจุดมุ่งหมายขององค์กร   คือ สุขภาวะ

กิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์สอน แบ่งปัน เอื้ออาทร เป็นมิตรสมานฉันท์  , กิจกรรม พี่รับน้อง  กิจกรรม

งานเลี้ยงร่วมกัน ดูแลน้อง แบบBuddy

ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศรับน้อง
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Engage : กิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันซึ่งกันและกัน  กิจกรรมสมาธิ , กิจกรรมทำาบุญตักบาตรร่วมกัน ,

กิจกรรมทางศาสนา, กิจกรรม ละศิลอดร่วมกัน , กิจกรรม buddy , ประชุมร่วมกัน ทานอาหารร่วมกัน

การดูแลความเจ็บป่วยซึ่งกันและกัน , ของขวัญวันเกิด , ชื่นชมบุคคลที่ทำาความดี หรือได้รับรางวัล ในที่

ประชุมเจ้าหน้าที่,  กิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน กิจกรรม MIO และโรงพยาบาล สร้างสุข การทำางานร่วมกัน

แบบสหวิชาชีพ ในชุมชน

ภาพกิจกรรม ในโครงการองค์กรแห่งความสุข,กิจกรรม buddy,รับประทานอาหารร่วมกัน,กิจกรรมมาอัฟ

วันละศิลอด และ กิจกรรมชื่นชมความดี บุคลากร
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Exit : กิจกรรมเลี้ยงส่ง อำาลา อาลัย  , กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ  , กิจกรรมชวน บุคลากรที่

ลาออกไปแล้วไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน การยังคงมีความต่อเนื่องของความสัมพันธ์

 กิจกรรมทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานร่วมกัน ได้

ฝ่าฟันงานร่วมกัน  ถึงแม้จะมีอุปสรรค ซึ่งเราเชื่อการใช้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหางานและ

งานออกมามีผลสำาเร็จทำาให้จิตใจเรามีความสุขและมีความภาคภูมิใจมากกว่า การท่ีไม่ได้ลงมือทำาส่ิงใดเลย 

ส่งผลให้ ผลการประเมิน Happinometer ปี 61  รพ.ละงู Happy Body 76.51% ,Happy soul 71.28% 

,Happy heart 70.36% , Happy family 67.11% ,Happy society 66.14% ,Happy worklife 

balance 64.12% ,Happy brain 61.55% ,Happy money 57.71% ,Happy relax 57.60%  ตาม

ลำาดับ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560  ผลการประเมิน Happy society 62.9%

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ความเอื้ออาทร , ความผูกพัน ที่ทีมผู้บริหารให้ความสำาคัญ

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
 ควรต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการดำาเนินงานเป็นระยะ
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คณะผู้จัดทำา

1. นางธิติภัทร คูหา

2. นางสาวนริศรา เสนารินทร์

3. นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา

4. นางสาวรัชนก พิมพ์สะอาด

5. นางสาวธรรญมน ภู่ระย้า

6. นายธีรทัต บูรณวิเศษกุล

กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 02-590-2459


