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 จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไว้  
4 ประเด็น ประกอบด้วย การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention 
Promotion & Protection Excellence) การบร ิการเป ็นเล ิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพ เป็น “คนดี  
มีคุณค่า และมีความผาสุก” และมีการขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา และจากความร่วมมือกับสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนำเครื่องมือดัชนีความสุขคนทำงาน 
(Happinometer) และดัชนีส ุขภาวะองค ์กร (Happy Public Organization Index: HPI) มาใช ้ โดยได้
กำหนดให้มีการประเมินทุก 2 ปี และกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการประเมินมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 
(ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 
2562) และครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมีการนำผลการประเมินมา
ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดำเนินการสร้างสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ควบคู่กับการมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมที่ปลอดภัย 
ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

 ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้รวบรวมบทสรุปผู้บริหาร การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการสร้างสุขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างสุขในหน่วยงาน ทั้งในด้านการเสริมสร้างความสุข การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการกำลังคน เพื่อเผยแพร่ ประสบการณ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการกำลังคน 
ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างรูปแบบ และวิธีการบริหารจัดการกำลังคน และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า บุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร เกิดการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนลดปัญหาการสูญเสียบุคลากร จากการเคลื่อนยา้ย
และเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานได้  
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กรมการแพทย์ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมการแพทย์ 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  

ที่ได้มาตรฐาน มีภารกิจหนึ่งนอกจาก การให้บริการ คือ ต้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ในด้านการรักษา และให้องค์ความรู้กับสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ดังวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) “ประชาชนสุขภาพดีได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่าง
เสมอภาค การแพทย์ไทยเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย” ซึ่งการจะไปถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว จำเป็นจะต้องพัฒนา
บุคลากรกรมการแพทย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทั้งในด้านเชิงลึกและเชิงกว้าง และได้เห็นถึง
ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่า “คน” เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมี
กลยุทธ์ มีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ดังนั ้น “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที ่มีความสุข ระบบสุขภาพยั ่งยืน” ถือเป็นเป้าประสงค์อันสูงสุด 
(Ultimate Goal) ของกรมการแพทย์ จึงได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต และการ
ทำงานที่ดี จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ประกอบด้วย 9 ด้าน 
1) Happy Body 2) Happy Relax 3) Happy Heart 4) Happy Soul 5) Happy Family 6) Happy Society
7) Happy Brain 8) Happy Money 9) Happy Work Life และผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร
กรมการแพทย์ ทำให้ทราบความต้องการของบุคลากรในด้านสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม ความมั่นคง
ปลอดภัย ความเสี่ยงในปฏิบัติงาน และความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทำงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าการจัดการ
กับปัจจัยเหล่านั้น จะส่งผลให้บุคลากรมีสภาพจิตใจ สะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทำงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าการ
จัดการกับปัจจัยเหล่านั้น จะส่งผลให้บุคลากรมีสภาพจิตใจที่ดีเป็นผลให้ทำงานด้วยสุข ก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี จึงนำไปสู่การกำหนดนโยบายใน 3 เรื่อง ของกรมการแพทย์ ดังนี้ 

จากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โควิด 19 ทำให้โลกเปลี่ยนไประบบริการทางการแพทย์มีผลกระทบ 
โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งกรมการแพทย์เป็นองค์กรที่ดูแลชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย 
ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยการมุ่งเน้นพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate 
Medical Technology) โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Co-creation) เพื่อพัฒนาให้บริการทาง
การแพทย์มีความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ระบบบริการ
ไม่หยุดบริการในทุกสถานการณ์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบริการทางการแพทย์ของ
ประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายการดำเนินงานเปลี ่ยนจาก Hospital Based Medical 
Service สู่ Personal Based Medical Service ให้ประชาชนสุขภาพดี และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
นโยบายสำคัญเป็นกรอบการปฏิบัติงาน 3 ประเด็น คือ 

1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพ่ือเทดิพระเกียรติพระบวรวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

2. ระบบการแพทย์ที่ทันสมัย (Smart Medical Service) ในการนำวิชาการระดับตติยภูมิและสูงกว่า
ไปขยายให้ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ (The best for the most) ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ 
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 - พัฒนาระบบสุขภาพในสังกัดกรมการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ
ภายในโรงพยาบาล (Smart Hospital)  เช ่น  DMS Easy, AI, The One Project, DMS Telemedicine       
เป็นต้น เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติในการรับบริการอย่างกว้างขวางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และทันสมัย 
 - พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งภายในและภายนอก รูปแบบ Seamless Comprehensive Health 
Care เพื่อการแก้ไขโรคที่เป็นปัญหาสำคัญต่อระบบสุขภาพ เช่น โรคมะเร็ง ยาเสพติด โรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง 
รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร การใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยการขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกัน
ในหน่วยงานของกรมการแพทย์ ขยายรูปแบบการดำเนินงานไปสู่เขตบริการสุขภาพ 
 - พัฒนาระบบบริการให้มีความพร้อมรับต่อสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่หรือสาธารณภัยต่าง ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพและชีวิตของประชาชน โดยโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์และกระทรวง
สาธารณสุขมีการให้บริการในรูปแบบ New Normal Medical Service ตามแนวทางการดูแลรักษาของ
กรมการแพทย์ การจัดทำแผนดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
 - พัฒนางานวิจัย การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ให้เกิด
ความเป็นเลิศ และการอ้างอิงทางการแพทย์ 
 3. องค์กรสมรรถนะสูงและมีความสุข (High Performance and Happy Organization) ในการ
กำกับองค์การที่ดีในด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านองค์การ และ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน การยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งการไปสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy 
DMS) ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพกำลังคน สร้างความก้าวหน้า มีแผน
ทดแทนตำแหน่งสำคัญ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากร
กรมการแพทย์ และบุคลากรทำงานอย่างมีความ Work Life Balance   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 กรมการแพทย์ ได้มีนโยบายสำคัญในเรื่องการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีความสุขโดยมุ่งเน้น
การบริหารงานเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความสุขสมดุล ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความสุขในหน่วยงาน       
การนำเสนอเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจ   
ในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ         
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้ 
 1. มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข สมดุล โดยการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแผนการบริหารงานบุคคล  
ที่มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา และคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 2. วางแผนและพัฒนาศักยภาพกำลังคน สร้างความก้าวหน้า แผนทดแทนตำแหน่งสำคัญ เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลบุคลากร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้รวดเร็ว บุคลากรทำงานอย่างมี ความสุข Work Life 
Balance มุ่งสู่ Happy DMS 
 จากนโยบายดังกล่าวผู ้บริหารให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) 
กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มีการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS)” คือ หน่วยงาน 
ในสังกัดกรมการแพทย์มีการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) นำผล
การประเมินเป็น Input ในการกำหนดแผนงานโครงการในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
(HR Scorecard) ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ 
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 1. ทุกหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) 
 2. นำผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และกำหนด
แผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) 
 3. สื่อสารแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ให้เจ้าหน้าที ่ภายใน
หน่วยงานทราบ และเข้าร่วมมกิจกรรม 
 4. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผล   
ความคืบหน้าการดำเนินการ 
 5. หน่วยงานนำเสนอผลงานโดดเด่น 1 เรื่อง เพื่อจัดทำเป็นหน่วยงานต้นแบบ (Role Model) มีการ
ชี้แจงหน่วยงานให้ทราบถึงการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
(Happy DMS)” และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผน และรายงานการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 

ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันองค์กร (Happy DMS) เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการสำรวจ      
ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการสร้ างสุข
ให้แก่บุคลากรระดับหน่วยงาน และระดับกรมในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 2. ทุกหน่วยงานในสังกัดมีคณะกรรมการการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) เพื่อทำหน้าที่
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในระดับหน่วยงาน 
 3. ทุกหน่วยงานในสังกัดมีแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ในระดับ
หน่วยงาน และในระดับกรม 
 4. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสุขทั้ง 9 ด้าน และมีการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพ่ือลดความเครียด เหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 1. ออกแบบแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. จัดทำคู่มือการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
 3. จัดทำเว็บไซต์หรือหัวข้อกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคลากรภายในหน่วยงานได้ 
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ภาพประกอบ 

 กรมการแพทย์ได้ดำเนินการตามแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ซึ่งกรมการแพทย์
มีการกำหนดกิจกรรมไว้ครบทุกด้าน เพ่ือดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและกำหนด
รูปแบบกิจกรรมและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Happy ทั้ง 8 ด้าน เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งความสุข 
สร้างเครือข่ายหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และในส่วนของกิจกรรมสร้างองค์กร
แห่งความสุข กรมการแพทย์ได้จัดกิจกรรม Happy Body “ขยับกาย สบายจิต ชีวิตเปลี่ยน” ต่อเนื่องตั้งแต่
เดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน หมุนเวียนให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางได้มีส่วนร่วม กำหนดรูปแบบ
กิจกรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
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กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์

ทางเลือก 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
บทสรุปผู้บริหาร 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
ความสุขให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื ่อน       
การดำเนินการ มุ่งหวังให้กรมฯ เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยมอบหมายให้
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขในมิติ        
ทั้ง 9 ด้าน (Happy 8 + Happy Workplace) อย่างต่อเนื่องเรื ่อยมาจนถึงปัจจุบัน และร่วมกับสำนักงาน
เลขานุการกรม ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของกรม และตามประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

1. กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของกรม และตามประเพณี 
 กรมมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดกิจกรรม คือ สำนักงานเลขานุการกรม โดยได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสุข ด้าน Happy Relax Happy Society แก่บุคลากรกรม เช่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ตอนเช้าอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีพิธี
ไหว้ครู วันปีใหม่ มีเกมชิงโชคต่าง ๆ เป็นของสัมมนาคุณต้อนรับปีใหม่ 
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2. กิจกรรมสานสัมพันธ์/ กิจกรรมวันเกิด 
 หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมย่อย เพื่อสังสรรค์เวลาพักกลางวัน จัดซื้อเค้กและมอบของขวัญวันเกิด 
ทำอาหาร และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแก่บุคลากรในหน่วยงาน และสร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยมีการจัดมุมพักผ่อน มุมนั่งเล่น เพื่อให้บุคลากรได้พบปะ พูดคุย รวมถึงกิจกรรม
นอกเวลางาน กระชับความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมตลาดนัด DTAM Market 
 เพ่ือเสริมสร้าง Happy Society และ Happy Money โดยจัดขึ้นทุกวันพุธ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร
พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภาพวางจำหน่ายให้กับ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน Happy Money ของบุคลากรกรมและร้านค้าต่าง ๆ ด้วย
เช่นกัน 
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4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ Happy Brain และ Happy Society  
 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรอบรู้แก่บุคลากร โดยในปี 2565 ได้กำหนดตัวชี้วัด 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขึ้น เป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและถ่ายทอดไปยังระดับบุคคล ซึ่งเป็น
การอบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ที่สนใจ โดยบุคลากรในหน่วยงานจะต้องได้อบรม/ พัฒนา อย่างน้อย 
ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้นำองค์กรเป็นต้นแบบในการเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ โดยสนับสนุนเชิงนโยบาย  
ในการสร้างสุของค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 2. กรมฯ มีขนาดเล็ก มีบุคลากรจำนวนน้อย ทำให้บุคลากรสื่อสารระหว่างกันและกันได้สะดวก ง่าย 
หลากหลายข่องทาง ได้แก่ Line Facebook เป็นต้น 
 3. กรมฯ มีการสำรวจความต้องการของบุคลากรเป็นระยะ ๆ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากรกรม และนำความคิดเห็นมาสรุป นำเสนอผู ้บริหารเพื ่อให้ความเห็นชอบและดำเนินการ           
จัดกิจกรรม ตามลำดับความสำคัญ 
 4. บุคลากรในกรมให้ความร่วมมือในการเข้าร ่วมกิจกรรมอย่างต่ อเนื ่อง เพื ่อขับเคลื ่อนให้               
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นองค์กรแห่งความสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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กรมควบคุมโรค 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุขฯ 
ตัวชี้วัดที่ 60 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ นั้น กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยสามารถ
สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

กำหนดนโยบาย กลไกการสร้างสุข 

 กรมควบคุมโรค กำหนดนโยบายและกลไกการสร้างสุข ผ่านแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล  
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการ
ทำงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพัน และสุขภาวะองค์กรที่ดี โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ และมีกองบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และ
คณะทำงานศึกษาแนวทางการดูแลและสนับสนุนให้บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิต
การทำงานที่ดี ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน 

บุคลากรของหน่วยงานเข้าตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
และตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI)  

 บุคลากรกรมควบคุมโรค เข้าตอบแบบประเมิน Happinometer ผ่านระบบ Happy MOPH จำนวน
ทั้งสิ้น 4,064 (65.51%) จากบุคลากรทั้งหมด 6,204 คน โดยพบว่า 

 2.1 บุคลากรกรมควบคุมโรค มีความสุขภาพรวม ในระดับ Happy (มีความสุข) โดยมีค่าเฉลี่ย 65.48 
โดยมิติที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จำนวน 2 มิติ ได้แก่ จิตวิญญาณดี มีค่าเฉลี่ย 73.02 รองลงมา คือ น้ำใจดีมีค่าเฉลี่ย 
72.89 และในมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลำดับ คือ 1. มิติสุขภาพเงินดี มีค่าเฉลี่ย 54.36 2. มิติผ่อนคลายดี    
มีค่าเฉลี่ย 59.35 3. มิติสุขภาพกายดี มีค่าเฉลี่ย 64.01 

 2.2 บุคลากรกรมควบคุมโรค มีความผูกพันภาพรวม ในระดับมีความผูกพันกับองค์กรมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ Stay (ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรตลอดไป) มีค่าเฉลี่ย 64.72 

 2.3 บุคลากรกรมควบคุมโรคมีสมดุลชีวิตกับการทำงานมาก (Happy Work Life Balance) โดยมี
ค่าเฉลี่ย 52.44 

 2.4 การประเมิน HPI กรมควบคุมโรค มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กรภาพรวม เท่ากับ 60.70 (สุขภาวะของ
คนในองค์กรนี้กำลังพัฒนา) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ำกำลังพัฒนา จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการลงทุน 
และ 2. ด้านสุขภาพกาย - ใจ 

หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ องค์ความรู้ในการสร้างสุข หรือกิจกรรมสร้างสุข ผ่านการประชุม
ของหน่วยงาน 

 กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข และความผูกพันในด้านต่าง ๆ โดยสอดคล้อง
กับมิติความสุข ทั้ง 9 มิติ และกิจกรรมตามจุดเน้น ความต้องการของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในสังกัด  
กรมควบคุมโรค รวมทั้งส่งเสริมความรู้ในการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร และทักษะ 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากการประเมิน Happinometer ได้อย่าง       
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มีประสิทธิภาพ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนงานกำลังคน นัก HR 
Analytic โดยมีนักสร้างสุขของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้      
กรมควบคุมโรค ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน (3 รุ่น) เพ่ือเป็นการพัฒนานักสร้างสุขของ
หน่วยงานกรมควบคุมโรค และเสริมสร้างเครือข่ายนักสร้างสุขร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินองค์กรตนเองด้วยเกณฑ์การประเมินองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมจัดทำผล การผลการดำเนินงาน และคัดเลือกหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 

 กรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ซึ่งจะ
กำหนดแล้วเสร็จในช่วงประมาณไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2565 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุข จากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล 
Happinometer ของบุคลากรในกองฯ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขให้กับบุคลากรในกองฯ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสุขในการทำงาน สร้างความผูกพันในองค์กร และให้บุคลากรเกิด Work Life Balance และสามารถ     
ใช้ชีวิตร่วมไปกับการทำงาน (Work Life Integration) รวมถึงเพื่อให้การขับเคลื่อนงานในกองฯ มีการพัฒนา
เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสร้างสุข
ในมิติต่าง ๆ จำนวน 4 แผน ประกอบด้วยกิจกรรมจำนวน 16 กิจกรรม ดังนี้  

แผนงานที่ 1 We Love SPD ประกอบด้วยกิจกรรม My Time Life, กิจกรรม Off Line, กิจกรรม 
Welcome First Jobber, กิจกรรม Happy Retirement, กิจกรรม Happy Lunch, กิจกรรม Stressed Off 
Day และกิจกรรมยิ่งให้ ยิ่งได้  

แผนงานที ่  2 Happy Money ประกอบด้วยกิจกรรม Happy Money Retirement, ก ิจกรรม 
Money Management Sharing, กิจกรรมศึกษาดูงาน, กิจกรรม Trainer the trainer และกิจกรรม Money 
Challenge  

แผนงานที่ 3 SPD for all ประกอบด้วยกิจกรรม SPD CSR และกิจกรรม SPD Green D  
แผนงานที่ 4 Happy Body สุขภาพดีไม่มีพุง ประกอบด้วยกิจกรรม Walking Challenge และ

กิจกรรมอาหารสุขภาพ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว จะมีดำเนินการถอดบทเรียนจาก
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสร้างสุข เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมจากแบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อองค์กรแห่งความสุขของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค และนำผลมาวางแผน จัดทำ
แผนปฏิบัติการสร้างสุขในปี 2566 ต่อไป  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู ้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข เพื ่อให้บุคลากร          
มีความสุขในชีวิตรวมถึงการทำงาน เพ่ือให้สามารถพัฒนางานได้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาองค์กร 

2. มีการแต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข เพื่อการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุข เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรภายในองค์กร 
 4. บุคลากรภายนอกในองค์กรให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสร้างสุขอย่างดี 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขของกองโรคไม่ต ิดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู ้บร ิหาร 
ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย และเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข มีการดำเนินการโดยมุ่งพัฒนา
บุคลากรให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”ด้วยการสร้างความสุขทั้ง 8 ด้าน เน้นด้านการงานดี (Happy 
Work Life) และสุขภาพกายดี (Happy Body) ซึ่งส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร รวมถึงการสร้าง
สมดุลชีวิตกับการทำงาน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์แบบยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการดูแลสุขภาพกาย – สุขภาพจิตของบุคลากร ดำเนินงานภายใต้องค์กรน่าอยู่ (Healthy 
workplace) โดยการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ และประเมินการป้องกัน Office Syndrome สำหรับ        
การตอบแบบสำรวจสุขภาพจิต พบว่า การประเมินความเครียด (ST5) ระดับเครียดน้อย ร้อยละ 48 การประเมิน
ภาวะซึมเศร้า ระดับไม่มีอาการ ร้อยละ 48 การประเมินความเข้มแข็งทางใจ ระดับไม่มีความเสี่ยง ร้อยละ 
83.9 การประเมินความสมดุลชีวิตกับการทำงานระดับมาก ร้อยละ 59.3 และการประเมินความสุขมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 63.20 แล้วนำผลการคัดกรองสุขภาพกาย - สุขภาพจิตมาจัดกลุ่มความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง  
การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพ่ือประเมินความเสี่ยงในแผนกต่าง ๆ และนำไปสู่การวางแผนและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เกิดความปลอดภัยกับบุคลากร รวมทั้งนำข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวั งโรค
และภัยสุขภาพท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไป 
 3. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจ 
โดยการนำปฏิทิน และสลากกินแบ่งเก่าไปบริจาค การระบายสีกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว  
มาปลูกต้นไม้ นำไปมอบให้กับหน่วยงานที่ เข้ามาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ การเผยแพร่สื ่อประชาสัมพันธ์  
เรื่อง ค่านิยมองค์กร จริยธรรมในการทำงาน เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่บุคลากร 
 4. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ และองค์กรแห่งการเรียนรู ้ โดยจัดให้ม ีเวทีของการนำเสนอ          
ความคิดเห ็น และพัฒนาองค์กรอย่างต ่อเน ื ่อง ผ ่านการจ ัดกิจกรรมด้านวิชาการควบคู ่ไปกับการ               
สร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดตลาดนัดความรู้ ภายใต้ theme “ตลาดนัดความรู้ สู ่หุ ่นสวย สมส่วน”       
ผ่าน 7 ฐานการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบพ่ีแบบน้อง เช่น การไหว้ การทักทาย การรับฟัง
ความคิดเห็นของคนในองค์กรอย่างใกล้ชิด เป็นต้น การจัดกิจกรรม Journal Club ให้บุคลากรจับคู่ระหว่างกลุ่ม 
ในการศึกษาบทความวิจัย และจัดประชุมพัฒนาวิชาการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสานสัมพันธ์พี่น้อง 
ชาว NCD นอกจากนี้บุคลากรยังได้รับการพัฒนาศักยภาพส่วนที่เป็นช่องว่างเฉพาะบุคคลผ่านการอบรม       
ทั้งแบบ Onsite และ Online 
 5. ด้านการเงิน และสวัสดิการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนการออมเงิน  
ผ่านไลน์กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ของกองโรคไม่ติดต่อ และสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านไลน์กลุ่มของโรคไม่ติดต่อ 
 6. ด้านการยกย่องชมเชย กองโรคไม่ติดต่อ ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม รางวัลบุคคลต้นแบบ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ระดับหน่วยงาน จำนวน 7 คน และระดับกรมควบคุมโรค 
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ประเภทชมเชย จำนวน 2 คน นอกจากนี้ยังได้มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีมาก และดีเด่น ผ่านทางไลน์กองโรคไม่ติดต่อ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 - ผู้บริหารขององค์กรให้ความสำคัญ สนับสนุนการดำเนินงาน และติดตามผลให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 - บุคลากรร่วมกันผลักดันองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกันให้บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวง 
 - ควรบูรณาการนโยบายในการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข กับสถานที่ทำงานปลอดโรค ปลอดภัยกายใจ
เป็นสุข เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
 - ควรสนับสนุนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการให้บุคลากรในองค์กร เช่น บ้านพักข้าราชการ และสถานที่
ดูแลเด็ก เป็นต้น 
 - ควรปรับข้อคำถามในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสม เนื่องจากบางด้านมีข้อคำถามหลายข้อ แต่บางด้าน
มีข้อคำถามน้อย โดยใช้คำถามที่ตรงประเด็นและที่สามารถวัดความสุขในแต่ละด้านได้ 
 - ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมสร้างความสุขไม่สามารถใช้งบประมาณได้ 
เพราะไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 - ควรปรับปรุงฐานข้อมูลเบื้องต้นของบุคลากร เนื่องจากต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้ง และข้อมูลไม่เชื่อมโยง
ไปยังแบบสอบถาม ทำให้ต้องกรอกข้อมูลซ้ำกับข้อมูลลงทะเบียน 
 

ภาพกิจกรรม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

 
หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย และทิศทางการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ      
4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) 
2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3. ด้านบุคลากรที่เป็นเลิศ (People Excellence) และ 4. บริหาร
เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยกระทรวงตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเป็นองค์กรหลักด้าน
สุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและทำงานร่วมกัน
หลายกระทรวง ดังนั้น เรื่องของการพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงกำหนดยุทธศาสตร์บุคลากรที่เป็นเลิศ 
(People Excellence) โดยเป้าหมายของการพัฒนาคือ สร้างคนดี มีคุณค่า และมีความสุข โดยมีแนวทาง
สำคัญคือ การปลุกจิตสำนึกให้คนในกระทรวงสาธารณสุขมีค่านิยมร่วมกัน “MOPH” โดย M คือ Mastery 
เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัยปฏิบัติการกฎระเบียบบนพ้ืนฐาน
ของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ สิ่งใหม่ P : People Centred ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ H : Humility  
มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นงานด้านการ
วางแผนกำลังคน (Human Resource Planning : HRP) การพัฒนากำลังคน (Human Resource Development: 
HRD) วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และการสร้างเครือข่าย
คนทำงานด้านพัฒนาบุคลากร (Human Resource Network: HR Network) ซึ่งคาดหวังว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ 
คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสุขของ
บุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง ได้ทำการพัฒนาบุคลากร สมรรถนะบุคลากร I-SMART โดย I : Integrity ยึดมั่น  
ยืนหยัด ซื ่อส ัตย์ ส ุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ S : Service Mind การมีจ ิตใจพร้อมในการให้บริการ  
M : Mastery/ Expertise การทำงานอย่างมืออาชีพ A : Achievement Motivation มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
R : Relationship การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง และ T : Teamwork การทำงานเป็นทีม มีการ
ประกาศใช้กรอบสมรรถนะ I-SMART + L (Loyalty : ความผูกพันและความจงรักภักดี) มีการน้อมนำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้รูปแบบของชมรมในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความสุขขององค์กร ได้แก่ 
ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง และชมรมจริยธรรม หลังจากนั ้นได้เกิดชมรมกีฬาและสันทนาการ และชมรม
ภาษาอังกฤษ โดยกรมควบคุมโรคได้ประกาศการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563 – 2567 
หน่วยงานได้ดำเนินการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (Alignment) โดยได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรภายใต้
ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 จากเส้นทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  
ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ (Alignment) ภายใต้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการสร้าง
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ร่วมวางเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรคือ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  
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จากแนวทางดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ในปี พ.ศ. 2561 โครงการ  
“การใช้กลไกชมรมในการขับเคลื่อนความสุขขององค์กร” ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้าน Happy 
MOPH ในปีเดียวกันกับที่หน่วยงานได้รับรางวัลหน่วยงาน ที่มีผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
ระดับดีเด่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หน่วยงานดีเด่นด้านจริยธรรม จากโครงการ “คน (สมรรถนะ) ดี 
องกร์ดี มีความสุข” ในปี พ.ศ. 2562 หน่วยงานได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม 
(Effective Change) โครงการ “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ต้านภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย” และได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ระดับดีเด่น และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หน่วยงานดีเด่นด้านจริยธรรม “โฮมบุญ เติมความดี รวมพลังจิตอาสา” ในปี 
พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรม รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 
ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ เรื่อง ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชภัณฑ์   
หนึ่งเดียว ระดับดี และในปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับรางวัลหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ อันดับที่ 1 ของ   
กรมควบคุมโรคได้รับคัดเลือกผลงาน TQM ครั้งที่ 22 ผลงาน “กระบวนการบูรณาการการมีส่วนร่วมเชื่อมโยง
ไร้รอยต่อของประชารัฐ เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอกระนวน” และผลงาน   
“ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว” และในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานได้รับ
รางวัลหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ รางวัลเลิศรัฐ สาขาประเภทสัมฤทธิ์ ผลประชาชนมีส่วนร่วม โครงการ      
สานพลังชุมชน สร้างพื้นที่สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนระยะเวลาของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข หน่วยงานได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ ผ่านกลไกการดำเนินงานด้วยชมรมต่าง ๆ 
และจิตอาสา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 7 จังหวัด
ขอนแก่น จึงจัดทำองค์กรแห่งความสุข @สคร.7 ขอนแก่น เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานเสริมสร้าง
ความสุขของบุคลากรและความผูกพันในหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค 
และนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย และทิศทางการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่มีความสุข ซึ่งจะนำไปสู่
ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุขของหน่วยงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขหน่วยงาน 
3. เพ่ือสร้างบรรยากาศองค์กรที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน 
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กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานโครงการองค์กรแห่งความสุข@สคร.7 ขอนแก่น มีกรอบแนวคิดการดำเนินงาน
โครงการ ดังนี้ 

  

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการองค์กรแห่งความสุข@สคร.7 ขอนแก่น 

วิธีดำเนินโครงการ 
 การดำเนินงานโครงการองค์กรแห่งความสุข@สคร.7 ขอนแก่น มีวิธีการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

กระบวนการ 
 1. ผู ้บริหารกำหนดนโยบายที ่เอื ้อต่อการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและประกาศนโยบาย        
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข โดยการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  
กรมควบคุมโรค ปี 2563 – 2567 และทิศทางการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
 2. ร่วมวางและจัดทำแผนงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันขององค์กร ตามประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค และทิศทางการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
 3. สื่อสารแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันขององค์กร พร้อมทั้ง Kick Off นโยบายสำคัญของ
หน่วยงาน 
 4. ดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันขององค์กร โดยเก็บข้อมูลด้วยรูปภาพและ
การพูดคุย จำนวน 17 กิจกรรม 
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 5. คืนข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความสุข และความผูกพันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
หากพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 6. ประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค 
 7. สรุปผลการดำเนินงาน และบทเรียนจากการดำเนินงาน เพ่ือปรับในปีต่อไป 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบบันทึกรายงานผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค จำแนก 3 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การป้องกันควบคุมโรคอย่าง     
มืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน สู ่การเป็นองค์กรแห่งความสุข       
ความผูกพันและสุขภาวะองค์กรที่ดี 
 2. แบบประเมิน Happinometer โดยมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ มิติที่ 1 สุขภาพดี Happy 
Body มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี  Happy Relax มิติที่ 3 น้ำใจดี Happy Heart มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี Happy Soul 
มิติที่ 5 ครอบครัวดี Happy Family มิติที่ 6 สังคมดี happy Society มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี Happy Brain มิติที่ 8 
การเงินดี Happy Money มิติที่ 9 การงานดี Happy Work-life 
 3. ประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล มี 4 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านนโยบายและการสื่อสาร 2. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 3. ด้านการมีส่วนร่วม การจัดการ
ความรู้ ติดตาม และประเมินผล และ 4. ความพึงพอใจต่อเครื่องมือ/วิธีการพัฒนาของกรมควบคุมโรค 
 4. ประเมินความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณตัวชี้วัดที่ 3 การให้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สิน ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 5. ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากการได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การเสริมสร้างความสุข 
 6. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ อธิบายข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี และร้อยละ 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหาโดยจัดหมวดหมู่ แยกแยะประเด็นตามองค์ประกอบต่าง ๆ 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานโครงการองค์กรแห่งความสุข@สคร.7 ขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การดำเนินประกาศนโยบาย 
 หน่วยงานได้สร้างนโยบายสำคัญที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน อาทิเช่น ประกาศ
องคก์รแห่งความสุขและความผูกพัน นโยบายองค์กรลดเสี่ยง นโยบายการสร้างความร่วมมือ (MOU) นโยบาย
การลดพลังงาน นโยบายความปลอดภัยของบุคลากร นโยบายองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เป็นต้น โดยเป็น
นโยบายที่เอื้อต่อการเสริมสร้างเส้นทางความสุขของหน่วยงาน ดังภาพข้างล่าง 
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ประกาศนโยบายองค์กร 
การนำนโยบายสู่กรปฏิบัติ (Alignment) 
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมโรค 
ปี 2563 – 2567 และทิศทางการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข โดยจัดทำแผนงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มและ
บุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 60 คน จำนวน 17 กิจกรรม 
 
ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความสุข 
 การประชุมจัดทำแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 – 2567            
มี 3 ยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรสู่การเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรค และการเตรียมความพร้อมรับการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  
 2. การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอ         
มี 1 กิจกรรม คือ  
 1. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การป้องกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีขีดความสามารถ (สมรรถนะ) ในการดำเนินงานเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคได้ตามมาตรฐานสากล มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะ  

2. กิจกรรมการพัฒนา (Mentoring Program : Mentor, Mentee/ On The Job Training : OJT) 
3. พัฒนา HR-Clinic ในการเสริมสร้างให้บุคลากรได้รับรู้เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายพัฒนาองค์กร 
เป้าประสงค์ที ่ 4 มีแผนการเรียนรู ้และพัฒนา (Learning & Development) ที ่เสริมสมรรถนะ 

ตามสมรรถนะหลัก MOPH ผ่านระบบการเรียนรู้ E-Learning 
เป้าประสงค์ที่ 5 บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลตามท่ีสำนักงาน กพ. กำหนด มี 1 กิจกรรม คือ 
1. พัฒนาบุคลากรผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน สู ่การเป็นองค์กรแห่งความสุข         

ความผูกพัน และสุขภาวะองค์กรที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ 6 บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 
1. การฝึกจิต สงบใจ เพื่อความสุขในการทำงาน 
2. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย 
3. ประเมินหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต (ITA) 
4. แลกเปลี่ยนสัมมนาคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค 
เป้าประสงค์ที่ 7 บุคลากรมีความสุข มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร  
2. ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 8 เกิดความผูกพันต่อองค์กร มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1. แผนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร 
2. แผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2564 
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เป้าประสงค์ที่ 9 เกิดองค์กรสร้างสุข มีกิจกรรม 2 ดังนี้ 
1. สนับสนุนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. และการพัฒนาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 
2. กิจกรรมพัฒนาชมรมของหน่วยงาน 

ผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน
ต่อองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 17 กิจกรรม ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามแผน 17 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกตามเครื่องมือ Happinometer จำนวน 9 องค์ประกอบ โดยมีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
 1. สุขภาพกายดี : Happy Body เป็นผู ้ที ่มีสุขภาพดี ดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู ้อื ่น คือ  
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน จำนวน  
2 กิจกรรม ได้แก่ 
 1. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
 - หน่วยงานประกาศนโยบาย องค์กรลดเสี่ยง และองค์กรแห่งความสุข ในงาน Kick Off องค์กร 
แห่งความสุข วันนที่ 15 ตุลาคม 2564 บุคลากรเข้าร่วมประกาศนโยบาย จำนวน 182 คน 
 - หน่วยงานจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน สภาวะสุขภาพของ
บุคลากรให้รู้ทันต่อโรค และภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมีบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม 96 คน ผบการตรวจพบว่า ภาวะสุขภาพปกติ ร้อยละ 75 ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 
25 ซึ่งส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ ร้อยละ 54.2 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 27.1 ไขมันในเลือดสูง  
ร้อยละ 21.9 
 - มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานให้แก่บุคลากรทุกปี โดยกลุ่มโรคจาก     
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 2. กิจกรรมชมรม Happy Run 
 - สมาชิกในชมรม Happy Run มีการกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก ออกกำลังกาย โดยมี
การส่งระยะทางการออกกำลังกาย ส่งภาพออกกำลังกาย ภาพวิวทิวทัศน์สวย ๆ ระหว่างออกกำลังกาย 
ให้สมาชิก ได้ชมและมีการแลกเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายของแต่ละคน เพ่ือนำสิ่งดี ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับตนเอง ปัจจุบันมีสมาชิกชมรม จำนวน 35 คน 
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2. ผ่อนคลายดี : Happy Relax เป็นผู ้ที ่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง คือ การรู ้จัก          
การผ่อนคลายกับสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตเมื่อชีวิตในการทำงาน และ/หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน  
มีความเครียดต้องหาวิธีผ่อนคลายเพื่อรักษาสมดุลของชีวิตไว้ จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย 
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมของขวัญปีใหม่จากใจ สคร.7 ขอนแก่น 

พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์สาธิตบริการฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
การตรวจสมรรถนะการมองเห็น การบรรยายความรู้และนิทรรศการ เพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับประชาชน
ในช่วงปีใหม่ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 

- กิจกรรมสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2565 แบบเว้นระยะห่าง เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย  
ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา มีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน 

2. กิจกรรมสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี 
- กิจกรรมสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมไชยเชษฐ รีสอร์ท ตำบล

เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพ่ือสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น
ในองค์กร บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 

3. น้ำใจดี : Happy Heart เป็นผู ้ที ่มีน้ำใจช่วยเหลือ คือ การมีน้ำใจ การคิดถึงคนอื ่น มีน้ำใจ        
เอื้ออาทรต่อกันและกัน การรู้บทบาทของเจ้านาย ลูกน้อง บาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ และผลของ    
การกระทำของตนเองต่อสิ่งต่าง ๆ จำนวน 4 กิจกรรม 

1. กิจกรรมบริจาคโลหิต 1 คนให้ 3 คนรับ 
- หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากร บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 

จังหวัดขอนแก่น สภากาชาดไทย (ศูนย์รับบริการโรงแรมโฆษะ) และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

2. กิจกรรมร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น จำนวน 
14,708 บาท 

3. กิจกรรมร่วมทำบุญกับมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5,000 บาท 

4. กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดและล้างห้องน้ำ วัดป่าจันดีสุทธาวาส อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น จำนวน 10 คน และรวมพลังจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 1 ครั้ง 

4. จิตวิญญาณดี : Happy Soul เป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู คือ การเป็นผู้ที ่มีคุณธรรม 
โดยเฉพาะหิริโอตัปปะ (ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตนเอง) ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐาน
ของการอยู่รวมกันของสังคมมนุษย์และเป็นคุณธรรมที่สำคัญต่อการทำงานเป็นทีม จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมสวดมนต์/ตักบาตร 
- หน่วยงานกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ทุกวันพระ  

ในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยให้แต่ละกลุ่มงานหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการสวดมนต์ จัดกิจกรรม  
สวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ทุกวันพระในหน่วยงานแล้ว จำนวน 15 ครั้ง บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
200 คน 

2. กิจกรรมทำบุญทอดกฐิน 
- หน่วยงานจัดกิจกรรมโฮมบุญ ร่วมใจ สานสายใย จิตอาสา สู่ชุมชน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม บ้านโสกน้ำขุ่น ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บุคลากรในหน่วยงาน
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เข้าร่วมกิจกรรม 141 คน และตั้งกองกฐินสามัคคี เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา 
จำนวน 7 กอง 

3. กิจกรรมการฝึกจิต สงบใจ เพ่ือสมาธิในการทำงาน 
- หน่วยงานจัดกิจกรรมการฝึกจิตสร้างความสุขในการทำงาน ในวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565  

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรผู้เข้าร่วม
ประชุม 31 คน ได้ฝึกจิตด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนา เดินป่าศึกษาธรรมชาติ จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ ทำอาหารถวายพระทำบุญตักบาตร ทำพานพุ่ม ดอกไม้จันทน์ และทอดผ้าป่า 

5. ครอบครัวดี : Happy Family เป็นผู ้ที ่ร ักและดูแลครอบครัวตนเองได้ คือ การมีครอบครัว  
ที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ความสำคัญต่อครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือน
ภูมิคุ้มกัน เป็นกำลังใจ เมื่อต้องเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิต การมีครอบครัวเข้มแข็งจะทำให้สังคม
มั่นคงด้วย จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมดูแลห่วงใยใส่ใจบุคลากรของหน่วยงานในทุก ๆ ในโอกาส 
- หน่วยงานมีนโยบายการส่งเสริมดูแลห่วงใยใส่ใจบุคลากรของหน่วยงานในทุก ๆ โอกาส โดยมีการ

แสดงความยินดี/ ความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ของบุคคลในครอบครัวของบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 
6. สังคมดี : Happy Society เป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/ สังคมของตนเองได้ คือ การเป็นสมาชิก  

ที่ดีขององค์กรและสังคม โดยสังคมมี 2 ระดับคือ สังคมในที่ทำงานกับสังคม นอกที่ทำงาน 
1. กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
- หน่วยงานดำเนินงานปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 3 ครั้ง บุคลากรของหน่วยงาน

ที่เป็นสมาชิก พอ.สว. จำนวน 36 คน 
2. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย 
- หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย จำนวน 11 ครั้ง 

บุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 60 คน 
7. ใฝ่รู ้ดี : Happy Brain เป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง คือ การศึกษา 

หาความรู้การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้เป็นมืออาชีพ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่       
การงาน จำนวน 3 กิจกรรม 

1. กิจกรรม On the Job Training 
 - หน่วยงานได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง On the Job Training/ Job Shadowing/ 

Mentoring Program ประจำปีงบประมาณ 2565 บุคลากรได้ร ับการพัฒนาตามแนวทาง On the Job 
Training การพัฒนาการวิจัยและพัฒนา (Research and Development/ R2R) จำนวน 13 คน/เรื่อง 

2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานวิจัย 
- หน่วยงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านวิจัย ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 

2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความใจเกี่ยวกับกับการทำงานวิจัย และให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในงานวิจัย ผู้เ ข้าร่วม
ประชุม ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากร จำนวน 45 คน 

3. กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ (งานวิจัย/R2R) 
- หน่วยงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงด้านการวิจ ัย เพื ่อสนับสนุน            

การดำเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 

24



 

 

สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมไชยเชษฐ์ รีสอร์ท ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากร จำนวน 100 คน 

8. การเงินดี : Happy Money เป็นผู้ใช้เงินเป็น คือ เป็นผู้ใช้เงิน เป็นผู้มีเงินเก็บ รู้จักใช้เป็นหนี้อย่าง
มีเหตุผล มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกล่าวว่า เป็นบุคคลที่สามารถจัดการ รายรับรายจ่ายของตนเองได้ 
ทั้งนี้ ต้องบริหารจัดการรายรับ และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว เป็นบุคคลที่สามารถจัดการ โอยอาจทำ
บัญชีรายรับ รายจ่าย จำนวน 2 กิจกรรม 

1. กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ 
- หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ สินค้า/บริการ โดยช่องทาง  ผ่านตลาดนัด

ออนไลน์ และสร้างรายได้เสริมแก่บุคลากรส่งเสริมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ สินค้า/บริการ โดยช่ องทาง          
ผ่านตลาดนัดออนไลน์ และสร้างรายได้เสริมแก่บุคลากร และมีสินค้าและผู้ให้บริการนำสินค้ามาจำหน่าย     
เพ่ิมมากข้ึน จำนวน 25 รายการ 

2. กิจกรรมสวนผักปันสุข 
- หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่าย โดยการจัดสวนผักกระถางในหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันปลูก ดูแล

เก็บเก่ียว แลกเปลี่ยน และแบ่งปันกันกิน เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อองค์กร และจัดเป็นมุมผ่อนคลาย
ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกงาน 

9. การงานดี : Happy Work-Life หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความสุขให้บุคลากร 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยผลที่เกิดขึ้นทำให้หน่วยงานประสบความสำเร็จหลากหลายด้าน อาทิเช่น สมรรถนะ    
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการ สมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านบริหาร และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย เป็นต้น ทำให้หน่วยงานได้รับรางวัลในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

ผลการประเมินโครงการ 
ผลการประเมินผลโครงการ โดยจำแนกประเด็นของการประเมินตามกิจกรรมแผนโครงการงานองค์กร

แห่งความสุข@สคร.7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ในระดับกรมควบคุมโรค ประเมิ น  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย และการสื่อสาร ด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วม  
การจัดการความรู้ ติดตาม และประเมินผล ความพึงพอใจภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( �̅�= 4.17, 
S.D.= 0.82) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านที่ 1 ด้านนโยบาย 
และการสื่อสาร (�̅�= 4.19, S.D.= 0.83) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร (�̅�= 4.17, S.D.   
= 0.85) และประเด็นที ่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม การจัดการความรู ้ ติดตาม และ
ประเมินผล (�̅�= 4.14, S.D.= 0.83)  

2. ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน 
- ด้านความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer) 
ระดับความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 74.80 อยู่ในระดับมีความสุข  

เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จิตวิญญาณดี Happy Soul ค่าเฉลี่ย 82.64 อยู่ใน
ระดับมีความสุขมาก และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ การเงินดี : Happy Money ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.76 อยู่ใน
ระดับมีความสุข 
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- ด้านความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร (Engagement) 
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 81.99 อยู่ในระดับมีความสุขมาก 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความภาคภูมิใจในองค์กร (Strive) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.08 อยู่ในระดับมีความสุขมาก 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การอยู่กับองค์กร (Stay) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 80.35 อยู่ในระดับมีความสุข 

- ด้านสมดุลชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) 
ระดับสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตกับการทำงานภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

54.97 อยู่ในระดับมีความสุข หัวข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านทำงานตรงตามวุฒิการ ศึกษาหรือไม่ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 73.57 ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ท่านรู้สึกว่าโดยเฉลี่ยท่านทำงานวันละกี่ชั่วโมง 33.03 อยู่ในระดับไม่มีความสุข 

3. ผลการประเมินความสุขด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
จากผลการประเมินความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู ้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 169 คน ผลการประเมินพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย   
ความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินการของหน่วยงาน 3.36 อยู่ในระดับมากที่สุด    
ร้อยละคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ร้อยละ 84.00 ซึ่งสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลไปปฏิบัติ 
1. หน่วยงานควรมีรูปแบบการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากร กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563 – 2567 เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาบุลคากรในอนาคต 
2. หน่วยงานควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 
3. กระบวนการเสริมสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากร ควรมีการปรับให้สอดคล้องกับ        

ความต้องการของบุคลากรในแต่ละช่วงอายุ (Generation) 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการประเมินหน่วยงานสร้างสุขที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของ

พ้ืนที ่
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมโรค เพื่อเป็น

แนวทางให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
3. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการประเมินและ

พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น EQ เป็นต้น 

ปัจจัยสำเร็จของการดำเนินงาน 
 จากผลการดำเนินงานโครงการองค์กรแห่งความสุข@สคร.7 ขอนแก่น ที่ทำให้บุคลากรมีความสุข  
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 

1. ทีมผู ้บริหารให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของการสร้างนโยบายที่เอื ้อต่อบรรยากาศ        
การเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน 

2. ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานที่สร้างความตระหนักในการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะ
เสี่ยงด้านสุขภาพ 
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3. กลไกสนับสนุนและเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน โดยชมรมเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินงาน  
เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ชมรมจริยธรรมสร้างจิตอาสา ชมรมกีฬา และสันทนาการ สนับสนุนนโยบาย
การประหยัดพลังงาน ปิดไฟ เดินออกกำลังกาย 

4. ความชัดเจนของการนำนโยบายสู ่การปฏิบัติภายใต้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีความสุข ส่งผลให้เกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร 

5. ทีมงานมีการบูรณาการการขับเคลื่อนความสุขของเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใน
และภายนอกอย่างชัดเจน เช่น ทีมจิตอาสา เครือข่ายจริยธรรม เป็นต้น 
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กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดำเนินการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ระหว่างวันที่  
1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจผ่านระบบดังกล่าวเป็นจำนวน 1,784 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 86.56 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,061 ราย (ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)  
โดยกรมสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดตัวชี ้ว ัดของกระทรวงสาธารณสุข ที ่กำหนดให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสำรวจ Happinometer ให้ได้ร้อยละ 70 ในส่วนของการตอบแบบประเมินสุขภาวะ
องค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการ และผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้า
กลุ่ม/ ฝ่าย ของหน่วยงาน ตอบแบบประเมินดังกล่าว โดยมีผู ้ตอบแบบ เป็นจำนวน 90 ราย ทั้งนี้ ได้ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิ (SPSS) มาดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแบบสำรวจ และ 
แบบประเมินดังกล่าว โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 0.00 – 24.99 ไม่มีความสุขเลย  ร้อยละ 25.00 – 49.99 ไม่มีความสุข 
ร้อยละ 50.00 – 74.99 มีความสุข  ร้อยละ 75.00 – 100.00 มีความสุขมาก 
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 สรุปผลภาพรวมความสุขของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากค่าคะแนนดังกล่าว พบว่า 
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความสุขในภาพรวมเฉลี่ยทุกมิติ ร้อยละ 62.57 ค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับที่มีความสุข ซึ่งมิติท่ีมีคะแนนมากที่สุด คือ น้ำใจดี (Happy Heart) โดยมีค่าคะแนนความสุข เป็นลำดับ
ที่หนึ่งด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 69.67 รองลงมาคือ จิตวิญญาณดี (Happy Soul) โดยมีค่าคะแนนความสุข 
ร้อยละ 69.40 การงานดี (Happy Work Life) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 65.67 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ด้วย
ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 63.68 สุขภาพกายดี (Happy Body) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 63.53 ครอบครัวดี 
(Happy Family) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 62.52 สังคมดี (Happy Society) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
60.37 สุขภาพเงินดี (Happy Money) ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 54.56 และผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 54.24 เป็นลำดับสุดท้าย และได้ดำเนินการสรุปประเด็นสำคัญจากผลสำรวจใน
ภาพรวมของกรมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้หน่วยงาน ภายในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ทราบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขผ่านกิจกรรมภายใต้บริบทของแต่ละ
หน่วยงานและในระดับกรมต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างสุขในองค์กรต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร
การสื่อสารกิจกรรมต้องมีความรวดเร็วและใช้ช่องทางที่เข้าถึงง่าย เช่น กลุ่มไลน์ของหน่วยงาน การสร้าง
กิจกรรมที่มีการแสดงถึงความรักและผูกพันต่อองค์กร และความสามัคคีภายในหน่วยงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
เช่น การมีสิ ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลงานขององค์กรไปส่งประกวดแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ รวมทั้ง       
การแข่งผลงานวิชาการในนามของหน่วยงาน บุคลากรส่วนใหญ่จะเต็มใจและให้ความช่วยเหลือกัน เพื่อให้
หน่วยงานได้รับรางวัลจนเป็นแรงผลักดัน และเกิดผลสัมฤทธิ์ความเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับ
การได้รับการสนับสนุนจากทั้งผู้บริหารระดับกรม และผู้บริหารระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนิน
กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร รวมทั้งมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ควรมีการเสริมสร้างกิจกรรมให้บุคลากรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง    
การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารและให้การสนับสนุนจะนำไปสู่การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
ประกอบกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขควรมีความชัดเจน ปฏิบัติได้จริง โดยสร้างกระบวนการถ่ายทอด
นโยบายให้บุคลากรภายในสังกัดได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึง โดยอาจมีการจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์
ผ่านทุกหน่วยงานในสังกัด และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน
ไปสู่ “องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” ต่อไป 
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กิจกรรมและภาพประกอบ 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 
 การส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา โดยผ่านการดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมก้าวสร้างสุข 
กิจกรรม Morning Exercise กิจกรรม Sport Wednesday กิจกรรมลานเพลินร้องเต้นเล่นกีฬา การตรวจ
สุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากร 
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ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน 
 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยมีการดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day 
กิจกรรม 5ส ในสถานที่ทำงาน กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมการคัดแยกขยะ เพ่ือปรับปรุงและสร้างทัศนียภาพ
ที่ดีภายในหน่วยงาน 
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ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรม
สวดมนต์ไหว้พระ การจัดกิจกรรมนำหลักทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยเข้ามาใช้ในการขัดเกลาจิตใจ กิจกรรม
ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะบรรยาย กิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้
โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม DMSc Young Blood เพ่ือให้บุคลากรที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่เข้าใจเรื่อง
ประมวลจริยธรรมจ้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเป็นข้าราชการยุค 4.0 
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ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 
 การสร ้างความสัมพันธ ์ระหว ่างบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรมที ่ส ่งเสร ิมและ              
เชื่อมความสัมพันธ์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมกีฬาสีภายใน
หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน กิจกรรมวันสงกรานต์ 
กิจกรรมลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย กิจกรรม “Buddy Budder” เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ 
และเชื่อมมิตรภาพร่วมกัน 
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ด้านสวัสดิการ/ การเงิน แบบพอเพียง 
 การส่งเสริมด้านสวัสดิการ และการเงินแบบพอเพียง โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
บริหารทางการเงิน ลดรายจ่ายเพิ ่มรายได้ และปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรม เช่น        
การออมเงิน โดยใช้กระปุกออมสินเดิมหรือกระปุกออมสินดัดแปลงจากวัสดุรีไซเคิล ก ารสื่อสารความรู้ทาง   
การบริหารการเงินผ่านกลุ่มไลน์ กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ 
กิจกรรมการเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการบรรยายเรื่องเกษตรผสมผสานและเทคนิค     
การปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากวิทยากร เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรนำสินค้ามาขายในราคาที่ต่ำกว่า
ท้องตลาด ผ่านทางกลุ่มไลน์ของหน่วยงาน เป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่บุคลากร 
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ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
 การส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันและทำประโยชน์
เพื ่อสังคม เพื ่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสา และมีจิตสำนึกในการเป็นผู ้ให้ผ่านกิจกรรม เช่น         
การจัดซื้อสิ่งของสนับสนุนการศึกษา การกีฬา และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นในการป้องกันโรคไวรัส
โควิด 19 เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนชลประทาน แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม การจัดทำสมุดอักษรเบรลล์จากกระดาษเหลือใช้ เพื่อมอบให้กับผู้พิการทางสายตา กิจกรรมทำบุญ
ถวายน้ำมันเบนซิน, ชุด PPE MASS ถุงมือยาง ให้กับวัดชมพูเวกที่บริการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด 19 
กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
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ด้านการยกย่องชมเชย 
 การส่งเสริมการยกย่องชมเชย โดยดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และ
บุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย และรางวัลแก่บุคลากร  
ที่ได้รับการบันทึกคนดี ถือเป็นบุคคลต้นแบบของหน่วยงาน กิจกรรมคนดีต้นแบบ โดยร่วมเสนอชื่อบุคลากร
และเขียนความประทับใจคุณธรรมในแต่ละด้าน และนำไปติดที่ต้นไม้คุณธรรม เพื่อประกาศและยกย่องบุคคล
ต้นแบบในแต่ละด้านดังกล่าว การประกาศบุคลากรที่ได้รับรางวัลในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิปวิดีโอกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 

กองแผนงานและวิชาการ   สำนักงานเลขานุการกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมสุขภาพจิต 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 

 

 กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี ้วัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ 60 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 52.2 เพื่อให้บรรลุนโยบายมุ่งเน้นกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของ
กรมสุขภาพจิต “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และ
เจ้าหน้าที่มีความสุข” หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจึงได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประ เด็น ซึ ่งจะส่งผลให้บุคลากร               
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้แต่ละกรม พิจารณาคัดเลือก
หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ ระดับกรม จำนวน 1 หน่วยงาน 

 กรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นกรมวิชาการส่วนกลางที่มีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 45 หน่วยงาน มีบุคลากร
ทุกประเภท ได้แก่ 1. ข้าราชการ 2. ลูกจ้างประจำ 3. พนักงานราชการ 4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ 
5. ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ดำเนินการ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) โดยให้สอดคล้องกับ           
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ โดยกรมสุขภาพจิตมีหน่วยงาน
ที่ส่งผลการดำเนิน จำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน และกรมสุขภาพจิตได้มีการคัดเลือกหน่วยงานที่มีคุณภาพและ
มีผลการพิจารณา ดังนี้ 

อันดับที่ 1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ชื่อผลงาน “สติ สร้างสมดุล สู่ความสุข นำคุณค่า สู่องค์กร” 
อันดับที่ 2. โรงพยาบาลสวนปรุง ชื่อผลงาน “สุขใดไหนเท่า ความสุขในรั้ว จันท์กระพ้อ” 
อันดับที่ 3. สำนักงานเลขานุการกรม ชื่อผลงาน “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารโภชนาการ  

                         และการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ และโครงการจิตอาสาปันรัก ปันน้ำใจ ให้น้อง” 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต การนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ ประกาศ
นโยบายองค์กรแห่งความสุขไปยังบุคลากรทุกระดับ ให้รับรู้นโยบายองค์กรแห่งความสุขและร่วมกันดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 2. ผู้บริหารมีการสนับสนุน จัดทำแผนและทบทวนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข และมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน รวมถึงการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 3. กรมสุขภาพจิตมีทีมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะของกรมสุขภาพจิตของทุกหน่วยงานในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างครอบคลุม และได้พัฒนาโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness 
in Organization: MIO) นำมาใช้ในองค์กรกับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดีและ
มีความสุขในการทำงาน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่าย 
 4. บุคลากรของกรมสุขภาพจิต มีความพร้อมใจ ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับหน่วยงาน ส่งผล
ให้กรมสุขภาพจิต มีผลการดำเนินงานในระดับสูง 
 

39



 

 

เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต 

 

ประเด็น Success Story และ Bright Spot  

กระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน ตามแนวทาง “องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพและเป็นต้นแบบ” 

“สติ สร้างสมดุล สู่ความสุข นำคุณค่า สู่องค์กร” 

บทสรุปผู้บริหาร 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขด้วยนโยบาย 1 ใน 6 ข้อ ของผู้บริหารที่ว่า CHANGE 
ปรับเพื่อเปลี่ยน โดยมีเคล็ดลับในการทำงานคือได้ทำในสิ่งที่รัก และเคล็ดลับแห่งความสำเร็จคือรักในสิ่งที่ทำ 
คณะทำงานความผูกพันองค์กร ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมิน Happinometer ของบุคลากร พบค่าเฉลี่ย
ความสุขในมิติด้านการผ่อนคลายดีและด้านการเงินดี อยู่ในระดับต่ ำที่สุดในความสุข 8 ด้าน จึงนำไปสู่การ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขในองค์กร เพื่อสร้างเสริมสมดุลด้านการผ่อนคลาย Happy Relax 
and Happy Money ด้วยกิจกรรม 5ส เบาใจ ที่ประกอบด้วย 

 1) 5ส ใจเบา สะสาง สร้างสุข เพื่อให้บุคลากรสำรวจและทบทวนตัวเอง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผ่านการ
เปิดใจรับฟังเรื่องราวของเพื่อนร่วมงานมองเห็นความยากลำบาก/ ความทุกข์ของคนอื่น เกิดความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจกัน รู้สึกผ่อนคลายจากความยากลำบาก/ ความทุกข์ของตนเอง มองเห็นโอกาสในการตั้งเป้าหมายใหม่ 
ต่อด้วย 
 2) 5ส เบาใจ ไขชีวิต และต่อจิ๊กซอว์ความฝัน เพ่ือให้ทุกคนได้ออกแบบชีวิตและสุขภาพ ด้วยคำถาม   
3 คำถาม คือ 
  1. การใช้เวลาส่วนใหญ่ที่นอกเหนือจากการนอนและการกินคุณทำอะไรบ้าง 
  2. สิ่งสำคัญ 3 อย่างในชีวิตคุณ คือ อะไร 
  3. จะทำอะไรบ้างเพื่อชีวิตที่เหลืออยู่ 

ผลที่ได้คือ ทุกคนมีแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นรูปธรรม เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
และวางแผนการใช้เงิน โดยหน่วยงานให้การสนับสนุนด้วย กิจกรรม Happy Body โยคะ เบาใจที่มีทั้งการ
บริหารร่างกายอย่างมีสติ ขณะเคลื่อนไหวร่างกายและทำสมาธิทุกครั้งหลังการฝึกโยคะในเวลา 16.00 – 17.00 น. 
ของวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื ่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรรวมถึงได้ผ่อนคลาย
ความเครียด 
 3) เวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้: 365 วันกับเรื ่องราวของฉัน เป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลาดรได้บอกเล่า 
แบ่งปันคุณค่าในชีวิตตัวเองทั้งเรื่อง งาน ครอบครัว และชีวิตส่วนตัว ซึ่งข้อสรุปที่ได้ร่วมกันคือ การมีสติในการ
ดำเนินชีวิต ทำให้ก้าวผ่านเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ทำให้รู้สึกมีคุณค่า ภาคภูมิใจในตนเอง และกลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ผู้ฟัง เกิดความรักเห็นอกเห็นใจ ผูกพันกันมากขึ้น การทำงานเป็นทีม ปรากฏให้เห็นผ่านการร่วมแรงร่วมใจ 
ในทุกสถานการณ์ขององค์กร แม้จะมีภาระงานมากมายเพียงใด ความเป็นทีมทำให้สามารถก้าวผ่านไปได้ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู้บริหารให้นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรที่ชัดเจน 
 2. บุคลากรทุกคนร่วมมือร่วมใจในการดำเนินการ 
 3. คณะทำงานภายในองค์กรมีการทำงานที่เข้มแข็ง 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 การใช้สติยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในองค์กร มีบุคลากรบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผน
ที่ตนออกแบบได้ เนื่องจากเป็นทักษะใหม่ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนสม่ำเสมอต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสพัฒนาในการ
ออกแบบระบบและปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41



 

 

เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม ่

 

ประเด็น Success Story และ Bright Spot  
กระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน ตามแนวทาง “องค์กรแห่งความสุขที่มี

คุณภาพและเป็นต้นแบบ” 

“สุขใดไหนเท่า ความสุขในรั้ว จันท์กระพ้อ” 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การสร้างความสุขให้กับบุคลากรในองค์กร คืออะไร เป็นคำถามที่ดูเหมือนจะตอบง่าย แต่ก็ตอบยาก
เพราะในขณะที่องค์กรได้ดำเนินการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร  
มีความสุขอย่างมากมาย หลากหลายกิจกรรม แต่ก็ยังมีบุคลากรอีกหลาย ๆ คน กลับค้นหาและพยายาม
ไขว่คว้าหาความสุขในรูปแบบใหม่ ๆ กับการทำงานอยู่เสมอ ท่ามกลางแนวคิดการค้นหาความสุขมากมายของ
ผู้นำองค์กร/ ทีมคณะกรรมการเสริมสร้างความสุข จึงเกิดคำถามใหม่เกิดขึ้นมาว่า องค์กรจะสร้างความสุข  
ที่ยั่งยืนได้อย่างไร เช่นเดียวกับ ความสุขในการทำงาน (Workplace Happiness) ที่จะเป็นตัวสร้างความผูกพัน
และแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กร โดยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างความจงรักภักดีของ
บุคลากร และลดอัตราการลาออกให้น้อยลง ในปี 2565 องค์กรได้มอบหมายให้ทีมคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสุขของหน่วยงาน จัดกิจกรรมสร้างความสุขในที่ทำงานมากข้ึน โดยมีแนวคิด เช่น 
 - ความรื่นรมย์ในการทำงาน (Arousal) เป็นความรู้สึกสนุกขณะทำงานโดยไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ 
 - ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เป็นความรู้สึกพอใจขณะทำงาน โดยไม่มีความทุกข์ใจในการ
ปฏิบัติตน 
 - ความกระตือรือร้นในการทำงาน (Self-validation) เป็นความรู ้สึกอยากทำงาน เต็มไปด้วย      
ความตื่นตัวและมีชีวิตชีวา 
 ปัจจัยที่ทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน โดยจากค่าคะแนนความผูกพันของบุลคากรที่มีต่อ
องค์กร ปี 2565 ค่าคะแนนที่สูงสุด 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านงานในความรับผิดชอบ ร้อยละ 93.22         
2) ด้านสภาวะผู้นำ ร้อยละ 91.94 3) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานในระดับความพึงพอใจต่อการทำงาน
โดยรวมสูงสุด (ร้อยละ 89.60) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื ่อง ในปี 2565 
โรงพยาบาลสวนปรุงยังคงรักษาระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ทั้งในระบบบริการผู้ป่วย/ บุคลากร และบุคลากรของ Outsource ในสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า 
บุคลากรยังคงมีภาระงานที่เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากงานประจำ มีความเหนื่อยล้าจากการทำงาน วิถีการดำรงชีวิต 
เพื่อเป็นการสร้างความสุข สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในการทำงาน การรักษาดุลยภาพของการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัวของบุคลากรให้มีความพร้อมและมีพลังใจ พลังกายที่จะปฏิบัติงานพร้อมให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด หน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรอันเป็นหัวใจของการ
ขับเคลื่อนองค์กรในการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน มีเป้าประสงค์บุคลากรเป็นคนดีและมีความสุข ดังนั้น 
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คณะทำงานเสริมสร้างความสุขของบุคลากร ได้ร่วมกับคณะกรรมการกีฬา และกลุ่มภารกิจอำนวยการ ร่วมจัด
กิจกรรม Online Happy Day ส่งความสุขวิถีใหม่ สุขใจไปด้วยกัน ในปี 2565 ในรูปแบบ Online ถ่ายทอดสด
ผ่านระบบ Facebook Reform Suanprung และ Onsite ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน มีทีมผู้บริหารและ
บุคลากรหน่วยงาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง โดยทีมงานได้จัดกิจกรรมที่หลากหลา ย และ
เข้าถึงบุคลากรทุกกลุ่มงาน/ หอผู้ป่วย เช่น กิจกรรม Kahoot กิจกรรมโหวต SP แห่งปี ประเภทชายและหญิง 
เช่น 1) อาวุโสโอเค (อายุ 50 ปีขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรง แจ่มใส) 2) ขวัญใจสวนปรุง 3) ผู้มีจิตอาสา       
4) ผู้มีจิตบริการ 5) Real Size Beauty (ความงามในสรีระที่แตกต่าง) 6) ผู้ที่มีอัธยาศัยดี 7) ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
8) Sport Man and Girl บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการโหวตอย่างทั่วถึง บุคลากรบางรายอยู่ระหว่างเดินทาง  
ไปราชการ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (ได้รับรางวัลด้วย) สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างเสียงหัวเราะ 
ให้กับทุกคน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร ในปี 2565 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรภาพรวมร้อยละ 92.08 และความพึงพอใจต่อแผนงาน
โครงการ/ กิจกรรม ในภาพรวมองค์กร ร้อยละ 88.25 “เพราะเราคือทีมเดียวกัน” 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการปรับใช้แนวคิด Happy Workplace มาปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการชีวิตของ
ตนเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู ่ร่วมกับผู้อ่ืน         
การทำงานเป็นทีม การอาสาในกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของหน่วยงานและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงาน จะทำให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะต้องอาศัยความทุ่มเทและเสียสละ ตลอดจนทัศนคติที ่ดีต่อหน่วยงาน จะส่งผลให้
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต 

 

ประเด็น Success Story และ Bright Spot  

“โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
และโครงการจิตอาสาปันรัก ปันน้ำใจ ให้น้อง” 

บทสรุปผู้บริหาร 

 ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน  
มีความสุขในการทำงาน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาให้ สำนักงานเลขนานุการกรมเป็น 
“องค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)” ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกาย ใจ 
สังคม และจิตปัญญา เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนา รังสรรค์ทางความคิด ส่งผลให้การปฏิบัติงาน  
ที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเครียด ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี      
ในการทำงาน เป็นสังคมกัลยาณมิตรดีต่อกัน และส่งต่อแนวคิดในการแบ่งปันความสุขจาก “การให้” เพื่อให้ 
“ผู ้ร ับ” มีความสุข และส่งคืนความสุข กลับมาสู ่ “ผู ้ให้” อีกครั ้ง โดยผ่ านโครงการหลัก 2 โครงการ  
ในปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ “โครงการส่งเสริมความรู ้ด้านอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกาย  
เพ่ือสุขภาพ” และ “โครงการจิตอาสาปันรัก ปันน้ำใจ ให้น้อง” มีการดำเนินการโดยสังเขป ดังนี้ 
 1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ (Happy Relax 
Happy Body) 
 โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อสร้างสิ ่งแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการที ่เอื ้อต่อการมีสุขภาพดี  
ปรับพฤติกรรมการกินอาหารตามวัย เพ่ือค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมสำหรับวัยของแต่ละบุคคล 
 1.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการแก่บุคลากร 
 1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพ ได้แก่ กิจกรรมการเต้นแอโรบิค  
เต้นบาสโลป และการแข่งขันแชร์บอลภายในหนว่ยงาน (เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) 
 2) โครงการจิตอาสาปันรัก ปันน้ำใจ ให้น้อง 
 โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมและมอบโอกาสทางการศึกษาที ่ด ีขึ ้นแก่นักเรียนที ่ขาดแคลน  
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการให้และการทำงาน เพื่อตอบแทนสังคมในใจของบุคลากร  
ณ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 กิจกรรมการซ่อมอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนหลอดไฟ ปรับปรุงแปลงผักการเกษตร ทาสีรั้ว 
ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียน 
 2.2 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน มอบอุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส
ต่าง ๆ  
 2.3 กิจกรรมสันทนาการ มอบของขวัญและสิ่งของต่าง ๆ 
 2.4 กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านบุคคลและด้านการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 - ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนกับการดูแลสุขภาพของบุคลากร 
 - บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรมทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ 
 - การจูงใจ ส่งเสริมเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรม 
 - มีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างการดำเนินการ 
 - บุคลากรได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และด้านโภชนาการ 
 - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อารมณ์และการคลายเครียด 
 - บุคลากรมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ ่งจะนำไปสู่       
ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพและการพัฒนา 
 - บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม มีความตระหนักในเรื่องการออกกำลังกายเพ่ิมมากข้ึน 
 2) โครงการจิตอาสาปันรัก ปันน้ำใจ ให้น้อง 
 - การพัฒนาให้บุคลากรในการลงมือทำกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 
 - ปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม     
จากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 - มีแนวร่วมคุณครูหลายท่านที่สนับสนุนและดำเนินโครงการ 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 1) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 - มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ 
 - มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 - บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีองค์ความรู้ด้านโภชนาการมากข้ึน 
 2) โครงการจิตอาสาปันรัก ปันน้ำใจ ให้น้อง 
 - เวลาในการจัดกิจกรรมมีจำนวนจำกัดอย่างมาก ซึ่งบางครั้งในการให้ความรู้หรือการสันทนาการ 
ยังไม่ครบ จึงทำให้การเข้าถึงนักเรียนนั้นยังไม่เต็มที่ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย โดยใช้หลัก “H A P P Y” เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานอยู่ร่วมกัน   
อย่างมีความสุขและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นถึง H = HARMONY ความไว้ใจกัน         
ความสามัคคี และความปรองดอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้บริหารมองว่าการทำงานอย่างมีความสุขนั้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สำเร็จ จึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขของสำนักงานเลขานุการกรม มีเลขานุการกรม เป็นที่ปรึกษา และมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานเสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ รวมถึงมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานองค์กร
แห่งความสุขผ่านการประชุมของหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งคณะทำงานจะวิเคราะห์ Gap Analysis    
ที่สอดคล้องกับผลการประเมินความสุข Happinometer สำหรับบุคลากรและการประเมินสุขภาวะองค์กร 
และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) โดยมีการกำหนดเป็นกิจกรรม  
ที่จะสร้างความสุขให้สำนักงานเลขานุการกรม ดังนี้ 
 1.1 สุขภาพดี (Happy Body) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมออกกำลังกายระหว่างปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน เวลา 15.00 น. 
 - จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน 
 - การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ 
 - กิจกรรมยืดเหยียดระหว่างพักเบรกการประชุม 
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 1.2 รู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - มีห้อง/ มุมพักผ่อน เช่น ห้องรับประทานอาหาร ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ พูดคุยข่าวสารประจำวัน 
เรื่องท่ัว ๆ ไป เป็นต้น 
 - ห้องสมุด มีมุมสำหรับนั่งสมาธิและสวดมนต์ อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย 
 - ห้องสมุด มีมุมสำหรับอ่านหนังสือนอกเวลา อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย 
 1.3 คุณธรรม (Happy Soul) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ การมีวินัย การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
 - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังคนสำนักงานเลขานุการกรม ใสสะอาด สร้างจุดยืนไม่ทนต่อ
การทุจริต 
 - กิจกรรมบริจาคโลหิต 
 - กิจกรรมการทำบุญตักบาตรประจำเดือน 
 - กิจกรรมทำบุญกฐินประจำปี และทำบุญตักบาตรประจำปีของหน่วยงาน 
 - กิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
 1.4 การรู้จักการใช้เงินเป็น (Happy Money) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมออมเงินวันละบาทปลูกจิตสำนึกความพอเพียง โดยการสะสมเป็นกองทุนให้ยืมเงินฉุกเฉิน
เดือนละ 2,000 บาท/คน/เดือน 
 - MOU ร่วมกับสถาบันการเงิน เพ่ือสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล 
สินเชื่ออเนกประสงค์เพ่ือสวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เป็นต้น 
 1.5 ครอบครัวดี (Happy Family) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เช่น ท่องเที่ยว รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น 
 - เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน เช่น ทำบุญตักบาตร เข้าโบสถ์ เป็นต้น 
 - ยึดหลักตามเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เป็นต้น 
 1.6 การมีน้ำใจ (Happy Heart) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมจิตอาสาบริจาคสิ่งของ 
 - กิจกรรมจิตอาสารับบริจาคสิ่งของ เช่น รับบริจาคผ้าและสอนทำหน้ากากผ้า ถุงผ้า 
 - กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด 
 - กิจกรรมจิตอาสาทำเจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือ 
 - มอบเงินช่วยเหลือกรณีญาติสายตรงของเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรม (พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา) โดยให้เงิน
ช่วยเหลืองานฌาปนกิจและพวงหรีด 
 1.7 การใฝ่หาความรู้ (Happy Brain) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน โดยหมุนเวียนให้ทุกกลุ่มงาน
เป็นเจ้าภาพหลัก และคัดเลือกหัวข้อและประเด็นความรู ้ที ่สำคัญ ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
โดยสรุปบทเรียนความรู้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน https://oots.anamai.moph.go.th/th/knowledge 
 - กิจกรรมพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร E-Learning ของ
สำนักงาน ก.พ. 
 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโดยสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการกรม 
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 1.8 สังคมดี (Happy Society) ประกอบด้วย 3 สิ่ง คือ คนในองค์กร อาคาร/สถานที่ทำงาน และ
ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - กิจกรรมสร้างสุขอวยพรวันเกิดเป็นประจำทุกเดือน 
 - กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาปรับภูมิทัศน์หน้ากรมอนามัย 
 - กิจกรรมสำคัญประจำปี เช่น รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่/ผู้บริหารในวันสงกรานต์ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ เป็นต้น 
 - จัดหาน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม 
 - ความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สินในสถานที ่ทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที ่ร ักษาความปลอดภัย        
กล้องวงจรปิด ฯลฯ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารมีนโยบายเรื่ององค์กรแห่งความสุขท่ีชัดเจน และให้ความสำคัญ  
2. บุคลากรมีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 3. มีการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ในการที่องค์กรมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความสุข  
ใช้รูปแบบการสื่อสารที่มีความหลากหลาย ชัดเจน และมีลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง โดยการจัดประชุม
หารือกัน เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และรับรู้ได้ถึ งความจริงใจในการมีสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน 

4. มีสถานที่เพ่ืออำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ควรจัดทำแผนแม่บทหรือแผนระยะยาวองค์กรแห่งความสุขในภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
2. ควรมีการจัดทำตัวชี้วัด (KPI) ระดับกรม ระดับหน่วยงาน และระดับรายบุคคล 
3. สร้างแรงจูงใจในการเป็นองค์กรต้นแบบ เพ่ือนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 
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การประเมินความสุข (Happinometer) สำหรับบุคลากร และการประเมินสุขภาวะองค์กร  
(Happy Public Organization Index: HPI) 

 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร (Happinometer) รวมทั้ง
ความผูกพันต่อองค์กร สมดุลชีวิตกับการทำงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยกลุ ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานกระทรวง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั ่วคราว หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) จำนวน 369,592 คน และมีผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งสิ้น 
318,174 คน คิดเป็นร้อยละ 86.09 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวมที่ร้อยละ 63.92 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ มิติจิตวิญญาณดี ร้อยละ 71.18 รองลงมา
คือ มิติน้ำใจดี ร้อยละ 70.77 และค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพการเงินดี ร้อยละ 52.96 ความผูกพัน
ต่อองค์กร (Engagement) 66.53 สมดุลชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) 57.10 เมื่อจำแนกรายวัน 
พบว่า กรมอนามัยมีค่าเฉลี่ยความสุขรวม ร้อยละ 67.64 ความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละ 70.31 มากกว่า     
กรมอื ่น ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื ่อจำแนกรายมิติ พบว่า กรมอนามัยมีค่าเฉลี ่ยความสุข  
ในแต่ละมิติมากกว่ากรมอ่ืน ๆ ยกเว้น มิติผ่อนคลายดี กรมสุขภาพจิตมีค่าเฉลี่ยความสุขมากกว่า มิติใฝ่รู้ดีและ
สุขภาพเงินดี กรมควบคุมโรคมีค่าเฉลี่ยความสุขมากกว่า และสมดุลชีวิตกับการทำงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความสุขมากกว่า ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 
 ส่วนผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) กลุ ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ผู ้บริหารหน่วยงาน หัวหน้ากลุ ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ทั ้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) มีหน่วยงานตอบแบบประเมินฯ จำนวน 5,226 หน่วยงาน 22,378 คน          
ผลการประเมินพบว่า สุขภาวะองค์กรกระทรวงสาธารณสุข มีค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.31 และ
เมื่อพิจารณารายหมวดพบว่า หมวดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ หมวดที่ 1 ความสำเร็จ (Success) ที่ร้อยละ 
81.86 รองลงมาคือ หมวดที่ 4 บรรยากาศ (Atmosphere) หมวดที่ 3 สุขภาพกาย - ใจ (Body & Mind) 
หมวดที่ 2 การบริหาร (Administration) และหมวดที่ 5 การลงทุน (Investment) ที่ร้อยละ 62.74 , 60.04 
59.32 และ 57.57 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization 
Index: HPI) แยกตามกรมพบว่า กรมที่มีคะแนนสุขภาวะองค์กรสูงสุด คือ กรมสุขภาพจิต มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 70.71 รองลงมาคือ กรมการแพทย์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.24 และกรมที่มีคะแนนสุขภาวะ
องค์กรน้อยที่สุดคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.94 โดยกรมอนามัย   
มีค่าคะแนนสุขภาวะองค์กร ร้อยละ 65.87 และมีคะแนนด้านการลงทุนมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ร้อยละ 
65.11 ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำแนกรายมิติ และหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
สุขภาพ
กายด ี

ผ่อน
คลาย

ดี 

น้ำใจ
ดี 

จิต
วิญญาณ

ดี 

ครอบครัว
ดี 

สังคม
ดี 

ใฝ่รู้ดี 
สุขภาพ
เงินด ี

การ
งานด ี

ค่าเฉลี่ย
ความสุข
ภาพรวม 

ความ
ผูกพัน 

สมดุล
ชีวิตกับ

การ
ทำงาน 

กรมการแพทย ์ 62.79 54.69 69.06 70.15 61.55 60.74 63.05 51.88 63.99 61.99 65.89 55.85 
กรมการแพทย์    
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

64.01 59.36 72.91 73.04 66.51 64.91 65.7 54.36 67.71 65.39 68.90 52.41 

กรมควบคุมโรค 64.94 57.19 71.44 71.67 62.63 62.47 69.00 56.33 64.77 64.49 62.65 51.04 
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์

63.45 54.07 69.58 69.47 62.37 60.29 63.63 54.55 65.14 62.50 65.75 50.37 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

62.38 53.22 70.54 70.63 62.15 60.92 66.57 51.69 62.47 62.29 64.61 49.79 

กรมสุขภาพจิต 63.79 60.51 72.46 73.16 69.07 66.29 66.65 52.25 68.04 65.80 70.03 53.73 
กรมอนามัย 68.25 60.16 75.05 75.16 69.91 66.55 68.61 55.22 69.82 67.64 70.31 53.15 
สำนักงาน
คณะกรรมการ 
อาหารและยา 

63.43 52.36 67.74 68.31 65.26 58.83 58.33 52.43 58.06 60.53 60.56 49.30 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

64.54 57.21 70.75 71.13 66.3 64.33 63.83 52.97 64.24 63.92 66.42 57.39 

  
ตารางที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) จำแนกรายหมวดและ
หน่วยงาน 

หน่วยงาน ความสำเร็จ การบริหาร สุขภาพกาย - ใจ บรรยากาศ การลงทุน ค่าเฉลี่ยภาพรวม 

กรมการแพทย ์ 86.34 62.03 60.3 63.8 58.71 66.24 

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

75.8 58.58 50.6 55.4 51.35 58.35 

กรมควบคุมโรค 65.87 53.37 50.6 55.4 51.35 58.35 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์

82.5 55.04 37.33 50.81 39.88 53.11 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 70.00 54.00 46.11 54.00 60.83 56.99 

กรมสุขภาพจิต 90.46 65.06 63.00 68.30 64.01 70.17 

กรมอนามัย 74.24 60.13 62.67 67.19 65.11 65.87 

สำนักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 

71.53 50.97 36.11 47.08 43.98 49.94 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

81.73 59.08 60.26 62.68 57.42 64.24 
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การประเมินความสุข (Happinometer) สำหรับบุคลากรกรมอนามัย มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จำนวน
ทั้งสิ้น 2,674 คน ร้อยละ 82.2 ผลประเมินพบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขในภาพรวม ร้อยละ 67.74 เมื่อแยกเป็นมิติ 
พบว่ามิติที่มีค่าเฉลี่ยความสุขมากที่สุด ได้แก่ จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ร้อยละ 75.13 รองลงมา ได้แก่  
มิติน้ำใจดี (Happy Heart) ร้อยละ 75.07 มิติครอบครัวดี (Happy Family)  ร้อยละ 69.90 มิติใฝ่รู้ดี (Happy 
Brain) ร้อยละ 68.60 มิติสุขภาพกายดี (Happy Body) ร้อยละ 68.27 มิติสังคมดี (Happy Society) 66.57 
มิติผ่อนคลายดี (Happy Relax) ร้อยละ 60.21 และมิติที่มีค่าเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพเงินดี 
(Happy Money) ร้อยละ 55.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละมิติ พบว่า มิติสุขภาพเงินดี และครอบครัวดี มีคะแนนไม่มีความสุขมาก ร้อยละ 22.7 
และ 6.9 ตามลำดับ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ร้อยละของค่าเฉลี่ยความสุข จำแนกรายมิติ 

ความสุข 
ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุข 

ค่าเฉลี่ยรวม ไม่มีความสุข
มาก 

ไม่มีความสุข มีความสุข มีความสุขมาก 

ความสุขรวม 0.1 3.8 72.4 23.8 67.64 
มิติจิตวิญญาณดี 0.2 0.3 1.6 97.9 75.15 
มิติน้ำใจดี 0.1 0.4 2.1 97.4 75.07 
มิติครอบครัวดี 3.3 3.6 6 87.1 69.9 
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ความสุข 
ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุข 

ค่าเฉลี่ยรวม ไม่มีความสุข
มาก 

ไม่มีความสุข มีความสุข มีความสุขมาก 

มิติสุขภาพการ
งานด ี

0.6 1.1 5.7 92.6 69.79 

มิติสุขภาพกายดี 0.4 1.3 5.3 92.9 68.27 
มิติใฝ่รู้ดี 0.9 1.3 4.3 93.5 68.6 
มิติสังคมดี 0.4 1.7 5.9 92 66.57 
มิติสุขภาพเงินดี 11 11.7 9.4 67.9 55.24 

 ส่วนความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน พบว่า บุคลากรกรมอนามัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม ความผูกพันต่อองค์กร และสมดุลชีวิตกับการทำงานมากกว่า บุคลากร  
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนกลาง ตามภาพท่ี 1 และ 2 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวม 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2  ค่าคะแนนเฉลี่ยสมดุลชีวิตกับการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กร 
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สำนักงาน
คณะกรรมการอาหาร

และยา 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 การสร้างกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (Public and Consumer Affairs Division) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ  
ว่า กอง พศ. ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข มาจากนโยบายสำคัญของกอง พศ. คือ “การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี 
(Change for good)” ภายใต้ค่านิยม PCA ประกอบด้วย มุ่งมั่น (Passion) สร้างสรรค์ (Creative) สามัคคี 
(Accord) กล่าวง่าย ๆ คือ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี ทั้งตนเอง ระบบงาน และ
สถานที่ ด้วยจิตใจที่มีความมุ่งมั่น มีการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี มีความรัก ความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะ 
ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การสร้างสุขในองค์กร เริ ่มต้นจากนโยบาย “การเปลี ่ยนแปลงไปสู ่สิ ่งที ่ดี (Change for good)”      
ของผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เภสัชกรหญิงวารีรัตน์ เลิศนที ที่ได้มอบหมายไว้กับเจ้าหน้าที่
กอง พศ. ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ สู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น โดยได้
จัดทำกล่อง “Change for good” เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขียนสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลงในกล่อง ให้ เป็นเหมือน
เป้าหมายที่ให้ไว้กับตนเอง และทุกเดือนจะมีการสุ ่มจับรายชื ่อเจ้าหน้าที ่ขึ ้นมาเพื ่อสอบถาม/ ติดตาม           
การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจไว้ พร้อมให้รางวัลผู้ที่ถูกสุ่มรายชื่อขึ้นมา เพื่อชื่นชมผู้ที่ทำได้สำเร็จและให้กำลังใจผู้ที่ 
ยังไม่บรรลุเป้าที่กำหนดไว้ ดังนั้น ทุกคนจึงมีโอกาสได้รับรางวัลเท่าเทียมกัน เป็นการฝึกคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ขอเพียงเริ่มคิด เขียนความตั้งใจ และนำมาหย่อนใส่กล่องไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจากการตั้งเป้าในการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่สิ ่งที่ดีขึ ้นของบุคลากร ในกอง พศ. ที่ได้รับการ
สนับสนุนแรงจูงใจจากผู้บริหารของกองแล้ว กอง พศ. ยังได้จัดทำแบบสำรวจทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
ตนเอง เพื่อนร่วมงานและงานที่ทำปัจจุบัน หลังจากนั้นได้รวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้เกิด Change for good ทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย สุขภาพ และสถานที่
ทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ โดยมี
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1) กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสู ่การเปลี ่ยนแปลงด้าน Soft Skills เป็นการฝึกทักษะทางสังคมที่ใช้ 
เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน นอกจากทักษะ Soft Skills แล้ว ยังหมายรวมถึงอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ และ 
Mindset ต่าง ๆ ที ่จำเป็นในการอยู ่ร่วมกับผู ้อื ่นในสังคม จากข้อมูลที ่สำรวจมาประกอบกับก ารแสดง        
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่จากกล่อง “Change for good” พบว่า เจ้าหน้าที่ยังขาดการปฏิสัมพันธ์กัน ต่างคน  
ต่างอยู่ ยังไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจกันมากนัก กอง พศ. จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์  
มีความรัก เอ้ืออาทร เอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 

 กิจกรรม Buddy Budder เป็นกิจกรรมที่สุ่มเจ้าหน้าที่ใน กอง พศ. เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน ผ่านการ
เขียนและความประทับใจในการเล่นกิจกรรมนี้ มีการให้รางวัลคู่ที่สามารถเล่าได้อย่างประทับใจ เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดการ Give and Take อีกท้ังยังได้เรียนรู้และรู้จักกันมากขึ้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ให้เจ้าหน้าที่ได้แสดง
มุฑิตาจติกับผู้อาวุโส มีการจับรางวัล หรือแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน และยังได้รับประทานอาหารร่วมกัน 
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 กิจกรรมแสดงความรัก ห่วงใย ใส่ใจต่อกันในทุกช่วงวัย กอง พศ. เสมือนครอบครัวใหญ่ เจ้าหน้าที่  
ทุกคนเหมือนสมาชิกในครอบครัว จึงได้มีการดูแลกันตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย (Life Course Approach) ไม่ว่า
จะเป็นการแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่แรกเกิดของเจ้าหน้าที่, กิจกรรม Happy Birthday, การไป
ร่วมงานแต่งงาน, การเยี่ยมไข้ท่ีโรงพยาบาล รวมถึงการไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมของบุคพการีของเจ้าหน้าที่
ในกอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรม Give and Share มีการแจกสิ่งของที่จำเป็นในสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 เช่น ATK, 
Alcohol gel หน้ากากอนามัย การแจกเสื้อทีมกอง รวมถึงการนำสิ่งของมาแบ่งปัน เช่น เสื้อผ้า ตุ๊กตา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) กิจกรรมเพื ่อการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงด้าน hard skills เป็นการฝึกฝนความรู้และทักษะ 
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เนื่องจากกอง พศ. มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้น กอง พศ. จึงจัดการฝึกอบรมต่าง ๆ เหล่านี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ 
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 พัฒนาทักษะการเป็นนักสื่อสาร ที่สนับสนุนการทำงานตามภารกิจของ กอง พศ. ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น โดยมีการเชิญ Influencer มาสอนการสร้างสื่อให้เป็น Viral ในโลกออนไลน์ และการฝึกทักษะ       
การเป็นพิธีกรและจัดการพิธีการ เป็นต้น 

 

 

 พัฒนาทักษะ Digital Literacy ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ และสามารถทำงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำ Google Form การสร้าง QR Code เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 3) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ เรื่องสุขภาพนับเป็นสิ ่งที่
สำคัญยิ่ง หากร่างกายไม่แข็งแรงหรือเจ็บป่วยแล้ว ก็ไม่สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ กอง พศ. จึงได้
จัดทำ Healthy Organization โดยมีการชั ่งน้ำหนัก วัดค่า BMI วัดค่าไขมันในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ         
ของเจ้าหน้าที่ทุกคน และวิเคราะห์ผล พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่าย   
เวลา 15.00 น. ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่กอง พศ. ทุกท่าน 
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 4) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน เน้นการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน      
ให้สะอาด น่าอยู่เป็นสัดส่วน รวมถึงมีบริเวณพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ในการทำงาน       
โดยการร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส. ซึ่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันในแต่ละกลุ่มงาน ส่วนที่เป็นสถานที่รวมของกอง  
ก็ระดมกำลังช่วยกันเป็นผลทำให้กองได้รับโล่รางวัลการพัฒนาและการร่วมแรงร่วมใจ จากกิจกรรม 5ส.      
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 5) กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงปรับกระบวนการทำงาน ความรวดเร็วในการทำงาน 
จำเป็นต้องมีการลดขั้นตอนในการทำงาน ต้องอาศัยความร่วมมือในรูปแบบคณะทำงานเฉพาะกิจ จากกลุ่มต่าง ๆ 
มาทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ ไม่จำกัดด้วยโครงสร้างแบบเดิม ทำให้เกิดการสร้างและดึงความร่วมมือ 
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารออกมาได้มากขึ้น เช่น คณะทำงาน Content team ซึ่งเป็นที่หนึ่ง 
ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทำงาน ตามนโยบาย Change for good ด้วย 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1) ความชัดเจนและการสนับสนุนจากผู ้บริหารในการผลักดันการเปลี ่ยนแปลงของกอง พศ.          
ตามแนวนโยบาย Change for good 
 2) ความร่วมมือร่วมใจ จากเจ้าหน้าที่ทุกคนของ กอง พศ. และยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนา  
ที่ดีข้ึน ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 
 3) ความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรม และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้
บรรยากาศในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เต็มไปด้วยความสุข 

 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 1) ความชัดเจนและการสนับสนุนจากผู้บริหารในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ของกอง พศ.  
 2) เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ได้เป็นผู้คิดและนำในการทำกิจกรรมในการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้
เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง Generation 
 3) ปรับรูปแบบกิจกรรมตามแนวคิดไคเซ็น (Kaizen) ที ่ให ้ความสำคัญกับการเปลี ่ยนแปลง           
ด้วย 3 หลักสำคัญของไคเซ็น คือ “เลิก ลด และเปลี่ยน” 
 4) ผลักดันในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้นโยบาย Change for good ให้เป็นหนึ่งในต้นแบบของการสร้าง
องค์กรแห่งความสุขของสำนักงานคระกรรมการอาหารและยา 
 

 

 

 

 

 

 

คลิปวิดีโอ (VDO) “กอง พศ. องค์กรผาสุก ปี 65” 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การสร้างสุขในองค์กรเริ ่มต้นจากความร่วมใจของคนในองค์กร เพื ่อดำเนินงานภายใต้หลักการ  
3 ประการ คือ คนทำงานมีความสุข การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ (Happy People) ที่
ทำงานน่าอยู่ มีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการอยู่
ร่วมกัน (Happy Workplace) และการทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) ร่วมกับแนวทางการสร้างสุข 
พ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ 1) ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body), การมีน้ำใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy Heart), 
การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax), การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว มีคุณธรรมประจำใจ (Happy Soul),  
มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money), การพัฒนาความรู้ (Happy Brain), การมีครอบครัวที่ดี (Happy 
Family), และมีสังคมท่ีมีความสุข (happy Society) ซึ่งกองอาหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการ
นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมในการสร้างความสุขควบคู่ไปกับการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการ
ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม สังคมมีคุณธรรม เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตถูกต้องดีงาม
ตามหลักศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย นำไปสู ่ประเทศที ่มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน กองอาหาร            
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร มีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร
ให้มีความปลอดภัย และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการผลิต นำเข้า และจำหน่ายอาหาร  
ให้ปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย คุ้มค่า และสมประโยชน์ 

 เภสัชกรหญิงวรสุดา ยูงทอง ผู้อำนวยการกองอาหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสุขในองค์กร
อย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข จึงมีแนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ให้มี      
ความเก่ง ดี มีความสุขในการทำงาน ในเรื่องของคนเก่ง มีการประเมินผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานจริง สำหรับการสร้างเสริมในเรื ่องของการเป็นคนดี กองอาหารมีโครงการพัฒนา          
กองอาหารสู่กองคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งยึดถืออัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจอาสา พัฒนาตน” เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีความสุขในการทำงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ โดยมี
การส่งเสริมอัตลักษณ์ ทั้ง 5 ด้วยการจัดกิจกรรมประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรมของบุคลากรตามหัวข้อ      
อัตลักษณ์ และการจัดกิจกรรมตามหัวข้ออัตลักษณ์ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป เพื่อจูงใจให้บุคลากร  
ทั้งกองอาหารได้มีส่วนร่วมกันอย่างท่ัวถึง 

 รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดยร่วมกันเสนอรายชื่อบุคลากรที่มี
ลักษณะเด่นตรงตามอัตลักษณ์แต่ละประการ ซึ่งประกอบด้วย ตรงต่อเวลาเป็นเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด ้วย      
ความโปร่งใส เปี่ยมน้ำใจ ผู้เสริมสร้างความสามัคคีที่เป็นเลิศ และผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด    
การแข่งขัน การทำความดีต่อตนเองและงานที่ทำ รวมทั้งเพื ่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ผู ้ทำความดี ให้มี         
ความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข มีการมอบ          
ใบประกาศนียบัตร เพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นต้นแบบของการทำความดี และมีประกาศให้บุคลากรภายในกอง
และผู้ประกอบการที่มาติดต่อได้ทราบ และมีเวทีการแลกเปลี่ยนและกระบวนการที่จะสร้างให้ บุคลากร          
มีความสุข อาทิ กระบวนการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม ในการสร้างธรรมนูญการอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็น      
การเคารพสิทธิผู้อื่นให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดการทำงาน
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ด้วยความสุข ส่งผลให้งานมีคุณภาพตามคำมั่นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริโภคปลอดภัย 
ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสุข 

1. ผู้บริหาร: ผู้บริหารมอบนโยบาย ให้ความสำคัญ รวมถึงผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
2. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 
3. การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก: มีการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ยินดีที่จะร่วมทำกิจกรรม 
4. การติดตามประเมินผล: มีการติดตาม และประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. การพัฒนา: มีการนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้น่าสนใจ และ

ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

 ต่อยอดความสำเร็จด้วยการดำเนินการ ดังนี้ 
1. รักษาอัตลักษณ์เดิม (ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา) และเพ่ิมเติมอัตลักษณ์ใหม่ (สามัคคี พัฒนาตน) 
2. ดำเนินกิจกรรมที่แปลกใหม่ เพ่ือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 
3. ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น บนเป้าประสงค์ที ่จะเพิ ่มการอำนวย       

ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายและสะดวกขึ้น ด้วยการ       
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4. ถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขจากกองอาหารไปยังหน่วยงานอื่นในสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61



 

 

 
 

 
สำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62



 

 

เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กร
แห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” กองตรวจราชการได้ดำเนินการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) พบว่า     
การประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happiometer) ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมีความสุข (Happy) เท่ากับ 
65.30 ค่าเฉลี่ยมิติวิญญาณดี (Happy Soul) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับมิติด้านอ่ืน ๆ เท่ากับ 74.72 ส่วนมิติ
สุขภาพเงินดี (Happy Money) มีค่าเฉลี ่ยต่ำสุด เท่ากับ 56.88 ในส่วนของการประเมินสุขภาวะองค์กร 
(Happy Public Organization Index: HPI) พบว่า การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization 
Index: HPI) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องรีบปรับปรุง เท่ากับ 47.04 หัวข้อ
ด้านความสำเร็จ (Success) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ  เท่ากับ 58.34 ส่วนหัวข้อด้านสุขภาพกาย - ใจ 
(Body & Mind) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เท่ากับ 37.18 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1) นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 
และส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น 
 2) ผู้บริหารและบุคลากรในกองตรวจราชการ เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือของการขับเคลื่อน
องค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

 ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

 1) กำหนดวันส่งผลการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน 
 2) มีนโยบายที่จะส่งผลให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงาน มีความสุขในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันมาก
ยิ่งขึ้น 
 3) ข้อคำถามในแบบประเมินฯ มีจำนวนมาก ต้องการให้สามารถตอบคำถามต่อได้ ในกรณ๊ไม่สามารถ
ทำให้เสร็จได้ภายในครั้งเดียว 
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ภาพประกอบองค์กรแห่งความสุข 

1. ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพ่ือความสุขในองค์กร” 
กองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 2. ภาพประกอบกิจกรรมจิตอาสา บุคลากรกองตรวจราชการ หมุนเวียนให้บริการจุดบริการฉีดวัคซีน 
COVID-19 ณ บริเวณ อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ในประเพณีสงกรานต์ ปี 2565 เมื่อวันที่  
11 เมษายน 2565 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข ตัวชี้วัดที่ 60 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กรต่อไป ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สำรวจค่าดัชนีความสุขของคนทำงานและ     
สุขภาวะองค์กร โดยใช้โปรแกรมเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) โดยประเมินผ่านเว็บไซต์ 
Happinometer.moph.go.th มีบุคลากรตอบแบบสอบถามทั้งสิ ้นจำนวน 19 คน จากบุคลากร 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำประเด็น
ปัญหาที่พบ นำไปออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ผ่านแผนพัฒนาความสุขของบุคลากร ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลจากการสำรวจ สรุปในภาพรวมได้ 
ดังนี้ 

 ผลการสำรวจค่าดัชนีความสุขของคนทำงานและสุขภาวะองค์กร 

 ข้อมูลทั่วไป บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.68 รองลงมา เป็นเพศชายและเพศทางเลือก 
ตามลำดับ บุคลากรร้อยละ 63.16 อยู่ใน Generation Y บุคลากรมากกว่าครึ่งมีระดับการศึกษาสูงสุด  
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี และต่ำกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ บุคลากร
ประมาณ 4 ใน 5 เป็นผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 57.89 และ 2 ใน 3 
ของบุคลากรยังไม่มีบุตร บุคลากรครึ่งหนึ่งเป็นข้าราชการ ร้อยละ 52.63 รองลงมาคือ พนักงานราชการ และ
จ้างเหมาบริการ ตามลำดับ บุคลากรครึ่งหนึ่งทำงานด้านสนับสนุน รองลงมาคือ ด้านวิชาการ ด้านบริหาร และ
ด้านบริการ ตามลำดับ และบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีระยะเวลาทำงานระหว่าง 1 – 2 ปี 
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บุคลากรร้อยละ 73.68 มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 10,000 – 20,000 บาท บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกายสูง 
ค่ามาตรฐาน ร้อยละ 57.89 มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 31.58 และค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่าปกติ ร้อยละ 
10.53 ซึ่งแสดงได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) ของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ผอม 2 10.53 

ปกติ 6 31.58 

อ้วนระดับ 1 7 36.84 

อ้วนระดับ 2 4 21.05 

รวม 19 100.00 

 

 ความสุขของบุคลากร (Happinometer) จากผลการสำรวจความสุขในภาพรวมของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต อยู่ในระดับ Happy (63.67 คะแนน) และพิจารณารายมิติพบว่า บุคลากรมีความสุข        
อยู่ในระดับ Happy ในทุกมิติ ซึ่งมีคะแนนสูงสุดในมิติจิตวิญญาณดี (happy Soul) มีค่าคะแนนเฉลี่ย 73.16 
รองลงมาคือ มิติน้ำใจดี การวานดี สุขภาพกายดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี ผ่อนคลายดี ครอบครัวดี และสุขภาพการเงินดี 
ตามลำดับ แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข จำแนกรายมิติ 

 มิติที ่ 1 สุขภาพกายดี (Happy Body) จากการสำรวจที่มีค่าคะแนนความสุขในภาพรวม เท่ากับ 
64.21 ซึ่งอยู่ในระดับ Happy หรือระดับความสุขตามเป้าหมาย บุคลากรเพศหญิง มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
65.71 คะแนน รองลงมาคือ เพศชายและเพศทางเลือก ตามลำดับ บุคลากรที่โสด มีคะแนนสูงที่สุด ร้อยละ 
66.36 คะแนน หากพิจารณาตาม Generation พบว่า บุคลากรที่อยู่ใน Generation X มีคะแนนสุขภาพกายดี
สูงที่สุด คือ 75.00 คะแนน รองลงมาคือ Generation Z (62.50 คะแนน) และ Generation Y (60.00 
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คะแนน) ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายประเด็นข้อคำถาม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ บุคลากรมีการออกกำลังกายอยู่ในระดับต่ำ ควรส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าคะแนนข้อคำถาม Happy Body 

 มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) จากการสำรวจมีค่าคะแนนความสุขในภาพรวมเท่ากับ 59.47 
คะแนน ซึ่งเป็นมิติที่มีคะแนนน้อยเป็นอันอับที่ 3 รองจากมิติการเงินดี และมิติครอบครัวดี สะท้อนให้เห็นว่า 
การผ่อนคลาย เป็นหนึ่งในปัญหาในการดำเนินชีวิตของบุคลากร Generation Z เป็นกลุ่มทีมีคะแนนในมิตินี้  
สูงที่สุด 70.00 คะแนน รองลงมาคือ Generation X (68.00 คะแนน) และ Generation Y (54.17 คะแนน) 
ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายประเด็นข้อคำถาม พบว่า บุคลากรมีความเครียดเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน แต่เป็น
ปัญหาที่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ส่วนข้อคำถามท่ีมีคะแนนต่ำที่สุด คือ การมีชีวิตที่เป็นไปตาม
ความคาดหวัง จึงควรมีกิจกรรมเสริมการผ่อนคลายระหว่างการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงค่าคะแนนข้อคำถาม Happy relax 
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 มิติที่ 3 น้ำใจดี (Happy Heart) จากการสำรวจมีค่าคะแนนความสุขภาพรวมเท่ากับ 72.63 คะแนน 
ซึ่งเป็นค่าคะแนนที่ค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรมีน้ำใจและสะท้อนถึงการทำงานที่ส่งเสริมกันและกัน 
ทำงานเป็นทีมด้วยบุคลากรกลุ่ม Generation X มีค่าคะแนนสูงที่สุด 83.00 คะแนน รองลงมาคือ Generation Z 
(70.00 คะแนน) และ Generation Y (68.75 คะแนน) ตามลำดับ และบุคลากรที่มีระยะเวลาทำงานในองค์กร 
ระหว่าง 6 – 9 ปี มีคะแนนสูงที่สุด 95.00 คะแนน ในขณะที่กลุ่มคนทำงานระหว่าง 1 – 2 ปี มีคะแนนต่ำสุด 
คือ 60.00 คะแนน เมื่อพิจารณารายประเด็นข้อคำถาม พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรมีการช่วยเหลือ เอ้ืออาทรกัน 
เต็มใจทำเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือทำประโยชน์เพื่อสังคม และช่วยเหลือคนรอบข้าง แต่มีโอกาสที่จะออกไป    
ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายนอกและทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเองที่มีประโยชน์ต่อสังคม
ค่อนข้างน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงค่าคะแนนข้อคำถาม Happy Heart 

 มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) จากการสำรวจมีค่าคะแนนความสุขภาพรวมเท่ากับ 73.16 และ
เป็นมิติที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด บุคลากรเพศหญิงมีค่าคะแนนมิตินี้สูงที่สุด 75.00 คะแนน รองลงมาคือ เพศชาย
และเพศทางเลือก ตามลำดับ บุลคากร Generation X มีค่าคะแนนสูงที่สุด คือ 86.00 อยู่ในระดับ Very 
Happy รองลงมาคือ Generation Y (69.85 คะแนน) และ Generation Z (62.50 คะแนน) ตามลำดับ 
บุคลากรทุกระดับการศึกษามีค่าคะแนนจิตวิญญาณดี อยู่ในระดับ Happy บุคลากรที่แต่งงานและอยู่ร่วมกัน  
มีค่าคะแนนสูงที่สุด 78.00 คะแนน และบุคลากรที่มีบุตร 2 คนข้ึนไป มีค่าคะแนนอยู่ในช่วง Very Happy คือ 
82.50 คะแนน บุคลากร 3 ใน 5 มีค่าคะแนนจิตวิญญาณดีอยู่ในระดับ Very Happy และยังพบว่า บุคลากร   
ที่เป็นข้าราชการมีคะแนนจิตวิญญาณดีสูงที่สุด 79.00 รองลงมา คือ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ 
ตามลำดับ เมื ่อพิจารณารายประเด็นข้อคำถามพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนักดี มีความกตัญญูต่อ             
ผู้มีพระคุณ มีความรับผิดชอบ แต่มีการปฏิบัติกิจตามศาสนาอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ควรส่งเสริมเรื ่อง        
การปฏิบัติตามหลักศาสนา เพ่ือให้จิตใจสงบ สร้างสมาธิ และสติในการทำงาน 
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 แผนภูมิที่ 5 แสดงค่าคะแนนข้อคำถาม Happy Soul 

 มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) จากการสำรวจมีค่าคะแนนความสุขภาพรวมเท่ากับ 54.83  
ซึ่งมีคะแนนน้อยเป็นอันดับที่ 2 รองจากมิติการเงินดี บุคลากรเพศหญิงมีค่าคะแนนในมิตินี้สูงที่สุด คือ 55.95 
รองลงมา คือ เพศทางเลือกและเพศชาย ตามลำดับ บุคลากร Generation Y มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้ 
49.31 คะแนน อยู่ในระดับ Unhappy บุคลากรที่แต่งงานและอยู่ร่วมกัน มีค่าคะแนนในมิตินี้สูงที่สุด 68.33 
คะแนน และกลุ่มคนทำงานท่ีแต่งงาน แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มที่มีคะแนนในมิตินี้ต่ำมาก คือ 33.33 คะแนน 
บุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ มีค่าคะแนนมิติครอบครัวดีสูงที่สุด 61.67 รองลงมา คือ จ้างเหมาบริการและ
ข้าราชการ ตามลำดับ เมื ่อพิจารณารายประเด็นข้อคำถาม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่รู ้สึกมีความสุขกับ
ครอบครัว แต่เนื่องจากการทำงานที่ห่างไกลจากครอบครัว ทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว หรือมีการทำงานกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวค่อนข้างน้อย ซึ่งคะแนน
ที่ได้น้อยมาก ผู้บริหารจึงควรสนับสนุนให้บุคลากรมีเวลาการทำงานและเวลาอยู่กับครอบครัวให้ได้อย่างสมดุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ 6 แสดงค่าคะแนนข้อคำถาม Happy Family 
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 มิติที ่ 6 สังคมดี (Happy Society) จากการสำรวจมีค่าคะแนนความสุขภาพรวมเท่ากับ 63.16 
คะแนน บุคลากรเพศทางเลือก มีค่าคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ เพศหญิงและเพศชาย ตามลำดับ บุคลากร 
Generation X มีค่าคะแนนมิตินี้สูงที่สุด 80.00 คะแนน อยู่ในระดับ Very Good รองลงมาคือ Generation 
Y และ Generation Z ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนทำงานยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีความสุขในมิติสังคมดี  
เพิ่มมากขึ้น และคะแนนในมิติสังคมดีมีแนวโน้มเพิ ่มขึ้น ตามระดับการศึกษา บุคลากรที่เป็นข้าราชการ  
มีค่าคะแนนสังคมดีสูงที่สุด รองลงมาคือ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ตามลำดับ และค่าคะแนน
ความสุขในมิติสังคมดี มีแนวโน้มสูงขึ้นตามระดับรายได้ที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณารายประเด็นข้อคำถาม พบว่า 
บุคลากรมีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสังคมได้เป็นอย่างดี แต่บุคลากรมีความรู้สึกว่า สังคมไทย  
ในปัจจุบันมีความสุขค่อนข้างน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ 7 แสดงค่าคะแนนข้อคำถาม Happy Society 

 มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) จากการสำรวจมีค่าคะแนนความสุขภาพรวมเท่ากับ 62.72 บุคลากร
เพศชาย มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้มากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ 8 แสดงคะแนนข้อคำถาม Happy Brain 
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 มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money) จากการสำรวจมีค่าคะแนนความสุขภาพรวมเท่ากับ 54.28 
คะแนน ซึ ่งเป็นมิติที ่มีค่าคะแนนความสุขต่ำที่สุดจากทุกมิติ โดยบุคลากรเพศชาย มีค่าคะแนนสูงที่สุด 
รองลงมาคือ เพศทางเลือกและเพศหญิง ตามลำดับบุคลากร Generation X มีค่าคะแนนความสุขในมิติ
การเงินสูงที ่สุด รองลงมาคือ Generation Y และ Generation Z ตามลำดับ บุคลากรที ่เป็นข้าราชการ 
มีคะแนนสุขภาพเงินดีสูงที่สุด รองลงมาคือ จ้างเหมาบริการและพนักงานราชการ ตามลำดับ เมื่อพิจารณา     
รายประเด็นรายรับและรายจ่าย พบว่า รายรับและรายจ่ายนั้นไม่สัมพันธ์กัน และพบอีกว่า การออมเงินอยู่ใน
ระดับท่ีต่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ 9 แสดงค่าคะแนนข้อคำถาม Happy Money 

 มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-Life) จากการสำรวจมีค่าคะแนนความสุขภาพรวมเท่ากับ 68.58 
คะแนน โดยบุคลากรเพศทางเลือก มีค่าคะแนนความสุขในมิตินี้สูงที่สุด รองลงมาคือ เพศหญิงและเพศชาย 
ตามลำดับ บุคลากร Generation X มีค่าคะแนนสูงที่สุด 71.76 คะแนน รองลงมาคือ Generation Y และ 
Generation Z ตามลำดับ บุคลากรที่เป็นข้าราชการ มีคะแนนการงานดีสูงที่สุด รองลงมาคือ จ้างเหมาบริการ 
และพนักงานราชการ ตามลำดับ และพบว่า คะแนนความสุขในมิติการงานดีและรายได้ต่อเดือน มีแนวโน้ม  
ค่าคะแนนสูงขึ้นตามระดับของรายได้ต่อรายเดือน เมื่อพิจารณารายประเด็นข้อคำถามพบว่า บุ คลากรมีความ
พอใจในการจ่ายค่าตอบแทนที ่ถูกต้อง ตรงเวลา และรู ้ส ึกว่าการทำงานในองค์กรทำงานในลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบพี่น้อง สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ รู ้สึกการทำงานที่เป็นทีม มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดกันได้ในการทำงานและยังรู ้สึกได้ว่า ได้ทำงานที่ได้เรียนรู้รู้ สิ ่งใหม่ ๆ แต่ในด้านของค่าตอบแทน 
สวัสดิการ การแสดงความคิดเห็นกับหัวหน้างาน และรู้สึกว่าการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ ยังอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย 
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 แผนภูมิที่ 10 แสดงคะแนนข้อคำถาม Happy Work Life 

 ความผูกพันของบุคลากร (Engagement) จากผลการสำรวจภาพรวม พบว่า บุคลากรมีค่าคะแนน
เฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กร คือ 64.47 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายมิติ พบว่า มิติ Strive หรือความต้องการ
หรือความภาคภูมิใจและความเต็มใจที่จะทำงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร มีคะแนนสูงที่สุด 73.68 คะแนน 
รองลงมาคือ มิติ Say หรือ การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดีหรือทางบวก มีค่าคะแนน 63.16 และมิติ Stay หรือ 
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป แม้หน่วยงานอื่นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า มีค่าคะแนน 56.58 คะแนน 
แสดงได้ดังแผนภูมิที ่ 11 และความผูกพันในภาพรวม พบว่า เพศชายมีความผูกพันในภาพรวมสูงที่ สุด 
รองลงมาคือ เพศหญิงและเพศทางเลือก ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า บุคลากรเพศชายเป็นกลุ่มที่จะ
กล่าวถึงองค์กรในแง่ที่ดี ภูมิใจและเต็มใจที่จะทำงานให้สำเร็จ ในขณะที่คนทำงานเพศหญิงจะมีความต้องการ
อยู่กับองค์กรต่อไป แม้หน่วยงานอื่นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ในขณะที่คนทำงานเพศทางเลือก มีค่าคะแนน
น้อยที่สุดในทุกมิติ เมื่อพิจารณาตาม Generation พบว่า บุคลากร Generation X มีค่าคะแนนความผูกพัน 
ในภาพรวมเฉลี่ยสูงสุด 77.22 รองลงมาคือ Generation Y และ Generation Z ตามลำดับ เมื่อพิจารณา    
รายมิติพบว่า คนทำงานกลุ่ม Generation X จะเป็นกลุ่มที่มีความภูมิใจและเต็มใจที่จะทำงานให้สำเร็จ      
มากที่สุด และต้องการที ่จะอยู ่กับองค์กรต่อไป แม้ว่าหน่วยงานอื่นจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ส่วนกลุ่ม
คนทำงาน Generation Z จะเป็นกลุ่มที่กล่าวถึงองค์กรในทางบวกมากที่สุด ในขณะที่มีความผูกพันกับองค์กร
น้อยที่สุด และพร้อมจะไปอยู่ในหน่วยงานอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และรู้สึกว่าภาคภูมิใจหรือเต็มใจที่จะ
ทำงานให้สำเร็จน้อย เมื่อพิจารณาตามการจ้างงาน พบว่า บุคลากรที่เป็นข้าราชการ เป็นกลุ่มที่มีความผูกพัน
กับองค์กรมากที ่ส ุด 72.22 คะแนน รองลงมาคือ จ้างเหมาบริการและพนักงานราชการ ตามลำดับ              
เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า บุคลากรที่เป็นข้าราชการจะเป็นกลุ่มที่พูดถึงองค์กรในทางที่ดี และเป็นกลุ่มที่
ต้องการจะอยู่กับองค์กรต่อไป แม้หน่วยงานอื่น จะให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ส่วนกลุ่มคนทำงานที่เป็นจ้างเหมา
บริการ จะเป็นกลุ่มที่เต็มใจที่จะทำงานในองค์กรให้สำเร็จมากที่สุด 
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 แผนภูมิที่ 11 แสดงค่าคะแนนผูกพันของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 สมดุลชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) จากผลการสำรวจในภาพรวม มีค่าคะแนนสมดุลชีวิต
กับการทำงานเฉลี่ย 51.32 ซึ่งบุคลากรเพศหญิงมีค่าคะแนนสมดุลชีวิตกับการทำงานสูงที่สุด รองลงมาคือ  
เพศชายและเพศทางเลือก ตามลำดับ และพบว่า บุคลากร Generation Z มีค่าคะแนนความสมดุลชีวิตกับ  
การทำงานสูงที่สุด รองลงมาคือ Generation X และ Generation Y ตามลำดับ เมื่อพิจารณาตามข้อคำถาม 
พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของบุคลากร ทำงาน 9 – 10 ชั่วโมงต่อวัน และบุคลากรมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีเวลา
พักผ่อนเฉลี่ย 6 – 7 ชั่วโมงในการทำงานของบุคลากรส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่นในระดับน้อย 

 เปรียบเทียบคะแนนความสุขรายมิติ พบว่า เมื่อนำคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวมรายมิติ รวมถึง   
ความผูกพัน มาเปรียบเทียบกับการสำรวจความสุขของคนทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งปัจจุบัน) กับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั ้งก่อน) พบว่า ค่าคะแนนความสุขเพิ ่มสูงขึ ้นเกือบทุกมิติ รวมถึง        
ความผูกพันก็มีค่าคะแนนเพิ ่มมากขึ ้น ยกเว้นมิติการงานดีที ่มีค่าคะแนนลดลง แต่เมื ่อดูค่าคะแนนจะมี       
ความไม่ต่างจากการสำรวจครั้งที่แล้ว แสดงได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยความสุขจำแนกรายมิติ เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2565 

มิติ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข 

ผลการเปรียบเทียบ 
2562 2565 

สุขภาพกายดี (Happy Body) 48.33 64.21 เพ่ิมข้ึน 

ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 35.00 59.47 เพ่ิมข้ึน 

น้ำใจดี (Happy Heart) 63.00 72.63 เพ่ิมข้ึน 

จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 68.00 73.16 เพ่ิมข้ึน 

ครอบครัวดี (Happy Family) 36.67 54.83 เพ่ิมข้ึน 

สังคมดี (Happy Society) 52.50 63.16 เพ่ิมข้ึน 

ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 51.67 62.72 เพ่ิมข้ึน 
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มิติ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข 

ผลการเปรียบเทียบ 
2562 2565 

สุขภาพเงินดี (Happy Money) 46.25 54.28 เพ่ิมข้ึน 

การงานดี (Happy Work Life) 68.82 68.58 ลดลง 

ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 52.25 63.67 เพ่ิมข้ึน 

ความผูกพัน 59.44 64.67 เพ่ิมข้ึน 

 สุขภาวะองค์กร (Happy Organization Public Index: HPI) จากการสำรวจในภาพรวมของสุขภาวะ
องค์กร มีค่าคะแนน 41.06 คะแนน ซึ่งมีค่าคะแนนรายด้าน ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าคะแนนสุขภาวะองค์กร จำแนกรายด้าน 

ด้านที่ ข้อคำถาม คะแนน การแปลผล 

1 ด้านความสำเร็จ 46.67 ต้องรีบปรับปรุง 

2 ด้านการบริหาร 48.33 ต้องรีบปรับปรุง 

3 ด้านสุขภาพกาย – ใจ 38.89 ต้องรีบปรับปรุง 

4 ด้านบรรยากาศ 41.67 ต้องรีบปรับปรุง 

5 ด้านการลงทุน 43.06 ต้องรีบปรับปรุง 

รวม 46.67 ต้องรีบปรับปรุง 

 

 ด้านที่ 1 ความสำเร็จ (Success) มีค่าคะแนนรวม 46.67 คะแนน อยู่ในระดับต้องรีบปรับปรุง  
แม้จะมีคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการมาก แต่หน่วยงานยังไม่ได้ผ่านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หรือ PCA จึงทำให้คะแนนในด้านนี ้น้อย จึงเป็นจุดที่ผู ้บริหารต้องให้การพัฒนา
สนับสนุนทันที 

 ด้านที่ 2 ด้านการบริหาร (Administration) มีคะแนนในภาพรวม 48.33 คะแนน อยู่ในระดับ   
ต้องรีบปรับปรุง ซึ่งมีค่าคะแนนในข้อระบบและกลไกของความก้าวหน้าในอาชีพและระบบและกลไกการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรสูงที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 58.33 ซึ่งอยู่ในระดับต้องเพิ่มความใส่ใจ    
แต่เรื ่องระบบและการบริหารผลตอบแทนการทำงาน การจัดสวัสดิการบุคลากรและการให้รางวัลยกย่อง
บุคลากร ยังอยู่ในระดับรับปรับปรุง 

 ด้านที่ 3 ด้านสุขภาพกาย - ใจ (Body & Mild) มีคะแนนในภาพรวม 38.89 คะแนน อยู่ในระดับ
ต้องรีบปรับปรุง ซึ ่งมีคะแนนการที ่องค์กรทีการประเมินสุขภาพของบุคลากรเป็นประจำ สูงที ่สุด คือ  
75 คะแนน อยู่ในระดับน่าปลื้มที่สุด ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุนต่อไป และยกย่องให้เป็นแบบอย่าง 
รองลงมาคือ มีการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร และมีการส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน
ของบุคลากรที่มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ มีคะแนน 66.67 จัดอยู่ในระดับกำลังพัฒนาผู้บริหารต้องให้การพัฒนา
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สนับสนุนต่อไป ที่น่าสังเกตคือ ในด้านสุขภาพกาย - ใจ พบว่า มีข้อคำถามที่มีคะแนนอยู่ในระดับต้องรีบ
ปรับปรุงด้วย นั่นคือ ยังมีการจัดการเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วย/ การตายที่มีสาเหตุจาก
การทำงาน และการจัดการความเครียดของบุคลากรต่ำ ซึ่งมีคะแนน 16.67 และ 8.33 ตามลำดับ บ่งชี้ว่า   
เรื่องดังกล่าวควรนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงทันที 

 ด้านที่ 4 บรรยากาศ (Atmosphere) มีคะแนนในภาพรวม 41.67 คะแนน อยู่ในระดับต้องรีบ
ปรับปรุง ซึ่งมีคะแนนในข้อผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กรมากที่สุด คือ มีคะแนน 58.33 
รองลงมาคือ บรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความสุขของบุคลากร มีค่าคะแนน 50.00 ซึ่งทั้ง 2 ข้อ จัดอยู่ 
ในระดับที่ต้องเพิ่มความใส่ใจ ส่วนข้อคำถามที่พบว่า ยังมีค่าคะแนนอยู่ในระดับต้องรีบปรับปรุง อีก 3 ข้อ     
นั ่นคือ สภาพแวดล้อมในการทำงานดี ผู ้นำสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื ่อง และแนวทาง            
ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีคะแนน 41.67, 33.33 และ 25.00 ตามลำดับ 

 ด้านที่ 5 การลงทุน (Investment) มีคะแนนในภาพรวม 43.06 คะแนน อยู่ในระดับต้องรีบปรับปรุง 
ซึ่งมีคะแนนในข้อผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กรมากที่สุด คือ มีคะแนน 58.33 รองลงมา 
คือ การมีกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสุขในองค์กร มีคะแนน 50.00 คะแนน จัดอยู่ในระดับต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
ข้อคำถามที่เหลือจัดอยู่ในระดับต้องรีบปรับปรุง ทั้งหมด คือ มีการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข ซึ่งทั้ง 2 ข้อ มีคะแนน 41.67 คะแนน ส่วนการกำกับดูแลนโยบายขององค์กร 
สร้างสุข และการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือสร้างสุขในองค์กร มีคะแนนเท่ากันและน้อยที่สุดที่ 33.33 คะแนน 

 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาทำแผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข โดยการวิเคราะห์จากผลการสำรวจค่าดัชนีความสุขของคนทำงาน ได้รวบรวมเพ่ือนำมาวิเคราะห์
ปัญหาและนำมาออกแบบกิจกรรมพัฒนาความสุข โดยใช้ข้อมูลนำเข้าดังที่กล่าวมา พบว่า มีมิติที่ต้องเร่งสร้าง
เสริมความสุขของบุคลากร จำนวน 3 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพเงินดี มิติครอบครัว และมิติผ่อนคลายดี ตามลำดับ 
รวมถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน เนื่องจากมีค่าดัชนีมวลกายเกินค่ามาตรฐานมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
บุคลากร และในส่วนของค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรีบปรับปรุงในทุกด้าน จึงได้นำ
ข้อมูลการสำรวจดังกล่าวมาจัดทำแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ดังนี้ 
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แผนพัฒนาความสุขของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ Happy กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
1 Happy Money Happy Second Job 

- กิจกรรมสาธิตการทำขนม หรือ
ประกอบอาหาร เพ่ือเป็นการ
พัฒนาทักษะและเป็นพ้ืนฐาน   
ในการประกอบอาชีพเสริม 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความสามารถด้านวิชาชีพอ่ืน      
ที่สามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมได้ 
2. เพ่ือยกระดับความสุขบุคลากร
ของบุคลากรในมิติสุขภาพเงินดี 
(Happy Money) และมิติสุขภาพ
กายดี (Happy Body) 

2 Happy Money Happy We’re Share 
- กิจกรรมส่งเสริมการลด
ค่าใช้จ่ายในทางเดียวกัน (Car 
Pool) รับประทานอาหารเที่ยง
ร่วมกัน (Lunch Share)      
แบ่งของอุปโภคและบริโภค 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส
ในการลดรายจ่ายและสร้าง
สัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากรเกิดค่านิยม
ประหยัดและพอเพียง 
3. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติสุขภาพเงินดี 
(Happy Money) และมิติสุขภาพ
กายดี (Happy Body) 

3 Happy Money Happy Reuse 
- กิจกรรมแบ่งปันของใช้แล้วที่มี
สภาพดี ให้กับบุคลากรที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส
ในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ใช้
แล้ว และเสริมสร้างการลด
รายจ่าย 
2. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากร ในมิติสุขภาพเงินดี 
(Happy Money) 

4 Happy Money Happy We’re Saving 
- กิจกรรมการออมตามบริบท
ส่วนตัวของบุคลากร 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส
ในการออมเงินให้ลอดคล้องกับ
บริบทของบุคลากรแต่ละราย 
2. เพ่ือให้บุคลากรเกิดค่านิยม   
การออมเงินมุ่งเน้นความพอเพียง 
3. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติสุขภาพเงินดี 
(Happy Money) 

5 Happy Money Happy Rotating Saving 
- กิจกรรมรวมกลุ่มออมเงินใน
หน่วยงาน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส
ในการออมเงิน 
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ลำดับ Happy กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
2. เพ่ือให้บุลคากรเกิดค่านิยม   
การออมเงิน 
3. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติสุขภาพเงินดี 
(Happy Money) 

6 Happy Family Happy Thankful Positive 
- กิจกรรมจัดบอร์ด เพ่ือขอบคุณ
บุคลากรในหน่วยงาน สำหรับ
เรื่องท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวัน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร         
มีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากรเคารพนับถือ  
ในความดี สำนึกความดี และ   
ตอบแทนความดี 
3. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติครอบครัวดี 
(Happy Family) 

7 Happy Family Happy Trip ศปท. 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน  
สร้างความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุลคากร         
มีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน 
2. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติครอบครัวดี 
(Happy Family) 

8 Happy Relax Happy We’re Smile 
- กิจกรรมจัดมุมพักผ่อน       
มุมกาแฟและของว่าง 
รับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกัน ดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง 
ช่วงพักกลางวัน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร         
มีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน 
2. เพ่ือสร้างเสริมให้บุคลากร      
มีสุขภาพจิตดี ลดความเครียด    
ที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการทำงาน 
และให้บุคลากรมีความสุข 
3. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) และมิติ
ครอบครัวดี (Happy Family) 

9 Happy Body Happy We’re Exercise 
- กิจกรรมออกกำลังกาย   
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ
ตนเอง และออกกำลังกาย       
เพ่ือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 
2. เพ่ือลดความเครียดที่อาจ
เกิดข้ึนในระหว่างการทำงาน 
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ลำดับ Happy กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
3. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติสุขภาพกายดี 
(Happy Body) แลมิติผ่อนคลาย
ดี (Happy Relax) 

10 Happy Body Happy Body Ratio 
- กิจกรรมวัดดัชนีมวลกาย     
ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอวทุกเดือน 
เพ่ือนำไปสู่องค์กรไร้พุง 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเห็น
ความสำคัญของการดูแลตนเอง 
2. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติสุขภาพกายดี 
(Happy Body) 

11 Happy Work Life Happy We’re Dignified 
- กิจกรรมอบรมวินัยข้าราชการ 
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
และความรู้เรื่องงานสารบรรณ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร มีองค์
ความรู้ในระเบียบ ความรู้เบื้องต้น
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากรเกิดความ
ภาคภูมิใจในสำนักความดี      
เรื่องความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ    
ในรูปแบบการจัดการงาน        
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติการงานดี (Happy 
Work Life) 

12 HPI สุขภาพกาย - 
ใจ 

Happy take a rest  
- กิจกรรมจัดสถานที่พักกาย   
พักใจ ในหน่วยงาน 

1. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม     
ในการทำงานของหน่วยงาน 
2. เพ่ือลดความเครียด        
ความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดข้ึน
ระหว่างวัน 
3. เพ่ือยกระดับความสุขของ
บุคลากรในมิติสุขภาพกาย - ใจ 
(Happy Public Organization 
Index: Body & Mild) 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จ 
ในการดำเนินงานประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร คณะทำงาน และการมีส่วนร่วม แสดงได้       
ดังแผนภูมิที่ 12 ดังนี้ 

 

 

แผนภูมิที่ 12 แสดงปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
2. ควรมีการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความยั่งยืนของ ผลการดำเนินงาน 
3. ควรมีการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/ กิจกรรม เพ่ือนำมาออกแบบ

รูปแบบโครงการ/ กิจกรรมที่เหมาะสม และเพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง 

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                                
กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความสำคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้มีความเข้มแข็งและยั ่งยืน โดยดำเนินการขับเคลื ่อนและส่งเสริมบุคลากร            
ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม โดยปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้    
ในชีวิต ดำรงไว้ซึ ่งวิถีทางวัฒนธรรม นำสู ่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั ่งยืนภายใต้คุณธรรม              
ที่พึงประสงค์ 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ขยายระยะเวลาการดำเนินการถึงปี พ.ศ. 2565 ค่านิยมของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH และคุณธรรมเชิงสัมพันธ์ (Relative Moral)” โดยมีหลักการสำคัญ 
คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญ ส่วนรวม”  

 ดังนั้น เพ่ือให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมต้นแบบและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการส่งเสริม
การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2. เพื่อปลุกจิตสำนึกบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ด้านคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ  
ในหลักธรรมของพุทธศาสนา และเข้าร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาด้วยความเต็มใจ 
 3. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มี
จิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมือง
ที่ดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
 4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล อันเป็นคุณสมบัติขององค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 5. เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันเป็นแบบอย่างของข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุข 
 6. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมด้านการทำความดี มีการยกย่อง ชมเชย และเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่าง 
 
 

82



 

 

กิจกรรม 

จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมส่งเสริมการยึดมั ่นในหลักธรรมทางศาสนา “เข้าวัดทำบุญ สร้างภูมิคุ ้มกันทางใจ”         
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ รักษาศีล ทำสมาธิ ลด ละเลิก อบายมุข เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร    
เวียนเทียน เพ่ือให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 การรักษาศีล คือ การทำให้จิตใจเราสะอาดจะเป็นการสร้างพ้ืนฐานของจิตใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม
มีความรักต่อกัน มองโลกไนแง่ดี มีความอบอุ่น มีความม่ันคง 

 การทำสมาธิ เมื่อปฏิบัติแล้วจะทำให้เกิดความสงบ สร้างสมรรถภาพทางใจ สามารถปรับตัวปรับใจ    
ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมได้ สำหรับปัญญานั้น จะทำให้เกิดความสว่าง เป็นการสร้างคุณภาพจิตใจ   
เป็นคนเก่ง มีความคิดก้าวหน้า มีคุณธรรม ให้ผลต่อการพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก  

 2. จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ส่งเสริมให้รู้นัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน และเห็นคุณค่า
ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยบริจาคสิ่งของ
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

 3. จัดกิจกรรม 5ส. เพื ่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที ่ดี ในความมีระเบียบวินัยส่งเสริม          
การมีส่วนร่วมความสามัคคีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “บุคลากร กตส. ห่างไกลโรค...ร่างกายแข็งแรง...จิตใจเข้มแข็ง...ร่วมใจ
ออกกำลังกาย” 

 5. จ ัดกิจกรรมยกย่อง เช ิดชูคนดีที ่ เป ็นแบบอย่าง เพื ่อเป็นการยกย่องผลจากการประกอบ              
คุณงามความดี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง 

การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 

 มีการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปและแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการที่กำหนด มีการสรุปผลและถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรม พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตาม
คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน 

การติดตามผลระหว่างดำเนินการ 

 มีการติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู ้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และ      
รอบ 12 เดือน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู้บริหารหน่วยงาน 

 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงให้ความสำคัญเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณ        
ให้ดำเนินการตามความเหมาะสม อีกทั้ง ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมดำเนินการในทุกกิจกรรมที่กำหนด     
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ 
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 2. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง 
แม้ว่าจะมีภารกิจที่ต้องไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสอบตามแผนที่กำหนดและสถานการณ์จาก      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดคือ การปฏิบัติราชการ    
นอกสำนักงาน โดยหากไม่ได้ต ิดราชการหรือปฏิบัต ิราชการนอกสำนักงานก็จ ะเข้าร ่วมดำเนินการ                 
ในทุกกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้มีดัชนีความสุขระดับภาพรวมของเจ้าหน้าที่ดีข้ึนในทุก ๆ ด้าน 

ข้อเสนอการพัฒนา 

 1. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารหน่วยงานและของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. ขับเคลื ่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่อไป แต่ควรปรับรูปแบบในการดำเนินงานกิจกรรม             
ให ้สอดคล้องกับแผนปฏิบ ัต ิการตรวจสอบภายในประจำปี เพื ่อให ้ระยะเวลาในการร ่วมกิจกรรม                     
มีความเหมาะสม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 

กิจกรรม Happy card Happy Heart 
 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นองค์กรแห่งความสุข เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินองค์กรแห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทำงานตรงประเด็น 
ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัด ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี ความผูกพันภายในองค์กร ตลอดจนลดความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้
บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความสุขในการทำงาน ดังนั ้น เพื ่อให้เกิ ดการขับเคลื ่อนงานในองค์กร                
มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงาน เกิดความรักความผูกพัน มีการจัดทำแผน   
สร้างสุขขององค์กร ประกอบด้วย 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี 
ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี และการงานดี ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”     
ตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งหวังไว้ 

 จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัญหาด้านที่มีค่าเฉลี่ย        
ที่ต่ำสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ 

 1. Happy Money (ปลอดหนี้) รู ้จักเก็บ รู ้จักใช้ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ยึดหลักคำสอน       
การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยความสุขคิดเป็นร้อยละ 54.24 
 2. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู ้จักผ่อนคลายต่อสิ ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ไม่ยึดมั ่น ถือมั่น           
ในชื่อเสียงเกียรติยศจนเกินไป ค่าเฉลี่ยความสุขคิดเป็นร้อยละ 58.10 
 3. Happy Family (ครอบครัวดี) มีหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธา   
ในความดีงาม ค่าเฉลี่ยความสุขคิดเป็นร้อยละ 60.03 
 โดยค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 64.81 อยู่ในเกณฑ์ “Happy” ผู้รับผิดชอบ
จึงได้เสนอโครงการสร้างความสุขในองค์กร ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดังนี้ 
 1. จัดทำนโยบายองค์กรแห่งความสุข กลุ ่มตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
พร้อมทั้งประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขในองค์กร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้มีโครงการ/ กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้มิติ Happy 
Relax, Happy Heart และ Happy Family ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขในองค์กร คือ การจัด
กิจกรรม Happy Card Happy Heart ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรในสังกัด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
- กันยายน 2565 
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กิจกรรม Happy Card Happy Heart 

 

วัตถุประสงค์:   เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรของหน่วยงาน และสร้างมิตรภาพ 
ให้เหมือนเป็นบุคคลในครอบครัว 

กลุ่มเป้าหมาย:  บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
Outcome:  - บุคลากรในสังกัดมีความผ่อนคลายในสถานที่ทำงาน 
  - บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมากข้ึน 
  - ผลการประเมินความสุขบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู ้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และ     
สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรของหน่วยงาน รวมถึงสร้างมิตรภาพให้เหมือยเป็นบุคคล             
ในครอบครัว 
 2. มีการกำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุข และแผนปฏิบัติการสร้างสุขในองค์กร โดยเผยแพร่      
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งการสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน มีส่วนร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากร ผู้ที่มีวันเกิดในแต่ละเดือน 
รวมถึงรับมอบการ์ดอวยพรจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที ่ทำให้เกิดความผ่อนคลายเสนอให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว          
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างความสุขและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร 
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ภาพกิจกรรม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แนวทางการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมสู่องค์กรแห่งความสุข 

บทสรุปผู้บริหาร 

 หน่วยงานสำนักสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ภารกิจที่สำคัญก็คือ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สร้างภาพลักษณ์ แก้ไขความเข้าใจผิด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งในภาวะวิกฤต และภาวะปกติ หน่วยงาน
สารนิเทศ มีการทำงานที่เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสถานการณ์ และที่สำคัญ ทุกอย่างจะต้องถูกต้อง 
หน่วยงานคุณธรรมก็เช่นเดียวกัน จะต้องเป็นหน่วยงานที่มีวินัย สุจริต โปร่งใส พอเพียง และมีจิตอาสา หรือ
การทำ CSR ความสำคัญที่สุดคือทุกคนในหน่วยงานมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือและดำเนินงานเพื่อองค์กร
โดยส่วนรวม ช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องคุณธรรม ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรระดับหัวหน้างานเป็นต้นแบบและ
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การทำงานจึงต้องร่วมมือกันทั้งผู ้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา  
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ผู้นำองค์กรมอบนโยบายการดำเนินงานและสนับสนุนให้บุคลากรสำนักสารนิเทศมีการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุข ความรักและความสามัคคี ภายในองค์กร โดยให้อิสระแก่บุคลากรในการเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ช ิ ้นงานและนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาปรับปรุงงาน พร้อมสร้างแรงจูงใจและ             
มอบขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานดีเด่นหรือมีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยสำนักสารนิเทศส่งเสริมให้บุ คลากร 
ในองค์กรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์และทำงานอย่างมีความสุข เพื่อขับเคลื ่อน          
ให้บุคลากรสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ 
เน้นคนสำราญ งานสำเร็จ ยกระดับเป็นองค์กรแห่งความสุข และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจะนำพาองค์กร
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 1. ให้องค์กรมีนโยบายการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง 
 2. ให้มีเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขของกระทรวงสาธารณสุขในระดับชาติ 
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กิจกรรมในหน่วยงาน 

1. กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
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3. กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ด้อยโอกาส 

 

4. กิจกรรมบริจาคโลหิต 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข โดยเสริมสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทำงาน สามารถจนบรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” บุคลากรจะมีสุขภาวะที่ดี อาศัยแนวทางการสร้างสุขในที่ทำงานขึ้นเป็นความสุขขั้นพื้นฐาน  
8 ประการ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในหลายมิติ อันได้แก่ สุขภาพกายดี (Happy Body), น้ำใจดี 
(Happy Heart), ผ่อนคลายดี (Happy Relax) จิตวิญญาณดี (Happy Soul), สุขภาพเงินดี (Happy Money), 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain), ด้านครอบครัวดี (Happy Family), สังคมดี (Happy Society) และการงานดี (Happy 
Work Life) เมื่อบุคลากรมีความสุขย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดความสมดุลในการทำงานและชีวิต
ครอบครัว การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  
ในองค์กรให้เกิดความผูกพัน เข้าใจกระบวนการทำงานซึ ่งกันและกัน มีการทำงานที่ยืดหยุ ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมถึงพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรรุ่นใหม่ ยอมรับและเข้าใจ  
ในความแตกต่าง เพ่ือลดช่องว่างแต่ละช่วงอายุ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข การสร้างสุขที่เพ่ิมขึ้น
ในที่ทำงานผ่านการมีส่วนร่วมของคณะทำงานและบุคลากร ศทส. ในการร่วมจัดกิจกรรมสร้างสุขต่าง ๆ  
เริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนให้ ศทส. ไปสู่
องค์กรแห่งความสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กร        
แห่งความสุข ศทส. เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ศทส. ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้          
 1) กิจกรรมการออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพที่ดีหลังเลิกงานและในวันหยุด โดยมีการชั ่งน้ำหนัก           
ดูการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังออกกำลังกาย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้ 
   - เริ่มครั้งแรก :  ระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน 2565  

 - ครั้งสุดท้าย :  ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 
  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพกายดี (Happy Body) และด้านผ่อนคลายดี (Happy 
Relax) บ ุคลากรห ันมาด ูแลใส ่ใจส ุขภาพตนเองด ้วยการออกกำล ังกายมากข ึ ้น ส ่งผลให้บ ุคลากร  
มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง เพิ่มพลังกาย พลังใจและพลังความคิด ลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงาน 
ความเครียดที่สะสม เป็นการผ่อนคลายทั้งทางด้านร่างกายและสมอง ยังส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น           
  2) กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ได้กำหนดให้จัดในพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565  
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) โดยบุคลากรพร้อมใจกันแต่งกายผ้าไทย
ด้วยเสื้อลายดอก มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำพระพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบุคลากรเนื่องในเทศกาล
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วันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) และขอพรจากผู้อำนวยการ ศทส. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นองค์ก ร       
ที่มีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี รู้ถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
รวมทั้งสนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งความสุข 

3) กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านหลักธรรมทางศาสนา ได้กำหนดให้จัดในวันพฤหัสบดีที่       
12 พฤษภาคม 2565 เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประกอบด้วย 
การสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม สนทนาธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ปล่อยปลาและดูแลแปลงผัก
พืชสวนครัว เพื ่อเป็นการส่งเสริมด้านสังคมดี (Happy Society) และด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
บุคลากรสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการพัฒนา
จิตใจและคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี องค์กรมีวัฒนธรรมในการ
ทำงานที่ดีและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เพ่ิมอัตราการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4) กิจกรรม 5ส เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื ้อต่อการสร้างสุขและ    
ความปลอดภัยในการทำงาน มีบรรยากาศการทำงานที่ดี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านสังคมดี 
(Happy Society) เป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่บุคลากร ให้รู้จักจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรม
ประหยัดพลังงาน เพ่ือช่วยชาติประหยัดไฟฟ้า โดยกำหนดให้ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ระหว่างเวลา 12.00-12.45 น. 
ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 

5) กิจกรรมการแสดงอัตลักษณ์ขององค์กร โดยใส่เสื ้อขององค์กรเป็นการส่งเสริมด้านสังคมดี 
(Happy Society) ดังนี้ 

 - ทุกวันอังคาร : สวมใส่เสื้อสีดำขลิบสีส้ม 
 - ทุกวันศุกร์    : สวมใส่เสื้อสีน้ำเงินขลิบขาว 

6) กิจกรรมส่งเสริมการออม บุคลากรบางรายสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สป. สธ. และยังมี
การออมในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารและสามารถถอนเงินได้ 
เดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประหยัด ออมทรัพย์ และไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายกับสิ่งที่ มี
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต กิจกรรมด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money)  

7) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เพื่อส่งเสริมด้านสังคมดี 
(Happy Society) และความมีน้ำใจดี (Happy Heart) การสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการมีจิตอาสา การร่วมแรงร่วมใจ สร้างเจตคติของ
บุคลากรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข คำนึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เกิดความรัก   
ความสามัคคีภายในองค์กร 

8) กิจกรรมสนับสนุนงานบริการศูนย์ฉีดวัคซีน (จิตอาสา) โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 3 ชั้น 1 สป. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านสังคมดี (Happy Society) และความีน้ำใจดี (Happy Heart)  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยังยืน 

1) บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรแห่งความสุขกับหน่วยงานคุณธรรม 
2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขให้บุคลากรในองค์กร 
3) ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 

92



 

 

ภาพประกอบ หรือคลิปวีดิโอองค์กรแห่งความสุข 

➢ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ศทส. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี 
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➢ กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

      
➢ กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านหลักธรรมทางศาสนา 
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➢ กิจกรรมปิดไฟ ช่วยชาติประหยัดพลังงาน ตอนพักกลางวัน 

      

➢ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมสนับสนุนงานบริการศูนย์ฉีดวัคซีน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion 
& Protection Excellence) ด้านการบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) และด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยยุทธศาสตร์ 
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ กำหนดเป้าหมายให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุกในการ
ทำงาน เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย       
ของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดว่า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

  ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ     
การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรไม่ว่าขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เห็นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว จึงได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์กำลังคนเป็นเลิศ (People Excellence Strategy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรเป็น “คนดี  
มีคุณค่า มีความผาสุก” ผ่านการใช้เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) โดยความร่วมมือ
จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization 
Index: HPI) กระบวนการสร้างสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ดำเนินการสำรวจ 
และได้ทำดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการสร้างสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย
กำกับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 - กิจกรรม “ไม่ถูกหวยรวยเบอร์ แต่รวยบุญ” เป็นการบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล นำมา
ประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ฯลฯ ให้กับกลุ่มชุมชน หรือผู้พิการ ลดปริมาณขยะให้กับสิ่งแวดล้อมและ
สร้างรายได้ให้ชุมชน 
 - กิจกรรม “ปฏิทินเก่า อย่าทิ้งเราขอ” เป็นการบริจาคปฏิทินเก่า เพ่ือนำมาผลิตสื่ออักษรเบรลล์ให้กับ
ผู้พิการทางสายตา 
 - กิจกรรม “ส่งต่อสิ ่งของที ่ดีมีประโยชน์” เป็นการบริจาคสิ ่งของต่าง ๆ เช่น หนังสืออุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องแต่งกาย และอื่น ๆ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิหลวงตาน้อย 
เพ่ือนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมต่อไป 
 2. บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายจิตนาถ วรลักษณ์ษิตร ได้เข้าร่วมอบรม  
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ในโครงการเสริมสร้างความรอบรู้
สุขภาพในองค์กรภาครัฐสำหรับข้าราชการ ในระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2565” 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข 

 1. ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานอย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อน Happy Workplace ในองค์กร
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ควรมีการขับเคลื่อนนโยบาย และมีการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ  
กายดี มีน้ำใจงาม มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน มีสังคมดี มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน      
มีการผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต มีการหาความรู้ มีการศึกษาหาความารู้พัฒนา
ตนเองตลอดเวลา มีทางสงบมีความศรัทธาในสาสนา และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีการปลอดหนี้  มีเงิน 
รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ และดูแลมั่นคงในครอบครัวที่อบอุ่น รวมทั้งความผูกพันในองค์กร เพ่ือให้เกิดองค์กร
แห่งความสุขอันเกิดจากพฤติกรรม จิตใจ และสังคมในองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง 
 3. ควรมีการประเมินบุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพกายดี     
มีน้ำใจงาม มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน มีสังคมดี มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงาน มีการ    
ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต มีการหาความรู้ มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา มีทางสงบ มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีการปลอดหนี้ มีเงิน รู้จักเก็บ
รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ และดูแลมั่นคงในครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่น รวมทั้งความผูกพันในองค์กร เพื่อให้เกิด
องค์กรแห่งความสุข อันเกิดจากพฤติกรรม จิตใจ และสังคมในองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง 
 4. ควรมีความใส่ใจกับสุขภาวะของบุคลากรในองค์กรเพ่ิมขึ้น 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข “พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข 
ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่” เพื่อส่งเสริมความสุขในการทำงาน เสริมสร้างความรัก คว ามผูกพันต่อองค์กร 
และลดปัญหาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กร คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 62.91 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ค่าเฉลี ่ยภาพรวมอยู ่ในระดับมีความสุข 
(Happy) คิดเป็นร้อยละ 66.18 
 จากผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) ให้เข้ากับบริบท
ขององค์กร และทำการประเมินใหม่ รอบเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมอยู่ในระดับ
สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.27 
 กลุ ่มพัฒนาระบบบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื ่อนกา รดำเนินงานองค์กร 
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ มีการจัดทำแผนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข 
 2. เพ่ือกำหนดรูปแบบกิจกรรมขององค์กรแห่งความสุข 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
 2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู ้บริหาร/ ผู ้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บ ุคลากรมีความสุขในการทำงาน            
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย ให้คำแนะนำและสนับสนุนการออม เป็นต้น 
 2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. บุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

 ปัญหา/ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร การเสริมสร้างความรัก และ   
ความผูกพันองค์กร คือ ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร เช่น หน่วยงานไม่สามารถให้พนักงานราชการ
บรรจุเป็นข้าราชการได้ ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานนั้นมีความสามารถ มีทักษะ และเป็นที่ต้องการของระบบ
ราชการ ทำให้บุคลากรนั้น ได้รับการบรรจุราชการในหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มี    
ความเชี่ยวชาญไว้ได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

“สานความผูกพัน ยึดม่ันความสมดุล คุณธรรมนำองค์กร” 

บทสรุปผู้บริหาร 

จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) เพื ่อให ้ท ุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการขับเคล ื ่อนองค์กรแห่งความสุข                      
ในปีงบประมาณ 2565 ตามตัวชี ้วัดที่ 60 องค์กรแห่งความสุขที ่มีคุณภาพ กองการพยาบาล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การนำองค์กรโดยอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล              
ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการสร้างความสุขให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามดังคำปฏิญญาที่ว่า 
“สานความผูกพัน ยึดมั่นความสมดุล คุณธรรมนำองค์กร” มีนโยบายให้มีการดำเนินงานเสริมสร้างความสุข 
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและเพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพระยะ 20 ปี ด้านกำลังคน (People Excellence) 
HRH Transformation and Happy MOPH และค่าน ิยม MOPH /การสร ้างคนดี ม ีค ุณค่า ม ีความสุข        
สร้างความเข้มแข็งจะทำให้กำลังคน มีคุณภาพ เพียงพอ กระจายอย่างทั่วถึง สู่ความยั่งยืน โดยให้มีการกำกับ 
ติดตาม ดูแล ตลอดจนให้คำแนะนำ และให้บุคลากรทุกคนเป็นนักสร้างสุขด้วยตนเองทุกคนให้มีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาเพื่อประเมินการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามคำปฏิญญาดังนี้ 

• สานความผูกพัน (คนทำงานที่กองการพยาบาลต้องมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน มาทำงานด้วยความสุข  
มีความรักใคร่ อยู่ด้วยกันฉันท์พ่ีน้อง คอยเห็นอกเห็นใจกันในทุกเม่ือเชื่อยาม) 

• ยึดมั่นความสมดุล (ทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุลกัน เพื่อเวลาพักผ่อนหย่อนใจ           
มีความพอเพียงในการใช้ชีวิตและการใช้จ่าย ตามปนิธานของในหลวง เศรษฐกิจพอเพียง “เพียงพอ และ
พอเพียง”) 

• คุณธรรมนำองค์กร (บุคลากรกองการพยาบาลทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือเกื้อกูล
ในการดำเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อองค์กร ไม่คดโกง ไม่เห็นแก่ตนเอง ควรตรงต่อ
เวลา มีวินัย รักษาน้ำใจต่อเพื่อพ้องน้องพี่ ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรเสียหาย เข้าใจเข้าถึงและ  
ให้ตรวจสอบการทำงานได้ ไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม) 

โดยที่ผ่านมาบุคลากรกองการพยาบาล ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานอย่างมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์
ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติให้เติบโต ก้าวไกล ทำให้ทุกคนมีความภูมิใจ ในความเป็นกองการพยาบาล                     
เมื่อมีความสุขส่งผลให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ในช่วงปีที่ผ่านมา กองฯ ได้เข้าร่วมการสำรวจ
และประเมินความสุขของทำงาน (Happinometer) ของกระทรวงสาธารณสุข  

ซึ่งผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงานและดัชนีสุขภาวะองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป้าหมาย 100 % ของจำนวนบุคลากร โดยมีผลคะแนนความสุขอยู่ที่ร้อยละ 64.39 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
1.2% พบว่า บุคลากรมีความสุขใน Happy Heart ด้าน้ำใจดี สูงที ่ส ุด คิดเป็นร้อยละ 76.41 และผล          
การประเมินด้านอ่ืนๆ ดังแสดงในภาพหน้าถัดไปนี้ 
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Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Work life 

Average 
Happy 

67.31 60.26 72.95 76.41 68.16 65.49 69.44 57.37 71.19 67.62 

จากผลการดำเนินงานของปีที ่ผ ่านมากองการพยาบาลได้ดำเนินการพัฒนาผลการดำเนินงาน      
อย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขให้เป็นรูปธรรมโดยอ้างอิงผลจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และ       
ในปีงบประมาณ 2565 กองการพยาบาล ได้ปรับปรุงแผนสร้างสุของค์กร และขับเคลื ่อนกิ จกรรม               
เพ่ือเสริมสร้างความสุขขององค์กร ตามแผนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกองการพยาบาลในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและความผูกพัน  

ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดโอกาส     
ให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และได้มีนโยบายให้สำรวจความคิดเห็น
และความต้องการของบุคลากรกองการพยาบาล เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดลำดับ
ความสำคัญ และขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุของค์กรขึ้นให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร อาทิเช่น 

1) สนับสนุนส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรทุกร ะดับ เพื ่อให้เกิด       
ความภาคภูมิใจในการทำงานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ให้เกิด        
การประสานความร่วมมือระหว่างกันและกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน พัฒนาปรับปรุงมาตรการ 
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของ
ความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของบุคลกรทุกคน  

2) เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร โดยการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากร ด้วยรูปแบบ  
ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สื ่อสารภายในหน่วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และระบบให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล  

3) ให้กลุ่มภารกิจในสังกัดกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการติดตาม
และวัดผลการดำเนินงาน เพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

4) พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความมุ ่งมั ่นตั ้งใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม       
อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้กองการพยาบาล เป็นองค์กรแห่งความสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์และพัฒนา
ตนเองให้เป็นนักสร้างสุขในองค์กรทุกคน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 1. กระทรวงสาธารณสุขควรให้การสนับสนุน กำหนดเป็น KPI ผู ้บร ิหารองค์กร เพื ่อให้เกิด             
การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ควรมีรางวัลให้กับหน่วยงานที่พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรม     
สร้างสุของค์กรตามขนาดขององค์กรเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในองค์กรนั้นๆ 
 2. กระทรวงสาธารณสุขควรมีการประเมินบุคลากรด้วย (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
เป็นประจำทุกปี และมอบหมายผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขระดับกระทรวง ดำเนินการ

102



 

 

วิเคราะห์ แปลผลการประเมินของบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลาเพ่ือให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และความยั่งยืนในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 3. วางแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจนต่อยอดสิ่งที่ปฏิบัติได้ดี 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและความผูกพันกองการพยาบาล 
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สรุปผลการตอบแบบประเมิน Happinometer 2565 
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สรุปผลการตอบแบบประเมิน HPI 2565 

ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 

หมวดการประเมิน คะแนนประเมิน 

หมวดที่ 1 ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ 78.13 

หมวดที่ 2 การบริหาร 81.25 

หมวดที่ 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย – ใจของบุคลากร 89.58 

หมวดที่ 4 บรนยากาศในการทำงาน 96.25 

หมวดที่ 5 การลงทุนเพ่ือการสร้างสุขในองค์กร 93.75 

คะแนนเฉลี่ย 87.79 

ผลการประเมิน สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ช่วงคะแนน 0.00 – 48.99 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องรีบปรับปรุง 
ช่วงคะแนน 49.00 – 56.99 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
ช่วงคะแนน 57.00 – 73.99 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กำลังพัฒนา 
ช่วงคะแนน 74.00 – 100.00 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด 
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สรุปผล Happinometer ของกองการพยาบาล 

- Generation BB (53 – 71 ปี) มีความสุขมากที่สุด 77.78% 

ยังคงการปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมความสุขด้านต่อไปนี้ 

Happy Relax ผ่อนคลายดี ให้แก่ทุกกลุ่ม 

เพิ่มกิจกรรมด้านการส่งเสริมการผ่อนคลายต่อสิ ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่
คนทำงาน หากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การทำงาน 

Happy Money ให้แก่กลุ่ม พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีปัญหาเรื่องการเงิน 

ส่งเสริมด้านการเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ วิธีเงิน ไม่ใช้
สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าท่ีจำเป็น ยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

“Happy and Growing together” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

เมื่อความสุขเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในทุก ๆ มิติ และทุก ๆ วัน ความสุขของบุคลากร มีผล
โดยตรงต่อการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน กองบริหารการสาธารณสุขขับเคลื่อนการดำเนินงาน
หวังผลการเป็นองค์กรแห่งความสุขที ่มีคุณภาพและสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื ่นได้ ควบคู่           
การมีคุณธรรมอย่างยั ่งย ืน พร้อมกับการพัฒนาให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง ปรับตัวและรู ้ เท่าทันต่อ               
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal & Next Normal) ทำงานแบบ “เกิดผลสัมฤทธิ์ คนสำราญ 
งานสำเร็จ” 

กองบริหารการสาธารณสุข ได้การบูรณาการแผนสร้างสุของค์กรกับแผนการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยจุดเริ่มต้นการวิเคราะห์ผลการสำรวจ
ความสุขบุคลากรและสุขภาวะองค์กร ค้นหา pain point หรือจุดอ่อนอันจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต       
ของบุคลากรและองค์กร เพ่ือการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข หัวใจสำคัญ
คือ “จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ แต่ทำทุกมิติของความสุข ส่งเสริมจุดเด่นและเติมเต็มจุดอ่อนให้ได้มากที่สุด 
เติบโตไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง” โดยมีประเด็นการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

ด้านการนำองค์กร : ผู้บริหาร หรือทีมผู้นำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรแห่งความสุข
ด้วยการประกาศนโยบายการเป็นองค์กรแห่งความสุข มีการถ่ายทอดนโยบายไปสู่บุคลากรทุกระดับ ให้การ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รวมทั้งมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง      
ที ่สำคัญคือ ผู ้บริหารเป็นแบบอย่างของความสุข ที ่บุคลากรทุกระดับมองเห็นได้อย่างชัดเจนเข้าถึงได้            
ลดช่องว่างระหว่างกลุ่มวัยหรือระหว่างกลุ่มตำแหน่งได้ แต่คงไว้ซึ่งการเคารพนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ : มีการกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการพัฒนาให้เป็นองค์กร  
แห่งความสุขอย่างชัดเจน ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการ ระดมสมอง ปรึกษาหารือให้ความเห็นชอบต่อแผน   
การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร     
ในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีความสุขและมีคุณธรรม รวมทั้งมีบูรณาการกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่ง          
ในตัวชี้วัดระดับบุคคลอีกด้วย 

ด้านการสร้างสภาพแวดล้อม : มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื ้อต่อการทำงานอย่างมีความสุขและความปลอดภัยของบุคลากรอยู ่เสมอ รวมทั้ง            
มีกิจกรรมสร้างบรรยากาศให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันระหว่างกัน หรือความผูกพันกับองค์กร        
ตามวาระพิเศษต่าง ๆ จัดการอบรมให้ความรู้ เพิ่มแนวคิด สนับสนุนให้บุคลากรมีรายได้เพิ่มโดยไม่กระทบ
ภาระงาน ด้วยความคิดอุดหนุนและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 
กิจกรรมการให้คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้แก่ชุมชน ทำความสะอาดบริเวณวัดหรือชุมชน มีการ      
ยกย่องเชิดชู ให้เกียรติแก่บุคคลต้นแบบด้วยรางวัล “คนดี กบรส. ปี 3” รวมทั้งการช่วยเหลือดูแลครอบครัว
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ของบุคลากรตามความจำเป็น เช่น การแสดงความยินดี หรือการเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจกรณีเจ็บป่วย หรือการ
แสดงการไว้อาลัยหากเสียชีวิต เป็นต้น 

ด้านการสื่อสาร : มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และสื่อต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น 
เช่น การผลิตสื่อสร้างสุขด้วยภาพอินโฟกราฟฟิค คลิปวิดีโอ จุลสารออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสาร       
ให้ครอบคลุมมากขึ ้น ได้แก่ กลุ ่มไลน์ กบรส., Facebook, You tube, Website เพราะหัวใจสำคัญคือ        
การสื่อสารให้มีความน่าสนใจ และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้ 

ด้านการมีส่วนร่วม : มีแกนนำและจิตอาสาในการสร้างความสุขภายในองค์กรอย่างเข้มแข็ง ตาม  
ความเชี่ยวชาญและความสมัครใจของบุคลากรแต่ละคน เช่น จิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของ ให้ความรู้
คืนสู่สังคมการให้บริการศูนย์วัคซีน กิจกรรมอาสาออกกำลังกาย มีกระตุ้น รณรงค์การมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง มีการให้รางวัลในกิจกรรมการประกวดผลงานต่าง ๆ เพื ่อเป็นขวัญกำลังใจและ       
สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น รวมทั้งมีการจัดการองค์ความรู้ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีเวทีในการ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงาน การถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ 
และการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร เช่น การประชุมวิชาการ กิจกรรมภายใต้โครงการ
องค์กรสมรรถนะสูง เป็นต้น 

ผลลัพธ์ที่ได้ : พบว่า การประเมินความสุขของบุคลากรของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 73.65 เพ่ิมข้ึน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 10.7 และมีค่าเฉลี่ย
ที่เพ่ิมข้ึนทุกมิติ (กราฟท่ี 1) ด้านการประเมินสุขภาวะองค์กร พบว่า สุขภาวะองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 92.03 เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงร้อยละ 51.75 และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น   
ทุกหมวด (กราฟท่ี 2) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. Policy : นโยบายมุ ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นที ่ 9 
องค์กรแห่งความสุข ภายใต้ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 60 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ และ    
มีการถ่ายทอดสู่แผนงานโครงการและเป็นแผนปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กองบริหารการสาธารณสุข ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และสามารถ
บรรลุตามที่ตั้งไว้  
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 2. Value & Challenge : ผู ้บริหารให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากรด้วยการเป็นองค์กร      
แห่งความสุข และเป็นแบบอย่างของความสุขที ่บุคลากรทุกคน ทุกระดับสามารถมองเห็นและรับรู ้ได้          
อย่างชัดเจน บุคลากรสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ เป็นการเตรียมพร้อมและสร้างความมั่นใจต่อเจริญเติบโตของ
บุคลากรและองค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นการเอาชนะความท้าทายมิติด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
บุคลากรได้อย่างสิ้นเชิง อีกทั้ง การสามารถลดช่องว่างระหว่างกลุ่มวัยหรือระหว่างกลุ่มตำแหน่งได้ แต่ยังคงไว้
ซึ่งการเคารพนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกันตามอาวุโส 

 3, Volunteer : การมีทีมแกนนำที่เข้มแข็งตามความสมัครใจแต่ละบุคคล ในรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Information Committee) ไม่ทำให้เกิดความกดดันหรือฝืนความรู้ในการทำหน้าที่แต่ละครั้ง รวมทั้งการ     
ยกย่องให้เกียรติในความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างมีเป้าหมายและต่อเนื่อง 

 4. Chance & Innovation : การเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ
ความคิดแบบเติบโตให้กับบุคลากร ให้เกิดความั่นใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนานวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารและมีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ภายในองค์กร       
ให้มากขึ้นทุกรูปแบบก่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน ลดปัญหาอุปสรรคในด้านการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

 1. Road Map : แผนที ่นำทางการเป็นองค์กรแห่งความสุขที ่มีคุณภาพในระยะยาว (มากกว่า        
แผน 1 ปี) จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน ซึ่งปัญหาอุปสรรค ความยากง่าย pain point หรือจุดอ่อน ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์แต่ละพ้ืนที่ การสร้างความสุขให้องค์กรจึงไม่อาจใช้มาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง แต่สามารถใช้แผนที่
นำทางเดียวกนัได้ และสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานได้ 

 2. Knowledge & Sharing : การเพิ ่มความรู ้ ทักษะด้านการดำเนินงานให้กับผู ้ร ับผิดชอบหรือ 
ผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ให้เท่าทันสมัยใหม่ที่ไม่อาจนำความรู้เดิมมาใช้ได้ในโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งให้มีเ วที     
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ในการนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ของตนเองต่อไป 

 3. Honor : จัดให้มีการยกย่อง เชิดชู ให้เกียรติบุคคลแห่งความสุขต้นแบบแห่งปี องค์กรแห่งความสุข
ต้นแบบแห่งปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาที่ต่อเนื่ องและเป็นต้นแบบแนวความคิดแก่หน่วยงานอ่ืน
นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองบริหารการคลัง สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

นางชุตินันท์ ศรีสมุดไทย ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ได้ขับเคลื่อนให้กองบริหารการคลัง เป็นองค์กรแห่งความสุขมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดี 
และมีความสุขในการทำงาน โดยอาศัยหลักการ 5 ประการ คือ 

1. Happy Body (สุขภาพดี) เพื่อให้บุคลากรกองบริหารการคลังมีสุขภาพแข็งแรง จึงได้ส่งบุคลากร 
(สมัครใจ) ไปตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งกองกลางเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 

2. Happy Society (สังคมดี) เพื่อให้บุคลากรกองบริหารการคลังมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน 
ที่ทำงาน และท่ีพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมร่วมทำบุญช่วยเหลือกิจกรรมกฐินพระราชทาน กระทรวงสาธารณสุข/กฐิน วัดพุทธ
ปัญญา จังหวัดนนทบุรี 

2.2 กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาทำความสะอาดพอพระ 
2.3 กิจกรรมปฏิทินเก่าเราปันสุข โดยได้เชิญชวนให้บุคลากรในสังคมกองบริหารการคลังและ

บุคลากรอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว และรวบรวมนำไปบริจาคที่ศูนย์เทคโนโลยี      
เพ่ือคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี 

2.4 กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในสังกัดกองบริหารการคลังมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์มรดกแห่งความเป็นไทยและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. Happy Soul (ทางสงบ) เพื่อให้บุคลากรกองบริหารการคลัง มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต จึงได้จัด
กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
4. Happy Workplace (ที่ทำงานน่าอยู่) เพื่อให้กองบริหารการคลังเป็นที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย 

ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมจ้างเหมาบริการให้แม่บ้านทำความสะอาดกองบริหารการคลัง และกำชับให้ใช้น้ำยา

ฆ่าเชื้อโรค เช่น น้ำยาเดทตอลทำความสะอาดและกำจัดไวรัสตามพ้ืนผิวต่าง ๆ 
4.2 กิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรกองบริหารการคลังใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือ

สบู่ล้างมือในสถานการณ์เชื้อโรคไวรัส โควิด – 19 มีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และถึงแม้
สถานการณ์จะคลี่คลายลง ยังคงให้บุคลากรปฏิบัติเหมือนกับช่วงที่โรคไวรัส โควิด – 19 ระบาด 

5. Happy Teamwork (ทำงานเป็นทีม) 
5.1 กิจกรรมจัด O.D. มีการจัดต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 การดำเนินงานพัฒนาความสุขขององค์กร ควรจะมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย  

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
โดยจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะองค์กร (HPI) และพัฒนาความสุขของเจ้าหน้าที่ (Happinometer) 
ดังนี้  

1. การพัฒนาสุขภาวะองค์กร (HPI)  
          ผู้บริหารของหน่วยงานได้ประกาศนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขของ
หน่วยงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยจัดทำโครงการองค์กรแห่งความสุข สำนักส่งเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย มีการประเมินและสำรวจกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้มีการดำเนินการ โดยใช้เกณฑ์      
สุขภาวะองค์กร (HPI) และจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ ตามลำดับความสำคัญ  เช่น   
ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน :  มีการจัดทำห้อง      
อ่านหนังสือ มีการฉีดแอลกอฮอล์ที่โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ เพ่ือฆ่าเชื้อโรค มีการเปิดเพลงเบาๆ ในช่วยพักกลางวัน 
มีการอบรมพัฒนาศักยภาพและเชื ่อมความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที ่ในองค์กรมีการจัดการความรู ้ หรือ 
Knowledge Management : KM มีการสอนงาน (Coaching) ให้แก่เจ้าหน้าที ่

2. การพัฒนาความสุขของเจ้าหน้าที่  
มีการนำข้อมูลจากการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่รายบุคคล หรือ Happinometer ในมิติต่างๆ   

ที่มีคะแนนความสุขต่ำมาพัฒนา เช่น มิติสุขภาพกายดี : กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีการออกกำลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที หรือเดิน อย่างน้อยวันละ 3,000 ก้าว มิติผ่อนคลายดี : กำหนดให้มีการ      
เปิดเพลงให้เจ้าหน้าที่ฟังในช่วงพักกลางวัน หรือช่วงเย็นก่อนเลิกงาน มิติสุขภาพเงินดี : กำหนดให้เจ้าหน้าที่    
มีการออมเงิน  

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 7.62  มีระดับความสุขเพิ่มขึ้น  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
          ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นเพราะผู ้บริหารให้ความสำคัญ เจ้าหน้าที ่ทุกคนให้       
ความร่วมมือ และมีการจัดกิจกรรมและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน คือ ควรมีการ
ดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอทุกปี และ
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสุขแก่เจ้าหน้าที่เป็นระยะ  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลติแพทย์เพ่ิมเพื่อชาวชนบท 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัด
กิจกรรมหลายรูปแบบ ยกตัวอย่าง เช่น 

- กิจกรรม “ปันยิ้ม...อ่ิมสุข” ด้วยการมอบสิ่งของให้แก่น้อง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์
การกีฬาและอ่ืน ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

- กิจกรรม “5ส. สบพช. หรรษา” ด้วยการให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึงการปรับปรุงและรักษา
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร” ด้วยการให้บุคลากรในองค์กรออกกำลังกาย ยืดเหยียด 
ประจำทุกวันราชการ 

ทั ้งนี ้ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ ่มเพื ่อชาวชนบท ได้เล็ง เห็นถึงความสำคัญ             
ในกระบวนการพัฒนาและการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรที ่สะท้อนการมีคุณธรรม            
มีบทเรียน (Lesson Learn) จากการดำเนินงานให้คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษ์   
ที่สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู ้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ ่มเพื ่อชาวชนบท ได้มอบนโยบาย         
การปฏิบัติงาน 3 ข้อดังนี้ 1) มุ่งเน้นลูกค้า/ผู้รับบริการ 2) ไปด้วยกัน (ความสามัคคี) และ 3) การทำงานอย่าง   
มีความสุข (Happy Workplace) 
 2. การนำหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และหลักคุณธรรมเชิงสัมพันธ์ 
คือ เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญ ส่วนรวมมาถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยให้
บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดและวางแผนรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ 
ในแต่ละปีงบประมาณ 
 3. มีการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค   
เพื ่อปรึกษาหารือแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และเพื ่อร่วมวางแผนในการ
ดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ 
 4. สังคมพี่น้องเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน การที่บุคลากรมีการ     
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเป็นกันเอง รับฟังให้คำปรึกษา เปิดเผย
ความรู้สึก ความคิดระหว่างกันได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

 การส่งเสริมสุขภาพในองค์กร เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้
บุคลากรสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีพร้อมอยู่เสมอทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ ่มเพื ่อชาวชนบท จึงขอเรียนเสนอว่า การส่งเสริมและพัฒนาสู่อ งค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
กระทรวงสาธารณสุข จะต้องกำหนดรูปแบบของแผนงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน  เห็นเป็น
รูปธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และเพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม   
ในการสร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย 
 

ภาพประกอบ 

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ “ปันยิ้ม...อ่ิมสุข” 
ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

มอบสิ่งของให้กับน้อง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา และอ่ืน ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ภายใต้หัวข้อ “ทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ภาวะผู้นำ หลักคุณธรรม จริยธรรม” 
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กิจกรรม “5ส. สบพช. หรรษา” ด้วยการให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักถึง การปรับปรุงและรักษา
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของบุคลากร” ด้วยการให้บุคลากรในองค์กร  

ออกกำลังกาย ยืดเหยียด ประจำทุกวันราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

เพ่ือกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
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เขตสุขภาพที่ 1 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข

จึงกำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมิน
สุขภาวะองค์กร และกรมสุขภาพจิตได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
Happy Organization เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหา อันเกิดจาก
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการ
พัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งความสุข มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนความสุข       
ในการทำงานและผูกพันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  
 จาการประเมิน Happinometer ของเจ้าหน้าที ่พบว่า ปัญหาด้านการเงิน  เป็นค่าเฉลี ่ยต่ำสุด  
แต่ ณ ปัจจุบันทุกคนต่างดำเนินชีวิตในยุคสังคมยุคใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง ปัญหาการเกิดโรคระบาดที่ส่งผล  
ต่อการดำเนินชีวิต ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ ้น เศรษฐกิจของประเทศทางผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญของปัญหา              
ทางสุขภาพจิต คณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร  จึงได้มีกิจกรรม        
ในองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่อนคลายความเครียดต่างๆ โดยมีกิจกรรมดังนี้  

1. จิตอาสา เดือนละ 1 ครั้ง 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่ และ กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ 
3. กิจกรรมส่งเสริมความสุขในองค์กร มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณ กินข้าวด้วยกัน พาไปพักผ่อน    

ผ่อนคลาย 
4. สุขสันต์วันเกิด ประจำเดือน มอบของอวยพรวันเกิด 
5. ร่วมทำบุญด้วยกันในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กร เช่น การส่งเสริมให้มีการ     

ออกกำลังกายในชุมชน  
2. มีการกำหนดคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อน

การสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนาได้รับข้อมูล

เกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพใจ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
อยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการปรับอัตราการจ้าง เงินเดือน ค่าเวรให้แก่บุคลากรที่ทำงาน     

ในกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ข้าวของมีราคาสูงขึ้น เพ่ือให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้มีกำลัง
ในการใช้จ่ายได้สะดวก และรู้สึกไม่เครียด ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีความสุข 

การลดภาระหน้างานที่ซ้ำซ้อนเกินไป เพ่ือให้งานขับเคลื่อนได้สะดวก การกระจายกำลังคนให้เพียงพอ
ต่องานที่รับผิดชอบ ไม่กระทบกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร เจ้าหน้าที่ องค์กรดี เจ้าหน้าที่มีความสุข คุณภาพงาน
ก็ออกมาดีเลิศ ทำให้สุขภาพกาย สุขภาพใจ ของบุคลากรดี และสุขภาพประชาชนก็ดีตามไปด้วย 
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                          คลิปวิดีโอของหน่วยงาน https://youtu.be/x8HXvHOm7F4 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

หน่วยงาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 
 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลลำพูนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เพราะบุคลากร 
เป็นสินทรัพย์ที ่มีค่าที ่ส ุดขององค์กร ในปี 2565 โรงพยาบาลได้นำแบบประเมินความสุขขององค์กร
Happinometer มาใช้ พบว่า บุคลากรเข้าไปตอบแบบประเมินร้อยละ 89.20 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โรงพยาบาลลำพูน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดความสุขระดับบุคคล  ผลการสำรวจ 
(Happinometer) ในบุคลากรโรงพยาบาล ในปี 2565 พบว่า บุคลากรมีความสุขภาพรวมอยู่ในระดับ 65.94 
คะแนน Happinometer 10 ด้านหัวข้อที่มีระดับคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือ Happy Money อยู่ในระดับร้อยละ 
53.09 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลำพูน ได้จัดโครงการสมดุล มีคุณค่า Work life Balance/ 
Relax เพื่อรับฟัง รับรู้ความเป็นอยู่ เรื่องราวชีวิตและการทำงานของบุคลากร พบว่า กลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการซึ ่งส่วนมากเป็นผู ้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการมีภาระหนี้สินด้านการเงิน ทั ้งในระบบและ          
นอกระบบ จึงทำให้ขาดความสุขในชีวิตและการทำงาน สาเหตุที่นำไปสู่ภาวะหนี้สินทางการเงินเกิดจากการ
ขาดทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ขาดที่ปรึกษาด้านการเงินจึงตัดสินใจกู้เงินนอกระบบ ทำให้เกิดปัญหา    
ความไม่สมดุลทางการเงิน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงาน ขาดสมาธิ
ในการทำงาน มีภาวะเครียด 
 โรงพยาบาลลำพูน โดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลได้จัดทำโครงการ สมดุล มีคุณค่า Work Life 
Balance/ Relax เพื่อรับฟัง รับรู้ความเป็นอยู่ เรื่องราวชีวิตและการทำงานของบุลคากร พบว่า กลุ่มบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ มีภาระหนี้สินด้านการเงิน ทั้งในระบบ
และนอกระบบ จึงทำให้ขาดความสุขในชีวิตการทำงาน สาเหตุที่นำไปสู่ภาวะหนี้สินทางการเงินเกิดจากการ
ขาดทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ขาดที่ปรึกษาด้านการเงินจึงตัดสินใจกู้เงินนอกระบบ ทำให้เกิดปัญหา    
ความไม่สมดุลทางการเงิน ซึ ่งปัญหาดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงาน        
ขาดสมาธิในการทำงาน มีภาวะเครียด มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผ่อนคลาย โดยใช้วิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ 
และจัดโครงการบริหารจัดการหนี้บุคลากรโรงพยาบาลลำพูน เพื่อให้บุคลากรผู้ประสบภาวะหนี้สินสามารถ   
วางระบบการเรียนรู้เรื่องการเงินและสามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างเป็นระบบ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังมีการจัดทำการจัดกิจกรรมในกลุ่มพนักงานหน่วยสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่   
ในโรงพยาบาลสามารถผสานมิติจิตวิญญาณในงานประจำได้ ใช้ทักษะ Non-Technical Skills เช่น ตระหนัก
ในคุณค่า การทำงานเป็นทีม การสื่อสารสอดคล้องกับค่านิยม MOPH และส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กร
คุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความสุขและผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้น 
 การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลลำพูน ใช้แนวคิดจากเรื่องการสร้างให้
คนในองค์กรมองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าในงานที่ทำ โดยการสร้างพลังและสะสมพลังของความเป็น  
จิตอาสา เพราะการทำงานด้วยความเต็มใจบุคลากรมีส่วนร่วมกับงานที่ยิ ่งใหญ่ในสถานการณ์วิกฤตของ     
การระบาดโรคโควิด 19 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคน ให้มีความสุข มองเห็น
คุณค่า เกิดความภาคภูมิใจและเติบโตจากด้านใน มองเห็นคุณค่าของตนเองและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ จะช่วย
ขัดเกลาให้คนในองค์กรปฏิบัติต่อกันด้วยความเอื้ออาทร การให้คนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในงาน จะช่ วยเป็น
เครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างให้ทุกคนเติบโตได้อย่างเต็มที่ 
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 กลวิธีที่สำคัญ ได้แก่ 
 1. มีคณะกรรมการดำเนินการ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer โดยแยกกลุ่มผู้ประเมินให้ชัดเจน 
 3. คณะกรรมการ HR นำหัวข้อที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จัดทำแผนพัฒนา เพื่อสามารถแก้ไขปัญหา     
ได้อย่างแท้จริง ประกอบด้วยเรื่อง Happy Money, Happy Work Life 
 4. คณะกรรมการเชิญหัวหน้างานของกลุ่มที่มีคะแนน Happinometer ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนแก้ไข (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ระดับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เจ้าพนักงานเภสัช และ
พนักงาน Back office) 
 5. คณะกรรมการ HR จัดทำแผนพัฒนา โดยจัดโครงการออกเป็น 3 ด้าน และจัดให้มีประธาน
คณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการทั้ง 3 ด้านโดยพร้อมกัน ประกอบด้วย 
 - โครงการบริหารหนี้ บุคลากรเข้าร่วมจำนวน 54 คน 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบุคลากร 
(People Excellent) ของโรงพยาบาลลำพูนในกลุ่มสนับสนุนจำนวน 300 คน 
 - โครงการ Work life Balance/ Relax มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 105 คน 
 - โครงการสร้างสุขโดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลำพูน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างสุขบุคลากร และให้การสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย 
2. ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
3. การทำงานเป็นทีม 
4. สถานการณ์ของโรคระบาด เป็นแรงขับช่วยผลักดันให้คนอยากทำความดี อยากเป็นส่วนหนึ่ง  

ในการช่วยแก้ปัญหา 
5. กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
1. มีนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรสาธารณสุข มีความก้าวหน้าทัดเทียมวิชาชีพอ่ืน 
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กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบุคลากร  
(People Excellent) ของโรงพยาบาลลำพูนในกลุ่มสนับสนุนจำนวน 300 คน 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บุคลากรสามารถผสานมิติจิตวิญญาณในงานประจำ โดยใช้ทักษะ non-technical Skill เช่น 
ตะหนักในคุณค่าการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร สอดคล้องกับค่านิยม MOPH และส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็น
องค์กรคุณธรรม เจา้หน้าที่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้น 

 
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ผ่านกระบวนการกลุ่มทำให้เกิด

ความเข้าใจในงานของแต่ละแผนก เกิดการขอบคุณ ขอโทษในเหตุการณ์ที ่ผ่านมาร่วมกันสร้างเส้นทาง         
การทำงานร่วมกัน ร้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล 

 
กิจกรรม โครงการสร้างสุขโดยจริยธรรม โรงพยาบาลลำพูน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพนู 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความสุขภายในองค์กรอย่างมาก พยายามทุกทางเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานในความรับผิดชอบของตนเอง ด้วยแนวคิดที่ว่าทำงาน   
ให้เหมือนทำงานบ้าน ทำงานให้เหมือนงานอดิเรก 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 เจ้าหน้าที ่ทุกคน ทั ้งระดับบริหาร และปฏิบัติการ มีความจริงใจในการร่วมมือดำเนินโครงการ        
ขององค์กรอย่างเต็มที่ และระลึกอยู่เสมอว่า ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการคือ คนๆ เดียวกัน สิ่งที่ทำให้ผู้รับบริการ
คือสิ่งที่เขาจะได้รับไปด้วย 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

 ควรประเมิน HPI , Happinometer ให้ต่อเนื่องทุกปี 
 

การทำสมาธิก่อนการประชุม ตามแนวทาง MIO 
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ประเพณีรดน้ำดำหัวพระเถรานุเถระในเขตอำเภอเวียงหนองล่อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริจาคโลหิตช่วยชีวิต 
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กีฬาสีประจำปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายกับภิกษุตามหัววัดต่างๆ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง จงัหวัดลำพูน 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
          ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข
จึงกำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  (Happinometer) และ          
การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization : HPI) และกรมสุขภาพจิตได้กำหนดตัวชี้วัด 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู ่การเป็นองค์กรสร้างสุข เพื ่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความรัก       
ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน นั้น  
           สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดข้างต้นอย่างต่อเนื่องตามที่
สุขภาพจิตกำหนด จากการประเมินผลความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 พบว่า
ปัญหาด้านสุขภาพกายดี (Happy body) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 61.25 แม้ว่าจะไม่ได้มีค่าเฉลี่ยความสุขที่     
ต่ำที่สุด แต่ ณ ปัจจุปันทุกคนต่างดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบยิ่งขึ้น ลดความใส่ใจร่างกายของตัวเอง และให้ความสำคัญ
กับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องการงานหรือการเข้าสังคมมาเป็นอันดับแรก 
ทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตไม่หยุดนิ่งอย่างหนักหน่วง และในขณะเดียวกันกลับละเลยที่จะใส่ใจ
ดูแลตัวเองไม่ให้เวลากับตัวเองในการออกกำลังกายและพักผ่อน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
เป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ตามมาได้  

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง จึงเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพมาเป็นอันดับแรก 
จึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยกำหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน Happy body ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมขยับกาย สบายชีวี  
              2. สนับสนุนให้บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจของกรมอนามัย 

2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน พ.ศ.2565  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลาการ เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
และการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

          2. มีคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม     

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

 ส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วงเวลาพัก เพ่ือให้บุคลากรผ่อนคลายจากการทำงานที่เคร่งเครียด 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 

            
 

             
 
 
 
 
 
 
 

125



 

 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานองค์กร     
แห่งความสุข ได้กำหนดนโยบาย ตามกรอบแนวทาง มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการกำกับติดตามงาน     
มีการประเมินอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับนโยบาย สสจ.ลำพูน และของกระทรวงสาธารณสุข  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

ทีมนำกำหนดนโยบายการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีความสุข 
ระหว่างการทำงาน โดยมีการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม  มีช่องทางสื ่อสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่
หลากหลายช่องทาง ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมได้ง่าย รวดเร็ว และนำไปสู่ผลสำเร็จ   

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
           การวัดระดับ HPI และ Happinometer ควรวัดทุกปี  

 
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 

 

 

 

กิจกรรมที่ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ผู้บริหารกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และทีมเจ้าหน้าที่       
ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นการมีสวนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุก รพ.สต. รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้รับและผู้ให้บริการจากทุกช่องทาง มีการพูดคุยและปรึกษาหารือกันในหน่วยงาน  ตลอดจน     
กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามงาน มีการประเมินอย่างเป็นระบบ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารทั้ง สาธารณสุขอำเภอ และ ผอ.รพ.สต. ให้ความสำคัญ และ เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในสังกัด  
2. บุคลากรมีความสามัคคี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความเป็นจิตอาสา  
3. บุคลากรมีความเป็นทีม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  

สนับสนุนงบประมาณที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

 
กิจกรรมทางพุทธศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมสันทนาการให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่   
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ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการออกกำลังกาย 

 
กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายของอำเภอป่าซาง 

 

 

 

 

 
  Clip : ห้วยไฟสบายดี                                                      Clip : White Suit  

  
 
 
 

 
 
 
 

 
  Clip : การบ้านสีเขียว                                          Clip : รณรงค์ฉีดวัคซีน  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข   
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบปราบ จังหวดัลำปาง 

 
“การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy organization) โรงพยาบาลสบปราบ” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากร             

เป็นเลิศ (People Excellence) โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้บุคลากรมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ตั้งมั่น   
ในคุณธรรม เสียสละ มีน้ำใจ ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะ เพื่อการบริการที่ดี ลดข้อร้องเรียนและความขัดแย้ง
ในชุมชน การพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  

โรงพยาบาลสบปราบ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ตามนโยบายสำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดลำปาง ภายใต้องค์ประกอบความสุข 9 มิติ และร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรคุณธรรม ตั้งแต่
ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอัตลักษณ์ขององค์กร "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี" อาศัยหลักการ 3 ประการ
คือ 1. คนทำงานมีความสุข (Happy People) มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน 2. ที่ทำงาน   
น่าอยู ่(Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของบุคลากร การอยู่ร่วมกัน 
และการพัฒนาร่วมกัน 3. การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) โดยมุ่งหวังให้บุคลากรได้เรียนรู้คุณธรรม
และจริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลสบปราบ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข     
(Happy organization) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงานและความผูกพัน
บุคลากรนำไปสู่การสร้างสุขของบุคลากรต่อไป  

  ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer) ในปี 2561 - 2562 มีค่าเฉลี่ย 
ความสุข ร้อยละ 62.57 และ 66.26 ตามลำดับ ในปี 2563 – 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสบปราบ ได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ การปรับกระบวนการดำเนินงาน
ให้เหมาะสม โดยอาศัยเครื่องมือสารสนเทศและสื่อออนไลน์มาช่วยในการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง และ  
ในปี 2565 ผลการประเมินความสุขของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ 63.07 โดยมีความสุขในด้านน้ำใจดี 
(Happy Heart) 71.74 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 71.01 สังคมดี (Happy Society) 66.1 ใฝ่รู้ดี (Happy 
Brain) 64.14  สุขภาพกายดี (Happy Body) 62.47 การงานดี (Happy Work-life) 62.46 ผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) 55.62 และ สุขภาพเงินดี (Happy Money) 51.79 ตามลำดับ 

ผลการดำเนินงาน  
  โรงพยาบาลสบปราบ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขอำเภอสบปราบ จึงได้นำ

นโยบายด้านบุคลากรนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กร    
แห่งความสุข โดยให้บุคลากรนำความรู้ พัฒนาส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม           
มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ และมีความสามัคคีในการทำงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  
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1. การแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลสบปราบ  
2. ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและองค์กร

คุณธรรม  
3. การสื่อสารนโยบายการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข โดยการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน  
4. การดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ดังนี้  

   - สร้างเสริมสุขภาพดี (Happy Body)   
   - ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจงาม (Happy Heart)   

- ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม (Happy Soul)   
- สร้างเสริมสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ (Happy Relax)  
- ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง (Happy Brain)  
- สุขภาพเงินดี (Happy Money)  

   - ครอบครัวดี (Happy Family)   
   - สังคมดี (Happy Society)  
  5. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข   
   - บุคลากรตอบแบบประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer)  
   - หัวหน้างานประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)  
  6. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข   

การดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลสบปราบ ดังนี้   
  1. สุขภาพกายดี (Happy Body) และ ผ่อนคลายดี (Happy Relax)  
   1. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ และการประเมินสมรรถภาพบุคลากรประจำปี  
   2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย  

3. ส่งเสริมบุคลากรออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดีอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมเต้นแอโรบิค        
เปตอง   

4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  
2. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)  

   1. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี  
2. จัดประชุมวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและพัฒนางาน 

3. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) และ มีนำ้ใจ (Happy Heart)  
   1. การเยี่ยม ให้กำลังใจบุคลากรในหน่วยงาน  
   2. การคัดเลือกบุคคล ดีเด่น ด้านการบริการ และการบริหารงาน  
   3. จัดกิจกรรมวันสำคัญ รวมถึงการสืบสานประเพณีต่างๆในชุมชน เช่น การรดน้ำดำหัว       

ปีใหม่เมืองวันเข้าพรรษา  
   4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ  
   5. จิตอาสาในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ได้แก่ การพัฒนาโรงพยาบาล การสำรวจลูกน้ำ

ยุงลาย การร่วมมือร่วมใจในการจัดงานต่างๆของโรงพยาบาล  
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   6. กิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงานและโรงพยาบาล  
4. ครอบครัวดี (Happy Family) และ สังคมดี (Happy Society)  

   1. ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว และการสืบสานประเพณีต่างๆในชุมชน  
   2. จิตอาสาในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน   
   3. จัดสวัสดิการให้บุคลากร ได้แก่ มอบของวันเกิด เยี่ยมไข้ ร่วมทำบุญงานฌาปนกิจญาติ 

สายตรง  
5. การเงินดี (Happy Money)  

   1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ความรู ้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เพื ่อให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน รวมถึงมีโครงการของกระทรวง
สาธารณสุขที่ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในจังหวัดลำปางเพ่ือแก้ปัญหาด้านการเงินแก่บุคลากรสาธารณสุข  

   2. การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชผัก สวนครัว เพ่ือใช้ในการบริโภค           
ในครัวเรือน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

   
การประเมินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลสบปราบ  

  การประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ปี 2561- 2562 และ ปี 2565 ดังนี้  

ปีงบประมาณ 

การประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) 

สุขภาพ
กายดี 

ผ่อน
คลาย

ดี 

น้ำใจ
ดี 

จิต
วิญญาณ

ดี 

ครอบครัว
ดี 

สังคม
ดี 

ใฝ่รู้ดี 
สุขภาพ
การเงิน

ดี 

การ
งานด ี

ค่าเฉลี่ย 

2561 63.11 58.24 69.41 70.9 66.89 64.11 61.79 50.34 58.31 62.57 
2562 62.85 53.47 69.66 71.19 65.82 63.57 61.30 55.51 56.98 62.26 
2565 62.47 55.62 71.74 71.01 62.08 66.10 64.14 51.79 62.46 63.07 

ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer) ในปี 2561 - 2562 มีค่าเฉลี่ย 
ความสุข ร้อยละ 62.57 และ 66.26 ตามลำดับ ในปี 2563 – 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลสบปราบได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัต ิงาน           
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อ    
ผู้ให้บริการและ ผู้รับบริการ การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม ได้แก่  ปรับปรุงที่พักอาคารพยาบาล 12 ยูนิต 
บ้านพักเวร และการเยี่ยมไข้ กรณีเจ็บป่วย และในปี 2565 มีค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 63.07   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ผู้บริหารโรงพยาบาลสบปราบ มีความมุ่งมั่นสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยการ

ขับเคลื่อน นโยบายองค์กรแห่งความสุขและบูรณาการองค์กรคุณธรรม ในการดำเนินงาน โดยมีอัตลักษณ์ 
"ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี" โดยให้บุคลากรนำความรู้เพื่อพัฒนางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ให้บริการด้วยใจ และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณกิจกรรม
องค์กรแห่งความสุข เพื่อพัฒนาบุคลากรและการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกระดับด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพ่ือการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข   
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. การขับเคลื่อนนโยบายความสุขขององค์กรของกระทรวงสาธารณสุข   
2. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแก่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือการพัฒนาองค์กร  
3. ความเหมาะสมและความเป็นไปของแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร ่

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
บทสรุปผู้บริหาร โรงพยาบาลสองเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด 30 เตียง มีภาระงานดูแล

รักษาคนไข้ในพื้นที่อำเภอสอง ผู้อํานวยการ และทีมบริหารคอยสนับสนุน กระตุ้น ผลักดันกิจกรรมดี  ๆ 
ตลอดจนดูแลความทุกข์ความสุข ตลอดจนความเรียบร้อยในองค์กร และปลูกฝังค่านิยาม ความรักในองค์กร 
อย่างไม่รู ้จักเหน็ดเหนื่อย โดยมีแนวคิดที ่จะสร้างเสริมความสุขคนในองค์กร โดยการมีกิจกรรมร่วมกัน         
เพื่อการผ่อนคลายและมีการช่วยเหลือบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ คน เงิ น ของ ตลอดจนบริหารความรัก 
ความสุขของบุคลากรในองค์กร มีการบริหารจัดการที่เป็นทีมอันหนึ่งอันเดียวกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
อีกท้ังยังตระหนักว่าความสุขของบุคลากรทุกคนจะเกิดขึ้นได้ ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น สถานะ         
ทางครอบครัวที่ดีการมีจิตใจดี ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี       
ทั้งที่บ้านและที่ทำงานตลอดจนความรู้สึกปลอดภัย และความมั่นคงของเสถียรภาพทางหน้าที่การงานและ       
การแสดงทัศนคติผู้บริหารจึงพยายามหาแนวทางในการดำเนินการให้องค์กร บุคลากรและชุมชนรอบข้าง        
มีส่วนร่วม สามารถอยู ่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั ่งยืนต่อไป โดยเป้าหมายส ำคัญคือ มุ ่งเน้นไปที่           
การผ่อนคลายต่อสภาวะกดดัน ความเครียด และหาวิธีที ่จะเพิ ่มความสุข หรือบรรเทาความเครียดนั้น            
ให้เบาบางลง เป้าหมายในทุกกิจกรรมของโรงพยาบาลเพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองได้จัดให้มีกิจกรรม
ต่างๆที่สร้างความหมาย ความพอใจร่วมกันร่วมแบ่งปันวันเวลาเวลาดีๆ สานสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร 
โดยมุ่งเสริมสร้างความสุขเพ่ิมความรู้สึกในการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง และความสุขที่ละเอียดอ่อน แม้ในเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ กิจกรรมดังกล่าวที่โรงพยาบาลสองได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ 

กิจกรรม Happy Body  
กิจกรรมก้าวท้าใจ, กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เมื่อมีกิจกรรมชุมชน, รวมกลุ่มเล่นกีฬาในลานกิจกรรม

ชุมชน, องค์กรอ่อนหวาน- วันพุธหยุดกินหวาน กิจกรรมนําเต้นแอร์โรบิก ในชุมชนบ้านลอง ส่งเสริมการออกกําลัง
ก้าวท้าใจในหมู่เจ้าหน้าที่ 

กิจกรรม Happy Heart  
กิจกรรมการประชุมประจำเดือนที่มี story telling เรื่องเล่าเคล้าความสุข , จัดให้มีตู้บริจาคโครงการ

ปันน้ำใจต้านภัย COVID มีผู้บริจาคอาหารข้าวของอุปกรณ์การแพทย์หรืออุปกรณ์การแพทย์ตลอดจนครุภัณฑ์
ด้านสารสนเทศให้ศูนย์บริการ วัคซีนเสมอ เป็นการปันสุข ในช่วงเผชิญภาวะวิกฤติ COVID -19 ทีมงานปฐมภูมิ
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง STOKE PALLIATIVE CARE ในช่วงหลังผ่อนปรนมาตรการ SOCIAL – 
DISTANCING 

กิจกรรม Happy Soul  
กิจกรรมร่วมกิจกรรมพระราชพิธี และ งานพิธีต่างๆ ของอำเภอสอง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิจ กิจกรรมชมรมจริยธรรม มีการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ 
ทางพระพุทธศาสนา เช่น การถวายเทียนพรรษา ทานกฐิน กิจกรรมการทำบุญตักบาตร งานเปลี่ยนผ้าจีวร
หลวงปูลคํา เพื่อเป็นที่เคารพสักการะศูนย์รวมใจของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงพยาบาลสอง กิจกรรม       
Big Cleaning Day โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น อสม ผู ้นําชุมชน ประชาชน กิจกรรม        
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ปลูกต้นไม้ร่วมกับจิตอาสาในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่  10 กิจกรรมมอบไม้เท้า
รถเข็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนเขตอำเภอสอง การมีส่วนร่วมในการทำประชาคมในชุมชน, ส่งเสริม        
การพึ่งตนเองด้านสมุนไพรอย่างยั่งยืนและการจัดการแก้ไข ปัญหาด้านยาในชุมชน  ,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
แพทย์แผนไทย ,กิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว. กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่แผนไทยใหม่  

กิจกรรม Happy Family  
กิจกรรม GIFT AND GIVE FESTIVAL มีการจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่ มีก ิจกรรม เร ื ่องเล่า          

เคล้าความสุขก่อนการประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ งานเลี้ยงส่ง งานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษียณ เจ้าหน้าที่        
ที่มีการย้ายเข้าย้ายออก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้สนุก และมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกันอย่างเต็มที่ และ
สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในองค์กร สร้างสัมพันธไมตรีกัน ระหว่างเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในพ้ืนที่      
มีการแสดงจากเจ้าหน้าที่ใหม่ตามความถนัดเพื่อสร้างความสามัคคีของเจ้าหน้าที ่ มีจิตอาสาแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ เช่น ทีมจัดอาคารสถานที่ ทีมอาหารและเครื่องดื่ม ทีมต้อนรับ และทีมอื่นๆซึ่งการจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่มีความร่วมมือร่วมใจกันตามความถนัดของแต่ละคน 

กิจกรรม Happy Brain  
กิจกรรมสุขภาพดีวิถีคนสอง นําเสนอผลงานการทำวิจัย R2R/ CQI /นวัตกรรม / Success story    

การนําเสนอผลงาน วิชาการและการพัฒนาคุณภาพ โดยการทำในรูปแบบ Variety Show สลับการแสดง 
Talk show ,Present ผลงาน ให้ความรู้ คำแนะนํา และมีทีมอาจารย์มาให้ความรู้และข้อเสนอแนะผลงาน     
มีการนําผลงานเข้าร่วมกับจังหวัดเพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกันระดมความคิดนํางานประจำมาสร้างเป็น
นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆได้ 

กิจกรรม Happy Money  
กิจกรรมการส่งเสริมการออมการประชุมสหกรณ์จังหวัดเคลื ่อนที่  ,กลุ ่มLINE ตลาดนัดคนสอง          

ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนําของมาขายในกลุ่ม อาทิ อาหาร งานหัตถศิลป์ สินค้าต่างๆมากมายมาจําหน่าย    
หารายได้เสริม การจัดทำตลาดผักปลอดสารพิษ การออกประชุมสัญจรของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดแพร่โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองได้รับการอํานวยความสะดวก ให้กับสมาชิกที่ต้องการหักเงินเดือน   
นําฝากและทำบัตร ATM ให้ด้วย ,การมีเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำของสหกรณ์โรงพยาบาลสอง และมีเงินปันผล
เมื่อครบรอบปี โครงการผักเพ่ิมบุญ จําหน่ายกระถางกระหล่ำปลี เพ่ือสมทบทุนส่งเสริมนําไปใช้จ่าย ช่วยเหลือ
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยในชุมชน นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่บางส่วนประกอบอาชีพส่วนตัวนอกเวลางาน บางคน   
ทำสวน ผลไม้ ไร่ข้าวโพดสวนแตงร้าน พืชผักสวนครัว ปลูกโกโก้ เลี ้ยงไก่ไข่ เปิดร้านเสื ้อผ้าพื ้นเมือง              
จดัจําหน่ายเพื่อเป็นอาชีพสํารองเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ทำงานด้วยใจรัก ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน ประสานทุกทิศ ความคิดเป็นบวก วางแผน-จัดการดี มีทีมเวิร์ค 

สนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี ขอบคุณท่านผู้อํานวยการ กรรมการบริหารทุกๆท่านและคณะทำงาน
กลุ่มบริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญา รวมถึงเวลามาร่วมกิจกรรมทุกๆครั้ง 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
ความสุขและมาตรวัดในยุค DISRUPTION 2022 กระแสความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเสมือนน้ำกระเพ่ือม

รอวันเข้าสู่สมดุลใหม่ ทั้งจากผลกระทบจาก COVID -19 และรอยต่อในช่วงการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรในปีที่แล้ว และอนาคตอันใกล้นี้รวมทั้งปัจจัยด้าน เศรษฐกิจสังคม อาจส่งผล
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กระทบต่อดัชนีความสุขมวลรวมของหน่วยงานและส่งผลต่อการประเมิน Happinometer และงานทรัพย์
จังหวัดไม่ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อในปี 2563 เนื่องด้วยผลกระทบจากภาระงานช่วง COVID-19 ในแง่มุม
ของความสุขอาจไม่ใช่ค่าคงที่มีความผันแปรทุกวัน การวัดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยอาศัย
เครื่องมือกึ่งสําเร็จรูป ของฝรั่งมาวัดเพียงปีละหนแล้วยึดเป็นค่ามาตรฐานนั้นอาจไม่มีความเหมาะสมในมิติ     
เชิงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเรา เพราะรากวัฒนธรรมแตกต่างกัน และความสุขมาตรวัด
ของแต่ละคนไม่เท่ากัน จากภาระงานและโครงสร้างทางสังคมเศรษฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปในยุค NEW NORMALS 
ช่วงโควิดทำให้มีภาระหน้าที่มากขึ้นเวลาในการทำกิจกรรมส่วนรวมหรือ ออกกําลังลดลงและส่งผลถึงสภาวะ
เศรษกิจของครอบครัวอาจหารายได้ได้จากการขายของได้น้อยลงมีภาระรายจ่ายมากขึ้น ในช่วงโควิดประกอบ
กับเงินเฟ้อ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อ Happinometer มีสัดส่วนคะแนนลดลงในการวัด ทางผู้ดำเนินโครงการ   
คิดว่าเลือกช่วงวัดได้ไม่เหมาะสมไม่ใช่สถานการณ์ปกติ หลายครั้งที่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรอาจไม่ได้เกิดจาก
เรื่องราวที่ยิ ่งใหญ่อาจมาจากเรื่องราวหรือกิจกรรมเล็กๆที่คนในองค์กรได้กระทำกิจกรรมร่วมกันเหมือน      
รวมแรงกายแรงใจ สติปัญญาเข้าผสมผสานกันจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ ที่สำคัญคือดัชนีความสุขไม่ใช่
ตัวเลขความสุขของคนเราจริงๆ นั ้นเป็นเรื ่องของปัจเจกบุคคลแตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยปัจจัยที่มีความหลากหลายมาเกี่ยวข้อง การที่เราพยายามจะวัดออกมาเป็น         
ตัวเลขที ่ช ัดเจนหรือใช้นํามาเปรียบเทียบกันนั ้นไม่สามารถทำได้ชัดเจนว่าฉันมีความสุขมากกว่าเธอ             
เธอมีความสุขมากกว่าฉัน การอาศัยมาตรวัดหรือแบบประเมินนั้นอาจไม่เหมาะสมกับบริบท และอาจเปลี่ยนไป 
แบบไม่หวนกลับ ในยุคของของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบฉับพลัน ผมคิดว่าองค์ความรู้ในอดีตอาจนำมาใช้ได้ยาก 
หรือไม่ เพราะเนื่องจากไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หากแต่เราสามารถสัมผัสได้ด้วย
ความรู้สึกและหัวใจของความเป็นมนุษย์มากกว่าความสุขของคนในภาพใหญ่ทั้งองค์กรนั้น  ย่อมเกิดจาก
ความสุขก้อนเล็กๆในหน่วยงานต่างๆเองของบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในโรงพยาบาล ทางทีมคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสุขและทีมบริหารได้ และหมั่นพัฒนาปรับปรุงเติมกิจกรรมดีๆ ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน      
จะช่วยให้สภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงานให้มีความสุขและความยินดีไปด้วย ยิ้มและหัวเราะไปด้วยในกิจกรรมที่ได้ 
คิดดี ทำดี พูดดี ปรับปรุงทัศนคติ มุมมองการใช้ชีวิตและเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมๆกันทั้งองค์กร       
ซึ่งภาพรอยยิ้มบนใบหน้าของบุคลากรและภาพกิจกรรมที่ถ่ายทอดที่ออกมาให้เห็นนั้นมันมีค่ามากกว่าคะแนน
จากแบบประเมินบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มากมายนัก แม้ในช่วงที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมหรือการประชุมนั้น
อาจทำได้ยากแต่ทางกลุ่มงานการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสองเชื่อว่าจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอีก
หลายกิจกรรมในอนาคต 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

 
“การพัฒนาคนจากภายใน ดา้นจิตตปัญญาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร”  

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
ผู ้บริหารมีเป้าหมายในการพัฒนาชัดเจนคือ “พัฒนาคนเพื ่อไปพัฒนางาน” ให้ความสำคัญกับ

ทรัพยากรบุคคลเป็นอันดับแรก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือ “ดี เก่ง มีความสุข” จึงทำการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาด้านจิตตปัญญา ด้วยแนวคิดการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร มีการฝึกและ
พัฒนาจิตให้เป็นวิถีการทำงาน และระบบขององค์กร เพ่ือให้บุคลากรได้เติบโตจากภายใน โดยเชื่อมั่นว่าทุกคน
มีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอยู่ในตัว องค์กรต้องสร้างสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสรดน้ำพรวนดิน
บำรุง ให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีในจิตใจ นั้นงอกงาม มีการพัฒนาตนเองให้เก่งและมีความสุข ผู้บริหารจึงให้ทีม
กระบวนกรภายในหน่วยงาน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านจิตตปัญญาแก่บุคลากรตั้งแต่การปฐมนิเทศแรกเข้า 
รวมทั้งการส่งเสริมการฝึกสติ และสมาธิ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ทั้งในระดับบุคคล ทีม และองค์กร 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ทิศทางการนำของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากรชัดเจน  
2. ทีมนำขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง ไปสู่วิสัยทัศน์ “สง่างาม คุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาลของ  

ประชาชน” 

3. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้บุคลากรร่วมกันยึดถือปฏิบัติ “วัฒนธรรมครอบครัว” ครอบครัว
ยุพราชปัว ต้อง “รับผิดชอบ มีน้ำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง”  

4. ผู้บริหารทุกระดับปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  
5. มีกระบวนกรภายในที่คอยจัดกิจกรรมกระตุ้นบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ  
6. การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกสติและสมาธิ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน  
7. ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนกลางในการพัฒนากระบวนกร  

และมีเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างสม่ำเสมอ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ควรมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างองค์กรต่างๆเพราะบางกิจกรรมอาจเป็นตัวอย่างที่ ดี    

ที่องค์กรอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้และจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆ จากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆเช่นกัน  
2. ควรมีการนำผลการประเมินความสุขด้านต่างๆที่บุคลากรประเมินในภาพใหญ่  เช่น จังหวัด เขต 

ประเทศ ไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบาย เพราะบางหัวข้อของการประเมินที่ได้คะแนนน้อยลำพังองค์กรระดับ
โรงพยาบาลไม่สามารถปรับแก้ให้บุคลากรได้ 

3. ควรมีการติดตามประเมินองค์กรจากส่วนกลาง สม่ำเสมอมากขึ้น ให้กำลังใจองค์กรให้ดำเนินการ
สร้างสุขในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาด บุคลากรทำงานหนัก ควรมีการ
สร้างขวัญและกำลังใจจากส่วนกลางมากขึ้น 
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คนทำงานที่มีความสุข ท่ีทำงานน่าอยู่และชุมชนสมานฉันท์  
คนทำงานที่มีความสุข (Happy People)   

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร  
นำแนวคิดการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรมาใช้อย่างต่อเนื่อง ให้การฝึกสติและสมาธิเป็นส่วนหนึ่งของ

การทำงาน เป็นการเสริมสร้างความมั ่นคงภายในจิตใจ ด้วยการทำสมาธิก่อนและหลังทำงานในแต่ละ
หน่วยงาน ฝึกการมีสติในกิจวัตรประจำวันด้วยเสียงระฆังสติในโรงพยาบาล เชิญชวนผู้มารับบริการนั่งสมาธิ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือลดความเครียดและควบคุมอารมณ์ มีสติในการสื่อสารระหว่างกัน ใช้รูปแบบการประชุม
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักสติในการสื่อสาร  

            

 

 

 

 

 

ขยายการเรียนรู้ด้านการฝึกฝนสติ สมาธิ ไปยังเจ้าหน้าที่เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอปัว และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย  

การขยายความรู้เรื่อง การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MIO) ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.สต. การใช้โปรแกรม 
สติบำบัดในผู้ป่วยคลินิกเลิกสุรา การสนทนาสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในผู้ป่วย NCD 
ที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตวาย  
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การปฐมนิเทศในโครงการพัฒนาวิถีองค์กรแห่งสติพลังกลุ่มและความสุข  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่ในแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ สร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างกัน เสริมสร้างพลังกลุ่มการทำงานเป็นทีม เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ฝึกฝนการรู้จักตนเอง ทักษะการฟัง
ด้วยหัวใจ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน รวมทั้งการฝึกฝนสมาธิ สติและการสื ่อสาร ตามแนวทาง           
การสร้างสุขด้วยสติ ในองค์กร 

สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่  
การตรวจสุขภาพประจำปีโดยได้มีการคัดกรอง เจ้าหน้าที่ที ่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆ ได้รับ 

คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ที่ป่วยด้วยโรคประจำตัวเข้ารับการรักษาและติดตาม 
ผลการรักษาอย่างใกล้ชิด และมีการให้วัคซีนที ่จำเป็นได้แก่ Covid-19 Vaccine, Hepatitis-B Vaccine, 
Influenza Vaccine เป็นต้น  

จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical activity) โดยทีมสุขภาพ (กลุ ่มงานเทคนิค 
การแพทย์และคณะทำงานลูกค้าสัมพันธ์) และกลุ่มแกนนำเจ้าหน้าที่ต้นแบบด้านการสร้างเสริมสมรรถนะ    
ทางกาย รพร.ปัว ในการสร้างความรู้ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสำหรับเจ้าหน้าที่แบบองค์รวม โดยการ        
ใช้ข้อมูลการตรวจ ร่างกายและผลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการประเมินความเสี่ยง ร่วมกับการผลทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทางสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน และส่งเสริ ม
สภาวะทางสุขภาพของเจ้าหน้าที่ 
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ทีท่ำงานน่าอยู่ (Happy Home)  
สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุข และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน  
(Healing Environment / GREEN & CLEAN hospital)  

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน     
ที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ และ
ปรับภูมิทัศน์ให้สง่างามตามวิสัยทัศน์ของ รพร.ปัว ปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจร ให้มีความเหมาะสม
ปลอดภัย มีสถานที่จอดรถเพียงพอเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่  

กลุ่มงานทันตกรรม ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยทันตกรรม ให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย  
มีมาตรฐานและเพียงพอสำหรับประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและสัตว์นำโรคบริเวณโรงพยาบาล บ้านพักเจ้าหน้าที่และภายในชุมชน     
เพื ่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่มีส ัตว์เป็นพาหะนำโรคในโรงพยาบาล โดยความร่วมมือระหว่าง          
งานระบาดวิทยา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานภูมิทัศน์ และอสม.ต.วรนคร  
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การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และการบริหาร 
จัดการสถานการณ์โควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น  

- จัดตั้งคลินิก ARI แยกโดยเฉพาะ จัดให้บริการ one-stop service ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ  
- จัดห้องแยก (Isolated room) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในหอผู้ป่วย  
- จัดบริเวณเฉพาะสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนสมานฉันท์ (Happy Teamwork)  
การจัดการองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูง ในท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) 
และการตรวจระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้องที่ติดอัลตร้าซาวด์ (EUS) นำโดย อาจารย์นายแพทย์ทวี 
รัตนชูเอก และทีมแพทย์ รพ.ราชวิถี  
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- การบรรยายและถอดบทเรียนเรื่องการบริหารการพยาบาลในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ             

ในโรงพยาบาล กรณีโรคโควิด 19  
- การประชุมอบรมเพื ่อเพิ ่มพูนทักษะในการดูแลผู ้ป่วยเฉพาะด้านภายในองค์กร เช่น ศัลยกรรม         

อายุรกรรม เวชกรรมฟ้ืนฟู สูติกรรม เภสัชกรรม เป็นต้น  
- การอบรมความรู้เรื่องไข้เลือดออก และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแก่ประธาน อสม. และผู้นำ

ชุมชน  
- จัดอบรมอุบัติเหตุจราจรสำหรับผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน อุบัติเหตุจราจร         

ในผู้สูงอายุ ตำบลวรนคร ประจำปี 2565 โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอปัว 
ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว, วิทยาลัยเทคนิคปัว, และสถานีตำรวจภูธรอำเภอปัว 

โรงพยาบาลต้นแบบ เพื่อขยายการเรียนรู้ด้านการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข 
(Behavioral and Psychosocial Care in Public Health system : BPSC) และ การสร ้างสุขด ้วยสติ  
ในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO)  

รพร.ปัวได้ดำเนินการขยายผลแบบโรงพยาบาลต่อโรงพยาบาล (1:1) โดยเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ    
ในการจัดการองค์ความรู้ BPSC และ MIO ไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายสายเหนือใน จ.น่าน ได้แก่ รพ.เชียงกลาง 
และ รพ.ท่าวังผา  

กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร  
กิจกรรมจิตอาสา: คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว นำโดย นายแพทย์กิติศักดิ์ 

เกษตรสิน สมบัติ ผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาบริเวณ       
ว ัดพระธาตุเบ็งสกัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน ี เนื ่องในโอกาสวันเฉลิม                
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 
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กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการทะนุบำรุงศาสนา : เจ้าหน้าที่รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว 
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องใน    
วันเข้าพรรษา และกิจกรรมทำบุญหอผู้ป่วยใน  

 

 

 

 

 

กิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กร : กิจกรรมรดน้ำดำหัวเจ้าหน้าที่อาวุโส และ
กรรมการ มูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช สาขาปัว เนื ่องในวันประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมมุทิตาจิต             
ผู้เกษียณอายุราชการ  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่ มีคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กร     

ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร รวมทั้งมีผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการดำเนินงาน มีการกำหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่สามารถดำเนินงานได้ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางการสนับสนุนกระบวนการทำงานให้เกิด     
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการประเมินผลงาน และการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ดำเนินงานให้เหมาะสมและเป็นธรรม  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ มีการกำหนดเป็นนโยบาย

ที่สำคัญในการดำเนินงาน เช่น กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับบุคลากรในสังกัดทุกระดับ            
ในภาพรวมของ คปสอ.เฉลิมพระเกียรติ (ร่วมกับ รพ.เฉลิมพระเกียรติ) และการเน้นให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายร่วมกัน เป็นต้น  

2. ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ มีการร่วมขับเคลื่อนงาน 
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย และการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ในแต่ละมิติในการประเมินผล ควรมีการวางแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา เช่น มิติด้าน

การเงิน ควรกำหนดว่าจะมีการช่วยเหลือสมาชิกในองค์ให้มีความสุขในมิตินี้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมิติอื่นๆที่อาจจะมี            
ผลประเมินต่ำ  

2. ควรมีแนวทางการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานที่เป็นธรรม เช่น การเลื่อนเงินเดือน
ที่เป็นธรรม และเป็นปัจจุบัน เป็นต้น  

3. ภาระงานที่เพ่ิมข้ึนของบุคลกร บุคลากรหนึ่งคนทำหลายหน้าที่ ส่งผลให้การดำเนินงานอาจจะล่าช้า
ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา หากได้รับการจัดสรรกำลังคนให้เต็มตามโครงสร้าง มีบุคลากรมาช่วยทำงานเพ่ิมขึ้น
ก็จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ  

กิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และบุคลากรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
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กิจกรรมการตักบาตร และถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา  
 

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย (ก้าวท้าใจ) 

  

 

 

 

กิจกรรมการมอบของที่ระลึกต้อนรับ และ การสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่  
สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน สำนักงานธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่ มีคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กร    

ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร รวมทั้งมีผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการดำเนินงาน มีการกำหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่สามารถดำเนินงานได้ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางการสนับสนุนกระบวนการทำงานให้เกิด     
การมีส ่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั ้งมีการประเมินผลงาน และการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ               
ในการดำเนินงาน ให้เหมาะสมและเป็นธรรม  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขรอบด้านอย่างมีคุณภาพ มีการกำหนด

เป็นนโยบายและดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันในระดับ คปสอ. เช่น กำหนดให้บุคลากรทุกระดับ               
ในหน่วยงาน ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี พบแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาในกรณีที่พบความผิดปกติ 
ตลอดจน การเข้าโครงการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดความเสี ่ยงต่อการเกิดโรค จัดกิจกรรม 
มหกรรมสร้างสุขภาพชุมชนคนบ้านหลวง โดยการวิ่งในวันของดีอำเภอบ้านหลวง การตั้งกลุ่มไลน์ให้บุคลากร 
คปสอ.จำหน่ายสินค้าทุกชนิดเพื่อเป็นช่องทางหารายได้เสริม การจัดกิจกรรมมอบรักออนไลน์จากผู้บริหาร  
ในวันวาเลนไทม์ เป็นต้น  

2. ความร่วมมือของบุคลากร มีความมุ่งมั ่น ตั้งใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างความสุข เช่น       
การตรวจสุขภาพประจำปีครบการออก 100% พร้อมใจกันฉีดวัคซีนเพื ่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันโรคหมู่            
ร่วมกิจกรร มหกรรมวิ่งสร้างสุขภาพ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารในหน่วยงาน กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 
เข้าวัดฟังธรรม และกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น  

3. การกำหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย และการวัดผลความสำเร็จที่ชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินการ       
มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
ควรมีแนวทางการเสริมขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรให้มากกว่านี้ เช่น การเลื่อนเงินเดือนที่เปน็ธรรม 

และ ได้รับเงินเดือนเป็นปัจจุบัน ไม่ล่าช้าจนเกินเหตุอันควร และกรณีบุคลากรเรียนศึกษาต่อเพ่ือความก้าวหน้า 
และพัฒนางานในอาชีพ ควรให้มีการปรับตำแหน่งเข้าสู่สายงานตามวุฒิที่สูงขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำ    
ในสายงานอาชีพอย่างที่เป็นในปัจจุบัน 
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ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ที่มาและความสำคัญ 
 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแผนงานและนโยบายองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือ  
วัดความสุขของบุคคลระดับปัจเจกและภาพรวมระดับองค์กร คือ HAPPINOMETER  ซึ ่งเป็นเครื ่องมือ          
วัดความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเองเสมือนการใช้ปรอทมาวัดความรู้สึก  และประสบการณ์ที่สะท้อน
มิติคุณภาพชีวิตตนเอง สามารถใช้วัดความสุขของคนทำงานในองค์กรทุกภาคส่วน สามารถทราบค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขตนเองหรือภาพรวมระดับองค์กร ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรขององค์กรสามารถนำผลที่ได้     
มาวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการความสุขบุคลากรในองค์กรและระดับบุคคล สามารถใช้เครื่องมือ     
เพื่อการสำรวจ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพชีวิตในเวลาปัจจุบัน (Real time) และเป็นระยะที่ต่อเนื่องได้     
โดยกำหนดความสุขตามเครื่องมือดังกล่าวแบ่งเป็น 9 มิติ 56 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

1. Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรม  
การบริโภคที่ดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง มี 6 ตัวชี้วัด คือ ค่า BMI ภาวะอ้วน    
ลงพุง ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความพึงพอใจต่อสุขภาพกาย  

2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การที ่บ ุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละว ันเพ่ือ            
การพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเองและทำชีวิตให้ง่าย สบายๆ          
มี 5 ตัวชี้วัด คือ ความพอเพียงในการพักผ่อน กิจกรรมหย่อนใจ ความเครียด ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง  และ
การจัดการกับปัญหาในชีวิต 

3. Happy Heart (น้ำใจดี) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์  
ให้กับส่วนรวม มีเมตตากับคนรอบข้าง มี 9 ตัวชี้วัด คือ ความรู้สึกเอ้ืออาทร การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง 
การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์เหมือนพี่เหมือนน้อง การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนการทำงาน การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม ศีลธรรม รู้แพ้      
รู้ชนะ รู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณ มี 5 ตัวชี้วัด คือ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน     
การปฏิบัติกิจตามศาสนา การให้อภัย การยอมรับและการขอโทษ รวมถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณ  

5. Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจและอุ ่นใจ     
กับบุคคลในครอบครัวของตนเอง มี 3 ตัวชี้วัด คือ เวลาอยู่กับครอบครัว การทำกิจกรรมกับครอบครัวและ          
มีความสุขกับครอบครัว  

6. Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ทำให้ผู ้อ่ืน 
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทำให้สังคมเสื่อมถอย มี 6 ตัวชี้วัด คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน   
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การขอความช่วยเหลือจาก          
คนในชุมชน สังคมสงบสุข และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 7. Happy Brain (ใฝ่รู ้ดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ ่งใหม่ๆ     
เพื ่อปรับตัวให้เท่าทันและตั ้งรับการเปลี ่ยนแปลงได้ตลอดเวลา พอใจที ่จะแสดงความทันสมัยอยู ่เสมอ              
มี 3 ตัวชี้วัด คือ การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาตนเอง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
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 8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถ และ
พึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ-จ่ายและออมเงินในแต่ละเดือน มี 4 ตัวชี้วัด คือ การผ่อนชำระ
หนี้สินต่างๆ การชำระหนี้เงินออม และความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับ  

9. Happy work-life (การงานดี) หมายถึง การที ่บุคคลมีความสบายใจในที ่ทำงาน มีความรัก       
ความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้า
ของตนเองในองค์กร มี 15 ตัวชี้วัด คือ ความสุขต่อสภาพแวดล้อมในองค์กร การได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ความเหมาะสมของ      
การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ความมั่นคงในอาชีพ ความเสี่ยงจากการทำงาน การลาออกจากงาน การเปลี่ยน
สถานที่ทำงาน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ความตรงเวลาของ           
การจ่ายค่าจ้างและการทำงานอย่างมีความสุข 
 ผลการประเมินระดับองค์กร 
 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านและหน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ 2565 มีผลการประเมินแยกตามรายด้านดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยรวมบุคลากรสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง 
ผลการประเมินพบว่า บุคลากรสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง มีค่าเฉลี่ยภาพรวม

ทุกด้าน 63.68 คะแนน จากทั้งหมด 100 คะแนน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมด้านน้ำใจดีมากที่สุด 73.89 คะแนน 
รองลงมาคือ จิตวิญญาณดี 73.33 คะแนน, ครอบครัวดี 73.15 คะแนน, ความผูกพันต่อองค์กร 67.28 คะแนน , 
สังคมดี 66.67 คะแนน, ใฝ่รู้ดี 62.69 คะแนน ค่าคะแนนน้อยที่สุดและต่ำกว่า 50 คะแนน คือ สุขภาพเงินดี 
47.22 คะแนน ส่วนที่อยู่ระหว่าง 50-60 คะแนน คือ ผ่อนคลายดี 55 คะแนนและสมดุลชีวิตกับการทำงาน 
58.89 คะแนน  

จากผลการประเมินดังกล่าวของรอบปีงบประมาณ 2565 มีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขความสุขของ
บุคลากรขององค์กรด้านสุขภาพการเงินมากที่สุด รองลงมาคือ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายดีและ    
การสร้างสมดุลชีวิตกับการทำงาน ซึ่งทั้งสามด้านนี้ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 60 ในส่วนด้านอื่นๆ      
ที่มีค่าคะแนนผลการประเมินเกินกว่าร้อยละ 60 ก็คงมีการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและการดำเนินชีวิต
ระดับปัจเจกบุคคลให้ต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับคะแนนประเมินความสุขและหรือยกระดับคะแนน ผลการประเมิน
ในโอกาสถัดไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที ่มีคุณภาพ ทั ้งในส่วนของการพัฒนาหน่วยงาน สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอภูเพียงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดต้องอาศัยปัจจัย         
หลายประการที่ส่งผลต่อความสำเร็จ อาทิ การให้ความสำคัญของผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรและคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดที่ครอบคลุมทุกมิติ การเข้าใจในหลักทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ การคืนข้อมูลผลการวิเคราะห์และประเมินตามดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ 
การมีแผนงานโครงการและงบประมาณรองรับในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขององค์กร ความร่วมแรงร่วมใจ
ของบุคลากรทุกระดับ แรงผลักดันทั้งจากภายในและภายนอกบุคคลมาหลอมรวมกันให้เกิดเอกภาพขององค์กร 
การมุ่งหวังดีและคำนึงถึงประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและส่วนรวม รวมถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหา
และช่วยกันยกระดับผลการประเมินให้ผ่านเกณฑ์ประเมินและมีค่าคะแนนผลการประเมินที่สูงขึ้นกว่าเดิม 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 1. ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ด้านการเงินการคลังให้ยืดหยุ่นเอื้อต่อการจัดทำ
แผนการเงินเพ่ือพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 

2. สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขัดต่อ
ระเบียบการเงินการคลัง  
 3. สร้างแรงจูงใจ เชิดชูเกียรติองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเพื ่อให้เป็น          
แรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง สร้างความผูกพันต่อองค์กรและสร้างการเรียนรู้ระหว่างพื้นที่หรือ
ต่างองค์กร 
  

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบูรณการ  

“ก้าวท้าใจ ซีซั่น 4 ต้านภัยยาเสพติด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปี 2565  
(27 มิถุนายน 2565 ณ หนองน้ำครก ตำบลม่วงตึ๊ด ประธานเปิดงาน 

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข) เสริมสร้างความสุขมิติสุขภาพดี (Happy Body) 

 
กิจกรรมการเสริมทักษะและศักยภาพทางวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข 

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ตามมิติ ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
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ภาพกิจกรรม บุคลากรสาธารณสุขอำเภอภูเพียงถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2565 
(12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสบยาว หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจัง) 

เสริมสร้างความสุขมิติจิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรม สมัมาคารวะผู้อาวุโส สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสริมสร้างความสุข 
เชิงบูรณการการ มิติจิตวิญญาณดี (Happy soul) เสริมสร้างความผูกพันองค์กรตามมิติการงานดี 
(Happy Work life) แบบ New Normal รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
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ภาพกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจ Antigen test Kit (ATK)  
แก่บุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างความสุขมิติน้ำใจดี (Happy Heart) 

ภาพกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาองค์กรและสาธารณประโยชน์  
เสริมสร้างความสุขมิติน้ำใจดี (Happy Heart) 

 
  
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

151



 

 

ภาพกิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่สาธารณะ ตามมิติสังคมดี (Happy Society) 

 

 

ภาพกิจกรรม ทีมงานบุคลกรสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและตัวแทน รพ.สต.บริการสังคม  
ตรวจ Antigen test Kit ฟรี เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  

หลังบริเวณตลาดสดตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง เสริมความสุขตามมิติน้ำใจดี Happy Heart 
 

 
 

        
 

 

 

152



 

 

เร่ืองราวความสำเร็จ Success Story จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
     การสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบัน  โดยหนทางแห่งการ   
ก้าวไปถึงความสุขขององค์กรมีประเด็นสำคัญคือ ทุกภาคีในองค์กรควรทำการวิเคราะห์ตนเอง เพื่อค้นหา      
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Opportunities) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) แรงบันดาลใจ 
(Aspiration) ผลดีที ่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Results) รวมถึงปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมต่าง ๆ และ        
นำข้อมูลมาวางแผนงานการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  โดยในการ
ดำเนินงานสร้างความสุขควรมุ่งเน้นการวางแผนจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมมือกัน
ปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทุกคนในองค์กรต้องสร้าง
วิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร   
ให้มากที่สุด และมีความสมเหตุ สมผล  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ มีวิสัยทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขคือ “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม”     
 การประเมินผลการดำเนินงาน        
 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ย ของ Happy Body ร้อยละ 67.66 แปลผล ระดับ มีความสุข (Happy)   
2. ค่าเฉลี่ย ของ Happy Relax ร้อยละ 62.58 แปลผล ระดับ มีความสุข (Happy)   
3. ค่าเฉลี่ย ของ Happy Heart ร้อยละ 76.8 แปลผล ระดับ มีความสุข (Happy)   
4. ค่าเฉลี่ย ของ Happy Soul ร้อยละ 73.72 แปลผล ระดับ  มีความสุข (Happy)   
5. ค่าเฉลี่ย ของ Happy Family ร้อยละ 99.59 แปลผล ระดับ  มีความสุข (Happy)             
6. ค่าเฉลี่ย ของ Happy Society ร้อยละ 68.17 แปลผล ระดับ มีความสุข (Happy)   
7. ค่าเฉลี่ย ของ Happy Brain ร้อยละ 67.70 แปลผล ระดับ มีความสุข (Happy)              
8. ค่าเฉลี่ย ของ Happy Money ร้อยละ 46.73 แปลผล ระดับ มีความสุข (Happy)      
**ค่าเฉลี่ย ของ Average Happy ร้อยละ 66.69 แปลผล ระดับ มีความสุข (Happy)  

ปัจจัยความสำเร็จ          
 1. ผู้บริหาร ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาองค์กร/พัฒนางาน/บุคลากร พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุขตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและมีความต้องการพัฒนา
งานที่ได้รับมอบหมาย          
 3. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และบอกกิจกรรมตามความต้องการ 
และเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน  
          4. งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ ในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข   
มีอย่างเพียงพอ            
 5. การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และผู ้ปฏิบัติงาน ในด้านค่าตอบแทน 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น       
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 6. สร้างทีม ประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับชุมชน ระดับตำบล ระดับอำเภอ
 7. ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ 
โรงพยาบาลบ่อเกลือ หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย องค์กรภาคเอกชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง     

8. การปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ทั้งทางด้านพื้นที่ วิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม โดยมีการศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชนอย่างรอบด้านเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน    
 1. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างเพียงพอ 
 2. สนับสนุนค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้เทียบเท่ากับหรือใกล้เคียงกับหน่วยงานอื่น 
 3. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เช่น การพิจารณา
ความดีความชอบ และสวัสดิการต่าง ๆ  
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความสุขระดับบุคคล (Happinometer) ทุกมิติและนำข้อมูล     
มากำหนดนโยบายการสร้างความสุขในการทำงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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เร่ืองราวความสำเร็จ Success Story จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร /ผู้นำ ร่วมกับ
บุคลากรมบีทบาทพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ทำของผู้บริหาร และ
ต้องใช้ระยะเวลาในการวางรากฐานขององค์กร การขับเคลื่อนให้บุคลากรเดินไปกับทีมนำพร้อม ๆ กัน ในการ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจจึงเน้นกระบวนการที่สำคัญมากเช่นกัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหาร/ผู้นำ: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
2. การสื่อสาร 
3. การมีส่วนร่วม/ความร่วมมือของบุคลากร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 วางารากฐานปัจจัยที่ก่อเกิดความสุขในการบริหารจัดการด้าน คน เงิน ของ แล้วสิ่งต่างๆจะก่อเกิด
การพัฒนา 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วนมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขภายใต้ชมรม 
จริยธรรม “ฅน ธรรม ดี” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และดำเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารทุกระดับทั้ง สสอ. และ รพ.สต. ทุกแห่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานองคก์ร 
แห่งความสุข ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม“ฅน ธรรม ดี” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน 
ซึ่งได้จัดทำแผนงานโครงการ และวางแผนการดำเนินงานรวมถึงกิจกรรมร่วมกันของคณะกรรมการ ชมรม     
ฅน ธรรม ดี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน ให้มีความสอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงานของสมาชิก
ชมรม และปฏิทินงานในชุมชนให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ในการดำเนินงาน ประกอบกับการมีเครือข่ายชมรมในชุมชน               
ที่เข้มแข็ง ทำให้การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขมีการดำเนินงานที่พัฒนาและต่อเนื่องเชื่อมความสัมพันธ์   
ขององค์กรและชุมชนได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ  
2. มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการชมรม “ฅน ธรรม ดี” สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอเชียงม่วน  
3. การวางแผนที่มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิทินการปฏิบัติงาน และปฏิทินชุมชน  
4. คณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
5. มีเครือข่ายชมรมในชุมชนที่เข้มแข็ง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ให้มีการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง  
2. สนับสนุนส่งเสริมในประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของความสุข เช่น Happy Money และ Happy Relax 

อย่างเป็นรูปธรรม  
3. มีเวทีแลกเปลี่ยนความสุขในทุกระดับ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน (เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสุขภาพ   

ในระดับอำเภอที่ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน) แล้วถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีแผน
และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ปรับปรุงการทำงานขององค์กร พร้อมๆ กับการสร้าง 
บรรยากาศการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างองค์กร นำมา
ปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มีแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ซึ่งแต่ละ หน่วย/ฝ่าย

ในองค์การสามารถนำไปกำหนดในแผนปฏิบัติงานและการลงมือทำตามแผน  
2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ติดตาม ประเมินผลในการปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงานให้ร่มรื่น น่าอยู่น่าทำงาน  
4. จัดหาสื่อ/อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน ให้เป็นบ้านหลังที่ 2  
5. จัดกิจกรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เช่น การเล่นกีฬา หรือการเที่ยวด้วยกัน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคก์รแห่งความสุข 
หลักการพื้นฐานเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็น 

ขั้นตอน เพ่ือสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวางมุ่งให้เกิดกระบวนการ 
บูรณาการเชื่อมโยงแผนกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งผลักดันให้บุคลากรในสังกัดทุกคน มีส่วนร่วม เสริมสร้าง 
คุณธรรมทุกองคาพยพ ดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติในระดับต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล-แนวคิด-พื้นที่-ภารกิจ- 
การมีส่วนร่วมของภาคีประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

2. กระจายการส่งเสริมคุณธรรมลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักพัฒนาพื้นที่ตามภารกิจและการมีส่วนร่วม      
ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อน และเชื่อมโยงนโยบายจากระดับจังหวัดสู่ระดับ 
พ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

3. ใช้องค์ความรู้และกลไกภาคีเครือข่ายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับจนถึงระดับ 
พ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงานโครงการที่มีจุดเน้นในการพัฒนาขับเคลื ่อน ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและสำนึกการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
2 มีการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญสามารถบริหารจัดการ 

สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและสำนึกในความเป็นไทย 
3. มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดบริการ และการพัฒนา 

บุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและสำนึกในความเป็นไทย 
4. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุน ขับเคลื่อน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและสำนึก 

ในความเป็นไทยสู่หน่วยบริการ 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องคก์รแห่งความสุขอยา่งยั่งยืน 

ควรดำเนินกิจกรรมพัฒนาในรูปของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ใส จังหวดัพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ใส             

ให้ความสำคัญ ทั ้งคน และงาน คำนึงถึงกระบวนการ สู ่ความสำเร็จ ของผลลัพธ์เน้น ระบบการทำงาน          
คนสำราญ งานสำเร็จ นำไปสู่การกำหนด เป้าหมาย คือประชาชนมีสุขภาพกาย ใจ สังคม และจิต วิญญาณที่ดี 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียม บุคลากรและภาคี
เครือข่ายในท้องถิ่นมีความเข้าใจ และมีความภาคภูมิใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองปฏิบัติงานในบทบาท
และหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสถานบริการมีการพัฒนาคุณภาพ        
ที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านภาพลักษณ์ ด้านการบริการ และการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น มุ่งมั่น
ภารกิจ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การทำงานที่เป็นเอกภาพขององค์กร โดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็น Teamwork  
2. มีเครือข่ายการทำงานที่ผสานกันอย่างเป็นรูปธรรม   
3. พัฒนากลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพของท้องถิ่น  
4. สร้างขวัญกำลังใจ และ สนับสนุนองค์ความรู้ วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่าย     

ด้านสาธารณสุข “ความรู้ คู่คุณธรรม นำจริยธรรมสู่องค์กร”  
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย และสอดคล้องกับ       

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ลดขั้นตอน และความซับซ้อนของงาน เพ่ือการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมืออาชีพ  
2. ให้การดูแลขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และก้าวหน้า  
3. สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยึดเหนี่ยวในองค์กร เครือข่าย แม้จะเปลี่ยนทีมบริหาร        

หรือนโยบายทางการเมือง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
ตั้งแต่เข้ามารับงานในหน้าที่ผู้บริหารขององค์กรแห่งนี้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงปัจจุบัน 

ทำงานในหน่วยงานแห่งนี้เกือบ 2 ปี จากความตั ้งใจที่จะเข้ามาทำงาน และพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ          
ให้เกิดความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด   
กรอบแนวคิดในการทำงาน กลวิธีการทำงาน รวมถึงแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการประเมินความสำเร็จ
เพ่ือให้เกิดสิ่งที่มุ่งหวังไว้คร่าวๆดังนี้   

วิสัยทัศน์ (Vision) : จะเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร พร้อมบริหารงาน ประสานกับภาคี สู่การมีสุขภาพดี    
ของชุมชน  

เป้าประสงค์ (Purpose) : คนเป็นสุข อินพุตพร้อม น้อมนำระเบียบ เทียบอิงเกณฑ์ เน้นระบบงาน      
ผ่านการวัดผล ชุมชนสุขภาพดี   

เป้าหมาย (Goal) คนสำราญ (Happiness) งานสำเร็จ ระบบงานดี (Good system to success)           
ที่ทำงานน่าอยู่ (Good Environment) ชุมชนเข้มแข็ง (Strong Community) ทรัพยากรพอเพียง (Enough  
Resource)  

ในช่วงแรกของการทำงาน ได้มีการประชุม พูดคุย ถ่ายทอดนโยบายในการทำงานให้กับทีมงานทุกคน 
ได้รับฟัง และมีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น       
ในทุกๆด้าน ทั้งหน่วยงาน บุคลากร และผู้มาใช้บริการ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้นก้ได้มีการจัดทำ
แผนปรับปรุงอาคารสำนักงานในส่วนห้องบริการ ห้องทำงาน ห้องครัว กิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน รวมถึง
ภูมิทัศน์โดยรอบ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ร่มรื่น และเริ่มดำเนินการในส่วนการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีภายในองค์กร การร่วมรับประทานด้วยกัน การจัดสวัสดิการเสื้อทีมให้ทีมงาน ของขวัญปีใหม่ เป็นต้น      
ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี อยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากปัญหาเดิมที่ค้นพบหรือ รับทราบมา 
พยายามหาทางออกหรือแก้ไขไม่ให้กระทบกับการให้บริการสำหรับประชาชน ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
เป็นลำดับแรกก่อนเสมอ ให้ความเชื ่อมั ่น คุณภาพบริการ การพูดจาที ่สุภาพ ลดปัญหาการร้องเรียน            
ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดี  

แต่ด้วยองค์กร มีการสับเปลี่ยนโยกย้าย ลาออก ของข้าราชการในหน่วยงานค่อนข้างบ่อยในช่วงปีแรก  
และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ขาดหายไปหลายตำแหน่ง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) ถือเป็นช่วงสภาวะที่มีความกดดันมากพอสมควรในการตั้งรับ และ      
จัดระบบงานต่างๆ ให้ได้ดีพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้เจ้าหน้าที่และทีมงานทุกคนจะรู้สึกว่าภาระงาน   
เริ่มมากขึ้นกว่าจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ แต่ในฐานะผู้นำองค์กร เรายังยืนหยัด และพร้อมที่จะต่อสู้ขับเคลื่อน
องค์กรแห่งนี้ให้เป็นองค์กรที่มีความสุขในภาพรวม ตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพได้นั้น ย่อมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากกมาย  

ที่จะส่งเสริมให้การทำงานประสบความสำเร็จได้ สิ ่งสำคัญที่สุด คือ จุดมุ่งหมายร่วมที่คิดไปด้วยกัน และ       
วางแผนการทำงานร่วมกัน และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การถ่ายทอดนโยบายไปสู่ 
การปฏิบัติได้จริง ต้องเริ่มจากการปรับจูนทัศนคติในการทำงาน มองไปข้างหน้าว่าระบบงานขององค์กรของเรา 
มีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางใด ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เป็นอยู่คืออะไร และเราจะต้องทำบทบาท 
หน้าที่อย่างไรบ้างกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวัน ทุกองค์กรต้องมีการวิเคราะห์องค์กรตน เอง   
อย่างสม่ำเสมอ มองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร ให้ทันสมัย      
อยู่ตลอดเวลา รอบรู้ เท่าทัน เน้นความร่วมมือ ร่วมใจ สมัครสมาน สามัคคี เป็นทีมเวิร์ค ใส่ใจความรู้สึก     
สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างพลังบวก ชื่นชมยินดี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แล้วคิดเสมอว่า   
ณ วันหนึ่ง ความสำเร็จจะเกิดข้ึนกับองค์กรของเรา  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
ความสุขขององค์กร จะเกิดขึ้นได้นั้น คนในองค์กรต้องมีความสุขในชีวิตของตนเองเป็นพื้นฐานก่อน  

มันถึงจะส่งผลความสุขโดยรวมขององค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ ซึ่งมาตรวัดในมิติด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งมิติ 
ตัวปัจเจกบุคคล คือ สุขภาพกาย ใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ การเงิน ใฝ่เรียนรู้ ความก้าวหน้า ครอบครัว สังคม 
และมิติด้านองค์กร ระบบบริหาร ความสำเร็จ บรรยากาศ การลงทุน ในฐานะคนทำงานในองค์กร ระดับ  
หน่วยบริการปฐมภูมิ เราอยากเห็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามปริมาณงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ความเป็นวิชาชีพที่ถูกละเลยมา
เป็นระยะเวลาเนิ่นนาน จนทำให้บุคลากรระดับผู้บริหารองค์กร และ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดขวัญกกำลังใจในการ
ทำงานไปมาก จนไม่คิดจะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไป ถึงได้เกิดปรากฏการณ์ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มองเห็นอนาคต มองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์กร บุคลากรใด้เติบโตไปตามความรู้ 
ความสามารถ หรือสภาพที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริง   
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
เน้นระบบการทำงานที่เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ ทั ้งข้าราชการ พนักงานกระทรวง           

ให้เกียรติซึ ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมร่วมกันโดยการช่วยแบ่งเบาภาระงานซึ่งกันและกัน ทุกคนร่วมสร้าง        
ร่วมรับรู้ และมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน มีสวัสดิการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. มีลักษณะการทำงานเป็น Teamwork  
2. มีการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน  
3. มีการจัดทำสวัสดิการของบุคลากร เช่น การเจ็บป่วย หรือโอกาสสำคัญต่างๆ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. สร้างขวัญกำลังใจ ดูแลความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรอย่างถ้วนหน้า ไม่ให้น้อยหน้ากระทรวงอ่ืนๆ  
2. สนับสนุนทรัพยากรในการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  
3. ให้ความสำคัญกับงานในพ้ืนที่มากขึ้น เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย จังหวดัพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
เน้นระบบการทำงานที่เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ ทั้งข้าราชการ พนักงานกระทรวง       

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยการช่วยแบ่งเบาภาระงานซึ่งกันและกัน ทุกคนร่วมสร้าง   
ร่วมรับรู้ และมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน มีสวัสดิการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. มีลักษณะการทำงานเป็น Teamwork  
2. มีการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน  
3. มีการจัดทำสวัสดิการของบุคลากร เช่น การเจ็บป่วย หรือโอกาสสำคัญต่างๆ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. สร้างขวัญกำลังใจ ดูแลความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรอย่างถ้วนหน้า ไม่ให้น้อยหน้ากระทรวงอ่ืนๆ  
2. สนับสนุนทรัพยากรในการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  
3. ให้ความสำคัญกับงานในพ้ืนที่มากขึ้น เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
เน้นระบบการทำงานที่เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ ทั้งข้าราชการ พนักงานกระทรวง       

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยการช่วยแบ่งเบาภาระงานซึ่งกันและกัน ทุกคนร่วมสร้าง   
ร่วมรับรู้ และมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน มีสวัสดิการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. มีลักษณะการทำงานเป็น Teamwork  
2. มีการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน  
3. มีการจัดทำสวัสดิการของบุคลากร เช่น การเจ็บป่วย หรือโอกาสสำคัญต่างๆ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. สร้างขวัญกำลังใจ ดูแลความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรอย่างถ้วนหน้า ไม่ให้น้อยหน้ากระทรวงอ่ืนๆ  
2. สนับสนุนทรัพยากรในการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  
3. ให้ความสำคัญกับงานในพ้ืนที่มากขึ้น เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
รพ.สต.ทาวังทองมีแนวคิดหลักที่มุ งดำเนินงานกับบุคลากรในองคกร วาเมื่อคนทำงานในองคกร       

มีความสุข ยอมสงผลดีตอการทำงานร่วมกัน การสร้างความสุขในที่ทำงาน จะเนนใหเจาหนาที่ทุกระดับ         
มีความสุขในการทำงาน เมื ่อเจาหนาที่มีความสุข ได้ทำงานตามที่ตนถนัด ได้รับการพัฒนาใหมีความรู 
ความสามารถที่เหมาะสม จะกอใหเกิดความคิดสร้างสรรค มีสมาธิลดความตึงเครียดจากการทำงาน เนื้องาน   
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการดำเนินการขับเคลื่อนองคกรแห่งความสุขของ รพ.สต.ทาวังทอง ได้มีการ       
ทำแบบประเมินองคกรสุขภาวะหรือองคกรแห่งความสุข (Happy Public Organization) ได้คาเฉลี่ยร้อยละ 
80.06 แปลผลได้ว่าเป็นองคกรที่มีความสุขที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยดานบรรยากาศของการทำงานสูงที่สุดและ     
มีคาเฉลี่ยด้านการลงทุนต่ำที่สุด สวนการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
ได้คาเฉลี่ยความสุขภาพรวมร้อยละ 65.04 แปลผลวามีความสุขอยู ในระดับ "มีความสุข" โดยมีคาเฉลี่ย       
ด้าน Happy Family (ครอบครัวดี) สูงที ่สุด และมีคาเฉลี ่ยด้าน Happy Money (สุขภาพเงินดี) ต่ำที่สุด       
มีคาเฉลี่ยความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานอยู่ที่ ร้อยละ 58.64 จากนั้นจึงมีการประชุมทำแผนแกไขปญหา
และประเมินผล แต่เนื่องจากกิจกรรมไมม่ีความต่อเนื่อง จึงไม่สามารถประเมินไดอ้ย่างสมบูรณ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
จากปญหาที่ได้จากการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) พบวา  

คาเฉลี่ยด้าน Happy Money (สุขภาพเงินดี) ต่ำที่สุด นั่นคือ บุคลากรขาดสภาพคลองด้านการเงิน จนสงผล   
ตอระดับความสุข ซึ่งปญหาด้านการเงิน เป็นการแกไขได้ยาก ทางรพ.สต.ทาวังทอง จึงเน้นเรื่องการประหยัด 
และสงเสริมแนวคิดรูจักใชเงินใหเป็น สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ มีเงินรูจักเก็บ รูจักใช         
เป็นหนี้ใหพอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง และยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

การนำเอาแนวคิด Happy Workplace มาปรับใชเป็นแนวทางในการจัดการชีวิตของตนเองใหมีความสุข
อย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติเชิงบวกตอมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยูร่วมกับผู้อื ่น การรับผิดชอบตอสังคม        
มีความสุขที่แท้จริงสมดุลกับชีวิต ทำใหมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ ไมเ่ป็นภาระแกใคร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
บุคลากร รพ.สต.ทาวังทอง มีความสุขอยูในระดับ "มีความสุข" หากสามารถสนับสนุนใหมีความสุข 

ยิ่งขึ้นไปถึง ระดับ "มีความสุขมาก" จะสงผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงาน โดยการจัดโครงการ 
หรือกิจกรรมที่สนับสนุนใหเกิดความสุขนั้น อาจไม่จำเป็นตองจัดโครงการ/กิจกรรม ใหมีจำนวนมากหรือ       
เทากับจำนวนรายมิติแต่ควรพิจารณาเลือกจัดโครงการ/กิจกรรม ที ่สามารถสงเสริมสนับสนุนความสุข         
ใหครอบคลุมรายมิติไดจ้ำนวนมาก จะทำใหเกิดประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ จงัหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่               

ให้ความสำคัญ ทั้งคน และงาน คำนึงถึงกระบวนการ สู่ความสำเร็จของผลลัพธ์ เน้นระบบการทำงาน คนสำราญ 
งานสำเร็จ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย คือประชาชนมีสุขภาพกาย ใจ สังคม และจิต วิญญาณที่ดี โดยชุมชน     
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียม บุคลากรและภาคีเครือข่าย            
ในท้องถิ่นมีความเข้าใจ และมีความภาคภูมิใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองปฏิบัติงานในบทบาท และหน้าที่  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนสถานบริการมีการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน     
ทั้งด้านภาพลักษณ์ ด้านการบริการ และการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น มุ่งมั่นภารกิจ ระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ สู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การทำงานที่เป็นเอกภาพขององค์กร โดยอาศัยหลักการทำงานร่วมกันเป็น Teamwork  
2. มีเครือข่ายการทำงานที่ผสานกันอย่างเป็นรูปธรรม Network  
3. พัฒนากลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายสุขภาพของท้องถิ่น  
4. สร้างขวัญกำลังใจ และ สนับสนุนองค์ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและเครือข่าย       

ด้านสาธารณสุข “ความรู้ คู่คุณธรรม นำจริยธรรมสู่องค์กร”  
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัย 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ลดขั้นตอน และความซับซ้อนของงาน เพ่ือการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมืออาชีพ  
2. ให้การดูแลขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และก้าวหน้า  
3. สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยึดเหนี่ยวในองค์กรเครือข่าย แม้จะเปลี่ยนทีมบริหาร    

หรือนโยบายทางการเมือง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม          

ให้ความสำคัญ ทั้งคน และงาน คำนึงถึงกระบวนการ สู่ความสำเร็จของผลลัพธ์  
พัฒนาคนโดยมีการตรวจประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ 

ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  เพื่อให้มุ ่งไปในแนวเดียวกับเป้าประสงค์ และ
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้างบรรยากาศ
ที่เอื ้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และความเจริญก้าวหน้า       
ของบุคลากรและหน่วยบริการปฐมภูมิ  

พัฒนางาน โดยประชุมชี ้แจงแผนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที ่ทุกคนรับทราบ เพื ่อสื ่อสาร            
การดำเนินงานไปในทางเดียวกัน จัดเจ้าหน้าที่ให้เหมาะกับงาน และเสริมปัจจัยเอื้อ กำจัดปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด  

พัฒนาสิ ่งแวดล้อมในการทำงานของเจ้าหน้าที ่ โดยปรับปรุงสถานที่ทำงานให้สะดวก ต่อการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพกันมากขึ้น และได้พูดคุย
ประสานเรื่องงานราชการด้วย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ค่านิยมขององค์กรคือ  
S = Service Mind การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ ยึดมั่นในความเป็นเลิศ  
M = Mastery ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
A = Accountability การปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต โป่รงใส่ ตรวจสอบได้  
R = Relationship การมีนำ้ใจเปิดกว้างพี่เป็นน้อง  
T= Team Work การทำงานเป็นทีม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ลดขั้นตอน และความซับซ้อนของงาน เพ่ือการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมืออาชีพ  
2. ให้การดูแลขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และก้าวหน้า  
3. สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยึดเหนี่ยวในองค์กรเครือข่าย แม้จะเปลี่ยนทีมบริหาร     

หรือนโยบายทางการเมือง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต ำบลบ้านต๊ำ             

ให้ความสำคัญ ทั้งคน และงาน คำนึงถึงกระบวนการสู่ความสำเร็จของผลลัพธ์  
 เน้น ระบบการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ นำไปสู่การกำหนด เป้าหมาย คือ ประชาชนมีสุขภาพกายใจ 

สังคม และจิตวิญญาณที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่าง      
เท่าเทียม บุคลากรและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นมีความเข้าใจ และมีความภาคภูมิใจในบทบาทและหน้าที่     
ของตนเองปฏิบัติงานในบทบาท และหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจน 
สถานบริการมีการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านภาพลักษณ์ ด้านการบริการ และการดำเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น มุ่งมั่นภารกิจ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าห น้าที่    
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การทำงานที่เป็นเอกภาพขององค์กร โดยอาศัยหลักการทำงานร่วมกันเป็น Teamwork  
2. มีเครือข่ายการทำงานที่ผสานกันอย่างเป็นรูปธรรม Network  
3. พัฒนากลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพของท้องถิ่น  
4. สร้างขวัญกำลังใจ และ สนับสนุนองค์ความรู้ วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่าย     

ด้านสาธารณสุข “ความรู้ คู่คุณธรรม นำจริยธรรมสู่องค์กร”  
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ลดขั้นตอน และความซับซ้อนของงาน เพ่ือการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมืออาชีพ  
2. ให้การดูแลขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และก้าวหน้า  
3. สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยึดเหนี่ยวในองค์กรเครือข่าย แม้จะเปลี่ยนทีมบริหาร    

หรือนโยบายทางการเมือง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
เน้นระบบการทำงานที่เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกระดับ ทั้งข้าราชการ พนักงานกระทรวง      

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมร่วมกันโดยการช่วยแบ่งเบาภาระงานซึ่งกันและกัน ทุกคนร่วมสร้าง     
ร่วมรับรู้และมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน มีสวัสดิการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. มีลักษณะการทำงานเป็น Teamwork  
2. มีการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน  
3. มีการจัดทำสวัสดิการของบุคลากร เช่น การเจ็บป่วย หรือโอกาสสำคัญต่างๆ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. สร้างขวัญกำลังใจ ดูแลความก้าวหน้าให้แก่บุคลากรอย่างถ้วนหน้า ไม่ให้น้อยหน้ากระทรวงอ่ืนๆ  
2. สนับสนุนทรัพยากรในการทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
3. ให้ความสำคัญกับงานในพ้ืนที่มากขึ้น เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำหลวง จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องคำหลวง 

ให้ความสำคัญ ทั้งคน และงาน คำนึงถึงกระบวนการ สู่ความสำเร็จของผลลัพธ์  
เน้นระบบการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนมีสุขภาพกาย 

ใจ สังคม และจิตวิญญาณที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่าง
เท่าเทียม บุคลากรและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นมีความเข้าใจ และมีความภาคภูมิใจในบทบาทและหน้าที่      
ของตนเองปฏิบัติงานในบทบาท และหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจน 
สถานบริการมีการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านภาพลักษณ์ ด้านการบริการ และการดำเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น มุ่งมั่นภารกิจ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่     
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การทำงานที่เป็นเอกภาพขององค์กร โดยอาศัย หลักการทำงานร่วมกันเป็น Teamwork  
2. มีเครือข่ายการทำงานที่ผสานกันอย่างเป็นรูปธรรม Network  
3. พัฒนากลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพของท้องถิ่น  
4. สร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนองค์ความรู้ วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและเครือข่าย      

ด้านสาธารณสุข “ความรู้ คู่คุณธรรม นำจริยธรรมสู่องค์กร”  
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัย 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ลดขั้นตอน และความซับซ้อนของงาน เพ่ือการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมืออาชีพ  
2. ให้การดูแลขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และก้าวหน้า  
3. สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยึดเหนี่ยวในองค์กรเครือข่าย แม้จะเปลี่ยนทีมบริหาร      

หรือนโยบายทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170



 

 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้างสาง จังหวัดพะเยา 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง           

ให้ความสำคัญ ทั้งคน และงาน คำนึงถึงกระบวนการ สู่ความสำเร็จของผลลัพธ์  
เน้นระบบการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนมีสุขภาพกาย 

ใจ สังคม และจิตวิญญาณที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่าง
เท่าเทียม บุคลากรและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นมีความเข้าใจ และมีความภาคภูมิใจในบทบาทและหน้าที่      
ของตนเองปฏิบัติงานในบทบาท และหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจน 
สถานบริการมีการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านภาพลักษณ์ ด้านการบริการ และการดำเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น มุ่งมั่นภารกิจ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ สู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่     
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การทำงานที่เป็นเอกภาพขององค์กร โดยอาศัยหลักการทำงานร่วมกันเป็น Teamwork  
2. มีเครือข่ายการทำงานที่ผสานกันอย่างเป็นรูปธรรม Network  
3. พัฒนากลวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพของท้องถิ่น  
4. สร้างขวัญกำลังใจ และ สนับสนุนองค์ความรู้ วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและเครือข่าย     

ด้านสาธารณสุข “ความรู้ คู่คุณธรรม นำจริยธรรมสู่องค์กร”  
5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัย 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 1. ลดขั้นตอน และความซับซ้อนของงาน เพ่ือการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมืออาชีพ  

2. ให้การดูแลขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และก้าวหน้า  
3. สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยึดเหนี่ยวในองค์กรเครือข่าย แม้จะเปลี่ยนทีมบริหาร     

หรือนโยบายทางการเมือง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเคียน จังหวดัพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
บุคลากรในองค์กรเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้หลากหลาย สามารถช่วยเหลืองานกัน ทำให้งานสำเร็จได้ 

ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนคน ซึ่งไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน แต่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
บุคลากรทุกคนบริหารงานในหน้าที่ของตนได้อย่างดี ทำให้งานบริการสุขภาพในพื้นที่เป็นไปด้วย    

ความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การทำงานเป็นทีม 
2. การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทีมงาน  
3. การเป็นองค์กรสุขภาพที่มีแบบอย่างที่ดี มีมิตรไมตรี มีสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

ไม่มีข้อขัดแย้ง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ควรมีการสอบถาม ความต้องการพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อก้าวสู่

องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ปีละ 2 ครั้ง 
2. การใช้แบบสอบถาม/ประเมินส่วนขาดขององค์กร จากทำให้เกิดการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้จริง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จังหวัดพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม ได้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ 

ขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ณ บ้านสันต้นผึ้ง ตำบลแม่ปืม อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ในขณะนั้น โดยได้รับการ 
บริจาคท่ีดินจาก กำนันจันทร์ วัชรกุลปรีชาชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 3 ไร่ 36 ตารางวา มีเจ้าหน้าที่คนแรก     
ที่ปฏิบัติงานคือ นางวาสนา พรหมชัยสูรย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ ต่อมาได้มีการยกฐานะเป็นสถานี 
อนามัย หรือเรียกว่า “สุขศาลาชั้น 2” และ ในปี พ.ศ. 2536 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
พะเยา เพ่ือขอรับการพระราชทานนามเป็น “สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม” 
เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
มาจนถึงปัจจุบัน   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร  
จากการวิเคราะห์องค์กรด้านต่าง ๆ และใช้ข้อมูลสภาพปัญหาในชุมชน รวมถึงค่านิยมของเครือข่าย    

อำเภอเมือง ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทชุมชน  
และแผนการปสิบัติงาน  

วิสัยทัศน์   
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม “เป็นองค์กรนำความรอบรู้ด้าน      

สุขภาพ สง่างาม สมพระเกียรติ ”  

พันธกิจ   
1. เทิดพระเกียรติและเผยแผ่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. พัฒนาระบบบริหาร บริการ และวิชาการ ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
3. เสริมสร้างการส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น  
4. พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสง่างามสมพระเกียรติ  
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ 

ค่านิยมองค์กร   
”ทำงานเพ่ือส่วนรวม แสวงหาการมีส่วนร่วม งานได้ผล คนเป็นสุข“ 

ค่านิยมหลัก: MAEPUEM 

ค่านิยม ความหมาย 
จงยกตัวอย่างการนำค่านิยม แนวปฏิบัติ/
ที่นำไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร 

M=Mastery การเป็นนายตนเอง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ปืม 
ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ด้วยความสำนึกใน
พระมหากร ุณาธ ิค ุณ จ ึงได ้ม ีการสร ้าง      

A=Awareness การสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ 
E=Essential Care การดูแลกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ 
P=Participation การมีส่วนร่วม 
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ค่านิยม ความหมาย 
จงยกตัวอย่างการนำค่านิยม แนวปฏิบัติ/
ที่นำไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร 

U=Unity รวมกันเป็นหนึ่ง องค์ความรู ้ เพื ่อให้เกิดเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความสุข 
ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

E=Efficiency ประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จ 
M=Management การบริการจัดการที่ด ี

 
มีการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันในองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ สอน .แม่ปืม       

ได้ร่วมกันสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันภายใต้ค่านิยมหลัก  

แนวทางการสร้างแรงจูงใจ  
1. ให้ความเสมอภาค และมีอิสระในความคิด ให้การพัฒนากระบวนงานภายใต้นวัตกรรมที่ร่วมกัน

สร้างขึ้น  
2. ประชุมภายในเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อรับฟังปัญหาร่วมกัน คิดหาทางออกร่วมกัน 

และจัดการแก้ปัญหาร่วมกัน  

3. การให้ผลตอบแทนตามภาระงานที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ  
สมรรถนะหลักขององค์กร  

ตำบลแม่ปืม มีการทำงานในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในพื้นที่ เช่น เทศบาลตำบลแม่ปืม  
ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ อสม. วัด กลุ่มเยาวชน ทีมสุขภาพ สอน.แม่ปืม มีความพร้อมของบุคลากรในการ 
จัดบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี ่ยวข้อง ทีมงานมีความสัมพัน ธ์ที ่ดี         
กับชุมชน ทำงานมุ ่งเน้นผลงาน มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการตามเกณฑ์  การขึ ้นทะเบียนหน่วยบริการของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการจัดบริการทั้งในและนอกชุมชน ที่มุ่งเน้นผลมีเครือข่ายบริการ
สุขภาพ รพ.พะเยา ที่ให้การสนับสนุนระบบงานยา IC LAB ER อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีศูนย์ COC ในการ
ประสานการรับผู้ป่วยกลับมาดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ประสานการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
และทีม Care giver ทุนทางสังคมและความพร้อมในการจัดการกับ “ปัญหา/ความจำเป็น/ความต้องการ     
ด้านสุขภาพ”  

ประชากรตำบลแม่ปืม มีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ดี ในชุมชนมีผู ้นำท้องถิ ่น ท้องที ่ที ่เข้มแข็ง             
มีความสัมพันธ์ที ่ดีกับองค์กรภายนอก มีแกนนำในหมู่บ้านที ่หลากหลาย มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ            
ที่สมบูรณ์ การสื่อสารสะดวกรวดเร็ว (โทรศัพท์,สมาร์ทโฟน,ไลน์) ทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ดีขึ้น  
เจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเนื่องจากบางส่วนเป็นคนในพื้นที่ และมีการนำงานมานาน นอกจากนี้ยังมีทุน 
จากสถาบันหลักในชุมชน ได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เทศบาลตำบลแม่ปืม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ในชุมชน ทำให้เกิด  

การเปลี่ยนแปลงด้านแนวนโยบายต่าง ๆ ขึ้น เน้น “บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการบริหาร สืบสาน 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมเข้มแข็ง” ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายองค์กรภายนอกที่คอยให้ 
การสนับสนุนการทำงานในชุมชน เช่น อบจ.พะเยา, หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม, องค์กรเอกชน, สถาบัน      
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ทางการศึกษา เป็นต้น และได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่มีการดำเนินงาน    
มาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการทำงาน
ร่วมกับ กำนันผู ้ใหญ่บ้าน ซึ ่งบางส่วนเป็นสมาชิกเทศบาล และ อสม.ทำให้มีความพร้อมในการทำงาน         
ด้านสุขภาพในชุมชน ไม่ว่าในส่วนของคน งบประมาณ และอุปกรณ์ต่างๆ   

แกนนำชุมชนและเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่  
ในพื้นที่ตำบลแม่ปืม จะมีแกนนำด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนขับเคลื่อนงานในชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและ    

ไม่เป็นทางการ ที่เป็นทางการ เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ครู ประธานกลุ่ม
ต่างๆ  อสม. เป็นต้น แกนนำที่เป็นทางการจะมีบทบาทชัดเจนในชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน         
มีแกนนำบางส่วนที่เป็น อสม.หรือเป็นคนในครอบครัว อสม.ทำให้การประสานงานระหว่าง สอน.แม่ปืมและ
แกนนำค่อนข้างราบรื่น และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนแกนนำที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นปราชญ์
ชาวบ้านในหลายๆด้าน เช่น ปราชญ์ด้านการเกษตร หมอพื้นบ้าน หมอเป่า แกนนำชุมชนเหล่านี้ ส่วนใหญ่  
เป็นผู้สูงอายุ จะได้รับความเคารพนับถือจากผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ความคิดเห็นของแกนนำ
เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจของคนในชุมชนในการทำแผนงาน แก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่และ การแก้ไข
ปัญหา ตามกลุ่มวัยผ่านการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ปืม การทำประชาคม
หมู่บ้าน และเวทีกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน   

สถาบันและองค์กรศาสนา  
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปรียบเสมือนศูนย์กลาง    

ของชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปืม มีวัดและสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของคนในชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับวัดแทบทั้งสิ้น โดยกลุ่มวัยที่มีความเกี่ ยวข้องกับวัดโดยตรง คือผู้สูงอายุ    
ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในตำบลแม่ปืมมีกิจกรรมทางศาสนาตลอดทั้งปี วัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ     
ของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนค่านิยมที่เป็นผลเสียต่อ        
คนในชุมชน เช่น การร่วมเป็นฝ่ายสนับสนุนนโยบายงดเหล้าในงานศพ งานบุญในพื้นที่ นอกจากนี้พระสงฆ์     
ในพื้นที่ยังมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมจัดหาทุนพัฒนากลุ่มองค์กรต่างๆเป็นประจำทุกปี และวัดยังเป็นสถานที่
พบปะของเครือข่ายสุขภาพในชุมชน สามารถพูดคุยประเด็นการทำงานด้านสุขภาพในพื้นที่ ผ่านเวทีประชุม
หมู่บ้าน รวมถึงกิจกรรมทางศาสนาที่จัดขึ้น   

สถาบันการศึกษา   
ตำบลแม่ปืมมีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ จำนวน 5 แห่ง โดยแยกเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  

3 แห่ง คือโรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านภูเงิน และโรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล จำนวน    
1 แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง นอกจากนี้ภายในตำบลยังมีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน  
18 แห่ง และมีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปืม จำนวน 1 แห่ง ซึ่งสถาบันการศึกษาท้ังหมดเป็นองค์กรที่มีบทบาท 
คล้ายกับวัด ในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและคนในชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนสนับสนุนงาน   
ด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี ทั้งการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก การแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กวัยเรียน การดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านสุขภาพที่ได้จัดขึ้น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ในพื้นที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายๆด้าน มีผู้สูงอายุเป็นแกนนำที่ยังมีคุณค่าต่อคนในชุมชนปัจจุบัน  

เช่น ภูมิปัญหาด้านการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการจักสาน ภูมิปัญญาด้านการประมงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา        
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ด้านการใช้สมุนไพรพื ้นบ้าน เป็นต้น ซึ ่งมีส่วนสำคัญในขับเคลื ่อนด้านเศรษฐกิจของชุมชนทำให้ชีวิต          
ความเป็นอยู่และ รายได้ของประชาชนดีขึ้น อีกทั้งมีส่วนช่วยให้มีทางเลือกด้านสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ      
ในกลุ่มผู้สูงอายุ   

กลุ่มอาชีพในครัวเรือน   
ในพื ้นที ่ตำบลแม่ปืมมีกลุ ่มอาชีพในครัวเร ือนหลายอย่าง ได้แก่ กลุ ่มแคบหมู กลุ ่มจ ักสาน             

กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน ถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสุขภาพน้อยกว่ากลุ่มอื่นเนื่องจาก 
ข้อจำกัดเรื่องเวลา แต่เป็นกลุ่มที่รายได้ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ มีศักยภาพที่จะสนับสนุนสถานบริการและ 
ชุมชนด้านงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมระดมทุนพัฒนา กิจกรรมด้านสุขภาพขององค์กรในพ้ืนที่ 
จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นอย่างดี  

ภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขภาพตำบลแม่ปืม 
 

กระบวนการทำงานร่วมกัน  
1. การติดต่อทางโทรศัพท์ 
2. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต E-mail, Facebook, Line 
3. การติดต่อทางหนังสือราชการ 
4. ประชาสัมพันธ์ / การบอกต่อ  
5. การประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
6. การจัดทำเวทีประชาคมโดยหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ 
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7. การปรึกษาหารือโดยบังเอิญ จากการร่วมงานต่างๆ 
8. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง  
9. การจัดทำข้อตกลงร่วมกัน  
10. การร่วมเป็นเจ้าภาพแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน 

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  

จากการตอบแบบประเมิน Happinometer สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  
แม่ปืม มีความสุขในด้านที่ได้ร้อยละน้อยที่สุด 2 อันดับ คือ ด้านสมดุลชีวิตกับการทำงาน ร้อยละ 54.55 และ 
ด้านสุขภาพเงินดี ร้อยละ 47.73 ในด้านสมดุลชีวิตกับการทำงาน ควรจะมีการจัดการระบบการทำงาน        
ให้สมดุลกับชีวิต มีเคล็ดลับสำหรับองค์กรและบุคลากร และในด้านสุขภาพเงินดี มีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรในองค์กรทั้งข้าราชการและลูกจ้างในองค์กร เพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

หน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิน ีอนาลโย จังหวดัพะเยา 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯอนาลโย ให้ความสำคัญ ทั้งคน เงิน ของกระบวนการทำงาน และภาคี 

เครือข่ายโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความสำเร็จ และผลลัพธ์ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บุคลากร   
มีความสุข ประชาชนมีความรอบรู้ด้ายสุขภาพชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเชิงสังคมดูแล สุขภาพ จัดระบบ
บริการอย่างเท่าเทียม ภายใต้พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  สถานีอนามัยมีการพัฒนา
คุณภาพที่ได้มาตรฐาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. Teamwork  
2. Network  
3. Participation  
4. Citizen Portal  
5. Information Technology  
6. Health literacy 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ให้ความสำคัญกับระบบบริการปฐมภูมิอย่างจริงจัง ไม่ใช่มีนโยบาย แต่ระบบการจัดสรรงบประมาณ

กลับสวนทาง  
2. ให้การดูแลขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม และก้าวหน้า 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่จัน จังหวดัเชียงราย 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลแม่จันได้ขับเคลื ่อนองค์การแห่งความสุขมานานกว่า 5 ปี โดยให้ความสำคัญกับ
คน (People) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้
เกิดกลไกการรับรู้นโยบายและการตัดสินใจของทีมบริหารโรงพยาบาลในการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของ
หน่วยงาน ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จากการใช้เครื่องมือ 9-cell และ Emo-meter โดยให้
ความสำคัญกับความคิดเห็นที่เขียนมาจากบุคลากรโดยตรงเพื่อการตัดสินใจ เกิดการตอบสนองได้ตรงกับ  
ความต้องการของบุคลากร ส่งผลให้เกิดความผูกพันของบุคลากร (Engagement) ที่ด ี 

มิติจิตใจ โรงพยาบาลแม่จันมีการสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนที่เกิดจากระบอบการสร้างการรับรู้คุณค่าของ 
งานที่บุคลากรรับผิดชอบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากภายใน เมื่อความสุขระดับปัจเจกหล่อหลอม 
รวมกันทีละน้อยจะก่อให้เกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ผ่านการรับรู้คุณค่าของงานโดยการ    
ชื่นชม ความดีงามของบุคลากร  

มิติด้านร่างกาย โรงพยาบาลแม่จันมุ่งเน้นให้บุคลากรมี work life balance ภายใต้สุขภาพร่างกาย   
ที ่แข็งแรง โดยมีการดำเนินการศูนย์ส ุขภาพดีว ัยทำงาน (Wellness Center) มีโค้ชสุขภาพที ่มาจาก
บุคลากร สหสาขาวิชาชีพ อาทิเช่น แพทย์ ทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ แพทย์แผนไทย     
เป็นต้น มีการดูแลสุขภาพทั้ง กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยให้มีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง มีการกำหนดเรื่องสุขภาพ
ของบุคลากร เป็นตัวชี้วัดหลักด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) จากยุทธศาสตร์ 4 Excellence 
ของกระทรวงสาธารณสุข  

มิติด้านสังคมและครอบครัว โรงพยาบาลแม่จันมีการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร อย่างต่อเนื่องจนในปี 2565 นี้ ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้
ส่งเสริม คุณธรรมตามแบบแม่แบบคุณธรรมแห่งชาติ คือ เพียงพอ วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู โดยมี
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม  

องค์กรแห่งความสุขต้องมีการดำเนินการให้ทุกๆ มิติของบุคลากรร่วมกัน ซึ่งมิติจิตใจ มิติร่างกาย  มิติ
สังคมและครอบครัว การสื่อสารและการตอบสนองอย่างเข้าใจและจริงใจ ถือเป็นหัวใจขององค์กรที่จะนำพา 
องค์กรสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

1. ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีการถ่ายทอดนโยบายสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการนำองค์กร 
แห่งความสุข  

2. มีการกำหนดเข็มมุ่งขององค์กรเป็นองค์การที่มีความสุข มีทีมนำคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร   
เป็นผู ้ร ับผิดชอบหลัก ผู ้ร ับผิดชอบทำแผน และดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื ่องร่วมกับทีมนำอื ่นๆ               
ที่เก่ียวข้อง  
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3. มีวัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการนำวัฒนธรรมองค์กรสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ 
โดยวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลแม่จัน คือ  

M – Motherhood เป็นผู้ให้ไม่หวังผลตอบแทน  
A – Knowledge application ประยุกต์ความรู้สู่บริการ  
E – Excellence service ส่งมอบบริการที่ดีที่สุด  
C – Change management ปรับตัวตามกาลเทศะ  
H – Harmonization ทำงานเป็นทีม  
A – Accountability รับผิดชอบหน้าที่  
N – No blame No shame ยอมรับความผิดพลาด คือ การเรียนรู้  

4. มีการสื่อสารภายในองค์กรในหลายช่องทาง ผู้ปฏิบัติสามารถแสดงความคิดเห็นได้และทีมนำ    
และหน่วยงานประชุมเพื่อสื่อสารมีการประชุมเพ่ือสื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอประจำทุกเดือน  

5. มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัย เช่น Wellness Center 
ศูนย์เครื ่องแพทย์ สนับสนุนให้บุคลากรมี Work life balance มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกลุ ่มดี       
เสี่ยง ป่วย เพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

1. การจัดอัตรากำลังบุคลากร และความก้าวหน้าในวิชาชีพให้เพียงพอกับภาระงาน เพื่อสร้างขวัญ
และกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข  

2. ดูแลเรื่องเวลาทำงานของบุคลากรตามกฎหมายแรงงาน เพ่ือให้บุคลากรมี Work life balance  

3. จัดทำโครงการให้ความรู้ทางการบริหารจัดการด้านการเงินแก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นข้อที่น่าจะ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของบุคลากรส่วนใหญ่ และมีคะแนนการประเมิน Happinometer อยู่ในลำดับต่ำ  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ในรูปแบบการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และ

ฟ้ืนฟูความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้รับบริการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสุข
ในการทำงานครอบคลุมมิติต่าง ๆ จะส่งผลที่ดีต่อผู้ให้บริการ และส่งผลต่อผู้รับบริการด้วย  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารองค์กรของโรงพยาบาล ทุกระดับให้ความสำคัญในกิจกรรมการพัฒนาความสุข ในองค์กร 

มีการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยนำผลที่ได้จากการสำรวจ ความสุขในองค์กร มาวิเคราะห์ 
ถึงสาเหตุ ปัจจัย และขับเคลื่อนลงสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาล มีการกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมาย    
ในการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข  

2. ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม   

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
2. มีการส่งเสริมและขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข ที ่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร         

ในองค์กร  
 
1. กิจกรรมด้าน Happy Body (สุขภาพดี)   

โรงพยาบาลแม่สาย มีการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้ร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรม       
การบริโภคท่ีดี/เหมาะสม โดยมีการจัดกิจกรรมตามปัจจัย ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้          

1.1 ปัจจัยเอื้อ มีการเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพ และปรับพฤติกรรมสุขภาพ มีการ       
วัดดัชนีมวลกาย ระดับไขมันต่างๆ รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี  
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1.2 ปัจจัยเสริม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นประจำทุกวันพุธ  
 
1.3 ปัจจัยเสริม โรงพยาบาลแม่สาย จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย  

สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น โรงยิมเนเซียม ฟิสเนสเซนเตอร์   

 
2. กิจกรรมด้าน Happy Relax (ผ่อนคลายดี)  

โรงพยาบาลแม่สายมีการจัดสิ่งแวดล้อม และสถานที่ ให้บุคลากรสามารถผ่อนคลายจากการทำงาน 
รวมถึงมีกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย 
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3. กิจกรรม Happy Heart (น้ำใจดี)  

โรงพยาบาลแม่สาย ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ   

4. กิจกรรม Happy Soul (จิตวิญญาณดี)  
โรงพยาบาลแม่สาย ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม ทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ปฏิบัติกิจตามศาสนา เช่น กิจกรรมตักบาตร ทุกวันจันทร์  
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5. กิจกรรม Happy Family (ครอบครัวดี)  
โรงพยาบาลแม่สาย ส่งเสริมความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจ กับบุคคลในครอบครัวของตนเอง 

เช่นกิจกรรมเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บป่วย 

 
6. กิจกรรม Happy Society (สังคมดี) 

โรงพยาบาลแม่สาย ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร
ภายนอกต่าง ๆ  

 
7. กิจกรรม Happy Brain (ใฝ่รู้ดี)  

โรงพยาบาลแม่สาย มีการจัดอบรม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่มีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
และให้โอกาสการพัฒนาตนเอง เช่น กิจกรรมอบรมความรู้ต่าง ๆ  
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การจัดเวทีวิชาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ R2R นวัตกรรม
ของหน่วยงาน ประจำปี 2565  

 
8. กิจกรรม Happy work-life (การงานดี)  

โรงพยาบาลแม่สาย มีการส่งเสริมความความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในตนเอง และ
องค์กร เช่น กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู่องค์กรแห่งความสุข  ทีมผู้บริหาร/ทีมนำองค์กร ได้ให้

ความสำคัญ โดยมีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ขององค์กร โดยพันธกิจของโรงพยาบาล คือ 1. น้อมนำพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน    
2. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน 3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 4. พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี   
มีความสุข โดยทางโรงพยาบาลได้พัฒนาให้บุคลากรให้เก่ง และดี มีความสุข ซึ่งได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการ 
HR และคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และขับเคลื่อนด้วยทีมกระบวนกร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เชียงของมีกระบวนกร จำนวน 1 คน ที่ผ่านมา รพ.ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเก่ง ดี 
และทำงานอย่างมีความสุข โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน และมีผลลัพธ์      
ที่เกิดขึ้นดังนี ้

1. จากการสำรวจระดับความสุขของบุคลากร โดยใช้การประเมิน  happinometer ระหว่างวันที่      
1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกลุ ่มเป้าหมายในการสำรวจทั้งสิ ้นจำนวน  219 คน และ           
มีผู้เข้าร่วมสำรวจทั้งสิ้น 219 คน คิดเป็น 100 % โดยผลสำรวจในภาพรวมพบว่า ผลความสุขของบุคลากร     
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 66.18 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แปลผลได้ว่า บุคลากรของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ เป็น บุคลากรมีความสุข (happy = ค่าเฉลี่ย 50 - 74.99) ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ปี 2564 ที่มีค่าเฉลี่ย 66.01 
 

 
 

โดยข้อที่บุคลากรมีความสุขมากที่สุดคือ happy heart (การมีน้ำใจดี) = 75.18 และ happy soul 
(การมีจิตวิญญาณดี = 73.66) ส่วนข้อที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือ happy money ซึ่งเป็นประเด็นที่ทาง
โรงพยาบาลได้กำหนดเป็นหัวข้อหลักท่ีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนในปี 2565 
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2. ความพึงพอใจความผูกพันของบุคลากร เพ่ิมข้ึน ปี 2562 75.24 ปี 2563 77.74 ปี 2564 79.86 
3. อัตราการลาออกของบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนด คือ ไม่เกินร้อยละ 5   
4. การนำระบบระบบลีน (Lean Management) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 

ทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน โดยในปี 2565 นวัตกรรมเรื่อง ประหยัดไฟฟ้าระบบ On peak-off 
peak ของงานซักฟอกและจ่ายกลาง และ PPE easy wear ของคณะกรรมการ IC ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ 
ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 เกิดการให้บริการแบบ One Stop Service 
เช่น หน่วยงานกายภาพบำบัด หน่วยงานงานรักษาพยาบาลชุมชน 

5. บุคลากรของโรงพยาบาลได้รับรางวัล คนศรีเชียงของ ประจำปี 2563 มอบโดยสภาวัฒนธรรม
อำเภอเชียงของ และได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม ประเภทบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563 และ 2564 
มอบโดยชมรมคนศรีเชียงราย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การทำงานเป็นทีม เนื่องจากจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งความสุขนั้นจะต้องร่วมมือ    

ร่วมใจกันทั้งองค์กร ดังนั้น ทีมในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขจึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการต่าง  ๆ 
ดำเนินการหลักๆโดย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ HR คณะกรรมการจริยธรรม ทีมกระบวนกรของ
โรงพยาบาล ซึ่งมาร่วมแชร์ความคิดเห็น กำหนดนโยบาย และร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
นอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานมูลนิสมเด็จพระยุพราช 
ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนหลักสูตรในการพัฒนากระบวนกร เพ่ือมาขับเคลื่อน
โรงพยาบาล อบรมหลักสูตร SHA และหลักสูตรอ่ืนๆ รวมถึงมีการช่วยเหลือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
อื่นๆที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยนำระบบลีน (Lean 
Management) มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยทีมกระบวนได้เชิญวิทยากรจากทีม รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ    
ทีมกระบวนกร รพร.หล่มเก่า นำโดย นพ.นพ.พนา พงศ์ชำนะภัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มเก่า โดยอบรม
เชิงปฏิบัติให้แก่บุคลากรทั้งหมดของรพ. ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
หลายปี บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันในองค์กร และมีความสุขในการทำงาน ซึ่งทาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของเพิ่งได้เริ่มดำเนินการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ได้ในเวลา
ไม่กี่ปีจึงอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน แต่สิ่งที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันของบุคลากร 
และการประเมินความสุขในทุกๆปีนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ผูกพันและความสุข ที่สำคัญ  ๆ ได้แก่ 
ปัจจัยความก้าวหน้าทางสายงาน ความเติบโตในอาชีพ และความเพียงพอของบุคลากร ซึ่งเป็นข้อจำกัด      
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลชุมชน ที่ไม่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน 
หรือผู้ปฏิบัติงาน จึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยผลักดันให้มีความเติบโตทางสายงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การผลักดันให้หัวหน้างานก้าวเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น เช่นหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่ง
ชำนาญการพิเศษ เพื่อขวัญกำลังใจในการทำงาน ส่วนผู้ปฏิบัติงานต่างๆ อยากให้มีตำแหน่งที่เพียงพอ ไม่ถูก
กดดัน การจ้างงานเพิ่มด้วยกรอบ FTE เพียงอย่างเดียว และปัจจัยอีกอย่างที่ค่อนข้างส่งผลต่อความสุขของ
บุคลากร คือ ปัจจัยด้านการเงิน ที่ส่งผลให้ในทุก ๆ ปีการประเมิน happinometer ของบุคลากร ผลการประเมิน
ในส่วน happy money จะมีผลการประเมินที่ต่ำ และทำให้เมื่อเฉลี่ยความสุขภาพรวมต่ำลงไปด้วย จึงอยาก
ให้ผ ู ้บร ิหารกระทรวงได ้ช ่วยผลักด ันการแก้ไขในส่วนนี ้ ให ้เป ็นร ูปธรรม เหมือนกระทรวงอื ่นๆ เช่น
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กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีโครงการแก้ไขหนี้สินของครู เป็นต้น ถ้าหากสองปัจจัยนี้ได้รับการผลักดันเพิ่มขึ้น     
จะทำให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมีความสุขในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพราะมีโอกาส
ในการก้าวหน้า ทำให้บุคลากรอยากพัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งที่เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น และจะส่งผลที่ดีต่อ
การบริการผู้ป่วยด้วยเช่นกัน 
            และอีกหนึ่งข้อเสนอคือ อยากให้มีการประเมิน happinometer ในทุกๆปีงบประมาณ เพื่อจะได้นำ
ผลการพัฒนามาปรับปรุงและแก้ไขได้ทันท่วงที 
 

ภาพประกอบ หรือคลิปวีดิโอองค์กรแห่งความสุข 
ที่ผ่านมา รพ.ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเก่ง ดี และทำงานอย่างมีความสุข     

เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
1. กิจกรรมปฐมนิเทศ ที่สอดแทรกทั้งเนื้อหาทางวิชาการ และกิจกรรมจากทีมกระบวนกรเพื ่อให้

บุคลากรใหม่ได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างสันติ และมีเป้าหมายในการ
ทำงานร่วมกัน 

  
 

            

2. ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เช่น กิจกรรม     
การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย กิจกรรม Free Run 
Sunday 
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           3.  กิจกรรม happy birthday รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร มอบของขวัญ
แก่บุคลากรทุกเดือน และรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร เพ่ือนำผลสะท้อนจากบุคลากรไปพัฒนา รพ.ต่อไป  

 
            4. กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ มอบของขวัญแก่บุคลากร 

       

5. กิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุ ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ให้กับโรงพยาบาล 
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6. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา 

                      

7. กิจกรรมทางวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมทำบุญรพ. 

  

8. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยนำระบบลีน (Lean Management) มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยทีมกระบวนได้เชิญวิทยากรจากทีม รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และทีมกระบวนกร รพร.หล่มเก่า    
นำโดย นพ.นพ.พนา พงศ์ชำนะภัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มเก่า โดยอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่บุคลากร
ทั้งหมดของ รพ. โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น 
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9. กิจกรรมยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมดี บุคลากรที่มีผล   
การปฏิบัติงานดี 

 
  10. กิจกรรม 5ส. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ น่าทำงาน ส่งเสริมบรรยากาศที่ดี       
ในการทำงาน  

 
11. การจัดอบรมบริหารการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ รพร.เชียงของ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 
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12. กิจกรรมประกวดกล่องออมบุญ เพื่อให้บุคลากรแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมให้
บุคลากรมีน้ำใจ รักการแบ่งปัน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขหน่วยงาน   
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จังหวดัเชียงราย 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายองค์กรแห่งความสุข พร้อมถ่ายทอดนโยบายสู่สมาชิกในทุกหน่วยงาน 
(รพ.สต.) ขององค์กร ผ่านการประชุมคณะกรรมการ คปสอ. , กลุ่ม ผอ.รพ.สต. และการประชุมประจำเดือน
ของบุคลากรในหน่วยงาน 
 2. สนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมสร้างสุขภายในหน่วยงานของตน  
 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ผ่านการนิเทศติดตาม เยี่ยมเสริม     
พลังร่วมกับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ของคณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ที่ประกอบไปด้วยทีมสหสาขา
วิชาชีพของทางโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพ.พาน) ทีมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และตัวแทนจาก รพ.สต.   
ในเขตอำเภอพาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

1. ข้อมูลการประเมินความสุข ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 - การประเมินความสุขจากการทำงานภาพรวมในระดับบุคคล เท่ากับ 66.79 

- การประเมินความสุขจากการทำงานภาพรวมในระดับหน่วยงาน เท่ากับ 66.51 
 2. มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขขององค์กรภาพรวม (รวมทุก รพ.สต.) อย่างต่อเนื่องทุกปี และในส่วนของ
แต่ละหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภายในขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

ควรให้มีการประเมินความสุขของบุคลากรและหน่วยงานในระบบ Happinometer ครั้งต่อปี เพื่อนำ
ข้อมูลมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ได้ 

 

 

 

 

 

 

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
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          กิจกรรม OD ในเจ้าหน้าที่    ผ้าป่าเพื่อสบทบกองทุน “คนพานไม่ทิ้งกัน” 

   

เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสร้างสุขภาพร่วมกับ อสม.ในอำเภอพาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
องคกรแห่งความสุข คือ สถานที่ทำงานที่มีสภาพทางกายภาพ สังคม และชุมชน โดยรอบ เอื้อต อ 

สุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดีของพนักงาน ปัจจยัในการเปน็องคกรแหง่ความสุข ได้แก 
1. พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญและกําลังใจ อันจะนํามาซึ่งความกระตือรือรน และความพอใจ              

ในการทำงาน เป็นคนมองโลกในแงดี 
2. ผู้บริหารองคกร ใหความสำคัญในการขับเคลื ่อนงาน มีภาวะผู้นําที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศน และ 

พฤติกรรมที่สอดคลองกันในการขับเคลื่อนการสร้างองคกรแห่งความสุขใหบรรลุผลสำเร็จ โดยที่ทุกคนในองคกร
ไดมี้สวนรว่มในการเรียนรูและมีการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

3. สภาพแวดลอมในการทำงาน บรรยากาศ สถานที่ทำงานนาอยู่ มีการทำงานเป็นทีมอย่างเขมแข็ง
มีสวนร่วมของทุกคนในองคกร มีการดำเนินการภายใตหลักจริยธรรมองคกรและกฎหมายที่เกี่ยวของรวมทั้ง
การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องตลอดทั้งกระบวนการ เพ่ือสร้างองคกรแหง่ความสุขได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารองคกร ใหความสำคัญในการดําเนินงาน ประกาศเป็นนโยบายขององคกร 

2. การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององคกร 

3. เจาหนาที่ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างตอ่เนื่อง 

ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องคกรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. มีรูปแบบการสร้างสุขที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความตองการของบุคลากรใหครอบคลุมในทุกมิติ 
2. ใชกระบวนการนําส่งความสุขตา่ง ๆ ผ่านไปยังการใหบริการแกประชาชน รวมทั้งกอใหเกิดความสุข

แกสังคมและชุมชน 
 

กิจกรรมการประชุมการจัดกิจกรรมการประชุมแบบมีสวนร่วม 
โดยใชหลักสุนทรียสนทนา, จิตตปญัญา และทำ BAR , AAR ทุกครั้งในการประชุม 
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กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเขาพรรษา 

 

กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน afternoon talking 

 
กิจกรรมรดน้ำดําหัวผูอาวุโสของหนวยงาน 

 

 

196



 

 

 
 
 

เขตสุขภาพที่ 2 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
ภายใต้การขับเคลื ่อนใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ ้มครอง 
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention, Protection and Promotion Excellence)  การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

โรงพยาบาลล ับแลได ้ม ีการข ับเคล ื ่อนในประเด ็นบ ุคลากรเป ็นเล ิศ (People Excellence) ภายใต้  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) : 
“เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่มีการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน ด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศ  ด้านสุขภาพ เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย บุคลากรสุขภาพดีมีความสุข” และดำเนินงานตามตัวชี้วัด Happinometer และ Happy Public Organization 
Index: HPI มีเป้าหมายการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  โรงพยาบาลลับแล ได้มีการประเมินผ่านระบบ 
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer)  
มีการตอบแบบประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89.61 พบว่าผลการประเมินความสุขในภาพรวมน้อยที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีคะแนนความสุขเฉลี่ยร้อยละ 64.11 โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านน้ำใจดี (Happy Heart) ร้อยละ 70.01  
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ร้อยละ 69.76 ครอบครัวดี (Happy Family) ร้อยละ 66.68 การงานดี (Happy Work Life) 
ร้อยละ 64.86 สุขภาพกายดี (Happy Body) ร้อยละ 64.61  สังคมดี (Happy Society) ร้อยละ 63.99  ใฝ่รู้ดี (Happy 
Brain) ร้อยละ 63.48 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) ร้อยละ 58.88 และสุขภาพเงินดี (Happy Money) ร้อยละ 54.69 
ตามลำดับ  

ความผูกพัน เฉลี่ยร้อยละ 66.28  สมดุลชีวิตกับการทำงาน เฉลี่ยร้อยละ 56.84  
ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 56.06 

(กำลังพัฒนา) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยแยกตามหมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 ความสำเร็จ (Success) ร้อยละ 85.71 
หมวดที่ 5 การลงทุน (Investment) ร้อยละ 50.00 หมวดที่ 3 สุขภาพกาย-ใจ (Body & Mind) ร้อยละ 46.03 หมวดที่ 4 
บรรยากาศ (Atmosphere) ร้อยละ 45.00 และหมวดที่ 2 การบริหาร (Administration) ร้อยละ 43.57 ตามลำดับ  

จากผลการประเมินดังกล่าว จึงสรุปข้อมูลภาพรวมนำเสนอข้อมูลให้ผู ้บริหารรับทราบ เพื ่อให้นโยบาย 
การจัดกิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงานตามปัญหาที่พบดังกล่าว และคืนข้อมูลให้ทุกหน่วยงานทราบข้อมูล เพื่อนำข้อมูล 
ที่ได้ นำไปร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงาน และรวบรวมข้อมูลนำเสนอ 
ผลการดำเนินงานต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารและทีมนำให้ความสำคัญ เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
2. นโยบายการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจ สำคัญของโรงพยาบาลลับแล 

ที่มุ่งเน้นองค์กรแห่งความสุข 
3. บุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

คลิปวิดิโอ : https://www.youtube.com/watch?v=LTXspaO8RSo 
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วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปี 2565 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน ด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรสุขภาพดีมีความสุข 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้เอ้ือต่อระบบบริการและมีความทันสมัย 
3. พัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรและสนับสนุนให้มีบุคลากรเพียงพอ และมีองค์ความรู้ สุขภาพดี 

และมีความสุข 
4. ส่งเสริมและพัฒนางานสิ่งแวดล้อมบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพ 

เป้าหมายหลัก (Goal) 
(Goal) ร่วม 
 1. ประชาชนสุขภาพดีปลอดภัย มีความฉลาดทางสุขภาพในการดูแลตนเอง 
 2. ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย เอ้ือต่อระบบบริการ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง 
 3. มีการจัดสรรด้านงบประมาณด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
 4. บุคลากรของโรงพยาบาลได้ร ับการพัฒนาสักยภาพพร้อมให้บริการ มีสมรรถนะที ่สำคัญ  
ในการทำงานและมีความสุข 
 5. ระบบการจัดการโรคอุบัติใหม่ และอุบัติภัยมีประสิทธิภาพ 
 6. มีภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานด้านสุขภาพ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐานธำรงการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการโรงพยาบาล (HA)  
 2. เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การฟื้นฟู และการสร้างเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกับปัญหาในบริบทพ้ืนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 
 3. เพื ่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้สามารถตอบสนองระบบบริการ ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ  
สร้างความพึงพอใจ และก่อเกิดรายได้ต่อองค์กร 
 4. เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อความสำเร็จขององค์กร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมการป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูรักษา และบริการส่งต่อ 
 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการบริการ และสารสนเทศ สู่การสร้างรายได้ 
และนวัตกรรมสุขภาพ 
 3. เพิ่มสักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมด้านบริการและการเปลี่ยนแปงสังคมโลก และมีสุขภาพดี  
มีความสุข 
 4. ส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการโรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้ำ
และอุบัติภัย 
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แผนปฏิบัติการ/ กิจกรรมสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน “เติมรัก เสริมสร้างสุข ขางโรงพยาบาลลับแล” 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมาย
เหตุ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

1. 
ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวน 
เพ่ือให้บุคลากร
ประเมิน
ความสุข 
บุคลากร และ
ประเมินสุข
ภาวะองค์กร 

1. เพ่ือ
ประเมิน
ความสุข
บุคลากรและ
ประเมินสุข
ภาวะองค์กร 

1. บุคลากร
โรงพยาบาล
ลับแล
ประเมิน
ความสุขไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

1. บุคลากรทราบผล
การประเมินความสุข
ของตนเองในแต่ละ
ด้านน้ำใจดี จิตวิญ
ยาณดี ครอบครัวดี 
การงานดี 
2. ความผูกพัน 
3. สมดุลชีวิตกับการ
ทำงาน 
4. การประเมินสุข
ภาวะองค์กร (Happy 
Public Organization 
Index) 

 1 ธันวาคม 
2564 – 28 
กุมภาพันธ์ 
2565 

 

2. หน่วยงาน
วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการประเมิน
และจัดทำ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรมสร้าง
สุข 

2. เพ่ือพัฒนา
เสริมสร้าง
ความรักและ
ความผูกพัน
องค์กร สู่
องค์กรแห่ง
ความสุข 

2. ทุก
หน่วยงาน
ทราบผลการ
ประเมิน
ความสุขและ
จัดทำ
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม
สร้างสุขใน
หน่วยงาน 

5. เกิดการพัฒนา
เสริมสร้างความรัก
และความผูกพัน
องค์กรในหน่วยงาน 

 มีนาคม – 
กันยายน 
2565 

 

3. ติดตามและ
สรุปกิจกรรม
สร้างสุข 

      

ปัญหาอุปสรรค 
 สถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อบุคลากรพยาบาล 
ดังนี้ 
 1. ต้องทำงานหนักเพ่ิมขึ้น บางครั้งได้รับการพักผ่อนน้อย 
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 2. สัมพันธภาพทางสังคมลดลง เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงทำให้
กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ในองค์กรบางอย่างไม่สามารถทำได้ เช่น การจัดงานปีใหม่ งานสงกรานต์  
การกินอาหารร่วมกัน เป็นต้น 
 3. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ ่มขึ ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าเจลล้างมือ ค่าหน้ากากอนามัย  
ค่าชุดตรวจ ATK เป็นต้น 
 4. การไม่สามารถเดินทางไปอบรมนอกสถานที่ได้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ทีมผู้บริหารมีความเข้าใจถึงองค์ประกอบที่จะทำให้บุคลากรมีความสุข 
 2. สามารถบูรณาการกับการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม อนามัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เข้าใจในคุณค่าแห่งองค์กรแห่งความสุข 
 2. ควรให้ความสำคัญการพัฒนาด้านวิชาการควบคู่การพัฒนาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ เพ่ือความสุข
ที่ยั่งยืน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 

 

บทสรุปผูบ้ริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุข 
นํานโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 มาขับเคลื่อนการดําเนินงานองคกร      

แห่งความสุข และสงเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น ซึ่งสงผลใหบุคลากรของโรงพยาบาล        
บานตาก เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ใหบรรลุเป้าหมายร่วมขององคกร คือ “ประชาชน 
สุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และได้มีการทำการแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 1. ยุทธศาสตร์
ด้านสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2. ยุทธศาสตร์บริการ    
เป็นเลิศ (Service Excellence) 3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4. แผนยุทธศาสตร์
บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence ) 

ในสวนของยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้กำหนดเป็นนโยบายคุณภาพชีวิต
ในโรงพยาบาลบานตาก มีขอบเขตดังนี้ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในโรงพยาบาล มีสุขภาวะทางกาย อารมณ และสังคมที่ดี 
2. สนับสนุนใหเจาหนาที่ทำงานร่วมกันอยา่งมีความสุข 
3. เนนการทำงานเป็นทีม เจาหนาที่มีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 
4. เสริมสร้างขวัญและกําลังในใหกับเจาหนาที่ทุกระดับ 
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณค่าตอองคกร 
6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผลการดําเนินงานภาพรวมของโรงพยาบาลบานตาก มีผลลัพธ์ที่นาพึงพอใจซึ่งเบื้องหลังของความสำเรจ็นั้น 

คือ 
  1. การถ่ายทอดนโยบายของผู้บร ิหารลงสู่ผู้ปฏิบ ัต ิใหรอบรู ร่วมกันอย่างชัดเจน มีการติดตามผล  
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้รับผิดชอบรายงานถึงปญหา อุปสรรค และหาแนวทางดำเนินการแกไขร่วมกัน
แบบสร้างสรรค จึงเห็นผลลัพธ์ ความสุขที่เกิดขึ้น สงผลใหงานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความ 
ตึงเครียดจากการทำงาน ลดความขัดแย้งในองคกร 

2. ผู้นําองคกรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและการเป็นตนแบบ/แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 
และการดำเนินชีวิต (ครองตน ครองคน ครองงาน) ใหแกผู้ปฏิบัติ 

3. การจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการทำงานอย่างมีความสุข ในรอบปที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุง สิ่งแวดลอม
และอารยสถาปตยอยู่ในระดับ Green& Clean Plus 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงการทำงานอย่างมีความสุข จึงกำหนดกรอบแนวทาง       
การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาพวะองค์กร 
(Happy Public Organization Index : HPI) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรักความผูกพันองค์กร 
ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนงาน
ในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและ ก้าวหน้าได้อย่างยั ่งย ืน เป็นองค์กรแห่งความสุข มีกรอบแนวทาง             
การขับเคลื่อนในการทำงานและความผูกพันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม สาธาราณสุขอำเภอบ้านตาก จึงได้มี
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร ประกอบด้วย 11 มิติ คือ สุขภาพกายดี   
ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดีสุขภาพ เงินดี การงานดี ความผูกพัน สมดุลชีวิต
กับการทำงาน เกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด ส่งผลให้บุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่
มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”   

จากการวิเคราะห์ Happinometer ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก และได้มีการจัดทำ 
แผนสร้างสุขในหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  

นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านตาก ได้เห็นความสำคัญของการเป็นจิตอาสา คือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของ
ผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย ด้วยจิต      
ที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น จะเน้นว่า ไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา “จิตวิญญาณ” 
ของเราด้วย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตากทุกคนจึงได้สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน และได้
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในองค์กรและในชุมชน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

บุคลากรได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เกิดความเสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ได้ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาในชุมชนและหมู่บ้านเป็นประจำ โดยร่วมกับประชาชน หน่วยงานราชการในชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  
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ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การดำเนินงานเพื่อให้โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยบรรลุเป้าหมายองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ผู้บริหาร

และที่นำได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้แนวทางการดำเนินงานที่มีเป้าหมายให้
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน และต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลฯ 
ดังนี้  

1. ประชาชนต้องมีสุขภาพดี โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานครอบคลุมองค์ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน 
คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพ  

2. เจ้าหน้าที่ต้องมีความสุข โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวชิาการ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จัดหาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดขั้นตอนการทำงาน จัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความรัก 
ความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดูแลสุขภาพบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุน  ให้มีกิจกรรมสร้างสุขภาพ
สำหรับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

3. ระบบสุขภาพต้องยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสุขภาพ ให้ผู้รับบริการ สามารถ
เข้าถึงระบบบริการได้อย่างมีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นโดยท่านเจ้าคุณประสังวรกิจโกศล (เจ้าอาวาสวัด

หนองโว้ง) โดยการรวบรวมกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ จากประชาชน เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ทุกรุ่น ได้รับการถ่ายทอดเจตนารมณ์ และปณิธานอันเมตากรุณาของท่านเจ้าคุณฯ มาอย่างต่อเนื่องที่ต้องการ 
ให้ประชาชนห่างและหายจากโรคภัยไข้เจ็บ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จึงมีความเป็นจิตอาสา และมีความ
เมตตาต่อผู้รับบริการมาโดยตลอด  

2. ผู้บริหารและทีมนำ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร 
กิจกรรมที่สร้างความมีจิตอาสา และสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้ร่วมคิด ร่วมทำตลอดจน 
การทำงานเป็นทีม  

3. ผู้บริหารและทีมนำ ให้ความสำคัญในการดูแลเรื่องความปลอดภัยจากการทำงาน และการดูแลสุขภาพ
อนามัยของบุคลากร ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อความปลอดภัยต่อบุคลากรและผู้รับบริการ สนับสนุนโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน  

4. ผู้บริหารและทีมนำ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการ ในการ 
ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลทั้งในส่วนการให้บริการและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล  

5. มีการประเมินความพึงพอใจ ทั้งในส่วนของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาระบบ 
บริการให้เอ้ือให้เกิดความสุขแก่ผู้รับบริการและบุคลากรโรงพยาบาล 
 
 
 

206



 

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์แห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
กระทรวงสาธารณสุขควรให้การสนับสนุนและดูแลบุคลากรในส่วนที ่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ 

ของ ผู ้บริหารในระดับโรงพยาบาล อย่างต่อเนื ่อง เท่าเทียมและเป็นธรรมต่อบุคลากรทุกระดับ เช่น  
ค่าตอบแทน การเลื่อนระดับ ทั้งนี้เพื่อเอื้อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขกับการทำงานเพิ่มขึ้นและส่งเสริม 
ให้การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ผู ้บริหารต้องให้ความสำคัญ 
กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข โดยมีกระบวน 
การดำเนินงานเพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร  ถ้าคนมีความสุขในการทำงาน 
ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และจัดระบบงานเพื ่อลดความขัดแย้งในองค์กร งานที่ได้รับมอบหมายจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ส่งผลให้พฤติกรรมคนเปลี่ยนและมีแนวโน้มพัฒนาที่ดีขึ้น 
การพัฒนาคน ต้องสนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู ้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื ่อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้ สึก  
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ให้คุณค่าจัดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร สนับสนุนงบประมาณ  
ในการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานดี มีความปลอดภัย มีความผ่อนคลาย สะอาดตา เป็นระเบียบเรียบร้อย  
เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น และตอบสนองที่รวดเร็ว มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้า  
ของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการงานอาชีพ 
2. การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ไม่จับผิด 

กระตุ้นให้บุคลากรรายงานปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ  ขึ้น สร้างวัฒนธรรม 
การรายงานความเสี่ยง 

3. การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Tram work) มี Tram work ที่ดี ปรับทัศนคติในการทำงาน คิดบวก 
4. จัดกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร เช่น กีฬาสาธารณสุข งานรับน้อง งานเกษียณ  

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ความก้าวหน้าในวิชาชาชีพ การงานที่มั่นคงมีตำแหน่งรองรับทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 
2. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
3. มีสวัสดิการที่ดี บ้านพักท่ีอยู่อาศัย 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างองค์กรแห่งความสุของค์กรต้นแบบ 
5. การศึกษาดูงานองค์กรแห่งความสุขท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 ที่มาและวิธีการดำเนินงาน 

 จากผลการประเมินความสุขบุคลากรในปี 2565 ภาพรวมได้คะแนน 58.02 พบว่า มิติด้านผ่อนคลายดี   
(Happy relax) ได้คะแนนน้อยสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 49.38 รองลงมาคือสุขภาพการเงิน (Happy money)  มีค่าเฉลี่ยที่ 49.7  
จึงได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผ่อนคลายดี และด้านสุขภาพการเงิน ดังนี้ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขด้านผ่อนคลายดี ได้แก่ ปัจจัยจากการที่บุคลากรต้องทำงานตอบโต้สถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ ่มมีการระบาดตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบันและในช่วงที่ผ่านมามีการระบาดเพิ ่มข้ึน 
อย่างรวดเร็วผ ู ้ป ่วยมีจำนวนมาก ซึ ่งทำใหมีภาระงานและความเสี ่ยงเพิ ่มขึ ้น บุคลากรเกิดความเหนื ่อยล้า  
และเกิดความเครียดจากการทำงาน ไม่มีเวลาออกกำลังกายผ่อนคลายจากความเครียด 

 ปัจจัยที ่ส่งผลต่อระดับความสุขด้านการเงิน ได้แก่ ปัจจัยรายจ่ายจำนวนมากและมีหนี้สินจากสถาบัน 
ทางการเงินหลาย  ๆแห่ง รายได้ต่อเดือนน้อยและไม่มีรายได้เสริม  

 ดังนั ้นผู ้บร ิหารและทีมนำโรงพยาบาล ได้ผลักดันในการแก้ไขปัญหาบุคลากรมีภาระงานเพิ ่มโดย 
ได้จัดตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับบุคลากรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น จัดให้มีการหมุนเวียนบุคลากร 
ที่มีความเครียดสูงและความเครียดต่ำ เพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้ามากเกินไป จัดสวัสดิการให้บุคลากรทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการนวดแผนไทยนอกเวลาทำงาน การเข้าใช้บริการออกกำลังกายที่ศูนย์ฟิตเนสได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใชจ้า่ย 
เป็นต้น สำหรับด้านการเงินการคลังของทั้งโรงพยาบาลและของบุคลากร โดยการจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN)  
และทำ Business Plan กำหนดผู้รับผิดชอบและกำกับติดตามโดยทีม CFO สม่ำเสมอทุกเดือน ทำให้สถานการณ์ 
ด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาล เริ่มดีขึ้นสามารถจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่า OT  ให้บุคลากรได้ตรงเวลาทุกเดือน 
อีกทั้งได้เชิญสถาบันทางการเงินเข้ามาให้ความรู้นำเสนอโครงการต่าง ๆ  ให้กับบุคลากร ส่วนกระบวนการส่งเสริม 
และสร้างวัฒนธรรมแห่งความสุขด้านอ่ืน  ๆได้ทำควบคู่ไปกบันโยบายและมาตรฐานต่างๆของโรงพยาบาล ดังนี้  
 1. โรงพยาบาลคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับ (Happy Soul)  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม 
  2. ประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อประกาศนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมถ่ายทอดแนวคิด สร้างแนวทาง
การมีส่วนร่วม ร่วมกำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล 

3. ประกาศเจตนารมณ์ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ “พอเพียง จิตอาสา มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม” ทุกฝ่าย  
ทุกหน่วยงาน 
  4. จัดตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพ่ือเป็นทีมนำ
ในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญต่าง  ๆได้แก่ การสวดมนต์เจริญสติ ก่อนการประชุมในเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ        

การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจร ิยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลวิเช ียรบุรี  โดยการจัด 
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ “สื่อสารสุขใจ ได้ใจ ได้งาน” จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
อาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญต่าง  ๆ
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 2. มีคณะกรรมการและการประเมิน ITA มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ในโรงพยาบาล (Happy Society)  
 3. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) เพื ่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดและทักษะพื้นฐาน  
ในการประเมินตัวเอง มองเห็นคุณค่าของงานที่ทำ มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความท้าทาย
ในการทำงาน ทั้งในระดับตนเองและทีมงาน เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีความภาคภูมิใจ และการมีคุณค่าในตนเองต่อผู้อ่ืน
และสังคม นำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานบริการที ่ดี 
และปลอดภัย (Happy Brain) 
 4. มูลนิธิโรงพยาบาลวิเชียรบุรี มีการจัดตั้งกองทุนย่อยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสังคม เช่น กองทุนปันรัก  
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ระยะสุดท้าย กองทุนอุ่นรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัว และสนับสนุนการทำ
กิจกรรมเพื่อให้ผู ้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะอยู่ในโรงพยาบาล รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย/
ครอบครัวกับบุคลากรของโรงพยาบาลบุคลากรระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้การทำงาน 
เป็นทีม เช่น การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์และวันลอยกระทง (Happy Heart, Happy 
Society)  
 5. ส่งเสริมและเชิดชูบุคลากรต้นแบบความดี มีการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกในเวที 
ที่มีการจัดกิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาล ชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีในสื่อกลางของโรงพยาบาล เช่น ใน Facebook 
กลุ่มไลน์ของโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน (Happy 
Society) 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ให้บุคลากรทุกระดับมีความผาสุกในการทำงาน สร้างคุณค่าในตนเอง  
และความภาคภูมิใจแก่บุคลากร ได้แก่  

กิจกรรมร่วมมือร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ เป็นการตอบสนอง
นโยบาย Green & Clean Hospital และสร้างพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจให้กับบุคลากรและผู้มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  

 กิจกรรม Big Cleaning Day/5ส. ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรม
ร่วมกันสร้างที่ทำงาน ให้เป็นเหมือนบ้านที ่น่าอยู่น่าทำงาน ทำให้บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมเกิดความรัก  
และความผูกพันต่อองค์กร  

 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับ  
การตรวจสุขภาพทุกปี เมื่อพบกลุ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะได้รับ
การดูแลจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมที่จะติดตามเข้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพต่อไป (Happy 
Body) 

 ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล ซึ่งทั้ง 2 ชมรม ได้มีแผนที่ 
จะจัดกิจกรรมเล่นดนตรีมอบความสุขให้แก่บุคลากรและผู้มารับบริการในช่วงพักเที่ยงที่แผนกผู้ป่วยนอก 
ชมรมโยคะและชมรมเต้นแอโรบิค จัดกิจกรรมในช่วงเลิกงานเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย  
เพ่ือสุขภาพ และเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน (Happy Relax) 
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ผลการดำเนินงาน 
 1. บุคลากรได้รับการจัดสวัสดิการทั ้งด้านที ่พัก ความปลอดภัย ด้านสุขภายกายและใจเพิ ่มขึ้น           
มีกิจกรรมที ่เป็นรูปธรรม ที ่สามารถแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการภาระงาน การดูแลสุขภาพ            
ของบุคลากร การดำเนินการจ้างเหมาให้บริการในหลายงานเพื่อลดภาระงานของบุ คลากร ซึ่งจะช่วยให้
บุคลากรได้มีเวลาบริหารจัดการตัวเองให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (Work Life 
Balance) มากขึ้น 
 2. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาล ปี 2562 - 2565
พบว่า ปี 2562 จำนวน 28 ครั้ง ปี 2563 จำนวน 30 ครั้ง ปี 2564 จำนวน 18 ครั้ง และปี 2565 (2 ไตรมาส) 
จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลง 
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปี 2565  
ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ คะแนนการประเมิน 100 คะแนน 
 4. สถานการณ์ว ิกฤติทางการเง ินในปี  2562 - 2565 พบว่า ปี 2562 ระดับวิกฤติ 7, ปี 2563  
ระดับวิกฤติ 6 และป ี2564 ระดับวิกฤติ 2 และป ี2565 ระดับวิกฤติ 0 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ด้านนโยบายและแผน 

 จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเชื่อมโยงมาถึงนโยบายระดับเขต ระดั บจังหวัด 
และการทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลที่มีเป้าหมายที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า  
มีความผาสุกในการทำงาน ดังนั ้นโรงพยาบาลวิเชียรบุรีจึงได้บรรจุแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
 2. ด้านผู้บริหารและทีมนำองค์กร 
 ผู้บริหารทั้งระดับผู้นำองค์กรและทีมนำ หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติในการบริหาร
บุคลากรที ่จะต้องพัฒนาทั ้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื ่อให้ทุกคนต้องมีสุขภาพกายที ่ด ีมีความสุข  
ในการทำงาน 
 3. ด้านโครงสร้าง 
 มีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน 
 4. ค่านิยมองค์กร 
 โรงพยาบาลมีค่านิยมองค์กร “การมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการ
ข้อมูลบนฐานของความเป็นจริง” ซึ่งทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. จัดให้มีการขับเคลื่อนโครงการ Happy MOPH online อย่างจริงจัง เช่น จัดทำเว็บไซต์หรือไลน์ 

เว็บเพจ โดยเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านการสร้างสุข ได้แก่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานนักสร้างสุข
ออนไลน์ บทเรียนนักสร้างสุข บทเรียน Money Trainer กลยุทธ์การสร้างสุขบุคลากร ในช่วงที่ต้องทำงาน    
ท้าทายกับการระบาดของโควิด-19  

2. จัดกิจกรรมสร้างสุขบุคลากรที่ทุกคนสามารถเลือก Login เข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น โครงการส่งเสริม
สุขภาพการเงินที่ดี ก้าวเพื่อสุขภาพ  

3. สร้างเว็บเพจกลุ่มเครือข่ายทีมสร้างสุข 
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4. การประเมิน Happinometer/HPI ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และพัฒนาช่องทางที่สามารถ
เข้าประเมินได้ง่ายขึ้น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

จากสถานการณ์บุคลากรในองค์กรกลุ ่มหนึ ่งมีปัญหาหนี้นอกระบบภายในโรงพยาบาล ซึ ่งเป็น  
ข่าว ปรากฎตามสื่อหนังสือพิมพ์ หรือสื่อทางสังคมออนไลน์ ประกอบกับสถานการณ์การบริหารการเงิ น 
การคลังของโรงพยาบาล มีว ิกฤตทางการเงิน ในระดับ 7 ทำให้เจ้าหน้าที ่ขาดความสุขในการทำงาน  
ดังนั้น กลุ่มบุคคลผู้ได้รับรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2560 ร่วมกับผู้บริหาร
โรงพยาบาล จึงได้ริเริ่มผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นภายใน
โรงพยาบาล โดยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้โรงพยาบาลหล่มสักเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ        
คู่คุณธรรม   

วิธีการดำเนินงาน  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม   
2. ประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อประกาศนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมถ่ายทอดแนวคิด ปรับทัศนคติ

สร้างแนวทางการมีส่วนร่วม ร่วมกำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล   
3. ประกาศเจตนารมณ์ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน  
4. จัดตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหล่มสัก เพื่อเป็นทีมนำ

ในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ การสวดมนต์เจริญสติภาวนาก่อน  
การ ประชุมในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ กิจกรรมการเคารพธงชาติและสวดมนต์ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาล ร่วมกับผู้มารับบริการในทุกเช้าวันอังคารของสัปดาห์   

5. คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และคณะกรรมการ ITA ส่งเสริมดำเนินการคุณธรรม 
และ ความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง การบริหารการเงินการคลัง  
โดยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

6. ส่งเสริมและเชิดชูบุคลากรต้นแบบความดีตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลโดยจัดทำกล่องรับความดี 
ทาง Facebook ทางไลน์กลุ ่ม พร้อมทั ้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ ได้รับการคัดเลือก ในเวที         
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือน หรือในกิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาล  

7. ส่งเสริมให้มีพื ้นที ่แลกเปลี ่ยน เผยแพร่ การดำเนินการที ่เป็นแบบอย่างตามอัตลักษณ์ของ 
โรงพยาบาลคุณธรรม เช่น เวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง ทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาง Facebook ทาง Line ผ่านกิจกรรม
การพบปะของบุคลากรที่สำคัญภายในองค์กร   

8. แผนงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ 
MOPH คปสอ. หล่มสัก จัดอบรมบุคลากร จำนวน 100 คน จำนวน 1 ครั้ง/วัน คัดเลือกและมอบเกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 25 คน ในส่วนแผนงานโครงการกิจกรรมธรรมะสัญจร 
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการบริหารจ ัดการด้านการเงิน  
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19   
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9. กิจกรรมโรงพยาบาลที่ฉันรัก โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความผาสุก  
ในการทำงาน สร้างคุณค่าในตนเองและความภาคภูมิใจแก่บุคลากร นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อความรัก  
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กิจกรรมพาแลง เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร พบปะ พูดคุย  
ร้องเพลง ภายหลังจากความเครียดและเหนื่อยล้าจากการทำงาน และ ยังเป็นอีกเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจจากบุคลากร กิจกรรม HR สัญจร ร่วมกับผู้บริหาร และทีมนำ
การบริหารทรัพยากรบุคคลลงพูดคุยร่วมกับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับผู้ปฏิบัติในรูปแบบไม่เป็นทางการ
ทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่รับฟังสะท้อน ความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติระดับล่างในการดำเนินงาน
นโยบายที่สำคัญขององค์กร กิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และเอื้อต่อการทำงาน เป็นการตอบสนองนโยบาย 
Green & Clean Hospital และนโยบาย 5ส ซึ ่งเป ็นกิจกรรมที ่ ส ่งเสร ิมให ้บ ุคลากรได ้ทำกิจกรรมร่วมกัน  
เพ่ือให้เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร กิจกรรมจัดสรรสวัสดิการ บุคลากร ทีมผู้บริหารเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ที ่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของ สวัสดิการองค์กร และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดำเนินการปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจ โดยการเจรจา 
ไกล่เกลี่ยทั้ง 2 ฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างจิตสำนึก
และปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต ภายใต้โครงการ 
“โรงพยาบาลพอเพียง”  

ผลการดำเนินงาน  
1. การวิเคราะห์ระดับความสุขภาพรวมองค์กร โดยการประเมิน Happinometer ในปี 2565  เมื่อวิเคราะห์

ภาพรวมองค์กรพบว่าบุคลากรมีความสุขคิดเป็น 62.52% โดยมีคะแนนระดับความสุขเฉลี่ย 7.06 คะแนน เมื่อเทยีบ
เต็ม 10 คะแนน ส่วนใหญ่พบช่วง 7-10 คะแนน คิดเป็น 63.6% อย่างไรก็ตาม พบเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความสุขเลย 3 คน 
คิดเป็น 0.68% เกิดจากความเครียดในการจัดการกับภาระหนี้สินร่วมกับค่าตอบแทนที่ได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
ทำให้ไม่มีความสุข เมื่อวิเคราะห์ระดับความสุขของบุคลากร จำแนกรายด้านทั้ง 9 ด้านพบว่า บุคลากรมีระดับ
ความสุขด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) มากที่สุด คิดเป็น 69.541% รองลงมา คือ ด้านน้ำใจดี (Happy Heart)  
คิดเป็น 69.29% และด้านสุขภาพกายดี (Happy Body) พบ 64.39% ส่วนมิติที ่บุคลากรมีความสุขน้อยที ่สุด  
พบว่าด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) น้อยที่สุดเพียง 51.52% และรองลงมาคือ ด้านผ่อนคลายดี (Happy 
Relax) พบ 55.53%  เม ื ่อว ิ เคราะห์พบว ่า ด ้าน Happy Relax สัมพันธ ์ก ับ Happy Body ก็ค ือการมีเวลา  
ในการพักผ่อนหย่อนใจน้อยจากปริมาณงาน และปัญหาการขาดอัตรากำลัง โดยเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงลึก พบว่า
กลุ่มที่มีเวลาในการทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจน้อย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคลากรทางวิชาชีพที่ต้องขึ้นเวร ซึ่งกระทบ
ต่อการมีเวลาออกกำลังกาย/สัปดาห์น้อยลงหรือไม่มีเวลาออกกำลังกายเลย แม้ว่าบุคลากรโรงพยาบาลหล่มสักสว่น
ใหญ ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ มีค่า BMI ไม่เกินมาตรฐาน สำหรับค่า BMI ของบุคลากรเฉลี่ยที่ 24.86 เมื่อวิเคราะห์
ค่า BMI ในการประเมินภาวะอ้วนพบว่าเจ้าหน้าที ่ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับปกติ (18.5-22.9) มากที ่ส ุด คิดเป็น 
37.8% (165) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีค่า BMI อยู่ในภาวะปกติ แต่เมื่อพิจารณารองลงมา พบบุคลากร 
มีค่า BMI อยู่ในระดับอ้วนระดับ 2 คิดเป็น 22.7% (99) เมื่อพิจารณารอบเอวของบุคลากรโรงพยาบาลหล่มสัก 
พบว่าค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวอยู่ที่ 79 เซนติเมตร โดย เพศชายที่มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐานเส้นรอบเอวของคนเอเชีย 
(ชาย ไม่เกิน 90 ซม.) พบจำนวน 21 ราย คิดเป็น 22.58% ของเพศชายทั้งหมด โดยส่วนใหญ่รอบเอว อยู่ในภาวะ
ปกติจำนวน 72 คน คิดเป็น 77.42% ส่วนเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ในภาวะปกติ (หญิงไม่เกิน 80 ซม.) จำนวน 219 คน 
คิดเป็น 64.22% แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบบุคลากรเพศหญิงที่มีรอบเอวเกินจำนวน 122 คน คิดเป็น 35.78%  
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2. จากการประเมินความพึงพอใจผู ้รับบริการ พบว่า ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
ปี 2563 - 2565 ในส ่วนผู ้ร ับบร ิการร ้อยละ 74.27, 85.61 ,87.47 ในกลุ ่มผ ู ้ป ่วยนอก ร ้อยละ 70.63, 72.00  
และ 70.72 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

3. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ พบว่า จำนวนเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ด้านพฤติกรรมบริการ
ของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2563 - 2565 เท่ากับ 191, 374 ,178 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน  

4. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 - 2565  
ของหน่วยงานอยู่ในระดับดีมาก และหน่วยงานได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ Best Practice การบริหารการเงิน
การคลัง CFO Model จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ด้านนโยบายและแผน  
จากการที่มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและเชื่อมโยงมาถึงนโยบายของจังหวัด ประกอบกับ

นโยบายและแผนของโรงพยาบาล และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนทั้งด้านร่างกาย และจิตใจซึ่งระบุไว้ 
ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ จึงเป็นเรื่องที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน  

2. ด้านผู้บริหารหรือผู้นำ  
ผู้บริหารทั้งระดับผู้นำองค์กรและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ที่มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดในด้านการบริหารคน 

ทั้งร่างกายและจิตใจ ประกอบกับปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดและของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง เปิดโอกาส
ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ 

3. ด้านโครงสร้าง  
มีโครงสร้างการดำเนินงานตั้งแต่ผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและแบ่งส่วน

งานรับผิดชอบที่ชัดเจน  
4. ค่านิยมองค์กร  
โรงพยาบาลมีค่านิยมขององค์กรซึ่งประกาศใช้ และมีการสื่อสารโดยทั่วถึงกัน   
5. ผู้รับผิดชอบ และทีมงาน   
มีใจรัก ความคิดสร้างสรรค์ เต็มใจและตั ้งใจ เห็นความสำคัญของการพัฒนาคน มีแผนยุทธศาสตร์   

ในการพัฒนาคน มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน งานจริยธรรมและคุณธรรมงานจิตอาสา และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ภายใต้โครงการมิตรภาพบำบัด มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และบูรณาการร่วมกัน  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริม Happy Relax (ผ่อนคลายดี) ควรเพิ่มกิจกรรมอื่น ๆ เช่น จัดให้มีการนวดแผนไทย 

การนวดผ่อนคลาย การให้หน่วยงานพาไปเข้าวัดฟังธรรม การนิมนต์พระมาเทศน์กิจกรรม ล่องเรือไหว้พระเก้าวัด  
กีฬาสีการจัดห้องระบายความเครียด ให้ร้องเพลง หรือให้ตะโกนระบายความเครียดเป็นต้น  

2. ควรเพ่ิมระยะเวลาของกิจกรรม และจำนวนครั้งในการทำกิจกรรมให้มากขึ้น  
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริม Happy Society (สังคมดี) น่าจะให้แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

เพ่ือสังคมสลับหมุนเวียนกันไป ควรจัดกิจกรรมมอบของ หรือมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน ในโรงเรียนห่างไกล  
  4. การจัดกิจกรรมส่งเสริม Happy Money (การเงินดี) ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงิน 

การออมในรูปแบบต่าง  ๆควรจัดหากิจกรรมที่เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
 5. ข้อเสนอแนะอื ่นๆ ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื ่อง ผู ้บริหารควรให้ความใส่ใจ  

และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ  ควรหากิจกรรมที่เจ้าหน้าที ่ต่างหน่วยงานสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ 
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เพ่ือความสัมพันธ์อันดี ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุข ในประเด็นต่างๆ 
จากบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของ ข้าราชการมากที่สุด การกำหนด
กิจกรรมใด ๆ ควรคำนึงถึงทรัพยากรของหน่วยงานว่ามีเพียงพอเหมาะสม หรือไม่ ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง  ๆอย่างต่อเนื่อง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สิ่งท่ีผู้บริหารควรม ี
1. มีความเป็นผู้นำ จูงใจผู้คนให้เต็มใจร่วมมือ บริหารผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติหรือรักต่อบุคคลใด  ๆเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
3. เป็นผู้ดำรงตนอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต้อง มีความชัดเจน มีความเป็นธรรม และตัดสินใจแก้ไข

ปัญหา เพ่ือความถูกต้อง 
4. เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์  
5. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่ดีในทุก  ๆด้าน 
6. เป็นผู้มีทักษะหลายด้าน ทั้งการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ การจัดการที่ดี และบริหารส่วนต่างๆ 
7. รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย อัพเดทความรู้ใหม่  ๆเพ่ือตัดสินใจในการบริหาร หรือ ตัดสินใจ ในหลาย  ๆด้าน 
8. เป็นผู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดูแลหน้าที่ของตนเอง อย่างเหมาะสมไม่ก้าวก่าย

งานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ 
9. เป็นผู้กล้าตัดสินใจปัญหาได้อย่างมั่นคง ไม่ลังเลในความคิด 
10. เป็นผู ้ที ่ใช้ยุทธวิธีและเทคนิค ทักษะและวิธ ีการที ่เหมาะสม รวดเร็ว และถูกต้องในการตัดสินใจ  

ในแต่ละเรื่อง 
11. เป็นผู้บริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ทั้งเจ้านาย ลูกน้อง เพ่ือน และบุคคลทั่วไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การบริหารจัดการการดำเนินงานตามรูปแบบองค์กรคุณธรรม ตามหลักการบริหารงาน 4 M 
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) คือ คนทำงาน บุคลากรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การสร้างแรงจูงใจ

และขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้บางหน่วยงานจะพบว่าขาดแคลนบุคลากร แต่ด้วยทีมสาธารณสุข
อำเภอวังโป่ง มีขวัญและกำลังใจที่ดีจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ได้รับการจัดสรรบุคลากร ในการทำงานระหว่าง
หน่วยในองค์กรเดียวกัน จึงนำพาองค์กรขับเคลื่อนให้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารเงิน (Money) คือ การบริหารจัดการเงินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในการดูแล
สุขภาพประชาชนของแต่ละหน่วยงาน ถึงแม้ว่าบางแห่งเพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสามารถหารายได้เข้าหน่วยงาน 
ตามรูปแบบการจัดสรรเงินต่างๆ ได้ แต่ยังพบว่าบางแห่งก็ยังต้องการรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม โดยทางทีมบริหาร 
ได้หาแนวทางการทำงาน ที่ประหยัดงบประมาณแต่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

3. การบริหารจัดการวัสดุ (Material) คือ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน โดยดำเนินการตามวัสดุอุปกรณ์ 
ที่มีหรือเท่าที่พอจะจัดสรรได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การส่งงานตามแบบฟอร์มต่างๆ ทดแทน
การใช้กระดาษ การใช้แอพพลิเคชั่นในการสื่อสารและ การส่งต่อข้อมูลเพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 

4. การบริหารจัดการ (Management) คือ การนำพาองค์กรให้ดำเนินงานภายใต้ ความขาดแคลนและปัญหา
อุปสรรคต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายของการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอวังโป่งได้ดำเนินงานตามรูปแบบองค์กรคุณธรรม โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้เกิดประสิทธิภาพ 
อย่างสูงสุดเพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การดำเนินงานต่างๆ ต้องอาศัยขวัญและกำลังใจในการทำงาน ถึงแม้ว่าจะพบปัญหาอุปสรรค  

ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุข ออกนโยบายการทำงานที่ง่าย 
กระชับต่อการทำงาน ให้บุคลากรได้ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง มุ่งเน้นการให้บริการสุขภาพของประชาชน    
อย่างแท้จริง 
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เขตสุขภาพที่ 3 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองมะโมง จงัหวัดชัยนาท 

 
บทสรุปผูบ้ริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

การทำงานในทุกองค์กร การก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานแต่ละงานถือเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่จะทำให้
องค์กรนั้นๆประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสำคัญที่ต้ังไว้ ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่ง
ที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์กร ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันในเกือบทุกองค์กรมุ่งเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มากขึน้ โดยเน้นเรื่องของการทำงานอย่างมีความสุข เนื่องจากเม่ือบุคลากรมีความสุขในการทำงาน ก็จะทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
โรงพยาบาลหนองมะโมง เป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557 บุคลากรส่วนใหญ่ 

เป็นคนในพื้นที่ รักบ้านเกิด อยู่มาตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดครั้งแรก เป็นผู้ร่วมบุกเบิกให้โรงพยาบาลมีความเจริญขึ้นมา 
อยู่ทุกวันนี้ ทำให้มีความภาคภูมิใจในผลผลิตที่ตนเองได้บุกเบิกมา จึงมีความรักต่อหน่วยงาน เป็นแรงผลักดันให้มีความตั้งใจ
ในการทำงาน มีความรักความสามัคคี มีความเป็นพี่ เป็นน้องทุ่มเทในการทำงาน เป็นอย่างมาก และที่สำคัญผู้บริหาร 
ให้การสนับสนุนในการพัฒนางานทุกเรื่อง เข้าถึงง่าย มีความเป็นกันเอง ดูแลเรื่องค่าตอบแทนอย่างเต็มที่ ภายใต้ระเบียบ 
ที่ถูกต้อง จึงเป็นขวัญกำลังใจอย่างหนึ่งให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
เงิน ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทุกสิ่ง เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินทั่งนั้น จากคะแนน

ประเมินองค์กรแห่งความสุข คะแนนสุขภาพเงินดีมีค่าคะแนนต่ำสุด (ร้อยละ 54.97) ถ้ามีการเพิ่มรายได้ เช่น 
เงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย, พ.ต.ส.,ค่าตอบแทนการอยู่เวรนอกเวลาราชการ และอ่ืน ๆ 
ก็จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานมากกว่าที่เป็นอยู่ได้ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลชุมตาบง จงัหวัดนครสวรรค์ 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ผู้บริหารมีการนำองค์กรแห่งความสุข ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข  
ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 

1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

2. สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานนา่อยู่ และชุมชน
สมานฉันท ์

 
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข ตัวชี้วัดที่ 52 องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
 

ระยะเวลา การดำเนินงาน/กิจกรรม 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 1. หน่วยงานกำหนดนโยบาย 
และกลไกสร้างสุข 
2. จัดตั้งคระกรรมการหรือ
คณะทำงานขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 
หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข 

1. นโยบาย และกลไกลสร้าง
สุขของหน่วยงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
2. คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการ 
หรือคณะทำงาน หรือคำสั่ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข 

ผู้รับผิดชอบงาน
องค์กรแห่งความสุข
ของทุกหน่วยงาน 
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ระยะเวลา การดำเนินงาน/กิจกรรม 
เอกสาร/หลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 2 1. บุคลากรของหน่วยงานเข้า
ตอบแบบประเมินความสุขของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) 
2. ผู้บริหารและหัวหน้างาน 
ตอบแบบประเมินความสุขของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) และ
ประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ 
(Happy Public 
Organization Index: HPI) 
โดยลงทะเบียนผู้เข้าใช้ผ่านทาง
เว็บไซต์ Happy MOPH ผ่าน 
URL. 
https://happy.moph.go.th 
ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  

1. จำนวนบุคลากรเป้าหมาย
ที่ลงทะเบียนเข้าทำแบบ
ประเมินความสุขของ
บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข 
(Happinometer) ใน
เว็บไซต์ Happy MOPH (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จำนวนบุลคากรทั้งหมด) 
2. จำนวนผู้บริหารและ
หัวหน้างานที่ตอบแบบ
ประเมินความสุขของ
บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข 
(Happinometer) และ
ประเมินสุขภาวะองค์กร
ภาครัฐ (Happy Public 
Organization Index: HPI) 

ผู้รับผิดชอบงาน
องค์กรแห่งความสุข
ของทุกหน่วยงาน 
(Admin หน่วยงาน)/ 
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ไตรมาสที่ 3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
องค์ความรู้ในการสร้างสุข หรือ
กิจกรรมสร้างสุข ผ่านการ
ประชุมของหน่วยงาน หรือ
เว็บไซต์ Happy MOPH หรือ
การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน 

1. บันทึกรายงานการประชุม 
หรือ 
2. หลักฐานการเผยแพร่
กิจกรรมสร้างสุขของ
หน่วยงานในเว็บไซต์ Happy 
MOPH หรือ 
3. ภาพกิจกรรมของ
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบงาน
องค์กรแห่งความสุข
ของทุกหน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 4 1. มีการประเมินตนเองด้วย
เกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
2. จัดทำผลการดำเนินงานการ
สร้างสุขของหน่วยงานใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ ส่งมายังกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2565 

1. ประเมินตนเองด้วยเกณฑ์
องค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพ กระทรวง
สาธารณสุข 
2. ผลการดำเนินงานการ
สร้างสุขของหน่วยงานใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ 

ผู้รับผิดชอบงาน
องค์กรแห่งความสุข
ของทุกหน่วยงาน/ 
สสจ.นครสวรรค ์

225



 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การนำองค์กร ผู้บริหารมีการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นให้

เจ้าหน้าที่มีความสุข ดำเนินการสนับสนุน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้าง ให้เจ้าหน้าที่
มีความสุข พัฒนาที่ทำงานให้น่าอยู่ และเสริมสร้างชุมชนสมานฉันท์ โดยมอบหมายตัวชี้วัด ให้ผู้รับผิดชอบงาน 
สร้างสุขดำเนินการ 

2. การวางแผนและดำเนินการ มีการวางแผนดำเนินการสร้างสุขในองค์กร ประจำปี 2565 โดยนำข้อมูล 
จากผลการประเมิน Happinometer ปี 2565 นำด้านที่ขาดและต้องพัฒนาหรือสร้างเสริมต่อไป ประกอบกับข้อมูล
สถานการณ์ปัจจุบันมาปรับใช้ให้เหมาะสมในการดำเนินงาน มาจัดทำแผนสร้างสุขในองค์กรของโรงพยาบาลชุมตาบง 
ปี 2565 โดยมุ่งเน้นการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ วิถีใหม่ แนวทางใหม่ เหมาะสมและความสุขได้จริง ภายใต้สถานการณ์
ที่ยังจำกัดในกิจกรรมการดำเนินงาน 

3. ทีม มีทีมนำ/ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร มีการกำหนดผู้รับผิดชอบให้
เกิดการดำเนินงานไปสู่เจ้าหน้าที่ ให้เกิดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 

4. ความร่วมมือโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที ่ทุกระดับ  
มีการตอบรับต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ดี ให้ความสนใจและชื่นชอบในกิจกรรมที่ผ่อนคลายร่วมกัน 

5. การพัฒนาต่อยอด ทีมนำ/ผู้รับผิดชอบ มีการนำผลการพัฒนา/สร้างเสริมตามแผนสร้างสุขในปทีี่ผ่านมา 
และปีนี้ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสร้างสุขในปีต่อ ๆ ไป สรุปผล ต่อยอด และพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างสุข 
ในองค์กรอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
1. ให้มีการประเมิน Happinometer แบบต่อเนื ่องในทุกปี เพื ่อทราบผลการเปลี ่ยนแปลงของ       

การพัฒนา 
2. ขอให้ปรับปรุงระบบการประเมิน Happinometer ให้สามารถแปลผลข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

ได้และนำผลการประเมินมาใช้ได้เลย เพ่ือความรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ผลการประเมินองค์กรแห่งความสุข ปี 2565 
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การดำเนินการตามแผนสร้างสุขในองค์กร HAPPINOMETER 3 ด้าน ได้แก่ 

สุขภาพการเงินดี Happy Money 
1. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจด้านการเงินให้เจ้าหน้าที ่ทุกระดับ (การจ่ายเงินค่าตอบแทน         

ให้เจ้าหน้าที่สม่ำเสมอ ได้แก่ ค่าตอบแทน OT ค่าตอบแทน ฉ.11 และเงินเพ่ิมค่าตอบแทนต่างๆ)  
2. โครงการจัดทำความก้าวหน้าในตำแหน่งงานให้เจ้าหน้าที่ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ เพิ่มโอกาส

และอนาคตทางการเงิน  
3. กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์สร้างรายได้เสริม แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
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ผ่อนคลายดี Happy Relax 
1. กิจกรรมการอวยพรวันเกิด ประจำเดือน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน  
2. กิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขหน่วยงาน (ช่องทางสื่อสารถึงผู้บริหาร)  
3. กิจกรรมประเมินสุขภาพจิตใจ (แบบประเมินออนไลน์)  
4. กิจกรรมออกกาลังกาย ผ่อนคลายใจ 

 
 
 
 

228



 

 

สังคมดี Happy Society 
1. กิจกรรม 5 ส หน่วยงาน 
2. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปีของหน่วยงาน 
3. กิจกรรมจิตอาสา 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 องค์กรแห่งความสุข คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู ้ส ึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุ  
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดและหลักการ ในการพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กร 
แห่งความสุขแบบความสุข 8 ประการคือ  

1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body)  
      2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain)  
      3. การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family)  
      4. การเป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart)  
      5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  
      6. การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax)  
      7. การเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/สังคมของตนเอง (Happy Society)  
      8. การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul)  
 สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
องค์กรแห่งความสุข (แบบความสุข 8 ประการ) ให้เข้าใจเสียก่อน เพราะการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมองค์กร
แห่งความสุขไม่จำเป็นต้องทำทั้ง 8 กล่องแห่งความสุข แต่ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยกันประเมินความพร้อม
ได้ว่าองค์กรแห่งความสุขที่แท้จริงขององค์กร มีเรื่องใดมาก น้อย สภาพบริบท  ทุนเดิมและวัฒนธรรมองค์กร
เป็นอย่างไร การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กรแต่เป็นหน้าที่  
ของทุกคนในองค์กร ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงาน ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือน
บ้านหลังที่ 2 ของคนทำงาน การสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องสร้างสมดุลของการทำงานให้เกิดขึ้น 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ หรือองค์กรสู่  
ความเป็นเลิศในอนาคต 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การสร้างองค์กรแห่งความสุข และนำไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จนั้นองค์กรจะต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งหลักสำคญัที่
เป็นแกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ คือ ความเป็นผู้นำ (Leadership engagement) 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน (worker involvement) ซึ่งขึ้นอยู่กับจริยธรรมและการให้คุณค่า (values and 
ethics) เมื่อคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานตามที่ตนถนัดและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสม ก็จะทำให้ได้คนเก่งไว้ในองค์กรซึ่งส่งผลต่อผลิตผลขององค์กรที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
อย่างแน่นอน 
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ภาพกิจกรรม 

ด้าน Happy body ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการออกกำลังกาย 

ด้าน Happy money ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการออมเงิน และ หารายได้เสริมช่วงหลังเลิกงาน  
ด้าน Happy relax มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำบุญ งานจิตอาสา งานกีฬา ปลูกต้นไม้ 
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กิจกรรมการทำงานวิถีใหม่ New normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
เช่น ประชุมออนไลน์  การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดสถานที่ทำงาน  

การให้บริการที่เน้นการลดการแออัด การใช้สื่อออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 

  

  

  

 

 

 

232



 

 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ ้นไม่ได้ หากบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ      
การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  ผู้บริหารได้เห็น
ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว จึงได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กำลังคนเป็นเลิศ 
(People Excellence Strategy) มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรเป็น “คนดี มีคุณค่า มีความผาสุก” ผ่านการ        
ใช้เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public 
Organization Index: HPI) เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนการสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่างๆ ให้บุคลากร
มีความสุขกับการทำงาน ควบคู่กับการมีสุขภาพกายท่ีดี ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมท่ีปลอดภัย 

ผู้บริหารจึงได้กำหนดให้มีการสำรวจในทุกปีเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีโอกาสในการวิเคราะห์
ข้อมูล จัดทำแผน ดำเนินการและประเมินผล แผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำไปสู่การทำ
แผนงานโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดและหลักการในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขแบบความสุข 8 ประการ คือ 

1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์       
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี  

2. Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื ้ออาทรต่อกันและกัน เนื ่องจากมีความว่าเชื่อความสุข         
ที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้  

3. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนทำงาน และพักอาศัย มีสังคม
และสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี 
ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มี
ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่
คนทำงานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การทำงาน  

5. Happy Brain (หาความรู้) มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นำไปสู่
การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงานเพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ        
มาเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วย
บุคลากรที่มีศักยภาพ  

6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า 
หลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ดำเนินไปในเส้นทางที่ดีได้ ทำให้    
ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี 
และมีความศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง  

7. Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ 
วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าท่ีจำเป็น ยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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8. Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนำไปเป็น
หลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี ในสังคม (รักตนเอง 
รักครอบครัว รักการงาน รักเพ่ือน รักในสิ่งที่พอเพียง)  

ดังนั้นผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health)  
ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู ้สร้างและผู้นำ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ ้นในหมู่ประชาชน  
โดยได้กำหนดจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ภายใต้การขับเคลื่อน
ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 

1. การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ ้มครองผู ้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention ,Protection and 
Promotion Excellence)  

2. การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4. การบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
ซึ่งการขับเคลื่อนในประเด็นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้าน

สาธารณสุข ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร หรือ Cooperate KPIs จำนวน 2 ตัว ประกอบด้วยHappinometer 
และ Happy Public Organization Index: HPI มีเป้าหมายการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การสร้างองค์กรแห่งความสุข และนำไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จนั้นองค์กรจะต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือทุกคนในองค์กร  

1. มีการบริหารจัดการ ให้การสนับสนุนและการเป็นผู้นำ 
2. มีสถานที่ท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. มีรางวัลเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่แลกเปลี่ยนและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 
4. มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญ  เพื่อเป็นการมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์

เหมือนกัน 
5. มีการสื่อสารในช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อย เพ่ือรับผิดชอบงานในแต่ละเรื่องชัดเจน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์กำลังคนของหน่วยงาน 
 2. การดำเนินการสำรวจ Happinometer & HPI 
 3. การวิเคราะห์ผล Happinometer & HPI 
 4. การวางแผนสร้างสุขในองค์กร 
 5. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ Implementation 
 6. ฝึกอบรมนักสร้างสุข 
 7. ฝึกอบรมนักบริหารความสุข 
 8. ติดตามประเมินผล 
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ภาพกิจกรรม 
1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์       

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี 

 
      2. Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้จริง
คือการเป็นผู้ให้  
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3. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนทำงาน และพักอาศัย มีสังคม
และสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี 
ทำให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มี
ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

 
 
 
 

 
4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่

คนทำงานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การทำงาน  
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5. Happy Brain (หาความรู ้) มีการศึกษาหาความรู ้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง  ๆ 
นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความม่ันคงก้าวหน้าในการทำงานเพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ        
มาเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วย
บุคลากรที่มีศักยภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า 
หลัก ธรรมคำสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการดำเนินชีวิตของทุกคนให้ดำเนินไปในเส้นทางที่ดีได้ ทำให้  
ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดดี ท ำดี 
และมีความศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง  

 

 
 
 

237



 

 

7. Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักใช้ 
วิธีเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าท่ีจำเป็น ยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
8. Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพ่ือ

นำไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จักความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดี  
ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพ่ือน รักในสิ่งที่พอเพียง) 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่าง มีความสุข 
จึงกำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)  และการประเมินสุข
ภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) และ กรมสุขภาพจิตได้กำหนดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)”         เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง 
ความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน 
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้า      ได้อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งความสุข 
มีการจัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี 
ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี และการงานดี  

แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลหนองฉาง มุ ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ 
มีสุขภาพดี และมีความผูกพันองค์กร เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุขและคุณธรรมย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน  

จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ของโรงพยาบาลหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2564 พบว่าปัญหาด้านการเป็นผู ้มีคุณธรรมและความ กตัญญู(Happy Soul)  
มีค่าเฉลี ่ยร้อยละ 68.82 , ด้านการเป็นผู ้ที ่มีน้ำใจช่วยเหลือผู ้อื ่น (Happy Heart) ค่าเฉลี ่ย   ร้อยละ 68.05 ,  
ด้านการเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  66.21 , ด้านการเป็นผู้ที่มี
สุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  63.70 ,   ด้านการเป็นผู้ที่รักและดูแล
องค์กร/สังคมของตนเองได้ (Happy Society) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  63.25 , ด้าน  การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมือ
อาชีพในงาน (Happy Brain ) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.01 , ด้านการผ่อนคลายดี (Happy relax) , มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
56.39 และด้านการเงินดี (Happy money) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 54.86 ณ ปัจจุบันทุกคนต่างดำเนินชีวิตในภาวะ 
ที่ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เผชิญกับโรคระบาด โควิด-19 ทำให้มีปัญหา ในเรื่องเศรษฐกิจ ภาระงานมากขึ้น ร่างกายเหนื่อย
ล้าจากการใช้ชีวิตและละเลยการใส่ใจตัวเองขาดการออกกำลังกายและการพักผ่อน ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพและเป็นจุดเริ ่มต้นของความเสี ่ยงโรคทางกายและโรคทางใจตามมา ดังนั ้น คณะกรรมการองค์กร 
แห่งความสุขและคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร จากการรวมตัวของทุกกลุ่มงาน เห็นถึงความสำคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการ ปรับคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและคณะทำงานสร้างส ุขขององค ์กร 
จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดให้ มีโครงการ/กิจกรรม 
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข : Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้  

1. การดูแลให้มีบุคลากรเพียงพอ ด้วยรักษาบุคลากรไว้ด้วยแนวคิด 3 E และทำสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือ/   มีความ
ปลอดภัยในการทำงาน   

2. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ได้แก่ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ HA, C0vid-19, CPR, Hight alert 
drug, Update (intermediate care, DM, HT) การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก/ITA, อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.  
  3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี ได้แก่ ตรวจร่างกายประจำปี, เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อ
และอันตราย, เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีนครบ, Fitness, ชมรมกิจกรรมไม่เข้าจังหวะ, กีฬาสัมพันธ์   
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  4. กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันองค์กร ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ, บุคคลต้นแบบ คำชื่นชม/ เผยแพร่
บุคคลที่ทำผลงานหรือทำความดีทางวารสารโรงพยาบาล, เกษียณอายุ, ธรรมมะนำทาง, ทำบุญปีใหม่, ถวายเทียน 
วันเข้าพรรษา, จิตอาสาดนตรีบำบัด   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่ของบุคลากร 

ส่งเสริม สนับสนุนในการทำกิจกรรมของบุคลากร  
2. มีการกำหนดคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อน

การสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม  
3. สังคมและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในโรงพยาบาล คงความต่อเนื่อง ไม่มองข้ามจุดเล็กๆ  แต่มี

เรื่องราวดี ๆ เพิ่มโอกาสและความพร้อม ทำโดยไม่ฝืน/ไม่ได้ถูกบังคับ  
4. กระบวนการสร้างสุขในองค์กรจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยคุณลักษณะบุคคลของบุคลากร

ในองค์กรที ่หล่อหลอมเข้ากันได้เป็นตัวขับเคลื ่อนกระบวนการสร้างสุข คุณลักษณะบุคคลของบุคลากร           
ที่องค์กรสร้างสุขต้องการ ได้แก่ ทัศนคติและการกระทำทางบวก มองเห็นคุณค่าของงาน การช่วยเหลือแบ่งปัน 
และแลกเปลี่ยน การให้ความไว้วางใจ การร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท สัมพันธภาพ และความผูกพัน วิธีการจึงต้อง 
เน้นที่การพัฒนาทักษะทางสังคม (social skills) เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการกับอารมณ์ ทักษะ 
การจัดการความยุ่งยากและข้อขัดแย้ง เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. การประเมินความสุขโดยใช้ Happinometer มีส่วนการนำไปสู ่การออกแบบกระบวนการสร้างสุข 

ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามบริบท  
2. เสริมสร้างการใช้ IT มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/นำเสนอให้รับรู้ เพื่อกระตุ้นการสร้าง

ความสุข  
3. ปัจจัยคุณลักษณะบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กรสร้างสุข 8 ได้แก่ การคิดบวก (being  positives) 

การแสดงออกทางสร้างสรรค์ (positive section) การแสดงอารมณ์ทางบวก (positive  emotions) ทัศนคติไว้วางใจ 
(trust attitude) การแบ่งปันและแลกเปลี ่ยนหรือพฤติกรรมเชิงสังคม  (pro-social behavior) สภาวะสุขภาพ 
(health status) เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวส่วนหนึ ่งม ีล ักษณะส่งผลซึ ่งก ันและกัน (a two-way interaction)  
โดยบางครั้งปัจจัยอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลในการสร้างสุขและบางครั้งก็อาจกลับทางกันได้ เช่น การมีร่างกาย
แข็งแรงส่งผลให้มีความสุข ขณะเดียวกันการมีภาวะสุขก็ส่งผลให้ร่างกายมีกำลังสดชื่นแจ่มใส เป็นต้น  

4. สำหรับปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดการสร้างสุขในช่วงเวลาการทำงาน ซึ่งควบคุมโดยผู้บริหารและ
ผู ้ที ่ม ีหน้าที ่ร ับผิดชอบในองค์กร ได้แก่ ระบบการจัดการ (management systems) บรรยากาศ ในองค์กร
(organizational climate) สภาพแวดล ้อมในการทำงาน (organizational environment) ม ีส ่ วนทำให ้ เกิด
กระบวนการและกิจกรรมสร้างสุข สุขภาพของพนักงานโดยรวม และผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการ
สร้างสิ่งดังกล่าว  
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“เรื่องการสร้างองค์กรแห่งความสุข: Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ” 

ที่มาและความสำคัญ  
จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไว้ 4 ประเด็น 

ประกอบด้วย การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( Prevention  Promotion & 
Protection Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ปัจจัยหลักส ำคัญคือบุคลากร    
ซึ่งต้องได้รับการดูแลและพัฒนา ตลอดจนเตรียมความพร้อม เพื่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร  
ทั้งนี้การสรรหา คัดเลือก และการธำรงรักษาคนดี คนเก่งนั้น ถือได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้องค์กรมีการ
พัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้หน่วยงานโรงพยาบาลหนองฉาง มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนความสุข  
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลมีความสุขในการทำงานและผูกพันในองค์กร  
3. ทำให้ทุกคนเข้าใจและได้เรียนรู้วิถีสร้างสมดุลชีวิตด้วยโลกความสุข 3 ใบที่ทับซ้อนกัน ได้แก่      

โลกของตนเอง ครอบครัว และสังคม ผ่านองค์ประกอบแห่งความสุข 8 ประการ  

กลุ่มเป้าหมาย  
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  

วิธีการประเมินผล  
1. วัดผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
2. วัดผลการประเมินความสุขบุคลากรมากกว่า ร้อยละ 60  
3. ความพึงพอใจของบุคลากรมากกว่า ร้อยละ 70 

ข้อมูล/
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ปีงบ 
2558 

ปีงบ 
2559 

ปีงบ 
2560 

ปีงบ 
2561 

ปีงบ 
2562 

ปีงบ 
2563 

ปีงบ 
2564 

ปีงบ 
2565 

ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

≥ 75% 66.58 84.88 N/A 69.95 69.98 71.36 71.38 รอผล 

ความผูกพัน
ของบุคลากร 

≥ 85% 69.36 79.75 72.77 77.90 80.22 82.31 79.62 รอผล 

ความสุขของ
บุคลากร 

≥ 75% 72.88 79.09 60.45 - 63.27 - 63.24 - 

หมายเหตุ: รอผล คือกำลังเก็บตัวชี้วัด สิ้นสุด สิ้นเดือน สิงหาคม 2565 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขอำเภอสว่างอารมณ ์จังหวดัอุทัยธาน ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ได้ทำแนวคิดองค์กรแห่งความสุข มุ่งเน้นการดำเนินงาน 
“คนทำงานในองค์กร” ทุกคนมีความสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม       
มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพ พัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้ และการขับเคลื่อนองค์กร 
เครือข่ายในการสร้างคุณภาพชีวิต คนทำงาน ด้วยเป็นความสำคัญที่ว่าเมื่อคนในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดี
ต่อผลการดำเนินงานขององค์กร ความผาสุกของครอบครัว ชุมชน 
 การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน   
ในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที ่เกิดขึ ้น ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิด งานที ่ได้              
รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตรึงเครียดในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ลดความขัดแย้งในองค์กรที่เกิดข้ึนในการทำงาน 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   
 1. การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมและการปฏิบัติงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขอำเภอสากเหล็ก จังหวดัพิจิตร 

 
“การสร้างสุขด้วยส่ิงแวดล้อมดี” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ในชีว ิตการทำงาน ทุกๆคนอาจได้เจอกับสิ ่งแวดล้อมที ่ต ่างกัน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน 
จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรเป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ขององค์กรได้อย่างดี ยิ่งสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอสากเหล็กเป็นองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนและเสริมกิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมด้วยระบบคุณธรรม 
โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนมีจิตเมตตา มีความสามัคคีและมีความรับผิดชอบ เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนอัตลักษณ์
ของตนเอง เพ่ือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะบุคลากรคือกลไกสำคัญ ในการชี้ขาดความสำเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์กร บุคลกรทุกระดับล้วนเป็นฟันเฟืองที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน  
ซึ่งองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก ให้ความสำคัญของคนในองค์กรเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะเป็น 
คนเก่งและคนดีแล้ว ที่สำคัญต้องมีความสุข จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความสุขขององค์กรเรียบร้อยแล้ว  
จึงได้จัดทำแผนสร้างสุขในระดับองค์กรโดยรับฟังข้อเสนอจากบุคลากรในทุกระดับและได้ข้อตกลงร่วมกันในประเด็น 
“การสร้างสุขด้วย สิ่งแวดล้อมดี” โดยการสร้างแรงบันดาลใจ การจัดเวทีนำเสนอองค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิด 
การทบทวน และวางภาพฝันร่วมกัน ทำให้บุคลากรกรในหน่วยงานได้มีสัมพันธภาพและกิจกรรมดีๆร่วมกันเกิด 
ความรัก ความผูกพันในองค์กร เกิดสมดุลชีวิตในการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ จากการได้รับ 
การชื ่นชมจากบุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน  
สามมารถพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพต่อไป   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การสะท้อนความรู้สึก  
2. การสร้างความผูกพันของคนในองค์กร  
3. การสื่อสารเชิงบวก  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
มีเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอสิ่งดี ๆ ที่อยากบอก อยากทำ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง จังหวัดพิจิตร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ชุมชนประสบปัญหาความเดือนร้อน การเจ็บป่วย ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ความทุกข์ยากในการดำเนินชวีิต 
ความเป็นอยู่ มีการช่วยเหลือกันในหมู่เครือญาติด้วยกัน แต่บางรายญาติ  ๆ  ไม่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 
ทำให้เกิดที่มาของ “ชุมชนบ้านทะนง ไม่ทอดทิ้งกัน”เพื่อช่วยเหลือคนชุมชนที่เดือดร้อน โดยในชุมชนมี อสม.  
ทุกหมู่บ้านที่สามารถรับทราบข้อมูลและส่งข้อมูล มาให้รับทราบในวันที่ประชุม อสม.ประจำเดือน ได้ร่วมกันบรจิาค
เงินเพื่อช่วยเหลือ ทำให้นำมาสู้การจัดตั้งกองทุน 10 บาท โดย อสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลทะนง รวมกันบริจาคเดือนละ10 บาท ทุกเดือน ใน 1 เดือนได้รับเงิน 3,430 บาท ปัจจุบันมียอดสะสม 
เป็นเงิน 81,310 บาท เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเมื่อคนในชุมชนเดือนร้อน จะสามารถนำเงินออกมาช่วยเหลือ
ได้ โดยผ่านมติในที่ประชุม  และยังสภาองค์กรชุมชนจัดให้มีกองทุนสวัสดิการชุชนตำบลทะนง มีเก็บการเป็นสมาชิก
เดือนละ 20 บาท ได้ดำเนินการมา 12 ปี มีเงินทุนหมุนเวียนมาก 1 ล้าน  โดยมีจัดสวัสดิการที่เด่นให้กับสมาชิก  
คือ ป่วยนอนโรงพยาบาลได้คืนละ 300 บาท ปีละไม่เกิน 2ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 5 คืน และมีงบส่วนหนึ่งไว้ช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้และสาธารณะประโยชน์10% และสภาองค์กรชุมชนได้มีเสนอขอความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพอเพียง  
ปีละประมาณ 7-10 หลัง ดำเนินการต่อเนื ่องมา 6 ปี  โดยจัดทำแผนซ่อมบ้านไปแล้ว เป็นจำนวน 54 หลัง 
โดยจัดเรียงลำดับการช่วยเหลือไว้ตามความจำเป็นเร่งด่วนปัญหาในการซ่อมแซมบ้านแต่ละครั้งงบประมาณที่ได้รับ 
ไม่เพียงพอ ต้องของบบริจาคจากในชุมชนและกองทุนช่วยเหลือต่าง ๆ  ในการซ่อมแซมบ้านแต่ละครั้ง มีการช่วย 
ทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ จนเกิดความสำเร็จในแต่ละหลัง และยังมีกองทุนสวัสดิการตำบลทะนง-ตำบลท่าขม้ิน 
ที่มีงบบริจาคช่วยเหลืออีกปีละ 10,000 บาท ไว้ช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน 
  ช ุมชนตำบลทะนง สมควรกับการเป็นชุมชนที ่ม ีความเสียสละ มีจ ิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
และผู ้อื ่น มีการแบ่งบัน มีความพอเพียง มีความโอบอ้อมอารีแก่เพื ่อนมนุษย์ร่วมโลก เมื ่อมีความเดือดร้อน 
การคัดเล ือก จัดลำดับตามลำดับของความเดือดร้อนของแต่ละคน ต้องอาศัยความสุจร ิต ยุต ิธรรมและ 
มีความเที่ยงตรง เพ่ือเกิดความเป็นธรรมกับคนในชุมชน การมีส่วนรวมกันในแต่ละกิจกรรม 
 ปี 2564  มีการระบาดโรคโควิด-19 ช่วงแรกสังคมยังมีความกลัวและไม่ยอมรับผู้ป่วยโรคโควิดเข้ามาในพ้ืนที่ 
ทำให้เกิดแนวคิดที่จัดตั้งศูนย์กักตัว โดยใช้กุฏิพระที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นสถานที่รองรับการกลับมา เพื่อรักษาตัว 
จากต่างจังหวัด จนพัฒนาเป็นศูนย์พักคอยในภายหลังและเมื่อสถานการณ์ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
สนามในโรงพยาบาล คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอำเภอได้ประชุมเร่งรัด 
การจัดหาพ้ืนที ่เพ่ือตั้งโรงพยาบาลสนาม เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น ชุมชนตำบลทะนงผ่านการประชาคมใน
แต่ละหมู่บ้านเพ่ือทำความเข้าใจในเรื่องโรคโควิด-19 ยินยอมให้ใช้โรงเรียนบ้านไร่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ปิดทำการ และใช้
พลังในชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อบต.ทะนง ในการระดมทรัพยากรแรงงาน ร่วมกันจัดสร้างปรับปรุงสถานที่ 
ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เสร็จภายใน10 วัน จนสามารถเปิดดำเนินการรองรับผู้ป่วยได้ 70 เตียง และเมื่อความรุนแรง
ของโรคลดลง กระทรวงมีการปรับแผนการรักษาสามารถกักตัวหรือรักษาตัวที่บ้านได้ และได้ปรับโรงพยาบาลสนาม
เป็นศูนย์กักรักษาตัว (CI) และมีการปรับโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นศนูย์กักรักษาตัว(CI) จึงปิดดำเนินการ 
แต่ยังคงมีความพร้อมหากเกิดสถานการณ์รุนแรงในอนาคตต่อไป  
 พลังบวรเกิดแนวคิดในกิจกรรมพระสงฆ์มีการบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งในวันสำคัญทางศาสนา  
มีอาหารเป็นจำนวนมาก หลวงพ่อท่านได้เมตตามอบให้แก่ผู ้ยากไร้ โดย อสม. ผู ้นำชุมชน เจ้าหน้ าที่ รพ.สต. 
ได้จัดทำเป็นถุงยังชีพออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ สม่ำเสมอทุกๆครั้งที่มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพระสงฆ์
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มีการระดมทุนจัดหาข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวัน จัดทำโครงการตู้ปั่นน้ำใจ ให้กับผู้ยากไร้สามารถ
นำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ในชีวิตประจำวัน ตามความจำเป็น   
 แม้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกคนจะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่บนความขาดแคลน แต่ชุมชนก็ยัง
พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ ผู้แบ่งปัน และเป็นสังคมที่มีสวัสดิการ เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันมีสัมมาอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง 
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีการสืบทอดรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม จากรุ่นสู่รุ่น สร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ที่ดีงามต่อชุมชนและหน่วยงาน ทำให้เกิดการยอมรับ ชุมชนทะนงเป็นชุมชนที่มีความพร้อม ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในพลังบวร 
 เราคาดหวังที่จะได้สังคมสงบสุข มีความยั่งยืน และสามารถนำองค์ความรู้ ที่มีไปขยายผลให้สังคมอ่ืน ๆ โดย
การถ่ายทอดเรื่องราวและความสำเร็จ มีการพัฒนาทีมงานเป็นฐานการเรียนรู้ หรือศึกษาดูงานจากองค์กรภายนอก 
พัฒนาคนเอาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ความร่วมมือร่วมใจ ของทุกภาคส่วน 
2. การบริหารจัดการของทีมงานที่มีส่วนร่วม มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ทุมเทเสียสละ 
3. การยึดมั่นประโยชน์ในส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
พัฒนาทักษะการทำงานเป็นที่ต้องการของชุมชน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้                
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางกรวย จังหวดันนทบุร ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย เจ้าหน้าที่มีความสุข เพ่ือเป็นหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามทีไ่ด้ตั้งไว้และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ได้มีการกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์
กำลังคนด้านสุขภาพ คือ เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานใน 3 ประเด็น
หลัก ได้แก่ 1. การสร้างบุคลากรให้เป็นคนดี โดยการจัดทำค่านิยม องค์กรกระทรวงสาธารณสุข (Core Value: 
MOPH) และการจัดทำจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 2. การพัฒนาคน 
กำลังคนให้เป็นคนมีคุณค่า เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3. การเสริมสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากร โดย
การใช้เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และระดับองค์กร (Happy Public Organization 
Index: HPI) เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรมีความสุข 
กับการทำงาน ควบคู่กับการมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น และสังคมที่ปลอดภัย โดยการจัดทำดัชนีชี้วัด
ความสุขด้วยตนเองของคนทำงานในองค์กร 

ผลการประเมินองค์กรแห่งความสุข ในภาพรวมของโรงพยาบาลบางกรวย มีบทสรุปต่อไปนี้ 
1. ผลการประเมินระดับองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) ปี 2565 
- ค่าคะแนนประเมินเท่ากับ 73.38% ซึ่งพบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับ Happy คือ ค่าคะแนน    

อยู่ระหว่าง 50.00 – 74.99 
2. ผลการประเมินในระดับบุคคล (Happinometer) ของบุคลากร ปี 2565 ทั้ง 9 ด้าน มีดังนี้ 
2.1 ด้านสุขภาพกายดี (Happy Body) ผลประเมิน คือ 67.74% 
2.2 ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ผลประเมิน คือ 56.52% 
2.3 ด้านน้ำใจดี (Happy Heart)  ผลประเมิน คือ 67.49% 
2.4 ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ผลประเมิน คือ 68.79% 
2.5 ด้านครอบครัวดี (Happy Family) ผลประเมิน คือ 65.30% 
2.6 ด้านสังคมดี (Happy Society) ผลประเมิน คือ 61.52% 
2.7 ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain)  ผลประเมิน คือ 61.47% 
2.8 ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) ผลประเมิน คือ 61.09% 
2.9 ด้านการงานดี (Happy Work Life) ผลประเมิน คือ 62.38% 

จากผลการประเมินทั้ง 9 ด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวม เท่ากับ 63.37% อยู่ในระดับ 
Happy แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งพบว่า ผลการประเมินความสุขบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2565 ใน 3 อันดับแรก ประกอบไปด้วย 

ด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul)  ผลประเมิน คือ 68.79% 
ด้านสุขภาพกายดี (Happy Body)  ผลประเมิน คือ 67.74% 
ด้านน้ำใจดี (Happy Heart)  ผลประเมิน คือ 67.49% 
และถ้าดูผลประเมิน จะพบว่า ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมใน 3 ด้าน ในปี 2566 คือ 
ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax)  ผลประเมิน คือ 56.52% 
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ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) ผลประเมิน คือ 61.09% 
ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain)   ผลประเมิน คือ 61.47% 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 จากผลการประเมินความสุขระดับบุคคล (Happinometer) ทั้ง 9 ด้าน มีค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 
เท่ากับ 63.77% แม้ว ่าอยู ่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ COVID-19 พบว่า ปัจจัย         
แห่งความสำเร็จ ประกอบไปด้วย 

1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลบางกรวย เช่น การตรวจ
สุขภาพประจำปี การส่งเสริมการออกกำลังกาย และการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และมีการถ่ายทอด
นโยบายการปฏิบัติผ่านกรรมการบริหารและจากหัวหน้างานลงสู่ผู้ปฏิบัติ 

2. มีการทำงานสร้างสุข เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ผ่านโครงการของชมรมจริยธรรม Bk. Strong เช่น 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกัน กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น 

3. เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลบางกรวยได้รับข้อมูลจากการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
4. บุคลากรในโรงพยาบาลบางกรวย ได้มีการส่งเสริมช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่งเห็นได้ชัดในการ

ช่วยเหลือกันและกันในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 จากผลการประเมิน 9 ด้านของโรงพยาบาลบางกรวย พบว่า ควรมีการส่งเสริมกิจกรรม 3 ด้าน ในปี 
2566 ดังนี้ 
 1. ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ผลประเมิน คือ 56.52% 
 2. ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) ผลประเมิน คือ 61.09% 
 3. ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain)  ผลประเมิน คือ 61.47% 
 จะพบว่า ทั้ง 3 ด้านนี้ ต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมในการดูแลบุคลากร โดยเฉพาะด้านผ่อนคลายดี 
พบว่า ชีวิตในการทำงานมีแต่ความรีบเร่ง ท่ามกลางสภาวะที่แข่งขันทำให้การผ่อนคลายมีน้อย เกิดความเครียด
ในการทำงาน และส่งผลต่อความผูกพันที่เกิดกับองค์กรด้วย จะเห็นได้ว่า ภาพรวมโยงไปถึงด้านความก้าวหน้า
ในสายงานและวิชาชีพในระบบราชการในเรื่องของค่าตอบแทน ของผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ ความก้าวหน้า
และผลตอบแทนน้อย โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูง มีค่าตอบแทนที่น้อยลง ทำให้เกิดการ Burn-Out 
ในองค์กรได้สะท้อนให้เห็นปัญหาความสมดุลชีวิตกับการทำงาน จึงเห็นควรจัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือทำให้เกิดความสุขในการทำงานมากข้ึน 

ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 จงัหวัดปทมุธาน ี

“องค์กรแห่งความสุข” ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมูท่ี่ 13 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 มีการดำเนินงานตามนโยบายของการพัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เน้นการให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแล
สุขภาพที่ผู้ใช้บริการไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา เสริมสร้างสุขภาพที่เชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย จัดระบบ
บริการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรตามองค์รวม รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว และสังคม ปัจจุบันมีบุคลากร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 4 คน พนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  
1 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอเพียง 
เก่ง ดี มีความสุข และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ 
แนวทางการสร้างความสุขในที่ทำงาน Happy Work Place หรือองค์กรแห่งความสุข 9 มิติ มาใช้ ให้เกิด 
สุขภาวะที่ดี ทั้งกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี  
ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และการงานดี (สุขภาพกายดี) 
กิจกรรมสุขภาพกายดี โดยมีการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ดูแลให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ 
โควิด – 19 ครบตามเกณฑ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ (ผ่อนคลายดี) จัดมุมผ่อนคลาย เพ่ิมขวัญกำลังใจ
ให้กับบุคลากรด้วยจริยธรรม Happy Birthday Party (น้ำใจดี จิตวิญยาณดี) เจ้าหน้าที่ส่งมอบสิ่งของให้ผู้ป่วย 
(ครอบครัวดี) มีการแบ่งปัน นำพา ครอบครัวสู่องค์กร สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์วิถีใหม่ในองค์กร (สังคมดี) 
ภาคภาคีเครือข่ายส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคสำหรับการปฏิบัติงาน (ใฝ่รู ้ดี) สนับสนุนกิจกรรมการอบรม      
ให้ความรู้เจ้าหน้าที ่อย่างสม่ำเสมอ (สุขภาพการเงินดีและการงานดี) รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมโครงการ        
ด้านแพทย์แผนไทย ทันตกรรม การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อองค์กร 
ประชาชน และภาคภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรแห่งความสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การทำงานย่อมได้ค่าแรงและเงินเดือนเป็นสิ่งตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยที่เราเสียไป แต่สิ่งเหล่านี้

อาจไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงจากการทำงาน แต่ที่ต้องการมากกว่าค่าตอบแทนเหล่านั้น คือ ความสุขในการ
ทำงานผู้ปฏิบัติงานในองค์กร จะมีความสุขต้องเริ่มต้นจากตนเอง มีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีกำลังคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ทำงานช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วยดี เอื้ออาทร 
ช่วยเหลือกันในองค์กร มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในองค์กร เป็นงานตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข โดยเน้นการเชื่อมโยง ทั้งองค์กร ประชาชน และภาคภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร     
แห่งความสุข ดังนั้น ความสุขในการทำงาน จึงจำเป็นต่อชีวิตการทำงานที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง เพื่อให้    
การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีความสุขกับงาน เพื่อนร่วมงานและองค์กร การสร้างความสุขในการทำงาน
ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หรือเป็นหน้าที่ขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของคนทุกคนในองค์กร 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของบุคลากร  

อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  บุคลากร 
ที่จะส่งผลต่อความสุขในการทำงาน 
 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สนับสนุนการเลื่อนตำแหน่ง ส่งเสริมจัดอบรม
สัมมนาความรู้และสร้างความเชี่ยวชาญในตำแหน่งหน้าที่ เพ่ิมกระบวนการสร้างขีดความสามารถในการทำงาน 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีทางศาสนาสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการปลูกฝัง  และพัฒนาจิตใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ เช่น การทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม 
 4. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ครอบครัวเกิดความรู ้สึกดีต่อองค์กร เช่น การให้
ทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
“รัก ใส่ใจ ดูแลกัน” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ในการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข ซึ ่งโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงาน     
อย่างมีความสุข จึงนำ อัตลักษณ์ “รัก ใส่ใจ ดูแลกัน” ที่ได้จากการระดมสมองของเจ้าหน้าที่กัน มาเป็นตัว 
ขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความสุข เป็นองค์กรแห่งความสุข เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความรัก ความใส่ใจกัน 
ดูแลกันในระดับตนเอง เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน ผู้ป่วยและญาติ และองค์กร มีการจัดทำแผนสร้างสุขของ
องค์กร โดยให้องค์กรคุณธรรม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี  ผ่อนคลายดี 
น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู ้ดี สุขภาพการเงินดี และการงานดี ระดับความสำเร็จของ       
การพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความสุข แบ่งระดับเป็น   

ระดับ 1 จัดตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบสร้างสุขในองค์กร   
ระดับ 2 หน่วยงานจัดทำแผนงาน โครงการสร้างสุขในองค์กร  
ระดับ 3 หน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนทำงานมากกว่า ร้อยละ 70 และมีการประเมิน 

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุขด้วย HPI  
ระดับ 4 หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขขององค์กร ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน 

และบริบทของพ้ืนที่  
ระดับ 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด  
จากการประเมิน Happinometer ของเจ้าหน้าที ่พบค่าเฉลี่ยความสุขรวม ร้อยละ 63.13 ซึ่งใกล้เคียง 

กับข้อมูลภาพรวมประเทศ ร้อยละ 63.92 ข้อที่ได้คะแนนมากสุด คือ ครอบครัวดี ร้อยละ 70.21 ข้อที่ได้ 
คะแนนน้อย คือ สุขภาพเงินดี ร้อยละ 55.66 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 52.96 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ผู้บริหารให้นโยบายเรื่องบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ เน้นการสร้างสุขในองค์กร โดยใช้อัตลักษณ์ “รัก ใส่ใจ 

ดูแลกัน” เป็นตัวขับเคลื่อนทีมงานองค์กรคุณธรรม เป็นตัวแทนของทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการ 
การสร้างสุขในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขท่ียั่งยืน  
การจัดกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ “รัก ใส่ใจ 

ดูแล กัน” เพ่ือให้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความสุขต่อการทำงาน   
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ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
 ผู้บริหารมีนโยบายในการสร้างสุข ความสุข และดูแลด้านสวัสดิการของบุคลากรในโรงพยาบาล  
มีคณะกรรมการและคณะทำงานสร้างสุขและสวัสดิการของโรงพยาบาล มีหน้าที่กำกับ ดูแล สนับสนุน และ
ผลักดันให้เกิดการดำเนินการกิจกรรมสร้างความสุข และสวัสดิการแก่บุคลากรในโรงพยาบาลพร้อมทั้ งกำกับ
ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
 1. ทีมผู้บริหารใส่ใจกับปัญหาที่เกิด และใส่ใจความต้องการของบุคลากร 
 2. ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร 
 3. การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 4. การปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขท่ียั่งยืน  
 1. ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร และรองรับในกรณี
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามากขึ้น 
 2. ปรับระเบียบในการใช้เงินสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
 3. ปรับเรื่องค่าตอบแทน และความก้าวหน้าของบุคลากรในประเด็นการบรรจุข้าราชการในตำแหน่ง
สนับสนุน (back office) 

คลิปวิดีโอ : https://you.tu.be/q6WBTsXz3dY 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุร ี

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ดำเนินการตาม Happinometer โดยเน้นข้อคะแนน ต่ำ มาพัฒนาต่อปัจจัยแห่งความสำเร็จมาจาก
การสนับสนุนจากผู้อำนวยการและทีมนำของโรงพยาบาล การร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรทุกระดับ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. มีการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการทำแบบประเมินความสุข  
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธรณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
ควรทำแบบประเมินที่เป็น electronic fire ที่หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
พนักงาน
ราชการ 

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

740 552 61 445 161 1,462 
 

ผลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ทั้ง 11 ด้าน (คิดเป็น
ร้อยละ) 

1. สุขภาพกายดี คิดเป็นร้อยละ   62.56 
2. ผ่อนคลายดี คิดเป็นร้อยละ   53.66 
3. น้ำใจดี คิดเป็นร้อยละ    66.49 
4. จิตวิญญาณดี คิดเป็นร้อยละ   67.79 
5. ครอบครัวดี คิดเป็นร้อยละ   62.89 
6. สังคมดี คิดเป็นร้อยละ    60.35 
7. ใฝ่รู้ดี คิดเป็นร้อยละ    59.67 
8. สุขภาพการเงินดี คิดเป็นร้อยละ   53.52 
9. การงานดี คิดเป็นร้อยละ   61.73 
10.ความผูกพัน คิดเป็นร้อยละ   63.43 
11. สมดุลชีวิตกับการทำงาน คิดเป็นร้อยละ  55.32 

หน่วยงานมีการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำนวนบุคลากรที่ทำการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 
1,462 1,283 87.76 
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นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี  
- HR สัญจร โดยคณะกรรมการ HR เพื่อสอบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุก 6 เดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

โดยคระกรรมการ HR 

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสงิห์บุร ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข จึงกำหนด 
กรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมิน 
สุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการธำรงรักษา 
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดลอ้ม 
ต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุ ขภาพดี  
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยได้กำหนดค่านิยมองค์กร MOPH และกำหนดยุทธศาสตร์หลัก     
4 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence บุคลากรเป็นเลิศได้กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่  
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่มีการดำเนินองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) โรงพยาบาล 
สิงห์บุรีมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น Smart Hospital ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม บุคลากร มีสมรรถนะ เป็นคนดีและ       
มีความสุข มีความสมดุลในชีวิตและการทำงาน การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการ 
บริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิด      
การรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และ 
สภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กรความสุขที ่เกิดขึ ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ ยง            
ให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ ้น เมื่อคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานตามที่       
ตนถนัด และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ก็จะทำให้ได้คนเก่งไว้ในองค์กรซึ่งส่งผลต่อ 
ผลิตผลขององค์กรที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โรงพยาบาลสิงห์บุรีจึงได้จัดทำโครงการโรงพยาบาล 
สิงห์บุรี โรงพยาบาลแห่งความสุขขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรบรรลุเป้าหมาย มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านอันเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วย 
ผลักดันความสำเร็จ และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยดำเนินการภายใต้แนวคิดที่ว่า ทุกคน ทุกฝ่าย  
ทุกระดับ ช่วยขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จึงได้เกิดสร้างโมเดล S I N G สร้างสุข  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การดำเนินงานเชิงพัฒนาภายใต้โมเดล S I N G สร้างสุข 
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S Self Control (การควบคุมตนเอง ความสุขระดับปัจเจกบุคคล) สติ ปัญญา ศรัทธา คุณธรรม 
พอเพียง คิดบวก โรงพยาบาลสิงห์บุรีในนำแนวทาง โปรแกรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness    
in Organization: MIO) มาใช้ในองค์กร  

I Instrument (เครื่องมือสร้างสุข) Happy 8 Happy /Workplace/ การสร้างแรงจูงใจ โรงพยาบาล
สิงห์บุรีได้ออกแบบกิจกรรมสร้างสุขโดยใช้โปรแกรม Happy 8 Happy/ Workplace และทฤษฎีการสร้าง
แรงจูงใจ มาใช้เป็นหลักในการออกแบบกิจกรรมให้คลอบคุลมการสร้างสุขในทุกมิติ  

N Not Conflict (องค์กรสมานฉัน) การผู ้นำต้นแบบ/สร้างการรับรู ้และมีส่วนร่วม/เสริมสร้าง        
การรวมกลุ่ม/การสื ่อสารอย่างสันติ และมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้ให้ความสำคัญการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีในองค์กร โดยเน้นให้มีการสร้างผู้นำต้นแบบ การสร้างการรับรู้และ         
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆของโรงพยาบาล ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่ม ตั้งชมรม ส่งเสริมให้มี
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความขัดยัง  

G Grow up (องค์กรมีชีวิต) มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ/ผู้รับบริการพึงพอใจ/บริหารผลตอบแทน/
ความก้าวหน้าในอาชีพ/เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม/องค์กรแห่งการเรียนรู้/ประเมินองค์กรสร้างสุข  

โรงพยาบาลสิงห์บุรี มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับ 
ผลงาน บริหารผลตอบแทน วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และสร้าง
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เติบโต เพื่อให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจนำมาซึ่งความสุขในการทำงาน  

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโรงพยาบาลสิงห์บุรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารโรงยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลแห่งความสุข และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาล 
สิงห์บุรีและมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นร่วมดำเนินการเพ่ือสร้างสุขในองค์กร  

จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เมื่อปีงบประมาณ  
2564 ของโรงพยาบาลสิงห์บุรีพบว่าค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมร้อยละ 63.6 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยความสุขของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทั้งประเทศที่ 63.92 เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการประเมินในปี 2562   
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสุข 62.86 ผลการประเมินรายด้านพบว่า สมดุลชีวิตกับการงาน มีคะแนนความสุขต่ำสุด       
ที่ 54.91 รองลงมาได้แก่ สุขภาพเงินดีร้อยละ 56.84 และผ่อนคลายดีร้อยละ 57.67 เมื่อจำแนกรายด้านพบว่า
สุขภาพกายดี ใฝ่รู้ดี และสุขภาพเงินดี ลดต่ำกว่าการประเมินในปี 2562 เล็กน้อย ปัญหาด้าน สุขภาพกายดี 
(Happy body) มีค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 65.60 แม้ว่าจะไม่ได้มีค่าเฉลี่ยความสุขที่ต่ำที่สุด แต่ปัจจุบันทุกคน      
ต่างดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบยิ่งขึ้นลดความใส่ใจร่างกายของตัวเอง ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น      
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องการงานหรือการเข้าสังคมมาเป็นอันดับแรก ทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้า
จากการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งอย่างหนักหน่วง และในขณะเดียวกันกลับละเลยที่จะใส่ใจ ดูแลตัวเองไม่ให้เวลา    
กับตัวเองในการออกกำลังกายและพักผ่อน และเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วย ซึ่ง ทั้งหมดนี้อาจส่งผล
กระทบตอ่สุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ตามมาได้มากมาย ดังนั้น คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลแห่งความสุข และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาล
สิงห์บุรี โรงพยาบาลแห่งความสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพมาเป็น อันดับแรก จึงได้ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนเพื่อเสริมสร้างความสุขขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
1.1 มีการจัดกิจกรรมทดสอบร่างกายด้วยการเดิน 1.6 กิโลเมตร (Rockport Fitness 

Walking Test) ร่วมกับกลุ่มงานสุขศึกษา  
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1.2 มีการจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่  ปี 2565 ร่วมกับกลุ ่มงาน         
สุขศึกษา  

1.3 สนับสนุนให้บุคลากรโรงพยาบาลสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป 
พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ  

2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้  
2.1 ดำเนินกิจกรรมทดสอบร่างกายด้วยการเดิน 1.6 กิโลเมตร (Rockport Fitness Walking 

Test) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565   
2.2 ดำเนินกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ ปี 2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18-22 

กรกฎาคม 2565 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน สร้างความก้าวหน้า

ทางสายงาน เส้นทางการเติบโตทางอาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง กำหนดให้การพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อเนื่องจะช่วยให้หน่วยงานให้ความสำคัญ  และมีการพัฒนางาน    
อย่างต่อเนื่อง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขอำเภอบ้านหมอ จังหวดัสระบุร ี

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื ่อง มีการประเมินความสุขของบุคลากร  (Happinometer) และ 
ประเมินสุขภาวะขององค์กร (HPI) ทุกปีและได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และแปรผลเพื่อจัดทำแผน      
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ โดยการดำเนินงานการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข โดยคณะกรรมการ โดยเน้นให้บุคลากรมีความเก่งดี มีความสุข สุขภาพดี เน้นการทำงาน
เป็นทีม ช่วยเหลือกันในการทำงาน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สร้างความรักความผูกพันกันในองค์กร  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ มุ่งม่ันกับการพัฒนาความสุขในองค์กร และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ

บุคลากร มีความเสียสละและจริงใจ  
2. มีนโยบาย แผนงาน แนวทางการพัฒนาความสุขขององค์กรที่ชัดเจน  
3. มีการสื ่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์สร้างให้เกิดความผูกพันในองค์กร       

ตามช่องทางต่างๆ เช่น Facebook และ ทางไลน์  
4. บุคลากรเห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจเสียสละและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ดำเนินการนโยบายองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กร  

แห่งความสุข  
2. การส่งเสริมบุคลากรด้านโอกาสและความก้าวหน้าในองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และ

สร้างความผูกพันที่ดีกับองค์กร 

กิจกรรมการสร้างสุขในองค์กร 
 1. กิจกรรมสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน Happy Working Place สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ 
เน้นให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 8 แห่ง ในสังกัด จัดสถานที่ทำงานให้สะอาด สวยงาม มีมุมพักผ่อนคลาย 
เพ่ือการทำงานอย่างมีความสุข 
 2. กิจกรรมออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ Happy Health สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ ส่งเสริม
ให้บุคลากรทุกคนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่ตนเองถนัด หรือความชอบส่วนบุคคล เช่น การเต้น
แอโรบิค การออกกำลังกับเครื ่องออกกำลังกาย หรือการเล่นฟุตบอล โดยในปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน
สาธารณสุขบ้านหมอ ยังได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านหมอกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพ  
ที่แข็งแรง ลดการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคี ความผูกพันในหน่วยงาน 
ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน 
 3. กิจกรรมการตรวจสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
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เข็มกระตุ้น และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ครบทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 
ทำให้บุคลากรให้บริการประชาชนได้อย่างปลอดภัย 
 4. กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันกัน
ในหน่วยงาน โดยส่งความสุขกันในวันเกิด เช่น การอวยพรในกลุ่มไลน์ การมอบของขวัญวันเกิด เป็นต้น 
 5. กิจกรรมวันสำคัญประเพณีไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอส่งเสริมประเพณีสำคัญของ
ไทย เช่น การจัดงานรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสในหน่วยงานในช่วงวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีในหน่วยงาน 
 6. กิจกรรมเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง เมื่อมีบุคลากรเกษียณ ลาออก ย้ ายมาปฏิบัติงานใหม่กับทางสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ จะมีการจัดงานเพื ่อเลี ้ยงรับ – เลี ้ยงส่งบุคลากร เพื ่อส่งเสริมความผูกพัน           
ในหน่วยงาน 

“พลัง Teamwork สสอ. บ้านหมอ” 
 ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มีนโยบายการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดสระบุรี ได้มีจำนวนผู้ป่วยลดลง ทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอผ่านการประเมินไปแล้ว 5 แห่ง ต้องมีการ
ประเมินในปีงบประมาณ 2565 อีกจำนวน 3 แห่ง ซึ่งกำหนดการประเมินจากคณะกรรมการในระดับจังหวัด
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2565 
 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิค 19 ของอำเภอมีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม 2565 และเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ทุกแห่งในเขตอำเภอบ้านหมอต้องดำเนินงานด้านโรคโควิด 19 เป็นหลัก ทั้งด้านการสอบสวนโรค ควบคุมโรค 
การดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งแบบการรักษาที่บ้าน Home Isolation และ POSI ตามนโยบาย “เจอ แจก จบ” 
ของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมพร้อมในการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
 ทาง คปสอ. บ้านหมอได้ตั้งทีมพี่เลี้ยง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลบ้านหมอ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาเป็นทีมพี่เลี้ยงเข้าไปประเมินส่วนขาด
และให้คำแนะนำในการพัฒนาส่วนขาดตามหมวดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยทีมพ่ีเลี้ยงได้เข้าไปให้แนะนำ รพ.สต. 
ทั้ง 3 แห่ง รพ.สต.ละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 เพื่อให้ รพ.สต. ทั้ง 3 แห่งพัฒนา      
ให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาวให้ได้ทั้ง 3 แห่ง แต่เนื่องจากระยะเวลาในการพัฒนามีเวลาน้อย ทาง สสอ.บ้านหมอ
และรพ.สต.ทุกแห่งจึงได้จัดบุคลากรทุกคนลงมาช่วยในการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว แก่รพ.สต. 3 แห่งที่ต้อง
ประเมิน จากความสามัคคี การช่วยเหลือกันเป็นทีม หรือการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ลงมือช่วยกัน
พัฒนา รพ.สต. ติดดาว ทำให้รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว จากคณะกรรมการ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในปีงบประมาณ 2565 
 การดำเนินงานตามแนวทางองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านหมอ ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีมของบุคลากรและเครือข่าย    
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ทำให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งานพัฒนารพ.สต.ตดิดาว 
และการดูแลประชาชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วทั่วถึง 
การควบคุมป้องกันโรคที่รวดเร็วและทันเวลา การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่มี      
ความครอบคลุมสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพและเป็นต้นแบบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอนั ้น มุ ่งสู ่เป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุขที่ว่า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  
“การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข” ตั ้งแต่ปี 2561 จึงได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนสร้างองค์กร  
แห่งความสุข ประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ำใจดี 
(Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี 
(Happy Brain) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life)  

จากผลการสำรวจวัดระดับความสุขของบุคลากรในปี 2565 พบค่าดัชนีวัดความสุขที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
คือ ด้านจิตวิญญาณดี 68.95 และพบค่าดัชนีวัดความสุขที่น้อยที่สุด คือ ด้านสุขภาพเงินดี 53.79 รองลงมา คือ 
ด้านผ่อนคลายดี 54.65 จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรได้ผ่อนคลายจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ดังนี้ 

ผลการดำเนินงานปี 2565 
 1. มีศูนย์ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HR Excellence Clinic เพื่อให้บริการคำปรึกษา เช่น การทำ
เอกสารวิชาการเพ่ือเลื่อนระดับ งานวิจัยจริยธรรม เป็นต้น 
 2. จัดกิจกรรมยืด เหยียด ปรับสมดุลร่างกาย 

3. จัดกิจกรรมทำบุญประเพณีไทย "วันสงกรานต์" 
 4. จัดกิจกรรม 5ส ต่อเนื่อง 
 5. จัดกิจกรรมตลาดน้ำใจ “ขยะแลกไข่” 
 6. จัดกิจกรรมสานสุขสู่องค์กร "ที่ว่างสร้างอาหาร" 
 7. จัดกิจกรรมผีเสื้อแห่งความภักดี 

8. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามโครงการก้าวท้าใจ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ผู้บริหารองค์กรเล็งเห็นความสำคัญ มุ่งม่ันสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กำหนดนโยบาย
สร้างสุข เป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนา และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากร 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับด้วยความเต็มใจและเสียสละ สร้างบรรยากาศ สร้างความสุขในองค์กรให้บุคลากรมีความสุข
ในการทำงานขึ้นมาอีกระดับ  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 1. การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน กระบวนการในการสรรหา จัดสรร กระจาย
บุคลากรที่รวดเร็ว เพื่อให้มีกำลังคนที่เหมาะสมกับภาระงาน 

2. การส่งเสริมบุคลากรด้านโอกาสและความก้าวหน้าในองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สร้างความผูกพันที่ดีกับองค์กร 

3. การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บุคลากรควรได้รับ เช่น การทำผลงานเพ่ือเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น  
4. การส่งเสริม ให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่ากับบุคลากรทุกสายอาชีพ ไม่แบ่งแยกวิชาชีพ 
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ภาพกิจกรรมประกอบ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลนครนายกได้เริ ่มจัดทำโครงการ HAPPY KHONYOK PROJECT ตั้งแต่ปี 2560 จนถึง
ปัจจุบัน ภายใต้พันธกิจให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี     
ที่ทันสมัย และเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
ตอบสนองต่อ HAPPINOMETER ทั้ง 9 มิติ ดังต่อไปนี้ 

ปี 2561 โครงการ “Happy KHONYOK Project 2018” 
- ขับเคลื่อนค่านิยม KHONYOK 
- KHONYOK Green Market 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- คนดี คิดดี สังคมดี 
- Happy Relax ประกวดร้องเพลง KHONYOK Mask Singer 
- Happy Birthday (Month) กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เดือนเกิด 
- Happy Lunch (บุคลากรรับประทานอาหารร่วมกันภายใต้กิจกรรม Lunch and Learn) 
- Happy Social โรงพยาบาลเพื่อชุมชน 
- Happy Money ร่วมกับธนาคาร 

ปี 2562 โครงการ “Happy KHONYOK Project 2019” 
- นิทรรศการ Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ 
- Work Shop Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ 
- “คนดี คิดดี สังคมดี” มอบประกาศเกียรติคุณ 
- “คนดีศรีโรงพยาบาล” 
- ประกวดเรื่องเล่า 
- โครงการศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการองค์การพยาบาล “พ่ีพบน้องพยาบาล” 
- สร้างความสุขในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ งานเกษียณ 
- แข่งขันกีฬาสาธารณสุข 
- โครงการลดน้ำหนักรักษ์สุขภาพ 
- โครงการทัศนศึกษา สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 
- จัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ 

ปี 2563 
- “คนดี คิดดี สังคมดี” มอบประกาศเกียรติคุณ 
- “คนดีศรีโรงพยาบาล” 
- ทำบุญ ตักบาตร เดือนเกิด 
- แข่งขันกีฬาสาธารณสุข 
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- วิถีใหม่สายใยเกษียณ 
- จัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ 

 - ตู้แบ่งปัน ให้แก่บุคลากรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ปี 2564 
- “คนดี คิดดี สังคมดี” มอบประกาศเกียรติคุณ 
- รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
- ธรรมบรรยาย 

ปี 2565  
- “คนดี คิดดี สังคมดี” มอบประกาศเกียรติคุณ 

 - กิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ พร้อมฟังธรรมบรรยาย เป็นประจำทุกเดือน เช่น เรื่องวิชารู้สึกตัว เพ่ือชีวิต
เป็นสุขในปัจจุบัน เป็นต้น 
 - กิจกรรมวันพยาบาลสากล ต้อนรับน้องใหม่ 
 - โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
 - ประชุมเพื ่อการพัฒนางานคุณภาพ เช่น ประชุม e-learning หลักสูตร ความรู ้พื ้นฐานสำหรับ      
การพัฒนาคุณภาพ, มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย, การทำ Service Profile การพัฒนาคุณภาพ 
ในหน่วยงานที ่เข ้มแข็ง, Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE), องค์การพยาบาลกับ     
การพัฒนาคุณภาพ, กระบวนการพยาบาล และบันทึกทางการพยาบาล 
 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการประเมินความสุขของคนทำงานด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER 
พบว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อพิจารณาความสุขตามมิติ 9 มิติ ในปี 2565 สามารถเรียงตามลำดับที่มีคะแนนมากไปน้อยไดด้งันี้ 
1. มิติจิตวิญญาณดี 67.10 2. มิติน้ำใจดี 66.18 3. มิติสุขภาพกายดี 64.75 4. มิติครอบครัวดี 62.82 5. มิติ
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การงานดี 62.07 6. มิติสังคมดี 59.97 7. มิติใฝ่รู้ดี 58.41 8. มิติผ่อนคลายดี 53.82 และ 9. มิติสุขภาพเงินดี 
53.07 ภาพรวมความสุข 60.91 และความผูกพันต่อองค์กร 63.65 หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่า 
มิติผ่อนคลายดี และมิติสุขภาพการเงินดี เป็นมิติที ่ได้คะแนนน้อยสุดทุกปี ในปี 2565 บุคลากรมีความสุข
เพิ่มขึ้น 4 มิติคือ น้ำใจ ครอบครัว สังคม และการงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อไป สาเหตุหนึ่งของ    
ผลการประเมินความสุขที่ลดลงอาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้
บุคลากรมีภาระงานมาก มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการทำงานภายใต้ความกดดันและความคาดหวังสูง
จากผู้รับบริการ รวมถึงผลกระทบในการดำเนินงาน โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสุข 
และกำลังใจในการทำงาน เช่น การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การจัดกิจกรรม
ทำบุญ ใส่บาตรฟังธรรม มอบเสื้อ ชุดปฏิบัติงาน การเพิ่มเงิน 4P4 การปรับเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นต้น 
 โดยมีการวางแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป เช่น การพัฒนาระบบ 
Platform เพื่อลดการใช้กระดาษ เชื่อมโยงข้อมูล (ลดภาระงานเจ้าหน้าที่), การปรับปรุงห้องน้ำผู้รับบริการ, 
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือผลิตไฟฟ้าในโรงพยาบาลและการปรับปรุงถนนรอบโรงพยาบาล เป็นต้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และทีมนักสร้างสุขในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา สู่องค์การแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 1. โรงพยาบาลควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น 
พัฒนาระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมในการผ่อนคลาย
ความเครียดในการทำงาน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อชุมชนและสังคม มีระบบการประเมินความเครียด 
และให้คำปรึกษา สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร มอบรางวัล และเชิดชูเกียรติบุคคล
ที่เป็นต้นแบบที่ด ี
 2. กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสม ให้บุคลากรมีเวลาทำงาน ไม่ควรเกิน 
8 – 12 ชั่วโมงต่อวัน สนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสมและมีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง/ 
อาชีพ 
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เขตสุขภาพที่ 5 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของเขตสุขภาพที่ 5 มีหน้าที่ ดูแลสุขภาพประชาชน
ในเขตจังหวัดราชบุรี รวมถึงรับการส่งต่อจากจังหวัดใกล้เคียง การขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่ ต้องอาศัย 
บุคลากรจำนวนมาก คนหรือบุคลากรคือ ฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดที่จะนําองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บุคลากรนอกจาก
ต้องเป็นคนดี คนเก่งแล้วยังต้องมีความสุขด้วย 

การระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นํามาสู่การสร้างสรรค์ กิจกรรมต่าง ๆ และ
โครงการที ่ม ีผลต่อความสุขของบุคลากรในหลายๆมิต ิ ด ้วยความสนับสนุนของทีมบริหาร มีการนํา  
Happinometer และองค์กรสร้างสุข เป็นเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นํามาสู่การวิเคราะห์และ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความผูกพันองค์กรและความสุขของบุคลากร อันจะนําไปสู่เป้าหมาย "ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ทีมผู้บริหารมองเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน มีการวางแผนที่ดี รับฟังความเห็นรอบด้าน 

บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา 
โครงการและกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จะสำเร็จขึ้นได้ ควรได้รับการผลักดัน

จากทางกระทรวงสาธารณสุข 

หมวดที่ 1 การนําองค์กร  
1.1 ผู้บริหารมีการนําองค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหารทีมนําองค์กรมีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์

และเป้าหมายขององค์กร 
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1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และนําไปสู่องค์กรแห่งความสุข 

 
1. ใช้เครื่องมือประเมินความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี 
2. แจ้งเวียนแบบสํารวจประเมิน ความสุขของบุคลากรให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม  
3. ประเมินผลตัวชี้วัด 

ดำเนินการสำรวจตัวชี้วัดตามแบบสำรวจข้อมูลความสุข ในโปรแกรม Happinometer ของกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปี 2565 
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หัวข้อ ผลตัวช้ีวัด (ประจำปี 2565) 
Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 68.55 
Happy Heart/ น้ำใจดี 67.52 
Happy Body/ สุขภาพกายดี 64.62 
Happy Family/ ครอบครัวดี 61.98 
Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 60.64 
Happy Society/ สังคมดี 60.55 
Happy Work Life (Happy Plus)/ การงานดี 60.48 
Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 54.34 
Happy Money/ สุขภาพเงินดี 53.59 
ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 61.36 
ความผูกพัน 61.98 

 
หมวดที่ 2 กระบวนการ 

2.1 มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 
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2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์ 
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หมวดที่ 4 เรื่องราวของความสำเร็จ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

หัวใจแห่งการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข คือ การที่ทุกคนในองค์กรทราบ
เป้าหมายหลักขององค์กร คือ โรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดี มีหัวใจ  
ในการพัฒนาอยู่ 4 ประการ คือ การเน้นการทำงานเป็นทีม การสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ การมีคุณธรรม
จริยธรรม และให้คุณค่ากับการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในแต่ละประเด็น ทีมโรงพยาบาลบ้านโป่งได้มี
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้หัวใจ แต่ละดวง ได้รับการพัฒนา ได้แก่ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลด้วยทีมนำต่าง ๆ การให้คุณค่าของงานทุกงานที่มีส่วนในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย   
โดยไม่มีใครสำคัญกว่าใคร จริยธรรมและคุณธรรมที่น่ายกย่องของแต่ละวิชาชีพได้มีการประกาศให้รับรู้โดยทั่วกัน 
รวมถึงการให้สิ่งแวดล้อมที่มีความสะดวกสบาย ทั้ง ๆ ที่มีพ้ืนที่จำกัด เป็นต้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การทำงานเป็นทีม 
2. ทีมบริหารเห็นความสำคัญของบุลคากร 
3. การเสริมสร้างความภูมิใจในการทำงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
1. ประเด็นค่าตอบแทน 
2. ประเด็นตำแหน่งวิชาการและอ่ืน ๆ ที่มีเพียงพอสำหรับบุคลากร  

 

275



 

 

เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ทั่วประเทศ 
ซึ่งจัดสร้างในท้องถิ่นธุรกันดาร เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้น้อมนําเอาพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้ง ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร มากำกับหัวใจ    
ในการทำงานมาโดยตลอด ความว่า “ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่า
โรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่    
อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้     
โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”   

เป้าหมายของการพัฒนาโรงพยาบาล คือการเป็น “องค์กรแห่งความสุข” โรงพยาบาลสม เด็จ           
พระยุพราชจอมบึง มุ่งมั่นดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 โดยมีการสื่อสารนโนบาย แต่งตั้ง
ทีมงาน ภายใต้ทีม HRD และจัดกิจกรรมต่างๆมากมายบูรณาการกับ Happy Eight องค์กรจิตตปัญญา 
กระบวนการสุทรียสนทนา การเปิดพื้นที่สีขาวเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร และการให้บริการด้วยหัวใจ        
ของความเป็นมนุษย์ได้ส่งเข้าประกวด และได้รับคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นระดับเขตในปี          
พ.ศ. 2557, 2560 และ 2562  

วิธีการดําเนินงาน  
กระบวนการพัฒนาของทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ยังคงมีข ั ้นตอนการพัฒนา          

อย่างต่อเนื่อง โดยใช้นโยบายและเป้าหมาย ดังนี้  
1. บุคลากรเป็นคนดีที่มีความสุข และแบ่งปันความสุขให้ผู้รับบริการ  
2. ผู้รับบริการได้รับน้ำใจการบริการจากเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความพึงพอใจ ลดข้อร้องเรียน  
3. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีความพอเพียง  
4. เกิดการเผยแผ่แบ่งปันออกสู่ชุมชน ให้เกิดการเติบโตด้วยหัวใจสีขาว หัวใจของการให้ไปทั่วอำเภอ 

จอมบึง  
โดยใช้กลยุทธ์ที่สำคัญคือ “การมีส่วนร่วมของทุกหัวใจในองค์กร”  
ในปี พ.ศ. 2558 ได้กำหนดอัตลักษณ์ที ่มาจากความเห็นร่วม ความต้องการของทุกคนในองค์กร         

เกิดการวัดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  
ปี พ.ศ. 2559 ได้บูรณาการ ค่านิยมของกระทรวงสาธารสุข MOPH เข้ามา และวัดผลในเชิงประจักษ์ 

มากขึ้น ประกอบกับในปี พ.ศ. 2559 เราเกิดการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักยิ่ง คือในหลวงรัชกาลที่ 9 เราจึง        
ใช้แนวทาง “เปลี่ยนความเศร้าเป็นพลังทำดีเพ่ือพ่อ”  

ปี พ.ศ. 2560 เราได้พัฒนากระบวนกรในโครงการ MIO จำนวน 5 คน ที่มีการผ่านการอบรม เอาเรื่อง 
องค์กรแห่งสติเข้ามาสอนในกลุ่มเจ้าหน้าที่และทุกครั้ง เราก็ได้เรียนรู้ว่า ความสุข ความดีงาม เป็นเรื่องที่เรา    
ต้องสร้าง ต้องช่วยกันทำบรรยากาศขององค์กรมีความสุข ทีมพัฒนาบุคลากร ต้องสร้างสรรค์กิจกรรม         
อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความสำเร็จหลายเรื่องเกิดข้ึนกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  
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นอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นํากระบวนการ      
จิตตปัญญา เข้ามาใช้ใน รพ. โดยเริ่มจากการพัฒนาทีมนํา และขยายไปในบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากร    
มีความสุขในการทำงาน เห็นคุณค่าของงานที่ทำ และต่อมาได้นํากระบวนการจิตตปัญญาไปใช้กับการแก้ปัญหา 
ในพ้ืนที่ ได้แก่ เรื่องการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในอำเภอจอมบึง ส่งผลให้ลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต 
และการแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยทำกระบวนการกับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  

ผลการดําเนินงาน  
โครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข  
- การดูแลผู้พิการร่วมกับเครือข่ายในชุมชน เกิดการสร้างห้องน้ำ ให้คนพิการโดยชาวบ้านมาร่วมกัน 

สร้างในวันพระให้ผู้ป่วย  
- โครงการเติมฝันปันรัก  
- โครงการแบ่งปัน  
- โครงการจิตอาสาช่วยกันพัฒนาโรงพยาบาล  
- โครงการช่วยกันปลดโซ่ตรวนให้ผู้ป่วยจิตเวช  
- โครงการช่วยกันสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  
- แจกอุปกรณ์ให้ผู้พิการ  
- การพาเจ้าหน้าที่ทุกระดับสัมผัสความทุกข์ยากของคนไข้  
- โครงการรับฟังเสียงประสบการณ์การมารับบริการของผู ้ป่วย เข้ามาปรับปรุงระบบการทำงาน       

ของเจ้าหน้าที่  
- โครงการการสร้างเยาวชนหัวใจสีเขียว ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของอำเภอจอมบึง โดยเข้ามาเรียนรู้   

จุดเรียนรู้ต่างๆ ในโรงพยาบาล  
- มหกรรมสุขภาพของอำเภอจอมบึง  

ผลลัพธ์การดําเนินงานที่ประสบความสำเร็จ มีดังนี้  
1. ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เราได้รับการประเมินเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยในการ     

ทำคุณภาพ Reaccredit HA ครั ้งที ่ 3 และผ่านมาตรฐาน DHSA อย่างมีความสุข บรรยากาศของความรัก        
ความสามัคคี  

2. ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจ ลดข้อร้องเรียน พบว่าคนไข้พึงพอใจ โรงพยาบาลมากขึ ้นในการ           
ให้บริการทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน สามารถลดระยะเวลาการรอคอยโดยความร่วมมือของสหวิชาชีพ ที่ใช้วิธี
ทำงานเหลื่อมเวลา เพ่ือช่วยทั้งการให้บริการคนไข้ โดยบางแผนกมาทำงานตั้งแต่ เวลา 6.30 น. เพ่ือคนไข ้จะได้
กลับบ้านเร็ว และช่วยโรงพยาบาล ประหยัดเงินค่าล่วงเวลา  

3. ผลลัพธ์ด้านการประหยัดทรัพยากร ทุกหน่วยงานร่วมใจกันตั้งเป้าหมาย  ลดการใช้ทรัพยากร     
หน่วยงานละ 10% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรลดลง ช่วยกันปลูกสมุนไพรในโรงพยาบาล         
เพื่อประหยัดการซื้อสมุนไพร นําผลไม้ที่มาในโรงพยาบาลมาผลิตน้าหมักชีวภาพ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการซื้อ
น้ำยาเคมีต่างๆ ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล สร้างนวัตกรรมเพื ่อการประหยัดน้า/ประหยัดไฟ           
ในโรงพยาบาล เช่น โรงตากผ้า จักรยานปั่นน้ำที่นําน้ำที่ผ่านการบําบัด แล้วมารดน้ำหญ้า การทำน้ำหมักจากมูล
ไส้เดือน เพื่อเป็นปุ๋ย ใช้ใบไม้โม่ เพื่อทำปุ๋ยดิน ช่วยกันทาสีโรงพยาบาล ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 300,000 
บาท/ปี  

4. ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารทางการเงิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบภายใน ทุกทีมช่วยกันสร้างรายได้ส่งผลให้สถานะทางการเงินดีขึ้น  
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5. ผลลัพธ์ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยจำนวน R2R CQI นวัตกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี และมีการ   
ส่งงาน R2R เข้าประกวด ได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 ปีติดต่อกัน  

6. ผลลัพธ์ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาระบบบ่อบําบัด ที่ใช้ธรรมชาติ ค่าน้ำเสียอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีและการกําจัดขยะโดยใช้แนวคิด Zero Waste Hospital ที่ไม่ส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านข้างเคียง  

7. ผลลัพธ์เรื่องความสุข ความผูกพัน และการมาทำงานตรงเวลาของบุคลากร  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ความสำเร็จอย่างมากมายที่เกิดขึ ้นในองค์กรในช่วงผ่านมา สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การทำโรงพยาบาล 

คุณธรรมเป็นสิ่งดีงาม เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์อย่างมากกับองค์กร เป็นเรื่องดีที่ต้องชื่นชม จะเกิดได้ต้องเกิด 
จากการรวมตัวกันของคนดี ซึ่งสิ่งนี้แหละจะมีพลังอย่างมากที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์กรต้องใช้ระยะ 
เวลาในการเพาะบ่ม เราต้องใจเย็น คล้ายการปลูกต้นไม้  อย่ารีบ อย่าใจร้อน ทีมนําต้องช่วยกันเติมแต่ง 
บรรยากาศในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เกิดได้ในทุกที่ เพราะเราเชื่อมั่นว่า ต้นทุนความดี ต้นทุนคนดีมีมาก  
เป็นกําลังใจให้กัน ปลอบโยนกัน เมตตากัน อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือการเป็นองค์กรแห่งความสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางเฆ่ จังหวัดราชบุรี 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
1. มีนโยบาย/แผนงาน การสร้างสุขในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
2. ผู้บริหารมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สภาพแวดล้อม

เอ้ือต่อการทำงาน และมีความปลอดภัย 
3. มีการสร้างสมดุลชีวิตในการทำงาน เน้นการมีศีลธรรมอันดีงาม และความเอื้ออาทร ต่อตนเอง    

และผู้อ่ืน 
4. มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกายและใจ ของบุคลากรรวมทั้งครอบครัว มีการจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่     

น่าทำงาน ประเมินสุขภาพ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการความเครียด การป้องกันอุบัติเหตุและ       
การเจ็บป่วย ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การทำงานเป็นทีม ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
2. การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
3. เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และระหว่างบุคคล 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขนั้น ได้มีการวางแผนแนวทางการบริหารคนตามหน้าที่ อย่างเป็น

ระบบและตรงกับความสามารถของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อไม่ให้เกิดการแบกรับหน้าที่  ที่เกินความสามารถของ
ตนเอง และมีการแบ่งให้มีผู้รับผิดชอบงานร่วมเพื่อเป็นงานรองของอีกบุคคลหนึ่ง เป็นการช่วยเหลือกันทำให้  
ไม่เกิดการแบกรับหน้าที่ที่หนักเกินไป และมีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อพิจารณาผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติไปแล้ว
ว่าถึงขั้นตอนไหน มีปัญหาอุปสรรคในงานที่รับผิดชอบหรือไม่ เพื่อเป็นการติดตามงานและหาแนวทาง การแก้ไข
ร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงเมื่อมีงานใหม่เข้ามา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
คนในองค์กรมีความรักและห่วงใยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ สามัคคีกัน ในการทำงานทุกด้านเพ่ือทำให้

ชิ้นงานนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
ควรมีการจัดให้เสนอรายชื่อบุคคลที่ทำงานได้ดี มีคุณภาพ และรักในสายงานของตนเอง (อยู่ในสายงาน 

นั้น ๆ เป็นระยะเวลานาน) แต่ละ รพ.สต. พิจารณารับรางวัลหรือเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจของ      
ผู้ปฏิบัติเอง และเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นเพ่ือปฏิบัติตามแบบอย่าง 
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ผลการวิเคราะห์แบบสำรวจ Happinometer 2565 

Happinometer  
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวง 

สาธารณสุข (Happinometer) เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการธํารงรักษาบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ        
ที่ส่งผลให้บุคลากร ไม่มีความสุขในการทำงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการเปิดระบบให้
ประเมินระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทาง Website : happy.moph.go.th 
กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว (ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคา ณ ช่วงเวลาที่เปิดให้ประเมิน Happinometer มีบุคลากร 
ทั้งหมด 7 คน ดังนี้ ข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 

การวิเคราะห์ผลการประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer)  
1. ผลการประเมินความสุข ซึ่งประกอบด้วย 9 ประเด็น ได้แก่  
1. Happy Body (สุขภาพกายดี)  
2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี)  
3. Happy Heart (น้ำใจดี)  
4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี)  
5. Happy Family (ครอบครัวดี)  
6. Happy Society (สังคมดี)  
7. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี)  
8. Happy Money (สุขภาพเงินดี)  
9. Happy Work Life (การงานดี)  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคา ได้ดำเนินการสํารวจความสุขในการทำงานของบุคลากร   

โดยใช้เครื่องมือ Happinometer ในปี 2565 จากจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    
บ้านคา จำนวน 7 คน มีบุคลากรร่วมทำแบบสํารวจ 7 คน คิดเป็น 100 % การวิเคราะห์แยกเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่ วิเคราะห์ผลภาพรวม ขององค์กร และวิเคราะห์รายบุคคล ดังนี้  

1.1 วิเคราะห์ผลภาพรวมขององค์กร  
ตารางที่ 1 คะแนนผลการประเมินความสุขของบุคลากรในภาพรวมของหน่วยงาน 

บุคลากร
คนที ่

คะแนน 
Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Work Life 

1 70.0 65.0 85.0 75.0 83.8 70.8 83.3 50.0 73.5 
2 70.0 65.0 90.0 70.0 50.0 66.7 75.0 43.8 82.4 
3 70.0 65.0 90.0 70.0 50.0 66.7 75.0 43.8 82.4 
4 85.0 75.0 55.0 75.0 75.0 66.7 75.0 25.0 67.6 
5 30.0 25.0 65.0 50.0 25.0 54.2 50.0 31.3 55.9 
6 90.0 55.0 80.0 90.0 75.0 100.0 83.3 68.8 91.2 
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บุคลากร
คนที ่

คะแนน 
Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Work Life 

7 80.0 65.0 70.0 60.0 58.3 66.7 66.7 50.0 69.1 
คะแนน
เฉลี่ย 

70.71 57.86 76.43 70.0 59.91 72.61 72.61 44.67 74.58 

1.2 ผลการประเมินความสมดุลกับชีวิตการทำงาน 

การประเมินความสมดุลกับชีวิตการทำงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสมดุลกับชีวิตการทำงาน
เท่ากับ 57.86 คะแนน ซึ่งบุคลากรคนที่ 1, 2, 3 มีคะแนนความสมดุลกับชีวิตการทำงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย และ
บุคลากรคนที่ 4, 5, 6 และ 7 มีคะแนนความสมดุลกับชีวิตการทำงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ย  

สรุป  
จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคาจึงได้จัด      

การประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการทำงาน และการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
โดยให้บุคลากรที่มีความสุขที่สุดในองค์กร (มีคะแนนผลการประเมิน Happinometer อยู่ในระดับ Very Happy 
(81.5 คะแนน) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความสุขในตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นกับบุคลากร ในหน่วยงาน 
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคา ได้พูดคุยให้คำปรึกษาแก่ผู้มีคะแนนผลการประเมิน
อยู่ในระดับ Unhappy (42.9 คะแนน) และมีความผูกพันอยู่ในระดับต่ำ (52.8 คะแนน) เพื่อให้กําลังใจและ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวดักาญจนบุร ี

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การรักษากำลังคน :  
มีการจัดเวทีผู้บริหารพบบุคลากรผู้ปฏิบัติ เพื่อได้มีการสื่อสารทิศทางนโยบาย เข็มมุ่งโรงพยาบาล    

เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การประชุมทีมคร่อมสายงานต่าง ๆ การปฐมนิเทศข้า ราชการและ
เจ้าหน้าที ่ใหม่ทุกคน ทุกระดับ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปี การจัดให้มีการพบปะ พูดคุยและ
รับประทานอาหารร่วมกัน กับเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติทุกระดับในทุกหน่วยงาน (โดยไม่มีหัวหน้าร่วมด้วย)           
เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีรูปแบบการบริหารในรูปแบบของ  
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำทุกเดือน เพื ่อทบทวน
อัตรากำลังบุคลากรในหน่วยงานที่ขาดการพิจารณาย้าย โอน ลาออก การกำหนดความก้าวหน้าในตำแหน่ง 
อาชีพ Career path มีการสำรวจแบบสอบถามและรวบรวมข้อคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ จำนวน 2 ครั้ง/ปี
สรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคคลากร ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยบริการและ    
หน่วยสนับสนุน จำนวน 23 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นคณะประธาน คณะกรรมการ มีบทบาท    
ในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีคุณภาพ เกิดความสุข และความผูกพันกับองค์กร
มีศักดิ์ศรีในงานวิชาชีพ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ การประเมินสมรรถนะมาเป็นองค์ประกอบ
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ัน เลื่อนตำแหน่ง  

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความต้องการและการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับ :  
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาในปี 2564 (6 เดือน) มีอัตราสูงคือร้อยละ  

99.72 โดยมีอัตราการสูญเสียบุคลากรจากการย้ายหน่วยงาน ในวิชาชีพแพทย์ 2 ราย เภสัชกร 1 ราย พยาบาล 
1 ราย และการสูญเสียอัตรากำลังจากการลาออกในวิชาชีพพยาบาลอีก 4 ราย เนื่องจากสาเหตุ   

1. กลับภูมิลำเนาเพื่ออยู่ร่วมกับครอบครัว   
2. ดูแลบิดามารดาซึ่งมีโรคประจำตัว   
3. มีปัญหาด้านสุขภาพ   
นอกจากนี้กลุ่มสายงานที่มีอัตราการลาออกสูง คือ ตำแหน่งพนักงานเปลที่อัตราการลาออกในปี 2564  

(6 เดือน) จำนวน 5 ราย สาเหตุการลาออกเนื่องจากภาระงานที่สูง งานหนัก ขึ้นเวรเยอะ ปัญหาด้านสุขภาพ
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ดังนั้นจากปัญหาด้งกล่าว ทางทีมบริหาร
จึงได้วางแผนและหาแนวทางในการแก้ไขด้วยการ   

1. จัดอบรมวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทบทวนทักษะในการทำงานให้เกิดความเชี่ยวชาญ  
จนทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

2. เปิดรับสมัครงานเพื่อสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน   
3. พิจารณาค่าตอบแทน P4P ในกลุ่มที่มีภาระงานสูงเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากได้รับความเห็นชอบ

จากกระทรวงสาธารณสุขให้ขยายเตียงบริการจาก 440 เตียง เป็น 700 เตียง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 
โรงพยาบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  และสาธารณสุขชายแดนชั้นนำ 
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ระดับประเทศ รองรับศูนย์ความเชี่ยวชาญ 4 สาขา คือ สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นระดับ 2 และ 1 ใน ปี 2563 , 
2567 ตามลำดับ สาขามะเร็ง เป็นระดับ 2 และ 1 ใน ปี 2565 , 2570 ตามลำดับ สาขาทารกแรกเกิด เป็นระดับ 
2 และ 1 ใน ปี 2563 , 2567 ตามลำดับ และสาขาโรคหัวใจ ระดับ 3 และ ทำให้มีความต้องการแพทย์  ,    
ทันตแพทย์เฉพาะทาง จำนวนมากโดยเฉพาะสาขาต่อยอดทางคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร จึงได้
จัดทำแผนศึกษาเฉพาะทางและสรรหาแพทย์ไปเรียนต่อในสาขาที่รองรับการพัฒนาของโรงพยาบาล เช่น 
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิสม อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ กุมารเวชศาสตร์โรคไต 
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา กุมารศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในตจวิทยา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน (ระบาดวิทยา) โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก เป็นต้น  

การจัดระบบการทำงานและบริหารกำลังคนเพื่อให้งานขององค์กรประสบความสำเร็จ:  
ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และใช้กลยุทธ์ในการดำเนินการ ดังนี้  
1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยังไม่มีระบบที่เหมาะสม ในเรื ่องอัตรากำลังคน แนวทาง        

การดำเนินการ   
1.1 ปัญหาอัตรากำลังคน ใช้กลยุทธ์การวางแผนอัตรากำลังและระบบการจัดการโดย   

- ประเมินภาระงานของบุคลากร  
- วิเคราะห์ความต้องการบุคลากรทั้งในระยะสั้น ระยะยาว  
- การเกลี่ยอัตรากำลังคน  

   1.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล โดย  
- การเกลี่ยและหมุนเวียนอัตรากำลัง  

    - การถ่ายโอนภารกิจให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ (งานทำความสะอาด งานรักษา
ความปลอดภัย งานดูแลสวน) และได้เกลี่ยอัตรากำลังคนในส่วนนี้เข้าไปทดแทนให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลน 
โดยใช้หลักการการวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานที่ขาดแคลน จำนวนบุคลากรที่ต้องการ และจัดสรรให้ตาม
ความเหมาะสม  

 - การจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้าทำงานในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การจ้างแพทย์       
ที่เกษียณอายุมาตรวจผู้ป่วยนอก  

 - การให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาทั้งในภาวะปกติและมีงานเร่งด่วน  
2. ปัญหาการสรรหา คัดเลือก บรรจุ  
  - การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งล่าช้า ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ทำให้

การบริหารจัดการอัตรากำลังคนขาดประสิทธิภาพ และลูกจ้างชั่วคราวมีการลาออกอยู่เป็นประจำ และต้อง 
ดำเนินการสรรหาเข้ามาทดแทนตลอดเวลา และบางช่วงเวลาไม่สามารถสรรหาได้ทันตามกำหนดเวลา
เนื่องจากต้องรอเปิดรับสมัคร แก้ปัญหาโดยมีการรับสมัครบุคลากรตลอดปีทั้งในระบบการเปิดรับสมัคร       
ด้วยตนเอง และ ระบบ internet และมีการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  

- ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้ดำเนินการ 
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคล  

3. การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากรยังไม่เป็นระบบ และไม่สอดคล้องเ ชื ่อมโยง        
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล  

- จัดทำแผนการฝึกอบรมภายในโรงพยาบาล เช่น การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่การฝึกอบรม
ระหว่างประจำการ  
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- จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้  การศึกษา ฝึกอบรมภายในประเทศ       
การพัฒนาผู้บริหาร การพัฒนาตามสายอาชีพ การพัฒนาจริยธรรม โดยการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั่วทั้งโรงพยาบาล  

4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการนำไป 
พัฒนาและการให้คุณให้โทษ ขณะนี้การประเมินผลยังใช้แบบประเมินของกพ. (ข้าราชการ) โดยทำการประเมิน
ปีละ 2 ครั้ง ส่วนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวใช้แบบประเมินผลของโรงพยาบาล และทำการประเมิน       
ปีละ 2 ครั ้ง แต่การประเมินผลดังกล่าวยังไม่มีความสมบูรณ์ ซึ ่งคณะกรรมการฯ มีการกำหนดแผน             
การดำเนินการไว้  

5. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพยังไม่ชัดเจน การดำเนินการ  
- การวางแผนล่วงหน้าในการคัดเลือกบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น   
- การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมที่จะดำรงตำแหน่งต่างๆ  

6. ระบบบริหารค่าตอบแทน (เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง) และค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่ เหมาะสมกับ 
ปริมาณและคุณภาพของงานและราคาตลาด  

7. ระบบสวัสดิการยังขาดการสื ่อสารให้เกิดการเข้าใจอย่างทั ่วถึง และจัดการให้สอดคล้องกับ       
ความต้องการอย่างแท้จริงและเหมาะสม  

7.1 ด้านการจัดสวัสดิการ  
    - ได้มีการสำรวจความต้องการด้านสวัสดิการอื ่นๆ โดยการจัดทำแบบสำรวจ         
ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลราชวิถีทุกท่านได้กรอกข้อมูล รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์สวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ   

- ได้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขเรื่องภาระหนี้สินของบุคลากรกลุ่มท่ีมีปัญหา  
7.2 การวิเคราะห์ภาระงาน ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้ งโรงพยาบาล กำหนดแผนการพัฒนาและ

ฝึกอบรมบุคลากร จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
Job Specification ของบุคลากรทั่วทั้งโรงพยาบาลเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

7.3 สำรวจความต้องการ การฝึกอบรมระดับบุคคล หน่วยงานและโรงพยาบาล  
7.4 เปรียบเทียบภาระงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความพอเพียงของบุคลากร

ตามอัตรากำลังคน  
7.5 ปรับปรุงระบบและวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัต ิงาน พร้อมทั ้งกำหนดแนวทาง          

การปฏิบัติการตรวจสอบ  

บรรยากาศการทำงานของกำลังคน  

นโยบาย บริการ สิทธิประโยชน์:   
1. โรงพยาบาลมีนโยบาย สร้างสถานที่ทำงานน่าอยู่ (Happy work place) มีการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ 

ของที่ทำงานโดยใช้ระบบ 5 ส. มีการประกวด 5 ส. แบ่งเป็นโซนจัดทำสวนหย่อมตามมุมต่าง ๆ ปลูกต้นไม้ยืนต้น 
จำนวนมาก ปรับปรุง OPD ให้มีชีวิตชีวา  

2. โรงพยาบาลมีนโยบาย สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) ส่งเสริมความสัมพันธ์   
ในบุคลากร โดยให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์องค์กร (OD) และอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ (ESB) กันปีเว้นปี    
มีการทัศนาจรรายกลุ่มเพื่อให้มีการพบปะไม่เป็นทางการ ส่งเสริมกิจกรรมศึกษาดูงานในกลุ่มเฉพาะ และ     
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ต่างวิชาชีพ เพื่อให้ใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน มีกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมบุญทอดผ้าป่า กิจกรรมนั่งสมาธิ (ทุกวันพุธ) อีกทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม โดยไม่ถือเป็นวันลา   

3. ในเรื่องสิทธิประโยชน์ มีการปรับปรุงค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษามีผลต่อความผูกพันองค์กร       
ที่ค่อนข้างสูง มีการจัดสวัสดิการบ้านพัก ให้แก่กลุ่มวิชาชีพที่ต้องพักเวรเป็นอันดับแรก และเจ้าหน้าที่ยานยนต์  
และผู้ที่มีรายได้น้อย จัดสวัสดิการห้องพักแก่เจ้าหน้าที่เจ็บป่วยและญาติ  

• มีผลการสำรวจความต้องการของบุคลากรในด้านต่างๆสม่ำเสมอ  
• มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีสิทธิได้รับ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในองค์กร  
• ด้านที่พักมีโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล พร้อมระบบสาธารณูปโภคบนที่ดินพระราชทาน    

12 ไร่ เพ่ือสร้างที่พักอาศัยให้กับบุคลากร  
• เตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข  
• โครงการสร้างสุขให้กับบุคลากร โครงการในเทศกาลสำคัญต่างๆ   

สุขภาพและความปลอดภัยของกำลังคน  
การป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ (สิ่งแวดล้อม ภาระงาน การหยิบยก อันตรายจาก   

การปฏิบัติงาน ความรุนแรง) การปฏิบัติตามกฎหมาย และการให้ภูมิคุ ้มกัน: มีการเดินสำรวจ ตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดเสียง แสงสว่างและความร้อนในที่ทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ครอบคลุมหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยพบความเสี่ยง
ที่พบบ่อยที่สุด คือ ระดับแสงสว่างที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ได้มีการปรับสถานีงานและเปลี่ยน/ติดตั้งหลอดไฟ
เป็น LED ตามจุดเสี ่ยงที ่สำคัญและใช้งานบ่อย มีการทบทวนโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและ        
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงโดย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เช่น ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ตรวจสมรรถภาพปอด 
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ผลการตรวจที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีผลปกติ ส่วนรายที่มีผลผิดปกติ มีการเฝ้าระวัง
ติดตาม เพื่อดูแนวโน้มของการเกิดโรคจากการทำงานต่อเนื่องส่วนผลการตรวจ Stool culture ในบุคลากร    
ที่สัมผัสและปรุงอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล การตรวจสารตะกั่วในบุคลากรศูนย์เครื่องมือแพทย์ การตรวจ
สารปรอทในปัสสาวะในบุคลากรกลุ่มงานทันตกรรม ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกปี  

การป้องกันอันตรายจากการติดเชื้อของบุคลากรในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง จากการทำงานกับ    
เข็มฉีดยาหรือของมีคม สัมผัสเลือด สารคัดหลั่งหรือสารเคมี มีการให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองในกลุ่ม
บุคลากรที่มีความเสี่ยง พนักงานเก็บขนย้ายมูลฝอยและพนักงานทำความสะอาด (Out Source) อย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ การจัดกิจกรรม IC Rally ให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน สอนวิธีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลและทบทวนการล้างมือ 7 ขั้นตอน การให้วัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีน
โรค Covid – 19 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน ในกลุ่ม
บุคลากรใหม่ มีการสอนปฐมนิเทศเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการทำงานตามคู ่มือแนวทางปฏิบัติ           
ที ่กำหนดไว้ทีมอาชีวอนามัยลงพื ้นที ่ หน้างานให้คำปรึกษาแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย              
ตามความเสี่ยงของลักษณะงาน ประสานหน่วยงานพัสดุ ในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทำงาน         
ให้ถูกต้องเหมาะสม อันตรายจากการปฏิบัติงานที่สำคัญ บุคลากรที่โรงพยาบาล คือ การติ ดเชื้อวัณโรคปอด 
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและเอกซเรย์ปอดให้ครอบคลุม เกือบ 100% ทุกปี เพื่อค้นหา คัดกรอง     
วัณโรคและดูความผิดปกติของร่างกาย มีการอ่านฟิล์มเอกซเรย์ทุกราย โดยรังสีแพทย์ เพ่ือส่งวินิจฉัยและรักษา
ให้ทันท่วงที ซึ่งในปี 2563 พบบุคลากรติดเชื้อวัณโรคปอด 1 คน ทีมอาชีวอนามัยและทีม IC ลงพื้นที่หน้างาน
เพื ่อหาสาเหตุ ลดการแพร่กระจายเชื ้อวัณโรคในโรงพยาบาล มีการปรับปรุง สิ ่งแวดล้อมในการทำงาน 
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จัดระบบระบายอากาศและจัดห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผลการติดตามในปี 2564 ยังไม่พบบุคลากร   
ติดเชื้อวัณโรคปอด  

จากรายงานการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการทำงานที่เกิดจากการหยิบยก ได้แก่  
หลัง เอว คอ ไหล่ ข้อมือและมือ เป็นต้น พบสาเหตุของปัญหาที่สำคัญ คือการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ        
ของหนักอยู่เป็นประจำ ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุและดำเนินการแก้ไขด้วยการปรับสภาพการทำงานให้เหมาะสม
กับคนทำงาน พร้อมให้ความรู้ตามหลักการกลศาสตร์ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้องและการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อระหว่างการปฏิบัติงาน ผลการติดตามการลาป่วยด้วยโรคระบบโครงร่างกล้ามเนื้อในปี 2563        
พบจำนวน 17 ราย เป็นรายใหม่ 11 ราย ส่วนใหญ่เกิดในหน่วยงานที่ต้องยกของหนักอยู่เป็นประจำ เช่น     
เวรเปลห้องผ่าตัด ศูนย์เคลื่อนย้ายงาน เภสัชฝ่ายผลิต เป็นต้น ต้องทำงานแข่งกับเวลาจนไม่ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างการทำงาน  

มีการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย 
ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกปี มีการประเมินติดตามทุกเดือน ในปี 2564 
บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการร้อยละ 97.6  

การสร้างเสริมสุขภาพของกำลังคน: 
ผลการตรวจสุขภาพแบ่งบุคลากรเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ทำการสำรวจ 

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม โดยในบุคลากร    
กลุ่มปกติ มีการส่งเสริมให้คงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมไว้ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ สำคัญคือ มีภาวะ BMI   
เกิน ≥ 25 ได้ ดำเนินกิจกรรมลดความอ้วน (Project Slim) โดยการนำของผู้บริหารระดับสูง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลสำเร็จร่วมกันทุกเดือน ผู้บริหารพูดคุยให้กำลังใจ ตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักร่วมกัน และมอบรางวัล
ให้กับบุคลากรที่ลดน้ำหนักได้ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรทุกกลุ่ม
ด้วยการกระตุ้นให้มีการออกกำลังกายแบบ New Normal ด้วยการจัดกิจกรรมพหลฯก้าวท้าใจ ใส่ใจสุขภาพ 
สะสมก้าวให้ได้ 900,000 ก้าวใน 90 วัน เกิดกระแสปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น      
ผลการดำเนินงาน พบว่ามีบุคลากรที่สามารถก้าวสะสมได้ตามเป้าหมาย จำนวน 173 คนจากผู้สมัคร 527 คน
และสามารถลดน้ำหนักได้ 55 คน (ร้อยละ 31.79) โดยมี 6 คนที่ค่า BMI อยู ่ในเกณฑ์ปกติ ถือว่าเป็น
ความสำเร็จที่น่าพึงพอใจระดับหนึ่งของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ในขณะที่อยู่ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

การประเมินสุขภาพเมื่อแรกเข้าและการตรวจเป็นระยะ:  
บุคลากรใหม่ได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกเข้างานและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน มีการ 

ปฐมนิเทศ/อบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพ่ือความปลอดภัยในการทำงาน  

การดูแลกำลังคนที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงาน:  
บุคลากรที ่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานจากการถูกเข็มทิ ่มตำ สัมผัสเลือด/สารคัดหลั ่งในขณะ 

ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จะดำเนินการให้คำปรึกษา ดูแลให้ได้รับยาต้านไวรัสพร้อมทั้งดูแลด้านจิตใจ
ตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อกำหนดไว้ ผลการติดตามการตรวจเลือด 3 เดือน 
และ 6 เดือน ไม่พบบุคลากรมีการติดเชื้อ มีการเฝ้าระวังบุคลากรอื่นในหน่วยงาน เน้นการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายขณะปฏิบัติงาน ลดอุบัติการณ์การถูกเข็มทิ่มตำด้วยการจัดหา Medlance ใช้เจาะเลือดแทนเข็ม      
ในทุกหน่วยงานเน้นการสวมปลอกเข็มใช้หลัก One hand technique และการทิ้งเข็มใช้แล้วให้ถูกวิธี เป็นต้น 
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ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของกำลังคน  

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรที่มีผลงานที่ดี:  

บทเรียนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรที่มีผลงานที่ดี:  
มีกำหนดให้หน่วยงาน มี CQI อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี/หน่วย ผลในปี 2559 - 2564 มีผลงาน 32, 31, 2, 

และ 34 เรื ่อง ตามลำดับ ในปี 2563 มีจัดอบรมการเพิ่มคุณค่างานด้วยระบบ Lean มีการพัฒนาระบบ         
ได้หลายด้าน ทั้งทางด้านการดูแลผู้ป่วย และหน่วยงานสนับสนุน จำนวนทั้งหมด 16 เรื่อง และการอบรม       
ในการทำวิจัยได้เรื่องที่นำเสนอทั้งหมด 18 เรื่อง มีการสนับสนุนส่งผลงานเข้านำเสนอในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับ 
รพ., ระดับจังหวัด, ระดับเขต และระดับประเทศ จำนวน 10 เรื่อง เพ่ือเผยแพร่ผลงานและพัฒนาความก้าวหน้า  
ในการนำเสนอ โดยมีเงินรางวัลตอบแทนเพื่อการสร้างขวัญกำลังใจ ทำให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการพัฒนางาน 
มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ทั ้งภายใน และภายนอก โดยมีการนำเสนอเป็นนิทรรศการและบนเวทีในงาน         
“งานตลาดนัดคุณภาพ” ส่วนในปี 2560 ผลงาน CQI น้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการงานพัฒนาวิชาการ
ได้ลาออก ทำให้ขาดการติดตาม และดำเนินการ จัดมหกรรม QCC แต่ในขณะเดียวกันแต่ละ PCT ได้รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและอุบัติการณ์ ทำ RCA เพื่อทบทวนและเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เรื่อยมา  

วัฒนธรรมการสื ่อสาร มีการนำเสนอหนังสือเวียนเข้า Website โรงพยาบาล และนำชุดความรู้       
เข้าสู่ Website ของโรงพยาบาลเป็น Intranet มีการกำหนดให้ส่งรายงานการประชุมทีมคุณภาพ ทั้งทีม   
คร่อมสายงาน และระบบงานที่สำคัญ ทุกครั้งที่มีการประชุม ในส่วนของการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร
จะมีการสื่อสารผ่าน Line group Phahol new 1,2,3   

วัฒนธรรมการตรงต่อเวลา มีการ Scan เวลา เข้า - ออก และสวัสดีทักทาย เช้า - เย็น  
มีการสนับสนุนบุคคลตัวอย่างหรือคนต้นแบบในรางวัล “คนดีศรีพหลฯ” โดยจะมีการมอบโล่          

ใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่ได้รับคัดเลือก  
การพัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom  

Training) การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job Training) โปรแกรมพ่ีเลี้ยง  
(Mentoring Program) การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การให้คำปรึกษาแนะนำ  
(Consulting) การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การเป็นวิทยากร 
ภายใน (Internal Trainer) การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) การฝึกงานกับผู ้เชี ่ยวชาญ (Counterpart)    
การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ และมีระบบ Talent Management ฯลฯ มีการอบรม 
พัฒนาด้านจริยธรรม คุณภาพ ความปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพ มีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรให้ในประเด็น
ดังกล่าว การจัดกิจกรรมของชมรมจริยธรรม เช่น ผ้าป่าสามัคคี ทำบุญประจำเดือน อบรม พัฒนาจิต -สมาธิ 
โครงการธรรมสัญจร การจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความเป็นกันเองเกิดความประทับใจในครั้งแรก     
เกิดความรัก ความอบอุ่นและความภาคภูมิใจในองค์กรตั้งแต่เริ่มเข้าเข้าทำงาน  

การประเมินและปรับปรุงความผูกพันของกำลังคน:  

ความผูกพันของบุคลากร:  
ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรทุกคนทำแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพัน

ในองค์กร Happinometer โดยโรงพยาบาลกำหนดระดับความสุขไว้ที ่ ร้อยละ 70 แต่จากผลการสำรวจ
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คุณภาพ ชีวิตและความผูกพันในองค์กรของคนทำงาน ในโรงพยาบาลปี 2562 – 2563 (อยู ่ในระหว่าง
ดำเนินการในปี 2564) ระดับความสุขวัดได้ = ร้อยละ 61.03 ส่วนระดับความผูกพัน วัดได้ = ร้อยละ 62.87 
ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสุข คือ สุขภาพการเงิน (Happy money) ร้อยละ 53.6 
และความเครียด (Happy relax) ร้อยละ 54.99 ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลได้มีการทบทวนสวัสดิการ      
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น  

1. รายได้และค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ในหน่วยบริการผู้ป่วย ดำเนินการแก้ไขโดยให้ค่าใช้จ่าย 
ตอบแทนเป็นตัวเงิน ซึ่งจากเดิมให้เป็นวันหยุดแทน มีผลด้านบวกต่อความสุขและความผูกพัน  

2. การให้สวัสดิการนอกเหนือจากรายได้และค่าตอบแทนแก่บุคลากร ในกรณีเจ็บป่วย ให้ยกเว้น    
การจ่ายส่วนเกินในค่าห้องพิเศษ และอุปกรณ์ทำให้มีผลในด้านบวกมากข้ึน  

3. การปรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีการปรับเงินเดือนย้อนหลัง  
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และมีการประเมินผลปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง 
มีการเลื ่อนเงินเดือนและพิจารณา 2 ขั ้น ตามอย่างการประเมินผลปฏิบัติราชการ ของข้ าราชการและ
ลูกจ้างประจำทำให้เกิดผลบวกต่อความสุขและความผูกพัน 

4. ในกรณีที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้เกิดความเสี่ยง 
ในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ทางหน่วยงานจึงมีสวัสดิการค่าเสี่ยงภัยเพ่ิม 
ให้กับุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ พยาบาล Lab X-Ray เป็นต้น  

5. จัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น  
5.1 จัดหางบประมาณสร้างอาคารบ้านพักเพิ่มขึ้นและปรับปรุงพื้นที่เพิ่มสำหรับให้เจ้าหน้าที่

อยู่เวร ได้พักก่อนขึ้นและลงเวร  
5.2 จัดให้มีระบบดูแลความปลอดภัยในที่ทำงาน และที่พักอาศัย มีติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น 

เพ่ิมแสงสว่างและการใช้ Internet  
5.3 ปรับปรุงเพิ่มที่จอดรถให้เพียงพอขึ้น  
5.4 ปรับปรุงห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่เวร   

6. ภาระงานหนักอัตรากำลังน้อย มีผลต่อความสุขและความผูกพันลดลง ได้นำเข้าพิจารณาในการ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกเดือน เพ่ือพิจารณาจัดสรรตำแหน่งเพ่ิมข้ึนให้กับหน่วยงาน
ที่มีภารกิจงานมาก โดยมอบหมายคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และจัดเพิ่มเติมให้      
เพื่อลดภาระงาน และจัดทำแผนผลิตอัตรากำลังพยาบาลร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนกในการขอโควตา
พยาบาล รองรับภาระงานที่หนัก และส่งเสริมให้มีการส่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ อบรมเป็นเจ้าหน้าที่
พยาบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร และการให้บริการ  

ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน:  
- ในอดีตการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังไม่ได้ใช้แผนกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา    

เป็นตัวนำหลักเกณฑ์การประเมินยังไม่ชัด ไม่มีความต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน ได้มีการจัดแผนกลยุทธ์
ที ่เป็นรูปธรรม วิเคราะห์โดยใช้กลุ ่มประชากรทางคลินิก จากการจัดลำดับความสำคัญของ High Risk,        
High cost , High  volume และ Policy เป็น 5 กลุ่มโรค 30 โรคสำคัญ เป็นตัวเดินเรื่อง เน้นความมีส่วนร่วม
ของทีมนำ หัวหน้ากลุ่ม งาน หัวหน้างาน และการนำสู่การปฏิบัติ หลังจากการจัดแผนกลยุทธ์สำเร็จ ได้มีการ
จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ท้าทาย ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้างาน มีการติดตามประเมินผล ทุก 3 เดือน เพื่อนำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติราชกา รรายบุคคล
ต่อไป  
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- การนำแนวทางการมุ ่งสู ่องค์กรสมรรถนะสูง (PMS) มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  
กำหนดให้ทุกคนทำ Port Folio ให้มีรายละเอียดของ Job Description /JD โดยอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน   
การกำหนดตำแหน่ง JOB specification / JS และวิเคราะห์ความต้องการรายบุคคล Individual Training 
Needs เพื่อทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan (IDP) โดยคณะทำงาน HR 
กำหนดแนวทางในการวิเคราะห์และพาทำมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้ได้แผนพัฒนาบุคลากรจากการวิเคราะห์
ใน 2 ส่วน คือ   

1. ส่วนขาด จาก GAP รายบุคคล  
2. งานตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และยังคงให้ทบทวนเช่นนี้ทุกปี  

ระบบการประเมินและบริหารตามผลงาน (Performance Management System-PMS) ปีละ 2 รอบ 
องค์ประกอบที่ใช้ประกอบที่ใช้ประเมิน ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 80% และสมรรถนะหลัก 20% ตามระบบ
การประเมินของ กพ. ทำให้ระบบการประเมินมีคุณภาพ และเป็นธรรมมากขึ้น มีการมอบหมายตัวชี้วัดระดับ
องค์กร ระดับโครงการ ระดับฝ่ายและหัวหน้างาน และเริ ่มมีตัวชี ้ว ัดระดับบุคคล ได้แก่ กลุ ่มภารกิจ             
การพยาบาลเริ่มมีตัวชี้วัด รายบุคคล 4 ตัว เป็นงานประจำ 3 ตัว อีก 2 ตัวตามนโยบายของโรงพยาบาล ได้แก่ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความสมบูรณ์ของเวชระเบียน กำหนด Core Competencies ของบุคลากร
ทั้งองค์กร 5 ด้านได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 2. การบริการที่ดี 3. ความเชี่ยวชาญ 4. คุณธรรม 
จริยธรรม 5. การทำงานเป็นทีม  

อีกทั้งทางคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้นำข้อมูลการสำรวจความสุขและความผูกผัน
สะท้อนกลับให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินโดยภาพรวมได้จัดโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร
และปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านศักยภาพการทำงาน และบรรยากาศในการ
ทำงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างสามัคคีและผูกพันในองค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกสหสาขา
วิชาชีพ โดยจัดทำแผนงานโครงการสร้างสุขให้กับบุคลากร ดังนี้  

- โครงการปฐมเจ้าหน้าที่ใหม่ รุ่นละ 3 วัน  
- โครงการสานสัมพันธ์ น้องพ่ี   
* การจัดงานต้อนรับน้องใหม่ สานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพ่ี และรุ่นน้อง การพบปะพูดคุย การพาน้องใหม่ 

ส่งหน้างานพบผู้บริหาร  
- โครงการฝึกงาน 1 เดือน สำหรับบุคลากรใหม่ /พยาบาลใหม่ (Turn Ward)  
* เพื่อการเตรียมความพร้อม และความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานน้องใหม่ เพื่อการทำงานที่มี 

ความสุขและการให้บริการด้วยใจจริง  
- โครงการสร้างความก้าวหน้า Career Path แก่บุคลากร  
- โครงการสร้างงาน สร้างแรงบัลดาลใจ เสริมพลังคิด บวก OD + ESB  
- โครงการตรวจสุขภาพประจำปี/ลดอ้วน ลดพุง   
* กลุ่มทั่วไป * กลุ่มเสี่ยง  
- โครงการ Happy Money Clinic  
* ผู้อำนวยการ ให้คำปรึกษา และวางแผนการบริหารเงินตามนโยบาย กระทรวงฯ ร่วมกับธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ โดยที่ไม่เพ่ิมภาระหนี้ปัจจุบัน (ยกเว้นการสร้างที่อยู่อาศัย) ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  
* เชิญสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย มาให้ความรู้ ก่อนวัยเกษียณ  
- โครงการ Give Me Hug and Birthday  
* มีการ์ดอวยพรวันเกิดและของขวัญ สำหรับ จนท. ทุกระดับ   
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- โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  
  * เวทีถ่ายทอดประสบการณ์/ความภาคภูมิใจ จากรุ่นสู่รุ่น (เช้า)  
  * งานเลี้ยงมุทิตาจิต ผู้เกษียณ (เย็น)  

- โครงการพาผู้เกษียณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกับการประชุมของ ชมรม รพศ. /เขต/  
กระทรวง/จังหวัด/รพ.จัดเอง  

- โครงการเชิดชูคนดี ประจำเดือน ขึ้น Hall of fame  
- โครงการเสริมพลังกาย พลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ หลังผ่าน Re-Accreditation ครั้งที่ 2 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มีการดำเนินการต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา      

4 ปี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลได้เลือกซื้อสินค้า
สำหรับอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ในราคาย่อมเยาว์ รวมทั้งเป็นการสร้างความสะดวกสบาย 
และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเจ้าหน้าที่ โดยร้านค้าสวัสดิการได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล      
นำสินค้ามาวางขาย เช่น อาหารจานเดียว ขนม และผลไม้ โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ 
จึงเป็นการสร้างความสุขและเพ่ิมรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ ได้เลือกซื้อสินค้าท่ีหลากหลาย   
2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีช่องทางในการเพิ่มรายได้  
3. สินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาที่ไม่สูงมาก  
4. ทำเลที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล ทำให้สะดวกต่อการซื้อสินค้าและบริการ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา 
ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการออกความเห็น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
ผู้บริหารมีนโยบายการสร้างความสุขให้แก่บุคลากร และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อนในรูปกรรมการและบูรณาการกับงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีหรือเปิดให้มีการนำเสนอ
ผลงานหรือกิจกรรมดีเด่นในการสร้างความสุขขององค์กร   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
  - ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน 

- มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- บูรณาการกับงานที่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
  - การสร้างกระแสสร้างความสุข 

 
ผลลัพธ์ระดับองค์กร และผลลัพธ์ระดับบุคลากร 

ลำดับ หน่วยงาน 
ผลการประเมินสุขภาวะขององค์กร ผลการประเมินความสุขบุคลากร 

ปี 2562 ปี 2565 ปี 2562 ปี 2565 
1 สสจ.นครปฐม 50.60 58.96 64.91 64.69 
2 รพ.นครปฐม 57.28 60.43 60.43 60.90 
3 รพ.กำแพงแสน 33.91 46.52 60.37 61.44 
4 รพ.ดอนตูม 56.57 61.39 66.51 63.75 
5 รพ.นครชัยศรี 63.96 81.41 59.94 63.48 
6 รพ.บางเลน 38.66 50.59 61.43 59.91 
7 รพ.พุทธมณฑล 50.00 40.47 61.84 59.91 
8 รพ.สามพราน 48.92 69.18 60.19 60.55 
9 รพ.หลวงพ่อเปิ่น 61.90 59.75 62.59 63.90 
10 รพ.ห้วยพลู 48.50 48.38 61.73 62.07 
11 สสอ.เมืองนครปฐม 63.60 68.85 69.13 70.40 
12 สสอ.กำแพงแสน 65.00 64.89 69.05 69.72 
13 สสอ.สามพราน 64.86 75.34 66.85 68.43 
14 สสอ.นครชัยศรี 52.60 56.73 67.71 66.77 
15 สสอ.บางเลน 47.89 67.39 67.69 66.64 
16 สสอ.ดอนตูม 56.57 48.34 68.57 68.92 
17 สสอ.พุทธมณฑล 52.59 N/A 65.16 67.17 

  เฉลี่ย 55.79 60.93 61.59 64.75 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนครปฐม จังหวดันครปฐม 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข หัวใจสำคัญที่สุดคือทุนมนุษย์ปัจจัยหลักของการขับเคลื่อนองค์กร  

แห่งความสุขของโรงพยาบาลนครปฐม จึงมุ่งเน้นที่การส่งเสริมบุคลากร “เก่ง ดีมีสุข”  
“เก่ง” หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับหน้าที่ 

การงานตามภารกิจ รวมทั้งดึงศักยภาพที่ดีของแต่ละคนมาช่วยพัฒนาองค์กรให้เต็มกำลัง.  
“ดี” หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากรจะต้องมีความรัก ความศรัทธาทั้งต่อตนเอง และองค์กร ซึ่งจะ 

ทำให้มีตระหนักต่อหน้าที ่ของชาวสาธารณสุข ปฏิบัติงานด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อและเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สมดังปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาฯ  

“มีสุข” หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมของบุคลากร ให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิต        
ที่สดชื่นแจ่มใส มีจิตสาธารณะ และมีสังคมแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอ้ือต่อสุขภาพดีทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน  

แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาจะประสบกับวิกฤติสถานการณ์โควิด โรงพยาบาลนครปฐมจึงเป็นเจ้าภาพหลัก   
ในการวางแผนดำเนินการควบคุม ป้องกัน รักษาโรค รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนโควิดมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกระดับจึงทำให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้เกิดการพัฒนาระบบบริการใหม่ๆ อาทิ เช่น 
Telemedicine Drive thru lab Drive thru ATK covid Drive thruยา คลินิกเจอแจกจบ ระบบไปรษณีย์ยา ฯลฯ  

ความภาคภูมิใจ  
1. ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จาก สรพ.ในปี 2565 ถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดระบาดรุนแรง  
2. รับโล่รางวัล “สำนักงานต้นแบบการบริโภคผัก ผลไม้ 400 กรัม” จาก สสส.ในปี 2563 และพัฒนา

ต่อยอดได้โล่รางวัล “กลุ่มผู้นำเครือข่ายพฤติกรรมบริโภคอาหารในชุมชน” จาก สสส.ในปี 2565  
3. รับโล่รางวัล “Healthy Organization”จาก สสส.ในปี 2564   
4. เป็น รพ.ต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 5 ในปี 2565 - 2566  
5. รับโล่รางวัล องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเหรียญเงินของประเทศ ในปี 2565  
ทั้งหมดท้ังมวลนี้ล้วนมาจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรที่เก่ง ดีมีสุขอย่างแท้จริง…  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. คณะผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำที่ด ีเป็นตัวอย่างนำพาทีมสู่ความสำเร็จ  
2. ความรักความศรัทธาต่อหน้าที่ของบุคลากรทุกคน  
3. ศรัทธาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อโรงพยาบาลนครปฐม 

 ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ 

กระทรวงลงมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางจิตใจ                 
การสนับสนุนให้กำลังใจและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  

1. เสนอให้มีการประกวดองค์กรแห่งความสุขระดับประเทศ จัดระดับเป็นเหรียญทองแดง เงิน และทอง  
2. เสนอของบประมาณสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข  
3. ควรมีเวที sharing แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างองค์กร  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ผู้บริหารและคณะทำงาน มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม “สร้างสุขในองค์กร”อย่างมีเป้าหมาย สอดคล้อง
ต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื ่อให้คนในองค์กรมีความพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร และมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข      
(สุขกาย สุขใจ) โดยมีขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมต่อการพัฒนาและเรียนรู ้นำไปสู่ความรัก       
ความสามัคคีของคนในองค์กร ดังนี้ 

1. สุขกาย ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสุขภาพดี จัดพื้นที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เพื่อให้บุคลากรใส่ใจ
สุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดพุง ลดโรค  

2. สุขใจ การเสริมสิริมงคลการทำงานด้วยการตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำ
ทุกปี ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมมัจฉาพาโชค ในงานประจำปี
วัดใหม่สุปดิษฐาราม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สิ่งที่ ได้รับคือ การร่วมทำบุญร่วมกัน การสมานฉันท์
ระหว่างบุคลากรกับประชาชนในพื้นท่ี  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร บุคลากรทุกคนมีความสำคัญและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 

ชุมชน และสังคม การสร้างความสุขในที่ทำงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรความสุข ที่เกิดขึ้นนั้น 
ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจาก
การทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้น จากการทำงานเปรียบเสมือน
น้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความสำคัญต่อบุคลากร     

ทุกระดับ ให้มีความม่ันคงในหน้าที่การงานและการเงิน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
ผู้บริหารและคณะทำงาน มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม “สร้างสุขในองค์กร”อย่างมีเป้าหมาย สอดคล้อง

ต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื ่อให้คนในองค์กรมีความพร้อมรับการเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร และมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข      
(สุขกาย สุขใจ) โดยมีขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมต่อการพัฒนาและเรียนรู ้นำไปสู่ความรัก       
ความสามัคคีของคนในองค์กร ดังนี้  

1. สุขกาย ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสุขภาพดี จัดพื้นที่ออกกำลังกาย (เล่นกีฬา) เพ่ือให้บุคลากรใส่ใจ
สุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดพุง ลดโรค   

2. สุขใจการเสริมสิริมงคลการทำงานด้วยการตักบาตรอาหารแห้ง เนื ่องในโอกาสวันขึ ้นปีใหม่ ,         
วันเข้าพรรษา ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน ด้วยการจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ณ วัดไร่ขิงอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สิ่งที่ได้รับคือ      
การร่วมทำบุญร่วมกัน การสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรกับประชาชนในพื้นท่ี  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การมีส่วนร่วมของบุคลากร บุคลากรทุกคนมีความสำคัญและเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร 

ชุมชน และสังคม การสร้างความสุขในที่ทำงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นนั้น 
ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจาก
การทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั ้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร ความสุขที ่ เก ิดขึ ้นจากการท ำงาน
เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความสำคัญต่อบุคลากร     

ทุกระดับ ให้มีความม่ันคงในหน้าที่การงานและการเงิน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล จำนวน 31 แห่ง มีบุคลากร 215 คน มีผู้บริหารคือสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งเน้นความสำคัญในนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข และสภาพปัญหาในพื้นที่ตามบริบท ซึ่งที่ผ่านมา 2 ปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เหน็ดเหนื่อย
กับภารกิจการสอบสวน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มุ่งเน้นสร้างขวัญกำลังใจ     
แก่เจ้าหน้าที่ คนสำราญ งานสำเร็จ มีการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมชมรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมือง
นครปฐม มีคณะกรรมการและนโยบายที่ชัดเจน รองรับภารกิจและงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วง ทุกคนได้รับ       
การดูแลใส่ใจ แก้ปัญหา เรียนรู้ร่วมกัน มีสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมุ่งหวัง ยึดมั่น ประชาชนสุขภาพดี  
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำในการสนับสนุน แนะนำปรึกษา ควบคุมกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
มีการประชุมคณะกรรมการ ร่วมกำหนดเป้าหมายกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น สอดรับนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

การดำเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการ 
ทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ  

1. คนทำงานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีว ิตในการทำงานได้อย ่างมืออาชีพ             
มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน   

2. ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของ 
บุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน   

3. การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลกรในองค์กรมีความสุขในทุกมิติทั้ง 9 มิติ   
1. สุขภาพกายดี (Happy Body) : มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ส่งเสริมให้มีการ        

ออกกำลังกาย เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
2. ผ่อนคลายดี (Happy Relax): มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลเพ่ือให้มีการพบปะกัน เพ่ิมความผ่อนคลาย

และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีกลุ่มไลน์เพื่อการติดต่อพูดคุยกันระหว่างในองค์กร 
3. น้ำใจดี (Happy Heart) : ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ 

ให้กับส่วนรวม  
4. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) : บุคลากรมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม การทำนุบำรุง/ 

ศาสนา การให้ทาน  
5. ครอบครัวดี (Happy Family) : บุคลากรมีเวลาอยู ่ก ับครอบครัว มีการทำกิจกรรมร่วมกัน          

ในครอบครัว มีความสุขกับครอบครัว  
6. สังคมดี (Happy Society) : บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน ไม่ทำให้ผู ้อื ่นเดือดร้อน       

ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทำให้สังคมเสื่อมถอย รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
7. ใฝ่รู ้ดี (Happy Brain) : บุคลากรได้รับการเรียนรู ้สิ ่งใหม่ๆ พัฒนาทักษะความรู ้ความสามรถ         

ให้เหมาะสมกับตำแหน่ง มีการส่งไปอบรมเรียนรู้ให้ตรงต่อความต้องการและตรงต่อสายงาน เพื่อที่จะพัฒนา 
ตนเองให้มีความก้าวหน้าในชีวิตและเพ่ือพัฒนาองค์กรที่ตนเองอยู่  

8. สุขภาพเงินดี (Happy Money) : บุคลากรได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงิน 
รายได้จากเงินเดือนที่ได้รับ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที ่ขาดสภาพคล่องทางการเงินให้สมัครสมาชิกสหกรณ์      
ออมทรัพย์นครปฐม เพ่ือที่จะได้มีสิทธิ์การกู้ยืมเงิน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมชมรมสวัสดิการสาธารณสุข      
อำเภอสามพราน เพ่ือที่เจ้าหน้าที่ได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม   

9. การงานดี (Happy Work Life) : การมีส ัมพันธภาพที ่ด ีของบุคลากรทุกคน สามารถแสดง        
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน สามารถสื ่อสารพูดคุยกับเพื ่อนร่วมงาน             
การถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการทำงานร่วมกันได้ ทำงานแบบเป็นทีม มีการทำงานแบบ
เพ่ือนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้อง   
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. บุคลากรมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ นอกสถานที่ หรือได้รับค่าเสี่ยงภัยที่เหมาะสม    

จากการปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
2. ปรับลดนโยบายหรืองานของกระทรวงอ่ืนที่ไม่จำเป็น เพ่ือแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่  
3. ควรจัดสรรอัตรากำลังด้านบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ต่างๆให้ได้อย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ขั้นตำ่ที่กำหนด เพ่ือให้หน่วยบริการสามารถดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆได้ โดยไม่เป็นภาระของหน่วยบริการ 
มากเกินไป 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กร    
แห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทำงาน ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมในด้านต่างๆดังนี้ 
 1. กิจกรรมออกกำลังกาย 
 2. กิจกรรมสนับสนุนขอรางวัลให้กับนักเรียนพิการ 
 3. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่/รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ 
 4. ตอบแบบสอบถาม แผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน 
 5. มอบรางวัลผู้มีความวิริยะ อุสาหะในการปฏิบัติงานมากกว่า 25 ปี 
 6. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และเรียนรู้การขับเคลื่อนแนวคิด “การเป็นองค์กรแห่งความสุข” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู ้บริหารให้ความสำคัญ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน เสริมสร้างให้คนทำงาน มีความสุข สถานที่ทำงานน่าอยู่ รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล   
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 
 2. เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ การทำงานเป็นทีม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรมีการกำหนดนโยบายสร้างสุขให้แก่องค์กร เพ่ือเป็นรูปแบบการบริหารองค์กรแห่งความสุข       
ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน คือให้ความสำคัญทั้งผลงานและความสุขบุคลากร 
 2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมสร้างสุข สร้างความสามัคคี ความผูกพันร่วมกันในองค์กร 
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล เพ่ือนำมาพัฒนาในแต่ละด้าน ให้สมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

หมวดที่ 1 การนำองค์กร  
ผู้นำ/ทีมนำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายองค์กรแห่งความสุข โดยใช้หลัก 2P safety       

ตามประเด็น Personal มีการตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ในการดำเนินงานในการสร้างความสุข มีการนำนโยบาย
องค์กรแห่งความสุขในยุทธ์ศาสตร์ของโรงพยาบาล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กำหนดแผนการดำเนินงาน     
โดยทีมนำองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีการประเมิน Happinometer และนำผล     
การประเมิน Happinometer มาวิเคราะห์ กำหนดแผนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมให้คนทำงานมีส่วนร่วม         
เช่น กิจกรรม buddy กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการทำบุญในเทศกาลต่างๆ  และมีการติดตามผลการดำเนินงาน 
ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร และการส่งเสริมให้เกิดความสมดุล
ของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน  

ผู้นำ/ทีมนำองค์กรมีการบริหารจัดการให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ได้แก ่
1. กลไกบริหารผลตอบแทนการทำงานจากโรงพยาบาลนภาลัย ขาดสภาพคล่อง ติดระดับ 7 บุคลากร 

ทางการพยาบาล พบว่า พยาบาลต้องทำงานเกินวันปฏิบัติงาน ไม่ได้ค่าตอบแทน แต่ทุกคนยังพอใจที ่จะ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเต็มใจ มีความพึงพอใจในการทำงาน และเมื่อโรงพยาบาล    
เริ่มมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ผู้นำขององค์กร มีการปรับนโยบายในการทำงาน มีการให้ค่าตอบแทน         
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกินเวลา มีการเบิกค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยในช่วง covid-19 มีการ
บริหารจัดการบุคลากรให้หน่วยงานที่มีภาระน้อย หรือไม่มีภาระงาน ในช่วง covid-19 ระบาด มาช่วย
ปฏิบัติงานในจุดที่ขาดบุคลากรในการให้บริการผู้ป่วยในช่วง covid - 19 ให้บุคลากรมาช่วยทำงานในจุด/งาน
ที่สามารถทำได้ เช่น การเดินเอกสาร การบันทึกในโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งบุคลากรที่มีอายุน้อย มีความชำนาญ 
สามารถมาช่วยทีมได้  

2. การให้รางวัลยกย่องบุคลากร มีการยกชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี มีการกำหนดการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด และมีการมอบนโยบายให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด                    

3. ความก้าวหน้าในอาชีพ มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในหน้าที่ มีการส่ง
บุคลากร เข้าประเมินในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามผลการดำเนินงาน เช่น ปรับตำแหน่งลูกจ้างรายวัน เป็นตำแหน่ง
รายเดือน มีการบรรจุตำแหน่งพนักของรัฐ พนักงานราชการ  

4. การจัดสวัสดิการบุคลากร มีการกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี  ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
จัดการความเครียด มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร มีการดูแลความสุขของครอบครัว มีการให้
สวัสดิการแก่บุคลากรในโรงพยาบาลและญาติสายตรง ให้นอนพักรักษาตัวในห้องพิเศษ ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย โดยมีแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีมาตรการการดูแล
ชว่ยเหลือ กรณีบุคลากรในโรงพยาบาลถูกของมีคม หรือเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ระหว่างปฏิบัติงาน มีการส่งรับ
การเยียวยาตามแนวทางที่กำหนด   
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5. มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน การประเมินสุขภาพของ 
บุคลากร บุคลากรที่เจ็บป่วยทางโรงพยาบาล มีนโยบายรักษา ดูแล ช่วยเหลือ และปรับการทำงานให้เหมาะสม 
การจัดการทำงานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ  

6. การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ผู้นำ/ทีมนำองคก์ร กำหนดนโยบาย กิจกรรม โครงการ
การเสริมสร้างคุณธรรม มีกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมทางศาสนา การเทิดไท้องค์ราชัน มีการร่วมงานพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงษ์ในทุกงานพิธี 

หมวดที่ 2 กระบวนการทำงาน  
ผู้นำสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร บรรยากาศในการ 

ทำงานที่ส่งเสริมความสุข สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และความปลอดภัยในการทำงาน 1. มีการสนับสนุน
และอำนวยความสะดวกในการทำงาน มีการสนับสนุนอุปกรณ์  ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล จากการ
ปฏิบัติงาน เช่น การใช้อุปกรณ์ ป้องกันในการดูแลผู้ป่วย covid-19 2. มีแนวทางการควบคุมและป้องกัน    
การติดเชื้อในโรงพยาบาล มีมาตรการการดูแลช่วยเหลือ กรณีบุคลากรในโรงพยาบาลถูกของมีคม หรือเกิดเหตุ
ไม่พึงประสงค์ระหว่างปฏิบัติงาน มีการส่งรับการเยียวยาตามแนวทางที่กำหนด โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน   

3. มีการสร้างบรรยากาศในการทำงาน สร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม โดยมีการจัดกิจกรรม  
buddy buder ให้มีการดูแลกัน มีกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทำบุญร่ วมกันในเทศกาลสำคัญๆ โดยมี
ผู้อำนวยการเป็นผู้นำในทุกกิจกรรม  

- มีการร่วมมือร่วมใจในการดูแลผู้ป่วยและร่วมกันรณรงค์ กิจกรรมทุกกิจกรรม เช่น การฉีดวัคซีน
ประชาชน โรงพยาบาลนภาลัยใช้ทีมจากทุกหน่วยงานมาร่วมกันดำเนินการ  

4. มีการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน การประเมินสุขภาพของ 
บุคลากร บุคลากรที่เจ็บป่วย ทางโรงพยาบาลมีนโยบายรักษา ดูแล ช่วยเหลือ และปรับการทำงานให้เหมาะสม 
การจัดการทำงานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ เช่น พยาบาลที่ป่วย / มีปัญหาสุขภาพ ปรับมาให้ปฏิบัติงาน
เวรเช้า ไม่ต้องปฏิบัติงานเวรบ่าย / ดึก พยาบาลที่มีอายุ มากกว่า 55 ปี มีนโยบายและจัดเวรดึกลดลง   

การสื่อสารและจัดการความรู้บุคลากร  
1. มีการประเมินบรรยากาศองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและคณะกรรมการชมรม

จริยธรรมมีการรวบรวมและนำมาวิเคราะห์ แก้ไขปญัหาในแต่ละประเด็น   
2. มีการกำหนดข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เช่น การดำเนินงานตามนโยบาย service plan มีการ

กำหนดตัวชี้วัดและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานลงข้อมูล และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้ มีการนำข้อมูล       
มาวิเคราะห ์โดยผู้รับผิดชอบ และพัฒนางาน  

3. มีการกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพที ่จำเป็นตามสมรรถนะของบุคลากร และส่ งอบรม           
ทางวิชาการ ตามแผนที่กำหนด   

4. มีการทบทวนอุบัติการณ์ ความเสี่ยงระดับรุนแรง และท่ีเกิดซ้ำ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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บทสรุปผูบ้ริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแหง่ความสุข  
1. ปัจจัย (Input) แบ่ง 3 เรื่องหลักคือ  
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Practices)  

1.1 การกำหนดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการเห็นความสำคัญ มีนโยบาย
ค่าตอบแทนสมเหตุสมผล มีการกำหนดเวลาการจ่ายเงินค่าตอบแทน และกำกับติดตาม กำหนด เป็นตัวชี้วัด 
และแจ้งใหทุ้กคนทราบ   

1.2 ผู้อำนวยการ มีนโยบายการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจน มีการกำหนดตัวชี้วัด
รายบุคคล และกำกับติดตาม และใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน          
ที่ยุติธรรม มีการสนับสนุนให้บุคลากรการแสดงความสามารถ และมีกิจกรรมให้รางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่น ประจำปี รวมถึงมีการพิจารณาผลประโยชน์ที่เหมาะสม เช่น การให้ค่าตอบแทนล่วงเวลา ในช่วงการระบาด
ของ covid-19 การเบิกคา่เสี่ยงภัย และ มีการวางแผน เพ่ือความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของพนักงาน  

2. ผู้นำกับนโยบาย ผู้นำ / ทีมนำองค์กร สนับสนุนและกระตุ้นในการดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุข   
3. บรรยากาศในการทำงาน ผู้นำ / ทีมนำองค์กร มีนโยบายและมีการบริหารจัดการมาตรฐานบรกิาร 

สาธารณสุข , Green & Clean และมาตรฐาน HAS มีการมอบหมาย ผู้ร ับผิดชอบในการบริหารจัดการ  
ควบคุมกำกับชัดเจน และผ่านการประเมินจากองค์กรภายนอก มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร Buddy  
Budder บุคลากรมีความสุข มีการทำงานร่วมกัน สถานที่ทำงานสะอาด อุปกรณ์พร้อมใช้ และมีความปลอดภัย  

2. กระบวนการ (Process) แบง่เปน็  
2.1 เครื่องมือ Happy 8 มีการประเมิน Happinometer และมีการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ 

ปรับปรุง และพัฒนาตามประเด็นส่วนขาดที่ไมผ่่านเกณฑ ์คลอบคลุมทุกเรื่องท่ีจำเป็น  
2.2 ทีมงาน คณะกรรมการชมรมจริยธรรม เป็นคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข        

เป็นคณะกรรมการที่มาจากบุคลากรจากตัวแทนจากทุกหน่วยงาน  
2.3 การส ื ่อสารเร ื ่ององค์กรแห่งความสุขในสถานที ่ทำงาน คณะกรรมการชมรมจร ิยธรรม              

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานและมาจากทุกหน่วยงาน มีการตั ้งกลุ่ม line ในการสื ่อสารผ่านตัวแทน           
ทุกหน่วยงานที่เป็นกรรมการ มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.4 การดูแล มีการกำหนดแผน ตามผลการประเมินความสุขในหน่วยงาน มีการดำเนินงานตาม
แผนงานที่กำหนด มีการกำกับ ติดตามความคืบหน้าของแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการ
ดูแลและติดตามประเมินผลจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลลัพธ์ (Outcome) แบง่เปน็ 2 ส่วน   
3.1 ส่วนของบุคลากร ผลการวัดระดับความสุขโดยใช้ เครื่องมือ Happinometer ผลการประเมิน      

ปี 2565 = 64.19 % HPI = 58.15 % อัตราการเข้า-ออกของพนักงานลดลง บุคลากรมีความคงอยู่ = 100 % 
มีนโยบายการบริหารจัดการอัตรากำลังแบบมีส่วนร่วม ให้มีการทำงานเป็นทีม และทุกหน่วยงานมีการทำงาน
ร่วมกัน หน่วยงานที่มีภาระงานนี้อยู่ช่วยหน่วยงานที่มีภาระงานมาก มีการปรับภาระงานในบุคลากรที่ป่ วย   
อายุมาก มีการจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาตามความเหมาะสม และสนับสนุนให้ผลประโยชน์ แก่บุคลากร      
ตามความจำเป็นตามเวลาที่กำหนด บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการในการจ่ ายค่าตอบแทน      
ค่าเสี่ยงภัย การดูแล ช่วยเหลือ ,การใหส้วัสดิการ   

3.2 หน่วยงานมีผลผลิต (Productivity) ตามนโยบายผู้อำนวยการ เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี  
เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดขององค์กร หน่วยงาน และ ตัวชี้วัด
รายบุคคล เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย พบว่า ประชาชนที่มารับบริการได้รับการดูแลตามมาตรฐาน, 
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แนวทางโรคที่สำคัญของโรงพยาบาล ผู้ป่วยปลอดภัย อัตราตายของโรค  STEMI , Stroke = 0 จากผล       
การปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยเป็นทีม มีการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ของสหสาขาวิชาชีพ บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความจำเป็นตามโรคสำคัญ ตามมาตรฐานที่กำหนดของแต่ละงาน โรงพยาบาลผ่านการประเมิน
โรงพยาบาลคุณภาพ ผ่านการประเมินมาฐานบริการโรงพยาบาลซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดภาพลักษณ์
(Image) ของหน่วยงานที่ดี   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล  

• คา่จ้าง คา่ตอบแทน ที่สมเหตุสมผล  
• มีการยกย่องคนดี ประจำปี แสดงการยอมรับและให้รางวัลที่เหมาะสม  
• สวัสดิการเหมาะสม  
• ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ  
• ความกา้วหน้าในตำแหน่งสำหรับบุคลากร  

2. ผู้นำและนโยบาย  
• ผู้นำมีสมรรถนะการเป็นผู้นำ มีนโยบายการบริหารงานชัดเจน มีนโยบายการบูรณาการงาน 

ทุกส่วนร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข   
• มีนโยบายองค์กรแห่งความสุข  
• มีนโยบายการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อของบุคลากร 

3. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน  
• สะอาดและปลอดภัย  
• บรรยากาศในการทำงาน/วัฒนธรรมในหน่วยงาน  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน   
กระทรวงสาธารณสุข เขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสร้ างความสุข 

ของคนทำงาน และสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน ให้โรงพยาบาลสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร ี

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โดย นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 
องคกรของเราเป็นองคกรใหญ่มีบุคลากร ถึง 1,300 คน ในเนื้อที่กวา 53 ไร การจะทำใหทุกคน         

ทุกหน่วยงานมีความสุขหรือรูสึกเหมือนๆกัน เป็นเรื่องยาก แต่เราเริ่มจากตัวผู้บริหารและ ทีมนํากอน ตองมี
ความสุขและมีความจริงใจอยากจะพัฒนาใหบุคลากรที่ทำงานอย่างมีความสุข ผู้บริหาร เห็นความสำคัญและ
คุณคาของบุคลากร ความทุมเท รับผิดชอบ เสียสละ มีน้ำใจ และอยากใหบุคลากรเห็นเป้าหมายเดียวกันคือ   
เป็นที่พึ่งของประชาชน เวลาป่วยไขใหนึกถึงโรงพยาบาลของเรา ร่วมสร้างร่วมพัฒนาและเติบโตก้าวหนา        
ไปด้วยกัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
“เห็นคุณคา บุคลากร เป็นสำคัญ 
ดูแลกัน มีความสุข ทุกเป้าหมาย  
ทุกระดับ ทุกวิชาชีพ อยู่สบาย  
ทำงานได้ ปลอดภัย ทุกชีวี  
ร่วมกันสร้าง ร่วมกันสุข ร่วมพัฒนา  
เป้าหมายวา จะดูแล ป่วยไขหาย  
ประชาชน จะนึกถึง ยามไม่สบาย 
พระจอมเกลา ดูแลได้ พรอมใหบริการ” 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
อยากใหกระทรวงสาธารณสุขเป็นองคกร ที่คนรุนใหมอ่ยากมาทำงานเหมือนบริษัท Google หรือ SCG 

การดำเนินกิจกรรมตามแผนสร้างสุขขององค์กร 
1. โก๋ เก๋า เกมส์ในวันปีใหม่ 2565 เกมส์ที่สร้างความสุขให้แก่บุคลากรในวันปีใหม่ 
2. PCK the Journey let’s to & grow together วันครบรอบ 71 ปี โรงพยาบาล 
3. PCK talk ในคณะกรรมการบริหาร เดือนละ 1 ครั้ง ส่งเสริมบุคลากรได้แสดงออก 
4. Facebook live ทุกหน่วยงาน เดือนละ 2 ครั้ง ส่งเสริมการสื่อสารจากหน่วยงาน 
5. “ดนตรีในสวน อบอวนด้วยวัฒนธรรม พระจอมเกล้าฯ ดีจัง” สร้างความสุขแก่บุคลากร 
6. ผอ.ชวนวิ่ง สร้างเสริมสุขภาพ และสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

306



 

 

เรื่องเล่าของบุคลากรที่มีความสุขจากการทำงาน เรื่อง "ชมพ ูแลก เลือด" 

" ชมพ ูแลก เลือด " 
ขอแชรประสบการณ ความประทับใจของชายวัยกลางคนในการทำงาน เพ่ือเป็นพลังสงต่อใหทุกคนครับ

เรื่องนี้เกิดขึ้น ราว 2 อาทิตยกอน ในขณะที่ผมอยู่กรุงเทพฯ ได้ทราบข่าว วามีการผาตัด คลอดลูกฉุกเฉิน       
ในสภาวะการ Placenta Accreta หรือภาวะรกเกาะแน่น เป็นอาการที่รกจะเจริญลึกเขาไปในเนื้อเยื่อผนัง
มดลูกมากผิดปกติ สงผลใหรกฝงแน่นจนเสี่ยงตอการเกิดภาวะรกติดหลังคลอด ซึ่งอาจทำใหมีอาการเลือดออก         
อย่างรุนแรงหลังคลอดและเสี่ยงตอการเสียชีวิตได้ ซึ่งผู้ป่วยรายนี้เสียเลือดอย่างรุนแรง จนไดร้ับเลือดถึง 7500 cc 
(ปกติคนเรามีราว 5000cc) และตรวจพบการบาดเจ็บที่กระเพาะปสสาวะขาดยุย+ทอไตขาด 2 ข้าง ผมจึง
ตัดสินใจหยุดกิจกรรมที่ กทม. และขับรถกลับเพชรบุรีทันที (ผมไม่ได้อยู่เวรวันนั้น) เพื่อจะกลับมาช่วยผาตัด 
ขณะเดินทางถึงเขาย้อย ผู้ป่วยเสียเลือดอย่างรุนแรง จนเลือด กรุป โอ หมด รพ. ทำใหตองยุติการผาตัดทันที 
เพ่ือรักษาชีวิตผู้ป่วยไว แลวกลับมาซอมแซมการบาดเจ็บอีกครั้ง ใน 2 วันถัดไป 

2 วันตอมา ขณะเตรียมคนไข หองเลือดแจง้วา เรามีเลือดสำหรับ คนไขแค 2 ถุง เทานั้น เราผาตัดกัน
ภายใตแรงกดดัน เพื่อรักษาชีวิตคนไข และรักษาคุณภาพชีวิต คนไข ใหสามารถกลับมาปสสาวะเองได้อีกครั้ง 
ผมจึงเขาผ่าตัด พรอมอาจารยจิรายุ และ อาจารยวิทยา เพ่ือใหเกิดการเสียเลือดใหน้อยที่สุด และผลการผาตัด
ที่ดีที่สุดสำหรับคนไขรายนี้ ตลอด 2 อาทิตยหลังผาตัด คนไข ยิ้มแย้ม ตลอดเวลา ทั้งที่ผ่านวิกฤติรุนแรงมาก 
ผมเองสัมผัสได้ถึงพลังดานบวกของเธอ เธอบอกกับสามีวา เธอตองหาย เพ่ือไปเจอลูก มาวันนี้คนไขได้กลับบ้าน
ไปวันจันทร์ที่ผ่านมา เราก็ดีใจกับเธอ พอวันพุธ เธอกลับมาหาผมที่คลินิก ทั้งตัวยังมีสายสวนปสสาวะมากมาย 
(ยังคงตองรักษาต่อเนื่อง) แต่เธอและสามี กลับมา บอกอยากมาขอบคุณ พรอมบอกวา ลูกเธอก็ปลอดภัยดี    
ไดก้ลับบ้านแลว เลยมาขอบคุณ พรอมตะกราชมพู น้ำตาคลอ ผมเองอ้ึง และขอบคุณสำหรับน้ำใจ ก็หวังวาคุณ
จะหายดีเป็นปกติอย่างที่ตั้งใจ 

มันคือพลังงานบวกที่ผมได้รับ มันคือความสุข ความอิ่มเอมใจ ของหมอ รพ.รัฐบาล หมอต่างจังหวัด   
มาวันนี้ ผมจึงขอมาบริจาคเลือด เผื่ออนาคต เลือดถุงนี้ อาจช่วยชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่มีคาก็เป็นไปได้ ดังเลือด  
2 ถุงนั้น ที่ได้ช่วยชีวิต แม่ลูกออนคนนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

307



 

 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 “ถ้าพูดถึงองค์กรแห่งความสุข ต้องเริ่มจากบุคคลในการสร้างสุข สร้างสุขด้วยตัวเองก่อน ยึดหลัก    
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ใส่ใจ เข้าถึง สร้างพลังทีมที่เข้มแข็ง ถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ ก็จะรวมกัน   
สร้างองค์กรสร้างสุขได้ การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขของโรงพยาบาลบ้านลาด Banlad fin ดี Happy ดี     
มองทุกครั้งว่า ที่นี้เป็นบ้าน มองบุคลากรคือ เหมือนครอบครัวที่อยู่ในบ้าน เราอยากให้บ้านเราเป็นอย่างไร     
เราอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขอย่างไร เราก็ทำแบบที่เราคาดหวังไว้ อาจจะผ่านกิจกรรม ผ่านนโยบาย    
ผ่านใจถึงใจ สุดท้ายทุกอย่างที่เราทำ ก็จะส่งผลไปถึงการทำงานของบุคลากรเอง บุคลากรมีความสุขเขาก็จะ
ให้บริการคนไข้ให้มีความสุขเช่นกัน ตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสสุขจังหวัดเพชรบุรีท่านกล่าวไว้ “งานได้ผล 
คนเป็นสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเม่ือทำงาน”” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลบ้านลาด มีออกแบบ       

ผ่านข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และเกิดจากผู้บริหารและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรร่วมกัน    
กับทีมพี่เลี้ยง หรือทีมนักสร้างสุข เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขที่ยั่งยืน รวมทั้งมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการประเมินผลความสุของค์กรอย่างสม่ำเสมอ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

1. การค้นหาปัญหาที่แท้จริง เพื่อนําไปสู่ความเข้าใจ ความต้องการของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะเก็บ
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เน้นการออกแบบการพัฒนาองค์กรสร้างสุขด้ วยทรัพยากรต้นทุนเดิม     
ที่องค์กรมีและตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน 

2. การออกแบบการพัฒนาองค์กรสร้างสุข ต้องมีจัดลำดับความสำคัญของการสร้างสุข การออกแบบ
กิจกรรม ที่จะส่งผลต่อการบริการผู้ป่วย 

3. สร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องด้วยการประเมินผลความสุขขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรส่งเสริมให้โรงพยาบาลนํากระบวนการพัฒนาคุณภาพ (continuous quality improvement : 

CQI) มาดําเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการประเมินผลความสุขขององค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
2. ควรมีการอบรมเพ่ือพัฒนานักสร้างสุข หรือทีมนําที่จะช่วยขับเคลื่อนสร้างสุข 
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบองค์กรสร้างสุขในหลายพื้นที่ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการประยุกต์ใช้

ได้ทั่วประเทศ 

การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 
บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงาน โดยมีการเปิดโอกาสและมีช่องทาง    

ในการสื่อสารจากบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนําองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการท ำงานร่วมกัน     
เพื ่อปรับปรุงผลงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดตั ้งกลุ ่ม  “Banlad fin ดี Happy ดี” โดยบุคลากรเข้ามา         
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นสามารถเก็บแต้มรับของรางวัล 
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แผนปฏิบัติการสร้างสุขในองค์กร 

เป้าประสงค์ โรงพยาบาลบ้านลาดมีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานองค์กรสร้างสุข 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของโรงพยาบาลบ้านลาด 
  2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารการทำงานเป็นทีม และฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน 
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิด
ความสุขในการทำงาน 
  4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี ลด และขจดัความขัดแย้งของบุคลากรในโรงพยาบาลบ้านลาด 
  5. เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลบ้านลาดมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ ชุมชน พร้อมทั้งมีความสามัคคี เพื่อให้
เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดีต่อกัน 
 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่/ 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

กิจกรรม Banlad Happy Point เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

ระบบ Line/ 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช่
งบประมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ
ค่าเฉลี่ยความสุขในทุก
มิต ิ
2. โรงพยาบาลบ้าน
ลาด สามารถถอด
บทเรียนการพัฒนา
รูปแบบองค์กร     
สร้างสุข เพื่อปรับใช้
ในการดำเนินกิจกรรม
ในปีงบประมาณ 
2565 
3. โรงพยาบาลบ้าน
ลาด สามารขับเคลื่อน
องค์กรที่เต็มไปด้วย
ความสุข ทำให้เป็น
องค์กรต้นแบบที่ยั่งยืน 

กิจกรรมด้าน Happy Body 
- กิจกรรม Body ดีย์ดี ดีย์ดี 
- กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลัง
กาย ได้แก่ Office เพ่ือหุ้นฟิต บ้าน
ลาด fit for Life/และกิจกรรมรวม
พลังเต้นออกกำลังกาย 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล
บ้านลาด/ 

ปีงบประมาณ 
2565 

งบประมาณ
จากโครงการ 

กิจกรรม Happy Brain 
- กิจกรรมคุยกันมันส์ดี 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล
บ้านลาด/ 

ปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช่
งบประมาณ 

กิจกรรม ด้าน Happy Society 
- กิจกรรมปันสุขจากพ่ีสู่น้อง     
จากพ่ีสู่คนด้อยโอกาส 
- กิจกรรมส่งเพ่ือนกลับบ้าน 
- กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์
ผ่านรายการคดีเด็ด 
- กิจกรรม Big Cleaning Day 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล
บ้านลาด/ 

ปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช่
งบประมาณ 

กิจกรรมด้าน Happy Relax/ 
Happy Soul/ Happy Heart 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล
บ้านลาด/ 

ไม่ใช่
งบประมาณ 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่/ 

ระยะเวลา 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

- กิจกรรมส่งรูปถ่ายประกวด      
ในหัวข้อ “รอยยิ้มกับความสุขทีอ่ยู่
รอบตัว” 
- กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มสุข โดย  
บูรณาการกับชมรมจริยธรรม ได้แก่ 
การใสบ่าตรปีใหม่ การตักบาตร
ตอนเช้าที่หอผู้ป่วยใน กิจกรรม
มอบน้ำให้คนไข้ 

ปีงบประมาณ 
2565 

กิจกรรมด้าน Happy Money 
- กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล
บ้านลาด/ 

ปีงบประมาณ 
2565 

ไม่ใช่
งบประมาณ 

กิจกรรมด้าน Happy Heart 
- การจัดกิจกรรมเติมพลังใจด้วย
เครื่องวัดการตอบสนองกลับทาง
ชีวภาพ 
- กิจกรรมดนตรีในสวน 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล
บ้านลาด/ 

ปีงบประมาณ 
2565 

งบประมาณ
จากโครงการ 

กิจกรรมตามโครงการ Banlad OD 
Happy life 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล
บ้านลาด/ 

ปีงบประมาณ 
2565 

เงินบำรุง
สถานบริการ 

กิจกรรมพัฒนาสถานที่ทำงาน     
น่าอยู่ น่าทำงาน 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล 
ร้อยละ 80 

โรงพยาบาล
บ้านลาด/ 

ปีงบประมาณ 
2565 

เงินบำรุง
สถานบริการ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวดัเพชรบุรี 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข จึงกำหนด   
กรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะ 
องค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) และได้กำหนดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)” เพื่อประโยชน์ในการสร้างความรัก ความผูกพัน
องค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที ่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพื ่อให้         
การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนเป็นองค์กรแห่งความสุข มีกรอบ     
แนวทางการขับเคลื่อนความสุขในการทำงานและผูกพันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทำแผนสร้างสุข
ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี มีน้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี 
ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี และการงานดี เกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด ส่งผลให้ 
บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข” 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยคณะกรรมการบริหารองค์กรสร้างสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อน 
ตามแผนสร้างสุขขององค์กร 9 มิติ จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
2562 และ 2564 ของสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง พบว่า มีปัญหาด้านสุขภาพการเงิน Happy Money 
เท่ากับ ร้อยละ 49.94 ในปีงบประมาณ 2562 และร้อยละ 59.6 ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสุข   
ที ่ต่ำที ่สุด คณะกรรมการบริหารองค์กรสร้างสุข จึงได้ดำเนินการ การดําเนินงานโครงการพัฒนาองค์กร         
แห่งความสุข (Happy Workplace ) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองหญ้าปล้อง ปีงบประมาณ 2565 โดย
กําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน Happy Money ดังนี้ จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรรู้จัก
การเก็บออม การประหยัด บริหารการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออม เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงทางการเงิน ไม่ก่อหนี้สิน ทำอาชีพเสริมรายได้ 

ด้วยการแก้ปัญหา Happy Money รพ.สต.ต้นแบบ เงินดี ด้วยวิถีพอเพียง จัดทำบัญชีครัวเรือน        
วางแผนการใช้เง ิน สร้างจิตสํานึกในการใช้เสื ้อผ้าการแต่งกายที ่เหมาะสม พอเพียง ประหยัดพลังงาน           
ทางเดียวกันไปด้วยกัน ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในสถานบริการ / บ้าน หารายได้เสริมขายของทางไลน์กลุ่ม 
“กลุ่มตลาดนัดคนมีตังค์” ของอำเภอหนองหญ้าปล้อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากร  
2. มีการกำหนดคณะกรรมการบริหารองค์กรสร้างสุข และคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างองค์กร

แห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม  
3. บุคลากรมีแนวคิดการใช้เงินด้วยวิถีพอเพียง มีช่องทางในการหารายได้เพ่ิม  
4. เกิดรพ.สต. ต้นแบบ เงินดี ด้วยวิถีพอเพียง และถ่ายทอดกระบวนการสู่รพ.สต.อื่นๆในอำเภอ     

หนองหญ้าปล้อง 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ช่องทางในการหารายได้เพ่ิม แนะนําการสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย  
2. ส่งเสริมการประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบ เจ้าหน้าที่ดีเด่นในองค์กร เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจ 

องค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง 

จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบ 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน 6,368 หลังคาเรือน ประชากร ทั้งหมด 15,778 คน เชื้อชาติไทย 
กะเหรี่ยง ลาวโซ่ง ศาสนาพุทธ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 8 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ท่าตะคร้อ, รพ.สต.
หนองหญ้าปล้อง, รพ.สต.บ้านจะโปรง, รพ.สต.บ้านอ่างศิลา, รพ.สต.ยางน้ำกลัดเหนือ, รพ.สต.บ้านท่าเสลา,    
รพ.สต.บ้านโปร่งวิเชียร และรพ.สต.บ้านพุพลู 

         
วิสัยทัศน์  

เครือข่ายดีมีคุณภาพ ดูแลสุขภาพด้วยหัวใจ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน 
พันธกิจ  

1. ให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน  
3. สร้างระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างพอเพียง 

ยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน การคลัง 
4. สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระบบบริการ 
ตามที ่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุข เพื ่อให้ทุกหน่วยงานได้ให้ 

ความสำคัญกับการขับเคลื ่อนการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุขและส่งเสริมความสุขในการทำงาน            
อย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย    
ร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    
หนองหญ้าปล้อง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามเกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 การนําองค์กร 
1.1 ผู้บริหารมีการนําองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริม นโยบาย องค์กร

สร้างสุข 
1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนําไปสู่องค์กรแห่งความสุข มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารองค์กรสร้างสุข มีโครงสร้างการทำงาน คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข 
 

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข มีกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนองค์กรสร้างสุข  
มีการวัดและประเมินความสุขระดับบุคลากรและองค์กร 

1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายองค์กรแห่งความสุข  
2. ถ่ายทอดนโยบายองค์กรแห่งความสุข  
3. มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเสริมสร้างให้คนทํางานมีความสุข 
4. ทีมนําองค์กรมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 กระบวนการ  
2.1 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้าสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 

1. สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการทำงาน  
2. ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

313



 

 

2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 

    
หมวดที่ 3 ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ระดับองค์กร ภาพรวมความสุขของคนทํางานอำเภอหนองหญ้าปล้อง ปี 2564 ร้อยละ 67.67 
ผลการสํารวจความสุขบุคลากรสาธารณสุข อำเภอหนองหญ้าปล้อง โดยตอบแบบประเมินผ่าน happinometer 
ในปี 2564 พบว่า ค่าคะแนนความสุขมิติ Happy Heart มีการประเมินสูงที่สุด เท่ากับร้อย ละ 74.51 น้อยที่สุด
คือ Happy Money เท่ากับ ร้อยละ 59.6 ผลลัพธ์จากการดําเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองหญ้าปล้อง ปีงบประมาณ 2565 ด้านสุขกาย เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ 
จำนวน 44 คน พบมีปัญหาสุขภาพ 9 คน ได้รับการแก้ไขปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 100 ด้านสุขใจ         
จากสถิติระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า ทำงาน 10 ปีขึ้นไป สูงถึงร้อยละ 62.97 ไม่เคยเปลี่ยนงาน 
ร้อยละ 76.74 ด้านสุขสังคม เกิดสัมพันธภาพในภาคีเครือข่าย ประชาชนผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ประชาชนมีความพึงพอใจใน บริการร้อยละ 92.73 เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน ความพึงพอใจภาพรวม
ของการจัดกิจกรรมตามโครงการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจระดับ มาก และ มากที่สุด 
ร้อยละ 93.18 
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หมวดที่ 4 เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) 
แนวคิดในการแก้ปัญหา Happy Money รพ.สต.ต้นแบบ เงินดี ด้วยวิถีพอเพียง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบครีีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้มีกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร         
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดงานปีใหม่ควบคู่กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลายหลังจากเหนื่อยล้า    
จากการทำงานมาตลอดทั้งปี และมีการให้ของขวัญ จับฉลากรางวัล มีการแข่งขันกีฬาเพิ่มความสามัคคี 
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพิ่มความเข้าใจร่วมกัน โดยงานกีฬาสีจะผสมผสานไอเดียลดโลกร้อน เราจะช่วย   
ลดพลาสติกทุกชนิดที่ใช้ในงาน ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกท่ีทุกคนต้องนำแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง  
 2. การจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการบำนาญ 
ผู ้ซ ึ ่งเคยปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีกิจกรรมทำบุญสำนักงาน             
เพื่อความเป็นศิริมงคลด้วย ประเพณีวันสงกรานต์เปรียบได้กับวันขึ้นปีใหม่ไทยทุกๆกลุ่มงาน จะได้มีส่วนร่วม        
มีโอกาสในการทำบุญร่วมกัน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 3. การจัดงานมุทิตาจิต แก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับผู้เกษียณ เพ่ือระลึก
ถึงคุณงาม ความดี คุณประโยชน์ ที่ผู้เกษียณได้สร้างไว้ 
 กิจกรรมดังกล่าวจัดมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 
กิจกรรมบางกิจกรรมยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด 

ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับบุคลากร โดยส่งเสริมให้บุคคลากรได้มีการพัฒนา
ความรู้และความสามารถอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู ้รูปแบบออนไลน์ หรือเข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆอย่างน้อยคนละ           
2 หลักสูตรต่อปี เพ่ือนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 แม้ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า การเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น     
มีภาระงานที่ล้นมือ ดังนั้นผู้บริหารได้ให้ความสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ โดยสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์
ในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลาย สร้างความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ส่งเสริมสร้างคุณค่าแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ผู้บริหารยังใส่ใจในสุขภาพความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ โดยจัดให้มี
ห้องออกกำลังกายไว้บริการ จัดบ้านพักให้สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ไกล เมื่อเจ้าหน้าที่มีความสุข หน่วยงาน    
น่าอยู่ ทำงานอย่างมีความสุข จะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งความสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการสร้างองค์กรสร้างสุข 
2. เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กร และ การทำงานเป็นทีม  
3. เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
การจัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขบางครั้งติดปัญหารูปแบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรสนับสนุน

งบประมาณให้เหมาะสม และลดยุ ่งยากในการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสุข      
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการสร้างความสุขในทุกมิติของบุคลากร 

317



 

 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
สถานการณ ์

สำหรับปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลหัวหินได้ดำเนินการสำรวจแบบประเมินความสุขของบุคลากร  
Happinometer ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์ 
โรคไวรัสโคโรนา 2019 กำลังระบาด ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ได้ดำเนินตามขั้นตอนของ
ตัวชี้วัดองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินความสุข ร้อยละ 87.12 จำนวนหัวหน้า
หน่วยงานที ่ตอบแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ร้อยละ 60.77 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
Happinometer พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขในทุกด้าน ร้อยละ 60.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ความสุขต่ำที่สุด คือ ด้าน Happy Money ร้อยละ 51.64 ตารางผลการวิเคราะห์ Happinometer รายละเอียด 
ดังนี้ 

ที ่ มิติความสุข ค่าเฉลี่ยความสุข (ร้อยละ) 
1 Happy Body/ สุขภาพกายด ี 61.94 
2 Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 52.69 
3 Happy Heart/ น้ำใจดี 68.18 
4 Happy Soul/ จิตวิญญาณด ี 68.15 
5 Happy Family/ ครอบครัวดี 56.48 
6 Happy Society/ สังคมด ี 59.59 
7 Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 60.39 
8 Happy Money/ สุขภาพเงินดี 51.64 
9 Happy Work Life (Happy Plus)/ การงานด ี 62.00 
 ค่าเฉลี่ยความสุข 60.12 

ปัญหา อุปสรรค 
สภาพปัญหา/อุปสรรค  
เนื่องด้วยเป็นองค์กรใหญ่มีบุคลากรจำนวนมาก ทำให้ Admin ของหน่วยงานทำการตรวจสอบยาก  

ว่าเจ้าหน้าที่คนใดหน่วยงานใดบ้างที่ตอบแบบประเมินแล้ว ซึ่งจากเว็บไชต์ Happy MOPH สามารถตรวจสอบ
ได้จากเลขบัตรประชาชนเท่านั้น  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ข้อมูลไม่สามารถนำมาวิเคราะห์เป็นรายหน่วยงานย่อยในองค์กรได้ (จากแบบสอบถามแยกตาม 

กลุ่มภารกิจ) 
2. ควรให้มีรายชื่อหน่วยงานย่อยตามโครงสร้าง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก หรือให้เติมข้อความเอง 
3. บุคลากรลืมรหัสผ่าน ซึ่ง Admin หน่วยงานสามารถ Reset รหัสผ่านให้ได้ แต่ได้ไม่ทุกคน  
4. ควรปรับระบบให้ Admin ของหน่วยงานสามารถ Reset รหัสผ่านได้ทุกคน  
5. เว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมูลให้ดังนี้ (มิติความสุข สายวิชาชีพ ประเภทการจ้างงาน generation เพศ  
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6. ในเว็บไซต์ควรวิเคราะห์ข้อมูลให้มากกว่านี้ เนื่องจาก Admin หน่วยงานไม่เก่งในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

7. ส่วนกลางควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น โดยคำนึงถึงผู้ใช้งานในแต่ละช่วงวัย และ
วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และควรรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยในไลน์กลุ ่มแล้วจัดทำเป็นช่องทาง        
การสื่อสาร หรือหนังสือแจ้งยังหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งานo 

ผลการดำเนินงาน (กิจกรรม) 

มิติความสุข กิจกรรม 
Happy Body/ สุขภาพกายดี มีการตรวจสุขภาพประจำปีม ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรม  

มีตลาดนัดสุขภาพทุกวันจันทร์/พฤหัส, มีสถานที่ออก
กำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่ 

Happy Relax/ ผ่อนคลายดี เปิดให้บริการโควิดแบบโรคประจำถ่ิน, เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเทศกาลของอำเภอ (มีเกือบทุกสัปดาห์) 

Happy Heart/ น้ำใจดี จัดสรรบุคลากรไปช่วยงานโควิด, จ้างอัตรากำลังทดแทน, 
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา/พัฒนาทุกเดือน 

Happy Soul/ จิตวิญญาณดี ทำบุญตักบตาในวันสำคัญ 
Happy Family/ ครอบครัวดี มีสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ 
Happy Society/ สังคมด ี Hospital Walk Round โดยผู้บริหารและทีมพัฒนา

คุณภาพช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, จัดสถานที่ทำงานให้
ความปลอดภัย, โครงการพ่ีเยี่ยมน้อง (ภาพจังหวัด) 

Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี e-learning, อบรมวิจัย, อบรม/ประชุม/สัมมนาออนไลน์ 
+ ออนไซต์, การศึกษาดูงาน (แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ
เข้ามาศึกษาดูงาน และไปศึกษาดูงานภายนอก), มหกรรม
คุณภาพ 

Happy Money/ สุขภาพเงินดี ค่าตอบแทน P4P, ค่าตอบแทนโควิด, ประกันโควิด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์ (มีการลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก) 

Happy Work Life (Happy Plus)/ การงานด ี มีความม่ันคงในอาชีพ, เพื่อนร่วมดี, หัวหน้าดี 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

 โรงพยาบาลทับสะแก ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง 9 ปี        
ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะมี  3 กิจกรรม คือ   

1. การจัดงานปีใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลาย หลังจากเหนื่อยล้า จากการทำงานมาตลอดทั้งปี 
และมีการให้ของขวัญ จับฉลาก ใครโชคดีก็ได้รับรางวัลใหญ่ และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ ร.พ. รอคอยคือ การแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ที่จะไปร่วมงาน ซึ่งในแต่ละปี จะมีธีมให้เจ้าหน้าที่ได้แต่งกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดีมาก 
สร้างสีสันในงาน มีการประกวดให้รางวัลชุดแต่งกาย   
 นอกจากเจ้าหน้าที่ของรพ. แล้ว ทางรพ. จะเชิญแขกภายนอก ซึ ่งเป็นบุคคลสำคัญของท้องถิ่น        
เข้าร่วมงานทุกๆปี จะได้รับคำชมจากแขกว่าทางรพ. จัดงานได้ดีมาก มีความอบอุ่น และเป็นกันเอง บรรยากาศ
สวยงาม  
 2. การจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร และผู้สูงอายุที่มีอุปการะคุณ
ต่อรพ. และได้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์  
 3. การจัดงานมุทิตาจิต แก่เจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อระลึกถึงคุณงาม ความดี คุณประโยชน์ 
ที่ผู้เกษียณได้ทำไว้ ให้ต่อรพ.  
 แต่ในสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมา 2 ปี 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลทับสะแกมีเจ้าหน้าที่ 235 คน ผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ ในการดูแล 
ความเป็นอยู่ ความผาสุก ของบุคลากรทุกระดับชั ้น จึงจะสามารถทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข       
การทำงานในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ต้องพบแต่การเจ็บป่วย ของคน การทำงานพบแต่ความเครียด เสี่ยงต่อ
การถูกฟ้องร้อง ถ้าทำไม่ถูกใจผู้รับบริการ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถ  
จะช่วยให้ทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว  
 การมีผู้รับบริการจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่มีภาระงานที่ล้นมือ ย่อมมีผลส่งกระทบต่อเจ้าหน้าที่   
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงให้ความสำคัญแก่เจ้าหน้าที่  โดยสนับสนุนโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์        
ในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับรางวัล และ
ส่งเสริมความมีคุณค่าแก่เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม 
สะอาด มีระเบียบ และน่าอยู่ การตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความ         
พึงพอใจ การจัดให้มีสวัสดิการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดบ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ การ
ติดตั้งจานดาวเทียมในบริเวณบ้านพัก การจัดให้มี internet wifi free การจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา และจ่าย         
2 เท่าในช่วงเทศกาล เมื่อเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจและมีความสุข หน่วยงานน่าอยู่ จึงจัดได้ว่าเป็นองค์กร   
แห่งความสุขอย่างแท้จริง  
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรสร้างสุข 
2. เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กร และ การทำงานเป็นทีม  
3. เจ้าหน้าที่มีใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร อย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. มีบุคลากรครบตามเกณฑ์ 
2. จัดสรรตำแหน่งในการบรรจุข้าราชการเพ่ือส่งเสริมขวัญและกำลังใจ 
3. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะคน คือ หัวใจหลัก
ขององค์กร หากคนทำงานมีความสุข นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วย ความหมายขององค์กร
แห่งความสุข คือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน   
กาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว 
ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน  

การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน   
ในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ ้นนั ้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับ 
มอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้ง      
ในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ในแนวโน้มที่ดีข้ึน  

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับบุคลากร ผู้บริหาร โรงพยาบาล
ในทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนแนวนโยบายต่างๆ นำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข จึงได้จัดทำโครงการ 
“เสริมสร้างความสุขและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางสะพานน้อย”     
มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ได้เรียนรู้พัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน มีแนวทางเสริมสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงาน ทำให้เกิดความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การกำหนดนโยบายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ของคนทำงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญ และเป็นวาระ       

สำคัญของทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื ่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างองค์กร          
แห่งความสุขต่อไป หากผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที ่ชัดเจน    
ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะนำพาองค์กรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ และเห็นความสำคัญของบุคลากรในองค์กรเป็นหลัก เพราะหากบุคลากร

มีความสุขในการทำงาน จะนำพาองค์กรไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข”  
2. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่างๆ 

จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด  
3. ในปีที่ผ่านมา จนถึงปีปัจจุบัน โรงพยาบาลมีข้อจำกัดในเรื่องภาระงานระบาดของโควิด 19 ในขณะที่

งานประจำที่ล้นมือ และการปฏิบัติงานตามนโยบาย social distancing โรงพยาบาลจึงไม่สามารถรวมตัว
บุคลากร เพ่ือการสร้างสุขได้ตามนโยบาย โครงการแผนงานได้ครบถ้วน ตามท่ีกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปี  

4. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 มีคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายการทำงาน มีการประเมิน Happinometer     
ในระดับบุคคลและองค์กร ปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ กำกับ ติดตาม การทำงาน
ของพ้ืนที่ ด้วยการรายงานทุกไตรมาส 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
 พัฒนาองค์กรแห่งความสุขในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการประชุม สื่อสารร่วมกัน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข จึงกำหนด  
กรองแนวทางการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และประเมินสุขภาวะ 
องค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนความสุขในการทำงาน 
และผูกพันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดแผนสร้างสุขขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพ 
กายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู ้ดี สุขภาพการเงินดี การงานดี รวมทั้ง    
ความผูกพัน และสมดุลชีวิตกับการทำงาน ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่สำคัญคือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข      
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ต้องได้รับการดูแลและพัฒนา      
เกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ มีเป้าหมายที่จะทำให้กําลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า
และมีความผาสุกในการทำงานไปพร้อมกับสมดุลชีวิตส่วนตัว จึงนําเครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล 
(Happinometer) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการสร้างสุขให้แก่บุคลากร  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน มีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 68 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.65 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 และลูกจ้างรายเดือน
และรายวัน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59 จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเป้าหมายในการทำแบบประเมินผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว มีค่าเฉลี่ยความสุขในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 72.49 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
อยู่ในมิติการมีน้ำใจดี ร้อยละ 74.44 รองลงมาคือมิติจิตวิญญาณดีและครอบครัวดี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 78.45 
และ 76.13 ตามลำดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มิติสุขภาพการเงินดี เฉลี่ยร้อยละ 61.25 และมิติสุขภาพกายดี 
68.43 สำหรับความผูกพันในการทำงานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72.05 ซึ่งคนทํางานในองค์กร ถือเป็นบุคคล
สำคัญและเป็นกําลังหลักของครอบครัว องค์กร และสังคม การสร้างเสริม คุณภาพชีวิตของคนทํางานในองค์กร
ให้มีความสุขจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร แนวทางการดําเนินงานสร้างสุขของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหินที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ได้แก่การสร้างองค์กรแห่งความสุข เสริมสร้าง
ความสุขของบุคลากร และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากรในกลุ่ มงาน เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุข สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท ำงานให้มีความสุข        
ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด และประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการพัฒนาความรู้
และ ทักษะการทำงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
กันทุกเดือน ส่งเสริมกิจกรรมการออกกําลังกาย สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายทั้งใน
ระดับบุคคล หน่วยงาน และต่างหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสากาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด สร้างขวัญ
กําลังใจ และความผูกพันในองค์กร รับขวัญสมาชิกใหม่ บุตรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหัวหิน เป็นต้น  
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน มีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขโดยมีแต่งตั้งคณะทำงาน 

บริหารองค์กรแห่งความสุข ซึ่งมีบทบาทหน้าที่วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน 
กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการสร้างองค์กรแห่งความสุข จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข และ สื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้บุคลากรในกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งก ำกับ ติดตาม 
ประเมินผล  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยหลายปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข     

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร ซึ ่งต้องอาศัยการขั บเคลื ่อนกิจกรรม         
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้การทำงานได้อย่างมีความสุข ปัจจัยที่สำคัญคือ สวัสดิการ 
ความก้าวหน้าในสายงาน การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดําเนินงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุยบุร ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะคนคือ หัวใจหลัก
ขององค์กร หากคนทํางานมีความสุข นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วยความหมายขององค์กร
แห่งความสุข คือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทั้ง ด้าน   
กาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว 
ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืนการสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหาร
องค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์
ทางความคิด งานที ่ได ้ร ับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ลดความตึงเครียดจากการท ำงาน และ 
สภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กรความสุขที ่เกิดขึ ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี ้ยง            
ให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การกำหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทํางาน ถือเป็นนโยบายสำคัญและเป็นวาระ 

สำคัญของทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื ่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างองค์กร           
แห่งความสุขต่อไป หากผู้บริหารหรือผู้นําองค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที ่ชัดเจน     
ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะนําพาองค์กรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
2. ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ  
3. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันได้เพ่ือความสัมพันธ์อันดี  
4. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่าง ๆ 

จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด  
5. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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เขตสุขภาพที่ 6 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สร้างความผูกพัน ผาสุก มีความสุขในการทำงานของบุคลากรทุกฝ่าย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
นโยบายที่สร้างความสุข นำไปสู่การปฏิบัติ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
ลดกระบวนการ ขั ้นตอนการทำงานที่น้อยลง นำ IT เข้ามาจัดการกระบวนการ ลดความเครียด      

ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ิมค่าตอบแทน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากการสำรวจ Happinometer ปี 2565 ของโรงพยาบาลบางพลี พบว่า บุคลากรโรงพยาบาล     

บางพลี มีความสุขน้อยที่สุดในด้าน Happy Relax ร้อยละ 51.2 และ Happy money ร้อยละ 51.3 จึงได้    
มีการวิเคราะห์หาสาเหตุในด้าน Happy Relax พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความเครียดจากภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน
ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ที่ระบาดหนัก จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บุคลากร       
เกิดความเครียด และเหนื่อยล้าจากการทำงาน การแก้ไขที่ได้ดำเนินการไปหลังจากมีการผ่อนคลาย มาตรการ
โรคโควิด - 19 เป็นโรคประจำถ่ิน ทางโรงพยาบาลบางพลีจึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและ
การศึกษาดูงานฯขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความผ่อนคลาย และเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน เป็นการดูงาน
นอกสถานที่แทน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีความเครียดลดลง และมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น และจากการวิเคราะห์
สาเหตุในด้าน Happy money พบว่า เนื่องจากอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วย
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะพบว่ามีแรงงานไทย และแรงงานต่างชาติเข้ ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และ     
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้ค่าครองชีพในการอุปโภค บริโภคเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก การแก้ไขที่ผ่านมามีการปรับตำแหน่ง
ข้าราชการ การบรรจุข้าราชการยุคโควิด การเรียกใช้ตำแหน่ง พกส. การปรับรายวันเป็นรายเดือน สร้างขวัญ
กำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การเร่งรัดการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนการมาปฏิบัติงาน P4P        
ให้ออกเร็วมากขึ้น ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานรายวันเพิ่มขึ้น มีนโยบายการจ่าย P4P ให้แก่ บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้นำองค์กรเล็งเห็นความสำคัญของการทำให้บุคลากรมีความสุข 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. จัดสรรตำแหน่งข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้บรรจุเพ่ิมมากข้ึน  
2. เร่งรัดการจ่ายค่าตอบแทนให้เร็วมากขึ้น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวดัสมทุรปราการ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ทีมผู้บริหารรพ. ให้ความสำคัญเรื่องบุคลากร Happinometer และ HPI ตลอดจนให้การสนับสนุน

พัฒนาในทุกด้านของ Happinometer และแก้ไขปรับปรุงด้านที่ได้ค่าน้อยหลายปีติดต่อกัน เช่น Money 
Relax Body อีกทั้งมีการมอบหมาย กำกับติดตามผลลัพธ์ของกิจกรรม การอบรมในบุคลากรที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนความสุขและคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD) ได้จัดขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ทีมผู ้บริหาร รพ. ได้กำหนดเรื ่องความสุขของบุคลากรในการทำงานเป็นยุทธศาสตร์ของรพ.      

อย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีการเก็บสำรวจข้อมูล Happinometer ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยในบางปีที่กระทรวง

สาธารณสุขไม่ได้เปิดให้สำรวจทาง รพ. ก็มีการสำรวจเองผ่านทาง Google from และนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อตั้งเป้าหมาย ตั้งวัตถุประสงค์ของจัดกิจกรรมหรือโครงการให้สอดคล้องกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม หรือด้านที่
ยังได้ค่าความสุขน้อย 

3. คณะกรรมการขับเคลื่อนความสุข และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (HRD) มีจิตใจที่รักองค์กร 
เสียสละ ช่วยงาน ช่วยกิจกรรมต่างๆของรพ. เพ่ือเพ่ิมความสุขแก่บุคลากรและองค์กร 

4. บุคลากรให้ความร่วมมือในการสำรวจ Happinometer และสะท้อนความสุข ความทุกข์ของ     
การทำงานอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะถูกส่งถึงทีมผู้บริหาร รพ.ให้รับทราบ และดูแลต่อไป 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ขอให้เก็บสำรวจข้อมูล Happinometer ต่อเนื่องทุกปีอย่างสม่ำเสมอ และขอให้มีการพัฒนา

โปรแกรมให้ดำเนินงานหรือติดตามได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ข้อมูลที่ได้ไม่ต้องแปลงไฟล์ให้วุ่นวาย ประกาศผลภาพรวม
โดยเร็ว 
 2. ควรสำรวจปัจจัยอื่นเพิ่ม เช่น อายุงานในที่ทำงานที่นั้น ระดับการศึกษา ลักษณะงาน (ปฏิบัติ 
บริหาร ผสม ข้ามสายงาน) 
 3. ข้อมูล Happinometer เป็นแบบสอบถามที่เชื่อถือได้บางส่วน เป็นการสะท้อนความสุขในช่วงเวลา
นั้นๆ เท่านั้น เพราะขณะสำรวจอาจมีภาวะความเครียด กดดัน หรือไม่ตั้งใจทำ ข้อมูลที่ได้อย่าไปยึดติดกับ
ตัวเลขมากนัก ควรสำรวจสาเหตุที่แท้จริงในเชิงลึกเพ่ิมเติมว่าบุคลากรในกระทรวงยังทุกข์อยู่เพราะอะไร 
 4. เมื ่อกระทรวงได้รับข้อมูลทั ้งประเทศแล้ว ก็ควรเปิดใจกว้างรับฟังและนำไปแก้ไขปัญหาต่อ  
เพื่อสร้างสุขที่แท้จริงให้บุคลากรในกระทรวง โดยเฉพาะเรื่อง ค่าจ้างเงินเดือน ความก้าวหน้า สิทธิ์สวัสดิการ
ต่าง ๆ ภาระงานที่หนักเกินไปจนกระทบสุขภาพร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 
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เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของ รพ. บางบ่อ: “ได้คนเก่ง เป็นคนดี ที่มีความสุข และคนเพียงพอ” 
กิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรให้เก่ง 

  งานประชุมบุคลากรที่มีศักยภาพสูง งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
กิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
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โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี งานทำบุญ รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุก ความผูกพันในองค์กร 

       

 
งานจัดเลี้ยง-จับสลากของขวัญปีใหม่ 2565 ในแผนก บอร์ดอวยพรวันเกิดของบุคลากร 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินประกาศ

นโยบายองค์กรสร้างสุข ในปี 2562 เพ่ือให้ผู ้บริหารหน่วยงานในสังกัดได้มุ ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุน         
การทำงานของบุคลากรอย่างมีความสุข ในรูปแบบง่าย เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรตอบโจทย์ของ    
คนในองค์กร โดยยึดกรอบกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การนำผลการสำรวจและการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข  
2. การสร้างความร่วมมือและข้อตกลงในการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร  
3. กระบวนการสร้างทีมงานระดับองค์กร เพ่ือมีทีมหลักในการดำเนินกิจกรรม       
4. ร่วมออกแบบและประเมินผล  
5. การขับเคลื่อนแผนการสร้างสุข  
6. ทบทวน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้           

ใน 6 ข้อดังกล่าวถูกนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน และตั้งแต่ปี 2563 จนถึงในปัจจุบัน  ได้จัดทำแผน    
สร้างสุข ภายใต้ชื่อ “สุข 12 ราศี” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. กรอบแนวคิดการพัฒนา 6 ขั้นตอน 
2. การติดตามผ่านทำ PA กับผู้บริหารทุกระดับ เป็นจุดกระตุ้นการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 
3. การ Focus ประเด็นติดตามจากกิจกรรมง่ายๆ โดยเริ่มจากให้หน่วยงาน มองที่กิจกรรมสร้างเสริม

และดูแลสุขภาพของบุคลากร ผ่านข้อมูลสำรวจ Happinometer เช่น ค่า BMI ว่าองค์กรมีวิธีการหรือกิจกรรม
อะไรบ้าง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณการพัฒนาสู ่องค์กรแห่งความสุข          

ให้ชัดเจน เพ่ือแสดงถึงความจริงใจต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีความสุข 
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ควรนำรูปแบบกิจกรรมดี      

เสนอผู้บริหารระดับ จังหวัด และสร้างความตระหนักให้ผู ้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสู่องค์กร     
แห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลชลบุร ีจังหวดัชลบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีนโยบายชัดเจน  
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดทำแผน/โครงการสร้างสุขให้กับบุคลากร  
3. ผู้บริหารมีส่วนร่วม และนำทีมคอยขับเคลื่อนองค์กร ส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้บุคลากรเกิดความผูกพัน 

และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร  
4. มีสวัสดิการให้กับบุคลากรทุกระดับ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำให้การสนับสนุน 
2. งบประมาณ 
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
4. มีคณะทำงานที่ชัดเจน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. มีการติดตามและจัดทำเป็นโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. มีกิจกรรม ประกวด องค์กรสร้างสุข ระดับเขต มีรางวัล เพื่อจูงใจในการจัดกิจกรรม 
3. สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางละมุง จงัหวัดชลบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของบุคคลากร ในการจะทำใหบุคลากรทำงานอยูในองคกรใหนานที่สุด    

และลดอัตราการโยกย้ายหรือลาออก โดยการทำใหบุคลากรมีความสุขในการทำงาน เพื่อใหผลงานออกมา      
อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทำงานได้เต็มความสามารถ และรูสึกรักและผูกพันกับองคกร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเขาในใจบุคคลากร 
2. ความปลอดภัยในการทำงาน 
3. การทำงานเป็นทีม 
4. การใหเกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
การชื่นชมแต่ละองคกร และใหการสนับสนุนใหองคกรนั้นใหเติบโต และสนับสนุนความรูในการบริหาร 

องคกรใหมีความสุข และลงมาตรวจเยี่ยมเพ่ือชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหารมีนโยบายองค์กรสร้างสุข (ดี เก่ง สุข) และเป็นองค์กรคุณธรรม ใช้แนวคิดการด ำเนินงาน 

Model Happy Work Place (9H) ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน รับฟังความคิดเห็น และส่งเสริมทัศนคติ   
เชิงบวก สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่มีผลงานที่ดีใช้ค่านิยม trust (Teamwork Responsibility , 
Unity ,Safety ,Transparent ) ของโรงพยาบาลให้กับคนทำงานยึดถือปฏิบัติเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
ผู้นำองค์กร เป็นแบบอย่างกระตุ้นเสริมแรงจูงใจ สร้างความสุข ผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล เช่น 
สถานการณ์โควิด 19 มีการปรับเปลี ่ยนการบริการช่วยเหลือการทำงานดูแลผู ้ป่วยโควิด19 ทำให้เกิด
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล และหน่วยงานสามารถปรับการบริการรองรับเหตุการณ์ไปด้วยดี ผู้รับบริการ
พึงพอใจ โรงพยาบาลได้รับคำชื ่นชม ตลอดจนสร้างความรู้สึกให้ทุกคน มีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสำเร็จในองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดสภาพแวดล้อมให้บุคลากรน่าอยู่ สะอาดปลอดภัย บุคลากรมีความสุข   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำองค์กรมีนโยบายชัดเจน และให้ความสำคัญ องค์กรสร้างสุข  
2. คณะกรรม HRD ผู้อำนวยการเป็นประธาน และคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข รองผู้อำนวยการ 

เป็นประธาน ให้คำปรึกษา และมีการบูรณาการงาน ร่วมคณะกรรมการคล่อมสายงาน ITA การดำเนินงาน
โครงการองค์กรสร้างสุข ใช้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ในแต่ละ Gen (gen X gen Y, gen B) เป็นผู้ขับเคลื่อน  

3. มีAdmin ดูแลข้อมูล Happinometer HPI ของหน่วยงานต่างๆ ทำให้ผู้ตอบประเมินครบ 100% 
และใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา เช่น Happy money สื่อสาร VDO Clip เทคนิคการผ่อนบ้านให้หมด
หนี้เร็วขึ้น การรีไฟแนนท์ผ่าน Application Line ส่วน Happy Relax จัดกิจกรรมเต้น T25 ช่วงพักเที่ยง       
ก่อนทำงาน 5 นาที    

4. ความร่วมมือร่วมใจ ของหัวหน้างานและบุคลากรทุกคนในการตอบแบบประเมิน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
1. ควรพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน กลุ่มลูกจ้างให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน   
2. การสร้างความผูกพัน ควรรักษาคนในระบบราชการ จัดให้มีตำแหน่งข้าราชการ เมื่อมีคุณสมบัติ

เพียงพอ ควรมีความก้าวหน้ากับหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ   
3. กระทรวงสาธารณสุขควรมีสวัสดิการดอกเบี้ยต่ำ เช่น การผ่อนบ้าน รถจักรยานยนต์ เป็นต้น  

VDO Clip : https://www.youtube.com/ 
watch?v=h5ZK7c5c4Uk 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวดัชลบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ต้องมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเริ่มต้นจาก 

การวิเคราะห์องค์กร จัดทำยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล พร้อมกำหนดค่านิยมองค์กรแห่งความสุข
ร่วมกัน และต้องมีการพัฒนานักสร้างสุของค์กร ด้านการพัฒนาการจัดการความสุขและด้านการประเมินผล 
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข พร้อมทั ้งขับเคลื ่อนทีมทำงานในรูปแบบของคณะทำงานความสุข         
ตามองค์ประกอบ ความสุข 8 ประการ โดยผู้บริหารต้องมีความสามารถในการบริหารความสุขขององค์กรได้ 
โดยการติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านเครื ่องมือ Happinometer และ HPI ของกระทรวงสาธารณสุข     
พร้อมกับ การสังเกตขณะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสุขขององค์กรทุกระดับ โดยต้องจัดให้มีการถอดบทเรยีน
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขทุกปี เพ่ือการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. นโยบายการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขระยะ 5 ปี  
2. การสร้างและพัฒนา นักสร้างสุข ด้านการพัฒนาและการจัดการความสุขขององค์กร   
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกวิชาชีพและทุกระดับ ร่วมขับเคลื่อนความสุขขององค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. จัดทำหลักสูตร การพัฒนานักสร้างสุของค์กร ด้านการพัฒนาและจัดการความสุขขององค์กร 

ประจำหน่วยงาน  
2. จัดทำหลักสูตร การพัฒนานักสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินผลองค์กรแห่งความสุข ประจำ 

หน่วยงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ จงัหวัดระยอง 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ ขับเคลื่อนโดยใช้หลักการสร้างความสุขในที่ทำงาน (HAPPY  

WORKPLACE) มาใช้ให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย  
1. Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ  
กิจกรรม : Exercise Break Time การออกกำลังกายผ่อนคลายป้องกันการเกิด Office syndrome   
2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน  
กิจกรรม : การอวยพร สุขสันต์วันเกิดของบุคลากรในองค์กร  
3. Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม  
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำบุญวันเกิดด้วยการมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยและคนยากไร้  
4. Happy Relax : ส่งเสริมให้รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ลดความเครียดในการทำงาน กิจกรรม : 

สอนแต่งหน้าออนไลน์/สอนถ่ายรูปให้ดูดี  
5. Happy Brain : ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพื ่อให้เกิดทักษะ ความชำนาญ รอบรู ้ เชี ่ยวชาญ        

เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน   
กิจกรรม : มีแผนพัฒนาบุคลากรตามองค์ความรู้ที่ขาดและต้องการ 10 วัน/คน/ปี  
6. Happy Soul : ส่งเสริมการบำรุงศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และมีความเข้าใจ ในหลัก    

คำสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
กิจกรรม : ทำบุญตักบาตรร่วมกันในวันสำคัญ  
7. Happy Money : สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักเก็บ รู้จักใช้บริหารการใช้จ่ายของตนเอง และครอบครัว

อย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน  
กิจกรรม : แนะนำให้ใช้แอพลิเคชั่นจดบันทึกรายรับรายจ่าย   
8. Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว  
กิจกรรม : ประกวดภาพถ่ายครอบครัวหรรษา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ชี ้แจงให้บุคลากรทราบถึงประโยชน์ของการทำกิจกรรมองค์กร     

แห่งความสุข   
2. การสร้างการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอรูปแบบ 

กิจกรรมได้อย่างอิสระ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเปิดแนวคิดการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรม 

  

339



 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้มีนโยบายมุ ่งเน้นและ          
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เนื่องจากองค์กรแห่งความสุขเป็นแนวคิดที่มุ่งสร้างคน     
ในองค์กรแห่งความสุข เพราะคนคือหัวใจหลักขององค์กร หากคนทำงานมีความสุข จะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
ของการทำงานด้วย โดยเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กร ชุมชน และสังคมต่อไป 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย ให้ความสำคัญกับการสร้างสุขแก่บุคลากรในหน่วยงาน         
โดยได้จัดทำโครงการ Happy MOPH RYHI ให้เกิดเครือข่ายที ่เข้มแข็งขึ ้น โดยใช้หลักความสุขพื ้นฐาน       
แปดประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวก   
ต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร 
และสังคม โดยมีความสุขที่แท้จริงบนพื้นฐาน ความสุขแปดประการที่สมดุลกับชีวิต 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู ้น ําองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากร และความสมดุลระหว่างชีวิต           

และการทำงานในองค์กร  
2. บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ ่น ลดภาระงานที่ซับซ้อน เพื ่อลดภาวะความเครียด       

จากการทำงาน สร้างสมดุลความสุขในชีวิตการทำงานอย่างยั่งยืน  
2. ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกสติและสมาธิในสถานที่ทำงาน เพื่อให้เกิดความสุขสงบ ลดความเครียด 

และความวิตกกังวล ซึ่งจะนําไปสู่การลดความผิดพลาดในการทำงานลงด้วย 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 4 ประเด็น ซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ คุ้มครอง
ผู ้บร ิโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  
Excellence) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี  
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และได้ดำเนินโครงการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข  
เพ่ือบริหารจัดการกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธำรงรักษากำลังคนคุณภาพ  

จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว โรงพยาบาลมะขามจึงได้ดำเนินการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข          
ตามแผนปฏิบัติการ องค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 8 มิติ คือ การมีสุขภาพดี (Happy Body) การมีน้ำใจ 
เอ้ือเฟื ้อเผื ่อแผ่ (Happy Heart) การรู ้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) การมีศาสนาเป็นเครื ่องยึดเหนี ่ยว          
มีคุณธรรม ประจำใจ (Happy Soul) การมีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money) การพัฒนาความรู้ (Happy 
Brain) การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) และการมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) และได้ประเมิน
ความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 155 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 
79 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 
14 คน ผ่านการใช้เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) พบว่า คะแนนความสุขของบุคลากร
โรงพยาบาลมะขาม มีค่าคะแนนเฉลี ่ยความสุข เท่ากับ 63.43 โดยมีความสุขอยู ่ในระดับมากที ่ส ุดคือ           
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ค่าเฉลี่ยความสุข เท่ากับ 68.51 รองลงมาคือ น้ำใจดี (Happy Heart) ค่าเฉลี่ย
ความสุข เท่ากับ 66.97 และมีความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ ด้านสุขภาพเงินดี ค่าเฉลี่ยความสุข เท่ากับ 
ร้อยละ 55.73 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู ้บร ิหารให ้ความสำคัญในการขับเคล ื ่อนการดำเน ินงานองค์กรแห่งความสร้างสุข โดยได้               

แต่งคณะทำงานองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy MOPH) และจัดทำแผนงานปฏิบัติการองค์กร           
แห่งความสุข เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในแต่ละมิติซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากรทุกระดับ 
ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร 
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 เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม มีแผนงานปฏิบัติการองคกรแห่งความสุข เพื่อใชดําเนินงาน 
ขับเคลื่อนองคกรแห่งความสุข โดยมีการชี้แจง ใหทุกคนในองคกร ได้รับทราบ โดยมุ่งเนนใน 3 ด้าน  ได้แก 
Happy Relax / Happy Brain และ Happy Money แบงเป็น 8 กิจกรรมหลัก 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารและเจาหนาที่ทุกคน สนใจใหความรว่มมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดียิ่ง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
การประเมินผานระบบออนไลน์ และสามารถใชกิจกรรมออนไลนในการสร้างสุข เพ่ือลดการแพรระบาด

ของ Covid – 19 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากการประเมินความสุข พบว่าด้าน Happy Money มีค่าเฉลี ่ยความสุขน้อยที ่ส ุด คือ 53.84 

โรงพยาบาลตราด จึงมุ่งเน้นการสร้างสุขในการลดค่าใช้จ่าย โดยการจัดกิจกรรมปันรักสร้างสุข เพื่อแบ่งปัน
สิ่งของสภาพดีให้กับผู้ที่ต้องการ และเพื่อสร้างความสุขทั้งผู้ให้แล้วผู้รับ อีกทั้งยังเป็นการสร้าง  Happy Heart 
Happy Society ในองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีความต่อเนื่อง และตรงกับความต้องการของเจ้าหน้าที ่
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลแหลมงอบ จังหวัดตราด 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลแหลมงอบ มีบุคลากรจำนวน 120 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 67 คน พนักงาน 

ราชการ จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 43 คน และลูกจ้าง 
ชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ 
“คนทํางานมีความสุข (Happy People)” โดยการใช้แนวคิดความสุข 8 ประการ ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะ 
องค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ซึ่งความสุข 8 ประการ หมายถึง การจัด
สมดุลชีวิตมนุษย์ผ่านความสุขใน โลก 3 ใบ ที่ทับซ้อนกัน คือ ความสุขของตนเอง ครอบครัว และองค์กร/
สังคม ประกอบด้วย  

1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body)  
2. เป็นผู้ที่มีนำ้ใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart)  
3. เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax)  
4. เป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain)  
5. เป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul)  
6. เป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  
7. เป็นผู้ที่รักและดูแล ครอบครัวตนเองได้ (Happy Family)  
8. เป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/สังคมของ ตนเองได้ (Happy Society) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน  
2. บุคลากรร่วมแรงร่วมใจสามัคคี เพ่ือเป้าหมายขององค์กร  
3. มีการร่วมจัดทำแผนในทุกหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรและดําเนินงานตามแผนงาน  
4. ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในที่ทำงาน  
5. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
6. ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกตำแหน่งงานในโรงพยาบาล เพราะคุณคือส่วนหนึ่งของเรา (โรงพยาบาล

แหลมงอบ) 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
คณะผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างในการสร้างความสุข 8 ประการ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
องค์กรแห่งความสุข กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนที่ทำงานในองค์กร ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกําลังหลัก 

ขององค์กร ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ในที ่ทำงานเหมือนพี่เหมือนน้อง พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และ        
การทำงานเป็นทีมในทุกกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้กับคนทํางานอย่างต่อเนื่อง      
มีการช่วยเหลือในการทำงานซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศในที่ทำงาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้      
ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบพี่สอนน้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะทำให้คนในองค์กร   
มีความสุข เป็นการสร้างความสุขในท่ีทำงาน จะทำให้องค์กรมีความสุขที่ยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. มีการทำงานเป็นทีม เป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง 
2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการวางแผนทำงานร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ปฏิบัติและ

รับผิดชอบร่วมกัน 
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนเท่าทียมกัน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรจัดอบรมให้ความรู้การดําเนินงานองค์กรแห่งความสุข แก่ผู้รับผิดชอบในทุกระดับ 
2. มีรูปแบบกิจกรรมที่องค์กรสามารถนําไปปฏิบัติ เพื่อเพ่ิมความสุขให้กับบุคลากรในองค์กร 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
“ร่วมมือร่วมใจ ในสถานการณ์โควิด” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ผลการประเมิน Happinometer ปี 2565 ในช่วงการระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด 19 ความสุข 
ด้านการผ่อนคลาย Happy Relax ของบุคลากรในทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และ
กลุ่มลูกจ้าง ของโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ได้คะแนนต่ำสุดร้อยละ 58.18 เนื่องจากช่วงของการประเมิน ปริมาณ
ผู้รับบริการสูงวันละ 150 – 200 ราย ทำให้บุคลากรทำงานหนักในการดูแลผู้ป่วยทั้ง HI, CI และผู้ป่วย Admit 
ในขณะที่ค่าคะแนน Happy อ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินปี 2562 

ปี 2565 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของบุคลากรในองค์กร ดังนี้ 

- Happy Body/ สุขภาพกายดี โรงพยาบาลตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน 
ส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย สร้างบุคคลต้นแบบการดูแลสุขภาพ 

- Happy Heart/ น้ำใจดี Happy Soul/ จ ิตว ิญญาณดี จ ัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล  
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา มีการ
ประเมินความพึงพอใจหน่วยงานภายนอก/ภายใน นำผลการประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการ 

- Happy Society/ สังคมดี Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี โรงพยาบาลจัดสภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการทำงาน จัดอัตรากำลังร่วมเหมาะสมในสถานการณ์โควิด ฝึกทักษะด้านความปลอดภัยในงาน การสวมใส่ 
ถอดชุด PPE การกำจัดขยะติดเชื้อ การตรวจและเก็บสิ่งส่งตรวจ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และสร้าง     
ความผูกพันในองค์กร อาทิ ปีใหม่แบบ New Normal การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ ทำบุญโรงพยาบาลประจำปี 
กำหนดแนวทางการพิจารณาเงินเดือนเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ Training Need ขององค์กร 

- Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี โรงพยาบาลสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานในสถานการณ์โควิด 
ได้แก ่

1. นวัตกรรม ATK Line Notify รายงานผลการตรวจ ATK 
2. นวัตกรรมจ่ายยา Drive Thru 
3. สื่อประชาสัมพันธ์ รักษาทุกที่เกิดสิทธิทันที และจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศในบุคลากร 

เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน Smart Hospital 
- Happy Money/ สุขภาพเงินดี โรงพยาบาลจัดตั ้ง Line ตลาดนัดโรงพยาบาล เพื ่อให้บุคลากร 

นำผลผลิตในครัวเรือน อาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค ขายเพื่อเสริมรายได้ ผู้บริหารเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลา  
2 เท่าให้บุคลากรในสถานการณ์โควิด 

- Happy Relax/ ผ่อนคลายดี พัฒนาสร้างห้องออกกำลังกาย ให้บุคลากรได้ผ่อนคลาย จากการทำงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารมองเห็นปัญหาและให้ความสำคัญในการสร้างสุขเพื่อบุคลากร ครอบคลุมทุกมิติ กำหนดเป็น

นโยบายองค์กร 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลท่าตะเกียบเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จำนวนบุคลากรปี 2565 เท่ากับ 167 คน 

ประกอบด้วยข้าราชการ 68 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน พนักงานราชการ 4 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป 68 คน ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน อายุเฉลี่ย 34 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Generation Y และ Generation X 
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ มุ่งเน้นนโยบายการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้          
1. เป็นองค์กรที ่โปร่งใสตรวจสอบได้ 2. เป็นองค์กรที ่เป็นครอบครัวใหญ่ 3. เป็นองค์กรมั ่นคงก้าวหน้า           
4. มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี 5. เป็นองค์กรที่ประหยัด ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 6. เป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงต่ำ 
7. เป็นองค์กรที่มีผลการดำเนินการที่ดี และ 8. เป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าการทำงาน  

จากผลการประเมินความสุขบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ (Happinometer) ปี 2565 มีผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด 162 คน จาก 162 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 100% ผลการวิเคราะห์แบบประเมิน
พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมโรงพยาบาลท่าตะเกียบลดลงจากปี 2561 จากร้อยละ 73.34 เป็นร้อยละ 66 .58 ในปี 
2565 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “HAPPY” หรือ “ระดับความสุขตามเป้าหมาย (ช่วงคะแนน 50.00-74.99 คะแนน)” 
และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขคนทํางานในแต่ละมิติความสุขทั้ง 9 มิติ ในปี 2565 โดยมิติความสุข
ที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด คือ “มิติจิตวิญญาณดี” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.89 คะแนน และมิติที่มีค่าคะแนน
ต่ำที่สุด คือ “มิติสุขภาพเงินดี” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.83 สำหรับร้อยละความผูกพันของบุคลากรลดลง
จากปี 2561 จากร้อยละ 74.39 เป็นร้อยละ 68.71 ซึ ่งจัดอยู่ในระดับผูกพันมาก และผลสมดุลชีวิตกับ         
การทำงานอยู่ในระดับปานกลางคือ ร้อยละ 58.92 จากผลสำรวจในปี 2565 ทำให้คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรได้นำข้อมูลไปเตรียมจัดทำแผน เพ่ือเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขในปี 2566  

สำหรับกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในปี 2563-2565 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ด้วยหลัก 
DMMHTA เพื ่อป้องกันการระบาดควบคู่ไปกับการบูรณาการงานจิตอาสา โดยเน้นไปที่การทำจิตอาสา        
เพื่อส่งเสริม และป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้ชื ่อ “ปณิธานความดี ทำดีได้ที ่ใจเรา” โดย          
มีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบและ อสม.ในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ จำนวน 200 คน 
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

1. มีการร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยให้ทุกคนยึดหลักมาตรการป้องกันโควิด -19 
อย่างเครง่ครัด  

2. ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการทำความสะอาด Big Cleaning ในพื้นที่ของหน่วยงานตนเอง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

3. บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการป้องกันโรคโควิด-19 การประชาสัมพันธ์
เพ่ือการรับวัคซีนในครอบครัว ชุมชน และหมู่บ้าน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข และให้ความสำคัญกับการพัฒนา

บุคลากร โดยถ่ายทอดนโยบายให้กับคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน เพื ่อให้นำนโยบายไปปฏิบัติ             
ในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามในที่ประชุมประจำเดือนอย่างต่อเนื่อง 

2. บุคลากรมีความสามัคคี และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน พัฒนาตน 
พัฒนางาน และพัฒนาวิชาการ 

3. มีกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรเป็นเป้าประสงค์หลักในแผนยุทธศาสตร์  ทำให้มีการจัดทำ
แผนงานโครงการ และมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข  ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
ควรมีการเพ่ิมกรอบอัตรากำลังนักทรัพยากรบุคคล และจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาล

ชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำค่านิยม MOPH ของกระทรวง

สาธารณสุข มาใช้ในการขับเคลื่อนในการบริหารงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
บุคลากรทุกระดับในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการ       

ตามค่านิยมองค์กร ของกระทรวงสาธารณศุข 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร         

ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จังหวดัปราจีนบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
1. ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ  
3. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันได้ เพ่ือความสัมพันธ์อันดี 
4. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่าง ๆ 

จากบุคลากรในหน่วยงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การกำหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญและเป็นวาระ

สำคัญของทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื ่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างองค์กร  
แห่งความสุขต่อไป หากผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่ชัดเจน     
ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะนำพาองค์กรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยการบริหารพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ตั ้งแต่ร ับบุคลากรใหม่ตลอดจนสิ ้นสุดอายุการทำงาน การพัฒนาความสุขของบุคลากรโรงพยาบาล  
ศรีมหาโพธิได้ใช้หลัก Happy 8 Workplace ในการดำเนินการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข โดยอาศัย 
ทีมคณะกรรมการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลในการขับเคลื่อนในทุกหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากรตรงตามพันธกิจของโรงพยาบาล การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน และการสร้าง
การมีส่วนร่วม รวมถึงการได้รับความร่วมมือของบุคลากรในการสร้างความสุขในองค์กร  

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้มีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของคุลากรทุกปี ตามแบบประเมิน 
Happinometer และจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรใน Happy ทั้ง 8 ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรทุกคน เช่น “กิจกรรมวิ่งสร้างสุข สนุกผ่อนคลาย” ที่ช่วยการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวได้ โดยบุคลากรสามารถนำครอบครัวเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้ สามารถตอบสนองความสุขในด้าน 
Happy Body และ Happy family ได้เป็นอย่างดี “กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุการทำงาน” เปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แสดงความผูกพัน ความรักใคร่ ความเห็นอกเห็นใจกันและมีกิจกรรมผ่อนคลายเพื ่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในองค์กร ตอบสนองในด้าน Happy Heart, Happy Relax, Happy Soul “กิจกรรมพบปะ
ผู้บริหาร”ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากให้บุคลากรเข้ามาร่วมพูดคุย
สื่อสาร นโยบาย ความรู้ทางวิชาการ กับผู้บริหารองค์กรอย่างเป็นกันเอง ซึ่งตอบสนองในด้าน Happy Brain, 
Happy Relax, Happy Heart สำหรับด้าน Happy Money ทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิมีการจัดตลาดนัด
ออนไลน์สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของบุคลากรภายในโรงพยาบาลเพ่ือกระตุ้นแนวคิดการหารายได้เสริม
ของบุคลากร “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมอำเภอศรีมหาโพธิ” เป็นการทำความดีเพ่ือสังคม โดยชมรม
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามโรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้นำสมาชิกเข้าร่วมกับอำเภอ
ศรีมหาโพธิซึ่งได้กำหนดพ้ืนที่ในทุกเดือน ในกิจกรรมนี้บุคลากรยังได้พบปะกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นและ
ประชาชนในพื้นที ่ ได้สร้างความคุ ้นเคยและแลกเปลี ่ยนบอกเล่าเรื ่องราว ในชุมชนถึงปัญหาและได้รับ          
การเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ตอบสนองในด้าน Happy Heart , Happy Society , Happy Soul แม้ในช่วง
ที่ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้ปรับรูปแบบกิจกรรม
ให้เหมาะสมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้งานสร้างสุขขององค์กรยังคง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นความพยายามที่จะทำให้บุคลากรมีความสุข ความรักและผูกพันกับองค์กรตลอดมา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยกำหนดนโยบายด้านบคุลากรให้เป็น

บุคลากรที่เก่ง ดี มีสุข โดยอาศัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากทีมนำบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่
ความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ
ที่สุด ที่ทำให้เกิดความเชื่อใจและเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย โรงพยาบาลศรีมหาโพธิจึงได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากกระทรวง
สาธารณสุข “ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาบุคคลเป็นงานที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยทั้งวิชาการ และศิลปะในการสื่อสาร 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันจากทุกคนในบุคลากร ซึ่งควรจะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้กับทุกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอยากจะจัดอบรมเฉพาะบุคลา กร 
ด้านสาธารณสุขเท่านั้น เพื่อให้เข้าใจมิติการทำงานด้านต่างๆ ตามภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
เพ่ือดูแลบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีความสุขและมีความก้าวหน้าในการทำงานต่อไป
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารระดับจังหวัด โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 

13 กลุ่มงาน 3 งาน มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 137 คน ภารกิจส่วนใหญ่เป็นงานวิชาการและการสนับสนุน
บริการสุขภาพ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข โดยจัดแผนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข  
แบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารให้ความสำคัญโดยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมของบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และในมิติ Happy Body 
ได้แก่ การร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ season 4 และการควบคุมน้ำหนักของบุคลากร และในส่วนมิติอื ่น ๆ         
ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยมอบหมายแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขเดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิ กิจกรรมเรื่องเล่าดี ๆ การอวยพร
วันเกิดบุคลากรในเดือนนั้นๆ การแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ เช่น คลอดบุตร เลื่อนตำแหน่ง การต้อนรับ
บุคลากรใหม่ การแสดงมุทิตาจิตบุคลากรที่ย้าย/ลาออก/เกษียณอายุราชการ การออกกำลังกายในทุกเช้า      
วันพุธก่อนเลิกงาน การทำบุญประจำปีของสำนักงาน การรดน้ำขอพรวันสงกรานต์จากผู้บริหาร เป็นต้น และ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มไลน์ สสจ.คลองถม  เปิดท้ายที่ให้
บุคลากรนำสินค้ามาจำหน่าย แลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องภายใต้วิถี  New Normal และช่วยอุดหนุนสินค้า
จากหมอนวดแผนไทยที่ขาดรายได้ จากการปิดให้บริการคลินิกแผนไทย โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้จัด
กิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่งความสุขประจำเดือน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 65 ตามแผน  
การดำเนินการองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 ครั้ง 

การประเมินผล กำหนดประเมินการเข้าทำการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
(Happinometer) การเข ้าร ่วมกิจกรรมก ้าวท้าใจ และการประเมินค่า BMI มาเป็นคะแนนตัวช ี ้วัด  
โดยการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดองค์กรแห่งความสุขทีมีคุณภาพ และจากผลการประเมิน  พบว่า
ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 65.12 ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่มีความสุข (Happy) และจัดอันดับค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
ต่ำสุด 3 อันดับ ดังนี้ 

1. มิติด้านน้ำใจดี  ร้อยละ 72.44 
2. มิติด้านจิตวิญญาณดี   ร้อยละ 69.53 
3. มิติด้านครอบครัวดี  ร้อยละ 69.38     

ค่าเฉลี่ยรายมิติต่ำสุด 3 อันดับ  ได้แก่ 
1. มิติสุขภาพเงินดี  ร้อยละ 51.26  
2. มิติด้านผ่อนคลายดี  ร้อยละ 58.53 
3. มิติด้านสุขภาพดี  ร้อยละ 63.06 
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ผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การให้ความสำคัญของผู้บริหาร  
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ  
3. ผู้นำกิจกรรม (Key Man) 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
ควรมีแนวทาง หรือคู่มือการดำเนินงานที่ชัดเจน และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานสามารถ

นำไปปรับใช้ให้เกิดความสุขแก่บุคลากรได้อย่างแท้จริง เว็บไซต์ Happy HOPH ควรปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น 
และมีสะดวกในเข้าใช้เว็บไซต์ อาจรองรับให้ใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และในโทรศัพท์มือถือ และในส่วนของ
การเข้าถึงข้อมูลควรปรับปรุงให้สามารถดึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 
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กิจกรรมการสร้างสุขในองค์กร 
 

กิจกรรมการสวดมนต์ทำสมาธิ สอดคล้องมิติ Happy Soul, Happy Relax 

 
การทำบุญประจำปีสำนักงานในเทศกาลปีใหม่ ประเพณีรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส ในวันสงกรานต์ 

การร่วมพระราชพิธีและงานพิธีการต่าง ๆ ของจังหวัด และการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารวันพุธ และ    
วันศุกร์ เป็นต้น 
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ร่วมพิธีถวายบังคม และถวายพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดี      
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564      
ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน 

   
การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ Happy Soul, Happy Heart 
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กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 สอดคล้องกับมิติ Happy Body 
 
  
  
 
  
  
  

 
  
   

 
การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุข ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว ประจำปี 2564 และได้จัดทำเกียรติบัตรเพ่ือมอบแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ในการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังนี้  

1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว (ครุฑทองคำ)  
2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
3. รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว   
4. เกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน           
5. เกียรติบัตรคนดีศรีสาธารณสุข ระดับหน่วยงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวดัสระแก้ว 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่องค์กรแห่งความสุข เป็นเรื่องที่ทำได้ต้องอาศัยเวลา เพราะบุคคลมีปัจเจก

บุคคลที่มีความรู้สึกมีความสุข มีความหลากหลาย บางคนอาจสุขด้วยตนเองไม่ยากแต่บางคนทำอย่างไรก็ไม่สุข 
ปัจจัยที่หลากหลายนั้น จำเป็นต้องเจาะเจงลงลึกบางประเด็น ทดลองเปรียบเทียบ การประเมินและวัดความสุข
ด้วยตนเอง (Happinometer) ทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสุขบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรไดร้ับการดูแล เอาใจใส่ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของบุคลากรของหน่วยงานที่แท้จริง และ
ต้องมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีทีมในการขับเคลื่อน มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน
สร้างสุข และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร : ประกาศนโยบาย สนับสนุน เห็นชอบ 

2. ทีมงานขับเคลื่อน : ตั้งคณะกรรมการ ประชุม จัดทำแผนงานโครงการ ติดตามประเมินผล 
3. บุคลากรในหน่วยงาน : มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ ร่วมคือ ร่วมทำทุกกิจกรรม 
4. งบประมาณ : มีการตั้งงบประมาณ จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
5. การสื่อสารองค์กร : ทำ KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ป้าย

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. มีนโยบายส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขที่ต่อเนื่อง 
2. มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างสุขให้บุคลากรได้เข้าร่วม  
 

ภาพกิจกรรมประกอบ 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรที่เตียง 
ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย 

ญาติผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ได้ทำบุญตักบาตรและสร้างความสุขทางด้านจิตใจ  
สอดคล้องมติิ : Happy Soul, Happy Relax, Happy Heart, Happy Society 
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 กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่าง ๆ 
สอดคล้องมิติ : Happy Soul, Happy Relax, Happy Heart, Happy Society 

 

 
กิจกรรมสวดมนต์ก่อนการประชุม 
 สอดคล้องมิติ : Happy Soul, Happy Relax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมจิตอาสา 
 สอดคล้องมิติ : Happy Soul, happy Heart, Happy Society 
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โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและสร้างสุขต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าความดีตามค่านิยมและอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล และอวยพร
เดือนเกิดบุคลากร  

ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เราจะทำความดีไว้อย่างไร และทำงานอย่างไรให้มีความสุข”  
โดย นายแพทย์ก่อสกนธ์ เอ้ือเฟ้ือ นายแพทย์ชำนาญการ รวมถึงมีกิจกรรมสร้างสุขให้แก่บุคลากรผ่านกระบวนกร
จิตตปัญญา โดยทีมกระบวนกรของโรงพยาบาล ได้แก่ คุณมณีรัตน์ เจริญศิลป์ หัวหน้ากลุ ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และคุณสุรีพร สกุณี หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
 สอดคล้องมิติ : Happy Soul, Happy Society, Happy Relax, Happy Brain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  

ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่25 กันยายน ของทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดบอร์ดคนดีต้องขยาย เพ่ือส่งเสริมขวัญ
กำลังใจและสร้างคุณค่าให้แก่บุคลากร 
 สอดคล้องมิติ : Happy Society, Happy Soul, Happy Work Life 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชาว รพร.สระแก้ว เป็น Health Model มุ่งสู่สุขภาพดี” ปีงบประมาณ 
2565  
 สอดคล้องมิติ :  Happy Body 
 

 
โครงการจัดการความรู้ และการจัดประชุมวิชาการภายในโรงพยาบาลหลักสูตรต่าง ๆ  
 เพ่ือพัฒนาความรู้แก่บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ เช่น อบรมพัฒนาคุรภาพบริการมิติซาเทียร์ การประชุม
วิชาการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย 44 ปี รพร.สระแก้ว โครงการ RM Award การซ้อมแผนอุบัติเหตุ
หมู่ โครงการ HA Grand Opening โครงการอบรมเตรียมผู้รุ่นใหม่ : คลื่นลูกใหม่ SCPH TEAM โครงการ
พัฒนาพฤติกรรมบริการ (ESB) เป็นต้น  
 สอดคล้องมิติ : Happy Brain, Happy Work Life 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแกว้ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for  

Health) ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้าง 
และผู้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้ง เป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพ เพ่ือให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้น        
ในหมู่ประชาชน โดยได้กำจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 
ภายใต้การขับเคลื่อนใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention ,Protection and Promotion Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) ซึ่งการขับเคลื่อนในประเด็นบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ด้านสาธารณสุข ผ่านการใช้เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และ การประเมิน  
สุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) เพ่ือวิเคราะห์และวางแผนการสร้างควาสุขให้แก่
บุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงานควบคู่กับการมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น 
สังคมท่ีปลอดภัย  

จากยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โรงพยาบาลวัฒนานคร โดยการนำของ นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร จึงได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างองค์แห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง 
องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะคนคือ หัวใจหลัก     
ขององค์กร หากคนทํางานมีความสุข นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วยความหมายขององค์กร
แห่งความสุข คือเป็นองค์กรที ่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กร  ให้มีคุณภาพชีว ิตที ่ดี ครอบคลุม 
ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุก 
ในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน และในปี พ.ศ. 2564 - 2565 เป็นช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินงานองค์แห่งความสุขจะเปี ่ยมล้นไปด้วย          
การมีความสุขด้วยการทำงาน ด้วยความเหน็ดเหนื่อย ความเสียสละของบุคลากรโรงพยาบาลวัฒนานคร       
ได้ให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วยและ ประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือการดูแลผู้ป่วย
ในชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งในภายในโรงพยาบาลและในชุมชน      
ซึ่งบุคลากรบางคน ได้กล่าวไว้ว่า ตั้งแต่มีโควิด 19 เข้ามา  

“ ไม่ได้กลับบ้าน ทำงานแบบ 24 ชั่วโมง ไม่ได้นอนกอดลูก ไม่ได้สอนการบ้านลูก ไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ 
ช่วงระยะหนึ่ง ”  

“ กลัวติดโควิด กลัวเอาไปติดพ่อแม่ ติดคนในครอบครัว ”  
“ ทำงานมากขึ้น ขึ้นเวรมากขึ้น เวลาพักผ่อนน้อยลง ”  
“ เวลาใส่ชุดหมี ชุดอวกาศ กว่าจะสวอปเสร็จ ร้อนมาก หายใจไม่ออก เหนื่อยอยู่นะ”  
แต่บุคลากรทุกคนหายเหนื่อย มีความสุข ร่วมแรงใจกันทำงาน โดยมีผู้นำองค์กรของโรงพยาบาล

วัฒนานคร นำทีมทำทุกอย่างเช่นเดียวกับบุคลากร ทั้ง Swab ตรวจรักษาคนไข้โควิด-19 โดยมีเป้าหมาย      
ในการทำงาน คือให้บุคลากรเกิดความปลอดภัย และมีความสุข สนุกกับการทำงาน ซึ ่งในการทำงาน           
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการทำงานแบบสหสาขาวิชีพ ซึ่งโดยการนำ
ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้มีการดำเนินกิจกรรม การประชุมคณะทำงาน การให้ ความรู้        
แก่บุคลากร การเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ต่างๆ และการป้องกันตนเองของบุคลากร การเตรียม      
ความพร้อมของการรักษาทั้งผู้ป่วยแบบมีอาการและแบบไม่มีอาการ (โรงพยาบาลสนาม) การตรวจรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอก (คลินิก ARI) การรักษาแบบ HI CI การขอรับบริจาคจากเครือข่าย การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งใน
โรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล การตรวจหาเชื้อโควิดทั้งภายในและเชิงรุกในชุมชน  (ATK) จากภาระงาน   
ที่กล่าวมาทำให้เห็นบุคลากรเราเหนื่อย แต่มีความสุข ซึ่งจะเห็นจากผลการประเมินความสุขขององค์กร 
(Happinometer) ปี 2565 ภาพรวมค่าเฉลี่ยความสุข 62.43 อยู่ในระดับ Happy เมื่อจำแนกตามประเด็น 
พบว่า Happy Soul (จิตวิญญาณดี) สูงสุด ค่าเฉลี่ยความสุข 68.78 รองลงมา Happy Heart (น้ำใจดี) ค่าเฉลี่ย
ความสุข 67.00 Happy Work Life (การงานดี) ค่าเฉลี ่ยความสุข 66.28 Happy Family (ครอบครัวดี) 
ค่าเฉลี่ยความสุข 66.34 Happy Body (สุขภาพกายดี) ค่าเฉลี่ยความสุข 64.23 Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) ค่าเฉลี่ย
ความสุข 61.55 Happy Society (สังคมดี) ค่าเฉลี่ยความสุข 61.02 Happy Relax (ผ่อนคลายดี) ค่าเฉลี่ย
ความสุข 56.5 และ Happy Money (สุขภาพเงินดี) ค่าเฉลี่ยความสุข 52.52   

ผลการดำเนินงาน   

 
1. Happy Body (สุขภาพกายดี) การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี 

ปีละ 1 ครั้ง/ส่งเสริมการออกกำลังกาย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โดยการให้บริการฉีดวัคซีนต่าง ๆ  
2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) การจัดกิจกรรมให้ผ่อนคลาย รู้จักวิธีการผ่อนคลาย มีการดำเนิน 

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ กิจกรรมวันเกิด กิจกรรมส่งความสุขในทางไลน์ช่วงเทศกาลโควิด -19 กิจกรรม            
การออกกำลังกาย ร้องคาราโอเกะ กิจกรรมทำบุญตักบาตร  

3. Happy Heart (น้ำใจดี) การมีน้ำใจต่อผู ้อื ่นทั ้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ทั ้งเวลา
เจ็บป่วย หรือสูญเสีย หรือการแสดงความยินดี กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน  
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4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) มีความเชื่อทางศาสนาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต นำคำสอนของ
ศาสนา มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต นำศีล 5 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้ชีวิตมีสติ สามารถทำงาน
และเผชิญปัญหาต่างๆได้ ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตรในหน่วยงานในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมทำบุญ
ทอดผ้าป่า โรงพยาบาล กิจกรรมจิตอาสา  

5. Happy Family (ครอบครัวดี) ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
เลี้ยงดูบุตร การแสดงความยินดีกับครอบครัวของบุคลากรที่บุตรประสบความสำเร็จต่าง  ๆ การร่วมกิจกรรม  
เมื่อบุคคลในครอบครัวสูญเสีย  

6. Happy Society (สังคมดี) การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือในชุมชน มีความรักต่อสังคมดี 
ร่วมมือพัฒนาองค์กรให้น่าอยู่ โครงการหน่วยแพทย์ การตรวจสุขภาพต่างๆในชุมชน การตรวจเฝ้าระวัง
มาตรการโควิด-19 ในชุมชน การบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันสงกรานต์  

7. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างๆ เผยแพร่ความรู้ทางกลุ่มไลน์ 
โรงพยาบาลโดยการส่งลิงค์ QRcode สื่อต่างๆ  

8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) การสอนเทคนิคการออมเงินโดยผู ้อำนวยการโรงพยาบาล         
การส่งเสริมการหารายได้ การเพ่ิมค่าตอบแทน   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารสูงสุดได้แก ่นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนายการโรงพยาบาลวัฒนานคร ได้มีนโยบาย

ที่มุ่งเน้นชัดเจน และมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลวัฒนานครให้เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีความสุข กำหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโรงพยาบาลมีทีมนำที่เข้มแข็ง  ที่รับนโยบายจาก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงาน แต่สิ่งสำคัญอีกประเด็นที่เป็นปัจจัย   
ให้สำเร็จได้แก่ “ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบุคลากรทุกคน” ที่มุ่งมั่น พัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การเสริมพลังบุคลากรและหน่วยงาน เช่น การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น หน่วยงานดีเด่น เพ่ือทำให้ 

บุคลากรหรือหน่วยงานรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกว่ามีความสำคัญต่อองค์กร รู้สึกเต็มใจที่จะคงอยู่กับองค์กรต่อไป  
2. การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร สร้างสัมพันธภาพและการทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแกว้ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ เป็นโรงพยาบาลที่กำลังเจริญเติบโต เป็น F3 ตาม Service Plan เขต 6   

ขนาด 30 เตียง โดยมีจุดเน้น การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงด้วย PCC ภายใต้วิสัยทัศน์  
“เครือข่ายบริการสุขภาพเข้มแข็ง บริการที่ดี มีคุณธรรม” โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 104 คน  
โรงพยาบาลมีจุดเน้นในการพัฒนาด้านบุคลากร “เพียงพอ เก่ง/ดี มีสุข” โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้บุคลากร     
มีความสุขในขณะปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ ่งจะส่งต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ          
กับผู้รับบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ได้ทำการประเมินความสุขความพึงพอใจของบุคลากร โดยในปี 2565           
ได้ดำเนินการประเมิน Happinometer 8 มิติ ผลการประเมินในภาพรวมแล้ว บุคลากรมีระดับความสุขอยู่ที่ 
62.27 อยู่ในระดับ Happy และเมื่อแยกเป็นรายมิติ พบว่ามิติที่บุคลากรมีความสุขน้อย 3 ลำดับแรก คือ 
Happy Money สุขภาพเงินดี (54.43) Happy Relay ผ่อนคลายดี (56.55) และ Work Life Balance สมดุล
ชีวิตกับการทำงาน (59.95) และมิติที ่บุคลากรมีความสุขมากที่สุดได้แก่ มิติ Happy Soul จิตวิญญาณดี 
(69.71) และ Happy Heart น้ำใจดี (68.38) และในปีงบประมาณ 2565 มีการประเมินความสุขและ        
ความพึงพอใจของบุคลากร พบว่าบุคลากรมีความสุข และความพึงพอใจอยู ่ที ่ร ้อยละ 65.41 ระดับ          
ความพึงพอใจมาก เมื่อแยกตามข้อคำถาม พบว่าข้อคำถามที่บุคลากรมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับดังนี้   
1. มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง 2. เมื่อองค์กรของท่าน   
มีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย และ 3 . เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ในการปฏิบัติงาน และข้อคำถามที่บุคลากรยังมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ข้อ คือ 1 . รายได้ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน 2 . การจัดสถานที่ในการทำงานเป็นสัดส่วน 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และ 3 . สภาพแวดล้อม และบรรยากาศโดยทั่วไป    
ในที่ทำงานมีความเหมาะสม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้มีนโยบายสำคัญในเรื่องการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีความสุข   

โดยมุ ่งเน้นการบริหารงานเพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความสุขสมดุล ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความสุข           
ในหน่วยงาน การนำเสนอเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจน   
การใช้ดุลพินิจในการบริหารงาน บุคคล รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี ่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 
ดังนี้   

1. มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข สมดุล โดยการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแผนการบริหารงานบุคคล  
ที่มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข   
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2. วางแผนและพัฒนาศักยภาพกำลังคน สร้างความก้าวหน้า แผนทดแทนตำแหน่งสำคัญ เชื่อมโยง  
ฐานข้อมูลบุคลากร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้รวดเร็ว บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข work life  
balance  

3. จากนโยบายดังกล่าวผู ้บริหารให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรแห่งความสุข กำหนดให้มี        
การขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด 
“ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) นำผลการประเมิน    
เป็น Input ในการกำหนดแผนงานโครงการในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. กระทรวงฯ ควรดำเนินการองค์กรสร้างสุขในสำนักงานปลัดกระทรวงก่อน และเมื่อการดำเนินการ

มีประสิทธิภาพ วัดผลลัพธ์อย่างชัดเจน จึงขยายผลมาสู ่หน่วยงานในสังกัดฯ เพื ่อความต่อเนื ่องในการ
ดำเนินงานต่อไป  

2. การดำเนินการองค์กรสร้างสุขในสังกัดกระทรวงฯ ควรให้ดำเนินการตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่ 

เมื่อทราบผลการประเมินความสุขของบุคลากรแล้ว คณะทำงานองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาล
วังสมบูรณ์ ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข สนุกกับการทำงานโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้   

- กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง      
นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร ได้พูดคุย พบปะ สร้างความรัก 
ความเข้าใจ และเกิดความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร 

- กิจกรรมที่ 2 จัดมุมพักผ่อน คลายใจ เพื่อให้บุคลากรและบริการผู้มารับบริการได้ผ่อนคลาย พักผ่อน 
- กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้บุคลากรออกกำลังด้วยการวิ่ง และให้ส่งผลวิ่งเข้าไลน์

กลุ่ม “ตัวชี้วัด วิ่ง รพ.วังสมบูรณ์”   
- กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดีโดยให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีน

ป้องกันโรค COVID-19 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น เพื่อรู้ทันความผิดปกติก่อนที่จะเกิดโรคนำไปสู่การป้องกัน
และวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที 

- กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน โดยการให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำ 5 ส. 
เพ่ือให้สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย  

- กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว ทานในครอบครัว รพ.วังสมบูรณ์” โดยเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน
ร่วมกันปลูกผักสวนครัวบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรร่วมกันดูแลผักสวนครัว        
ที่ตนเองปลูก และสามารถเก็บรับประทานได้อย่างปลอดสารพิษ   

- กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร เทศกาลวันสำคัญ” โดยนิมนต์พระมาบิณฑบาตที่โรงพยาบาล 
ในวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และผู้รับบริการเกิดความรู้สึก
สบายใจที่ได้เป็นผู้ให้ 
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ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารระดับอำเภอ โครงสร้ างองค์กร 

ประกอบด้วย 3 กลุ ่มงาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 21 แห่ง มีบุคลากรในสังกัด 
ในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั ่วคราวรายวัน (สายวิชาชีพ) ปฏิบัติงานทั ้งหมด 114 คน ภารกิจส่วนใหญ่เป็นงานด้านบริการสุขภาพ  
ด้านวิชาการ และการประสานงานเครือข่ายทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข ผู ้บริหารให้ความสำคัญประกาศให้การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเป็นนโยบาย 
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนี้ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมของบุคลากร 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินโดยบุคลากรเข้าประเมินความสุขบุคลากรกระททรวงสาธารณสุข (Happinometer)  
ร้อยละ 100 และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ร้อยละ 100 

ผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

 มิติ ผลการประเมิน (ร้อยละ) ลำดับ (ต่ำสุด) 
Happy Body/ สุขภาพกายดี 67.41 3 
Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 63.85 2 
Happy Heart/ น้ำใจดี 80.96 9 
Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 78.02 8 
Happy Family/ ครอบครัวดี 77.77 7 
Happy Society/ สังคมดี 72.03 4 
Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 75.80 5 
Happy Money/ สุขภาพเงินดี 54.98 1 
Happy Work Life (Happy Plus)/ การงานดี 75.54 6 

ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 71.82  

 ผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ค่าเฉลี่ยรายมิติ 
พบว่า ด้านสุขภาพการเงินต่ำสุด  ร้อยละ 54.98 รองลงมาได้แก่ ผ่อนคลายดี และด้านสุขภาพกาย
ดี ร้อยละ 63.85 และ 67.41 ตามลำดับ 
 จากผลการประเมินสามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ปั จจุบ ันได้เป็นอย่างดี กล่วคือ  
ด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ระบาดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว 
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มข้นเสมอมา รวมทั้งมาตรการ
ต่าง ๆ ในการควบคุมป้องกันโรคเข้มข้น ส่งผลให้บุคลากรมีค่าใช้จ่ายเพิ ่มขึ ้นจากการออก
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ปฏิบัติงานในพื้นที่ ค่าตอบแทนคงที่และไม่มีกิจกรรมสำหรับการผ่อนคลายที่เหมาะสม ทำให้เกิด
ความเครียดสะสมจากการทำงาน จึงส่งผลต่อสุขภาพด้านการเงิน ด้านการผ่อนคลาย และด้าน
สุขภาพกาย ตามมาอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ 
 ดังนั ้น สำนกังานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข รายมิติตามด้านที่เร่งด่วน และการจัดทำ Timeline 
การดำเนินงานประจำเดือน เพื่อการแก้ไขปัญหามิติที่ค่าเฉลี่ยต่ำ และส่งเสริมพัฒนาในมิติที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับกลางและสูง 

การแก้ไขปัญหามิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ำ 
1. ด้านสุขภาพการเงิน จัดตั้งกลุ่มไลน์ Sa Suk Market ให้มีการซื้อข่ายแลกเปลี่ยนสินค้า

ราคาถูก เฉพาะบุคลากรในสังกัด สมาชิกรวม 53 ราย รวมทั้งแนะนำช่องทางการหารายได้นอก
เวลาราชการ การหาแหล่งเงินกู ้ดอกเบี้ยต่ำ ให้มีเงินคงเหลือสำหรับใช้จ่ายรายเดือน และให้
บุคลากรระดับ รพ.สต. แสวงหาแนวทางทางการดำเนินงานมิติด้านสุขภาพให้ดีขึ ้น สำหรับ 
เป็นตัวอย่าง สามารถนำมาใช้เปน็แนวทางในภาพรวมได้ 

2. ด้านผ่อนคลายดี ด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 และมาตาการต่าง ๆ เริ่มผ่อนคลาย 
สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว สนับสนุนใหเ้จ้าหน้าที่ รพ.สต. ในสังกัดได้ท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย 

3. ด้านสุขภาพกายดี เป็นตัวอย่าง และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการออกกำลังกาย
ตามความเหมาะสม 

4. ด้านมิติอื่น ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยระดับกลางและสูง กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ตามโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น การสวดมนต์ทำสมาธิ การอวยพรวันเกิดบุคลากรในเดือนนั้น ๆ  
การแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษ เช่น คลอดบุตร เลื่อนตำแหน่ง การต้อนรับบุคลากรใหม่  
การแสดงมุทิตาจิตบุคลากรที่ย้าย/ ลาออก/ เกษียณอายุราชการ การทำบุญประจำปีของสำนักงาน 
การรดน้ำ ขอพรวันสงกรานต์จากผู้บริหาร เป็นต้น 

ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ 
1. การให้ความสำคัญของผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ 
3. ทีมนำจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 1. จัดอบรมนักสร้างสุข เพ่ือสร้างทีมงานสร้างสุขในแต่ละอำเภอ 
 2. จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินการสร้างสุขในองคก์ร 
 3. หาแนวทางสนับสนุนให้ระดับพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน หรือเชื่อมโยง 
การดำเนินงานรายมิติทุกระดับ เช่น มิติด้านสุขภาพการเงิน ควรมีช่องทางร่วมในการเพิ่มรายได้  
ให้ทุกระดับ สามารถร่วมแสวงหาประโยชน์ร่วมกันได้ 
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ภาพกิจกรรมประกอบ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
1. ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น ใหความสำคัญในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต      

ของบุคลากรทุกระดับ ทั ้งในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล โดยมี       
ความมุ ่งหวัง ใหบุคลากรทุกคนมีความสุขในการทำงาน เพื ่อใหสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และ            
มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความมุ่งหวังใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีขวัญกำลังใจ   
ในการทำงาน และมีความรักความผูกพันในองคกร  

2. ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสุขบุคลากร  
ทุกระดับ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง เพื ่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีระหว่างบุคลากร           
ในหน่วยงาน ด้วยการมีสวนร่วมทำกิจกรรม การจัดใหมีเวลาผอนคลาย และได้มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณในหน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เชน การบำเพ็ญประโยชนจิตอาสา
พัฒนาสถานที่ สาธารณะ/ศาสนสถาน/โรงเรียน/สถานที่ราชการ , การทำบุญตักบาตรในเทศกาลสำคัญ , 
กิจกรรม 5 ส.,  การสงเสริมการออกกำลังกาย เป็นตน   

3. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหไมส่ามารถ
จัดกิจกรรมสงเสริมความสุขในบางกิจกรรมได้ เพื ่อความปลอดภัยของบุคลากร ซึ ่งผู้บริหารหน่วยงาน          
ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างสุขของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น ด้ วยการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ การออกเยี ่ยมประชาชนในชุมชน การใหบริการทั ้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเจาหนาที่
สาธารณสุขทุกระดับได้รับกำลังใจที่ดีจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และผู้ใหญ่ใจดีที่ใหการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน น้ำดื่ม ขนม ผลไม้ และอุปกรณ์ปองกันตัวเอง ใหกับสถานบริการ สงผลใหบุคลากรมีกำลังใจที่ดี      
พรอมปฏิบัติงานด้วยใจอย่างสุดความสามารถ ทำใหมีความสุขในการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย    
มุง่เน้นของกระทรวงสาธารณสุข “องคกรแหง่ความสุข” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารหน่วยงาน มีความมุ่งมัน่และความตั้งใจในการสร้างความสุขใหแกบุคลากร อย่างจริงใจ  
2. มีการกำหนดเป็นนโยบาย การสร้างสุขขององคกร เพ่ือใหปฏิบัติร่วมกัน  
3. มีแผนงานโครงการรองรับอย่างชัดเจน มีการสงเสริมนำรูปแบบของการสร้างสุขมาปฏิบัติในองคกร  

จนเป็นวัฒนธรรมองคกร  
4. มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขขององคกรตามแผนงานโครงการ  
5. บุคลากรทุกระดับใหความสำคัญและใหรว่มมือและเขาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

“สุขภาพเงินดีด้วยวิถีสิรนิธร” 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยการสงเสริม 
สุขภาพและปองกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีเป้าหมาย
การดําเนินงาน คือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จากยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) ได้มีการขับเคลื่อนคานิยมองคกรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) เพื ่อใหบุคลากร     
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีพฤติกรรมร่วมเดียวกัน ทั้งนี้การเสริมสร้างความผาสุกใหแกบุคลากร ได้มีการนํา
เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) มาใชในการวัดความสุขและความผูกพัน ในองคกร    
ใหกับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปงบประมาณ 2560 จนถึงปจจุบัน  

จากการสํารวจดัชนีว ัดความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ปงบประมาณ 2565 พบว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน มีคะแนนเฉลี่ยความสุขภาพรวม 63.78 และขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ย       
ต่ำที่สุด คือ คาคะแนนเฉลี่ยดานสุขภาพเงินดี (Happy Money) 48.92 ดังนั้นจึงไดม้ีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
สร้างสุข Happy Money ภายใตชื่อแผนงาน/โครงการ “สุขภาพเงินดีด้วยวิถีสิรินธร” โดยมีวัตถุประสงคหลัก 
คือ เพ่ือใหบุคลากรมีคาใชจายลดลง มีความม่ันคงทางการเงินเพิ่มขึ้น และเพ่ิมชองทางในการสร้างรายได้ใหกับ 
บุคลากรโรงพยาบาล 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้นําองคกรใหความสำคัญกับความเป็น “คน” โดยเฉพาะการสร้างความสุขใหกับบุคลากร  
2. มีการจัดทำคำสั่งและกำหนดนโยบายองคกรแหง่ความสุขอย่างเปน็รูปธรรม  
3. มีการถา่ยทอดนโยบายองคกรแหง่ความสุขอย่างทั่วถึงทุกระดับ  
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานองคกรแห่งความสุข 

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. ควรแจง Template และแจงแนวทางการดำเนินงานจาก Template ใหรวดเร็วกวานี้ เพื่อไม่ให
ส่งผลกระทบตอการดําเนินงานตัวชี้วัดในระดับพ้ืนที่  

2. ควรมีการสํารวจดัชนีวัดความสุขของคนทํางาน (Happinometer) อย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถ    
นําขอมูล มาใชในการพัฒนาความสุขบุคลากรใหเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

3. ควรลดความยุงยาก/ซับซอนเกี ่ยวกับวิธ ีการ Log in เพื ่อเขาใชงานเว็บไซต Happy MOPH       
โดย Log in User ด้วยรหัส 5 หลักของหน่วยงาน และ PSW ใหใชหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เทานั้น  

4. ควรปรับปรุงระบบการตรวจสอบรายชื ่อผู้ที ่ดำเนินการบันทึกขอมูลครบถ้วน สมบูรณแลว           
ใหสามารถตรวจสอบไดง่้าย โดยระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน และสังกัดกลุมภารกิจ 

5. ควรปรับจำนวนขอคําถามแบบสํารวจ Happinometer เนื่องจากมีจำนวนมาก และคําถามในบางมิติ 
มีการชี้นํามากเกินไป เชน มิติด้านการเงินดี ทำใหบุคลากรขาดแรงจูงใจในการเขาไปตอบแบบสํารวจฯ  
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6. จากผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ตั้งแต่ปงบประมาณ 2560 ถึงปจจุบัน  
พบวา คาคะแนนเฉลี่ยมิติดานสุขภาพเงินดีต่ำที่สุด ทำใหการจัดทำแผนเพื่อแกปญหาอยู่ในรูปแบบเดิม  และ  
มิติดา้นการเงินถือเป็นเรื่องสวนบุคคล จึงทำใหการแกปญหาไม่ตรงตามความตองการในแต่ละบุคคล  

7. ควรปรับปรุงระบบการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ผ่านเว็บไซต Happy 
MOPH ใหมีเสถียรภาพเมื่อมีผู้เขาใชงานจำนวนมาก (ระบบล่มบอ่ยเมื่อมีผู้เขาใชงานจำนวนมาก)  

8. ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหมีความสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส         
โคโรนา (COVID - 2019) 

 
สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของเครือข่ายบริการสุขภาพ (CPU)  

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
 

ตัวช้ีวัด ระดับของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน (Happy Organization) 

วิเคราะห์สถานการณ์ 3 ปีย้อนหลังและสภาพปัจจุบัน 

 1. ปีงบประมาณ 2562 มีการประเมินดัชนีวัดความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ผ่านเว็บไซต์ 
Happinometer.moph.go.th และมีการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: 
HPI) ผ่านเว็บไซต์ bps.moph.go.th โดยมีการนำผลการประเมินมาจัดทำแผน เพื่อแก้ปัญหา Happy to 
Relax และจัดทำ Success Story หรือ Bright Spot เรื ่องการดูแลสภาวะความเครียดให้กับบุคลากร 
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
 2. ปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จึงทำให้ไม่มีการประเมินดัชนีวัดความสุขของคนทำงาน (Happinometer) โดยให้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ส ุขภาวะภาครัฐ Happy Public Organization Index (HPI) จำนวน 5 หมวด จากปีงบประมาณ 2562        
มาดำเนินการต่อยอดพร้อมระบุหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 3. ปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
จึงทำให้ไม่มีการประเมินดัชนีวัดความสุขของคนทำงาน (Happinometer) โดยให้ประเมินและวิเคราะห์ 
สุขภาวะภาครัฐ Happy Public Organization Index (HPI) จำนวน 5 หมวด เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในปีงบประมาณ 2565  

กระบวนการดำเนินงาน 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข พร้อมทั้งกำหนดบทบาท หน้าที่   
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการสำรวจความสุข
บุคลากร ผ่านบันทึกข้อความภายใน และแจ้งเวียนให้บุคลากรโรงพยาบาลที่ต้องได้รับการสำรวจความสุข
บุคลากรรับทราบทุกคน และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

2. ดำเนินการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) (ข้าราชการ/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้นลูกจ้างโครงการและลูกจ้างเหมา) 
กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 434 คน 

3. นำผลการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) มาวิเคราะห์ และ
แปลผลข้อมูล เพื ่อใช้ในการจัดทำแผนขับเคลื ่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ตามบริบทของ
โรงพยาบาล 
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4. ดำเนินงานตามแผน/ประเมินผล/จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การขับเคลื ่อนองค์กร           
แห่งความสุข 

5. สรุปผลการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลงาน คะแนนที่ทำได ้
ระดับท่ี 5 1. คำสั่งโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ 175/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารองค์กรแห่งความสุข 
เครือข่ายบริการ โรงพยาบาลสินรินธร จังหวัดขอนแก่น และบันทึก
ข้อความชี้แจงแนวทางการวัดความสุขของคนทำงาน (Happinometer) 

ระดับท่ี 5 

 2. จำนวนแบบสำรวจความสุขบุคลากร ที่บันทึกข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผ่านเว็บไซต์ Happy MOPH ทั้งหมด จำนวน 434 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) 
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียด ดังนี้ 
- มิติสุขภาพกายดี คะแนนเฉลี่ย 61.91 
- มิตผิ่อนคลายดี คะแนนเฉลี่ย 55.59 
- มิติน้ำใจดี คะแนนเฉลี่ย 71.62 
- มิติจิตวิญญาณดี คะแนนเฉลี่ย 72.62 
- มิติครอบครัวดี คะแนนเฉลี่ย 66.47 
- มิติสังคมดี คะแนนเฉลี่ย 63.61 
- มิติใฝ่รู้ดี คะแนนเฉลี่ย 68.01 
- มิติสุขภาพเงินดี คะแนนเฉลี่ย 48.92 
- มิติการงานดี (ความผูกพัน+สมดุลชีวิตกับการทำงาน) คะแนนเฉลี่ย   
65.94 
- ความสุขภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 63.78 
ทั้งนี้ พบว่า มิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สุขภาพเงินดี 
(48.92) ผ่อนคลายดี (55.59) สุขภาพกายดี (61.91) และได้ดำเนินการ
จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 
2565 ในหน่วยงานตามบริบทของโรงพยาบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม และส่งเสริมความสุขคนทำงานและองค์กร สู่องค์กรแห่งความสุข
อย่างยั่งยืน 

 

 4. มีการดำเนินงานตามแผน/ ประเมินผล/ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 

 5. มีการสรุปผลการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด  
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ปัญหาและอุปสรรค 

 - ระบบการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ผ่านเว็บไซต์ Happy MOPH  
มีความซับซ้อน เข้าถึงยาก 
 - ระบบการตอบแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ผ่านเว็บไซต์ Happy MOPH  
ขาดเสถียรภาพ (ระบบล่มบ่อยเมื่อมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก) 
 - จำนวนข้อคำถามแบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) มีปริมาณมากและคำถาม 
ไม่กระชับ ทำให้ผู้ตอบแบบประเมินขาดแรงจูงใจในการตอบ 
 - การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ขาดความต่อเนื ่องทำให้ไม่สามารถนำข้อมูล       
มาประกอบการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ได้อย่างสอดคล้องกัน 
 - จากผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึงปัจจุบัน 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยมิติด้านสุขภาพการเงินดีต่ำที่สุด ทำให้การจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาอยู่ในรูปแบบเดิม 
และมิติด้านการเงินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล จึงทำให้การแก้ปัญหาไม่ตรงตามความต้องการในแต่ละบุคคล 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 - ควรกำหนดและจัดส่งแบบฟอร์มการายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดให้ชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 1 
หรือ 2 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด (สสจ.ขอนแก่น) ภายในเวลาที่กำหนด 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 – 2565 
ปัจจุบันสังคมโลกมีความพยายามพัฒนาตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงคุณภาพมากขึ้น  ทั้งในด้านการพัฒนาคน 
จิตใจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนำไปสู่การมีสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 
ให้ประชาชนมีความสุข ในประเทศไทยได้มีการดำเนินงานเพื่อสร้างความสุขของประชาชน โดยสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดยุทธศาสตร์ที ่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ คนไทย         
ในอนาคตมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติปัญญา กระทรวงสาธารณสุขตั ้งเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีการดำเนินงานพัฒนา
องค์กรแห่งความสุขในปี 2565 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งเป็น    
1 ในยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) โดยจัดให้มีบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพที่สามารถให้การบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นในการให้บริการสาธารณสุข
ต่อประชาชนให้ได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเน้นหนักในประเด็นการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH 
Transformation) โดยมีค่านิยมร่วมขององค์กร MOPH (Share Value) เป็นรากฐานของการขับเคลื ่อน
ทั ้งหมด ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข ที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพในระดับปัจเจก
บุคคล เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุกในการทำงาน และมีเป้าหมายเชิงระบบสุขภาพ ตามที่องค์การอนามัยโลก
ได้กำหนดไว้ในเป้าหมายกำลังคนด้านสุขภาพ ค.ศ.2030 (Global strategy on Human Resources for 
Health: Workforce 2030) ว่ากำลังคนด้านสุขภาพต้องมีความเพียงพอ (Availability) ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได ้(Accessibility) มีคุณภาพ (Quality) และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ได้นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการ โดยเริ่มจากถ่ายทอดนโยบายคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรอบการดำเนินงาน บรรจุในแผนยุทธศาสตร์
ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (KPIs) สู่การปฏิบัติการระดับ
อำเภอ (CUP) ซึ่งได้มีการลงพ้ืนที่อำเภอเพ่ือนิเทศ และแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนประเมินผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 1 ครั้ง/ ปี เพื่อนำผลจากการประเมินมาประกอบการบริหารจัดการงาน
สาธารณสุขและเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน ด้วยเหตุนี้ ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษา       
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 – 2565 โดยใช้ 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ  

1. Plan วางแผน  
2. Act ปฏิบัติตามแผน  
3. Observe สังเกต ตรวจสอบ  
4. Reflect ให้ข้อมูลย้อนกลับ       
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงาน 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสุขของบุคลากร ให้มีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพจิตที่ดี จะเป็นแรงเสริมให้มี
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ความจูงใจในการทำงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดงานสำเร็จ ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
วิธีการศึกษาและผลการศึกษา   

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 – 2565  
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ผู้ร่วมวิจัย คือผู้รับผิดชอบงานสร้างสุขหรือนักสร้างสุขเครือข่าย
บริการทุกแห่ง จำนวน 26 คน ขอบเขตการพัฒนาในเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทั้ง 13 แห่ง 
เก็บข้อมูลแบบประเมินความสุข ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4,937 คน 
เก็บข้อมูลแบบประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสุข รายงาน
ผลการจัดกิจกรรม สร้างสุขตามแผนสร้างสุข รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(Performance  Agreement : PA) แบบประเมินคุณภาพ โดยสนทนากลุ่มประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนา  

ผลการศึกษา  
ผลการศึกษาตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) 4 ขั้นตอน พบว่า  
1. บริบทด้านความสุขของบุคลากร พบว่าจากผลการประเมินความสุข พบปัญหาความสุขด้านการเงิน 

ร้อยละ 47.29 อยู่ในระดับไม่มีความสุข ด้านความผ่อนคลาย ร้อยละ 58.93 อยู่ในระดับค่าคะแนนต่ำที่ต้อง
พัฒนา ความสุขรวมร้อยละ 65.95 ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความสุขของบุคลากร สรุปได้ว่า
บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีหนี้สินมาก ยังไม่มีระบบการดูแลบุคลากรด้านนี้ เสนอแนะให้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด และส่งเสริมรายได้เสริมแก่บุคลากร จ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา แต่ละ
หน่วยงานได้วางแผนขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข จัดทำแผนสร้างสุข แผนการจัดโครงการกิจกรรม         
เพ่ือส่งเสริมความสุขบุคลากร  

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี ้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข และ
หน่วยงานปฏิบัติตามแผนสร้างสุข มีการนิเทศงาน แนะแนวการดำเนินงาน จัดการอบรมพัฒนาให้นักสร้างสุข
สามารถจัดการข้อมูลการประเมินความสุข การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนในการจัดกิจกรรมเพื่อการสร้าง
ความสุขของบุคลากร เช่น กิจกรรมชมรมสร้างสุข (ชมรมออกกำลังกาย, ชมรมตลาดสร้างสุข Happy Market, 
ชมรมธรรมะสร้างสุข) กิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู้เรื่องการจัดการการเงิน Happy Money Program 
สร้างระบบการสื ่อสารเร ่งด่วน หรือให้คำปรึกษาผ่าน Application Line กลุ ่ม Happy MOPH MHSK  
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยใช้สื ่อ Social Media Facebook  และ Line Application Facebook ในชื่อ
เครือข่ายสาธารณสุขมหาสารคาม องค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม Happy MOPH MHSK เป็นสื่อกลางของ
จังหวัด และ Facebook แต่ละหน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เพ่ือเป็นการกระตุ้น 
และสร้างความตื ่นตัวในการดำเนินงาน เกิดสร้างกระแส การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง สร้างจุดขาย 
(Gimmick) PMQA & Happy MOPH โดยการบูรณาการร่วมกับงาน PMQA ซึ่งเป็นงานพัฒนาคุณภาพของ
องค์กร ให้กจิกรรมสร้างสุขของหน่วยงานโดดเด่น  

3. สังเกต ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาโดยการรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทำ
แผนงาน/โครงการ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล       
ด้วยแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากร การรายงานผลการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรม
สร้างสุขตามแผนสร้างสุขได้ครบทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 ผลการพัฒนาความสุขของบุคลากร พบว่า 
ดำเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ครบทั้ง 27 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ค่าเฉลี่ยมหาสารคามประเมินร้อยละ 98.36 เป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 7 จากนั้นได้นำข้อมูลผลการวิเคราะห์
ความสุข มาสรุปความเชื่อมโยงสู่แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีการจัดกิจกรรมตามแผน
สร้างสุข บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ผลการประเมินความสุขภาพรวม ความสุขด้าน
การเงิน ความสุขด้านความผ่อนคลาย เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 66.03, 49.70, และ 59.65 ตามลำดับ  

4. การสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการดำเนินงาน แต่ละหน่วยงานถอดบทเรียน การดำเนินงานหรือกิจกรรมสร้างสุขที่โดดเด่น ออกมา
เป็น Success Story หรือ Bright Spot และรวบรวมองค์ความรู ้ที ่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู ้และถ่ายทอด 
ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้   
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

หน่วยงานเครือข่ายมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งนอกจากหน่วยงานจะพัฒนาองค์กรสร้างสุข 
ตามเกณฑ์พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้ว หน่วยงานต้องมีการค้นหากิจกรรมสร้างสุข     
ที่โดดเด่นของหน่วยงาน กิจกรรมสร้างสุขต่าง ๆ ต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ สร้างกระแสสร้างสุขให้เกิดขึ้น     
ในองค์กร บุคลากรในองค์กรต้องรับทราบว่ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์  กิจกรรมตามกลุ ่มวัย กิจกรรม         
ในวันสำคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดจากแผนงานสร้างสุข คือกิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อบุคลากร   
ทุกคน เป็นการสื่อสารองค์กรแห่งความสุขให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ รับรู้ กล่าวถึง เกิดกระแส เกิดวัฒนธรรม
สร้างสุข ที่จะก่อให้เกิดการสร้างสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

นอกจากการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน จังหวัดมหาสารคามได้มีแนวทางในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ การดำเนินงานโดยการนิเทศแนะแนวทางการดำเนินงาน โดยสสจ. ลงพื้นที่ทุกอำเภอ เพื่อชี้แจง
นโยบายการดำเนินงานอีกครั้ง แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโดยละเอียด ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูล
ผลการประเมินความสุข การดำเนินงานสร้างสุขและปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน เกิดการวางแผนกิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ 
และมีการถอดบทเรียนกิจกรรม จัดทำเป็นหนังสือเรื่องเล่าคุณธรรมในสถานการณ์ COVID-19 และเรื่องเล่า
ถ่ายทอดประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการ 
 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. ระบบประเมินทางเว็ปไซต์ MOPH ไม่เอื ้อต่อการดำเนินงาน เนื ่องจากผู ้ประเมินลงทะเบียน      
ก่อนเข้าประเมินความสุขได้ ขั้นตอนซับซ้อน จำนวนข้อประเมินมาก ทำให้บุคลากรรู้สึกยากลำบากในการ
ประเมิน ทำให้ทำแบบประเมินไม่เสร็จ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ขึ้น In progress  

2. การลงทะเบียน Admin การตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานของแอดมิน และการแจ้ง Username 
& Password ค่อนข้างมีความซับซ้อน แอดมินบางคนไม่สามรถเข้าระบบได้ ต้องแจ้งรีเซทรหัสผ่าน   

3. การคืนข้อมูลดิบให้กับแอดมินเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ทันที ต้องทำการแปลงไฟล์ก่อน    
จึงจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้   

4. ข้อมูลดิบที่คืนให้ ส่วนของ HPI ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคลากรคนไหนยังไม่ประเมิน ทำให้     
ไม่สามารถติดตามการกรอกข้อมูลได้  

5. การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมสร้างสุขที่มีการรวมจำนวนคน จำนวนมาก
และงบประมาณจัดไว้เพื่อการควบคุมโรค จึงมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว  
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา  
1. ควรปรับปรุงระบบการประเมินความสุขให้เอื้อต่อบุคลากรและแอดมินผู้ดูแลข้อมูล  
2. ควรปรับระยะเวลาการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนไตรมาสที่ 1 เพ่ือให้หน่วยงานดำเนินการในขั้นตอน 

ต่อไปได้เสร็จสิ้นตามแผนงาน/ โครงการ 

สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

ผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ระดับจังหวัดมหาสารคาม 

 
คลิปวิดีโอผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข  
“องค์กรคุณธรรมสร้างสุข : Happy MOPH มหาสารคาม  
https://www.youtube.com/watch?v=HnXe7ZR2hqw&t=11s 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
1. Structure 

1.1 คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและเครือข่าย   

1.2 กำหนดนโยบายองค์กรคุณธรรม องค์กรสร้างสุขเป็นลายลักษณ์อักษร นโยบายอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการทำงาน นโยบาย 2P Safety  

1.3 มีเครือข่ายการทำงาน HR ประจำหน่วยงานที่เข้มแข็ง มีผู้รับผิดชอบหลัก นักสร้างสุข และมีการ
รายงานผลการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง  

1.4 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข  
1.5 มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข 

2. Information 
 2.1 มีระบบ NonHR ซึ่งเป็นระบบข้อมูลบุคลากรรายบุคคลสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้  

2.2 มีฐานข้อมูล HROPS ที่เป็นปัจจุบัน จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องของบุคลากร และมีการดึงข้อมูลมาใช้
ประกอบการดำเนินงาน  

2.3 มีการประเมิน Happinometer และ HPI   
2.4 มีการนำข้อมูลจากการประเมินความสุขของบุคลากรมาวิเคราะห์ปัญหา และจัดทำแผนพัฒนา

องค์กรแห่งความสุข  
2.5 มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร เช่น Groups line, Groups Facebook, MSN  
2.6 กำหนดผู้รับผิดชอบ HR ประจำหน่วยงาน และจัดตั ้ง Groups line ตัวแทน HR ครอบคลุม      

ทุกหน่วยงานเพื่อประสานและติดตามการดำเนินงาน  
2.7 มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กรแห่งความสุข 

3. Intervention/Innovation 
ดำเนินการจัดโครงการครอบคลุมองค์กรแห่งความสุข ดังนี้  
3.1 กิจกรรมส่งเสริม Happy Body  

- กำหนดนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และอาหารว่างแคลอรี่ต่ำ  
- ส่งเสริมการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมของโรงพยาบาล  
- จัดตั้งและพัฒนาชมรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผู้นำการออกกำลังกาย  
- กิจกรรมก้าวท้าใจ โครงการแพทย์ชวนวิ่ง  
- จัดกิจกรรมวิ่งให้หน่วยงานเริ่มตื่นตัวในการออกกำลังกาย ปรับพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีหน่วยงาน

ต้นแบบ คือ ER, องค์กรแพทย์, ศัลยกรรม, จ่ายกลาง  
- จัดกิจกรรม “แล่น เล่น นำกัน” ส่งเสริมสุขภาพสานสัมพันธ์องค์กรแพทย์  
- พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นรายบุคคล 
- จัดทำโครงการเสริมสร้างความรอบรู้ (Literacy) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง

รอบเอวเกิน (BMI≥30) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ
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บุคลากรต้นแบบ ในการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยการประกวดบุคลากรต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ และ เมนูสุขภาพดี 
เพ่ือส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขและบุคลากรสุขภาพดี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม  

1. ส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ  
2. ส่งเสริมหน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ  
3. ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  
- จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพ่ือการสร้างสุขในองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพดี (Happy body)  
3.2 กิจกรรมส่งเสริม Happy Relax  

- จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพ่ือการสร้างสุขในองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม
ผ่อนคลายดี (Happy Relax) กิจกรรมนันทนาการ และ รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อผ่อนคลายความเครียด
จากการทำงานและการดำเนินชีวิต  
3.3 กิจกรรมส่งเสริม Happy Heart  

- กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น คนดี คนเก่ง คนมีคุณธรรมขององค์กร ในเวทีการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  

- กิจกรรมงานวันเกิดบุคลากรแต่ละหน่วยงาน เสริมสร้างสัมพันธภาพในหน่วยงาน  
- กิจกรรมติดตามเยี่ยมหน่วยงานและสุขภาพบุคลากรเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ  

3.4 กิจกรรมส่งเสริม Happy Soul  
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต  
- โครงการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยด้วยค่านิยมจิตอาสา  
- โครงการอบรมพัฒนาจิตบุคลากร หลักสูตร 5 วัน  
- กิจกรรมธรรมะสัญจรตามรอยบุญ  
- กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ ให้สมดุลและแข็งแรงเพ่ือการปฏิบัติงาน  
- กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารพระในวันเกิดโรงพยาบาล  
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันพระ 

3.5 กิจกรรมส่งเสริม Happy Family  
- ดำเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร  
- กิจกรรมมุทิตาจิตเสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร  
- กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในความสำคัญของครอบครัว การซื ่อสัตย์ต่อกันและกัน       

การสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว  
3.6 กิจกรรมส่งเสริม Happy Society  

- เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน  
- กิจกรรมทำความสะอาด 5ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยงานในวันสำคัญของโรงพยาบาล  
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 “พยัคฆ์ยางนาเกมส์”  

3.7 กิจกรรมส่งเสริม Happy Brain  
- ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อเกิดทักษะ ความชำนาญ รอบรู้     

เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  
- ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานวิจัย  
- สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีภายในประเทศ และต่างประเทศ  
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- ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองและให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือพัฒนางาน  
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะเพื่อการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรตามแผน   

ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้  
3.8 กิจกรรมส่งเสริม Happy Money  

- จัดโครงการส่งเสริม Happy Money การวางแผนการบริหารการเงินและการลงทุน และเทคนิค  
การบริหารการเงินเพ่ือความสมดุลในชีวิต สำหรับบุคลากรใหม่ และเก่าของโรงพยาบาล  

- ส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื ่อสนับสนุนให้บุคลากรรู ้จัก การเก็บออม       
การประหยัด และมีอาชีพเสริม เพื่อการบริหารการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว มีความมั่นคงทางการเงิน 
ไม่ก่อหนี้สิน  
3.9 กิจกรรมส่งเสริม Happy Work life 

- กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข และร่วมเสริมสร้างสัมพันธภาพ   
เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร  

- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารเพื่อการเตรียมความพร้อม การเข้าสู่ต ำแหน่ง    
ที่สูงขึ้น เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรแห่งความสุข และมีการถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ  

2. ผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงาน     
น่าอยู่และชุมชนสมานฉันท์  

3. ผู้บริหารกำกับติดตามกระบวนการและผลการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงาน
น่าอยู่และชุมชนสมานฉันท์  

4. ผู้บริหารเป็นต้นแบบ แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต (ครองคน ครองตน และ
ครองงาน)  

5. องค์กรมีมาตรการ แนวทางการเฝ้าระวัง และป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ 
ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด  

6. องค์กรมีการพัฒนากระบวนการใหม่หรือนวัตกรรมในการดำเนินงานเสริมสร้างความสุขในการ 
ทำงาน  

7. องค์กรได้รับรางวัล การเชิดชู ยกย่องจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร 
 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
ควรดำเนินการประเมินความสุขของบุคลากร Happinometer และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI)  

อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี เพื่อให้ทราบสภาวะความสุข ความผูกพันของบุคลากร และสามารถนำผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง 
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โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัล  
“หน่วยงานที่มีการกำกับองค์กรที่ดีระดับดีเด่น”  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
 
 
 

โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับรางวัล อาหารปลอดภัย ม่ังคั่ง ม่ันคง ย่ังยืน รางวัลชนะเลิศที่ 1            
การประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับเขตและระดับกระทรวง ประจำปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริม “Happy Body, Happy Relax, Happy Society” 
โครงการอบรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       

กลุ่มเสี่ยงรอบเอวเกิน (BMI≥30) สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 
จำนวน 2 รุ่น 

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 53 คน 
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 59 คน 

โดยมีกิจกรรม  
1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  
2. การประกวดเมนูอาหารว่างเพื ่อสุขภาพ (อาหารปลอดภัย ลดเค็ม ลดโซเดียม เพื ่อสุขภาพ)           

มีกิจกรรมมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  
 

387



 

- บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ  
- หน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ  
- เมนูอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
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กิจกรรมส่งเสริม “Happy body, Happy Relax, Happy Society” กิจกรรม “แล่น เล่น นำกัน”  
ส่งเสริมสุขภาพ สานสัมพันธ์องค์กรแพทย์ 

 
กิจกรรมส่งเสริม “Happy Society” 

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำความสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข จิตอาสา 5ส  
รณรงค์ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 
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กิจกรรมส่งเสริม “Happy body, Happy Relax, Happy Society, Happy Soul,  
Happy Work life, Happy Family, Happy Engagement”  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการสร้างสุขในองค์กรอย่างย่ังยืน  
ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565  

ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
 

 
กิจกรรมส่งเสริม Happy Soul  

กิจกรรมครบรอบ 71 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม ไหว้พระประทาน ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์ 9 รูป   
เพื่อให้เกิดสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและเป็นองค์กรแห่งความสุข 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนประจำการ  
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากร สร้างทีม และเครือข่ายในการปฏิบัติงาน  

“เพื่อส่งเสริมกิจกรรม Happy Relax, Happy Heart, Happy Engagement, Happy Society” 

 
กิจกรรมส่งเสริม Happy Heart, Happy Brain  

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นสร้างช่ือเสียงให้กับโรงพยาบาล  
ในเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสภาพแวดล้อม การเมืองเศรฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ท่ามกลางการเปลี ่ยนแปลง โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จึงได้พัฒนาและบริหารจัดองค์กร          
แบบสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร และยังมุ่งเน้นส่งเสริม       
ให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมดำเนินการที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาความสุขของบุคลากร ให้มีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพจิตที่ดีที่จะเป็นแรงส่งเสริมจูงใจต่อการ
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ให้ความสำคัญกับองค์กรแห่งความสุขและความเป็นอยู่ของบุคลากร     
เน้นความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 การที่เจ้าหน้าที่ทุกคนสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้ผู ้อ่ืน    
มีนำ้ใจ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน สามารถจัดการกับตัวเองได้ เป็นผู้มีความกตัญญู มีคุณธรรม ก็จะเป็นที่รักและ
ดูแลองค์/สังคมของตนเองได้ 

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. ข้อมูลดิบที่คืนให้กับแอดมินไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ทันที  
2. ตรวจสอบกรณีคนที่ยังไม่ตอบแบบประเมินได้ยาก  

 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา  

ปรับปรุงระบบการประเมินความสุขให้เอ้ือต่อบุคลากร  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จงัหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ที่มีภาระความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ 
ประชาชนชาวอำเภอโกสุมพิสัยกว่าหนึ่งแสนคน แน่นอนว่าภาระอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมบั ่นทอนความสุขของ
คนทำงาน แต่ผู ้บริหารขององค์กรมีวิสัยทัศน์และนโยบายเพื ่อขับเคลื่อนองค์กรโรงพยาบาลโกสุมพิสัย          
ให้บุคคลากรเป็นผู้ที่มีความสุข เพื่อจะได้สามารถดูแลความสุขของตนเองและประชาชนได้อย่างสมดุล โดยมี 
แนวทางในการขับเคลื ่อนด้วยการประกาศนโยบาย และได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติราชการอันมีคุณธรรม     
ประจำชาติคือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ภายใต้วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน” และ
ค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข “MOPH ” ได้แก่  

M (Mastery) คือ เป็นนายตนเอง  
O (Originally) คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P (People centered) คือ ใส่ใจประชาชน   
H (Humility) คือ อ่อนน้อมถ่อมตน  

และเสริมพลังการทำงานด้วยอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย คือ “ซื่อสัตย์ เสียสละ สร้างสรรค์ และ     
ใส่ใจบริการ” ประกาศเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสร้างสุข ให้บุคลากรในโรงพยาบาล
รับทราบ โดยทั่วถึงกันทั้งระบบ online (ZOOM) และ onsite ณ ห้องประชุมมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 
ดังนี้  

1. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร  
2. ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง  
3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เสมอภาค จิตอาสา มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
4. ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดและอดออม  
5. การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา  
6. การยึดมั่นและมีส่วนร่วมในวิถีวัฒนธรรมของชุมชน  

การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสร้างสุขโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ได้มีการดำเนินงานตามตามแผนยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ดังนี้  

แนวคิดการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุข มาจากการมุ่งหวังให้เกิดความสง่างามในวิชาชีพบุคลกร 
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ดั่งอัตลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย  
และประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข จากผู้บริหารและทีมนำพัฒนาทรัพยากรบุคคล มอบหมาย  
ถ่ายทอด และชี้แนะแนวทางการทำงานอย่างมีความสุข บูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมงานปีใหม่และ
ตรุษจีน ซึ ่งเป็นวัฒนธรรมสร้างกำลังใจที ่ปฏิบัติสืบเนื ่องต่อกันมายาวนาน มีบุคลากรร่วมงานทั้ งจาก
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย เข้าร่วมแบบระบบทางไกล (ZOOM) และ ในห้อง
ประชุมมะคำป่า โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จำนวนกว่า 300 คน 

นอกจากกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ได้มีการสอดแทรกกิจกรรมสำคัญตามประเพณีไทย 
และธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมายาวนาน ได้แก่ กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ และการทำบุญ 
เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เป็นต้น กิจกรรมย่อยเหล่านี้ได้จัดขึ ้นเป็นประจ ำทุกปี        
ปรับตามบริบทของสถานการณ์ แต่สามารถสร้างกำลังใจและเพ่ิมพลังงานบวกให้แก่บุคลากรอย่างมาก 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ลงสู่แผนปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม  
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน กิจกรรมหรือโครงการองค์กรคุณธรรมสร้างสุข 
 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. มีช่องทางสื่อสารเรื่องร้องทุกข์จากบุคลากรทางการแพทย์ระดับรากหญ้า และมีระบบการตอบกลับ

อย่างเป็นรูปธรรม ทันเวลา  
2. ระบบการพิจารณาความก้าวหน้าในแต่ละวิชาชีพ เป็นไปโดยเหมาะสม แก่เกียรติศักดิ์ศรี แห่งวิชาชีพ

ต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์  
3. ยกเลิกค่านิยม การระบุวิชาชีพขาดแคลน เพราะนั่นหมายถึงการให้ค่า  และให้ความสำคัญกับ

วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ควรสร้างค่านิยม ให้เกิดความเท่าเทียมและความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพนั้น  
4. การวิเคราะห์ผล Happinometer มีความซับซ้อน ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้วิเคราะห์ผล 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลนาเชือก ได้ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข โดยสอดคล้องกับ      
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ คนไทย          
ในอนาคต มีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติปัญญา กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” มีการดำเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในปี 2565 ดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งเป็น 1 ในยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบ
สุขภาพ (Human Resource for Health) โดยจัดให้มีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ที่สามารถให้การ
บริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นในการให้บริการสาธารณสุขต่อประชาชน ให้ได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทำได้    
จะเน้นหนักในประเด็น การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Transformation) โดยมีค่านิยมร่วมขององค์กร 
MOPH (Share Value) เป็นรากฐานของการขับเคลื่อนทั้งหมด ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) ของโรงพยาบาลนาเชือก มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้กำลังคน    
ด้านสุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุกในการทำงาน และมีเป้าหมายเชิงระบบ
สุขภาพตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ในเป้าหมายกำลังคนด้านสุขภาพ ค.ศ. 2030 (Global strategy 
on Human Resources for Health : Workforce 2030) ว ่ากำลังคนด้านสุขภาพต้องมีความเพียงพอ 
(Availability) ประชาชนสามารถเข ้าถ ึงได ้  (Accessibility) มีค ุณภาพ (Quality) และเป ็นท ี ่ยอมรับ              
ซึ่งโรงพยาบาลนาเชือก ได้รับนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการ โดยรับนโยบายคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement : PA) ของผู ้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขและกรอบการดำเนินงาน         
ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (KPIs) 
มาสู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ (CUP) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้ลงพ้ืนที่อำเภอเพ่ือนิเทศ
และแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อนำผลจากการ
ประเมินมาประกอบการบริหารจัดการงานสาธารณสุข และเพื ่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน       
โดยโรงพยาบาลนาเชือกได้ออกนิเทศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 12 แห่งในอำเภอนาเชือก เช่นกัน     
ในการศึกษานี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย       
4 กระบวนการหลัก 1. Plan วางแผน 2. Act ปฏิบัติตามแผน 3. Observe สังเกต ตรวจสอบ 4. Reflect     
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื ่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ ้น เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม         
การดำเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสุขของบุคลากร ให้มีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพจิตที่ดี จะเป็น
แรงเสริมให้มีความจูงใจในการทำงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดงานสำเร็จ ดังเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิธีการศึกษาและผลการศึกษา   
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของโรงพยาบาลนาเชือก ปี 2563 – 2565 โดยใช้วิธีการประเมิน 

ความสุขของคนทำงาน (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) ในระบบ ผู้ร่วมประเมินคือ บุคลากร  
โรงพยาบาลนาเชือกจำนวน 185 คน เก็บข้อมูลแบบประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ แผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสุข รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสุขตามแผนสร้างสุข รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) แบบประเมินคุณภาพ  
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ผลการศึกษา  
ผลการศึกษา พบว่า 1. ด้านความสุขของบุคลากร พบว่าจากผลการประเมินความสุขพบปัญหา

ความสุข ด้านสุขภาพเงินดี ร้อยละ 50.19 อยู่ในระดับมีความสุข ด้านผ่อนคลายดี ร้อยละ 59.59 อยู่ในระดับ    
มีความสุข และการงานดี ร้อยละ 63.15 อยู่ในระดับมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
และส่งเสริมรายได้เสริมแก่บุคลากร จ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา แต่ละหน่วยงานได้วางแผนขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข จัดทำแผนสร้างสุข แผนการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสุขบุคลากร 2. จัดการประชุม
เพ่ือประกาศนโยบายสร้างสุขของบุคลากร ตามแผนสร้างสุข เช่น กิจกรรมชมรมสร้างสุข (ชมรมออกกำลังกาย, 
ชมรมเพิ่มรายได้ สวัสดิการ ตลาดสร้างสุข และชมรมบำเพ็ญความดี) และกิจกรรมอื่นๆ 3 . สังเกต ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาโดยการรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทำแผนงาน/โครงการ รายงาน
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุข
ของบุคลากร การรายงานผลการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมสร้างสุขตามแผนสร้างสุขได้ครบทุกกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
โรงพยาบาลนาเชือก มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการพัฒนาองค์กรสร้างสุขตามเกณฑ์พัฒนา 

องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการทำกิจกรรมสร้างสุขโดยผู้บริหารให้ความสำคัญ มีกิจกรรม      
ในวันสำคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดจากแผนงานสร้างสุข ที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อบุคลากรทุกคน มีการสื่อสาร
องค์กรแห่งความสุขให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ และร่วมกิจกรรมกันทำให้มีการสร้างสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน ด้วยการวางแผนกิจกรรมสร้างสุข และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ระบบประเมินทางเว็บไซต์ MOPH ไม่เอื ้อต่อการดำเนินงาน เนื ่องจากผู ้ประเมินลงทะเบียน      

ก่อนเข้าประเมินความสุขได้ ขั้นตอนซับซ้อน จำนวนข้อประเมินมาก ทำให้บุคลากรรู้สึกยากลำบากในการ
ประเมิน ทำให้ทำแบบประเมินไม่เสร็จ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ขึ้น In progress  

2. การลงทะเบียน Admin การตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานของแอดมิน และการแจ้ง Username 
& Password ค่อนข้างมีความซับซ้อน แอดมินบางคนไม่สามารถเข้าระบบได้ ต้องแจ้งรีเซทรหัสผ่าน   

3. การคืนข้อมูลดิบให้กับแอดมินเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ทันที ต้องทำการแปลงไฟล์ก่อน   
จึงจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้   

4. ข้อมูลดิบที่คืนให้ ส่วนของ HPI ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคลากรคนไหนยังไม่ประเมิน ทำให้     
ไม่สามารถติดตามการกรอกข้อมูลได้  

5. การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมสร้างสุขที่มีการรวมจำนวนคนจำนวนมาก
ไม่ได้  

6. ควรปรับปรุงระบบการประเมินความสุขให้เอื้อต่อบุคลากรและแอดมินผู้ดูแลข้อมูล  
7. ควรปรับระยะเวลาการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนไตรมาสที่ 1 เพ่ือให้หน่วยงานดำเนินการในขั้นตอน 

ต่อไปได้เสร็จสิ้นตามแผนงาน/โครงการ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์การดำเนินงาน 
เชิงระบบด้วย SIIIM  
1. Structure  

มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีคณะกรรมการดำเนินการสร้างสุขและคุณธรรมเครือข่าย 
บริการสุขภาพเชียงยืน  
2. Information  

2.1 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ปี 2565 โรงพยาบาลเชียงยืน ร้อยละ 
98.45 สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน ร้อยละ 100 ภาพรวม ร้อยละ 98.86  

2.2 มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ซึ่งมีจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 
ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคล ผ่านระบบ Online-based พบว่า หน่วยงานมีการ 
ประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคล มากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากร 
ของหน่วยงานนั้น จำนวน 12 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100  

2.3 การประเมินดัชนีความสุขขององค์กร (HPI) ค่าเฉลี ่ยร้อยละ 70.08 อยู ่ในระดับมีความสุข        
จากดัชนีวัดความสุข (Happinometer) พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.32 อยู่ในระดับมีความสุขน่าปลื้มที่สุด มิติ   
ที่มีระดับความสุขน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพการเงินดีรองลงมา มิติสมดุลชีวิตกับการทำงาน  
3. Intervention/Innovation  

3.1 อัตลักษณ์ขององค์กร  
ซื่อสัตย์เมตตา สามัคคี  

3.2 ค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งได้กำหนดตาม Core Value ของ MOPH  
M = Mastery เป็นนายของตัวเอง ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจริต  
O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P = People centered ใส่ใจประชาชน  
H = Humility อ่อนน้อมถ่อมตน  

3.3 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ได้นำอัตลักษณ์และค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติงาน โดยการ 
ขับเคลื่อนองค์กร ดังนี้  

3.3.1 เผยแพร่อัตลักษณ์และค่านิยม ให้กับบุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ  
3.3.2 กิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี  
3.3.3 ยกย่องและเผยแพร่การทำความดีด้วยช่องทางต่างๆ เช่น การสื่อสารความสัมพันธ์   

ร้อยคำขอบคุณ เยี่ยมยามถามข่าว  
3.3.4 สรรหาบุคคลต้นแบบ  
จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลเชียงยืน สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 

องค์กร โดยการนำอัตลักษณ์และค่านิยมร่วมขององค์กร สู่การปฏิบัติงาน ได้ครอบคลุมบุคลากรทุกคน           
มีผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีข้ึน  

397



 

4. Integration  
4.1 บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข PMQA และ  ITA  
4.2 คณะกรรมการ คปสอ.  
4.3 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  
4.4 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/รพ.สต.ติดดาว  

5. Monitoring & Evaluation  
5.1 มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ ระดับท่ี 4 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์  
5.2 จากผลการประเมิน Happy Money มีคะแนนต่ำสุด มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา มีการนำผล 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาจัดทำแผนพัฒนาความสุขของบุคลากร เช่น กิจกรรมชมรม กิจกรรม Happy  
Money Program เศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแบบประเมินตนเองการดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณธรรมและ 
องค์กรสร้างสุข   

5.3 จัดตั้งและดำเนินงาน “HR Clinic” เพื่อรับฟังปัญหาด้านบุคลากรต่างๆ จากบุคลากรใน CUP  
และเพ่ือธำรงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ และมีการทำ Exit Interview 100 เปอร์เซ็นต์  

5.4 มีการจัดทำบันทึกความดี เพื่อให้บุคลากรตระหนักเห็นความสำคัญในการทำความดีเพื่อก้าวสู่ 
องค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความดี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. บุคลากรทุกระดับ ทั ้งผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ มีความมุ ่งมั ่น ให้ความร่วมมือที ่จะเรียนรู ้และ 

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขไปพร้อมกัน  
2. บุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุข  
3. มีเป้าหมายและแผนงานการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่ชัดเจน  
4. มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สะดวกและมีประสิทธิภาพ  
5. มีแรงจูงใจด้วยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลบุคคลต้นแบบ  
6. ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโดยตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลเชียงยืน ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนองค์กร      

แห่งความสุขให้มีความหลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือครอบคลุมถึงบุคลากรวิชาชีพ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การบริหารองค์กรแห่งความสุข จะต้องได้การพัฒนาอย่างต่อเนื ่องและกำหนดกิจกรรมในการ 
ตอบสนองความต้องการของคนในองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบท ซึ่งส่วนใหญ่บุคลากรจะมี 
ความสุขในระดับเฉลี่ย ร้อยละ 62.48 และผูกพัน ร้อยละ 64.87 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนทำงานในองค์กร        
มีความสุขผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ ้นไป ซึ่งปี 2565 องค์กรได้จัด กิจกรรมพัฒนาองค์กร        
แห่งความสุข CUP แกดำ และได้มีการถอดบทเรียนต่อยอดให้องค์กรมีความสุขยั่งยืนต่อไป 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ความรัก ความสามัคคีของคนในองค์กรโดยทีมนำระดับสูง  
2. การแบ่งปัน เอ้ืออาทรห่วงใยของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  
3. การสนับสนุนตอบสนองความต้องการของคนในองค์กรให้สอดคล้องกับบริบท  
4. การสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในองค์กรมีกิจกรรมต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
2. การสนับสนุนด้านค่าตอบแทนอัตรากำลังให้เพียงพอต่อหน่วยบริการทุกระดับอย่างเป็นธรรม   
3. การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกระดับ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมาย “ประชาชน สุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยโรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการดำเนินงาน
พัฒนาองค์กรแห่งความสุขในปี 2565 ตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  ซึ่งเป็น 1 ใน
ยุทธศาสตร์หลักของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขที ่กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) โดยจัดให้มีบุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ที่สามารถให้การบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นในการให้บริการสาธารณสุข      
ต่อประชาชนให้ได้ผลที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลนาดูน “บริการได้มาตรฐาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดี มีความสุข” ได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้มีความสอดคล้องร่วมกับ
ค่านิยมขององค์กร MOPH ในการขับเคลื่อนองค์กรบุคลากรให้เป็นเลิศ มีความผาสุกในการทำงาน อัตรากำลัง
บุคลากรเพียงพอ ตลอดทั้งส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมทุกคน โดยโรงพยาบาลนาดูนใช้กระบวนการดำเนินงาน  ตามหลัก PDCA ในการ
พัฒนาองค์กรแห่งความสุข ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ 1. Plan การวางแผน 2. Do การปฏิบัติ
ตามแผน 3. Check การตรวจสอบ 4. Act การปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมความสุขของบุคลากรให้สำเร็จตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ   
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

โรงพยาบาลนาดูนมีการดำเนินงานตามเกณฑ์พัฒนาองค์กรแห่งความสุข โดยมีการดำเนินกิจกรรม 
สร้างสุขต่างๆภายในองค์กร โดยขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมตามกลุ่มวัย กิจกรรมในวัน
สำคัญต่างๆ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ตลอดทั้ง
มีการได้รับแนะแนวทางดำเนินงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ   
เน้นบุคลากรมีส่วนร่วมทุกคน นอกจากนั้นมีการกำกับติดตามการดำเนินงานรายงานผลทุกเดือน ต่อคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล ตลอดทั้งบูรณาการควบคู่การดำเนินงานไปกับงานคุณภาพของโรงพยาบาล และมีการ
ดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลในการวิเคราะห์ปัญหา พัฒนา
แนวทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. ระบบการประเมิน Happinometer และ HPI มีความยากในการเข้าทำแบบประเมิน และระบบ
ประเมินไม่เสถียรภาพ ทำให้การประเมินระบบเป็นไปด้วยความยากลำบาก   

2. การตรวจสอบบุคลากรที่เข้าประเมินในระบบว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ระบบมีความซับซ้อนและ 
ไม่มีเมนูการตรวจสอบรายบุคคลที่เข้าทำแบบประเมินระบบ ทำให้ตรวจสอบได้ลำบาก   

3. การคืนข้อมูลดิบไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ทำให้เสียเวลาและไม่สะดวกในการนำไปใช้งาน   
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4. ควรมีการปรับปรุงระบบการประเมินเป็นในรูปแบบแอพพลิเคชั่น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ 
นำไปใช้งานและทันสมัยมากขึ้น   

5. ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรภาพ และรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้   
6. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในระหว่างหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการ 

ดำเนินงานและการทำงานของผู้รับผิดชอบ   
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม ของโรงพยาบาลยางสีสุราช โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์
การดำเนินงานเชิงระบบด้วย SIIIM  
1. Structure   

- คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการวางแผนกำลังคนและสรรหาบุคลากร  
ระดับอำเภอยางสีสุราช คณะกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุขและเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม อำเภอ
ยางสีสุราช คณะกรรมการแผนส่งเสริมสุขภาพของคนทำงาน (Happy Money Program) ระดับอำเภอ มีการ 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

- มีเครือข่ายการทำงาน HR ที่เข้มแข็ง มีผู ้รับผิดชอบหลัก นักสร้างสุข Admin Happinometer        
& HPI และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
2. Information  

- มีข้อมูล Admin ผู้ดูแลข้อมูล Happinometer และ HPI ของหน่วยงาน  
- มีการประเมินความสุขขององค์กร HPI และความสุขของบุคลาสกรรายบุคคลโดยโปรแกรม

Happinometer ติดตามและสะท้อนการลงข้อมูลเป็นระยะ  
- วางแผนการนำข้อมูลจากการประเมินความสุขมาวิเคราะห์ และหาความสอดคล้องของปัญหาและ 

แผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข  
- จากข้อมูลปัญหาสุขภาพทางการเงิน จากการประเมินจึงได้เน้นแก้ปัญหาทางการเงินด้วย Happy 

Money Program   
3. Intervention/Innovation  

- มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
อำเภอยางสีสุราช และกำหนดตัวชี ้ว ัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 โดยแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

- มีการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสู่หน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบ 
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมคณะกรรมการ คปสอ. และการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล   

- ปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  
- มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ   
- มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข นักสร้างสุข ผู้รับผิดชอบงาน  
- เกิดความตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขในหลายลักษณะ เช่น โครงการพัฒนาด้วยกระบวนการ

สร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม (OD) ปี 2565, โครงการหนองนาโมเดล, โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ทางการเงิน โครงการรณรงค์ออกกำลังกายในบุคลากร , โครงการบริจาคโลหิต, โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย/ศาสนาพิธี/จิตอาสาทำความดี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องบุคคลดีเด่นที่สร้างชื่อเสียง           
ให้หน่วยงาน การเลื่อนตำแหน่งเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานผ่าน Application Line 
และ Facebook Page โรงพยาบาลยางสีสุราช  
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- มีมาตรการใช้ค่านิยม MOPH เป็นเกณฑ์องค์ประกอบในการสรรหาคนเข้าสู่ตำแหน่งในการบริหาร  
- มีการให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยสถาบันทางการเงิน SCB ระดับอำเภอ  

4. Integration  
- บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข PMQA OG และ ITA 
- จัดกิจกรรมสร้างสุขโดยประสานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลยางสีสุราช สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอยางสีสุราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  
- เกิดความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินหลัก ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และ 

ธนาคารออมสิน ในการแก้ปัญหาทางการเงินบุคลากรในสังกัด  
- การทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ และกลุ่มเกษตรกร   

5. Monitoring & Evaluation  
- กำกับติดตามการทำงานของพื้นที่ด้วยการรายงานทุกไตรมาสและแบบรายงานผลการวิเคราะห์ 

ความสุขของบุคลากร แบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัญหาความสุขและแผนพัฒนา  
- กำหนด KPI ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานในพ้ืนที่  
- ใช้ Application Line จนท.โรงพยาบาลยางสีสุราช และกลุ ่ม CUP ยางสีสุราช ในการสื ่อสาร

เร่งด่วนหรือให้คำปรึกษา  
- ใช้ Application Facebook Application Line เป็นสื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร สร้างสุข 

เพ่ือเป็นการกระตุ้น และสร้างความตื่นตัวในการดำเนินงาน  
- ประเมินผลผลิตพบว่าบุคลากรประเมินความสุขรายบุคคล Happinometer จำนวน 127 คน (ร้อยละ 

100) ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ร้อยละ 62.41 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

- นโยบายการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจนจากผู้บริหาร พร้อมทั้งให้การสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงาน   

- บุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ มีความมุ่งมั่นให้ความร่วมมือที่จะเรียนรู้  และขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขไปพร้อมกัน  

- บุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข  

- มีเป้าหมายและแผนงานการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่ชัดเจน  
- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สะดวกและมีประสิทธิภาพ  
- มีกิจกรรมหนองนาโมเดล เนื่องจากโรงพยาบาลยางสีสุราช มีพื้นที่ว่างประมาณ 5 ไร่ เพื่อให้พื้นที่

ดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการจัดทำโครงการหนองนาโมเดล โดยทำการปลูกข้าว เลี้ยงปลา เพื่อนำ 
ผลผลิตที่ได้มาจัดทำอาหารแก่ผู้ป่วยที่มานอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาลยางสีสุราช ทำให้ลดต้นทุนการซื้อข้าว 
และเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยางสีสุราช  

- มิกิจกรรมการต่อยอด Smart Brain ทำให้มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ ขยายผล      
การทำวิจัยทุกหน่วยงาน จัดบริการที่ดี/ปชช.คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างชื่อเสียง   
ให้หน่วยงาน 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
การขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข ควรเพิ ่มกิจกรรมที่จะขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขให้มี          

ความหลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือครอบคลุมถึงบุคลากรวิชาชีพอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ผู้ปฏิบัติงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ดำเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาร่วมกัน โดยสอดแทรกไปกับการทำงาน แต่ละระบบ  
ให้มีความต่อเนื่อง สอดประสานกันโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นผู้คอยสนับสนุน อีกทั้งมีการจัด 
กิจกรรมร่วมกัน ทั้ง OD การทำจิตอาสาร่วมกันทาสีรั้วโรงพยาบาล ขุดลอกท่อน้ำ และบุคลากรร่วมแสดง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันสำคัญต่างๆ ร่วมงานวันสำคัญทางศาสนากับหน่วยงาน 
ราชการอ่ืนและประชาชนทั่วไป ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทางที่ดี เกิดผลงานและรางวัลต่างๆ ในการทำงาน 
ส่งผลให้เกิดผลดีต่อประชาชนในเขตรับผิดชอบอย่างแท้จริง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำเป็นต้นแบบการพัฒนา  
2. วัฒนธรรมการทำงานท่ีดี  
3. ความสามัคคีในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
การกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งความสุขเป็นหัวใจในการทำงานที่ดีเยี่ยม ถ้าเกิดความสุขก็จะมีกำลัง ใจ 

ในการทำงานและสู้กับงานที่หนักหน่วงได้ กระทรวงนอกจากจะได้พัฒนากระบวนการองค์กรแห่งความสุขแล้ว 
สิ่งที่สำคัญ คือ เจาะลึกถึงจิตใจของบุคลากรอย่างแท้จริงว่าต้องการอะไร ตั้งแต่เงินเดือน ค่าเวร  สวัสดิการ 
กระบวนการทำงานแบบไร้รอยต่อต่างๆ และได้รับการพัฒนาศักยภาพว่าเหมาะสมหรือไม่ จะสามารถทำให้
เกิดความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ ทำให้เกิดองค์กรแห่งความสุข องค์กรคุณภาพและ องค์กรคุณธรรม     
ไปพร้อมๆกัน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม 
Structure  

- คณะทำงาน/คณะกรรมการดำเนินงาน คือ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ  
วาปีปทุม (คปสอ.) คณะกรรมการบริหารกำลังคน, คณะกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุขและ 
เครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม, คณะกรรมการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข,
คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, ระดับอำเภอมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุน
ทรัพยากร คน เงิน ของสำหรับการดำเนินโครงการ Happy MOPH ต่อเนื่อง  

- มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการทำงาน HR ที่เข้มแข็ง มีผู้รับผิดชอบหลัก นักสร้างสุขขององค์กร
และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
Information  

- มีทีมนักสร้างสุขของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   
- ดำเนินการประเมินความสุขและความผูกพันของบุคลากร โดยใช้แบบประเมินความผูกพันของ

บุคลากรในองค์กร ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ  
- พัฒนาและวางแผนการนำข้อมูลจากการประเมินความสุขและความผูกพันของบุคลากร วิเคราะห์

ปัญหา และวางแผนพัฒนาองค์กรต่อไป  
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ปี 2561 - 2565 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม  

คุณธรรม จริยธรรม และกำหนดตัวชี้วัด การดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 โดย แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

- มีการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานสู ่หน่วยบริการ/บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาล  และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 21 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพอำเภอวาปีปทุม     
ปี 2561 – 2565 ในการประชุม คปสอ. และการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล
วาปีปทุม   

- จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบ  
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
Integration  

- บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรสร้างสุข, องค์กรคุณธรรม, โรงพยาบาลสีขาว
และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีขาว, PMQA และ ITA  

- จัดกิจกรรมสร้างสุขระหว่างโรงพยาบาลวาปีปทุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมและ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 21 แห่ง  

- การทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง 
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Monitoring & Evaluation  
- กำกับติดตามการทำงานของพื้นที่ด้วยการรายงานทุกไตรมาส และแบบรายงานผลการวิเคราะห์

ความสุขของบุคลากร แบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัญหาความสุขและแผนพัฒนาบุคลากร  
- ใช้ Application Line กลุ่มบริหาร รพ.วาปีปทุม, กลุ่มบริหาร รพ.สต.วาปีปทุม, กลุ่มหมอครอบครัว 

วาปีปทุม, กลุ่ม ITA วาปีปทุม และ Application Facebook ในการสื ่อสาร หรือให้คำปรึกษา ถ่ายทอด
กิจกรรมการพัฒนาองค์กรสร้างสุข เพ่ือเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการดำเนินงาน 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การขับเคลื่อนนโยบาย และติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่องจากผู้บริหาร พร้อมทั้งให้การ 
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน  

2. ความเข้มแข็งของเครือข่ายนักสร้างสุขและความรับผิดชอบ การเป็นเจ้าของนโยบายของ
ผู้รับผิดชอบงานและผู้ปฏิบัติ  

3. หน่วยงานมีการค้นหากิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงาน กิจกรรมสร้างสุขต่าง ๆ บุคลากรในองค์กร
ต้องรับทราบว่ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมตามกลุ่มวัย กิจกรรมในวันสำคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ       
ที่เกิดจากแผนงานสร้างสุข คือกิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อบุคลากรทุกคน เป็นการสื่อสารองค์กร     
แห่งความสุขให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ รับรู้ กล่าวถึง เกิดวัฒนธรรมสร้างสุขที่จะก่อให้เกิดการสร้างสุข     
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

- ระบบประเมินทางเว็ปไซต์ MOPH ไม่เอ้ือต่อการดำเนินงาน เนื่องจากผู้ประเมินลงทะเบียนก่อนเข้า 
ประเมินความสุขได้ ขั้นตอนซับซ้อน จำนวนข้อประเมินมาก ทำให้บุคลากรรู้สึกยากลำบากในการประเมิน    
ทำให้ทำแบบประเมินไม่เสร็จ เกิดความลำบากในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง  

- การลงทะเบียน Admin การตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานของแอดมิน และการแจ้ง         
Username & Password ค่อนข้างมีความซับซ้อน แอดมินบางคนไม่สามรถเข้าระบบได้ ต้องแจ้งรีเซ็ ต
รหัสผ่าน   

- การคืนข้อมูลดิบให้กับแอดมินเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ทันที ต้องทำการแปลงไฟล์ก่อน    
จึงจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้   

- ข้อมูลดิบที่คืนให้ ส่วนของ HPI ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคลากรคนไหนยังไม่ประเมิน ทำให้      
ไม่สามารถติดตามการกรอกข้อมูลได้ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะคนคือหัวใจ 
หลักขององค์กร หากบุคลากรมีการทำงานมีความสุข นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วยความสุข 
คือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกายใจ สังคม และ 
จิตปัญญา ย่อมส่งผลดีผลดีต่อผลประกอบการ หรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผล 
ต่อสังคมที่มีความสุข ที่ยั่งยืน การที่บุคลากรในองค์กร พยาบาลจะให้บริการผู้มารับบริการที่ดี จะต้องเป็น     
คนมีจิตใจที่เป็นอิสระ ต้อนรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตด้วยความยินดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี แล้วตอบสนอง
อย่างมีสติและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำ ยอมรับสิ่งที่ตนเองเป็น อย่าให้คนอื่นมาเติมเต็มสิ่งที่ตนเองขาด   
อย่างไม่เหมาะสมด้วยการดูถูกลดคุณค่าของตนเอง เช่น ไปประจบสอพลอเอาใจหรือให้เขามองว่าเราเป็นคนดี 
อ่อนหวานทั้งๆที่ต้องเสแสร้งแกล้งทำ หรือทำการละเมิดสิทธิของผู้อื่น เพ่ือเอาตัวรอด การมีจิตใจดี เต็มใจ และ
จริงใจในการแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนอื ่นโดยไม่ต้องรอการร้องขอ หรือทำไปเพื ่อต้องการผลตอบแทน          
การสร้างความสุขในการทำงานโดยให้ทุกคนเสริมสร้างการมีจิตวิญญาณที่ดี ก่อให้เกิดความคิดที่ดี งดภาวะ
เครียดจากการทำงาน เกิดแนวคิดในการสร้างเสริมพลังความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิด
ความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันในองค์กร 

โรงพยาบาลชื่นชม ได้เห็นความสำคัญในการสร้างสุขให้บุคลการ โดยการนําของผู้บริหารทุกระดับ    
ได้มุ ่งเน้นการสร้างความสุข นําพาบุคลกรได้ร่วมโครงการองค์กรสร้างสุข เสริมทักษะการทำงานเป็นทีม     
อย่างสร้างสรรค์ ปี 2565 จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสายธาร       
รีสอร์ท อำเภอศรีราชา และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมภูสิงห์รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี และกิจกรรมสร้างสุข 3 ระยะ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สานสัมพันธ์ คปสอ.ชื่นชม  
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565 ผูกสายใยรับขวัญน้องใหม่ประเมินความผูกพัน ขององค์กร       

ปีละ 1 ครั้ง  
- กิจกรรมเจริญภาวนาพัฒนาจิตใจ  
- มอบรางวัลพยาบาลต้นแบบการมาทำงาน 
- ทำบุญโรงพยาบาลและทำบุญวันเกิด จนท.  
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 ส่งความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารสูงสุดและทุกระดับมีความมุ่งมั่น  
2. มีการกำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน โครงการ ที่ชัดเจน  
3. บุคลากรรุ่นใหม่ มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและสารสื่อสารที่รวดเร็ว 
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรมีการดําเนินงานกิจกรรมที่ต่อเนื่อง  
2. การนํากิจกรรมที่เป็นบทเรียนสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างต่อเนื่อง  
3. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันได้เพ่ือความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร  
4. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขหลายๆประเด็น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยโรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการดำเนินงาน
พัฒนาองค์กรแห่งความสุขในปี 2565 ตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  ซึ่งเป็น 1 ใน
ยุทธศาสตร์หลักของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
กับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) โดยจัดให้มีบุคลากรด้านสาธารณสุข   
ที่มีคุณภาพที่สามารถให้การบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็น ในการให้บริการสาธารณสุขต่อประชาชน     
ให้ได้ผลที่สุดเท่าที่จะทำได้  

โรงพยาบาลกุดรัง มุ่งเน้นโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพียง เก่ง ดี มีสุข (เพียงพอ คือการ    
หาคนดี คนเก่ง เข้ามาทำงาน / เก่ง คือ พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้น / ดี คือมีคุณธรรม ธรรมาภิบาลและ 
รักษาสิ่งแวดล้อม และมีสุข คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุขทั้งกายและจิตใจ มีความรักความผูกพันองค์กร)  
ปัจจุบันโรงพยาบาลกุดรังมีผู้ปฏิบัติงานจำนวน 116 คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ 39 คน พนักงานราชการ  
2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 คน ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 11 คน ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  
56 คน ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Generation X และ Generation Y  

แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลกุดรัง ในปี 2565 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี     
เมื ่อบุคลากรเป็นคนดี องค์กรก็จะเป็นองค์กรของคนดี  ก็จะนำพาให้เป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กร           
แห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือเป็น
บุคคลากรสำคัญและ เป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนา
นโยบาย การสร้างองค์ความรู้  และการขับเคลื ่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตคนทำงาน             
เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข และมีคุณธรรม ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการ  หรือผลผลิตขององค์กร
ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขแบบยั่งยืน  

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกันตั้งแต่บุ คคล  
ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศ แต่คำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมลดลง การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นไปได้ยาก 
เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” 
เพื่อมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจสร้างความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
ให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวคิดหลักท่ีมุ่งดำเนินงานกับบุคลากรที่ถือเป็นบุคคลสำคัญ  

องค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โรงพยาบาลกุดรัง จึงได้      
จัดโครงการเสิรมสร้างองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทำบุญ  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างด้านบริการที่ดี  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการกระตุ้น 

ให้คิด เพ่ือนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงาม
และเสริมสร้างความผูกพันขององค์กร เพื ่อให้ตระหนักและปลุกจิตสำนึกในเรื ่องคุณธรรม จริยธรรม  
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนเป็น 
การสืบสานวัฒนธรรมขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นงานตามนโยบายของกระทรวง 
สาธารณสุข ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดรัง ได้เห็นความสำคัญ โดยถ่ายทอดนโยบายให้กับผู้บริหารในการ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุดรัง และถ่ายทอดนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่  และบุคลากรทุกระดับ 
ของโรงพยาบาลกุดรังในที่ประชุมประจำเดือนของโรงพยาบาลกุดรัง มีการให้ความสำคัญ เน้นย้ำและกระตุ้น 
อย่างสม่ำเสมอ ทางระบบสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถ 
เข้าถึงได้ง่าย เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และเผยแพร่           
ในเว็ปไซด์ของโรงพยาบาลกุดรัง  

ในส ่วนคณะกรรมการในการจ ัดโครงการเป ็นคณะกรรมการคร ่อมสายงาน ส ่วนใหญ่เป็น  
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุดรัง มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดรัง เป็นประธานกรรมการ HRD มีทันตแพทย์
เป็นรองประธานกรรมการ HRD สำหรับผู้ปฏิบัติเป็นคณะทำงานกลุ่ม Generation X และ Generation Y  
โดยมี Generation B ช่วยให้คำปรึกษาดำเนินงานโครงการ และให้ผู ้ปฏิบัติงานซึ ่งเป็น Generation Y  
ออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมของ 
โครงการการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองกลุ่ม Generation X และ Generation Y ซึ่งบางครั้งมีความแตกต่าง 
ระหว่างกลุ่ม Generation B ในการออกแบบกิจกรรมจึงค่อนข้างยากที่จะทำให้ Generation ทั้ง 3 กลุ่ม       
มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงานระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ในการส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

โรงพยาบาลกุดรัง มีระบบบริหารงานสายการบังคับบัญชาแบบหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้  
สายงานบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์หรือสายใยความผูกพันแบบพี่สอนน้องที่เป็นเหมือน    
ตาข่าย ที่โยงใยความสัมพันธ์ที่ฝังเน้นและถือเป็นค่านิยมขององค์กรที่สำคัญประการหนึ่ง ส่งผลดีในการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรด้วยวิธี COACHING การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง On the job training      
เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดตัวต่อเนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดี นอกจากนั้นโรงพยาบาล
กุดรังยังมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ E-learning แบบออนไลน์ และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม        
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้วยงบพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

นอกจากนั้นโรงพยาบาลกุดรัง ยังให้ความสำคัญต่อบุคลากรจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือบุคลากรมีความสุขจากการ 
ทำงานขององค์กร คือสภาพจิตใจที่ไม่เครียดกับการทำงาน คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญ 
เฉกเช่น ร่างกายประกอบด้วยอวัยวะ 32 ส่วน ที่สำคัญจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การจัดกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่ อง 

หลายปี บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน  
2. ระบบสวัสดิการถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันขององค์กร เช่น การให้กระเช้า         

เข้าเยี่ยมไข้สำหรับบุคลากร และครอบครัวสายตรงที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล การแสดงความยินดี    
กับบุคลากรที่มีสมาชิกในครอบครัวใหม่ มีสวัสดิการ การช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกภายใน
ครอบครัว (ญาติสายตรง) การสมัครเข้าฌาปนกิจ การขอรับหนังสือรับรองประเภทต่างๆ การให้ความสำคัญ
ต่อบุคลากร ทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 
(รายเดือน) ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เป็นต้น  

3. สิ่งที่ไม่สามารถดึงดูดบุคลากรให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงานคือ  
ความก้าวหน้าทางสายงาน เส้นทางการเติบโตทางอาชีพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบการบริหารของราชการ เช่น  
หน่วยงานไม่สามารถให้พนักงากระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป และพนักงานราชการบรรจุเป็นข้าราชการได้ทุกคน  
แต่สามารถแนะนำและผลักดัน หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถ เป็นที่ต้องการของระบบ
ราชการ เพื่อส่งบุคลากรที่มีความสามารถไปบรรจุรับราชการในหน่วยงานต่างๆ แต่ไม่สามารถธำรง รักษา 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และพนักงานราชการเหล่านี้มาพัฒนาโรงพยาบาลกุดรัง ได้ในทางกลับกัน 
โรงพยาบาลกุดรัง ได้สร้างบุคคลที่มีศักยภาพ เพื ่อไปพัฒนาประเทศ หน่วยงานต่างๆ ซึ ่งเป็นผลดีต่อ 
ระดับประเทศ ในส่วนข้าราชการก็ไม่สามารถให้ความก้าวหน้าสูงสุดในตำแหน่งหน้าที่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัด 
ของการปรับระดับสูงขึ้นซึ่งจะต้องมีระบบคัดเลือกที่เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดรังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การสร้างความเข้าใจ
อันดีกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  

4. การลงทะเบียน Admin การตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานของแอดมิน และการแจ้ง        
Username & Password ค่อนข้างมีความซับซ้อน แอดมินบางคนไม่สามรถเข้าระบบได้ ต้องแจ้งรีเซท
รหัสผ่าน   

5. ข้อมูลดิบที่คืนให้ ส่วนของ HPI ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคลากรคนไหนยังไม่ประเมิน ทำให้     
ไม่สามารถติดตามการกรอกข้อมูลได้  

6. ระบบการประเมิน Happinometer และ HPI มีความยากในการเข้าทำแบบประเมิน และระบบ
ประเมินไม่เสถียรภาพ ทำให้การประเมินระบบเป็นไปด้วยความยากลำบาก  

7. การตรวจสอบบุคลากรที่เข้าประเมินในระบบว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ระบบมีความซับซ้อน และ
ไม่มีเมนูการตรวจสอบรายบุคคลที่เข้าทำแบบประเมินระบบ ทำให้ตรวจสอบได้ลำบาก  

8. การคืนข้อมูลดิบไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ทำให้เสียเวลาและไม่สะดวกในการนำไปใช้งาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิผลย่อมเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นองค์กรโรงพยาบาลบรบือ    
จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ เก่ง ดี มีสุข เก่ง หมายถึง บุคลากรมีความรู้ เข้าใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่กำหนด “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้” ดี หมายถึง บุคลากรสามารถ
ความคุมอารมณ์ และการแสดงออกที่เหมาะสม รู้จักเอื้ออาทร เข้าใจ เห็นใจคนอื่น รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ร่วมกัน “เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน” มีสุข หมายถึง บุคลากรมีความภูมิใจในตนเอง รู้สึกมีคุณค่า 
พึงพอใจในชีวิต เรียนรู้การสร้างสุข กิจกรรมผ่อนคลายด้วยตนเอง “เชื่อมั่น มีคุณค่า พึงพอใจ”  สอดคล้อง
กับอตัลักษณ์โรงพยาบาลบรบือ “เมตตา ชื่อสัตย์  เสียสละ”   

 
ปัญหาและอุปสรรค  

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้การส่งบุคลากรไปอบรมพัฒนาศักยภาพ ไม่ได้    
ตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริหารองค์กร และผู้ที่เก่ียวข้องได้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการระบบ VDO conference   

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญในการพัฒนาให้บุคลากร “เก่ง ดี มีสุข” อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผล
ให้เกิดความรัก สามัคคีและผูกพันต่อองค์กร โดยสนับสนุนจัดสรรบุคลากรให้มีจำนวนเพียงพอตามภาระงาน
ของแต่ละสาขาวิชาชีพ และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าที่ได้รับมอบหมาย ได้รับค่าตอบแทน    
ที่เพียงพอและเป็นธรรม และสนับสนุนกิจกรรมผ่อนคลายตามความสนใจและความถนัด จัดภูมิทัศน์          
รอบโรงพยาบาลบรบือ และสถานที่ทำงานน่าอยู่และปลอดภัย โดยมีกิจกรรมดังนี้  

1. จัดทำแผนพัฒนาด้านกำลังคน  
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  
3. จัดทำแผนตรวจสุขภาพประจำปี/ตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรใหม่  
4. จัดอบรมการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากรใหม่  
5. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงานแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ (กีฬางานปีใหม่อำเภอบรบือ) และ

กีฬาสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
6. ส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการก้าวท้าใจ Season 4 ตามความถนัด 

เช่น เดิน วิ่ง โยคะ  
7. กิจกรรมผ่อนคลายนอกสถานที่ เพื่อพัฒนากำลังคน โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (OD) 

โดยจัดต่อเนื่องทุกปี  
8. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ 

กิจกรรมวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น  
9. พัฒนากิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง  
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จากการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บุคลากรโรงพยาบาลบรบือ มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
แต่ละสาขาวิชาชีพที่เพียงพอ มีรายได้ที่เพียงพอ มีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต     
การทำงานที่มีความสุข และความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ตามนโยบายขององค์กรต่อไป 
 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนเพิ่มตำแหน่ง และบรรจุแต่งตั้งเพ่ือความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 

รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสุข 
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 

  
องค์กรคุณธรรมจริยธรรมและองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลบรบือ ได้กำหนดให้บุคลากรในองค์กร

ดำเนินการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตความสุข ความผูกพันของบุคลากรด้วยแบบประเมิน Happinometer 
และ Happy Public Organization Index (HPI) เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปวางแผนการสร้างสุขให้แก่
บุคลากรในด้านต่างๆ ให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ตามแนวคิดประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งบุคลากรในองค์กร จำนวน 415 ราย จำนวนผู้ตอบแบบประเมินสำเร็จ 395 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.18 ที่ได้ประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรด้วยแบบประเมิน Happinometer 
และ Happy Public Organization Index (HPI)   

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประเมินสภาวะความสุข ความผูกพันของบุคลากร   
2. เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI) 

นำไปวางแผนการสร้างสุขให้แก่บุคลากร  

การดำเนินงานขับเคลื่อนงานเป็น 5 ขั้น ได้แก่   
ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขขององค์กร (Happinometer) และสุขภาพวะองค์กร (HPI)   
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขขององค์กร (Happinometer) และสุขภาวะ

องค์กร (HPI)   
ขั้นที่ 3 การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข   
ขั้นที 4 การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข   
ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินตนเอง 

ถอดบทเรียน Success Story   

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้  
โรงพยาบาลบรบือ ได้สนับสนุนให้บุคลากรทำแบบประเมินผ่านโปรแกรมออนไลน์ Happinometer 

และ Happy Public Organization Index (HPI) ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน  
1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เพ่ือชี้แจงนโยบายการทำแบบประเมิน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ 

Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI)  
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2. ทำหนังสือเวียนแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรม      
ทำแบบประเมินผ่านโปรแกรมออนไลน์ Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI)  
โดยกำหนดระยะเวลาในการทำงานประเมินผ่านโปรแกรมออนไลน์  

3. รวบรวมและว ิเคราะห์ผลการประเมินทั ้งโปรแกรม Happinometer และ Happy Public 
Organization Index (HPI)   

4. จัดทำแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหาในด้านที่ได้คะแนนน้อย 3 ลำดับสุดท้าย  
5. เสนอแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
6. ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด  
7. สรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ  
8. รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม (Success Story หรือ 

Bright Spot) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น 

โอกาสพัฒนาในปีต่อไป  
การวิเคราะห์ผลการประเมินในด้านสุขภาพการเงินดี ด้านผ่อนคลายดี และด้านการงานดี จากผล    

การประเมินที่ผ่านมาได้คะแนนน้อยเป็น 3 ลำดับสุดท้าย ซึ่งผู้ประเมินควรวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่ามี
ปัจจัยส่งเสริมหรือกระตุ้นหรือไม่ เพ่ือนำมาประกอบการวางแผนจัดทำกิจกรรมโครงการที่แก้ไขต่อไป  

การชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  
โรงพยาบาลบรบือ โดยคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จริยธรรม

และองค์กรสร้างสุข ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม และสร้างสุขแก่นักสร้างสุข
และผู้รับผิดชอบงาน ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลบรบือ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมจริยธรรม และองค์กร สร้างสุขในปีที่ผ่านมา และ
ดำเนินงานองค์กรคุณธรรมจริยธรรมและองค์กรสร้างสุข ในปีงบประมาณ 2565 

ผลการประเมินความสุขคนทำงาน (Happinometer) โรงพยาบาลบรบือ 

บุคลากรโรงพยาบาลบรบือดำเนินการประเมินความสุข ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่       
28 กุมภาพันธ์ 2565 เป้าหมายการประเมินมากกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งมีจำนวนบุคลากร 
415 คน จำนวนผู้ตอบแบบประเมินสำเร็จ 395 คน คิดเป็นร้อยละ 95.18 สรุปผลการประเมินดัชนีความสุข
ของคนทำงาน (Happinometer) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิเรดาร์แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนร้อยละความสุข Happinometer โรงพยาบาลบรบือ ประจำปี 2565 
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ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขตนเองและความสุขรวมของบุคคลในองค์กร 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
0.00 – 24.99 ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง: Very Unhappy สะท้อนให้เห็นว่า คนทำงานในองค์กร

ของท่านอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุขเลย” ผู้บริหารต้องดำเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

25.00 – 49.99 ไม่มีความสุข: Unhappy สะท้อนให้เห็นว่า คนทำงานในองค์กรของท่านอยู่ใน
ระดับ “ไม่มีความสุข” ผู้บริหารต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 

50.00 – 74.99 มีความสุข: Happy สะท้อนให้เห็นว่า คนทำงานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ 
“มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป 

75.00 – 100.00 มีความสุขอย่างยิ่ง: Very Happy ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนทำงานในองค์กรของ
ท่านอยู่ในระดับ “มีความสุขมาก” ผู้บริหารควรสนับสนุน และยกย่องเป็น
แบบอย่าง 

 
ความสุขของคนทำงาน Happinometer  

สนับสนุนบุคลากรทุกระดับประเมิน Happinometer รายบุคคล ผ่านระบบ Online – based 
จำนวน 395 คน จากบุคลากรจำนวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 95.18   

แนวโน้มด้านที่เป็นปัญหามากที่สุด 3 ด้าน คือ  
1. ด้านสุขภาพเงินดี 48.33%, 2. ด้านผ่อนคลายดี 57.10%, 3. ด้านการงานดี 63.71%  
 

แผนภูมิแสดงคะแนนความสุข Happinometer รายด้าน โรงพยาบาลบรบือเปรียบเทียบ  
ระหว่างปี 2560, 2562 และ 2565 
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จากแผนภูมิพบว่าเมื่อพิจารณาค่าคะแนนความสุข Happinometer รายด้าน โรงพยาบาลบรบือ ในปี 
2565 ค่าเฉลี่ยความสุขรวมเพิ ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 จากเดิมร้อยละ 63.39 เพิ่มขึ้นเป็น 63.82 และ        
สูงกว่าการประเมินครั้งแรกเมื่อปี 2560 เมื่อพิจารณาความสุขรายด้านพบว่า ความสุขส่วนใหญ่ลดลง แต่ในด้าน 
Happy Relax , Happy Work Life, Happy Body, Happy Society และ Happy Family ความสุขเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 57.10, 63.71, 63.82, 64.96 และ 68.29 ตามลำดับ ด้านที่มีความสุขมากที่สุด ได้แก่ Happy Soul 
ร้อยละ 72.08 และ Happy Heart ร้อยละ 71.53 ด้านที ่ย ังคงมีความสุขต่ำที ่สุดยังคงเป็นด้าน Happy 
Money, Happy Relax และด้าน Happy Work Life (Happy Plus) ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ก็ยัง 
ไม่ผ่านเกณฑ์มีความสุข 

ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร Happy Public Organization Index (HPI)  
โรงพยาบาลบรบือ ประจำปี 2565 

บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลบรบือ เป้าหมายการประเมินทั ้งหมดจำนวน 16 คน สรุปผล         
การประเมินสุขภาพวะองค์กร (HPI) ดังนี้ 

แผนภูมิแสดงคะแนนสุขภาวะองค์กร (HPI) รายด้าน จังหวัดมหาสารคาม  
เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 ปี 2562 และ ปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิพบว่าเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร (HPI) รายด้านของโรงพยาบาลบรบือ ในปี 
2565 ค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 และ 2562 จากปี 2562 ร้อยละ 60.85 เพ่ิมขึ้นเป็น 75.80 เมื่อพิจารณา
ความสุขรายด้านพบว่า ความสุขเพิ่มขึ้นทุกด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับกำลังพัฒนา มีส่วนที่น่าปลื้มที่สุด คือ 
Success (ความสำเร็จ) ร้อยละ 96.09, Atmosphere (บรรยากาศ) ร้อยละ 78.12 

ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับสุขภาวะองค์กร (HPI) 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
0 – 48 ต้องรีบปรับปรุง 
49 – 56 ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
57 – 73 กำลังพัฒนา 
74 - 100 น่าปลื้มที่สุด 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การบริหารองค์กรแห่งความสุข จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกำหนดกิจกรรมในการ 
ตอบสนองความต้องการของคนในองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบท ซึ่งส่วนใหญ่บุคลากรจะมี 
ความสุขในระดับเฉลี่ยร้อยละ 69.58 และผูกพันร้อยละ 75.17 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนทำงานในองค์กร        
มีความสุขผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ ้นไป ซึ่งปี 2565 องค์กรได้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร         
แห่งความสุข CUP แกดำ และได้มีการถอดบทเรียนต่อยอดให้องค์กรมีความสุขยั่งยืนต่อไป   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ความรัก ความสามัคคีของคนในองค์กรโดยทีมนำระดับสูง  
2. การแบ่งปัน เอ้ืออาทรห่วงใยของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  
3. การสนับสนุนตอบสนองความต้องการของคนในองค์กรให้สอดคล้องกับบริบท  
4. การสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในองค์กรมีกิจกรรมต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
2. การสนับสนุนด้านค่าตอบแทนอัตรากำลังให้เพียงพอต่อหน่วยบริการทุกระดับอย่างเป็นธรรม   
3. การสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกระดับ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์การดำเนินงาน 
เชิงระบบด้วย SIIIM  
1. Structure  

มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีคณะกรรมการดำเนินการสร้างสุขและคุณธรรมเครือข่าย 
บริการสุขภาพกันทรวิชัย  
2. Information  

2.1 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ปี 2565 สสอ.กันทรวิชัย ร้อยละ 99.5  
2.2 มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ซึ่งมีจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคลผ่านระบบ Online-based พบว่า หน่วยงานมีการ 
ประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากร 
ของหน่วยงานนั้น จำนวน 14 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100  

2.3 การประเมินดัชนี ความสุขขององค์กร (HPI) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.14 อยู่ในระดับมีความสุข       
จากดัชนีวัดความสุข (Happinometer) พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.81 อยู่ในระดับมีความสุขน่าปลื้มที่สุด       
มิติที่มีระดับความสุขน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพการเงินดี รองลงมา มิติสมดุลชีวิตกับการทำงาน  
3. Intervention/Innovation  

3.1 อัตลักษณ์ขององค์กร  
สามัคคีมีวินัย สร้างสรรค์สิ่งใหม่  

3.2 ค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งได้กำหนดตาม Core Value ของ MOPH  
M = Mastery เป็นนายของตัวเอง ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจริต  
O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P = People centered ใส่ใจประชาชน  
H = Humility อ่อนน้อมถ่อมตน  

3.3 การปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมองค์กร ได้นำอัตลักษณ์และค่านิยมไปสู ่การปฏิบัติงาน โดยการ 
ขับเคลื่อนองค์กร ดังนี้  

3.3.1 เผยแพร่อัตลักษณ์และค่านิยม ให้กับบุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ  
3.3.2 กิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี 
3.3.3 ยกย่องและเผยแพร่การทำความดีด้วยช่องทางต่างๆ เช่น การสื่อสารความสัมพันธ์   

ร้อยคำขอบคุณ เยี่ยมยามถามข่าว  
3.3.4 สรรหาบุคคลต้นแบบ  

จากการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข สสอ.กันทรวิชัยสามารถปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมองค์กร        
โดยการนำอัตลักษณ์และค่านิยมร่วมขององค์กรสู่การปฏิบัติงาน ได้ครอบคลุมบุคลากรทุกคน มีผลลัพธ์        
ในทิศทางท่ีดีขึน้  
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4. Integration  
4.1 บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข PMQA และ ITA  
4.2 คณะกรรมการ คปสอ./พชอ.  
4.3 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  
4.4 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/รพ.สต.ติดดาว  

5. Monitoring & Evaluation  
5.1 มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์  
5.2 จากผลการประเมิน Happy Money มีคะแนนต่ำสุด มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา มีการนำผล 

ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาจัดทำแผนพัฒนาความสุขของบุคลากร เช่น กิจกรรมชมรม กิจกรรม Happy  
Money Program เศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแบบประเมินตนเอง การดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณธรรม
และองค์กรสร้างสุข   

5.3 จัดตั้งและดำเนินงาน “HR Clinic” เพื่อรับฟังปัญหาด้านบุคลากรต่างๆ จากบุคลากรใน CUP  
และเพ่ือธำรงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ และมีการทำ Exit Interview 100 เปอร์เซ็นต์  

5.4 มีการจัดทำบันทึกความดี เพื่อให้บุคลากรตระหนักเห็นความสำคัญในการทำความดีเพื่อก้าวสู่ 
องค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความดี 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สสอ.กันทรวิชัย มีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้  
1. บุคลากรทุกระดับ ทั ้งผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติ มีความมุ ่งมั ่น ให้ความร่วมมือที ่จะเรียนรู ้และ 

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขไปพร้อมกัน  
2. บุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ ของการขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุข  
3. มีเป้าหมายและแผนงานการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่ชัดเจน  
4. มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สะดวกและมีประสิทธิภาพ  
5. มีแรงจูงใจด้วยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลบุคคลต้นแบบ  
6. ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโดยตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

การขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข สสอ.กันทรวิชัย ควรเพิ ่มกิจกรรมที ่จะขับเคลื ่อนองค์กร           
แห่งความสุขให้มีความหลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือครอบคลุมถึงบุคลากรวิชาชีพ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์การดำเนินงาน 
เชิงระบบด้วย SIIIM  
1. Structure  

มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีคณะกรรมการดำเนินการสร้างสุขและคุณธรรมสำนักงาน 
สาธารณสุขเชียงยืน  
2. Information  

2.1 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ปี 2565 โรงพยาบาลเชียงยืน ร้อยละ 
98.45 สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน ร้อยละ 100 ภาพรวม ร้อยละ 98.86  

2.2 มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ซึ่งมีจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 
ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคล ผ่านระบบ Online-based พบว่า หน่วยงานมีการ 
ประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากร 
ของหน่วยงานนั้น จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

2.3 การประเมินดัชนีความสุขขององค์กร (HPI) ค่าเฉลี ่ยร้อยละ 70.08 อยู ่ในระดับมีความสุข        
จากดัชนีวัดความสุข (Happinometer) พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.32 อยู่ในระดับมีความสุขน่าปลื้มที่สุด     
มิติที่มีระดับความสุขน้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพการเงินดี รองลงมา มิติสมดุลชีวิตกับการทำงาน  
3. Intervention/Innovation  

3.1 อัตลักษณ์ขององค์กร  
ซื่อสัตย์เมตตา สามัคคี  

3.2 ค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งได้กำหนดตาม Core Value ของ MOPH  
M = Mastery เป็นนายของตัวเอง ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจริต  
O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P = People centered ใส่ใจประชาชน  
H = Humility อ่อนน้อมถ่อมตน  

3.3 การปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมองค์กร ได้นำอัตลักษณ์และค่านิยมไปสู ่การปฏิบัติงาน โดยการ 
ขับเคลื่อนองค์กร ดังนี้  

3.3.1 เผยแพร่อัตลักษณ์และค่านิยม ให้กับบุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ  
3.3.2 กิจกรรมบันทึกความดีในสมุดบันทึกความดี  
3.3.3 ยกย่องและเผยแพร่การทำความดีด้วยช่องทางต่างๆ เช่น การสื่อสารความสัมพันธ์   

ร้อยคำขอบคุณ เยี่ยมยามถามข่าว  
3.3.4 สรรหาบุคคลต้นแบบ  

จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน สามารถปรับเปลี ่ยน
วัฒนธรรมองค์กร โดยการนำอัตลักษณ์และค่านิยมร่วมขององค์กรสู่การปฏิบัติงาน ได้ครอบคลุม บุคลากร    
ทุกคนมีผลลัพธ์ในทิศทางท่ีดีขึ้น  
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4. Integration  
4.1 บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข PMQA และ ITA  
4.2 คณะกรรมการ คป.สอ.อำเภอเชียงยืน  
4.3 คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน  
4.4 คณะกรรมการพัฒนาและประเมินผล รพ.สต.ติดดาว  

5. Monitoring & Evaluation  
5.1 มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ ระดับท่ี 4 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
5.2 จากผลการประเมิน Happy Money มีคะแนนต่ำสุด มีแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา มีการนำผล  

ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาความสุขของบุคลากร เช่น กิจกรรมชมรม กิจกรรม Happy  
Money Program เศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแบบประเมินตนเองการดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณธรรมและ 
องค์กรสร้างสุข   

5.3 จัดตั้งและดำเนินงาน “HR Clinic” เพื่อรับฟังปัญหาด้านบุคลากรต่างๆ จากบุคลากรใน CUP  
และเพ่ือธำรงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ และมีการทำ Exit Interview 100 เปอร์เซ็นต์  

5.4 มีการจัดทำบันทึกความดี เพื่อให้บุคลากรตระหนักเห็นความสำคัญในการทำความดีเพื่อก้าวสู่ 
องค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความดี 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลเชียงยืน มีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้  
1. บุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ มีความมุ่งมั่น ให้ความร่วมมือที่จะเรียนรู้และขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุขไปพร้อมกัน  
2. บุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุข  
3. มีเป้าหมายและแผนงานการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่ชัดเจน  
4. มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย สะดวกและมีประสิทธิภาพ  
5. มีแรงจูงใจด้วยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลบุคคลต้นแบบ  
6. ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโดยตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชียงยืน ควรเพ่ิมกิจกรรมที่จะขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุขให้มีความหลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน เพื่อครอบคลุมถึงบุคลากร
วิชาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

422



 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสงเสริมใหหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงาน 
ที่โปรงใส ซื่อสัตย ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที ่ถูกตองบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย         
ใหบริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  

สำนักงานสาธารรสุขอำเภอบรบือ จึงประกาศนโยบายเป็นองคกรคุณธรรม พรอมทั้งขับเคลื่อนองคกร 
แห่งความสุข โดยสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพบริการควบคูกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและนอมนำหลักธรรมมาใชในการดำเนินชีวิตปองกัน  
การกระทำผิดปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ สงเสริมใหเกิดการสร้างทัศนคติที่ดีงาม 
ในการสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีขององคกร นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทาง 
ชีวิตซื่อสัตย ขยันประหยัดและลดการสูญเปลาของทรัพยากร การบริหารงานองคกรโดยสุจริต โปรงใส  
ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนของประชาชน บุคลากรได้รับความเป็นธรรม 
และเสมอภาค สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี เอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี
โดยมีเป้าหมายใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จำนวน 118 คน มีการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข สามารถใชความรูความสามารถและสมรรถนะที่มีใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการ
ปฏิบัติงาน   

กิจกรรมที่จะดำเนินการพัฒนาความสุขของบุคลากรในองคกร โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้กำหนด 
กิจกรรมสร้างสุข ด้านการผอนคลาย ดังนี้  

1. กิจกรรมอวยพรวันเกิด และใหรางวัลบุคคลตนแบบ  
2. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  
3. กิจกรรม OD  
4. จัดมุมอ่านหนังสือคลายเครียด  
5. เปิดธรรมะจากสื่อออนไลน  
6. กิจกรรมคลายเครียด  
7. กิจกรรม Big cleaning day 5 ส.ในหน่วยงาน  
8. จัดสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ  
9. จัดลานออกกำลังกายกลางแจง  
กิจกรรมที่จะดำเนินการพัฒนาความสุขของบุคลากรในองคกร โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้กำหนด 

กิจกรรมสร้างสุข ด้านจิตวิญญาณ ดังนี้  
1. สงเสริมบุคลากรในองคกร ใหยืดถือ MOPH เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
2. บริการด้วยความเอื้ออาทรสอดคลองกับอัตลักษณองคกร เมตตา ซื่อสัตย เสียสละ   
3. โครงการพัฒนากำลังคนดานสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ  
4. โครงการจิตอาสาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับเครือข่ายในชุมชนสู่องคกรสร้างสุข 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การขับเคลื่อนองคกรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ มีปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้  
1. ผู้บริหารใหความสำคัญในการดำเนินกิจกรรม และบุคลากรในสังกัดใหความร่วมมือ ที่จะเรียนรู

และขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุขไปด้วยกัน  
2. บุคลากรในสังกัด ใหความสำคัญและเห็นถึงประโยชนของการขับเคลื่อนองคกรแห่งความสุข  
3. มีแผนงานการขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุขที่ชัดเจน  
4. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  วิเคราะห์ปญหาอุปสรรคเพื่อสรุปผล และหาแนวทางในการ   

แกไขปญหาและดำเนินงานปตอไป 
 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร ควรมีการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานเพื่อใหสามารถ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานเพื่อใหองคกรมีความสุข บุคลากรมีความสุข จะสงผลให   
การปฏิบัติหนาที่เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ปี 2562 – 2565 

ปัจจุบันสังคมโลกมีความพยายามพัฒนาตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงคุณภาพมากขึ ้นทั ้งในด้าน         
การพัฒนาคน จิตใจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนำไปสู่การมีสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข ในประเทศไทยได้มีการดำเนินงานเพ่ือสร้างความสุขของประชาชน 
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมาย “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที ่มีความสุข ระบบสุขภาพยั ่งยืน” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีการ
ดำเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในปี 2565 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) ซึ่งเป็น 1 ในยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่กระทรวง
สาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) 
โดยจัดให้มีบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพที่สามารถให้การบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นในการ
ให้บริการสาธารณสุขต่อประชาชนให้ได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเน้นหนักในประเด็นการปฏิรูปกำลังคน   
ด้านสุขภาพ (HRH Transformation) โดยมีค่านิยมร่วมขององค์กร MOPH (Share Value) เป็นรากฐานของ
การขับเคลื่อนทั้งหมด ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพในระดับ
ปัจเจก บุคคล เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุกในการทำงาน และมีเป้าหมายเชิงระบบสุขภาพตามที่องค์การ
อนามัยโลกได้กำหนดไว้ในเป้าหมายกำลังคนด้านสุขภาพ ค.ศ. 2030 (Global strategy on Human 
Resources for Health: Workforce 2030) ว่ากำลังคนด้านสุขภาพต้องมีความเพียงพอ (Availability) 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) มีคุณภาพ (Quality) และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอนาเชือกได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้นำนโยบายดังกล่าว
มาดำเนินการ โดยเริ่มจากถ่ายทอดนโยบายคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรอบการดำเนินงาน บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
จังหวัดมหาสารคาม และ ตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (KPIs) สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ (CUP) 
ซึ่งได้มีการลงพ้ืนที่อำเภอ เพ่ือนิเทศและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนประเมินผล การดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด จำนวน 1 ครั้ง/ ปี เพื่อนำผลจากการประเมินมาประกอบการบริหารจัดการงานสาธารณสุขและ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม การดำเนินงานที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาความสุขของบุคลากร ให้มีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพจิตที่ดี จะเป็นแรงเสริมให้มีความจูงใจ
ในการทำงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดงานสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน  

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ปี 2562 – 2565 โดย        
ใช้กระบวนวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความสุขของคนทำงาน และ ประเมินสุขภาวะองค์กรตามโปรแกรม
การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และการประเมินสุขภาวะองค์กร เป้าหมาย ได้แก่
เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอนาเชือก จำนวน 13 แห่ง เก็บข้อมูลแบบประเมินความสุขของบุคลากร 
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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก จำนวน 83 คน เก็บข้อมูลแบบประเมินองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสุข รายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างสุขตามแผนสร้างสุข รายงานผล
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) 

ผลการประเมินความสุขของบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ปี 2565 

 
ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ปี 2565 
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ผลการประเมินตนเอง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมิน Happinometer และ สุขภาวะองค์กร : HPI พบว่า 1. ด้าน 
ความสุขของบุคลากร พบว่าจากผลการประเมินความสุขพบปัญหาความสุขด้านการเงิน ร้อยละ 46.40 อยู่ใน 
ระดับไม่มีความสุข ด้านที่มีความสุข ได้แก่ด้าน ด้านน้ำใจดี, ด้านครอบครัว และด้านจิตวิญญาณดี ร้อยละ  
79.7, 78.87 และ 77.64 ความสุขรวมทุกด้านร้อยละ 70.62 จากสภาพปัญหาความสุขของบุคลากรสรุปไดว้่า 
บุคลากรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีหนี้สินมาก ยังไม่มี ระบบการดูแลบุคลากรด้านนี้ เสนอแนะให้มี     
การจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด และส่งเสริมรายได้เสริมแก่บุคลากร จ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา     
แต่ละหน่วยงานได้วางแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จัดทำแผนสร้างสุข แผนการจัดโครงการกิจกรรม  
เพื่อส่งเสริมความสุขบุคลากร 2. จัดการประชุมเชิงชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
และหน่วยงานปฏิบัติตามแผนสร้างสุข มีการนิเทศงาน แนะแนวการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือการสร้างความสุขของบุคลากร เช่น กิจกรรมชมรมสร้างสุข (ชมรมออกกำลังกาย ก้าวท้าใจ 
@นาเชือก) กิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริม เช่น การขายสินค้าออนไลน์ , ทำการเกษตร
และปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มจระเข้ ฟาร์มวัว เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน และ ทำขนมขาย 
เป็นต้น  

การประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมโดยใช้สื ่อ Social Media Facebook และ Line Application ของ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก และ Facebook แต่ละหน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร 
แห่งความสุข เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างความตื่นตัวในการดำเนินงาน เกิดสร้างกระแสการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยการบูรณาการร่วมกับงาน PMQA ซึ่งเป็นงานพัฒนาคุณภาพขององค์กร ให้ มีกิจกรรม    
สร้างสุขของหน่วยงานโดดเด่น 3. สังเกต ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาโดยการรายงานผล        
การประเมินตนเอง การจัดทำแผนงาน/โครงการ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานทุกไตรมาส และ
รายงาน การวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากร การรายงานผล       
การดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมสร้างสุขตามแผนสร้างสุขได้ครบทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 ผลการพัฒนา
ความสุขของบุคลากร พบว่าดำเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ครบทั้ง 13 หน่วยงาน 
จากนั้น ได้นำข้อมูลผลการวิเคราะห์ความสุขมาสรุปความเชื่อมโยง สู่แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์กร     
แห่งความสุข มีการจัดกิจกรรมตามแผนสร้างสุข บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข 4. การสะท้อน
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาให้ดี  

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

หน่วยงานเครือข่ายมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งนอกจากหน่วยงานจะพัฒนาองค์กรสร้างสุข
ตามเกณฑ์พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้ว หน่วยงานต้องมีการค้นหากิจกรรมสร้างสุข    
ที่โดดเด่นของหน่วยงาน กิจกรรมสร้างสุขต่าง ๆ ต้องมีสร้างภาพลักษณ์ สร้างกระแส  สร้างสุขให้เกิดขึ้น        
ในองค์กร บุคลากรในองค์กรต้องรับทราบว่ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมตามกลุ่มวัย กิจกรรมในวัน 
สำคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดจากแผนงานสร้างสุข คือกิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อบุคลากรทุกคน  
เป็นการสื่อสารองค์กรแห่งความสุขให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ รับรู้ กล่าวถึง เกิดกระแส เกิดวัฒนธรรมสร้างสุข   
ที่จะก่อให้เกิดการสร้างสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ระบบประเมินทางเว็ปไซต์ MOPH ไม่เอื ้อต่อการดำเนินงาน เนื ่องจากผู ้ประเมินลงทะเบียน      

ก่อนเข้าประเมินความสุขได้ ขั้นตอนซับซ้อน จำนวนข้อประเมินมาก ทำให้บุคลากรรู้สึกยากลำบากในการ
ประเมิน ทำให้ทำแบบประเมินไม่เสร็จ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ขึ้น In progress 

2. การลงทะเบียน Admin การตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานของ Admin และการแจ้ง
Username & Password ค่อนข้างมีความซับซ้อน Admin บางคนไม่สามรถเข้าระบบได้ ต้องแจ้งรีเซท 
รหัสผ่าน   

3. การคืนข้อมูลดิบให้กับแอดมินเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ทันที ต้องทำการแปลงไฟล์ก่อน   
จึงจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้   

4. ข้อมูลดิบที่คืนให้ ส่วนของ HPI ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคลากรคนไหนยังไม่ประเมิน ทำให้     
ไม่สามารถติดตามการกรอกข้อมูลได้  

5. การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมสร้างสุขที่มีการรวมจำนวนคน จำนวนมาก 
และงบประมาณจัดไว้เพื่อการควบคุมโรค จึงมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว  

 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา  

1. ควรปรับปรุงระบบการประเมินความสุขให้เอื้อต่อบุคลากรและ Admin ผู้ดูแลข้อมูล  
2. ควรปรับระยะเวลาการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนไตรมาสที่ 1 เพ่ือให้หน่วยงานดำเนินการในขั้นตอน

ต่อไปได้เสร็จสิ้นตามแผนงาน / โครงการ 
 
สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข  

KPI : 128.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer)   
ร้อยละ 70  
        128.2 ร้อยละขององค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ อย่างน้อย 1 องค์กร 

พบว่า จำนวนบุคลากรในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก จำนวน 83 คน ประเมินความสุข
ของบุคลากรคนทำงาน จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และการประเมินสุขภาวะองค์กร จำนวน 13 แห่ง       
คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก โดยงานพัฒนาบุคลากร กลุ ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรด้วยแบบประเมิน Happinometer 
และ Happy Public Organization Index (HPI) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบสภาวะความสุข ความผูกพัน
ของบุคลากร ตลอดจนสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปวางแผนการสร้างสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ  
ให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ตามแนวคิดประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ซึ่งหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจะได้ประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของ
บุคลากรด้วยแบบประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI) เป้าหมายบุคลากร
ในหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล รวมทั้งสิ้น 13 หน่วย และบุคลากรมากกว่าร้อยละ 100 ในหน่วยงานแต่ละแห่งได้ทำการประเมินนี้ 

ระดับการดำเนินงานขับเคลื่อนงานเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขขององค์กร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขขององค์กร (Happinometer) และสุขภาวะ
องค์กร (HPI) 
 ขั้นที่ 3 การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ขั้นที่ 4 การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ขั้นที่ 5 มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สรุปผลการดำเนินงานประเมินตนเอง 
ถอดบทเรียน Success Story 

เป้าหมายการดำเนินงานปี 2565 
 - หน่วยงานมีกลไกสร้างสุข (นโยบาย/คณะกรรมการ/คณะทำงานดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ) 
 - หน่วยงานมีการประเมินความสุขบุคลากร happinometer ร้อยละ 70 
 - หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 - มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพหน่วยงานละ 1 แห่ง 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
 ในปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชือก ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยดำเนินการ
พัฒนาความสุขของคนทำงาน โดยกระบวนการ ดังนี้ 

การสร้างความเข้าใจ 
 1. มีการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน วางแผนการปรับปรุงพัฒนางานจากปี 2564 เพ่ือ       
วางแผนการดำเนินงาน ในปี 2565 ในเวทีการประชุมปรจำเดือน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก 
 2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด ปี 2565 และกำหนดตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน 
ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ตัวชี้วัดที่  128 : องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ขับเคลื่อน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานระดับอำเภอ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุข 
และเครือข่ายชมรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก เป็นคณะกรรมการหลักในการ
ขับเคลื่อนงานระดับอำเภอ มีนักสร้างสุขและ Admin Happinometer & HPI แต่ระดับอำเภอ 
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 3. การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและสร้างสุข แก่นักสร้างสุขและผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เพ่ือขับเคลื่อนและติดตาม 
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมและสร้างสุข 

การพัฒนาผู้รับผิดชอบ 
 1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรมให้เป็นนักสร้างสุข และเข้ารับการ
อบรมพัฒนาในเรื่องที่เก่ียวกับการสร้างสุขในองค์กร 
 2. พัฒนานักสร้างสุขทั้งในระดับอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำเป็นทำเนียบ     
นักสร้างสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 3. การนิเทศติดตามการดำเนินงานในหน่วยบริการในสังกัด ร่วมกับนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 

การสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ 
 1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความสุขของคนทำงาน Happinometer และความสุขของ
องค์กร Happy Public Organization Index (HPI) เอกสาร คู่มือ แนวทางการประเมิน การวิเคราะห์ 
 2. การติดตามและสะท้อนข้อมูลการประเมินระบบ Happinometer และ HPI รายสัปดาห์แก่หน่วยงาน
เครือข่าย เพ่ือกระตุ้นการประเมิน 
 3. การคืนข้อมูลผลการประเมิน Happinometer และ HPI ให้หน่วยงานเครือข่ายหลายข่องทาง  
ทั้งแจ้งทางหนังสือราชการ ทางอีเมลล์/Line ของนักสร้างสุขในแต่ละอำเภอ และเก็บข้อมูลใน Google Drive 
ส่ง Link Download ใน Line กลุ่ม Happy MOPH MHSK 
 4. การประสานงานหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดในวิธีการประเมิน สอบถามการแก้ไขปัญหาที่พบ 

การจัดทำแผนงาน/โครงการองค์กรแห่งความสุข 
 1. การนิเทศงาน แนะแนวการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดสามารถจัดการข้อมูล การประเมิน
ความสุขการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนวางแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในการจัดกิจกรรม เพื่อการสร้าง
ความสุขของบุคลากร เช่น กิจกรรมชมรมสร้างสุข กิจกรรมนันทนาการ โครงการ Happy Money Program 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยใช้สื่อ Social Media Facebook และ Line เป็นต้น 
 2. การรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทำแผนงาน/โครงการ รายงานความคืบหน้าในการ
ดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบประเมิน Happinometer และ Happy 
Public Organization Index (HPI) แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการวิเคราะห์ข้อมูลสู่แผนพัฒนาความสุขและ
แบบรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) 
 3. เก็บข้อมูลผลการประเมินความสุขขององค์กรโดยระบบ Happy Public Organization Index 
(HPI) ผู้ประเมินคือ บุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป และข้อมูลผลการประเมินความสุขของบุคลากร
รายบุคคลโดยระบบ Happinometer ผู้ประเมินคือ บุคลากร กลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายเดือน 
 4. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานเครือข่ายด้วยการรายงานผลการประเมินตนเอง การจัดทำ
แผนงาน/โครงการ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล       
ด้วยแบบสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันของบุคลากรด้วยระบบ
ประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization Index (HPI) แบบสรุปความเชื่อมโยงจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลสู่แผนพัฒนาความสุข 
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 5. รวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรมที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ (Success Story หรือ Bright Spot) 

 

ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ปี 2563 – 2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพียงพอ เก่ง ดี  
มีสุข (เพียงพอ คือ การหาคนดี คนเก่ง เข้ามาทำงาน / เก่ง คือ พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ ้น /ดี คือ          
มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลและรักษาสิ่งแวดล้อม มีสุข คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุขทั้งกายและจิตใจ         
มีความรัก ความผูกพันองค์กร) ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม มีผู้ปฏิบัติงานจำนวน 179 คน     
มีสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานภารกิจหลัก จำนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 48.04 ภารกิจสนับสนุน จำนวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.96 ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08 พนักงานราชการ 20 คน    
คิดเป็นร้อยละ 12.27 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 25.77 ลูกจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 
12.88 อายุเฉลี่ยของบุคลากรสถาบันฯเฉลี ่ย 39 ปี ข้าราชการ 43 ปี พนักงานราชการ 33 ปี พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 31 ปี ลูกจ้างประจำ 53 ปี ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Generation X และ 
Generation Y แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมในปี 2565 มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เมื่อบุคลากรเป็นคนดี องค์กรก็จะเป็นองค์กรของคนดีก็จะนำพาให้เป็นองค์กร
คุณธรรมและองค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงาน      
ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของ ทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริม
และพัฒนานโยบายการสร้างองค์ความรู้ และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน 
เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุขและ คุณธรรม ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร    
ความผาสุกในครอบครัว ช ุมชน ส่งผลต่อสังคมที ่ม ีความสุขที ่ย ั ่งยืน จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ                  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกันตั้งแต่บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กรและประเทศ      
แต่คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมลดลง การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นไปได้ยาก เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐ
และเอกชน จึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพ่ือมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” 
คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
แนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับบุคลากรที่ถือเป็นบุคคลสำคัญ องค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบการบริหารองค์กร
ที ่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์กร           
แห่งความสุข ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ  
กิจกรรมที่ 2 การทำบุญครบรอบวันเปิดให้บริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริการที่ดี  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยมีวัตถุเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการกระตุ้นให้คิด

เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและ  
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เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้ตระหนักและปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงาน   
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยกตัวอย่างกิจกรรม ที่สสอ.วาปีปทุม มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่าง รพ. สต.และสสอ./กลุ่มงาน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารสร้างสุขหน่วยงาน ประกอบด้วย
บุคลากรที่รับผิดชอบงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นคณะทำงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง “การองค์กร สร้างเสริมความรัก ความสามัคคี” ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ รีสอร์ทเมาท์เท่นวิว 
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และการสร้างความผูกพันในองค์กร Happy MOPH ณ สนามฟุตบอล
เอกชนในอำเภอวาปีปทุม โดยเป็นการทำการพัฒนาองค์กรนอกสถานที่ด้วยความสมัครใจ การร่วมกันแข่งขัน
ฟุตบอลเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ การจัดงานเลี้ยงส่ง เลี้ยงรับ เลี้ยงเกษียณ ซึ่งได้รับการตอบรับ
ที ่ดีจากผู ้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากการแสดงความคิดเห็นของผู ้เข้าร่วมกิจกรรม อ าทิ เช่น “ได้รับ      
ความสนุกสนาน สร้างพลังใจ และ เติมไฟในการทำงาน และองค์กรได้มีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นในการทำงาน 
ความสามัคคี เรียนรู้องค์กร มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร และต้องการให้บุคลากรมีความสุข สนุก
กับการทำงาน โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ ตัวเอง แล้วค่อยๆแผ่ความดี ความสุขไปให้ผู้อื่น ทั้งเพื่อนร่วมงาน 
ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นงานตามนโยบายของสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมได้เห็นความสำคัญ โดยถ่ายทอดนโยบายให้กับ  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบล และถ่ายทอดนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกระดับ   
ของสำนักงานฯ ในที่ประชุมประจำเดือนของ ผอ.รพ.สต. มีการให้ความสำคัญเน้นย้ำและกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ 
ทางระบบการสื่อสารทางไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถเข้าถึงไดง้่าย 
เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์เพจของ
หน่วยงาน ในส่วนคณะกรรมการในการจัดโครงการเป็นคณะกรรมการร่วมจากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผอ.รพ.สต. 
กลุ ่มนักวิชาการ กลุ ่มพยาบาล กลุ ่มอื ่นๆ ฯลฯ ผู ้ปฏิบัติงานเป็นคณะทำงานกลุ ่ม Generation X และ
Generation Y โดยมี Generation B ช่วยให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน และให้ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานซึ ่งเป็น
Generation Y ออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
ผ่านกิจกรรมของโครงการ การจัดกิจกรรมเน้นการจัดกิจกรรมเพื ่อตอบสนองกลุ ่ม Generation X และ 
Generation Y ซึ ่งบางครั ้ง มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ ่ม Generation B ในการออกแบบกิจกรรม            
จึงค่อนข้างยากที่จะทำให้ Generation ทั้ง 3 กลุ่มมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงาน
ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม มีระบบการบริหารงานสายการบังคับบัญชาแบบหัวหน้างาน 
และผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้สายงานบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์หรือสายใยความผูกพันแบบ     
พี่สอนน้องที่เป็นเหมือนตาข่ายที่โยงใยความสัมพันธ์ที่ฝังเน้นและถือเป็นค่านิยมองค์กรที่ส ำคัญประการหนึ่ง 
ส่งผลดีในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยวิธีการ COACHING การสอนปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง    
On the job training เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดตัวต่อตัว เนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดี 
นอกจากนั้น ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ E-Learning แบบออนไลน์ และการส่งบุคลากรเข้ารับ        
การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้วยงบพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยังให้ความสำคัญต่อบุคลากร จัดสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่ส ำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ
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บุคลากรมีความสุขจากการทำงาน องค์กรคือสภาพจิตใจที่ไม่เครียดกับการทำงาน คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ่ง
ขององค์กรที่มีความสำคัญ เฉกเช่น ร่างกาย ประกอบได้ด้วย อวัยวะทั้ง 32 ส่วน ที่สำคัญ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไปไม่ได้   
 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
หลายปี บุคคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน ระบบ 
สวัสดิการ ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กร สสอ.วาปีปทุมได้จัดสร้างขวัญกำลังใจให้กับ
บุคลากร อาทิ เช่น การแสดงความยินดีในวาระพิเศษต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเรื่องสวัสดิการ
ออมทรัพย์ การสมัครเข้าฌาปนกิจ การขอรับหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ การให้ ความสำคัญต่อบุคลากร    
ทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง การจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีผลต่อการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร รวมถึงจ้างเหมาบริการ สิ่งที่ไม่สามารถ
ดึงดูดบุคลากรให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน คือ ความก้าวหน้าทางสายงาน 
เส้นทางการเติบโตทางอาชีพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบการบริหารของราชการ เช่น หน่วยงานไม่สามารถ     
ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ พนักงานราชการบรรจุเป็นข้าราชการได้ทุกคน หรือการบรรจุ           
เป็นลูกจ้างรายเดือน แต่สามารถแนะนำและผลักดัน หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถ         
เป็นที่ต้องการของระบบราชการ เพื่อส่งบุคลากรที่มีความสามารถไปบรรจุรับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ       
แต่ไม่สามารถธำรง รักษา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ พนักงานราชการ เหล่านี้มาพัฒนาสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอได้ ในทางกลับกัน ได้สร้างบุคคลที่มีศักยภาพ เพื่อไปพัฒนาประเทศต่างหน่วยงานต่างๆ    
ซึ ่งเป็นผลดีต่องานสาธารณสุขและประเทศชาติในส่วนข้าราชการก็ไม่สามารถให้ความก้าวหน้าสูงสุด             
ในตำแหน่งหน้าที่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของการปรับระดับสูงขึ้น ซึ่งจะต้องมีระบบการคัดเลือกที่เป็นธรรม    
มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ ่งผู ้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์      
การดำเนินงาน การสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และปรับเปลี่ยนในหลายเรื่อง เนื่องจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านไปอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน โดยมีมิติสุขภาพในเรื่อง การส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสภาพความเสียหาย
จากโรคให้กลับสู่สภาวะปกติให้มากที่สุด เริ่มที่นโยบายรัฐบาลที่เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ    
จากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ได้แก่ อัตราป่วย อัตราการตาย สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ   
การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมของประชาชนของอำเภอนาดูน โดยดำเนินกระบวนการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอำเภอ 6 ขั้นตอน ดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Project Setup)  

1. จัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ  
2. จัดเรียงลำดับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT analysis)  
1. ปัจจัยภายใน  

S : Strength จุดแข็ง  
W : Weakness จุดอ่อน  

2. ปัจจัยภายนอก  
O : Opportunity โอกาส  
T : Threat อุปสรรค  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และอัตลักษณ์  
วิสัยทัศน์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาดูน ปี 2562 – 2566  

องค์กรนวัตกรรมสร้างสุขท่ีเป็นเลิศ (Excellence for Health Innovative Organization) 
พันธกิจ   

จัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ด้วยหลักธรรมมาภิบาล  
ค่านิยมองค์กร : EHIO  

1. E: Ethics คุณธรรมและจริยธรรม  
2. H: Humanity ความนอบน้อม  
3. I: Integrality ความเป็นหนึ่งเดียว  
4. O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม  

เป้าหมาย  
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์  
บูรณาการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ พชอ.นาดูน  
1. นาดูนเมืองท่องเที่ยว  
2. นาดูนเมืองสุขภาพดี  
3. นาดูนเมืองอบอุ่น  
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4. นาดูนเมืองคุณธรรม  
ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาอำเภอ (Strategies) ต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้ผล   
การปฏิบัติงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด  
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอำเภอ  
ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้นำมีความชัดเจนในการถ่ายทอดกระบวนการทำงานจากจังหวัดสู่อำเภอ และจากอำเภอสู่ตำบล  
2. มีความเป็นหนึ่งเดียวของทีมบุคลากร ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมหมอครอบครัว  
3. ทีมขับเคลื่อนระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เข้มแข็ง 

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน ขออุทิศตนด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้ชาวนาดูนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ฮัก แพง เบิ่งแยงกัน ตลอดไป” การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน จังหวัด 
มหาสารคาม ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขให้มีความหลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายเดียวกัน เพ่ือครอบคลุมถึงบุคลากรวิชาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง ปี 2563 – 2565 

ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานเพ่ือสร้างความสุขของประชาชน โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ  
สติปัญญา กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง มีการดำเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในปี 2565 ดำเนินการตาม 
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งเป็น 1 ในยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบ 
สุขภาพ (Human Resource for Health) โดยจัดให้มีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ที่สามารถให้   
การบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นในการให้บริการสาธารณสุขต่อประชาชนให้ได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
จะเน้นหนักในประเด็นการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Transformation) โดยมีค่านิยมร่วมขององค์กร  
MOPH (Share Value) เป็นรากฐานของการขับเคลื่อนทั้งหมด   

ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 60 คน เมื่อประเมินคะแนนความสุข  
Happinometer และคะแนนความผูกพันกับองค์กร ปีงบประมาณ 2565 ได้ค่าเฉลี ่ยดังนี้ Happy Body 
70.10 Happy Relax 63.78 Happy Heart 78.67 Happy Soul 76.94 Happy Family 79.42 Happy  
Society 71.77 Happy Brain 70.92 Happy Money 44.26 Happy Work life 72.66 Average Happy 
69.84 ความผูกพัน 75.17 สมดุลชีวิตกับการทำงาน 61.43 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Happy Money        
มีคะแนนต่ำที่สุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง ในปี 2565 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี        
มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) M : Mastery      
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
คือสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ          
P : People centered ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดี       
แก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้ H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย 
รับฟัง ความเห็น เสียสละเพื ่อประโยชน์ส่วนรวม มาเพื ่อใช้ในการพัฒนาองค์กร และมีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นองค์กรแห่งความสุข ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมทุกวันสำคัญตามประเพณีไทย และ     
เนื ่องในโอกาสวันเกิดของบุคลากร วันขึ ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานบวช และงานอื ่นๆ เพื ่อเป็นการ           
สานสัมพันธ์พี ่น ้องชาวกุดรังให้เป็นน้ำหนึ ่งใจเดียวกัน สามัคคีกัน พึ ่งพาอาศัยกัน จนนำไปสู ่องค์กร             
แห่งความสุขอย่างแท้จริง 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. หน่วยงานมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน  
2. ผู้บริหารทุกส่วนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
3. สร้างกระแสสร้างสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรทั้งในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง  และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลทุกแห่ง  
4. เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการประเมิน HAPPINOMETER  
5. ร่วมมือกันสร้างองค์กรแห่งความสุขให้ครบทุกด้าน และช่วยเหลือกันในด้านที่ไม่ดี 
 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
หลายปี บุคคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน ระบบ 
สวัสดิการ ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กร ความก้าวหน้าทางสายงาน เส้นทางการเติบโต 
ทางอาชีพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบการบริหารของราชการ เช่น หน่วยงานไม่สามารถให้พนักงานกระทรวง 
สาธารณสุข และพนักงานราชการบรรจุเป็นข้าราชการได้ทุกคน หรือการบรรจุเป็นลูกจ้างรายเดือน แต่สามารถ 
แนะนำและผลักดัน หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถ เป็นที่ต้องการของระบบราชการ เพื่อส่ง 
บุคลากรที่มีความสามารถไปบรรจุรับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่สามารถธำรง รักษา พนักงาน กระทรวง 
สาธารณสุข และพนักงานราชการ เหล่านี้มาพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้ ในทางกลับกันได้สร้าง 
บุคคลที่มีศักยภาพ เพื่อไปพัฒนาประเทศ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผลดีต่องานสาธารณสุขและประเทศชาติ    
ในส่วนข้าราชการก็ไม่สามารถให้ความก้าวหน้าสูงสุดในตำแหน่งหน้าที่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของการปรับ 
ระดับสูงขึ้นซึ่งจะต้องมีระบบการคัดเลือกที่เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้        
ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ปี 2563 - 2565 

ปัจจุบันสังคมโลกมีความพยายามพัฒนาตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงคุณภาพมากขึ ้นทั ้งในด้าน         
การพัฒนา คน จิตใจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนำไปสู่การมีสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข ในประเทศไทยได้มีการดำเนินงานเพ่ือสร้างความสุขของประชาชน 
โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมาย “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย มีการดำเนินงาน
พัฒนาองค์กรแห่งความสุขในปี 2565 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)   
ซึ่งเป็น 1 ในยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  ที่กระทรวงสาธารณสุข     
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) โดยจัดให้มี
บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ที่สามารถให้การบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นในการให้บริการ
สาธารณสุขต่อประชาชนให้ได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเน้นหนักในประเด็นการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ 
(HRH Transformation) โดยมีค่านิยมร่วมขององค์กร MOPH (Share Value) เป็นรากฐานของการขับเคลื่อน
ทั้งหมด ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People  Excellence) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุม
พิสัย มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล      
เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุกในการทำงาน และมีเป้าหมายเชิงระบบ สุขภาพตามที่องค์การอนามัยโลกได้
กำหนดไว้ในเป้าหมายกำลังคนด้านสุขภาพ ค.ศ. 2030 (Global strategy on Human Resources for 
Health: Workforce 2030) ว่ากำลังคนด้านสุขภาพต้องมีความเพียงพอ (Availability) ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ (Accessibility) มีคุณภาพ (Quality) และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย    
ได้นำนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการ โดยเริ่มจากถ่ายทอดนโยบายคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรอบการดำเนินงาน บรรจุในแผนยุทธศาสตร์
ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (KPIs) สู่การปฏิบัติการระดับ
อำเภอ (CUP) ซึ่งได้มีการลงพ้ืนที่อำเภอเพ่ือนิเทศและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนประเมินผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 1 ครั้ง/ ปี เพื่อนำผลจากการประเมินมาประกอบการบริหารจัดการ       
งานสาธารณสุขและเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา       
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ปี 2563 – 2565 โดยใช้ 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ 

1. Plan วางแผน  
2. Act ปฏิบัติตามแผน  
3. Observe สังเกต ตรวจสอบ  
4. Reflect ให้ข้อมูลย้อนกลับ       
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงาน 

ที่ส่งผลต่อการพัฒนา ความสุขของบุคลากร ให้มีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพจิตที่ดี จะเป็นแรงเสริมให้มี
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ความจูงใจในการทำงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดงานสำเร็จ ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีการศึกษาและผลการศึกษา   
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ปี 2563 – 2565 โดยใช้ 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) ผู้ร่วมวิจัยคือผู้รับผิดชอบงานสร้างสุขหรือนักสร้างสุขเครือข่ายบริการ
ทุกแห่ง จำนวน 23 คน ขอบเขตการพัฒนาในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ทั้ง 21 แห่ง      
เก็บข้อมูลแบบประเมินความสุขของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย จำนวน 135 คน        
เก็บข้อมูลแบบประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสุข รายงาน
ผลการจัดกิจกรรมสร้างสุข ตามแผนสร้างสุข รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement : PA) แบบประเมินคุณภาพ โดยสนทนากลุ่มประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานพัฒนา  

ผลการศึกษา  
ผลการศึกษาตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAOR) 4 ขั้นตอน พบว่า 1. บริบทด้านความสุข

ของบุคลากร พบว่าจากผลการประเมินความสุข พบปัญหาความสุขด้านการเงิน ร้อยละ 49.03 อยู่ในระดับ    
ไม่มีความสุข ด้านความผ่อนคลาย ร้อยละ 65.70 อยู่ในระดับมีความสุข ความสุขภาพรวมร้อยละ 69.62      
อยู่ในระดับมีความสุข ผลการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความสุขของบุคลากรสรุปได้ว่า บุคลากร      
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีหนี้สินมาก ยังไม่มีระบบการดูแลบุคลากรด้านนี้  เสนอแนะให้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด และส่งเสริมรายได้เสริมแก่บุคลากร จ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา แต่ละ
หน่วยงาน ได้วางแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จัดทำแผนสร้างสุข แผนการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความสุขบุคลากร 2 . จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี ้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กร         
แห่งความสุข และหน่วยงานปฏิบัติตามแผนสร้างสุข มีการนิเทศงาน แนะแนวการดำเนินงาน จัดการอบรม
พัฒนาให้นักสร้างสุขสามารถจัดการข้อมูลการประเมินความสุข การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือการสร้างความสุขของบุคลากร เช่น กิจกรรมชมรมสร้างสุข (ชมรมออกกำลังกาย,ชมรมธรรมะ
สร้างสุข) กิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู้เรื่องการจัดการการเงิน Happy Money Program สร้างระบบ
การสื่อสารเร่งด่วน หารือให้คำปรึกษาผ่าน Application Line กลุ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยใช้สื่อ 
Social Media เป็นสื่อกลางของอำเภอ เพื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและสร้างความตื่นตัวในการดำเนินงาน เกิดสร้างกระแสการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสร้างจุดขาย 
(Gimmick) PMQA & Happy MOPH โดยการบูรณาการร่วมกับงาน PMQA ซึ่งเป็นงานพัฒนาคุณภาพของ
องค์กร ให้กิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงานโดดเด่น 3. สังเกต ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาโดยการ
รายงานผล การประเมินตนเอง การจัดทำแผนงาน/โครงการ และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย แบบสรุปผล            
การวิเคราะหข์้อมูลความสุขของบุคลากร การรายงานผลการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมสร้างสุข ตามแผน
สร้างสุขได้ครบทุกกิจกรรม พร้อมทั้งมีการคืนข้อมูลให้กลับทุกหน่วยงาน ผลการพัฒนาความสุขของบุคลากร 
พบว่าดำเนินการผ่านเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ครบทั้ง 21 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
ค่าเฉลี่ยโกสุมพิสัยประเมินร้อยละ 100 จากนั้นได้นำข้อมูลผลการวิเคราะห์ความสุขมาสรุปความเชื่อมโยง      
สู่แผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีการจัดกิจกรรมตามแผนสร้างสุข บุคลากรให้ความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุข ผลการประเมินความสุขภาพรวม ความสุขด้านการเงิน ความสุขด้านความผ่อนคลาย 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 69.62 , 49.03 , และ 65.70 ตามลำดับ 4. การสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
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แก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน แต่ละหน่วยงานถอดบทเรียน
การดำเนินงานหรือกิจกรรมสร้างสุขที่โดดเด่นออกมาเป็น Success Story หรือ Bright Spot และรวบรวม
องค์ความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอ่ืนได้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
หน่วยงานเครือข่ายมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งนอกจากหน่วยงานจะพัฒนาองค์กรสร้างสุข 

ตามเกณฑ์พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานแล้ว หน่วยงานต้องมีการค้นหากิจกรรมสร้างสุข     
ที่โดดเด่นของหน่วยงาน กิจกรรมสร้างสุขต่างๆ ต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ สร้างกระแส  สร้างสุขให้เกิดขึ้น     
ในองค์กร บุคลากรในองค์กรต้องรับทราบว่ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมตามกลุ่มวัย กิจกรรมในวัน
สำคัญ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกิดจากแผนงานสร้างสุข คือกิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรจัดขึ้นเพื่อบุคลากรทุกคน 
เป็นการสื่อสารองค์กรแห่งความสุขให้บุคลากรทุกคนได้ทราบ รับรู้ กล่าวถึง เกิดกระแส เกิดวัฒนธรรมสร้างสุข  
ทีจ่ะก่อให้เกิดการสร้างสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

นอกจากการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน จังหวัดมหาสารคามได้มีแนวทางในการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การดำเนินงานโดยการนิเทศแนะแนวทางการดำเนินงาน โดยสสจ. ลงพ้ืนที่ทุกอำเภอ เพ่ือชี้แจงนโยบาย
การดำเนินงานอีกครั้ง แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโดยละเอียด ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูล         
ผลการประเมินความสุข การดำเนินงานสร้างสุขและปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน เกิดการวางแผนกิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงานที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที ่

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
- ระบบประเมินทางเว็ปไซต์ MOPH ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน เนื่องจากผู้ประเมินลงทะเบียนก่อน   

เข้าประเมินความสุขได้ ขั้นตอนซับซ้อน จำนวนข้อประเมินมาก ทำให้บุคลากรรู้สึกยากลำบากในการประเมิน    
ทำให้ทำแบบประเมินไม่เสร็จ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ขึ้น In progress  

- การลงทะเบียน Admin การตรวจสอบเป้าหมายการดำเนินงานของแอดมิน และการแจ้ง          
Username & Password ค่อนข้างมีความซับซ้อน แอดมินบางคนไม่สามรถเข้าระบบได้ ต้ องแจ้งรีเซท
รหัสผ่าน   

- การคืนข้อมูลดิบให้กับแอดมินเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ทันที ต้องทำการแปลงไฟล์ก่อน     
จึงจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้   

- ข้อมูลดิบที่คืนให้ ส่วนของ HPI ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคลากรคนไหนยังไม่ประเมิน ทำให้      
ไม่สามารถติดตามการกรอกข้อมูลได้  

- การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมสร้างสุขที่มีการรวมจำนวนคน จำนวนมากและ 
งบประมาณจัดไว้เพ่ือการควบคุมโรค จึงมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา  
- ควรปรับปรุงระบบการประเมินความสุขให้เอื้อต่อบุคลากรและแอดมินผู้ดูแลข้อมูล  
- ควรปรับระยะเวลาการประเมินให้เสร็จสิ้นก่อนไตรมาสที่ 1 เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการในขั้นตอน 

ต่อไปได้เสร็จสิ้นตามแผนงาน/โครงการ 
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สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

 
จากแผนภูมิ จะเห็นว่าภาพรวมในการประเมิน Happinometer ของบุคลากรในหน่วยงาน เรียงลำดับ

ประเด็นการประเมินจากคะแนนสูงสุดถึงต่ำสุด  
1. Happy Family ครอบครัวดี 78.46  
2. Happy Heart น้ำใจดี 78.44  
3. Happy Soul จิตวิญญาณดี 76.33  
4. Happy Work Life การงานดี 70.96  
5. Happy Society สังคมดี 70.77  
6. Happy Brain ใฝ่รู้ดี 69.69  
7. Happy Body สุขภาพกายดี 67.22  
8. Happy Relax ผ่อนคลายดี 65.80  
9. Happy Money สุขภาพเงินดี 49.03  
เมื่อวิเคราะห์เทียบคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน คะแนนที่ได้มากที่สุด ได้แก่ คอบครัวดี รองลงมาได้แก่  

น้ำใจดีและจิตวิญญาณดี ตามลำดับ ส่วนที่มีความสุดน้อยที่สุด คือสุขภาพการเงินดี 
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เมื่อวิเคราะห์ความผูกพันองค์กร โดยแบ่งระดับความผูกพันออกเป็น 3 ระดับ  
1. ความผูกพันระดับสูง ช่วงคะแนน 80.00 - 100 คะแนน  
2. ความผูกพันระดับกลาง ช่วงคะแนน 60.00 - 79.99 คะแนน  
3. ความผูกพันระดับต่ำ ช่วงคะแนน 0 - 59.99 คะแนน  
คะแนนเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย เฉลี่ย 73.79 

คะแนน นั่นคือ บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันระดับ กลาง แต่แยกในรายบุคคล มีบุคคลที่อยู่ในระดับต่ ำ     
(0 -59.99 คะแนน) จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.55 โดยเฉพาะความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร จึงจำเป็น
ที่จะให้คำปรึกษา เพ่ือให้กำลังใจ และให้เรียนรู้การที่จะอยู่ต่อกับบุคลในองค์กร 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีหลายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และปรับเปลี่ยนในหลายเรื่อง เนื่องจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านไปอย่างรวดเร็ว การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน โดยมีมิติสุขภาพในเรื่อง การส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟูสภาพความเสียหาย
จากโรค ให้กลับสู่สภาวะปกติให้มากที่สุด เริ่มที่นโยบายรัฐบาลที่เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพ 
จากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ได้แก่ อัตราป่วย อัตราการตาย สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ   
การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมของประชาชนของอำเภอชื่นชม โดยดำเนินกระบวนการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอำเภอ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Project Setup)   
1. จัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ  
2. จัดเรียงลำดับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน (SWOT analysis)  
1. ปัจจัยภายใน S : Strength จุดแข็ง W : Weakness จดุอ่อน  
2. ปัจจัยภายนอก O : Opportunity โอกาส T : Threat อุปสรรค  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และอัตลักษณ์  
วิสัยทัศน์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชื่นชม ปี 2562 – 2566  
องค์กรนวัตกรรมสร้างสุขท่ีเป็นเลิศ (Excellence for Health Innovative Organization)  
พันธกิจ จัดบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ค่านิยมองค์กร : EHIO   

1. E: Ethics คุณธรรมและจริยธรรม  
2. H: Humanity ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
3. I: Integrality ความเป็นหนึ่งเดียว  
4. O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม  

เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ บูรณาการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ พชอ.ชื่นชม  

1. คนชื่นชมทุกช่วงวัยคุณภาพชีวิตดี  
2. ชื่นชมเมืองน่าอยู่ (เมืองปลอดภัย เมืองสะอาด เมืองสีเขียว และเมืองพลังแห่งความดี) 

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาอำเภอ (Strategies) ต้องทำสิ่งใดบ้าง     
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด  

ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอำเภอ  
ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำมีความชัดเจนในการถ่ายทอดกระบวนการทำงานจากจังหวัดสู่อำเภอ และจากอำเภอสู่ตำบล  
2. มีความเป็นหนึ่งเดียวของทีมบุคลากร ทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมหมอครอบครัว  
3. ทีมขับเคลื่อนระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เข้มแข็ง 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม ขออุทิศตนด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้ชาวชื่นชมมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ฮัก แพง เบิ่งแยงกัน ตลอดไป” การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขอำชื่นชม จังหวัด 
มหาสารคาม ควรเพิ่มกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขให้มีความหลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายเดียวกัน เพ่ือครอบคลุมถึงบุคลากรวิชาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ประเด็น Success Story  

จากการสำรวจ Happinometer ของบุคลากรโรงพยาบาลโพนทราย พบว่าอิทธิพลของกิจกรรม  
สร้างสุขในองค์กรตามแนวทางความสุข 9 ประการที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานมากที่สุดคือ กิจกรรม 
Happy Money (ใช้เงินเป็น) บุคลากรมีภาวะหนี้สินและไม่มีเง ินออม ทำให้มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ         
การทำงานส่งผลให้ตั้งใจลาออกหรืออยากเปลี่ยนงานทำต้องการรายได้สูงๆ ผู้บริหารจึงได้กำหนดแผนในการ
ดำเนินกิจกรรมด้าน Happy Money เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ลดการลาออก และพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบต่อไป  

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

จากการทบทวนพบสาเหตุในด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็น) ของบุคลากรในโรงพยาบาลโพนทราย 
คือการมีหนี้สินไม่มีเงินออม จึงได้ค้นหาสาเหตุและดำเนินการจัดกิจกรรม โดยเข้าร่วมอบรมด้านการออมเงิน  
และการบริหารจัดการเงิน เปิดตลาดนัดสินค้าราคาถูกของสหกรณ์ร้านค้า เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อ 
บ้านและรถยนต์ดอกเบี้ยราคาถูก มีการจัดตั้งธนาคารในโรงพยาบาลโดยประชาสัมพันธ์ให้มีการออมเงินรายวัน 
ฝากเงินได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนเงิน มีดอกเบี้ยคืนให้เมื่อครบสิ้นปีในอัตราไม่ต่ำกว่าธนาคารทั่วไป มีการนำ  
เงินฝากมาจ่ายสินเชื่อในราคาดอกเบี้ยต่ำ ให้บุคลากรกู้ยืมได้ในวงเงินที่กำหนดและจ่ายคืนทุกเดือน โดย         
ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานอาสาสมัครเข้ามาทำหน้าที่บริหารการเงินของสมาชิก ดำเนินการมาได้
เป็นเวลา 3 ปี พบว่าบุคลากรมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นและมีเงินฝากออมเก็บไว้ยามฉุกเฉิน  มีการ
ประเมินความสำเร็จของการสร้างสุขและนำผลมาพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล ความผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็น 
สมาชิกท่ีดีขององค์กร ทำให้การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

ควรมีการจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงหมั่นตรวจสอบและติดตามการดำเนินกิจกรรม 
เพื่อให้ยั ่งยืนตลอดไปและควรเสริมกิจกรรมบางอย่าง เช่น การหารายได้หรือเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่ม      
เพ่ือลดภาวะหนี้สินได้และทำให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนส่งผลให้มีความสุขมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวดักาฬสินธุ ์

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สถานการณ์และสภาพปัญหา  

ผลการสำรวจข้อมูลดัชนีวัดความสุข Happinometer ของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลฆ้องชัย ในปี  
2564 พบว่าค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรภาพรวม ร้อยละ 62.8 

 

 
 

จากตาราง พบว่า คะแนนสุขภาพที่ได้คะแนนมากสุด 3 อันดับแรก คือ น้ำใจดี (Happy Heart) ,        
จิตวิญญาณด ี(Happy Soul) และครอบครัวดี (Happy Family) ค่าคะแนน ร้อยละ 70.65, 69.28 และ 66.79  
ตามลำดับ คะแนนสุขภาพที่ได้คะแนนน้อยที ่สุด 3 อันดับ คือ การเงินดี (Happy Money) , ผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) และ การงานดี (Happy Work Life) ค่าคะแนนร้อยละ 48.82 , 55.07 และ 59.85 ตามลำดับ  

การบริหารจัดการ  
จากข้อมูลดังกล่าว โรงพยาบาลฆ้องชัยได้มีการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับองค์กร

คุณธรรม และทีมประสานงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งทีมคุณธรรมจริยธรรม  และองค์กรสร้างสุข    
โดยการมีส่วนร่วมบุคลากรในหน่วยงาน โดยยึดหลักการ 3 ประการ คือ 1. คนทำงานมีความสุข (Happy  
People) 2. ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) และ 3. การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) มีแผน 
องค์กรแห่งความสุข โครงการสร้างการทำงาน คณะทำงาน และมีการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนงาน    
และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพ่ือนำมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการดำเนินงาน  
ผลการประเมินความสุขระดับบุคลากร 
 

 
 

ซึ่งจากตาราง พบว่า ค่าคะแนนความสุขในแต่ละด้านมีค่าเพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความส ำเร็จ  
ในการดำเนินการสร้างสุขขององค์กรแห่งความสุข และมุ่งหวังว่าในปีงบประมาณต่อๆไป ค่าคะแนนความสุข
ของบุคลากรในแต่ละด้านจะเพิ่มสูงมากขึ้น เป็นองค์กรที่ให้บริการสุขภาพประชาชน  ที่ประชาชนสุขภาพดี  
เจ้าหน้าที่มีความสุข สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขคุณภาพ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีการปลูกฝังค่านิยมองค์กร SMART 

ให้กับบุคลากรทุกหน่วยงานและถือปฏิบัติ  
2. มีการถ่ายทอดนโยบายองค์กรแห่งความสุข กำหนดคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร เพื่อขับเคลื่อน   

การสร้างองค์แห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม  
3. ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขร่วมกัน 
 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
การดำเนินงานองค์กรสร้างสุขของหน่วยงาน ไม่ตอบสนองต่อปัญหาส่วนบุคคล ของบุคลากรทำให้ยัง     

ไม่สามารถสร้างความสุขให้บุคลากรได้ อีกทั้งในบางมิติเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขระดับองค์กร ควรมีการ 
ดำเนินงานสร้างความสุขประเด็น การผ่อนคลายดี (Happy Relax) และประเด็นสุขภาพกายดี (Happy Body)  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความสุขให้กับบุคลากร บุคลากรสุขภาพกายและใจดี มีความสุขในการทำงาน 
 
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 
หมวดที่ 1 การนำองค์กร  

1.1 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข  
ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายองค์กรแห่งความสุข โดยจะมีการกำหนด 

นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และของกระทรวงสาธารณสุข  
ปรับปรุงในทุกๆปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายองค์กรแห่งความสุข 

 
ผู ้บริหาร/ทีมนำองค์กรประกาศ ถ่ายทอดนโยบายองค์กรแห่งความสุขไปยังบุคลากรทุกระดับ          

ซึ่งผู้บริการจะมีการถ่ายทอดนโยบายในที่ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการประชุมที่เจ้าหน้าที่  เข้าร่วม
ทุกคน เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข อีกทั้งมีการติดคำประกาศนโยบาย
องค์กรแห่งความสุข ในบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
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มีการประกาศวิสัยทัศน์นโยบายองค์กรแห่งความสุขให้กับบุคลากร 

 
ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และเป้าหมายขององค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในองค์ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ที่จำเป็น 
ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 

 
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งการจัดอบรมในหน่วยงานและการส่งบุคลากรไปภายนอกหน่วยงาน 

 
ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงาน          

มีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ ซึ่งผู้บริหารโรงพยาบาลฆ้องชัยได้เล็งเห็นถึงความส ำคัญ      
ในจุดนี้มาก มีการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับการทำงาน มีจุดพักผ่อน
ของเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากภายในองค์กร 
ชุมชน เพ่ือลดความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ 
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มีการวัดและประเมินความสุขระดับบุคลากรและระดับองค์กร ซึ ่งจะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์           
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าประเมินตามช่วงเวลาที่กำหนด นำผลการประเมินมาวางแนวทางในการดำเนินการหรือ
จัดกิจกรรมต่อไป  

ผลการประเมินความสุขระดับบุคลากร ปีงบ 2564 (ก่อนดำเนินกิจกรรม)   

บุคลากรตอบแบบประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer) ร้อยละ 90 จำนวนบุคลากร
โรงพยาบาลฆ้องชัย จำนวน 90 คน ตอบแบบสอบถาม 91 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00   

สรุปคะแนนสุขภาพได้ดังนี้ สุขภาพกายดี ร้อยละ 62.10, ผ่อนคลายดี ร้อยละ 55.07, น้ำใจดี ร้อยละ  
70.65, จิตวิญญาณดี ร้อยละ 69.28, ครอบครัวดี ร้อยละ 66.79, สังคมดี ร้อยละ 63.47, ใฝ่รู ้ดี ร้อยละ  
62.68, สุขภาพเงินดี ร้อยละ 48.82, การงานดี ร้อยละ 59.85, ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ร้อยละ 62.08,  
ความผูกพัน ร้อยละ 62.16, สมดุลชีวิตกับการทำงานโรงพยาบาลฆ้องชัย ร้อยละ 54.42  

ผลการประเมินความสุขระดับบุคลากร ปีงบ 2565 (ล่าสุด)  

โรงพยาบาลฆ้องชัย มีบุคลากรทั้งหมด 96 คน มีการประเมินความสุข ด้วยตนเอง : HAPPINOMETER 
จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 92.71 ซึ่งพบว่าประเด็นที่บุคลากรมีคะแนนความสุขมากที่สุดคือ Happy 
Heart (น้ำใจดี) คิดเป็นร้อยละ 73.14 หมายถึง มีความสุข และประเด็นที่บุคลากรมีคะแนนความสุขน้อยสุด
คือ Happy Money (สุขภาพการเงินดี) คิดเป็นร้อยละ 53.55 หมายถึงมีความสุขแต่ไม่มาก โดยภาพรวมพบว่า     
มีระดับคะแนนอยู่ที่ ร้อยละ 65.03 หมายถึงมีความสุข 

 
มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร โดยจะมี 

การประชุมคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ในกรณีที่พบปัญหา จะมีการวางแนวทางแก้ไข  
พัฒนา และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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หมวดที่ 2 กระบวนการ  
2.1 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน  
มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและ 

สะดวกสบาย การทำงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มีการจัดสถานการณ์เพื ่อลดความเสี ่ยงในการ         

แพร่กระจายเชื้อ มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีทีมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ  
ทีมอนามัย สิ่งแวดล้อมคอยกำกับดูแล 

มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ และมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
มีการสร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม โดยมีการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สวยงามน่าอยู่ มีการทำสวนหย่อมหน้าโรงพยาบาลเพื่อสร้างความร่มรื่น มีจุดพักผ่อน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการทำกิจกรรม 5ส. ร่วมกันภายในโรงพยาบาลทุกๆ วันพฤหัสเพื่อให้สถานที่ทำงาน
สะอาดน่าอยู่ เหมาะแก่การทำงาน  
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มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม โดยมี 
การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ร่วมถึงกิจกรรม 
ที่แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญู ความสามัคคีภายในองค์กร เช่น การแข่งขันกีฬาสามัคคี กิจกรรม 5ส.  
การรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
รวมถึงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกษียณในปีนั้น  

มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) โดยมีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน การสร้างความสมดุลให้กับชีวิต การจัดกิจกรรม    
ออกกำลังกายในทุกๆวันพุธ ร่วมกับกิจกรรมก้าวท้าใจ กิจกรรมธรรมะบำบัด การทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม 

 
2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร  
บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงานได้ โดยผ่านการประชุมประจำเดือน     

ที่จะจัดขึ้นเพื่อพบปะระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ สอบถามถึง 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื ่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน รวมถึงสอบถามข้อเสนอแนะ         
จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

มีการเปิดโอกาสหรือมีช่องทางในการสื่อสารจากบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร โดยมีช่องทาง
สื่อสาร คือไลน์กลุ่มโรงพยาบาล “ครอบครัวฆ้องชัย” ที่เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ทุกคน 

มีการจัดข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารภายในหน่วยงาน มีการจัดทำฐานข้อมูล และวิเคราะห์ 
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน  

มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ในหน่วยงาน   
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน และการปรับปรุงผลงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยจะ

มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในแต่ละกลุ่มงานก่อน จากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพ           
ของโรงพยาบาล มีการถอดบทเรียนร่วมกัน 

 
มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน และการปรับปรุงผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์  
3.1 ผลลัพธ์ระดับองค์กร  

1. การประเมินสุขภาวะองค์กร (ครั้งล่าสุด) เมื่อเดือนมกราคม 2565 ค่าคะแนนการประเมิน 66.83 
2. การประเมินสุขภาวะองค์กร (ครั้งก่อน) เมื่อเดือนกรกฎาถม 2565 ค่าคะแนนการประเมิน 99.18 

หมายเหตุ วัดผลประเมินจากการประเมินปฏิบัติการ”สาสุขอุ่นใจ” ปีงบประมาณ 2565  
3.2 ผลลัพธ์ระดับบุคลากร  

1. การประเมินความสุขระดับบุคลากร (ครั้งล่าสุด) เมื่อปีงบประมาณ 2564 ค่าคะแนนการประเมิน 62.08  
2. การประเมินความสุขระดับบุคลากร (ครั้งก่อน) เมื่อปีงบประมาณ 2565 ค่าคะแนนการประเมิน 65.03  

หมายเหตุ วัดผลประเมินจาก Happinometer 
3.3 องค์กรมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างสุขท่ีมีความต่อเนื่อง  

โดยโรงพยาบาลฆ้องชัย เริ่มมีการดำเนินการองค์กรแห่งความสุข และการดำเนินการสร้างสุขตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 5 ปี 
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เขตสุขภาพที่ 8 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดเลย จงัหวัดเลย 

 
1. สถานการณ์ และสภาพปัญหา 

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มีระบบบริการ
คุณภาพ เพื่อชาวเลยสุขภาพดี” ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย เจ้าหน้าที่มีความสุข โดยมี
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2565 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการกำลังคน 
แผนงานที่ 9 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและส่งเสริมความสุขในการทำงาน โครงการส่งเสริมความสุข   
ในองค์กร กำหนดให้เป็นนโยบายและประเด็นมุ่งเน้นของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นั้น 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ดำเนินการประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) 
และประเมินองค์กรแห่งความสุข (HPI) ปีงบประมาณ 2565 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายประเมิน Happinometer จำนวน 3,527 คน ได้เข้าประเมินจำนวน 3,111 คน    
คิดเป็นร้อยละ 88.21 และมีค่าความสุขเฉลี่ยภาพรวม ร้อยละ 63.98 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กร    
อยู่ในระดับ “มีความสุข” ตัวท่านและผู้บริหารต้องร่วมมือกันสร้างเสริม และสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นต่อไป 
การประเมินองค์กรแห่งความสุข (HPI) มีค่าเฉลี่ยภาพรวมร้อยละ 62.50 สะท้อนให้เห็นว่าสภาวะบุคลากร    
ในองค์กรกำลังพัฒนา และได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จำนวน 156 แห่ง 
ได้แก่ สสจ.เลย, รพท.เลย รพช.ทุกแห่ง, สสอ.ทุกแห่ง และ รพ.สต.ทุกแห่ง มี Success Story หรือ Bright 
Spot จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข อำเภอละ 1 แห่ง นั้น 
 

หมวดที่ 1 การนำองค์กร 
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แผนการพัฒนางานที่กำหนดกิจกรรมชัดเจน วัดผล Small Success 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 

1. กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มีระบบบริการคุณภาพ เพื่อชาวเลย
สุขภาพดี”  

2. ขับเคลื่อนงานภายใต้ประเด็นพัฒนาพัฒนาที่ 4 แผนงานที่ 9 มีโครงการรองรับ 3 โครงการ 
3. มีแผนการพัฒนางานที่กำหนดกิจกรรมชัดเจน วัดผล Small success ได ้
4. กำหนดเป็นตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ระหว่าง นพ.สสจ. - ผอ.รพ. - สสอ. 
5. มีกิจกรรมสร้างความสุขทุกมิติตามแบบประเมินความสุข Happinometer ครอบคลุมทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์
● บคุลากรในหน่วยงานมีการ
ประเมินความสขุของคนท างาน

(Happinometer) ≥ รอ้ย

ละ80 

● องคก์รแห่งความสขุที่มี
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ผลการดำเนินงานสู่ผลลัพธ์ 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

ตารางที ่1 ผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขจังหวัดเลย 

ผลสำเร็จ/ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 

2560 2562 2564 2565 
จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขเป็นเลิศ
มี Success Story หรือ Bright Spot 

3 แห่ง - 1 3  

ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีการประเมิน
ดัชนีความสุขคนทำงาน (Happinometer) เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 2 60.77 64.27 - 63.98 

ที่มา : Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560, 2562, 2565 

2.1 การประเมินผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Public Organization Index) 
ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ประเมินสุขภาวะองค์กรของหน่วยงาน 

Happy Public Organization Index ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกคน ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จำนวน 340 คน มีจำนวนบุคลากรเข้าตอบแบบประเมิน จำนวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 (เป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 70) ผลการประเมินสุขภาวะองค์กรของหน่วยงาน
(HPI) พบว่ามีค่าคะแนนระดับสุขภาวะองค์กร ร้อยละ 62.50 สะท้อนให้เห็นว่าสภาวะบุคคลากรในองค์กร
กำลังพัฒนา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความสำเร็จ (Success) ร้อยละ 82.45 สะท้อนให้เห็นว่าสภาวะ
บุคคลากรในองค์กรน่าปลื้มที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านการลงทุนเพื่อสร้างสุข (Investment) 
ร้อยละ 53.77 สะท้อนให้เห็นว่าสภาวะบุคลากรในองค์กรต้องเพ่ิมความใส่ใจ  
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ตารางที ่2 จำนวนการบันทึกข้อมูลแบบประเมินความสุขทุกมิติ Happy Public Organization Index    
จังหวัดเลย 2565 แยกตามประเภทหน่วยงาน 

ประเภทหน่วยงาน 
จำนวนหน่วยบริการ 

ทั้งหมด (แห่ง) 
จำนวนบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย (คน) 
จำนวนที่ทำแบบ
ประเมิน (คน) 

ร้อยละ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 14 - - 
โรงพยาบาลเลย 1 63 22 34.92 
โรงพยาบาลชุมชน 13 109 3 2.75 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  14 27 - - 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 127 127 - - 

รวม 156 340 25 7.35 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยองค์กรแห่งความสุขทุกมิติตามแบบประเมินความสุข Happy Public Organization Index 
จังหวัดเลย ปี 2565 แยกรายด้านตามประเภทหน่วยงาน 

ที่มา : Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 

2.2 การประเมินผลตามแบบ Happinometer ปี 2565 
ผลการประเมินตามแบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงาน      

ในประเทศไทย 9 ด้าน (Happinometer) กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเลย ตอบแบบประเมิน 
Happinometer จำนวน 3,527 คน มีบุคลากรเข้าตอบแบบประเมิน จำนวน 3,111 คน คิดเป็นร้อยละ 88.21 
(เป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละ 70) และมีค่าเฉลี่ยความสุขโดยรวม ร้อยละ 63.98 มิติที่มีค่าสูงที่สุด คือ น้ำใจดี 
(Happy Heart) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.49 รองลงมาได้แก่ มิติจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ร้อยละ 71.15 , มิติ
ครอบครัวดี (Happy Family) ร้อยละ 66.98, มิติใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ร้อยละ 65.57, มิติการงานดี (Happy 
Work Life) ร้อยละ 65.38, มิติสังคมดี (Happy Society) ร้อยละ 65.31, มิติสุขภาพกายดี (Happy Body) 
ร้อยละ 61.58, มิติผ่อนคลายดี (Happy Relax) ร้อยละ 56.37 และมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสุขภาพ
ทางการเง ิน (Happy money) มีค่าเฉลี ่ยร ้อยละ 51.03 โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยความสุขภาพรวม
ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82 
 
 
 

ลำดับ มิติรายด้าน 
สุขภาวะของคนในองค์กร (ร้อยละ) 

รพท. รพช. รวม 
1 ความสำเร็จ 79.17 85.73 82.45 
2 การบริหาร 51.67 59.92 55.79 
3 สุขภาพกาย-ใจ 53.24 66.34 59.79 
4 บรรยากาศ 49.58 71.83 60.70 
5 การลงทุนเพ่ือสร้างสุข 44.1 63.44 53.77 
สุขภาวะของคนในองค์กรรวม 55.55 69.45 62.50 
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ตารางที่ 4 จำนวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประเมิน Happinometer ปีงบประมาณ 
2565 แยกตามประเภทหน่วยงาน 

ลำดับ หน่วยบริการ 
ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 สสจ. 106 95 89.62 
2 รพท.       1,419          1,172  82.59 
3 รพช.       1,392          1,342  96.41 
4 สสอ. 81 68 83.95 
5 รพ.สต. 529           434  82.04 

  รวม      3,527          3,111  88.21 
ที่มา : Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความสุขทุกมิติตามแบบประเมินความสุข Happinometer จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 
2565 แยกรายด้านตามประเภทหน่วยงาน 

ลำดับ มิติรายด้าน 
ค่าเฉลี่ยของระดับความสุข (ร้อยละ) 

สสจ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. ภาพรวม 

1 สุขภาพกายด ี(Happy Body)  60.74 58.63 60.34 60.88 67.33 61.58 
2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax)  58.68 50.57 53.98 57.79 60.84 56.37 
3 น้ำใจดี (Happy Heart)  71.79 65.97 69.95 78.16 76.59 72.49 
4 จิตวิญญาณด ี(Happy Soul) 69.42 66.83 69.49 75.07 74.96 71.15 
5 ครอบครัวดี (Happy Family) 72.72 59.19 62.92 68.87 71.24 66.98 
6 สังคมด ี(Happy Society) 64.34 59.14 62.14 71.69 69.25 65.31 
7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 64.82 59.77 62.49 70.46 70.34 65.57 
8 สุขภาพเงินดี (Happy Money)  54.67 46.10 50.02 50.64 53.74 51.03 
9 การงานด ี(Happy Work Life)        65.49 58.00 62.29 72.34 68.78 65.38 

ความสุขภาพรวม 64.72 58.25 61.51 67.32 68.12 63.98 
ความผูกพัน 68.24 61.35 65.87 73.28 71.61 68.07 

สมดุลชีวิตกับการทำงาน 52.89 51.13 58.04 59.92 76.89 59.77 
ที่มา : Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสุขรวมของบุคคลในองค์กรแยกเป็นรายด้านจังหวัดเลย ปีงบประมาณ
2562 และปีงบประมาณ 2565 

ปี พ.ศ. 
สุขภาพกายด ี ผ่อนคลายด ี น้ำใจด ี จิตวิญญาณด ี ครอบครัวด ี สังคมด ี ใฝ่รู้ด ี สุขภาพเงินด ี การงานด ี

รวม Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
WorkLife 

ปี 2564 61.58 56.37 72.49 71.15 66.98 65.31 65.57 51.03 65.38 63.98 

ปี 2562 63.87 53.36 70.27 71.04 61.85 63.10 64.42 51.03 60.53 62.16 

ผลต่าง -2.29 3.01 2.22 0.11 5.13 2.21 1.33 - 4.85 1.82 

3. กระบวนงาน/แผนงาน/กิจกรรมสำคัญ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (small success) ปีงบประมาณ 2565 

ตารางที่ 7 แผนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2565 

ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสุข
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และ HPI และได้ส่งผลสรุปวิเคราะห์ข้อมูลให้ทุกหน่วยงาน   
ในสังกัด ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู ่เป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติพัฒนาสุขภาพสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2565 และเพื ่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบประเมิน Happy Public 
Organization Index และ Happinometer ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ สร้างเสริมความสัมพันธ์และ
ส่งเสริมความสุขของบุคลากรในองค์กร ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเลย ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางการการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขให้แก่หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง และให้ 
คปสอ.ทุกอำเภอ คัดเลือกหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบระดับอำเภอละ 1 แห่ง ส่งเรื่องราวของ
ความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย กำหนด
เป้าหมาย จำนวน 14 แห่ง อำเภอละ 1 แห่ง เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมมหกรรมวิชาการ

9 เดือน 1. มีผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
และ HPI ทุกหน่วยงาน 
2. มีแผนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ทุกหน่วยงาน 
3. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยทุกระดับ สสจ. รพท. รพร. รพช. สสอ. 
และ รพ.สต. มีการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
เป็นรูปธรรม  
4. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยทุกระดับ สสจ. รพท. รพร. รพช. สสอ. 
และ รพ.สต. มีการสร้างสุขในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและ          
มีความสุขในการทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ 1. คนทำงานมีความสุข (Happy 
People) 2. ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) และ 3. การทำงานเป็นทีม (Happy 
Teamwork) 
5. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยทุกระดับ สสจ. รพท. รพร. รพช. สสอ. 
และ รพ.สต. มีผลการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ อำเภอละ 1 แห่ง 

12 เดือน มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ อำเภอละ 1 แห่ง  
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สาธารณสุขจังหวัดเลย ปี 2565 และได้เผื่อเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานองค์กรต้นแบบแก่หน่วยงานในสังกัด
ต่อไป 

4. เป้าหมายดำเนินงานตามกระบวนงานสำคัญ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้มีแนวทางในการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ     

และเป็นต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “เป็นองค์กรแห่งความสุข 
ที่มีระบบบริการคุณภาพ เพ่ือชาวเลยสุขภาพดี” ดังนี้ 

กระบวนงาน ค่าเป้าหมาย 
1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยมีเกณฑ์การประเมิน 
   และแนวทางการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข  
2. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มีองค์กรแห่งความสุข 
   ที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

156 แห่ง 
 

อำเภอละ 1 แห่ง 

การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ มิติ กิจกรรม 
1 สุขภาพกายด ี 

(Happy Body)  
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป 2565  
- กิจกรรม ออกกำลังกาย ทุกวันพุธ 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 
- กิจกรรมก้าวท้าใจ 

2 ผ่อนคลายดี  
(Happy Relax)  

- กิจกรรมดอกไม้บานก่อนทำงานทุกวัน เวลา 10.00 น.  
- กิจกรรมนวดผ่อนคลาย และน้ำดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพทุกวัน 

3 น้ำใจดี  
(Happy Heart)  

- กิจกรรมสุขสันตวันเกิด Happy Birthday  
- กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุราชการ 
- กิจกรรมโรงทานต่างๆ 

4 จิตวิญญาณด ี 
(Happy Soul) 

- ร่วมกิจกรรมวันสำคัญร่วมกับศาลาจังหวัดเลยของบุคลากรทุกคน   
- กิจกรรมงานบุญวันสำคัญทางศาสนา  

5 ครอบครัวดี  
(Happy Family) 

- กิจกรรมดูแลบุตรหลานช่วงโรงเรียนปิด 
- กิจกรรมช่วยเหลืองานศพครอบครัวของบุคลากร 

6 สังคมด ี 
(Happy Society) 

- กิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีในองค์กร 5ส. ทุกวันพุธ 
- กิจกรรมมอบของช่วยเหลือเด็กกำพร้าและพ้ืนที่ห่างไกล 

7 ใฝ่รู้ดี  
(Happy Brain) 

-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ/ วิจัย (คลินิกให้คำปรึกษางานวิจัย)  
- อบรมพัฒนาบุคลากรด้านบริหารสาธารณสุขหลักสูตรต่าง ๆ และ 
  ความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ 

8 สุขภาพเงินดี  
(Happy Money)  

- กิจกรรมอบรมหลักสูตรการวางแผนด้านการเงินสำหรับ 
  ข้าราชการและครบเครื่องเรื่องการออมและการลงทุน  
- กิจกรรมกลุ่มไลน์ Happy Money สสจ.เลย ให้คำปรึกษา       
  ด้านการเงิน โดย จนท.ธนาคาร SCB และ KTC 
- ตลาดนัดออนไลน์กลุ่ม Happy Marketing สสจ.เลย 
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ลำดับ มิติ กิจกรรม 
9 การงานด ี 

(Happy Work Life)        
-  

5. การติดตามและประเมินผล 

ตารางที่ 9 ผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2565 
ผลการดำเนินงาน : ปี 2565 

รอบ 9 เดือน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
   มีแนวทางการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข  
2. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  
   มีผลการวิเคราะห์ (Happinometer) และ (HPI) ทุกหน่วยงาน 
3. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย                
   มีแผนปฏิบัติการเพ่ือดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  
   กระทรวงสาธารณสุข และมีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 

156 แห่ง 
 

156 แห่ง 
 

156 แห่ง 

156 
 

140 แห่ง 
 

156 
 

 

100 
 

89.74 
 

100 

6. ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ 
6.1 ทีมผู ้บร ิหารของหน่วยงาน ให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการองค์กร            

แห่งความสุข 
6.2 การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขในรูปคณะกรรมการคณะทำงานที่เป็นตัวแทนของทุกส่วน    

ของหน่วยงานมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินงาน 
6.3 มีโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์และส่งเสริมความสุขในองค์กรในแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2565 ที่ชัดเจน 

7. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอเชิงนโยบาย   
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งกระทบกับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

องค์กรแห่งความสุข ในกิจกรรมที่มีการรวมตัวเพื่อสร้างสัมพันธภาพในองค์กร ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินกิจกรรม
ตามบรบิทและข้อกำหนดในกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ 

หมวดที่ 2 กระบวนการ 
2.1 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุข 

  - สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก 
  - ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 
  - สร้างบรรยากาศ/ทีม 
  - สร้างความสุข/ความผูกพัน 
  - Work Life Balance 

2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้บุคลากร 
- แสดงความคิดเห็นในการทำงาน 
- ช่องทางการสื่อสาร 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
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- การจัดการความรู้ (KM) 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์ 

ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ 

1. ทีมผู้บริหารของหน่วยงาน ให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการองค์กรแห่งความสุข 
โดยมีการประชุมในคณะกรรมการบริหารมอบนโยบาย และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้อง       
และเหมาะสมกับองค์กร 

2. การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขในรูปคณะกรรมการคณะทำงานที่เป็นตัวแทนของทุกส่วน    
ของหน่วยงานมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ผ่านที่ประชุมโดยกำหนดให้กลุ่มงาน        
มีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน 

3. มีโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์และส่งเสริมความสุขในองค์กร ในแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2565 ที่ชัดเจน กำหนดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 
15.00 น. เป็นต้นไป โดยรูปแบบการออกกำลังกายจะหมุนเวียนกันไป เช่น บาสโลป แอโรบิก เดิน-วิ่ง เป็นต้น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
2565 ประเด็นที ่ 5 องค์กรแห่งความสุข เพื ่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื ่อน          
การดําเนินงานองค์กรแห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น ซึ่งส่งผลให้บุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที ่มีความสุข ระบบสุขภาพยั ่งยืน” และนโยบายเน้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการกําลังคน แผนงานที่ 4 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและส่งเสริม 
ความสุขในองค์กร  

จากนิยาม องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เพื ่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการ 
เปลี่ยนแปลง นําพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบได้แก่คนทํางานที่มีความสุข ที่ทำงาน 
น่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์  

จากนโยบายดังกล่าว โรงพยาบาลวังสะพุง จึงได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนองค์กรแห่งความสุข   
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 5 มิติ คือ สุขภาพกายดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ำใจดี 
(Happy Hart) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ไฝรู้ดี 
(Happy Brain) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life) และหลังการพัฒนา       
ได้ประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบความสุข 9 มิติ 
พบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลวังสะพุง มีระดับความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer)            
มีค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 54.05 โดยมีความสุขอยู่ในระดับมากที่สุดคือ จิตวิญญาณดี : Happy Soul ค่าเฉลี่ย 
ความสุข 68.45 รองลงมาคือ น้ำใจดี : Happy Heart ค่าเฉลี่ยความสุข 67.54 ครอบครัวดี : Happy Family 
ค่าเฉลี่ยความสุข 61.54 สุขภาพกายดี : Happy Body ค่าเฉลี่ยความสุข 60.30 ใฝ่รู้ดี : Happy Brain ค่าเฉลี่ย 
54.79 สังคมดี : Happy Society ค่าเฉลี่ยความสุข 54.78 การงานดี : Happy Work ค่าเฉลี่ยความสุข 55.77 
สุขภาพเงินดี : Happy Money ค่าเฉลี่ยความสุข 45.40 ในการขับเคลื่อนแผนสร้างองค์กรแห่งความสุข      
ของโรงพยาบาลวังสะพุง เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งความสุขในปีงบประมาณ 2565 ได้ ร่วมมือกับคณะกรรมการ 
ฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัดโรงพยาบาลวังสะพุง เพื่อดำเนินโครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความสุขขององค์กร รวมถึงให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทำประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ 
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ชื่นชมความดี รับน้องใหม่ ปฐมนิ เทศ เจ้าหน้าที่ใหม่ กีฬาสีภายใน 
กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมบุคลากรเพื่อสร้างขวัญกําลังใจในการทำงาน กิจกรรมเยี่ยมปลอบขวัญให้กําลังใจ
บุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ร่วมทำบุญในกรณีบุคลากร และญาติเสียชีวิต 
กิจกรรม 5 ส.ทุกวันศุกร์ของกลุ่มงานต่าง ๆ กิจกรรมลูกเกิดใหม่ของตึกหญิง กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 
สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น  

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้เห็นว่า โรงพยาบาลวังสะพุง ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข (Happy MOPH) ยึดหลักธรรมมาภิบาล นํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานความสุข 
และความผูกพันต่อองค์กร คาดว่าผลที่ได้จะก่อให้เกิดความสำเร็จของงาน บุคลากรทุกระดับมีความสุข         
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มีความผูกพันต่อองค์กร นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างความสุขของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากร    
เป็นมืออาชีพในการดําเนินงานที่ได้มาตรฐานสากลและตอบสนองต่อนโยบายของโรงพยาบาลวังสะพุงต่อไป  

ผลการดําเนินงาน  
1. สุขภาพกายดี : Happy Body จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง และ  

เพ่ิมมาตรการองกร์กรโดยมีการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ส่งเสริมให้บุคลากรออกกําลังกายตามความสนใจ และความถนัด  

2. น้ำใจดี : Happy Heart กิจกรรมผู ้บริหารเยี่ยมบุคลากรเพื ่อสร้างขวัญกําลังใจในการทำงาน 
กิจกรรมเยี่ยมปลอบขวัญให้กําลังใจบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ร่วมทำบุญ      
ในกรณีบุคลากรและญาติเสียชีวิต  

3. จิตวิญญาณดี : Happy Soul จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าวันเปิดทางเดินเชื่อมตึกอุบัติและฉุกเฉิน  
4. สังคมดี Happy Society จัดบริการคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น Mobile Clinic โครงการหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่  
5. สุขภาพเงินดี : Happy Money จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวทุกเช้าวันพฤหัส โดยส่งเสริมให้

บุคลากรผู้สนใจได้ร่วมทำกิจกรรม โดยการนําผัก ผลไม้ ของกิน ของใช้ มาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
และครอบครัว เป็นการส่งเสริมรายได้ของบุคลากรอีกทางหนึ่ง  

6. ผ่อนคลายดี : Happy Relax มีการสวัสดีปีใหม่ของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล  
7. ไฝ่รู้ดี : Happy Brain ดำเนินการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมให้ความรู้บุคลากร เช่น กิจกรรม KM 

เป็นต้น 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ผู้บริหารโรงพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญมุ่งมั่นสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กำหนด

นโยบายสร้างสุข เป็นผู้นําในการสร้างและพัฒนา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาอย่างเพียงพอ 
และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ด้วยความเต็มใจและ
เสียสละ ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จด้านการ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข” ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง       
ซึ่งแสดงได้จากผลการดําเนินงาน ดังกล่าวข้างต้น 
 
ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันต่อองค์กร เช่น การประกวดหน่วยงานดีเด่น หรือ
บุคลากรดีเด่น ซึ ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์ให้ดีขึ้น       
เพื่อบุคลากรได้รับการยอมรับ การชมเชย ย่อมทำให้บุคลากรมีความรู้สึกภาคภูมิใจได้ว่า ตนเองมีความสำคัญ
ต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรรู้สึกเต็มใจที่จะคงอยู่กับองค์กรต่อไป  

2. การส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม มีการสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่าง
บุคลากรที่มีระดับอายุแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  

3. การส่งเสริมบุคลากรด้านโอกาสและความก้าวหน้าในองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สร้างความผูกพันที่ดีต่อองค์กร  

4. การจัดกิจกรรมโอดี เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร  
5. การส่งเสริม ให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่ากับบุคลากรทุกสายงานอาชีพ ไม่แบ่งแยก วิชาชีพ 

เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ คือ         
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที ่มีความสุข ระบบสุขภาพยั ่งยืน รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ 
(People Excellence Strategy) คือเป็น “คนดี มีคุณค่า มีความผาสุก” โดยได้มีนโยบายให้หน่วยงาน         
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ดำเนินการพัฒนาระบบบริการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพและ
ดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุขเห็นได้จาก ปี 2561 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการกำลังคนเป็นเลิศ Bright Spot ที่มีความโดดเด่น ประเด็น “องค์กรสร้างสุข (Happy MOPH) นอกจากนี้ 
ที่ผ่านมาพบว่า ในมิติด้านผลการประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) เมื่อปี 2562 บุคลากร     
ในสำนักงานสาธารณสุขนครพนม มีค่าเฉลี่ยความสุข โดยรวม 69.5 โดยมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สุขภาพ
ด้านการเงิน (Happy Money) มีค่าเฉลี่ย 48.74 และในปีงบประมาณ 2565 แม้จะเป็นช่วงที่มีสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างหนัก สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขควบคู่กับการปฏิบัติงาน 
ภายใต้แนวคิด “Happy Organization ความสุขจากงานสำเร็จ และเม่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสุข 
Happinometer พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขโดยรวม 62.27 ซึ่งมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ สุขภาพด้านการเงิน 
(Happy Money) มีค่าเฉลี่ย 51.31 ส่วนผลการวิเคราะห์สุขภาวะองค์กร (HPI) พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวม 59.06 
โดยหน่วยงานจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ทั้ง 9 มิติ 

สถานการณ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีโรงพยาบาลในสังกัด จำนวน 12 แห่ง สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอ จำนวน 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 151 แห่ง แม้จะเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บุคลากรมีการปฏิบัติงานอย่างหนัก สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขควบคู่กับการปฏิบัติงาน 
ภายใต้แนวคิด “Happy Organization ความสุขจากงานสำเร็จ” โดยมีการชี ้แจงและประชาสัมพันธ์            
ให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในจังหวัดนครพนม ประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ซึ่งจากรายงานผลการทำแบบประเมิน Happinometer ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 
2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดนครพนม มีบุคลากรที่ต้องประเมิน Happinometer จำนวน 4,022 คน 
พบว่า มีบุคลากรประเมิน Happinometer จำนวน 3,569 คน คิดเป็นร้อยละ 88.74 ส่วนการประเมิน        
สุขภาวะองค์กร (HPI) มีบุคลากรที่ต้องประเมิน จำนวน 176 คน ผลงาน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 76.13 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสุข Happinometer จังหวัดนครพนม จำนวน 3,569 คน ทั้ง 9 ด้าน 
พบว่า ความสุขเฉลี่ยโดยรวม 68.80 ส่วนผลการวิเคราะห์สุขภาวะองค์กร (HPI) พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวม 70.39 
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ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยความสุข Happinometer บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
นครพนมจำนวน 129 คน ทั้ง 9 ด้าน พบว่า ความสุขเฉลี่ยโดยรวม 62.27 ส่วนผลการวิเคราะห์สุขภาวะองค์กร 
(HPI) พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวม 59.07 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. จัดตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งความสุข 
2. ประชุมคณะทำงานองค์กรแห่งความสุข 
3. ประชาสัมพันธ์ประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) และประเมินสุขภาวะองค์กร 

(HPI) (1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
4. วิเคราะห์ข้อมูล Happinometer / HPI เพ่ือนำมาออกแบบกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
5. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่กำหนดอย่างมีส่วนร่วม 
6. ดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง 
7. ติดตาม ประเมินผล 
8. คัดเลือกหน่วยงานองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 

มาตรการที่สำคัญในการดำเนินการ 
1. พัฒนาองค์กรแห่งความสุขสู่องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
2. ขับเคลื่อน Happy Organization และเสริมสร้างเครือข่ายในภาพรวมของจังหวัดนครพนม 
3. กำกับติดตาม ประเมินผล 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี 
1. ผู้บริหารมีนโยบายให้ความสำคัญทรัพยากรด้านบุคคลและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

อย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือ สนับสนุน เพ่ือให้เกิดองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
3. เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การประเมินองค์กรความสุขที่มีคุณภาพ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวนบุคลากรในจังหวัดนครพนม 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวง รวม 
1,716 120 101 323 904 3,164 

 
จำนวนบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวง รวม 
111 22 1 0 0 134 
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หมวดที่ 1 การนำองค์กร 
1.1 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 

❑ กำหนดวิสัยทัศน์ 
❑ ประกาศ ถ่ายทอดนโยบายองค์กรแห่งความสุข 
❑ สนับสนุน 
❑ มีส่วนร่วม 
❑ ตลอดจนกำกับ ติดตาม ประเมินผลงาน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้มอบนโยบาย Happy Organization และมีการนำตัวชี้วัด

องค์กรแห่งความสุขเข้าเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ปี 2565 และมีการเชื่อมโยงเข้ากับอัตลักษณ์
องค์กร มีการขับเคลื่อนองค์กรความสุข ควบคู่องค์กรคุณธรรม แผนการดำเนินงาน 
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1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 

❑ ยุทธศาสตร์ /แผน 
❑ คณะกรรมการ/คณะทำงาน 
❑ กิจกรรม 
❑ ประเมินความสุข 
❑ พัฒนาเชื่อมโยง 
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ผลการประเมิน Happinometer /HPI สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
Happinometer 

ปี 2562 = 65.9 
ปี 2565 = 62.27 

HPI สุขภาวะองค์กร 
ปี 2562 = 63.05 
ปี 2565 = 59.06 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานกิจกรรมการดำเนินงานตาม Happinometer ทั้ง 9 มิติ 
 

มิติ กิจกรรม 
Happy Body - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 

- กิจกรรม Body Exercise ทกุวันพธุ 
Happy Relax - กิจกรรมเกมเดย์ทุกเย็นวันพุธ 

- กิจกรรม Healthy break time 
Happy Heart - กิจกรรมสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday 

- กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ 
Happy Soul - กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ 

- กิจกรรมทำสมาธิก่อนทำงาน 
- กิจกรรมงานบุญวันสำคัญทางศาสนา 
- รวมกลุ่มปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ 
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มิติ กิจกรรม 
Happy Family - กิจกรรมประกวดภาพถ่ายครอบครัว 
Happy Society - กิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีในองค์กร 

- กิจกรรมจัดรายการวิทยุเพ่ือสังคม 
“สสจ. นครพนม พบประชาชน” 

Happy Brain - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ/ วิจัย 
- กิจกรรมอบรมระเบียบสารบรรณ 
- กิจกรรมอบรมพัฒนา การจัดทำ Infographics 

Happy Money - กิจกรรม สัมมนา Happy money สร้างสุขด้วยการวางแผนทางการเงิน 
- กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการเงิน 
- ตลาดนัดปันสุขออนไลน์ 

Happy Work Life - กิจกรรม 5 ส. 
- กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว 

 
หมวดที่ 2 กระบวนการ 
2.1 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุข 

❑ สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก 
❑ ส่งเสริมความปลอดภัยการทำงาน 
❑ สร้างบรรยากาศ / ทีม 
❑ ส่งเสริมความสุข/ความผูกพัน 
❑ Work Life Balance 

2.2 การสื่อสารและจัดความรู้บุคลากร 
❑ แสดงความคิดเห็นในการทำงาน 
❑ ช่องทางสื่อสาร 
❑ ข้อมูลสารสนเทศ 
❑ จัดการองค์ความรู้ KM 
❑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปี 2562 –2565 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์ 
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หมวดที่ 4 Success Story 

4.1 Leadership & ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล และ
พัฒนาองค์กรแห่งความสุขต่อเนื่อง 

4.2 Teamwork & Empowerment บุคลากรร่วมมือ ร่วมใจ เสริมสร้างบรรยากาศทำงาน เกิดองค์กร
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ 

4.3 Network เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั ้น อาจาโร ในปี 2565 มุ่งเน้นการพัฒนา 
บุคลากรให้เป็นคนดี เมื่อบุคลากรเป็นคนดี องค์กรก็จะเป็นองค์กรของคนดี  ก็จะนำพาให้เป็นองค์กรคุณธรรม
และองค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร”     
ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมการพัฒนา
นโยบาย การสร้างองค์ความรู ้และการขับเคลื ่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตคนทำงาน             
เมื่อคนทำงานในองค์กร มีความสุขและคุณธรรม ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร    
ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นงานตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต
ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้เห็นความสำคัญ โดยถ่ายทอดนโยบายให้กับ ผู้บริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั ้น อาจาโร และถ่ายทอดนโยบายให้แก่ 
เจ้าหน้าที ่และบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล ในที่ประชุมประจำเดือนมีการให้ความสำคัญเน้นย้ำ         
และกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ทางระบบการสื่อสารทางไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เจ้าหน้าที่    
ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ง่าย เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการจัดบอร์ดประชาสั มพันธ์การดำเนินงาน   
และเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาล 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดหนองคาย จังหวดัหนองคาย 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างสุข บุคลากร 
(เว็บไซต์ Happy MOPH) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลการดำเนินงานและเป็นฐานข้อมูลการขับเคลื่อนความสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดยแจ้งเปิดระบบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Happy MOPH ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2564 ในการนี ้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด กำหนด
ผู้รับผิดชอบลงทะเบียน Admin อำเภอละ 2 คน (โรงพยาบาล 1 คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 คน)   
ครบทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์แจ้งแอดมินหน่วยงานลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลจำนวนบุคลากรในสังกัด 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564 ดำเนินการตอบแบบประเมินดัชนีความสุขบุคลากร กระทรวง
สาธารณสุข (Happinimeter) และแบบประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) 
ผ่านเว็บไซต์ Happy MOPH ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คืนข้อมูล
สำหรับหน่วยงานในการดำเนินการสร้างสุขในองค์กรต่อไป  

ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม  
เน้นกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน อาทิ กิจกรรมทำบุญ    
ในบ้านเด็กหนองคาย ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของชมรมจริยธรรม ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 กิจกรรม
ประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารเด็ก อาหารแห้ง การมอบเงินทุนการศึกษา อุปกรณ์ การกีฬา ซึ่งเงินในการ
ดำเนินงานเป็นการร่วมบริจาคของเจ้าหน้าที่/บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  

กิจกรรมงานบุญกฐินสาธารณสุขสามัคคีเพื่อสร้างความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2565  
ทอดถวายที่วัดศรีอุดมพร หมู่ 11 บ้านใหม่โพธิ์ชัย ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในวันที่     
5 พฤศจิกายน 2564   

กิจกรรม สนับสนุนโครงการบ้านสวยเมืองงาม (จังหวัดนองคาย) ปีงบประมาณ 2565 ทางชมรม
จริยธรรม กำหนดให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม แก่องค์กร      
แก่สำนักงานอันเป็นที่ทำงาน เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้รู้จักให้สิ่งดีๆ ทำสิ่งดีๆ เพื่อส่วนรวม มีวินัย      
ในตัวเอง วินัยต่อองค์กร และต่อส่วนรวม เป็นวันที่ทางจังหวัดหนองคายมีการประชุมตามโครงการ “บ้านสวย 
เมืองงาม” ของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งทางจังหวัดได้มีการจัดทำความสะอาด 

ตามเส้นทางในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ทางชมรมจริยธรรม และคณะเจ้าหน้าที่ส ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จึงได้ทำกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. อีกครั้งหนึ่ง มีการเลี้ยงน้ำสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม 
จัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในกลุ่มแพทย์ และทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนจังหวัดหนองคาย 
และข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่  

รุ่นที่ 1 จำนวน 26 คน อบรมระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และ ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย รุ่นที่ 2 จำนวน 
36 คน อบรมระหว่าง วันที่ 6-14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ 50 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย และฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงาน ณ หน่วยปฏิบัติงาน  

กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การศึกษาดูงานในหน่วยงาน พิธีปณิธานตนในการเป็นข้าราชการ  
ที่ดี ผูกแขนรับขวัญข้าราชการใหม่ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและทีมผู้บริหาร ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนในการดำเนินงาน   
2. ประธานชมรมจริยธรรมและสมาชิก ได้มีการดำเนินจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมโดยเน้นให้สมาชิก

ในชมรมได้มีช่องทางในการสื่อสาร และช่วยคิด ช่วยทำ  
3. บุคลากรในหน่วยงาน มีความกระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรม 

 
ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

พัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

บุคลากรเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เมื่อบุคลากรมีความสุขและความภูมิใจ (Happy Soul) ก็จะส่งเสริม   
ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพ ทำงานด้วยใจ มีความผูกพัน ความสามัคคี เป็นองค์กรในฝันของคนทำงาน 
การดำเนินโครงการอบรมศิลปะการสร้างสมดุลชีวิตเพ่ือความสุขและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังที่กล่าวมา สร้างพลังขับเคลื่อนให้กับองค์กรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดปัญหา ข้อขัดแย้ง 
ภายในองค์กร ระหว่างหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน ทำให้ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้น การเงินการคลังดีขึ้น  
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ได้รับการดูแลที่ดี ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข องค์กรมั่นคงยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารและทีมนำเห็นความสำคัญ รับรู้ เข้าใจและสนับสนุนเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
2. มีทีมกระบวนกรที่เข้มแข็ง สามารถจัดกระบวนการกลุ่มได้  
3. บุคลากรมีความเข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร 

มีเรียนรู้การจัดการปัญหาภายในตนเอง เพ่ือนำมาเป็นพลังบวกในการใช้ชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน 

ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. พัฒนาศักยภาพ กระบวนกร เพื่อให้สามารถถอดบทเรียนได้ลึกขึ้น สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณ

บุคลากรได้  
2. มีงบประมาณสนับสนุน ในการจัดอบรม โดยเสมสิกขาลัย ทุกสองหรือสามปี  
3. จัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม happy soul อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

องคกรแหง่ความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะคน คือ หัวใจ
หลักขององค์กร หากคนทํางานมีความสุข นั ่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วยความหมาย       
ขององค์กรแห่งความสุข คือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุม
ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ยอมสงผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององคกร ความผาสุก       
ในครอบครัว ชุมชน สงผลตอสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับวาเป็นปัจจัยสำคัญ  
ในการบริหารองคกร มุงเน้นใหบุคลากรทุกคนในองคกรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นกอใหเกิด
การรังสรรคทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และ
สภาพแวดลอม ลดความขัดแย้ง ในองคกรความสุขที ่เกิดขึ ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี ้ยง            
ใหพฤติกรรมคนปรับเปลี ่ยนและพัฒนาในแนวโนมที ่ด ีขึ ้น โรงพยาบาลเฝ้าไร่ ใหความสำคัญกับการ           
สร้างความสุขใหกับบุคลากร โดยนายแพทย์เตวิช เลืองยวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฝ้าไร่ เป็นผู้นำพาองคกร
ไปสู่องคกรแห่งความสุข จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อใหบุคลากรในโรงพยาบาลมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และให้บุคลากรทำบุญร่วมกัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การกำหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่ดีของคนทำงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญ และ          

เป็นวาระสำคัญของทุกองคกรหรือหน่วยงาน เพื่อใชเป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างองคกร
แห่งความสุขตอไป หากผู้บริหารหรือผู้นำองคกรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ใหความสำคัญในเรื่องนี้ที ่ชัดเจน      
ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะนำพาองค์กรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้ 

ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
2. ผู้บริหารควรใหความใสใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ  
3. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันไดเพ่ือความสัมพันธอันดี 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย 

 
ประเด็น Success story หรือ bright spot  

จัดทำโครงการโรงพยาบาลสระใครสร้างสุข อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ต่อเนื่องทุกปี (2560- 
2565) เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขในชีวิตด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้   

1. นำดัชนีความสุขของคนทำงานและดัชนีองค์กรที่มีความสุขมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานย่อย 
ของโรงพยาบาลสระใคร สำรวจข้อมูลโดยแบบประเมินความสุข (Happinometer) ก่อนและหลังกิจกรรม
ปฏิบัติการสร้างความสุข   

2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัจจัยที ่มีผลความสุขจากแบบประเมินความสุข และรับฟังความเห็น           
ทุกกลุ่มวิชาชีพ จากการจัดประชุมและสนทนากลุ่มตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาล ที่ร่วมพัฒนาแนวทางสร้างสุข  
เรื่อง การวางแผนพัฒนาความสุขแบบมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการระดมจิตใจ บุคลากรร่วมออกแบบพัฒนา 
กิจกรรมสร้างสุข 1. กิจกรรมที่ทำได้เอง 2. กิจกรรมที่ทำร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การรับฟังความคิดเห็น ผู้รับบริการ   

3 สนับสนุนโครงการการสร้างเสริมสุขภาพบุคลาคลโรงพยาบาลสระใคร และ คปสอ.สระใคร  
ด้านการสร้าง Happy body / Happy relax เช่น ร่วมพัฒนา นโยบายโรงพยาบาล ระดมจิตใจพัฒนา
โรงพยาบาลสระใครไร้พุง สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหาร ออกกำลังกาย ไม่ดื่ม
สุรา ไม่สูบบุหรี่ และฟันสวย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กำลังกาย เป็นต้น   

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร : บุคลากรยุคใหม่ ร้อยใจเป็นหนึ่ง เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด 
สร้าง Happy heart/ Happy soul / Happy brain / Happy money ประกวดคนดีศรีสาธารณสุขโรงพยาบาล
สระใคร มอบรางวัลแก่บุคลากร 2 กลุ่ม เพื่อเตรียมส่งเป็นตัวแทนประกวดระดับจังหวัด  

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การสร้าง Happy family , Happy society ,Happy work life  
กิจกรรมทำดีแบ่งปันความสุขในเดือนเกิด ชื่นชม/ยกย่องคนดี มีคุณธรรม มีความสุข สร้างบุคคลต้นแบบ 
ทางการบริการ (Smart and Smile)   

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลสระใคร เป็น Smart hospital แห่งความสุข ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  

โรงพยาบาลสระใคร มุ่งหวังเป็นองค์กรแห่งความสุข เพื่อใช้ความรู้ของทุกคนในลักษณะ Collective  
Learning สู่การมี Collective Wisdom โดยใช้ความสามารถในการบริหารจัดการมิติที่ลึกซึ่งของมนุษย์  คือ 
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างมีสติรู้ตัวเท่าทันต่อสิ่งที่เกิดในปัจจุบัน จากการดูแลสุขภาพด้วยตัวเขาเอง 
ร่วมกับใช้การะดมจิตใจ (Mind storming) สร้างความรู้สึกร่วมของการเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งต้องมาจากการรับรู้ 
ยอมรับ เคารพซึ่งกันและกัน เป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตัวตนอย่างแท้จริง เมื่อรู้ตัวมีสติ ระลึกรู้
สภาวธรรมตรงตามจริง ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราให้ได้ เรียกว่า “Self Transformation” เปลี่ยนรูป
จากดักแด้ไปเป็นผีเสื้อ หากรู้ตัวเมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อนั้น การรู้ตัวและการเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับ
การพัฒนาที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดภายใน ผลที่วัดได้ คือ ความสุขสงบภายใน ส่งผลต่อการทำความเข้าใจ บุคคล
อื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือต่างกับเรา ทำให้เกิดความเมตตา เกิดความรักผู้อื่นโดยปราศจากเงื่อนไข เผื่อแผ่
ความรัก และสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
นโยบายส่งเสริมขวัญลำลังใจแก่บุคลากร  
1. สร้างอัลบั้ม “เปลี่ยนตัวเองจากข้างในกันเถอะ” ในไลน์กลุ่ม จนท.โรงพยาบาลสระใคร เพ่ือสื่อสาร

คำคม ธรรมะ ทางดับทุกข์ พบหนทางสุขท่ีแท้จริง  
2. จัดกิจกรรมปีใหม่ ให้บุคลากรได้ใช้เวลารับประทานอาหารร่วมกัน และมีกิจกรรมสันทนาการ     

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงาน  
3. จัดกิจกรรมกีฬา กระชับสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และโรงพยาบาลให้การสนับสนุนชุดกีฬาให้แก่

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 100%  
4. มีการจัด OT เพ่ิม กรณีบุคลากรต้องจัดการงานเอกสาร หรืองานคุณภาพล่วงเวลา  
5. มีสวัสดิการบ้านพัก แฟลตสำหรับบุคลากรที่ต้องขึ้นเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล หรือ

บุคลากรที่ไม่ได้มีบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอสระใคร ขณะขึ้นเวรดึก ลงเวรบ่าย มียามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัย  
5. จัดสรรที่จอดรถให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล ญาติสายตรงเจ็บป่วยให้นอนพักรักษาห้องพิเศษ     

ทั้งข้าราชการ และลูกจ้างโดยไม่เสียค่าห้อง  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จังหวดัหนองคาย 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ในช่วงวิกฤตการทำงานของบุคลากร ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 การจะผ่านพ้นวิกฤตขององค์กร
ไปได้ด้วยดีนั้น เกิดจากพลังแห่งการคิดบวกของบุคลากรในองค์กร การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การร่วมแรงร่วมใจ    
การสื ่อสารข้อมูล ที ่ถ ูกต้องตรงเวลา และที ่สำคัญอย่างยิ ่งคือการเสริมสร้างกำลังใจจากผู ้นำองค์กร            
การอำนวยการที่จะให้เกิด Happy 8 ต่อบุคลากรในองค์กร เป็นสิ่งที่ผู ้นำองค์กรต้องตระหนักให้เกิดขึ้น      
ตามความเหมาะสม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การเสริมสร้างกำลังใจของผู้นำองค์กรต่อบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
2. การเกลี่ยภาระงานในหน่วยงานที่มีภาระงานน้อยมาช่วยงานในหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น โดยมีการ

ยืดหยุ่นจาก Job Description เดิม  
3. จัดห้องพักแพทย์ ห้องพักพยาบาล เพ่ือให้บุคลากรได้ผ่อนคลายในเวลาพักงาน  
4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอ สะดวกต่อการทำงาน  
5. การดูแลสุขภาพบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ มีการตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคระบาด การดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานเมื่อบุคลากรติดเชื้อ รวมถึงการติดตามดูแลให้ก ำลังใจ
หลังติดเชื้อ  

6. การให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน รวมถึงความรวดเร็ว ตรงเวลา และ
ต่อเนื่องในการจ่ายค่าตอบแทน 

ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. วิธีการสื่อสารข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้เข้าใจอย่างทั่วถึง ทันเวลา เนื่องจากข้อมูล/แนวทางปฏิบัติ     

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
2. การร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันทั้งองค์กร  
3. ความรวดเร็วในการให้การดูแลบุคลากร การดูแลเอาใจใส่เมื่อบุคลากรเมื่อมีการติดเชื้อจากการ

ปฏิบัติงาน  
4. การเงินดี ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและภาระงาน  
5. ขวัญกำลังใจจากผู้นำ  
6. รางวัลแห่งความสำเร็จ กิจกรรมผ่อนคลาย หลังจากพ้นเหตุการณ์วิกฤต 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนัง จังหวัดหนองคาย 

ภาคีเครือข่ายกับการรับบริการวัคซีนโควิดในชุมชน “ไทนาหนัง ฮักแพง เบิ้งแยง บ่ถิ่มกัน” 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

การรับวัคซีนโควิด 19 เป็นวาระแห่งชาติ ที่ชุมชนต้องดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสำคัญ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการระดมความคิด พลังกาย พลังใจ และ
ทรัพยากรในชุมชนออกมา ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลสภาพท้องถิ่น ความต้องการ และ
เจตคติของประชาชน ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมติดตามและประเมินผลของการพัฒนาแล้ว จะทำให้ประชาชนยอมรับแผนงาน/
โครงสร้างการพัฒนานั้น โดยใช้หลักองค์กรรัฐสนับสนุน ให้คำแนะนำ อธิบาย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการกำหนดนโยบาย วางแผน แนวทาง การดำเนินการ และติดตามประเมินผล โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน ตามสโลแกน “ไทนาหนัง ฮักแพง เบิ้งแยง บ่ถิ่มกัน” ผลการดำเนินงานทุกคน       
ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และ มีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

ทุกคนมีส ่วนร่วมเกิดภาวะผู ้นำร่วม เป็นตัวอย่าง ร ่วมคิด ร ่วมปฏิบัต ิ ร ่วมรับผิดชอบ และ                
ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งในชุมชน หน่วยงาน และครอบครัว   
 
ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

“ไทนาหนัง ฮักแพง เบิ้งแยง บ่ถิ่มกัน” ทำให้การรับวัคซีนที่เป็นเรื่องยากในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มป่วย     
7 กลุ่มโรค และเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายถึ งร้อยละ 40%     
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อันเนื่องมาจากเกิดภาวะผู้นำร่วม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวดัหนองบวัลำภู 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินงานตามแนวทาง        
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบของหน่วยงานในสังกัด ซึ ่งในการขับเคลื่อน         
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสุข ของกรมสุขภาพจิต (15 ข้อ) บุคลากร    
มีดัชนีมวลกายที่เหมาะสม หน่วยงานต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Happy 
Work Place) และบุคลากรมีการประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ตลอดจนนำแผนมาพัฒนา
ตามแนวทางเกณฑ์ที่กำหนด 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
 1. ผู้บริหารและทีมนำให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน 
 2. ผู้บริหารให้การเสริมสร้างกำลังใจต่อบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 3. การดูแลสุขภาพของบุคลากรเป็นเรื ่องสำคัญ มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการส่งเสริม       
การออกกำลังกายในหน่วยงาน 
 4. การจัดสถานที่ทำงานให้สะอาด ปลอดภัย สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
 5. การให้คุณค่า/รางวัลสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่นและเป็นตัวอย่างขององค์กร 
 6. ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง ของบุคลากรในหน่วยงาน 

ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรมีการพัฒนาวิทยากรกระบวนการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

 2. ควรจัดเวทีถอดบทเรียนในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ/เป็นต้นแบบ 
 3. ควรใช้เกณฑ์ประเมินที่มีความต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ประเมินบ่อย 
  4. เกณฑ์ประเมิน Happinometer มีความยุ่งยากและมีจำนวนข้อมากจนทำให้บุคลากรไม่อยาก  
ตอบคำถาม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

1. โครงสร้างที่ตอบสนองต่อการทำงาน 
1.1 infrastructure เพียงพอ พร้อมใช้ เยียวยา 
1.2 โครงสร้างองค์กร (Human Resources) ที่ตอบสนองต่องานและการพัฒนาทีมสมรรถนะ 

Work Life Balance 
1.3 การจัดการที่ดี การเงินการคลัง  

2. องค์กรที่มีการสนับสนุน (Support) ซึ่งกันและกัน จากผู้บริหาร : ผู้ปฏิบัติ : ระหว่างหน่วยงาน  
3. บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้ มีคุณค่า และสร้างความสำเร็จได ้
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ทิศทางชัด  
2. นโยบายชัด  
3. แนวทางปฏิบัติชัด  
4. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

หาจุดสมดุล ระหว่าง งาน : ประสิทธิภาพ : คุณภาพชีวิต 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธาน ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

การส่งเสริมให้โรงพยาบาลกู่แก้ว เป็นองค์กรแห่งความสุข นำโดยนางสาวนิโลบล ช่วยแสง นายแพทย์
ชำนาญการพิเศษ ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว ได้สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร           
มีความผูกพันและเกิดความสามัคคีในองค์กร ผ่านการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์  
“ใส่ใจคุณภาพ รักษาด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความสุข” พันธกิจ 1. พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข 2. พัฒนาระบบ
บริการให้มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน” ถ่ายทอดมาสู ่กิจกรรมปลูกฝัง       
ความสามัคคี และความผูกพันองค์กรของบุคลกร เช่น กิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากร” เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานในด้านต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลกู่แก้ว รวมทั้งเพื่อเป็นการ
เสริมสร้าง ความสามัคคี สมานฉันท์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันของผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เนื่องในเทศกาลต่าง ๆ เป็นการสังสรรค์รื่นเริงร่วมกัน หลังจากที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน      
มาตลอดปี กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ” กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง
โรงพยาบาลกู่แก่ว” กิจกรรม “รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์” เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดคุณธรรมขึ้นในตัว
บุคลากร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลกู่แก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประสบ

ผลสำเร็จ ด้วยปัจจัยสำคัญ คือ   
1. ผู ้บริหารและบุคลากร ในสังกัดโรงพยาบาลกู ่แก้วทุกระดับ ให้ความสำคัญและสนับสนุน           

การขับเคลื่อนการสร้างความสุขในหน่วยงาน  
2. ผู้บริหารมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการเป็นเจ้าของกิจกรรมร่วมกันของบุคลากร 

ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้น      

ควรดำเนินการขับเคลื่อนโดยการถ่ายทอดนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นองค์กรแห่งความสุข  
ให้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สู่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผน 
องค์กรแห่งความสุข ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร ตลอดจนปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาพกิจกรรม 
 

กิจกรรม “ผู้บริหารพบบุคลากร” 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล      

กู่แก้ว รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เนื่องในเทศกาลต่าง ๆ เป็นการสังสรรค์  รื่นเริงร่วมกัน หลังจากที่ได้
ร่วมปฏิบัติงานมาตลอดป ี

 
กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ” เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดคุณธรรมขึ้นในตัวบุคลากร 
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กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลกู่แก่ว” 

 
กิจกรรม “รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์” 
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เขตสุขภาพที่ 9 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์แห่งความสุข 
 องค์การแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะ
บุคลากร คือ หัวใจหลักขององค์กร เมื่อบุคลากรที่ทำงานมีความสุข ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงาน
ด้วยความหมายขององค์กรแห่งความสุข คือ องค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิต  
ที่ดี ครอบคลุมทั ้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบหรือผลผลิตขององค์กร      
ความผาสุกในครอบครัว ส่งผลต่อความสุขที่ยั่งยืนต่อสังคม  

กลุ ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสุข        
ให้บุคลากรในองค์กรเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข พัฒนาบุคลากร      
ให้เป็น คนดี เพียงพอ มีสุข เมื่อบุคลากรเป็นคนดี องค์กรก็จะเป็นองค์กรของคนดี และเป็นกำลังหลักของ      
ทั ้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม นำไปสู ่องค์กรแห่งความสุข คือองค์กรที ่สามารถกระตุ ้น จูงใจ        
สร้างความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับบุคลากร
ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญ โดย กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดโครงการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงาน ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ท่าทางดีไม่มีปวด, 
ยืดกล้ามเนื้อสานสัมพันธ์กายภาพบำบัด, COVID FREE SETTING, กิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะด้านบริการและวิชาการที่ดี ได้แก่ กิจกรรมการจัดทำ
งานวิจัย R2R, CQI, นวัตกรรม และนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสวัสดิการให้กับบุคลากร ได้แก่ การให้กระเช้าเยี่ยมไข้สำหรับบุคลากรและ
ครอบครัวสายตรงที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล การแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ สวัสดิการช่วยเหลือ
แก่ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกภายในครอบครัว กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
(เพ่ือนช่วยเพื่อน) 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมงาน       
วันปีใหม่ไทย กิจกรรมอำลาผู้เกษียณ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นกระตุ้น    
ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้ตระหนักและปลุกจิตสำนึกในเรื่อง       
การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างระบบการบริการจัดการที่ดี ตลอดจน
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การกำหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญและเป็นวาระ
สำคัญของทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างองค์แห่งความสุข
ต่อไป หากผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่ชัดเจน ย่อมเป็นเรื่องยาก
ที่นำพาองค์กรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขยั่งยืน 
 1. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน จึงควรมีการดำเนินงาน
ในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆปี 
 2. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันได้เพื่อความสัมพันธ์อันดี ให้ความสำคัญต่อบุคลากร  
ทุกประเภท 
 3. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่าง  ๆ
จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 

4. สิ่งที่บุคลากรต้องการ คือ ความก้าวหน้าทางสายงาน การเติบโตในวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งเป็น
ข้อจำกัดของระบบบริหารกระทรวงสาธารณสุข เช่น หน่วยงานไม่สามารถบรรจุข้าราชการได้ทุกคนเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในทางกลับกันหากหน่วยงานสามารถสร้างบุคลากรที ่มี
ศักยภาพเพ่ือไปพัฒนาหน่วยงานและโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศชาติต่อไป 
 

ภาพรวม ระดับค่าเฉลี่ยความสุขตามมิติ รพ.มหาราชนครราชสีมามติเปรียบเทียบ  
ปี พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

โดยในปี 60 จำนวนผู้ตอบฯ 72%, ปี 62 จำนวนผู้ตอบฯ 70.08%, ปี 64 จำนวนผู้ตอบฯ 76.24% 
 

รายการ 
ร้อยละค่าเฉลี่ย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ภาพรวมทุกมิติ รพ.มหาราชนครราชสีมา 68.35 68.74 67.07 
ภาพรวมทุกมิติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข 63.63 63.63 ยังไม่ประเมิน 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะในการทำงาน ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ท่าทางดีไม่มีปวด,  
ยืดกล้ามเนื้อสานสัมพันธ์กายภาพบำบัด, COVID FREE SETTING, กิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะด้านบริการและวิชาการท่ีดี ได้แก่ กิจกรรมการจัดทำงานวิจัย R2R,  

CQI, นวัตกรรม และนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสวัสดิการให้กับบุคลากร ได้แก่ การให้กระเช้าเยี่ยมไข้สำหรับบุคลากร 
และครอบครัวสายตรงที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล การแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่  

สวัสดิการช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกภายในครอบครัว กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการเงิน 
แก่บุคลากรในหน่วยงาน (เพ่ือนช่วยเพื่อน) 

  
  
  
  
 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมวันสงกรานต์  
กิจกรรมงานวันปีใหม่ไทย กิจกรรมอำลาผู้เกษียณ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวดันครราชสีมา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

- ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  โดยมีหลักการบริหาร 3 ข้อ คือ  
1. มุ่งเน้นผู้รับบริการ 2. ธรรมาภิบาล 3. เจ้าหน้าที่มีความสุข และมอบนโยบายไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
โรงพยาบาล ให้ความสำคัญ ในเรื่องความสุขบุคลากรเป็น Key Success factor เพ่ือนําไปสู่ความสำเร็จในการ
บริหารข้ออ่ืนๆ ตามมา  

- ผู้บริหารให้การสนับสนุน และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขกับทีมสร้างสุข  
 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานสร้างสุข ของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตามนโยบาย
ที่ผู ้บริหารมอบหมาย ซึ่งเป็นทีมหลักในการรับผิดชอบและขับเคลื่อนงานด้านความสุขบุคลากรอย่ างเป็น
รูปธรรม  

- คณะทำงานสร้างสุข มีการนําผลการประเมิน Happinometer ของปีก่อน มาวางแผนแก้ไขปัญหามิติ 
ที่ได้ค่าเฉลี ่ยความสุขน้อยที ่สุด และบรรจุในแผนสร้างสุขของโรงพยาบาล  เพื ่อนําเสนอและขออนุมัติ
งบประมาณจากเงินบํารุง และ เตรียมจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาความสุขในมิติความสุขน้อยที่สุดให้กับบุคลากร 
โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ  

- ความร่วมมือของบุคลากรในการตอบแบบประเมิน Happinometer การกระตุ้นและติดตามการตอบแบบ
ประเมินฯ รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการทำแบบประเมินฯในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้บุคลากรสามารถ
ตอบแบบประเมิน Happinometer ครบ 100%  

- มีการชื่นชมให้รางวัล บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีในแต่ละเดือน อีกทั้งมีการประกวดคนดีศรีเทพรัตน์ฯ  
เพ่ือเป็นต้นแบบในการครองตน ครองคน ครองงาน  

 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน   

- กระทรวงฯควรมีความชัดเจนในเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดฯ ในเรื่องการพัฒนาคนเพื่อให้บรรลุตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เช่น KPI ข้อที ่47 มีรายละเอียดการประเมินไม่ชัดเจน และครอบคลุม  

- กระทรวงฯควรมีนโยบายแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  สามารถส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงาน ดําเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับความสุขบุคลากร รวมทั้งสวัสดิการ
ต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เนื่องจากยังพบปัญหาการลาออก การโยกย้ายของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก 
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แผนแก้ไขปัญหาความสุขรายมิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
จากผลการวิเคราะห์ความสุขบุคลากรจำแนกเป็นรายมิติพบว่า ค่าความสุขเฉลี่ยรายมิติที ่ต่ำที่สุด  

ในด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ที่ร้อยละ 51.72 รองลงมาคือ ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) ที่ร้อยละ 
52.32 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว จึงได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

ด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Happy Money และ Happy Relax ด้วยศิลปะบำบัด 
 - Happy relax ด้วยศิลปะบำบัด โดยเป็นกิจกรรมการบำบัดอารมณ์ จิตใจ สร้างสมาธิด้วยศิลปะ    

เพ่ือปรับสมดุลในชีวิต 
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Happy Relax (Exercise คลายเครียด) เพื่อทดสอบสมรรถภาพ 

ทางกายของบุคลากร และออกกำลังกายคลายเครียดตามโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Body Jam Body Balance 
Body Combat เป็นต้น 

3. กิจกรรมกีฬาสีชาวเทพรัตน์ฯ 

 ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) 
1. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money และ Happy relax ด้วยศิลปะบำบัด 

 - Happy Money ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน พัฒนาศักยภาพการวางแผน 
ทางการเงิน และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยบูธจากธนาคารทิสโก้ และสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ 
 2. กิจกรรมตลาดสร้างสุข 

 Happy Workplace 
 การประยุกต์ใช ้ศาสตร์นพลักษณ์กับการบริหารและบริการโรงพยาบาล Happy Workplace  
เพื่อพัฒนาบุคลากร ทีมนำ ให้สามารถนำศาสตร์นพลักษณ์มาใช้ในการบริหารและบริการ เพิ่มความสามารถ  
ในการทำงานเป็นทีม 
 - โครงการพัฒนาภาพลักษณ์นักสื่อสาร นักบริการมืออาชีพ เพื่อให้บริการผู้ประกันตน ปี 2565 
“Team Smile Smart”  
 - ฟังธรรมะ เยียวยาใจ โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมี
ความสุขนั ้น โรงพยาบาลนางรองได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) 
เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ พัฒนา และเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหา      
อันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน โดยการขับเคลื่อนภายในองค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข มีการพัฒนา เติบโต และก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โรงพยาบาลนางรองมีการจัดทำ
แผนสร้างสุขของบุคคลากรในองค์กร ซึ ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี  
จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี และการงานดี ส่งผลให้เกิดการดำเนินการส่งเสริม
ความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด ทำให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและบรรลุ
เป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
จากผลการประเมิน Happinometer เมื่อปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลนางรอง พบว่าด้านจิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.21 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่มีความสุขสูงที่สุดของบุคลากรโรงพยาบาลนางรอง 
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลากรของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ มีจิตสำนึกที่ดี มีการทำนุบำรุงศาสนา เพื่อให้จิตใจสงบ     
มีการยกโทษให้อภัยแก่ผู ้ที ่สำนึกผิด ยอมรับผิด มีความรับผิดชอบ มีการช่วยเหลือตอบแทน ผู้มีพระคุณ 
ความสุขรองลงมาอันดับสองคือ น้ำใจดี (Happy Heart) โดยค่าเฉลี่ยของความสุขเป็นร้อยละ 67.63 สะท้อน
ให้เห็นถึงบุคลากรของโรงพยาบาบาลนางรองส่วนใหญ่มีน้ำใจดี มีความห่วงใยเอื้ออาทร ช่วยเหลือคนรอบข้าง
และให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ในที่ทำงานเหมือนพี่น้อง มีการสื่อสารพูดคุยในองค์กร  
ที่ดี มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างกัน เต็มใจและยินดีในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและ      
ต่อสังคมดี ซึ่งโรงพยาบาลนางรองได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความสุข
ด้านจิตวิญญาณดีและน้ำใจดี โดยการจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรในเทศกาล วันสำคัญต่างๆ การจัดกิจกรรม
สันทนาการที่ให้บุคลากรได้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดงานปีใหม่, การทำบุญ ใส่บาตรประจำทุกวันพระ, 
งานกีฬาสีของโรงพยาบาล กิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือให้บริการสังคม เพราะเป็นสิ ่งที ่บุคลากรของ
โรงพยาบาลมีความสุขกับการที่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ ผู้บริหารจึงมีการสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 
ส่วนค่าเฉลี่ยความสุขที่น้อยที่สุดคือ ด้านสุขภาพการเงินดี (Happy money) ร้อยละ 51.22 คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล  

โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ส่งเสริม และกำกับให้มีการจ่าย เงินเดือน และค่าตอบแทน  
แก่บุคลากรตรงตามเวลา และนอกจากนี้ยังได้ จัดโครงการตลาดนัดออนไลน์ เพื ่อส่งเสริมให้บุคลากร 
ในโรงพยาบาลมีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์ 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยการ  
1. กำหนดเป็นนโยบาย ค่านิยม ขององค์กรแห่งความสุข และถ่ายทอดนโยบายไปยังบุคลากรทุกระดับ  
2. กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรแห่งความสุข ปีละ 1 ครั้ง  
3. สนับสนุนกิจกรรม หรือการดำเนินงานขององค์กรแห่งความสุข  
4. พัฒนาการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลความสุขของบุคลากรในองค์กร  
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพ่ือสร้างสุขของบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ผู ้นำองค์กรติดตามข้อมูลการสำรวจความสุขของบุคลากรในองค์กรและนำข้อมูลมาพัฒนา      

ส่วนขาด เพื่อสร้างความสุขให้กับบุคลากรในองค์กรเพ่ิมมากขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
ควรสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรให้เพียงพอ เพื ่อการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนให้ตรงเวลา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร และสร้างความสุขด้าน Happy Money 
 

ภาพประกอบ 
 

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทำความดีด้วยหัวใจ สนามฉัดวัคซีนเทศบาลเมืองนางรอง ในวันชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2564 

 
ใส่บาตรวันพระ ชมรมจริยธรรม รพ.นางรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลนางรอง โดยชมรมจริยธรรม นำเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้าตึกสงฆ์อาพาธ 
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ใส่บาตร ทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ 

 
โรงพยาบาลนางรอง โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสาร 

อาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ประจำปี 
 

กิจกรรม Big cleaning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร่วมใจทำความสะอาดส่งมอบพ้ืนที่โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 จำนวน 400 เตียง 
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กิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธรัตนาภิบาล 

 
สิ่งศักดิ์สิทธิประจำโรงพยาบาล เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ และสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เนื่องใน

เทศกาลสงกรานต์ 
 

พิธีรับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และปี 2565 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 
 
 

 

504



 

คณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลนางรอง 
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเจ้าหน้าที่ทำความดีช่วยเหลือผู้รับบริการในโอกาสต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปี 2565 จำนวน 6 สาขา 
ด้านจิตวิญญาณดี ด้านความพอเพียง ด้านมีวินัย ด้านสุจริต ด้านจิตอาสา 
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โครงการตลาดนัดสีเขียว 
ตลาดจําหน่ายพืชผลทางการเกษตร ผัก และผลไม้พ้ืนบ้านปลอดสารเคมีจากมือเกษตรกรสู่มือผู้บริโภค 

เพ่ือบุคลากรโรงพยาบาลนางรอง รวมทั้งผู้รับบริการได้รับอาหารที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

506



 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

การขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมีผลลัพธ์ขององค์กรที่ดี โดยส่วนมากมักทำแต่ในเรื่อง
ของพัฒนาโครงสร้างองค์กร ครุภัณฑ์ จำนวนบุคลากรและสมรรถนะ ให้เพียงพอต่อการรองรับภารกิจของ
องค์กร ถึงแม้จะดำเนินการได้ตามที่กล่าวมา แต่ในหลายๆองค์กรยังไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรได้
ตามที่มุ่งหวังองค์กรหลายๆแห่งมักมีประเด็นภายในองค์กร เช่น การทำงานร่วมกันไม่ได้ระหว่างคนภายใน
หน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน ซึ ่งอาจจะเกิดจากคนในองค์กรมีมุมมองและทัศนคติที ่แตกต่ างกัน           
การทะเลาะเบาะแว้งหรือ ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน คนในองค์กรรู้สึกว่าภาระงานมาก ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไม   
ไม่มีคุณค่า ไม่เห็นประโยชน์ในการทำงานตนเองและรู้สึกไม่เห็นคุณค่าในงานใหม่ๆ คำถามเหล่านี้มักจะดังก้อง
ในหัวของผู้บริหารองค์กรในทุกๆแห่ง “เราจะพาองค์กรเหล่านี้ขับเคลื่อนได้อย่างไร ทำอย่างไรให้องค์กร        
มีผลงานที่ดี และบุคลากรรู้สึกมีความสุขที่ได้ ทำงานที่มีคุณค่า”   

จากประสบการณ์ท่ีได้พยายามเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้โรงพยาบาลเป็น High performance organization 
ทำให้เกิดผลกระทบตามมาหลายๆเรื ่องทั ้งความทุกข์ของผู ้บร ิหารและความทุกข์ของผู ้ปฏิบ ัต ิงาน               
เกิดความเบื่อหน่าย หมดไฟ จนกระทั่งได้พบกับ อ.พนา พงศ์ชำนะภัย ผอ.รพร.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า    
ซึ่งกำลังดำเนินการเรื่องโรงพยาบาลสร้างสุขโดยใช้จิตตปัญญา เพ่ือแก้ปัญหาองค์กร ในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะ
เรื่องปัญหาบุคลาคลากรในหน่วยงาน แรกๆยังไม่ค่อยเข้าใจเนื่องจากไม่เคยมีฐานคิดเรื่องจิตตปัญญา เนื่องจาก
การขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อน จับพลัดจับพลูขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการเลย 
อะไรคือ จิตตปัญญาอะไรคือ  Hard skill อะไรคือ Soft skill ซึ่งได้ยิน อ.พนา พูดบ่อยๆ จากนั้น อ.พนา จึงได้
แนะนำให้ไปเรียนรู้หลักสูตร เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.)  ซึ่งมี          
อ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร นับว่าเป็นหลักสูตรที่ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่ างรวดเร็ว 
มีการออกแบบเชิงกระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เข้าใจถึงการออกแบบเชิงกระบวนการ      
เพื่อเปลี่ยนแปลงภายในของคน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มุมมอง ทัศนคติ โดยในหลักสูตรนี้ มีแนวคิด
ที่น่าประทับใจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรดังนี้  

แนวคิดแรกคือ การสร ้างองค์กรแห่งการเร ียนร ู ้  The five disciplines ( Peter M. Senge’s)           
ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. Shared Vision ในองค์กรที่ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน เดินไปในทางเดียวกัน  ย่อมมีพลัง      
ในการขับเคลื่อนต่างๆได้มากกว่าการทำงานไปคนละทิศละทาง เปรียบเสมือนปลาติดร่างแห ต่างพากันว่ายไป 
คนละทิศละทาง สะเปะสปะ แต่ถ้าว่ายไปในทางเดียวกันจะมีพลังสูงอาจจะทำให้ร่างแหขาด แต่จะทำอย่างไร
ให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือคนหมู่มากมีเป้าหมายเดียวกัน  เครื ่องมีอสำคัญในการทำให้เกิดคือ          
การประชุมแบบมีส่วนร่วม  

2. Mental Model ฐานคิด วิธีคิด มุมมองต่อสิ ่งต่างๆ เรื ่องนี ้สำคัญมากเพราะคนในองค์กร คือ       
คนสร้างระบบ สร้างโครงสร้าง ทำงานให้กับองค์กร ถ้าคนในองค์กรขาด Customer focus เขาจะมีมุมมอง
การทำงานที่มองตัวเองเป็นหลัก ระบบที่สร้างออกมาก็จะเป็นระบบที่มองตัวเอง ง่ายต่อการสร้างปัญหากับ
ผู้รับบริการ เมื่อพัฒนาให้คนในองค์กรมีวิธีคิดมองในการมองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การมองข้อจำกัดผู้อ่ืน 
เมื่อออกแบบระบบงานหรือการให้บริการจะออกแบบโดยการมองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และมองข้อจำกัด
ผู้อื่นรับบริการเสมอ ก็จะส่งผลตรงกันข้ามกับการมองตนเอง เช่น การสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้พิการ ช่างโรงพยาบาล
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จะออกแบบ ความกว้างของประตูที่รถเข็น ความชันของทางลาดที่ผู้พิการ ราวจับในตำแหน่งที่สามารถจับ   
กริ่งกดขอความช่วยเหลือ อ่างล้างมือที่ได้ระดับไม่สูงจนเกินไป และให้ผู้พิการทดลองว่าใช้ได้จริง และทุกๆครั้ง
จะออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้งานเสมอๆ จนกลายเป็นนิสัย และเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่องการมอง
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การมองข้อจำกัดผู้อื่น  

3. Personal Mastery ในการบรรลุเป้าหมายองค์กร คนทำงานต้องมีความสามารถในงานที่ทำต้อง
มองให้ออกว่าการจะทำงานให้สำเร็จ หน่วยงานและคนทำงานเหล่านั้นต้องพัฒนาอะไรบ้าง เช่น อยากแก้ปัญหา
เรื่องสถานการณ์ การเงินที่ไม่ดี ต้องใช้ระบบข้อมูลในการวิเคราะห์อย่างมาก ทีมงานมีความรู้เรื่องการคิด
วิเคราะห์ไหม Level Trend Comparison ทำได้ไหม ต้องมีระบบสารสนเทศที ่ด ีเชื ่อมโยงได้ทุกระบบ          
มาวิเคราะห์ คนของเรามีความรู้ ความสามารถเหล่านี้ยัง ไม่มีก็ต้องสร้างให้เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องเหล่านี้  

4. System Thinking การมองภาพอย่างเป็นระบบ ระบบต่างๆในองค์กรล้วนมีความเชื่อมโยงกัน    
แต่ละหน่วยงาน ส่งผลกระทบทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีได้  การจะดำเนินการอะไรในองค์กร ต้องคิดเรื่องนี้เสมอ
เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา ให้ค้นหาสาเหตุว่าสามารถเกิดจากระบบงานใดได้บ้าง เมื่อแก้ไขระบบนี้แล้วจะไป
กระทบกับระบบงานใด ทำให้เราสามารถแก้ไขระบบที่ส่งผลกระทบกับเหตุการณ์ได้อย่างดี เช่น ผู้รับบริการ  
รอนาน ต้องมองให้ถึงว่าระบบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นจากระบบการจัดอัตรากำลัง ระบบสารสนเทศ 
ระบบบริการที่มี DOWNTIME วิธีคิด ฐานคิดอะไรบ้างที่ขาดทำให้เกิดผู้รับบริการรอนาน อาจจะเป็นเพราะ 
ขาดเรื่อง Customer focus Lean Concept ซ่ึงมีได้หลายสาเหตุ  

5. Team Learning การสร้างภาวะผู้นำแก่ผู้นำองค์กรทุกระดับส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม   
การทำงานการ ประชุมแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การจะลดระยะเวลารอคอยและลดความแออัด
ของผู้ป่วยนอก ทีมจะต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าจะปรับระบบงานอย่างไร จะทำอะไรบ้างในแต่ละจุดบริการ เพ่ือลด
ระยะเวลารอคอยร่วมกัน ตั้งแต่ห้องบัตร OPD NCD ห้อง Lab ห้องยา จึงจะเกิดผลงานร่วมกัน เพราะ
ระบบงานทุกอย่างเชื่อมโยงกัน   

แนวคิดท่ีสอง คือ แนวคิดงานบันดาลใจ ของ อ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย  
1. ผู้นำแกน นำและองค์กรนำ การจะขับเคลื่อนองค์กรจะต้องสร้างผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำ ที่มีทักษะผู้นำ 

ผู้นำเป็นหัวใจหลักของการสร้างและพัฒนาองค์กร  
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนองค์กรย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดั่งที่มี      

การกล่าว “องค์กรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือองค์กรที่ตายแล้ว” แต่การเปลี่ยนแปลงมักจะต้องเจออุปสรรค 
ปัญหา ทำให้ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องมีการเตรียมการที่ดี อาจจะเอาแนวคิดของ Kotter’s 
8 step Model of Change มาใช้ 

3. การสร้างคุณค่า ส่งเสริมการตั้งเป้าหมายในการทำงาน มองหาประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากงาน ให้โอกาส
เขาเลือกวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมาย ส่งเสริมองค์ความรู้ที ่จะมาพัฒนางาน เช่น สร้างคุณค่าในงาน  ระบบ     
การดูแลผู ้ป ่วย Long term care ให้แก่ช ่างในโรงพยาบาล โดยการส่งอบรมทักษะกระบวนกรและ            
การออกแบบสภาพบ้าน ปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ทำให้เขาสามารถทำงานช่าง      
ที ่นอกเหนือจากงานซ่อมทั่วไปในโรงพยาบาลได้ออกไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทำให้เขาเห็นว่าการเป็น         
ช่างทัว่ไปก็สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

4. สัมพันธภาพในองค์กร การสร้างสัมพันธภาพในองค์กรมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม   
เกิดผลงานที่ดีตอบสนองเป้าหมายขององค์กร หากต่างคนต่างทำงาน ทำงานลืมมองหน่วยงานอื่นทำงาน
บางอย่างไปกระทบกับหน่วยงานอื่นล้วนแต่ทำให้เกิดปัญหาตามมา การที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นต้องอาศัย
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ความสัมพันธ์ บุคลากรถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีการคุยกันหรือตกลงกันก็จะเกิดได้ง่ายกว่า แต่หลายหน่วยงาน
ไม่ใช่แค่ไม่มีความสัมพันธ์ แต่ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วย  

5. สำนึกต่อสังคมและเพื ่อนมนุษย์ ส่งเสริมให้บุคลากรมองข้อจำกัดของผู ้อื ่น มองผู ้รับบริการ          
เป็นศูนย์กลาง มองให้เข้าใจในผู้อื่น ทำงานที่นอกเหนืองานประจำ  มองถึงผู้คนทั้งในองค์กร ทั้งนอกองค์กร 
ด้วยความเข้าใจในมนุษย์ ถ้าเราทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ การทำงานบุคลากรในองค์กรจะเปลี่ยนไป เช่น ผู้ป่วย
พิการ ผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชน บุคลากรเริ่มมองออกนอกงานประจำ อยากไปปรับสภาพบ้านให้เขา อยากทำ
ให้เขาดูแลตัวเองได้ หารายได้ ทำงานนอกเหนือภาระหน้าที่  

6. วัฒนธรรม การสื่อสาร สื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกับคนอื่น บุคลกรอื่น หน่วยงานอ่ืน 
ควรต้องได้รับการฝึกฝน การสื่อสารบางอย่างถ้าสื่อสารไม่ดี อาจจะเกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะ
เบาะแว้ง ต้องฝึกทั้งการรับและส่งสาร เช่น ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา  การเพิ่มความเข้าใจ
ระหว่างกัน การหาจุดร่วม ความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เข้าร่วม การปรับกระบวนการประชุมโดยการออกแบบ
เชิงกระบวนการ มีกระบวนกรเป็นผู้ตั้งคำถาม และชวนคิด เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างพูดน้อยได้พูด
และแสดงความคิดเห็น และใช้ Social media ในการสื่อสารให้ทันท่วงทีเหมาะสมตามกลุ่ม และใช้ภาษา       
ที่สื่อสารให้เข้าใจง่าย ตามกลุ่มเป้าหมาย  

7. สติและตัวตนที่ตื่นรู้ สติเป็นพื้นฐานของการทำงานได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาด ลดความขัดแย้ง
จากการทำงาน จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาสติและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เรียนรู้การใช้สติในองค์กร 
(MIO)  

แนวความคิดที ่สาม ได้จากการไปเยี ่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก          
ไดพ้บกับ อ.ทิชา ณ นคร ซึ่งเป็นกระบวนกรที่สามารถออกแบบเชิงกระบวนการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเด็กที่มี
ปัญหาให้เป็นคนดีของสังคมได้ คำสำคัญของป้ามล “การจะทำให้คนเป็นคนดี สั่งไม่ได้ ถ้าสั่งแล้วเขาจะต้าน 
การออกแบบเชิงกระบวนการต้องออกแบบให้ใกล้เคียงชีว ิตจริง” ป้ามลทำให้เห็นว ่าการออกแบบ                
เชิงกระบวนการสามารถเปลี่ยนแปลงคนที่เรียกกันว่าคนไม่ดีได้เป็นคนดีได้นับประสาอะไรกับเปลี่ยนแปลง
มุมมองความคิดบุคลากร ดังนั้น การใช้จิตตปัญญาที่เป็นพื้นฐานของกระบวนกร ต้องมองให้ออกปัญหา        
คืออะไร จะต้องออกแบบอย่างไร อะไรควรทำ ไม่ควรทำ เช่น หน่วยงานไม่ถูกกัน อะไรที่เป็นสาเหตุการไม่ถูกกัน 
อะไรเป็นรากเหง้าของปัญหา เราจะมาสร้างการเรียนรู ้แบบไหนให้เขาเห็นปัญหา แล้วเข้าใจถึงปัญหา          
แล้วนำไปสู่การแก้ไขแบบมีส่วนร่วม กระบวนกรไม่ใช่แค่มาพา เขานั่งสมาธิ เล่นเกมส์ ทำกิจกรรมที่ไม่ใกล้เคียง
ปัญหาเขา หรือทำงานแค่ในห้องประชุม ออกไปไม่ตามต่อหรือไป ช่วยเขาต่อ ในที่สุดปัญหาก็ยังเกิดต่อไป 

ในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ได้ผลลัพธ์ที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข          
ในการทำงาน เห็นคุณค่าในงานจนเกิดความผูกพันธ์ จำเป็นต้องมีการนำ Hard Skill และ Soft skill มาใช้
ร่วมกัน การนำ Soft skill แต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ เช่น จิตตะปัญญา เพียงอย่างเดียว 
 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขของโรงพยาบาลคูเมือง เป็นการเรียนรู้พัฒนา
จากความผิดพลาดถือเป็นอีกขั้นในการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น         
ทั้งผลลัพธ์ขององค์กรและค่าเฉลี่ยความสุขและความผูกพันธ์ของบุคลากร จากการทบทวนทำให้เห็นว่าปัจจัย
ของการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญได้แก่ 

ก) มีผู ้นำที่มีทักษะในการนำและสามารถสร้างการเปลี ่ยนแปลง  (Transformative Leadership) 
ได้แก่ ผู ้นำที ่เป็นแบบอย่าง (Idealize) ผู ้นำที ่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational) ผู ้นำที ่สร้างสติปัญญา
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(Intellectual) ผู้นำที่มองเห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคล ( Individualize) โรงพยาบาลคูเมืองเน้นพัฒนา
ผู้นำในทุกระดับ ผู้นำระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  (Hard skill) 
และทักษะกระบวนกร (Soft skill) การดำเนินงานการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขภายใต้การบริหารงานของ 
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีทีมกระบวนกรเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน  

ข) การ Share Vision แก่บุคลากรในทุกระดับ เพื ่อให้เห็นภาพเดียวกัน มองเป้าหมายเดียวกัน       
เน้นการมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทุกระดับ มีการสื ่อสารอย่างต่อเนื่องให้บุคลากร         
เห็นการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาจากเดิมที่ผ่านมา ทั้งระบบการดูแลผู้ป่วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของผู้รับบริการและ เจ้าหน้าที่ สวัสดิการและค่าตอบแทน 

ค) ค่านิยมขององค์กรมีความชัดเจน มีแนวทางดำเนินการเป็นรูปธรรม เช่น การมองผู้รับบริการ     
เป็นศูนย์กลาง การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการโดยใช้ข้อเท็จจริง การทำงานเป็นทีม และการมีจิต
สาธารณะ ซึ่งค่านิยมขององค์กรจะถูกนำมาใช้ในการประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้วย 

ง) มีต้นทุนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้มีข้อมูลบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ทักษะในการบริหารองค์กรของผู้บริหาร การพัฒนาองค์แห่งความสุขอย่างยั่งยืนนั้น ในมุมมองของ

โรงพยาบาลชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย ซึ่งนโยบายหรือยุทธศาตร์องค์กรสร้างสุขขึ้นอยู ่กับ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร จึงควรมีการพัฒนาทักษะในการบริหารองค์กรสร้างสุขแก่ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กร ดังที่กล่าวในบทสรุปของผู้บริหาร  

2. กรอบอัตรากำลังของโรงพยาบาลเมื ่อเทียบกับภาระงานเป็นการยากที่จะบริหารงานจัดการ         
ให้บุคลากรมีความสุข เช่น ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 – 2564 บุคลากรทางการแพทย์
ทำงานอย่างหนักภายใต้จำนวนบุคลากรเท่าเดิม ส่งผลให้การดำเนินงานองค์กรสร้างสุขไม่ได้อย่างเต็มที่เห็นได้
จากผลการประเมิน Happinometer ในต้นปี 2565   

3. งบประมาณในการสนับสนุน สิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการทำงานมีอย่างจำกัด เช่น ความต้องการ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ลดภาระงานเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ ห้องทำงานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการมี
สุขภาพดีของบุคลากร สวัสดิการต่างๆ 

4. รูปแบบของคำถามในแบบประเมิน Happinometer ไม่สอดคล้องกับการทำงานของโรงพยาบาล 
ซึ่งคำถามบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ภายใต้บทบาทหน้าที่ของโรงพยาบาล ผลการสำรวจไม่เห็นภาพรวมของ
การประเมิน (Dashboard) การนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้ Level Trend Comparison งานค่อนข้างยาก  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร ์

 
 โรงพยาบาลปราสาท โดยคระกรรมการส่งเสริมความสุข ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร จึงขอนำเสนอประเด็นความสำเร็จ จากการขับเคลื่อนองค์กร
ความสุข จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้  
 
ประเด็นที่ 1 : ความสุขทางการเงินเริ่มได้ไม่ยาก (Happy Money) 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เป็น 1 ใน 
ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจัย
ที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน มีเป้าหมายที่จะทำให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดีมีคุณค่าและ
มีความผาสุกในการทำงานไปพร้อมกับสมดุลชวีิตส่วนตัว จึงนำเครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) 
มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วางแผนและดำเนินการสร้างสุขให้แก่บุคลากร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2560 
เป็นต้นมา  

ผลการวิเคราะห์ความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ของโรงพยาบาลปราสาท ปี 2560 และปี 
2562 ความสุขรวมทุกมิติ ร้อยละ 60.14 และ ร้อยละ 60.04 ตามลำดับ มิติที่พบว่ามีความสุขสูงสุด 3 ลำดับแรก 
ได้แก่  จิตวิญญาณดี, น้ำใจดี, สุขภาพกายดี และความสุขที ่ต่ำที ่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สุขภาพเงินดี ,        
ผ่อนคลายดี, ครอบครัวดี โดยในมิติความสุขด้านการเงิน ประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ การมีเงินเก็บออม       
ในแต่ละเดือนและมีภาระในการชำระหนี้ต่างๆ โรงพยาบาลจึงได้พัฒนารูปแบบการสร้างสุขทางการเงิน    
ตลาดรักษ์โลกทุกวันจันทร์เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ตลาดนัดสีเขียว ต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ส่งเสริม         
ให้บุคลากรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดมิติความสุขด้านการ เงินเป็นนโยบายแผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล ผลการพัฒนาตามแผนฯ พบว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล
เพิ่มขึ้น มี trainer สามารถให้คำปรึกษาด้านการบริหารเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลได้ประกอบกับ 
สถาบันที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ สหกรณ์อนามัยออมทรัพย์ บุคลากรส่วนใหญ่เข้าร่วมเป็นสมาชิก มีนโยบายและ
แนวทางการช่วยเหลือสมาชิกในห้วงสถานการ์โควิด 19 รวมหนี้จากสถาบันอื่นช่วยลดภาระสมาชิกในการ  
ชำระหนี้ และกำหนดเงื่อนไขการออมในรูปแบบ บังคับหักเข้า บัญชีเงินออม กรณียื่นขอสินเชื่อและการสมัคร
เป็นฌาปนกิจสงเคราะห์ นอกจากนี้ ในกลุ่มข้าราชการ มีความรู้ และวางแผนการออม กบข. เพ่ือผลตอบแทน
ในระยะยาวเช่นกัน ผลลัพธ์ผลประเมินความสุขด้านการเงินในปี 2565 พบว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50.04  

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

1. ด้านบุคลากร: บุคลากรมีความรู้การบริหารจัดการเงินจากสื่อหลายช่องทาง 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: มีความพร้อมและสามารถเข้าถึงได้ 
3. ด้านการบริหารจัดการ: 
- มีนโยบายที่ชัดเจนโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและบรรจุเข้าในแผนกลยุทธ์ ทำให้มี

ทิศทางท่ีชัดเจน  
- ผู้บริหารเป็นผู้นำและแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
- มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวง 
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ประเด็นที่ 2 : พัฒนามาตรฐานพฤติกรรมบริการ ด้วยกลยุทธ์ “บริการดี มีคนเห็น” สร้างสมดุลชีวิต 
การงานเป็นสุข People Excellence เป็น 1 ใน 4 กลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
ด้วยแนวคิดการจะส่งมอบบริการที ่ดี  มีการบริหารจัดการที ่ดี “คน” ก็ต้องเป็นคนเก่ง มีคุณภาพดีและ            
มีความสุขเพื่อบริหารจัดการ กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธำรงรักษากำลังคนคุณภาพ เจ้าหน้าที่ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรจากการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ก่อให้เกิด
ความรัก ความผูกพันในองค์กรสู่งานได้ผลคนเป็นสุข มุ่งบรรลุเป้าหมาย “เจ้าหน้าที่มีความสุข” โดยใช้      
แบบประเมินความสุขด้วยตนเอง Happinometer การประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) 
ของโรงพยาบาลปราสาท ปี 2565 มีความครอบคลุมร้อยละ 84.74 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสุขรวมทุกมิติ 
ร้อยละ 61.41 มิติที่พบว่ามีความสุขสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จิตวิญญาณดี, น้ำใจดี, สังคมดี เท่ากับร้อยละ 
69.61, 68.95, 62.68 ตามลำดับ และความสุขที ่ต่ำที ่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สุขภาพเงินดี, ผ่อนคลายดี, 
ครอบครัวดี ร้อยละ 50.04, 53.84 และ 61.42 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านมิติการงานดี พบว่า มีความสุข 
ร้อยละ 62.63 เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นเดียวกันในรอบที่ผ่านมา ปี 2562 มีความสุขร้อยละ 58.95 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.68 เนื่องด้วยประเด็นพฤติกรรมบริการ มีข้อบกพร่องและพบข้อร้องเรียนจากตู้รับความคิดเห็นว่า
ผู้รับบริการประสบกับปัญหาการบริการที่ล่าช้าไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร โดยเฉพาะในห้วงการให้บริการ  
ในสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส 2019 เผชิญภาวะกดดันจำเป็นต้องปรับตัวทำงานภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) บุคลากรต้องทำงานอย่างหนักท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ก่อให้เกิดความอ่อนล้า ความเครียด 
เกิดปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวัฒนธรรมและค่านิยม อุดมการณ์ร่วมขององค์กร ทำให้
เกิดข้อร้องเรียนอันดับ 1 เรื ่องพฤติกรรมบริการ จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ บริการให้สอดคล้องกับ         
ความต้องการของผู้เข้ามารับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพึงพอใจต่อบุคลากรผู้ให้บริการ โดยมุ่งเน้น      
เพิ่มความพึงพอใจในการรับบริการ ทั้งผู้รับบริการภายในและภายนอกโรงพยาบาล และ บุคลากรมีความสุข  
ในการทำงานโรงพยาบาลปราสาท โดยคณะกรรมการ ESB ได้พัฒนาแนวทางสร้างความพึงพอใจในการรับบริการ 
ปี 2565 ด้วยวิธีการอบรมบุคลากรเป้าหมายผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานทุกคน เรื่อง 
"พฤติกรรมบริการที่ดี ESB" ได้แก่ พฤติกรรมบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาล การแต่งกายที่เหมาะสม
โดยสร้างมาตรฐานและประกาศการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวัน ตามวิชาชีพ กระตุ้นให้มีใช้ศักยภาพ     
ในตัวตนเกิดกลวิธี “บริการที่ดี มีคนเห็น” ปีใหม่ คนใหม่ New year New you ปรับเปลี่ยนการแต่งกาย
เรียบร้อย สดใส มั่นใจทุกวัน ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ แขวนป้ายชื่อ บ่งบอกตัวตนเจอกันที่ไหน ทักทายกัน 
key word “สวัสดี ค่ะ/ครับ วันนี้มารับบริการอะไร” ตั้งเป้าหมายเป็นความสำเร็จเล็กๆ ที่บุคลากรทุกสามารถ
ทำได้ และประกาศคุณความดีผ่านสื่อโซเชียล เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและพัฒนาตนเอง หน่วยงานองค์กร  
ในเรื่องใหญ่ๆ ต่อไป ติดตามและวัดผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถามผลลัพธ์        
คือ เจ้าหน้าที่มีความสุขในชีว ิตและการงาน (Happy Work Life) และผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจต่อ          
การบริการร้อยละ 83.54 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

1. ด้านบุคลากร  
- บุคลากรมีเป้าหมายเดียวกัน พร้อมพัฒนาตนเองและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ   
- บุคลากร มีความร่วมแรง ร่วมใจและความสามัคคีของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท  
2. ด้านเทคโนโลยีมีความพร้อมใช้ของแฟลตฟอร์มสื ่อโซเชียล อาทิ Line Group, Facebook, 

Website Prasat Hospital  
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3. ด้านการบริหารจัดการ  
- จัดทำคู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ ESB 6 ด้าน ได้แก่  
1. มาตรฐานการต้อนรับและบริการ  
2. การรับโทรศัพท์  
3. มาตรฐานการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
4. มาตรฐานการแก้ไขปัญหาการใช้บริการ  
5. มาตรฐานการสนทนาในงานบริการ  
6. มาตรฐานการแต่งกายและบุคลิกภาพ  
- มีนโยบายที่ชัดเจนโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและบรรจุเข้าในแผนกลยุทธ์ ทำให้มี

ทิศทางท่ีชัดเจน  
-ผู้บริหารเป็นผู้นำและแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

- ส่งเสริมให้เแนวคิดความสุขของบุคลากร ให้เข้าใจตรงกัน ความสุขเป็นสิ่งเล็ก  ๆ ที่อยู่รอบตัว  
ไมจ่ำเป็นต้องเป็นเรื่องทีย่ิ่งใหญ่เสมอไปและต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  

- บูรณาการกิจกรรมสร้างสุขเข้ากับวิถีชีวิตการทำงานของบุคลากร  
 
 

ผลการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 
ตัวชี้วัดที่ 35 : ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและเป็น
องค์กรกรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับ 5 

สถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 การดำเนินงานการบริหารจัดการบุคลากร ของโรงพยาบาลปราสาท ด้านการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง 
(ประเภทข้าราชการ/ พนักงานราชการ) โดยนำนโยบายสู่การวางแผนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ทั้งแผนระยะสั้น
และระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการและเป้าหมายขององค์กร จัดสรรโดยใช้ ข้อมูลจาก    
การวิเคราะห์ภาระงาน เพ่ือให้การจัดสรรอัตรากำลังเหมาะสมกับภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนด
หลักเกณฑ์และพิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย และเกลี่ยบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การบริหาร
อัตรากำลังนักวิขาการสาธารณสุขจากทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติงานด้านการตระหนักรู้สถานการณ์และสอบสวนโรค
โควิด 19 การบริหารอัตรากำลังแพทย์ พยาบาล สำหรับรองรับบริการผู ้ป่วย บริการวัคซีนโควิด 19 
โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น ด้านการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา สำหรับ
ข้าราชการที่ทำหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่การบริหารโรงพยาบาลปราสาท เป้าหมาย 43 ราย    
ผ่านการอบรมหลักสูตรบริหาร จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.13 ถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ของโรงพยาบาล พัฒนาสมรรถนะผู ้นำ เป้ าหมายเป็นผู ้บริหารทุกคน ทั ้งนี้         
เพื่อรองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
4 Excellence ครอบคลุม 3 สายวิชาชีพ 19 กลุ่มวิชาชีพ ในรูปแบบที่หน่วยงานจัดเองและส่งไปพัฒนา พบว่า 
มีความครอบคลุมและผ่านเกณฑ์ แต่ยังพบปัญหาจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่เป็นระบบสารสนเทศ จึงจำเป็นต้อง
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พัฒนาให้มีการจัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการดึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบ  
การจัดทำแผนพฒันาองค์กร 
 การประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) โรงพยาบาล
ปราสาท ปี 2565 มีความครอบคลุม ร้อยละ 84.74 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสุขคนของทำงาน (Happy 
Work Life Index) โรงพยาบาลปราสาท มีความสุขรวมทุกมิติ 61.41 มิติที่พบว่ามีความสุขสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มิติจิตวิญญาณดี มิติน้ำใจดี มิติสังคมดี ร้อยละ 69.61, 68.95 และ 62.68 ตามลำดับ และความสุข      
ที่ต่ำท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มิติสุขภาพการเงินดี มิติผ่อนคลายดี มิติครอบครัวดี ร้อยละ 50.04, 53.84 และ 
61.42 ตามลำดับ เมื ่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสุขในประเด็นที ่คะแนนต่ำสุด ปี 2562 พบว่า          
มิติสุขภาพการเงินดี ร้อยละ 48.91 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.13 ทั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลได้พัฒนารูปแบบการสร้างสุข
ทางการเงิน เป็นกลุ่มชุมชนปลูกผักรักการออม ตลาดรักษ์โลก ตลาดนัดสีเขียว ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กำหนดเป็นนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล   
 
 โรงพยาบาลปราสาท ได้นำนโยบายการพัฒนาระบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพมาใช้ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคน การธำรงรักษาบุคลากรที ่มีศักยภาพให้อยู ่กับองค์กร และได้นำผล          
การประเมินดัชนีความสุขคนทำงาน (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
การบริหารงาน การดำเนินการต่าง ๆ และขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริมความสุขในการทำงาน
อย่างตรงประเด็น โดยการจัดทำแผนขับเคลื่อนขององค์กร ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรไปพร้อมกับพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจทิศทางการพัฒนาความสุข
ของบุคลากรตามสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละหน่วยบริการ 

มาตรการในการดำเนินงาน/ แนวทางการดำเนินงาน 

 1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยกำหนดวิสัยทัศน์โรงพยาบาลปราสาท 
คือ โรงพยาบาลแห่งความสุข เป็นเลิศด้านคุณภาพบริการภายในปี 2569 “Happiness Hospital” 
 2. ทบทวนคณะกรรมการเกี ่ยวกับการบริหารและพัฒนากำลังคน ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย      
ที ่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาระบบโรงพยาบาล           
เพื่อส่งเสริมความสุข คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมส่งเสริมความสุขของบุคลากร และคณะอนุกรรมการ     
ด้านสวัสดิการบ้านพัก 
 3. จัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ การบริหาร พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพและแผนส่งเสริม
ความสุขของบุคลากร 
 4. ดำเนินการบริหารอัตรากำลัง บริหารตำแหน่งว่างและพัฒนากำลังคนตามแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ ระบบ HRPOS ระบบสนับสนุนบุคลากร HRD 4.0 
 5. จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรตามผลประเมิน Happinometer มิติที ่มี
ความสุขน้อยที ่ส ุด 3 ลำดับ ได้แก่ สุขภาพเงินดี (Happy Money), ผ่อนคลายดี (Happy Relax) และ
ครอบครัวดี (Happy Family) เท่ากับร้อยละ 50.04, 53.84 และ 61.42 ตามลำดับ เช่น กิจกรรมสุขภาพ    
ทางการเงินเริ ่มได้ไม่ยาก และพ่อ-แม่ดีเด่น กิจกรรมเส้นทางสายบุญ และส่งเสริมความสุขในมิติน้ำใจดี 
(Happy Heart) ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพียงพอ ได้แก่ ตลาดรักษ์โลกทุกวันจันทร์ 
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ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และตลาดนัดสีเขียวทุกวันพุธ Green Way ช่องทางพิเศษสำหรับคนพิเศษ
ครอบครัวบุคลากรในการเข้ารับบริการ เป็นต้น 
 7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขในที่ทำงาน (health Work Place) ในกิจกรรม 
5ส. (สว่าง สะอาด) รวมพลังจิตอสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” (Happy Team Work) พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกโรงพยาบาลปราสาท 
 8. ผ ู ้นำให ้ความสำคัญกับนโยบายบริหารจัดการกำลังคน โดยกำกับติดตามในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจำเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกำกับติดตามผล       
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุก 6 และ 12 เดือน 

ผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิย 65 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน 
มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นองค์กร 
แห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ระดับ 5 4 5  

สรุปผลประเมินตนเองตามตัวชี้วัดข้อมูลสะสม ไตรมาสที่ 3 (ตะลาคม - มิถุนายน 2565) 

ระดับความสำเร็จของ
หน่วยงานมีการบริหารจัดการ
กำลังคนที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 

ค่าระดับเต็ม ระดับที่ได้ ค่าถ่วงน้ำหนัก ผลงาน 
(คะแนน) 

หมายเหตุ 

ก. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ 

1. ระบบการบริหารจัดการ
ตำแหน่งว่าง 

5 5 4 20  

2. เตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

5 1 4 4  

3. ร้อยละการพัฒนาบุคลากร 
3 สายวิชาชีพ 19 กลุ่มวิชาชีพ 

5 5 2 10  

ข. องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
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1. ร้อยละการประเมิน
ความสุขของคนทำงาน 

5 5 6 30  

2. หน่วยงานมีการขับเคลื่อน
และส่งสรุปผลงาน 

5 5 4 20  

รวม 25 21 20 84  

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพฯ 5  

ผลประเมินตามมาตรการในรอบ 9 เดือน (เป้าหมาย : ระดับความสำเร็จ 4) 5  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

- ผู้บริหารเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
- มีนโยบายที่ชัดเจนโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและบรรจุเข้าในแผนกลยุทธ์ ทำให้มี

ทิศทางท่ีชัดเจน 
- ความร่วมแรง ร่วมใจและความสามัคคีของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท 

ผลงานเด่น : การจัดการข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน Program HRD Thailand 4.0 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนา Program HRD Thailand 4.0 ในชื ่อเมนูระบบสนับสนุนงานบริการ โดยนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งแบบ Public และ In House   
เป็นการนำเข้าข้อมูล เพื่อประมวลผลภาพรวมการพัฒนาระดับบุคคล หน่วยงาน โรงพยาบาล และนำไปใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนระดับ รวมถึงเป็นข้อมูลในการจัดทำ Portfolio ของบุคลากร
โรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
ในการปฏิบัติงาน 

วิธีดำเนินงาน 

 เริ่มพัฒนาและใช้โปรแกรม Program HRD Thailand 4.0 ในปี 2563 ได้นำข้อมูลทะเบียนการพัฒนา
แบบ Public และ In House ย้อนหลัง เป็นระยะเวลา 10 ปี จากปี 2554 ถึงปี 2563 เข้าฐานข้อมูลของ
โปรแกรม และเริ่มบันทึกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ปี 2564 ได้ทดลองใช้การดึงข้อมูลผลพัฒนารายบุคคล ในกลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพ เป็นกลุ่มนำร่อง จำนวน 30 คน โดยกำหนดเป้าหมายการประกันเวลาในการเรียกดูข้อมูล    
ผลการพัฒนาบุคลากร ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาท ี
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ผลการดำเนินงาน 

 ในปี 2563 เป้าหมายบุคลากรที ่ร้องขอข้อมูล มีจำนวนทั ้งสิ ้น 30 ราย สามารถดึงรายงานผล          
การพัฒนาการพัฒนาได้ภายใน 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการดำเนินงานในปี 2564 มีบุคลากรที่   
ร้องขอข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น 33 ราย สามารถดึงรายงานผลการพัฒนาได้ภายใน 5 นาที คิดเป็นร้อยละ 100  
ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานและบุคลากรผู้รับผลงานมีความพึงพอใจ 

สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

 ระบบช่วยให้เข้าถึงได้ง่าย อำนวยความสะดวก ลดระยะการปฏิบัติงานจากเดิมใช้เวลาในการดึงข้อมูล 
30 นาที เป็น 5 นาที มีความรวดเร็วในการวิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนารายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร  
ในที่ประชุมประจำเดือน และใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนของคณะกรรมการ HRD 

โอกาสพัฒนา 

 - ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาของตนเองได้ 
 - การประมวลผลข้อมูลพัฒนา (Public และ In House) เป็นรายงานตามตัวชี้วัดจังหวัด/กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

- ขาดความร่วมมือจากบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาลจัดขึ้น เนื่องจากติดภาระงานและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ 

- บูรณาการกิจกรรมสร้างสุขเข้ากับวิถีชีวิตการทำงานของบุคลากร 
- จัดกิจกรรมสร้างสุขท่ีตรงกับความต้องการและความจำเป็นต่อบุคลากร เพื่อให้มีความสุขที่แท้จริง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร ์

 
บทสรุปผู้บริหาร 
 องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะคน คือ หัวใจ
หลักขององค์กร หากคนทำงานมีความสุข ย่อมจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วย ความหมายของ
องค์กรแห่งความสุข คือ เป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุม  
ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุก 
ในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืน 
 การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากร ทุกคน  
ในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที ่เกิดขึ ้นนั ้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้ง  
ในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ในแนวโน้มที่ดีขึ้น โรงพยาบาลจอมพระ ภายใต้การบริหารงานโดยนายแพทย์อรรถพล ภูอาษา ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจอมพระ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งความสุข จัดสรรทรัพยากร  
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมบรรยากาศในโรงพยาบาลให้น่าอยู่ รวมทั้ง
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 การกำหนดเป็นนโยบายขององค์กร โดยผู้นำสูงสุดขององค์กรและสื่อสารถึงผู้ปฏิบัติ รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ติดตามทุกไตรมาส 

ข้อเสนอและเพื่อการพัฒนา 

 1. มีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2. มีการสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับกิจกรรมที ่ควรดำเนินการสร้างสุขในประเด็นต่าง ๆ             
จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 

ผลการประเมิน Happinometer ปีงบประมาณ 2565 
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สรุปผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลจอมพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เดือนมกราคม - กรกฎาคม) 

1. Happy Body (สุขภาพดี) 
 งานออกกำลังกายโรงพยาบาลจอมพระ ได้งานแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ด้วย
การออกกำลังกาย มีกิจกรรมดังนี้ 

❑ การออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. – 16.00 น. มีกิจกรรมดังนี้ 
 1. การเดิน – วิ่ง ในโรงพยาบาล (ทุกวันพุธ) 
 2. การเต้นแอโรบิค 
 3. การเต้นบาสโลป 
 4. การออกกำลังกายโดยคีตะมวยไทย 
 5. การฝึกโยคะ 
*** กิจกรรมที่ 2 – 5 หมุนเวียนสัปดาห์ละ 1 กิจกรรม 
 ❑ กิจกรรมวิ่งก้าวท้าใจ เป้าหมายวิ่งสะสมระยะทาง 60 กิโลเมตร 
 ❑ กิจกรรมวิ่งก้าวท้าใจ เป้าหมายวิ่งสะสมระยะทาง 100 กิโลกรัม 
 ❑ การวิ่งทดสอบระยะทาง 2.2 กม. กำหนดเวลาภายใน 28 นาที 
กิจกรรมก้าวท้าใจ season 1 

❑ 1. มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 148 คน คิดเป็นร้อยละ 95.48 
❑ 2. มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลการสะสมระยะทางทั้งหมด 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.21 

จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 
❑ 3. ผู้ที ่สะสมระยะทางได้มากกว่า 60 กิโลเมตร มีทั้งหมด 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.22 จาก

จำนวนผู้ส่งผลการสะสมระยะทาง 
กิจกรรมก้าวท้าใจ season 2 
 ❑ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 87.26 
 ❑ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลการออกกำลังกายสะสมทั้งหมด 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.28 
จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 
กิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 
 ❑ เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 73.78 
 ❑ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลการออกกำลังกายสะสมทั้งหมด 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.93 
จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 
กิจกรรมก้าวท้าใจ season 4 
 ❑ ก้าวท้าใจ season 4 อยู่ในช่วงการดำเนินการ โดยมีกิจกรรม Kick Off เปิดตัวกิจกรรม เมื่อวันที่ 
9 มีนาคม 2565 
 ❑ ปัจจุบันบุคลากร โรงพยาบาลจอมพระ เข้าร่วมโครงการ 67 คน 
การทดสอบสมรรถภาพ 
 1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ 
 - การวัด % ไขมัน 
 - การทดสอบแรงเหยียดหลัง 
 - การทดสอบแรงเหยียดขา 
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 - การทดสอบความอ่อนตัวด้านหน้า 
 2. การวิ่งทดสอบระยอทาง 2.2 กม. ภายในเวลา 28 นาที 
 - มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 97 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 (ไม่รวมหญิงตั้งครรภ์ 4 ราย) 
 - ผ่านเกณฑ์ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 95.887 
 - ผู้ที่ไม่เข้าร่วมทดสอบ 54 ราย 
2. Happy Heart (น้ำใจงาม)  

กิจกรรมอวยพรวันเกิด, กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ 
3. Happy Relax (ผ่อนคลาย)  

จัดประเพณีแซนโฎนตา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ, กิจกรรม 5ส, ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
4. Happy Brain (หาความรู้)  

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. Happy Soul (ทางสงบ)  

มีคุณธรรม มีจริยธรรม นำศรัทธา ทำบุญทอดกฐิน 
6. Happy Money (ปลอดหนี้)  

จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์การค้าโรงพยาบาลจอมพระ มีสมาชิก 154 คน มีรายได้เฉลี่ย 5,000 ต่อเดือน 
7. Happy Family (ครอบครัวดี)  

การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เพื่อนำไปเป็นหลักการใช้ชีวิต ให้รู้จัก
ความรัก ความเชื่อมั่นและความศรัทธาในความดีงาม จึงจะเกิดเป็นคนดีในสังคม รักตนเอง รักครอบครัว      
รักการงาน รักเพ่ือน รักในสิ่งที่พอเพียง เยี่ยมบุคลากรที่มีอาการป่วย 
8. Happy Society (สังคมดี)  

มีความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อ มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรต้นแบบ แสดงความยินดีกับ
พยาบาลดีเด่น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้คำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคลากรในองค์กร ได้นำยุทธศาสตร์ People Excellence ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นนโยบาย
องค์กรแห่งความสุข โดยกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “องค์กรเป็นเลิศด้านการจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภาคีมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น “ทำงาน       
เป็นทีม องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดูแลกันเหมือนญาติ ทำที่ทำงานเหมือนบ้านที่ 2” เป็นแนวทางการทำงานของ
องค์กร โดยมี Smart Health Office เป็นเป้าหมายให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนาร่วมกัน ได้ถ่ายทอดเป็นนโยบาย
การขับเคลื่อนให้กับบุคลากรทุกระดับในเวทีการประชุม และแผนการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นองค์กร      
แห่งความสุข มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในการจัดทำแผนงาน มาตรการพัฒนา
องค์กรแห่งความสุข และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาตามแผน ได้แก่  

1. กิจกรรมการสร้างคุณค่าของบุคลากร โดยการจัดกิจกรรม  “ร้อยรักหลอมดวงใจ” ที่จังหวัด
กาญจนบุรี ทำให้บุคลากรมุ่งมั่นและสัญญาใจที่จะร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น Smart Health 
Office  

2. กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกสำนักงาน ได้แก่  จัดให้มีซุ้มกาแฟ และ   
มุมพักผ่อนแก่เจ้าหน้าที ่ การจัดระบบปิด-เปิดไฟ และ เครื ่องปรับอากาศด้วยระดับเสียง การจัดโซน        
เตรียมอาหารสำหรับกิจกรรมการประชุม การจัดสวนสุขภาพ และ มุมดนตรีในสวนสำหรับการพักผ่อน    
หย่อนใจของบุคลากรกิจกรรม surprise  

3. การจัดวันเกิดให้กับบุคลากร ในช่วงที่มีการประชุมประจำเดือน การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิก
ที่เจ็บป่วย หรือคนในครอบครัวเสียชีวิต   

4. การจัดกิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่เพ่ือนสัญจรแต่ละ รพ.สต.  
5. กิจกรรมกีฬาทั้งภายใน CUP หรือในเครือข่าย อำเภอ มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ    

ของบุคลากรจากการลงคะแนนความพึงพอใจ พบว่าร้อยละ100 พึงพอใจและมีความสุขระดับมาก และ      
จากการประเมินความสุขรายบุคคลด้วย Happinometer พบว่า บุคลากรในหน่วยงานมีระดับความสุข        
ในระดับมาก  

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

1. ด้านการนำองค์กรของผู้บริหารพบว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับคุณค่าของบุคลากรทุกระดับว่ามี
ส่วนสำคัญในการเป็นองค์กรแห่งความสุข  

2. หน่วยงานมีความเข้าใจและนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน   

1. ควรมีมาตรการ หรือแผนพัฒนาตามเกณฑ์องค์กรแห่งความสุขเพ่ือการพัฒนาตามระดับจนถึงระดับ
ความยั่งยืน  

2. เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขหรือบุคลากรต้นแบบในระดับต่างๆ 
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ภาพประกอบหรือคลิปวีดิโอองค์กรแห่งความสุข 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทํางานในองค์กร”  
ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกําลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนา
นโยบายการสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน  ด้วยเห็น
ความสำคัญว่าเมื ่อคนทํางานในองค์กรมีความสุข  ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานขององค์กร ความผาสุก 
ในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทำงานนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ   
ในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิด
การรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงานและ
สภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กรความสุขที ่เกิดขึ ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี ้ยง           
ให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น และจากผลประเมินโครงการองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวนพบว่าความพึงพอใจ
ของบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวนอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด และมีข้อเสนอแนะ ให้มี             
การจัดโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่องประกอบกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวนให้เป็น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล 
พึ่งพาตนเองได้ ค่าเฉลี่ยดัชนี ความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย : Happy Work-Life โดย   
นําหลักแนวคิดการจัดสมดุลชีว ิตของมนุษย์ด ้วย Happy 8 (ความสุข 8 ประการ) มาใช้เป็นแนวทาง             
ในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และจะนําไปสู่ Happy Work-Life ซึ่งประกอบด้วย ความสุข       
9 มิติ การทำงานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพันและ
สามัคคีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน  

นายสาธิต สิงห์ชัย สาธารณสุขอำเภอลำดวน ได้มีแนวคิดให้มี การทำบุญตักบาตรร่วมกันในวันสำคัญ 
กิจกรรมยังช่วยในการปลูกฝังค่านิยมหลักสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน ในส่วนของมีวินัย เสียสละ 
รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวนได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการ  
“ชาวสาธารณสุขลำดวน ปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายเสริมรายได้ ทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญ” พบว่า
บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอยากให้มีการจัดโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง 

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ติดภารกิจเรื่องงานให้ความร่วมมือ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  
 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

ควรมีการขยายผลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลจตุรัส จังหวดัชัยภูม ิ

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ :  “บริการดี มีมาตรฐาน
ประสานชุมชน เพื ่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน” มีการสื ่อสารและถ่ายทอดนโยบายค่านิยม อัตลักษณ์             
สู่การปฏิบัติ ในกลุ่มงานผ่านการประชุมชี้แจงนโยบายและมอบตัวชี้วัดประจำปี/การประชุมคณะกรรมการ
บริหารทุกเดือน/การประชุมเจ้าหน้าที่ 100%/ การจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมบริการและเวที  ชื ่นชม         
ให้การยกย่องชมเชยแก่บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนองค์กรแห่งความสุข 
เช่น แผนอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านสติสนทนา  สร้างแรงจูงใจ      
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงพยาบาลจัตุรัส/ แผนการส่งเสริมการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ/ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่าง ๆ/ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินงาน    
ตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่วางไว้ มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง       
ด้วยวิธีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร การประเมินความเครียดการประเมินความสุขในการทำงาน 
Happinometer  

ด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงานมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ในองค์กร สถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การทำกิจกรรม 5ส. ในทุกกลุ่มงาน 1 ครั้ง/สัปดาห์     
มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการของระบบงานความเสี่ยง กระตุ้นติดตาม  
ผลการทบทวนความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าร่วมโรงพยาบาล 2P safety สื่อสารการนำไปปฏิบัติโดยการ leadership 
walk round โดยทีมบริหารความเสี ่ยง ทีมพัฒนาบุคลากร เพื ่อให้เข้าใจและระบุความเสี ่ยงได้มากขึ้น 
กำหนดให้ หัวหน้างานเป็นผู้กำกับติดตาม ทบทวนรายงานความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง 

ด้านการสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร มีช่องทาง   
ในการให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่านหัวหน้ากลุ่มงานหรือทีมนำองค์กร และโดยวิธีการตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทักษะการทำงาน ปรับปรุงผลงานเพื่อเป้าหมายของ
องค์กร เข้าร่วมโครงการศูนย์จัดการความรู้  การดูแลด้านพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข ภายใต้
การดูแลของโรงพยาบาลพิมาย ในฐานะโรงพยาบาลต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 9 โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีการสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้    
ในหน่วยงาน โดยการ จัดทำ R2R, Best practice นวัตกรรม และ CQI เข้าร่วมนำเสนอระดับจังหวัด ระดับ
เขตและระดับประเทศ   

 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

- ผู้บริหารและทีมนำ ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ  
- การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
- สังคม ชุมชน  
- สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
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หมวดที่ 1 การนำองค์กร  

หัวข้อ การปฏิบัติ 

1.1 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 

1. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายองค์กรแห่ง
ความสุข  
2. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรประกาศ 
ถ่ายทอด นโยบายองค์กร          
แห่งความสุขไปยังบุคลากรทุกระดับ  
3. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการ
สนับสนุน กระบวนการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร  
ที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์กร  
4. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงาน   
มีความสุข 
ที่ทำงานน่าอยู่  
และชุมชนสมานฉันท์  
5. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข 

วิสัยทัศน์ : บริการดี มีมาตรฐาน ประสานชุมชน เพ่ือสุขภาวะที่ดี
ของประชาชน  
- ผู้นำสูงสุดมีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายสู่บุคลากร ผ่านการ
ประชุมชี้แจงนโยบายและมอบตัวชี้วัดประจำปี การประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน การประชุมเจ้าหน้าที่ 100% และ
การจัด กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ เวทีชื่นชมให้การยกย่อง
ชมเชย   
- มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามบริบทของ โรงพยาบาล
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  
- มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การสื่อสารนโยบาย ค่านิยม  
อัตลักษณ์ สู่การปฏิบัติรายกลุ่มงาน  
- มีการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง     
ปีละ 2 ครั้ง เช่น การประเมินความพึงพอใจ ความเครียด 
ความสุข/Happinometer 

1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 

1. มียุทธศาสตร์ และแผนองค์กร 
แห่งความสุข  
2. มีโครงสร้างการทำงาน หรือ
คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน 
หรือผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข  
3. มีกิจกรรมหรือการดำเนินงาน   
ตามแผนองค์กรแห่งความสุข  
4. มีการวัดและประเมินความสุข
ระดับบุคลากรและ ระดับองค์กร  

- มีการจัดทำแผนองค์กรแห่งความสุข เช่น โครงการอบรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการ / โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ / การทำบุญตักบาตร  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังคน (HRD & 
HRM)  
- มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว้         
มีการกำหนดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เชิญชวน  
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  
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หัวข้อ การปฏิบัติ 

5. มีการพัฒนาการดำเนินงาน    
อย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยง กับวิสัยทัศน์
และเป้าหมายขององค์กร 

- มีการวัดและประเมินความสุขจากความพึงพอใจในกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80 (อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากท่ีสุด)  
- มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขเป็นประจำทุกปีและเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

 
หมวดที่ 2 กระบวนการ 

หัวข้อ การปฏิบัติ 

2.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 

1. มีการสนับสนุนสิ่งอำนวย      
ความสะดวกในการทำงาน  
2. มีการส่งเสริมความปลอดภัย     
ในการทำงาน 
3. มีการสร้างบรรยากาศให้คนมี
ความสุขในการทำงาน ความผูกพัน
ในองค์กร   
4. มีกิจกรรมส่งเสริมคนมีความสุข 
ในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร 
และการทำงานเป็นทีม  
5. มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุล
ของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน 
(Work Life Balance)  

- มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร สถานที่ทำงานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เช่น การทำกิจกรรม5 ส. ในทุกกลุ่มงาน1 ครั้ง/
สัปดาห์  
- ได้ปฏิบัติตามมาตรการของระบบงานความเสี่ยง กระตุ้นติดตาม
ผลการทบทวนความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าร่วมโรงพยาบาล 2P safety 
สื่อสารการนำไปปฏิบัติโดยการ leadership walk round โดย  
ทีมบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เข้าใจและระบุความเสี่ยงได้มากข้ึน 
กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้กำกับติดตามรายงานความเสี่ยงภายใน
หน่วยงานตนเอง ส่งเสริมให้มีการทบทวน ด้านการดูแลทางคลินิก
โดยองค์กรแพทย์อย่างสม่ำเสมอ 
- มีการจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้น่าอยู่ มีการจัดกิจกรรม    
5 ส. 1 ครั้ง/สัปดาห์  
- มีการทำจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข ความผูกพัน และ 
การทำงานเป็นทีมในองค์กร เช่น อวยพรวันเกิดประจำเดือน  
เพ่ือนช่วยเพื่อนน้ำท่วม  
- มีการบริหารการจัดการเวลาในการทำงานให้เหมาะสมกับ 
การดำเนินชีวิตของบุคลากร ทั้งในส่วนของชีวิต ครอบครัวและ
สังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง ชีวิตและการทำงาน  
เพ่ือนำไปสู่องค์กรแห่งความสุขและสังคมที่ยั่งยืน 
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หัวข้อ การปฏิบัติ 

2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 

1. บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นในการทำงาน  

2. มีการเปิดโอกาสหรือมีช่องทาง   
ในการสื่อสารจากบุคลากรถึง
ผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร  

3. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
และการสื่อสารภายในหน่วยงาน  

4. มีการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management: KM) 
ในหน่วยงาน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ 
การทำงาน และการปรับปรุงผลงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

- มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรโดยใช้วิธีตอบ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร  

- มีช่องทางให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่านหัวหน้า กลุ่มงาน
หรือทีมนำองค์กรไปยังผู้บริหาร  

- มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และ   
มีการสื่อสารผ่านทีมนำองค์กรคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
เพ่ือสื่อสารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

- มีกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้ในหน่วยงาน โดย การจัด
อบรมวิชาการภายใน ภายนอกองค์กรส่งเสริม การประชุม
แลกเปลี่ยนวิชาการทบทวนอุบัติการณ์ท้ังในระดับหน่วยงาน และ
ระดับองค์กรที่เก่ียวข้องการเรียนรู้และการพัฒนาระบบเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ CQI ส่งเสริมการนำเสนอผลงาน   
นอกโรงพยาบาล สร้างระบบการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ ภายใน
โรงพยาบาลให้บุคลากรเข้าถึงง่าย  

- เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้สนับสนุนหน่วยงานจัดทำ R2R, Best 
practice นวัตกรรมและ CQI เข้าร่วมนำเสนอ ระดับจังหวัด 
ระดับเขตและระดับประเทศ  
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ภาพประกอบ 
 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาล 

      
อวยพรวันเกิด 
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เพื่อนช่วยเพื่อนน้ำท่วม 

 

 
เกษียณอายุราชการ 

  
ส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนเก่า 
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ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเข็ม พอสว. 

 
รับเงินบริจาค 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูม ิ

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ผมได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561  
จนถึงปจจุบัน ใน 1 ปแรก ที่บริหารงานร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหวและ
เครือข่ายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 6 แหงจำนวนบุคลากรทุกระดับ 40 คน พบวาการทำงาน  
หลายอย่างไม่เป็นไปในทางเดียวกัน ขาดการทำงานเป็นทีม หลังจากประเมินสถานการณ  วิเคราะห์และ     
สรุปปญหาในการทำงานแลว เดือนกันยายน 2562 จึงขอสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลหนองบัวระเหว 
ซึ่งเป็นแม่ข่ายการทำงานเพื่อจัดประชุมอบรมการพัฒนาองคกรโดยใหบุคลากรทุกคน ทุกระดับ เขาร่วม
ประชุมอบรม ซึ่งมีวิทยากรเพื่อสรางทีมงาน สร้างแรงจูงใจ และกำหนดแนวทางการดําเนินงาน ร่วมกันโดย
มีอัตลักษณร่วมกัน คือ “3 มี” ได้แก “มีวินัย มีความเอาใจใส และ มีมาตรฐาน” ขับเคลื่อนโดยยึดหลักการ 
“NO-PROBLEM” ประกอบด้วย  

N = Nongbuarawe คือทีมสุขภาพหนองบัวระเหว ทุกระดับ  
O = Objective คือ การกำหนดเป้าหมายองคกรร่วมกัน  
P = Planning คือ การวางแผนงานร่วมกัน  
R = Relationship คือ ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
O = Observant คือ ความเอาใจใสใหความสำคัญกับทีมงาน  
B = Bravery คือ กลาคิด กลาทำในสิ่งที่ถูกตองและเกิดประโยชน  
L = Leadership คือ ผู้นําขององคกรที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
E = Empowerment คือ การเสริมสร้างพลัง การสรา้งขวัญกําลังใจแกทีมงาน  
M = Management คือ การบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ   

จากการดําเนินงานตามกระบวนการ “NO-PROBLEM” ซึ่งเป็นแนวทางที่เราร่วมคิด ร่วมทำ ทำให
การดําเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว ขับเคลื่อนภายใตยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัดทั้งของกระทรวงและหน่วยงานดันสาธารณสุข บรรลุตามเกณฑหลายตัวชี้วัด คนทํางานก็มีความสุข
โดยเฉพาะ ในชวงวิกฤตการเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทุกคนได้ร่วมมือ 
ร่วมแรงกันทำหนาที่ของตนเองอย่าง เต็มความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำใหเราผานพนวิกฤตินี้มาได้ 
 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

- ผู้บริหาร บริหารองคกรแบบพ่ีนอง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
- การมีสวนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มสุข ร่วมทุกข  
- การรับฟงัปญหาและการแกไขปญหาร่วมกันขององค  
- สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร  
 

ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องคกรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
- ผู้บริหารควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม สร้างเสริมพลังทีมงานขององคกร อย่างน้อยปละ 1 ครั้ง  
- ผู้บริหารควรใหกําลังใจเมื่อเกิดภาวะวิกฤต หรือผลงานขององคกรต่ำไมค่วรไล่บี ้
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ภาพประกอบ 
 

 
 

กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และวางแผนร่วมกัน 

 
การสร้างทีมงาน 

 

 
 

การให้กําลังใจคนทํางาน 
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เขตสุขภาพที่ 10 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

“ที่นี่ มีความสุข@เขตสุขภาพที่ 10” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 เขตสุขภาพท่ี 10 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา โดยในปี 2565 ผู้บริหารมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กร เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข อันจะส่งผลให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข” จึงได้ผลักดันให้มีนโยบายในการพัฒนาระบบ
การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพให้พอเพียง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม เตรียมผู้บริหาร
ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น พัฒนาองค์กรให้น่าอยู่ น่าทำงาน มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด เพ่ือให้
เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ นอกจากนี้ ได้บูรณาการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขร่วมกับ
กระบวนการ MIO (Mindfulness in Organization) : “Mindfulness คิดบวกและสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมี
ความสุข” ให้เกิดเป็นวิถีองค์กรของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 10 และมีการจัดตั้งคณะทำงานองค์กรสร้างสุข 
(PM HO) เพ่ือขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาสุขภาวะองค์กร HPI 
จนทำให้เกิด Success story ทั้ง 14 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และ
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ในเขตสุขภาพท่ี 10 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนในการสร้างองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีความผูกพัน  
ต่อองค์กร มีความสามัคคี เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กร 
 2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรสร้างสุข ในภาพเขตสุขภาพที่ 10 (PM HO) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. มีการควบคุมกำกับติดตามในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 4. เกิดการบูรณาการงานระหว่างกลุ่มงาน เช่น รวมองค์กรคุณภาพทุกด้าน HA, PMQA, องค์กร 
แห่งความสุข, ธรรมาภิบาล, Healthy Work Place 5ส., 10 to 10 ร่วมคิด ร่วมประสานจากหลายกลุ่มงาน 
พัฒนางานให้มีความเชื่อมโยงกัน รณรงค์ใหม้ีความต่อเนื่อง สู่ความสำเร็จตามนโยบาย 
 5. ส่งเสริมบุคลากร ให้มีจิตสำนึกท่ีดีมีศีล 5 ประจำใจ ขับเคลื่อนโดยชมรมจริยธรรม มีการปฐมนิเทศ 
บุคลากรใหม่ทุกสายงาน ปลูกฝังค่านิยมองค์กร 
 6. การนำกลไก MIO มาขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข/ สร้าง MIO เป็นวิถีองค์กร 
 7. ปลูกฝัง Mindset Happy MOPH ให้อยู ่ในใจของบุคลากรทุกคน ปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้มี
ความรู้สึกว่า “ที่ทำงาน คือ บ้านหลังที่ 2 ของพวกเรา” 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

 1. คำจำกัดความตัวชี้วัด และข้อคำถามในแบบประเมินมีจำนวนมากและไม่ชัดเจน 
 2. พัฒนาทีมสร้างอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาถ่ายทอดในองค์กรสร้างความเข้าใจ 
และนำมาสู่การปฏิบัติ 
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 3. พบปัญหาจากการกรอกข้อมูลในโปรแกรมประเมิน กรอกได้ล่าช้า ต้องกรอกใหม่หลายรอบ ทำให้
บุคลากรที่เข้าไปตอบแบบประเมินไม่พึงพอใจและเพิ่มภาระงานให้กับผู้รับผิดชอบงาน เนื่องจากต้องประสาน
กระทรวงฯ ให้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดให้จากกระทรวงฯ 
 4. กระทรวงฯ ควรมีรายละเอียดชี้แจงค่าคะแนนรายข้อและคะแนนรวมของ HPI ที่สามารถแปลผล
วัดระดับองค์กรแห่งความสุข 
 5. ควรจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในระดับกระทรวงสาธารณสุข 
 6. ควรมีการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพองค์กรแห่งความสุข โดยคณะกรรมการระดับกระทรวง 
  

ภาพประกอบหรือคลิปวีดิโอองค์กรแห่งความสุข 
https://youtu.be/QFaHQRz7WvI 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนา “สู่ความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้โมเดลการพัฒนาประเทศ 
ที่เรียกว่าประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินการจัดระบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านสาธารณสุขเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบงานและแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ตลอดจนสอดคล้องกับ
บริบทสุขภาพคนไทยที่เปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ดังนั้น
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญด้านพัฒนาความสุขของ
คนทำงาน พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่มีความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ภายใต้แนวคิด “คนดี มีคุณค่า มีความ
ผาสุก” โดยให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพให้พอเพียง  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม เตรียมผู้บริหารในการเข้าสู ่ตำแหน่งที ่สูงขึ ้น พัฒนาองค์กรให้น่าอยู่          
น่าทำงาน มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สำหรับดัชนี     
ชี้วัดองค์กร ใช้เครื่องมือแบบประเมิน (Happy Public Organization :HPI) ส่วนดัชนีชี้วัดความผาสุกบุคลากร 
ใช้เครื่องมือแบบการประเมิน (Happinometer) ซึ่งวัดความสุขรายด้านของบุคลากร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาระบบบริหารกำลังคน 
ด้านสุขภาพไปพร้อมๆกับการพัฒนาสุขภาวะองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ได้นำเครื่องมือ HPI มาประเมิน
สุขภาวะองค์กร ซึ่งวัดและประเมินผล 5 ด้าน ได้แก่ 1. S = Success (ความสำเร็จ) 2. A = administration  
(การบริหาร) 3. B:Body & Mind (สุขภาพกาย-ใจ) 4. A: Atmosphere (บรรยากาศ) และ 5. I: Investment 
(การลงทุน) ซึ่งผลการประเมิน HPI ภาพรวมขององค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีระดับ
คะแนนและภาพการดำเนินการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามตารางและภาพประกอบดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงร้อยละ ผลการประเมินสุขภาวะองค์การ ( HPI ) 

หัวข้อ 
สสจ.
อบ. 

รพ.สปส. 
รพ.วา
รินฯ 

รพ.50 
พรรษาฯ 

รพร.เดช
อุดม 

รพช. 
สสอ./
รพ.สต 

ภาพรวม 

Success/ 
ความสำเร็จ 

87.39 84.87 78.13 91.88 79.46 86.76 85.11 84.08 

Administration/  
การบริหาร 

78.57 78.1 58.75 64.75 55.71 63.66 70.60 65.1 

Body & Mind 
สุขภาพกาย-ใจ 

81.35 74.23 71.53 68.33 45.63 65.88 69.39 66.4 

Atmosphere/ 
บรรยากาศ 

90.71 75.59 68.75 70.75 47.14 70.88 76.12 70.27 

Investment/      
การลงทุน 

84.82 89.46 59.38 68.33 42.56 61.77 69.18 63.54 

ค่าเฉลี่ยความสุข
ภาพรวม 

84.77 80.45 67.31 72.81 54.1 69.75 74.08 70.34 
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สำหรับดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) มีผู ้ตอบแบบประเมินจำนวน 11,166 คน  
คิดเป็นร้อยละ 86.86 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 12,855 คน ผลการประเมินพบว่า ความสุขรายด้าน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ครอบครัวดี (Happy  Family) ร้อยละ 74.29, จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ร้อยละ 
74.12 และ น้ำใจดี (Happy Heart) ร้อยละ 73.83 ส่วนผลการประเมินที ่มีค่าคะแนนต่ำสุดคือ พบว่ า
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้คะแนนสูงสุด (ร้อยละ 68.57) รองลงมาคือหน่วยงานใน สสจ.(ร้อยละ 66.01) 
และหน่วยงานใน รพ.สต.(ร้อยละ 65.99) ตามลำดับ รายละเอียดตามแผนภาพ                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

สำหรับกิจกรรมการแก้ไขปัญหา และพัฒนาความสุขบุคลากรรายด้าน ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. Happy body (สุขภาพกายดี) ได้มีการจัดกิจกรรรมการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ  ตั้งแต่เวลา 
15.00 - 16.30 น. ได้แก่ การเต้นบาสโลบ, การปั่นจักรยาน, การเดินเร็วรอบสำนักงาน ในช่วงการระบาดของ 
COVID-19  ได้ปรับกลวิธีโดยการให้บุคลากร ยืดเหยียดร่างกายอย่างง่าย ในห้องทำงาน เพื่อป้องกันปัญหา
ความเครียด และอาการ Office Syndrome ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เป็นแกนนำ  
ในการรณรงค์ การตรวจ ATK คัดกรอง COVID ของบุคลากรในหน่วยงานทุกสัปดาห์ โดยทุกกลุ่มงานสุ่มตรวจ
บุคลากรที่เสี่ยง กลุ่มงานละ 5 คน รายงานผลให้กลุ่มงานควบคุมโรคทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจำปีในกลุ่มบุคลากรปีละ 1 ครั้ง โดยกลุ่มงานการแพทย์สุขภาพจิตและยาเสพติดเป็นแกนหลัก    
ในการดำเนินการ 

2. Happy relax (ผ่อนคลายดี) มิต ิด ้านนี ้ เน ้นเร ื ่องการจ ัดการความเครียดในตนเอง และ
ความสามารถในการบริหารจัดการเวลาได้อย่างสมดุล จะเชื่อมโยงกับมิติด้านสุขภาพกายดี มิติด้านน้ำใจดี 
(Happy Heart) และจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ได้แก่ กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ การประเมิน
ความเครียดอย่างง่ายการฝึกหัวเราะ, การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพุทธศาสนา หรือเข้าร่วมฟังเทศน์
หรืองานทำบุญตามวัดในพื้นที่อำเภอเมือง มีหนังสือแจ้งเวียนหรือประชาสัมพันธ์หรือจัดโดยกลุ่มงานที่ได้รับ
มอบหมายในองค์กร เป็นต้น  
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3. Happy Heart (ด้านน้ำใจดี) มิติด้านนี้เน้นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกเอ้ืออาทร ห่วงใยคนรอบข้าง
ซึ ่งในองค์กร มีไลน์กลุ ่มรวมพลคน สสจ. ไว้สำหรับสื ่อสารบอกกล่าวระหว่างกันทุกเรื ่อง เช่น วันเกิด  
การเจ็บป่วย การเสียชีวิตและกรณีอ่ืนๆ ที่เอ้ือประโยชน์ในการแสดงน้ำใจ ไมตรีต่อกัน นอกจากนี้มิตินี้ยังเน้นถึง 
การสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นจิตอาสาด้าน COVID มอบใบประกาศฯ ส่งเสริม 
ความดี ความเสียสละของบุคลากร การพัฒนาสิ ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย น่าอยู ่ น่าทำงาน ซึ ่งองค์กร            
สสจ.อุบลราชธานี ได้ดำเนินการหลายอย่าง เช่น การจัดห้องทำงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการติด COVID -19 
การปรับพฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหารของบุคลากร การคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก การปลูก
ต้นไม้รักษาสิ ่งแวดล้อม การร่วมรณรงค์ใช้ปิ ่นโตมารับประทานอาหาร ดำเนินการโดยกลุ ่มงานอนามัย
สิ ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ การจัดห้องทำงาน การพัฒนาสิ ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ของโรค  
การส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง สร้างประโยชน์ต่อสังคมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE  
การรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด โดยกลุ่มงานการแพทย์สุขภาพจิตและยาเสพติด เป็นต้น 

4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) มิต ิด ้านนี ้จะเช ื ่อมโยงกับมิต ิด ้านน้ำใจดี (Happy Heart) 
ดำเนินการให้มีกิจกรรม ได้แก่ กำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน หรือเข้าร่วม      
งานบุญตามวัด ในพื้นที่ต่างๆ ตามหนังสือแจ้งเวียนหรือประชาสัมพันธ์, การสนับสนุนบุคลากรอบรมหลักสตูร 
ศีล 5 หรือกิจกรรมอื่นๆ ด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ประชาสัมพันธ์ทุกกลุ่มงาน  
ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลายส่วนมาเป็นวิทยากรถ่ายทอด  “บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง MOPH และ  
การสร้างคนดีให้สังคม” ให้กับเครือข่ายงานองค์กรแห่งความสุข โดยดำเนินการต่อเนื่อง 2 ปี ที่ผ่านมาในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2563 และเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้น  

5. Happy Family (ครอบครัวดี) มิติด้านนี้จะเน้นถึงการให้เวลากับครอบครัว การมีกิจกรรมกับ
ครอบครัวของตนเอง กล่าวได้ว่า การปฏิบัติงานในองค์กร ไม่ได้อยู่เวรเป็นรอบ 8 ชั่วโมงเหมือนในโรงพยาบาล 
หรือการดำเนินงานด่วนจะมีเข้ามาเป็นระยะไม่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดสรรหรือบริหารเวลาให้กับครอบครัว
ของตนจะยังคงจัดสรรเวลาหรือมีกิจกรรมปฏิบัติร่วมกับครอบครัวได้เสมอ 

6. Happy Society (สังคมดี) มิติด้านนี้ดูรายละเอียดเรื่องการมีความสุขในสังคม ความปลอดภัย  
ในทรัพย์สินของตนเอง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ดังนั ้นองค์กรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้ ได้แก่ การมาบันทึกลายนิ้วมือ (Scan ลายนิ้วมือ) ทุกเช้าก่อน
เข้าทำงาน, ส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายการใส่เสื้อทีมขององค์กรตามวันที่กำหนด เช่น วันจันทร์สวมใส่ชุด
ข้าราชการหรือฟอร์มสาธารณสุข วันอังคารสวมใส่ชุดผ้ากาบบัวหรือนิยมไทย วันพุธและศุกร์ ชุดนิยมไทย 
วันพฤหัสบดี ชุดนิยมไทยผ้าลายขอ เป็นต้น ซึ่งยึดปฏิบัติตามที่ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจากส่วนกลาง   

7. Happy Brain (ใฝ่รูดี) มิติด้านนี้ดูรายละเอียดด้านการพัฒนาความรู้ใหม่ สำหรับการพัฒนา
ตนเองหรือพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มีการพัฒนา
ทักษะและองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทุกกลุ่มงาน เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น , ระดับกลาง,  
การอบรมโลกดิจิทัล 4.0 ด้านระบบข้อมูล เป็นต้น และยังรวมถึงการสร้างกลุ่ม Line ได้แก่ Line HRD Clinic 
Ubon ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารเรื่องข่าวสารต่างๆ ที่เก่ียวกับ
ข้อมูล ความรู้ หลักสูตร การอบรมการเรียน ที่เป็นปัจจุบันเพ่ือให้การประสานงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นปัจจุบันที่สุด และสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนางานวิชาการวิจัย  R2R การแก้ไขปัญหาในงาน      
ให้ขวัญกำลังใจบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลในแต่ละระดับ กระตุ้นบุคลากรให้ทำการประเมินผลงาน
(อวช.) ตามรอบและเน้นการพัฒนาผลงาน อวช.ให้มีคุณภาพ (Smart อวช) โดยมีคณะกรรมการฯอ่านและ 
คัดกรองงานวิชาการเพ่ือให้มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานได้ 
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8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) สำหรับมิติด้านนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อตอบรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย โดยดำเนินการชี้แจง
รายละเอียดธนาคารที่ร่วม MOU กับกระทรวงสาธารณสุข และรับหน้าที่เชื่อมต่อและประชาสัมพันธ์ อำนวย
ความสะดวกต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ระหว่างธนาคารกับบุคลากรที่สนใจ เมื่อมีการชี้แจงรายละเอียด
ที่เป็นปัจจุบัน จากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากธนาคารต่างๆในเรื่องดอกเบี้ย การผ่อนชำระหนี้ ของบ้าน     
ที่อยู่อาศัย การฝากเงิน การทำประกันรถยนต์ หรือการใช้โปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือและได้จัดโครงการ
ประชาสัมพันธ์นำร่อง เรื ่องการเพิ ่มรายได้ให้กับเจ้าหน้าที ่ในองค์กร คือ การขายของตลาดออนไลน์  
และเปิดตัวตลาดสร้างสุข ขายผักสด การขายเสื้อผ้า และการขายผลไม้ หรือดอกไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น  
นอกจากนี้มีการเพิ่มขวัญกำลังใจ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ในการติดตามขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ 
บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด ของข้าราชการ หรือลูกจ้าง กรณีปฏิบัติงานในพื้น ที่ ที่ประกาศใช้     
กฎอัยการศึก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับหนังสือ เรื่องการตรวจสอบ และทบทวน   
การปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 – 12 พฤศจิกายน 
2541 จากข้าราชการที่เกษียณ ฯ จำนวน 3 ราย และลาออก 1 ราย ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า ไม่มีการ
บันทึกช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในขณะนั้นในแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน    
ในการนับเวลาราชการทวีคูณ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่ ที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ในช่วงเวลาดังกล่าว และดำเนินการให้ได้รับเงินบำนาญเพิ่มทุกคน
สำหรับข้าราชการที่รอเกษียณอายุราชการ ก็ได้ดำเนินการให้ได้รับการเพิ่มเงินบำนาญอีกจำนวน 37 ราย 

9. Happy Work Life (Happy Plus) การงานดี สำหรับมิติด้านนี้จะดูรายละเอียดโดยรวมทั้งหมด
ของสิทธิ สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสี่ยงภัยโควิด-19  ค่าเล่าเรียนบุตร หรือสิ่งที่ควรจะได้รับในการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความความผูกพันต่อองค์กร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
เพื ่อให้เกิดความสุข ในการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน  นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญกับเร ื ่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที ่บ ุคลากรในองค์กร  พึงได้รับ            
อย่างเป็นธรรม ซึ่งการพิจารณาอยู่ในหลักการและเหตุผลที่มีเกณฑ์การประเมินหรือกฎหมายร่วมด้วย  

นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที ่มี      
ความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยได้วางแผนการเตรียม
บุคลากรที่มีความพร้อมรองรับ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดเป็นประเด็น Retreat HR เป็นตัวชี้วัด 
ที่ควบคุม กำกับการพัฒนางานด้าน HR โดยได้นิเทศติดตามงาน หน่วยงานระดับอำเภอ ในปี 2564 ที่ผ่านมา 
กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางานดังนี้ 
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1. การวางแผนความก้าวหน้าในสายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CBL 
(Creativity-Based Learning) สำหรับผู้บริหารปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมผู้บริหาร 
และสร้างผู้นำรุ ่นใหม่ในองค์กร ให้มีความรู้  ทักษะและสมรรถนะด้านการบริหาร การควบคุมกำกับงาน 
ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่เป็นนโยบายหลักของแต่ละกลุ่มงาน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย    
ในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

1. สาธารณสุขอำเภอที่ปฏิบัติงานใหม่ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหม่/ผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล ดำเนินการอบรมไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น จำนวน 9 คน 

2. ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง จำนวน 25 คน และหัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาล จำนวน 25 คน 
รวม 50 คน 

3. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล จำนวน 25 คน และหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช จำนวน 10 คน รวม 35 คน 
4. ผู้บริหารจากหน่วยงานระดับอำเภอทุกหน่วยงาน (รพ.สต./สสอ./รพท./รพท./รพศ.) โดยเปิดเป็น

หลักสูตรออนไลน์ 
 

การดำเนินการ 
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าสู่สายงานบริหาร  เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้วยกระบวนการ CBL (Creativity-Based Learning) การทำ Workshop โดยรวบรวมปัญหาที่พบมา
ระดมสมองวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายผล โดยใช้กระบวนการ (Coaching) การฝึกสอน ให้คำแนะนำช่วยเหลือ 
ให้คำปรึกษา (Mentoring) และแก้ไขปัญหาโดยระบบพี่เลี้ยง จากผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกระบวนการ และติดตามผล
การปฏิบัติงานในรอบ 3 เดือน 6 เดือนหลังเข้าร่วมกิจกรรม  

543



 

ตารางที่ 2 แสดงผลการพัฒนาศักยภาพเตรียมผู้บริหาร ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
CBL (Creativity-Based Learning) สำหรับผู้บริหาร สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 

ลำดับ กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมอบรม

ทั้งหมด (คน) 
ผู้ผ่านการอบรม 

(คน) 
1 ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง น้อยกว่า 5 ปี 3 3 

2 
ผู ้สมัครเข้ารับคัดเลือกผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาล 

6 6 

3 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 25 25 

4 หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาล 25 25 

5 
รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล / 
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชฯ โรงพยาบาล 

50 50 

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนง.สสจ.อุบลราชธานี 

2. การส่งเสริมความสุขบุคลากร ด้วยการย้าย จ.18 ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เห็นความสำคัญในกระบวนการรักษาบุคลากรให้อยู่  

ในหน่วยงาน การวางแผนจัดตำแหน่งให้ตรงคนตรงงานถือเป็นภารกิจหลักสำคัญท่ีต้องเร่งดำเนินการ เพ่ือสร้าง
ขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร การกำหนดตำแหน่ง จ.18 ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน จะสามารถวางแผนกำหนด
เส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่ง (Career Path) ได้ชัดเจน สัมพันธ์กับการประเมินผลงานวิชาการ ตรงตาม
ตำแหน่งที่ปฏิบัติจริง โดยมีกิจกรรมดำเนินงานดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ (รพท./รพช./สสอ./รพสต.) 
2. จัดทำโครงการฯ ประสานกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ในการประชุมแต่ละวงรอบทั้งใน ระดับ สสจ.

รพท./รพช. และ สสอ. ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการแต่ละชุดตามคำสั่งฯ 
3. ประชุมกรรมการวางแผนย้าย จ.18 ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน 

3.1 ประชุมระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง 
3.2 ประชุมในกลุ่ม สสอ. จำนวน 3 ครั้ง 
3.3 ประชุมในกลุ่ม รพท./รพช. จำนวน 4 ครั้ง 

4. รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในเวทีประชุมผู้บริหาร (ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/
ประชุมประจำเดือน/ประชุม CHRO จังหวัด) 
 จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า จำนวนข้าราชการที ่มี จ.18 ตรงกับปฏิบัติงานจริงเพิ่มขึ้น  
ก่อนดำเนินงานมีข้าราชการตรง จ.18 คิดเป็นร้อยละ 63.37 ตรวจสอบข้อมูล ณ.วันที่ 10 ตุลาคม 2564  
และหลังจากดำเนินงานมีข้าราชการตรง จ.18 คิดเป็นร้อยละ 82.87  ตรวจสอบข้อมูล ณ.วันที่ 30 เมษายน 
2565 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนในการสร้างองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีความผูกพัน  
ต่อองค์กร มีความสามัคคี เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กร 

2. เกิดการบูรณาการงานระหว่างกลุ่มงาน เช่น รวมองค์กรคุณภาพทุกด้าน HA, PMQA, องค์กร 
แห่งความสุข, ธรรมาภิบาล, Healthy Work Place, 5 ส., 10 to 10 ร่วมคิด ร่วมประสานจากหลายกลุ่มงาน
พัฒนางานให้มีความเชื่อมโยงกัน รณรงค์ให้มีความต่อเนื่อง สู่ความสำเร็จตามนโยบาย  

3. ส่งเสริมบุคลากร ให้มีจิตสำนึกท่ีดีมีศีล 5 ประจำใจ ขับเคลื่อนโดยชมรมจริยธรรม มีการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ทุกสายงาน ปลูกฝังค่านิยมองค์กร โดยร้อยเรียงผ่าน “เพลงมาร์ช สสจ. อุบลราชธานี.” และ 
เพลงเทิดพระบิดา โดยเปิดเพลงนี้ทุกครั้งก่อนการอบรม ปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรใหม่ทุกคน 

4. ปลูกฝัง Happy MOPH ให้อยู่ในใจของบุคลากรทุกคน ปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้มีความรู้สึกว่า “ 
ที่ทำงาน คือบ้านหลังที่ 2 ของพวกเรา”   

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

การกรอกแบบประเมิน Happinometer และ Happy Public Organization : HPI 
1. พบปัญหาจากการกรอกข้อมูลในโปรแกรมประเมิน กรอกได้ล่าช้า ต้องกรอกใหม่หลายรอบ ทำให้

บุคลากรที่เข้าไปตอบแบบประเมินไม่พึงพอใจและเพิ่มภาระงานให้กับผู้รับผิดชอบงาน เนื่องจากต้องประสาน
กระทรวงฯให้ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดให้จากกระทรวงฯ 

2. กระทรวงฯ ควรมีรายละเอียดชี้แจงค่าคะแนนรายข้อและคะแนนรวมของ HPI ที่สามารถแปลผล
วัดระดับองค์กรแห่งความสุข 

3. ควรมีคู่มืออธิบายรายละเอียดข้อคำถามของแบบสอบถาม HPI เนื่องจากผู้ตอบแบบประเมินเข้าใจ
เนื้อหาข้อคำถามไม่ตรงกัน 

4. ควรจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในระดับกระทรวงสาธารณสุข 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 หน่วยงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวดัอุบลราชธานี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,188 เตียง มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 
3,941 คน มีการขับเคลื่อนการสร้างสุขในองค์กร โดยสร้างทีมแกนนำกำหนดหน้าที่รับผิดชอบจัดทำโครงการ
และแผนงาน จัดกิจกรรมสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการจัดการความสุขในองค์กร 
โรงพยาบาลมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เช่น  

1. กิจกรรม Love Before  
2. กิจกรรมร้อยใจผูกพันสายใหญ่สู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
3. กิจกรรมชื่นชมความดีงามตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ  
4. กิจกรรมเส้นทางบุญ โดยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาตภายในหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ป่วย ญาติ 

และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมตักบาตร  
5. กิจกรรมออมบุญเดือนเกิด 
6. กิจกรรมจิตอาสา 
7. กิจกรรม Focus group เพื่อคุณภาพของงาน โดยการตามรอยกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนางาน

โดยผู้ปฏิบัติ 
8. กิจกรรมจิบน้ำชาก่อนเที่ยง รับฟังเสียงจากมดงาน โดยผู้บริหารรับฟังการนำเสนอและเสียงสะท้อน

จากบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม Focus group เพ่ือคุณภาพของงาน 
9. กิจกรรมปลุกคนดีคิดบวกและกระบวนการสร้างสุขในองค์กรโดยทีมพี ่เลี ้ยงสร้างความสุข          

เป็นนักสร้างสุขประจำหน่วยงาน 
10. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีสถานที่ สำหรับพบปะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Happy Corner) 
11. กิจกรรมสรรพสิทธิ์ สร้างงาน สร้างสุข เพื่อช่วยเหลือบุคลากรในโรงพยาบาล หางาน สร้างรายได้

พิเศษให้กับบุคลากร 
12. กิจกรรมตลาดนัดวันศุกร์ และกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายชัดเจน 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน และให้กำลังใจในการทำงาน 
3. ทีมงานมีความมุ่งมั่น มีการกำหนดแผนงานชัดเจน 
4. มีการดำเนินงานต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในองค์กร  
2. ใช้ระบบการทำงานท่ียืดหยุ่น 
3. ชื่นชมและยินดีกับพนักงาน  
4. มอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
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ภาพประกอบ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 หน่วยงาน โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 โรงพยาบาลวารินชำราบ ขับเคลื ่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข มุ ่งสู ่การเป็น “องค์กร 
แห่งความสุข น่าอยู ่ น่าทำงานอย่างยั ่งยืน”ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยดำเนินการ  
2 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาบุคลากรให้เป็น คนทำงานมีความสุข (Happy People) และการพัฒนา
องค์กรให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home) ตามแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) เพ่ือให้บุคลากร
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการ   
อยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน (Creativity) บนพื้นฐานของความต้องการ ให้เกิดความสุขที่สมดุล ได้แก่ 
ความสุขของตนเอง ความสุขของครอบครัวและความสุขขององค์กร/สังคม 

โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข  ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มา 
ได้จัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม ดังนี้ 

1. ประกาศนโยบายเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางในองค์กร 
2. ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3. สำรวจประเมินความสุขบุคลากร (HAPPINOMETER) มีผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากรโรงพยาบาล

วารินชำราบ จำนวน 597 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.79 ของบุคลากรทั้งหมด) ผลสำรวจพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความสุขบุคลากร ร้อยละ 59.66, ความผูกพันต่อองค์กร 60.24 

4. จัดทำแผนการดำเนินงานสร้างสุของค์กร นำข้อมูลจากการสำรวจความสุขบุคลากร มาวิเคราะห์
ข้อมูลหา pain point ความสุขบุคลากรในองค์กร และนำข้อมูลไปออกแบบกิจกรรมเพื ่อจ ัดทำแผน           
การดำเนินงานสร้างสุของค์กร อย่างมีส่วนร่วม ยกตัวอย่าง เช่น  

- กิจกรรม Big Cleaning Day (Happy Society) 
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี (Happy Soul+ Happy Heart) 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ (Happy Brain) 
- กิจกรรมการออกกำลังกาย (Happy Body) 
- กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทุกแผนกในโรงพยาบาล (Happy Soul + Happy Heart) 
- กิจกรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ (Happy Work Life) 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรที่สะท้อนการมีคุณธรรม มีบทเรียน (lesson learn) จากการดำเนินงานให้คน
มีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรม และพร้อมจะพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขควบคู่ไปกับงานที่ มี
คุณภาพต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง 
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผล 
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4. มีคณะกรรมการในการผลักดันนโยบายการสร้างองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
5. สังคมพี่น้องเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน การที่บุคลากรมีการ     

ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเป็นกันเอง เป็นส่วนที่ทำให้การทำงาน           
มีความสุข 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน (Best Practice) หรือเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้องค์กรแห่งความสุข 
ต้นแบบ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของตนต่อไป และเพื่อเสริมสร้างบุคลากรในองค์กรให้มี
ความสุขอย่างยั่งยืน 

2. ควรมีการขับเคลื่อนนโยบาย และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเนื่อง 
3. ควรมีการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาออกแบบ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม และเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรร่วมกันมากขึ้น 

4. การส่งเสริมสุขภาพองค์กรแห่งความสุข จะต้องมีออกแบบกิจกรรมสร้างความสุขให้ครอบคลุม     
ทุกมิติและกำหนดรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม  เพื ่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์กร          
แห่งความสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ภาพประกอบ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ประเด็นองค์กรแห่งความสุข เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญ
กับการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น และ
ได้ส่งเกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบ ตามกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : 
HPI) และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ในการทำงาน และผูกพันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย  
9 มิติ คือ สุขภาพดี  ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี และ      
การงานดี เกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุขประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่   
มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน  

จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) โรงพยาบาล 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลากร เพื่อการทำงานเป็นทีม อย่างมีความสุข     
จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานพลังกลุ่มและความสุขข้ึน เพ่ือส่งเสริม สมรรถนะของบุคลากรในการ
ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกฝน     
การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง และฝึกแก้ปัญหาด้วยพลังกลุ่ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเข้าถึงบุคลิกภาพ
ทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อเข้าใจและ ยอมรับตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีภายในกลุ่ม 
เพ่ือเรียนรู้และเข้าใจ เรื่องระบบโครงสร้าง การทำงานขององค์กร ที่เป็นเหตุปัจจัยหลักในการหนุนเสริมให้เกิด
การทำงานอย่างมีส่วนร่วมให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื ่อสามารถพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล          
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกำหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรแห่งความสุข  
2. ผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่  

สร้างความสุขในการทำงาน  
3. บุคลากรในโรงพยาบาลทุกคนมีความรักความสามัคคีในองค์กร ช่วยเหลือเกื้ อกูลกันภายใน

หน่วยงาน มีจิตวิญญาณดี ครอบครัวดี ส่งผลต่อสังคมในการปฏิบัติงานดี ซึ่งเห็นได้จากผลการสำรวจข้อมูล 
Happinometer ด้าน Happy Soul อยู่ในเกณฑ์มีความสุขมากที่สุด  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

1. ควรมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
2. ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่างๆ  
3. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่างๆ 

จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากร  
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ภาพประกอบ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

องค์กรแห่งความสุข เป็นการบริหารองค์กรได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารองค์กรมีเป้าหมายในการมุ่งเน้น
ผลงาน และความสุขของบุคลากร โดยเชื่อว่า ถ้าบุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วจะทำให้ผลงาน 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล “คนทำงานในองค์กร” ถือว่าเป็นบุคคลที ่สำคัญและเป็นกำลังหลัก  
ของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากร 
ทุกคนในองค์กร มีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ลดความ   
ตึงเครียดจากการทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร ความสุขที ่เกิดขึ ้นจาก         
การทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีแนวทาง  
ในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นการรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสุขที่แท้จริงบนพ้ืนฐาน ความสุขที่สมดุลกับชีวิต 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล เป็นส่วนสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อขับเคลื่อนงาน  
สู่การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

 ความเหลื่อมล้ำในสายงานกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน ในเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งกลุ่มสนับสนุน
ถูกมองข้ามความสำคัญ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ ่งเป็นกำลังหลักในการ 
ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุขเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้เป็น
คนดีมีคุณค่ามีความผาสุก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ได้มีกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อ 
การเปลี ่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู ่การเติบโตอย่างยั ่งยืน โดยใช้เครื ่องมือวัดความสุขระดับบุคคล 
(Happinometer) กับบุคลากรทุกหน่วยงาน และเครื ่องมือประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI) กับ 
ทุกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสุขบุคลากร และในปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.  และ รพ.สต.) จัดทำผลการขับเคลื ่อน          
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข โดยใช้เกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ เป็นแนวทำงานในการ
ดำเนินงานสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขดำเนินไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามนโยบายองค์กรแห่งความสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
โดยมีประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข  
ระดับจังหวัด/หน่วยงานในการขับเคลื่อนงาน และกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล 
(Happinometer) กับบุคลากร และเครื่องมือประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI) กับหน่วยงาน มีการนิเทศ  
กำกับติดตามงาน และได้ผลงานตามเกณฑ์การประเมิน 

 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

หน่วยงานมีกลไกสร้างสุข 
-นโยบาย 

-คณะกรรมการ/ 

คณะทำงานองค์กร     
แห่งความสุข 

-มีแผนงาน/โครงการ 

- หน่วยงานมีการประเมนิ
ความสุขบุคลากร 
(Happinometer) ร้อยละ 95 
- หน่วยงานมีการประเมิน 
HPI ครบทุกหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 ของ 

หน่วยงานมีการ
ประเมิน 
องค์กรแห่ง
ความสุข 

มีองค์กร     
แห่งความสุข    
ที่มคุีณภาพ  
ร้อยละ 20 

 

สถานการณ์ (situation analysis) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน

ภารกิจต่างๆ ขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร  
ทุกระดับเป็นคนดีมีคุณค่า มีความผาสุก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ได้มีกระบวนการพัฒนาคน 
ในองค์กร อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กร 
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือวัดความสุขระดับ
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บุคคล (Happinometer) กับบุคลากรทุกหน่วยงาน และเครื ่องมือประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI)  
กับทุกหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความสุขบุคลากรอย่างตรงประเด็น และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นำรุ่นใหม่ โดยผู้บริหารทุกระดับใส่ใจบุคลากรให้มีความสุขและปลอดภัย
ในการทำงาน 

 

การดำเนินงานปี 2565 

เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องปีงบประมาณ 
2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการสร้างสุข
บุคลากรดังนี ้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขระดับจังหวัดและหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่  
กำหนดนโยบาย สนับสนุน กำกับติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานองค์กรแห่งความสุข 
3. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนา ปรับปรุง สถานที่ทำงานให้สะดวก ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงาน 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรและครอบครัวมีสุขภาพดีทั้งรา่งกายและจิตใจ 
6. ส่งเสริมความก้าวหน้า และความม่ันคงแก่บุคลากร 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน จัดกิจกรรมสร้างสุขทางกาย  

ทางใจ และสังคม 
8. สร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ 
9. สร้างเสริมวินัยทำงการเงิน สนับสนุนการออมเงิน และการสร้างรายได้เสริมแก่บุคลากร   
10. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน/นอกองค์กร (กิจกรรม/งานตามเทศกาล ฯลฯ)  
11. จัดสวัสดิการที่จำเป็น/เหมาะสม แก่บุคลากรและครอบครัว 

อีกท้ังมีการขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุข” ตามกระบวนการ 5 ขั้นได้แก่ 
ขั้นที่ 1 การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
ขั้นที่ 3 การจัดทำแผนงาน/กิจกรรม ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ขั้นที่ 4 การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ขั้นที่ 5 ประเมินคุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ปีละ 1 ครั้ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

การบริหารจัดการเชิงระบบ (System management) 
1. กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากรเป็นเลิศ: บริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูด และธำรง

รักษากำลังคนคุณภาพ 

2. โครงสร้างกลไกการทำงาน (Structure) 
2.1 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานองค์กรแห่งแก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ 
2.2 คณะกรรมการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   

ที่ 5/2565 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบให้การดำเนินงานองค์กรสร้างสุข
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ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ในส่วนของหน่วยงานระดับ
อำเภอ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขทุกหน่วยงาน 

2.3 บุคลากร 5 ประเภทการจ้าง ทำแบบประเมินความสุขระดับบุคคล (Happinometer) และ
ผู้บริหารทำแบบประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI) 

2.4 ติดตาม กำกับ การบันทึกข้อมูลความสุขระดับบุคคล (Happinometer) และ สุขภาวะองค์กร
ภาครัฐ (HPI) ผ่านการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.) ,  
การนิเทศงาน, คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล, line application และโทรศัพท ์

2.5 หน่วยงานนำผลการประเมินความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และผลการประเมินสุข
ภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI) มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรมสร้างสุข ให้สอดคล้องกับผล    
การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 

2.5 ดำเนินงานสร้างสุขตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรม 
2.6 แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 
2.7 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ Ranking ปีละ 2 ครั้ง 
2.8 จังหวัดจัดส่งผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที ่มีคุณภาพ (ที ่ผ ่านการคัดเลือก)  ให้           

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2.9 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ผลการดำเนินการ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้โรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  
ใช้เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล (Happinometer) กับบุคลากร และเครื่องมือประเมินสุขภาวะองค์กร
ภาครัฐ (HPI) กับหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์Happy MOPH ทาง http://happy.moph.go.th ระหว่างวันที่ 
1 -31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

3.1 ผลงานการประเมินความสุขบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยเครื่องมือ
วัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 

3.1.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 298 แห่ง ได้เข้าใช้
เครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) จำนวน 298 แห่ง ร้อยละ 100 

3.1.2 บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7,798 คน ได้เข้าไป 
บันทึกข้อมูลในเครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) จำนวน 7,647 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.06 
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สรุปการบันทึกข้อมูล Happinometer หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ 2565 (27 กุมภาพันธ์ 2565) 

3.2 การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) 
- หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 45 แห่ง ไดเ้ขา้ใช้เครื่องมือประเมิน

สุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ผลงานการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index : HPI) 
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565 (27 กุมภาพันธ์ 2565) 

ประเภทหน่วยงาน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1 100.00 

โรงพยาบาลศูนย์ 1 1 100.00 
โรงพยาบาลทั่วไป 1 1 100.00 
โรงพยาบาลชุมชน 20 20 100.00 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 22 22 100.00 
รวมทั้งสิ้น 45 45 100.00 

กราฟแสดง ร้อยละบุคลากร/ผู้บริหาร ทำแบบประเมิน Happinometer และสุขภาวะองค์กร (HPI)                          
              ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 จำแนกประเภทหน่วยงาน 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามนโยบายองค์กรแห่งความสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยมีประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขระดับ
จังหวัด/หน่วยงานในการขับเคลื่อนงาน และกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้เครื่องมือวัดความสุ ขระดับบุคคล
(Happinometer) กับบุคลากร และเครื่องมือประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI) กับหน่วยงาน มีการนิเทศ
กำกับติดตามงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ไตรมาส 1 

1.1 ร้อยละ 100 หน่วยงานมีกลไกสร้างสุข 
1. นโยบายองค์กรแห่งความสุขระดับจังหวัด/หน่วยงาน 

2. คณะกรรมการ/คณะทำงานองค์กรสร้างสุข 

3. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ไตรมาส 2 

2.1 ร้อยละ 95 ของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) 
ผลงาน ร้อยละ 98.06 

2.2 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในจังหวัด มีกำรประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ผลงาน ร้อยละ 100 
3. ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

1. โปรแกรมความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) 
ไม่สามารถตัดบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผลงาน  
มีความคลาดเคลื่อน 

1. ประสาน admin ส่วนกลางในการแก้ไข
ปัญหา 
2. ผู้รับผิดชอบติดตามผลงาน ทุกวัน 

2. โปรแกรมสุขภาวะองค์กร (Happy Public  
Organization Index: HPI) ระบบการบันทึกและ 
รายงานผลงาน ไม่ชัดเจน ไม่สามารถนำมา
วิเคราะห์ ภาพองค์กรได้ 

1. ประสาน admin ส่วนกลางในการ
แก้ไขปัญหา  
2. ผู้รับผิดชอบติดตามผลงานทุกวัน 

 
 

558



 

เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข เป็นนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน ที ่ผลการดำเนินงานจะส่งผลให้
บุคลากรมีความสุขในการทำงานและการดำรงชีวิต และยังทำให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นไป
ด้วย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การทำงานเป็นทีม 
2. ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ 
3. การเชื่อมโยงและสอดแทรกเป็นงานประจำ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเกิดแนวคิด และกลวิธีในการทำงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเมืองจันทร์ จังหวดัศรีสะเกษ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลเมืองจันทร์ขับเคลื่อนงานสร้างสุขผ่านคณะกรรมการลูกค้าสัมพันธ์  ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ดูแลบุคลากรของโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งกายและใจ มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจ
บุคลากร เช่น การจัดกิจกรรมวันสำคัญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีแก่บุคลากรทุกระดับ   
การดูแลบุคลากรในหน่วยงาน เช่น การเยี่ยมบุคลากรเมื่อได้รับความเดือดร้อนทั้งกายและใจ เช่น การเจ็บป่วย
งานขาวดำ การช่วยแก้ไขปัญหา เมื ่อบุคลากรเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน ซึ ่งโรงพยาบาลเมืองจันทร์             
มีคณะทำงานในการไกล่เกลี่ย ลดความขัดแย้งและบรรเทาความเดือดร้อนทั้งผู ้ป่วยและบุคลากร ซึ่งผล        
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการจัดกิจกรรมต่างผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างานแล ะ 
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ทำให้การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลเมืองจันทร์     
มีความต่อเนื่องและส่งผลต่อความสุขของบุคลากร  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

การดำเนินงานสร้างสุขโรงพยาบาลผ่านคณะกรรมการบริหารและหัวหน้างาน  พิจารณาดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ และมีคณะกรรมการลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้จัดกิจกรรม โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร ทำให้งานสร้างสุขประสบผลสำเร็จ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน   

การนำผลคะแนน Happinometer ในภาพรวมทั้งประเทศไปวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขที่เป็นรูปธรรม 
เช่น ปัญหาด้านสุขภาพเงิน ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้รับไม่สัมพันธ์กับภาระงานที่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติ 

สภาพปัญหา 

 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการปฏิรูปกำลังคนด้านสาธารณสุข (HRH Transformation) 
เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก โรงพยาบาลเมืองจันทร์ได้ดำเนินการสำรวจความสุขของ
บุคลากรในสังกัด จำนวน 116 คน โดยใช้เครื่องมือวัดความผาสุกระดับบุคคล (Happinometer) สำรวจ   
ความผาสุกระดับบุคคลทั้งในโรงพยาบาลเมืองจันทร์ 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ให้เป็นองค์กรสร้างสุข 
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กระบวนการดำเนินงาน 

ขั้นวางแผนดำเนินงาน 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
2.  นำเสนอผลการวิเคราะห์การสำรวจความสุขของบุคลากร และผลการประเมินสุขภาวะองค์กร  

ในที่ประชุมประจำเดือน ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กร 
แห่งความสุข และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมวางแนวทางในการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข 

ข้อสรุปจากที่ประชุม 
 - ในมิติที่เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน เป็นมิติที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำสุด แต่การจัดการด้านการเงิน 

เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล การบริหารจัดการโดยองค์กรอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เต็มที่ แต่ก็มีแผนรองรับ 
เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ช่วยในการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยโรงพยาบาลมีการจัดตั้ง
กลุ่มไลน์ขายสินค้ารวมถึงเครือข่ายของอำเภอเมืองจันทร์ ใครมีอะไรก็เอามาขาย บุคลากรต่างช่วยกันซื้อ  
ในสินค้าที่ตัวเองต้องการ โดยไม่ต้องเข้าไปซื้อในตลาด และอีกสิ่งหนึ่งคือผลผลิตที่นำมาขายมีความปลอดภัย 
ไม่มีสารเคมี เพราะผลิตเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ได้ราคาท่ีถูกลง 

 - เน้นการแก้ปัญหาและส่งเสริม ในมิต ิผ ่อนคลายดี เนื ่องจากสามารถดำเนินการแก้ปัญหา  
โดยขับเคลื่อนในภาพรวมองค์กรได้ และเป็นมิติที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และ
มิติด้านบรรยากาศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ำรองลงมา (จากผลการประเมินโดยใช้เครื่องมือ Happinometer และ 
HPI) ซึ่งนโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ เมื่อเครียดจากการทำงานแล้ว ในเวลา 15.00 น.  
ให้บุคลากรที่มีน้ำหนักเกินหรือบุคลากรที่มีความเสี่ยงในกลุ่มโรคต่าง ๆ หรือบุคลากรที่สนใจได้มาออกกำลังกาย 
อาจจะเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ จิตใจดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี เมื่อกลับไปถึงบ้านจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น      
ทำให้ความสุขทางครอบครัวดีขึ ้น มีความรักความผูกพัน สังคมก็จะดีตามมา นอกนั้นก็มีความใฝ่เรียนรู้          
สู่การสร้างสรรค์งานในเรื่องใหม่ ๆ ทำให้การทำงานมีความสุขแบบยั่งยืน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในวันถัดไป
อย่างมีความสุข ส่งผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและทำงาน มีความรู้ในงานที่ปฏิบัติจริง มีความรับผิดชอบ 
พร้อมพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา สามารถถ่ายทอดความรู้ในงานของตน        
ได้อย่างดีเยี่ยม 

 - ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดี และผ่อนคลาย การปลูกฝัง Mindset ดี ๆ ทำให้พลังความคิดดี 
มีการถ่ายทอดดี ๆ จากรุ่นสู่รุ่น เสริมสร้างพลังงานในการทำงาน ทีมนำเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้ปฏิบัติงานเอาเป็น
แบบอย่าง เช่น เจอกันทุกเช้าหรือครั้งแรกที่เจอกัน ด้วยการยิ้ม ไหว้ ทักทาย ด้วยความจริงใจ การสร้างค่านิยมร่วม 
โดยการสื่อสารในเชิงบวก การวางความคิดที่ดี ๆ มีผลต่อการถ่ายทอดแนวคิดสู่การปฏิบัติ แล้วการให้คุณค่ากับ
เพื ่อนร่วมงาน และมุ ่งการเรียนรู ้มากกว่าการแข่งขัน จะช่วยสร้างบรรยากาศและทำให้เกิดความผ่อนคลาย 
นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์ และการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

3. จัดทำแผนงาน/ โครงการ 
ขั้นดำเนินการ 
จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกของบุคลากร 
และเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ในบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลาย  
ทุกคนทุกงานมีความสำคัญเท่าเทียมกัน งานทุกงานเชื่อมโยงกันเหมือนจิ๊กซอว์ ขาดงานใดงานหนึ่งไม่ได้ เพราะ
ทุกงานต้องติดต่อและประสานงานกัน 
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กิจกรรม 
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
2. นำค่านิยมองค์กรลงสู่การปฏิบัติที่ผู้บริหารใช้ในการขับเคลื่อน HA มาสื่อสารเป็นค่านิยม และ

ข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องค์กรสร้างสุข 
3. จัดกิจกรรม Morning Talk & Good Afternoon สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพูดคุยสื่อสาร 

สะท้อนความคิดเชิงสร้างสรรค์กันมากขึ้น รับฟังแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
4. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการเรียนรู้

และผ่อนคลาย 
 5. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีการทบทวน

หลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) ด้วยการสื่อสารเชิงบวก 
6. สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร โดยมีการเยี่ยมไข้ การให้คำปรึกษา ส่งกำลังใจไลน์กลุ่มและ 

ไลน์ส่วนตัว 
7. สร้างปัจจัยเอื้อในการทำงาน ได้แก่ อุปกรณ์ในการทำงาน บรรยากาศการทำงาน การอำนวย    

ความสะดวกและสนับสนุน 

ขั้นสรุปผลดำเนินการ 
คณะกรรมการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข ร่วมสรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดแสดงถึงการพัฒนา 
 1) ลดข้อขัดแย้ง ระหว่างบุคลากร 
 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
3) การประเมินความพึงพอใจ 

ผลการดำเนินงาน 
มีการจัดทำ Dialogue ในการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้งและทำให้เกิดบรรยากาศในการประชุมที่ดี 

โดยโรงพยาบาลเมืองจันทร์ นำกลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวก ได้แก่ สุนทรียสนทนา (Dialogue) และการฟัง   
อย่างลึกซึ้ง (Dialogue and Deep Listening) มาใช้ในการประชุม และกิจกรรม Morning Talk พบว่าในระยะเวลา 
9 เดือน ไม่พบความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างบุคลากร บุคลากรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บุคลากร
มีกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากการสื่อสารเชิงบวก นำไปสู่การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ทำให้มีการทำงานเป็นทีม มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน สามารถ
ดำเนินงานได้บรรลุตามตัวชี้วัดที่สำคัญได้ในลำดับต้น ๆ ของจังหวัด 

ปัจจัยความสำเร็จ 
1. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ จากการประเมินโดยใช้เครื่องมือ Happinometer และ HPI ในที่ประชุม

ประจำเดือน ให้บุคลากรรับทราบ และร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อน ทำให้เกิดกิจกรรมที่มาจากบุคลากร  
ทุกระดับร่วมระดมความคิด จึงทำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อน 

2. เมื่อบุคลากรตระหนักว่าการสื่อสารในเชิงบวก ทำให้กิจกรรมดังกล่าวได้รั บการยอมรับและนำไป
ปฏิบัติ  

3. การสร้าง Dialogue ในการสื่อสาร และสร้างข้อตกลงร่วมกัน ทำให้บุคลากรมีแนวทางชัดเจน 
ในการปฏิบัติตาม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดี 
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 4. เปิดช่องทางให้บุคลากรสร้างรายได้ จากการจัดกลุ่มไลน์ซื้อขายสินค้า ในโรงพยาบาล โดยมีการ 
PRE – ORDER และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายบริการสนับสนุนบุคลากรในการจัดทำอาหารกลางวัน 
อาหารเบรกในการจัดการอบรม โดยสั่งซื้อจากกลุ่มไลน์โรงพยาบาล และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้าน
การอบรม การเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสร้างเสริมรายได้ให้แก่
บุคลากรในเครือข่าย และมีการสนับสนุนให้มีการเก็บออมเงิน และใช้จ่ายอย่างประหยัด เพื่อให้บุคลากร  
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ทุกอย่างทั้งหมดนี้ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่ว่า เครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข มุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์รวมที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการประเมินความสุข ทุกไตรมาส หรือ 6 เดือน แต่โปรแกรมที่เรานำมาวิเคราะห์ ไม่ได้เปิดให้
กรอกได้ ตามระยะเวลาที่เราต้องการ จึงทำให้การติดตามผลการดำเนินงานออกมาเป็นตัวเลข เพื่อยืนยันและ
ตรวจสอบได้ลำบาก เพ่ือจะได้รับแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความสุขของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ร่วมถอดบทเรียน และร่วมวางแนวทางในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
2. นำทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาสู่การส่งเสริมการสร้าง

คุณค่าร่วมระหว่างบุคลากรในองค์กร และระหว่างองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่ความภาคภูมิใจและ
ความสุขในการทำงาน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันท์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

บทสรุปผูบ้ริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุข  

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อประโยชนในการวางแผนการธํารงรักษาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เสริมสร้ างความรัก 
ความผูกพันองคกรลดปญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดลอมต่าง ๆ ที่สงผลใหบุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน
โดยใหมีการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะ
องคกร (Happy Public organization Index : HPI) ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ.2564 – วันที่ 
28 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 ผานทาง Website : happy.moph.go.th กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบประเมิน
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ขาราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว (ไม่รวมลูกจ้างรายคาบ)  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันท์ ณ ชวงเวลาที่เปิดใหประเมิน Happinometer ไดดำเนินการ
สํารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด จำนวน 28 คน โดยใชเครื่องมือวัดความผาสุกระดับบุคคล (Happinometer) 
สํารวจความผาสุกระดับบุคคลทั้งในสวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัด เมื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์ออกรายงาน คาเฉลี่ย ตารางเฉลี่ยคะแนนความสุข 
แยกเป็นรายมิติ พบวา มิติที่มีคาเฉลี่ยคะแนนต่ำสุด และอยู่ในเกณฑไม่มีความสุข คือ มิติสุขภาพเงินดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเทากับ 46.43 และมิติที่มีคาเฉลี่ยคะแนนต่ำ รองลงมาคือ มิติสมดุลชีวิตกับการทำงาน คะแนนเฉลี่ย 
55.71 และจากการประเมินสุขภาวะองคกร ของหน่วยงานในสังกัด โดยใชเครื่องมือ HPI (Happy Public 
Organization Index) โดยใหบริหารหน่วยงานในสังกัดจำนวน 9 ราย ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วย
สาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบงาน (หัวหนางาน) ระดับอำเภอ 3 คน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลแหงละ 1 คน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินพบวา ค่าเฉลี่ยสุขภาวะองคกร ในภาพรวมเทากับ 68.83    
อยู่ในระดับตองเพ่ิมความใสใจ โดยพบวามิติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มิติความสำเร็จ คะแนนเฉลี่ย 62.50 
รองลงมาคือ มิติด้านการบริหาร คะแนนเฉลี่ยเทากัน คือ 65.00 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ด้านบรรยากาศ
และดา้นการลงทุน ได้คะแนนเทากันคือ 75.00 

วัตถุประสงค   

เพ่ือสรางกระบวนการพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ ใหเป็นองคกรสร้างสุข  

กระบวนการดําเนินงาน  

ขั้นวางแผนดําเนินงาน  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานองคกรสร้างสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร ์
2. นําเสนอผลการวิเคราะห์การสํารวจความสุขของบุคลากร และผลการประเมินสุขภาวะองคกร ในที่

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 และเปิดโอกาสใหบุคลากรได้รว่มแสดงความคิดเห็น และร่วมวางแนวทาง
ในการขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุข   
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ขอสรุปจากที่ประชุม   

- ในมิติที่เกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน เป็นมิติที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด แต่การจัดการด้านการเงิน  
เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล การบริหารจัดการโดยองคกรอาจไม่สามารถแกปญหาได้เต็มที่ แต่ก็ควรมีแผน
รองรับไว เชน สงเสริมใหมีกิจกรรมที่ช่วยในการลดคาใชจา่ยในชีวิตประจำวัน   

- เนนการแกปญหาและสงเสริม ในมิต ิผ อนคลายดี เนื ่องจากสามารถดำเนินการแกปญหา 
โดยขับเคลื่อนในภาพรวมองคกรได้ และเป็นมิติที่ส่งผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และ
มิติด้านบรรยากาศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ำรองลงมา (จากผลการประเมินโดยใชเครื่องมือ Happinometer และ 
HPI)   

- ปัจจัยที่จะสงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่ดี และผอนคลาย บุคลากรสวนใหญ่ตอบวา การสร้างคานิยมร่วม
โดยการสื่อสารในเชิงบวก การใหคุณคากับเพื่อนร่วมงาน และมุงการเรียนรูรว่มกันมากกวาการแขงขันจะช่วย
สรางบรรยากาศและทำใหเกิดความผอนคลาย นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมร่วมกันทุกสัปดาห์ และการสงเสริม
การทำงานเป็นทีม   

จัดทำแผนงาน/โครงการ   
ขั้นดำเนินการ  

จัดทำโครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกของบุคลากร
และเพ่ือใหบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานในบรรยากาศท่ีผอนคลายกิจกรรม 

1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
2. นําคานิยมองคกรขีดสมรรถนะสูง 11 ประการ ที่ผู้บริหารใชในการขับเคลื่อน PMQA มาสื่อสารเป็น

ค่านิยม และขอตกลงร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องคกรสร้างสุข  
3. จัดใหมี Morning Talk สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง เพื่อใหเกิดการพูดคุยสื่อสาร สะทอนความคิดกันมากขึ้น 
4. ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหเอ้ือตอการเรียนรูและผอนคลาย   
5. สงเสริมการทำงานเป็นทีม มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีการทบทวน 

หลังปฏบิัติงาน (After Action Review: AAR) ด้วยการสื่อสารเชิงบวก  
6. สร้างขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร โดยการเยี่ยมไข การใหคำปรึกษา   
7. สร้างปัจจัยเอื้อในการทำงาน ได้แก อุปกรณ์ในการทำงาน บรรยากาศการทำงาน การอํานวย   

ความสะดวก  

ขั้นสรุปผลดำเนินการ  
คณะกรรมการดําเนินงานองคกรสร้างสุข ร่วมสรุปผลการดําเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการพัฒนา  
1. ลดขอขัดแย้ง ระหว่างบุคลากร  
2. การมีสวนร่วมในกิจกรรมขององคกร  
3. การประเมินความพึงพอใจ  

ผลการดําเนินงาน   
มีการจัดทำ Dialogue ในการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้งและทำใหเกิดบรรยากาศในการประชุมที่ดี   

โดย สสอ.เมืองจันทร์ และ รพ.สต.ทุกแหง นํากลยุทธการสื่อสารเชิงบวก ได้แก สุนทรียสนทนา (Dialogue) 
และการฟงอยางลึกซึ้ง (Dialogue and Deep Listening) มาใชการประชุม และกิจกรรม Morning Talk 
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พบวา ในระยะเวลา 7 เดือน ไม่พบความความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างบุคลากร บุคลากร ร้อยละ 100 มีความ
พึงพอใจตอกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และผลจากการ
ดําเนินงานดังกล่าวทำใหบุคลากรมีกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะพูดคุยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากการสื่อสาร
เชิงบวก นําไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำใหมีการทำงานเป็นทีม มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความเขาใจ    
ในทิศทางเดียวกัน สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามตัวชี้วัดที่สำคัญได้ในลำดับตน ๆ ของจังหวัด   

ปัจจัยความสำเร็จ   

1. การนําเสนอผลการวิเคราะห์ จากการประเมินโดยใชเครื่องมือ Happinometer และ HPI ในที่
ประชุมประจำเดือน ใหบุคลากรทุกคนรับทราบ และร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อน ทำใหเกิดกิจกรรม     
ที่มาจากบุคลากร ทุกระดับร่วมระดมความคิด จึงทำใหเกิดความรว่มมือในการขับเคลื่อน  

2. เมื่อบุคลากรตระหนักวาการสื่อสารในเชิงบวก จะทำใหเกิดบรรยากาศที่ดี และนําไปสู่การสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอการทำงาน ทำใหกิจกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับและนําไปปฏิบัติ 

3. การสร้าง Dialogue ในการสื่อสาร และสร้างขอตกลงร่วมกัน ทำใหบุคลากรมีแนวทางชัดเจน 
ในการปฏิบัติตาม สงผลใหเกิดความรว่มมือที่ดี  

ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องคกรแหง่ความสุขอยา่งย่ังยืน  

1. รว่มถอดบทเรียน และร่วมวางแนวทางในการพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน  
2. นําทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาสู่การสงเสริมการสร้าง

คุณค่าร่วมระหว่างบุคลากรในองคกร และระหว่างองคกรและภาคีเครือข่าย เพื่อนําไปสู่ความภาคภูมิใจและ
ความสุขในการทำงาน  

ภาพประกอบกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย จังหวดัศรีสะเกษ  

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย ได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
ขั้นพ้ืนฐานตลอดระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยน อย่างต่อเนื่อง มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบกิจกรรมด้านสาธารณสุข
พื้นฐาน ทั้งด้านการรักษา การป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ ให้สนองต่อ
ความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด รวมทั้งให้บุคลากรในสังกัดทำงานอย่างมีความสุข มีการสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมองค์กรในเชิงสร้างสรรค ์เพ่ือเป็นการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน 
ความเสียสละและเกิดความสามัคคีในองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย โดย นายอำไพ     
บุญสาร  สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย ได้มีแนวคิดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสร้างสุขในองค์กร ให้เกิด     
สุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ คือ สุขทางกาย สุขทางใจ สุขทางสังคม และ สุขทางจิตวิญญาณ ดังนี้  

1. แสดงความยินดี มอบใบประกาศฯ ชมเชยในที่ประชุม เจ้าหน้าที่ กรณีได้รับการรางวัล/เกียรติบัตร 
ต่างๆ เช่น ผลงานทางวิชาการ การเลื่อนตำแหน่ง วันคล้ายวันเกิด  

2. จัดเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานของบุคลากร ร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคในการ
ทำงาน และมีกิจกรรมการพัฒนาสถานที่ทำงานร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย  

3. การเยี่ยมดูแล ให้กำลังใจบุคลากรและครอบครัว ทุกครั้งเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย  
4. แสดงความยินดี และให้กำลังใจเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด  
5. มีบุคลากรเข้าร่วมดำเนินการในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกับการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์

ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
6. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ จังหวัดจันทบุรี และมุทิตาจิตผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู ้บริหารระดับอำเภอ/ตำบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำความเข้าใจแนวคิด
หลักการ แนวปฏิบัติการสร้างองค์กรแห่งความสุข ตระหนักเห็นความสำคัญ พร้อมให้ความร่วมมือ              
ในทุกกิจกรรม  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด “อะไรๆ ก็ดี ที่ยางชุมน้อย”  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  

1. ความชัดเจนในการบร ิหารจ ัดการ รพสต.  ที ่ถ่ายโอนไป อปท. และบุคลากรที ่ถ ่ายโอน                  
จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขในหน่วยงานทุกระดับ   

2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ การดำเน ินงานที ่ช ัดเจน ขยายผลการดำเน ินงานไปสู่                 
การแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่  

3. แลกเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสุขในองค์กรของบุคลากร กับการสร้างสุขในครอบครับของบุคลากร 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรานเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ  

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพรานเหนือ เนนการบริการใหประชาชนเป็นทีมเดียวกัน เขาใจ  
เขาถึง พึ่งได้ ทำงานด้วยความซื่อสัตย มีวินัย ใสใจบริการ เพื่อใหประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข  
ระบบสุขภาพยั่งยืน จนทำใหเป็นโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมีความโดดเดนใหบริการปฐมภูมิ โดยมี
รางวัลมากมาย เชน LTC ดีเดนระดับเขตสุขภาพที่ 10 ป 2565 พื้นที่ตนแบบด้านการแพทย์แผนไทย ระดับ
เขตสุขภาพที่ 10 ป 2565 เป็นแหล่งฝกประสบการณและศึกษาดูงานตลอดมา จนทำให้ผู้บริหาร (ผอ.รพสต.) 
ไดร้ับการยกยองเชิดชูเป็นคนดีศรีปฐมภูมิ ป 2564  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

เราทำงานด้วย MOTTO PRAN สร้างสุข ทำด้วยใจ Service Mind 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  

สรางอัตลักษณใหมันเกิด ซึ่ง พราน มีอัตลักษณ ซื่อสัตย มีวินัย ใสใจบริการ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและได้มีนโยบายในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศกำลังคนด้านสุขภาพ (People Excellence) โดยได้กำหนดค่านิยมองค์กร 
“MOPH” เพื่อให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีคุณค่า และมีความสุข 
สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพ
ยั ่งยืน ซึ ่งในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข  โดย            
มุ่งเป้าหมาย 2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและการพัฒนาองค์กร
แห่งความสุขที ่มีคุณภาพ จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด มีการถ่ายทอดนโยบายและกรอบ            
การดำเนินงาน โดยบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดยโสธรปี 2565 และตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
ด้านสาธารณสุข ปี 2565 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ (CUP) พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้บุคลากร   
ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้บริหาร      
ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กร     
อย่างยิ่ง บุคลากรที่มีความสุขในการทำงานจะมีความคิดสร้างสรรค์  ในการพัฒนาผลผลิตเพิ่มคุณภาพงาน
ให้กับองค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั ่งยืน และมีส่วนในการสร้าง       
แรงบันดาลใจและแรงเสริมอื่นๆให้กับเพื่อนร่วมงานและบุคลากรทุกระดับในองค์กร การดำเนินงานสร้างสุข
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการสำรวจจำนวนบุคลากรที่ต้องประเมินความสุข ได้นำ
ข้อมูลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ค้นหาปัญหาที่ส่งผลต่อความสุขของบุคลากรและนำเสนอ
ข้อมูลต่อผู้บริหารของทุกหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนสร้างสุขตามบริบทของแต่ละหน่วยงานโดยคณะกรรมการ
สร้างสุขและนักสร้างสุขของหน่วยงาน เป็นแกนนำในสำรวจ และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ผล 
วางแผนพัฒนาความสุข กำหนด กลวิธี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกระบวนการเพื่อให้ได้กิจกรรม      
ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด และจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างความสุขของ
บุคลากร ความผูกพันต่อองค์กร การเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจของบุคลากรสุขภาพตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งส่งผลค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จ
ของกระบวนการสร้างสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การกำหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย และการวัดผลความสำเร็จที่ชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินงาน    
สร้างสุขในองค์กรมีประสิทธิภาพ 

2. ความร่วมมือของบุคลากร มีการสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับกิจกรรม ที ่ควรดำเนินการ           
สร้างความสุขในประเด็นต่าง ๆ จากบุคลากรในหน่วยงาน เพื ่อให้ได้กิจกรรมที ่เหมาะสมและตรงกับ         
ความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 

3. การดำเนินการตามแผนฯ ที่กำหนดไว้และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างความสุขร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน 
2. การดำเนินกิจกรรมการสร้างสุขให้ได้ผลลัพธ์ที ่ดี ทีมทำงานจะต้องมีคุณภาพ กิจกรรมสร้างสุข      

ตอบโจทย์ความต้องการของทุก Generation ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งควรมีการเสริมศักยภาพของทีมทำงาน
เพราะทีมทำงานเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรต่อไป  

ภาพประกอบกิจกรรมสร้างสุข ปันสุข 

สุขภาพกายดี 

การงานดี 
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ครอบครัวดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

จิตวิญญาณดี 

 

 

 

 

 

 

น้ำใจดี 
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ผ่อนคลายดี 

 

ใฝ่รู้ดี 

 

สังคมดี 

 

 

 

สุขภาพการเงินดี  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลยโสธร มีนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยกำหนดกลยุทธ์  “บุคลากรเก่ง ดี มีสุข”  
ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของโรงพยาบาล โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
จนเกิดเป็นความรักและความผูกพันต่อองค์กร 

ซึ ่งจากการสำรวจข้อมูล HAPPINOMETER ระหว่างวันที ่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565  
ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีบุคลากรเข้าตอบแบบสำรวจดังกล่าว คิดเป็น 100% ผลสำรวจที่ได้เป็นประโยชน์ในการ
วางแผนการธำรงรักษาบุคลากร เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและ
ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลยโสธรได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุขในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น  

• มีร้านค้าสวัสดิการ แจกหุ้นและเปิดขายหุ้นให้กับบุคลากร ซึ่งในแต่ละปีบุคลากรจะได้รับปันผล
จากยอดซื้อ (2 ครั้ง/ปี) และปันผลกำไรจากยอดขาย (1 ครั้ง/ปี) 

 

 

 

 

 

• มี Line กลุ่มโรงพยาบาล “Happy Market” เพื่อเปิดให้ซื้อ-ขายผ่านออนไลน์ 
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• มีตลาดสดสีเขียวเปิดให้บริการบริเวณภายในโรงพยาบาล ซึ่งบุคลากรสามารถนำสินค้ามาวางขาย
ได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

และแผนการดำเนินงานในไตรมาสที ่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลยโสธรได้รับคัดเลือก  
1 ใน 7 หน่วยงานนำร่องของเขตสุขภาพที่ 10 ให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม mini MIO 
โดยใช้ Mindfulness หลักการมีสติในการทำงานคิดบวกและสร้างสรรค์ทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งการฝึกส ติ
ดังกล่าวในงานจะช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงาน และลดความเสี่ยงจากการกระทบกระทั่งทางอารมณ์
ระหว่างกัน ป้องกันการถูกร้องเรียนและลดอัตราข้อร้องเรียนระหว่างบุคลากรกับผู ้รับบริการ รวมทั้ง            
ลดความเครียดของบุคลากรจากการปฏิบัติงานทำให้จิตใจมีความสุข ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญ ให้การสนับสนุนทั้งด้านคน เงิน ของ พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล 

1.2 มีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

1.3 บุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่โรงพยาบาลจัด 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

2.1 ควรมีการชี้แจงนโยบายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมงานต่อเนื่อง 
2.3 จัดหา สนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้และด้านทรัพยากร 
2.4 ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทีมผู้รับผิดชอบ (พ่ีเลี้ยง พัฒนาครู ก. ครู ข.) 
2.5 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลค้อวัง  จังหวัดยโสธร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามที ่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เป็น  
1 ในยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที ่กระทรวงสาธารณสุข 
ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการ
ดำเนินงาน ซึ่งการพัฒนาและการจัดการด้านกำลังคนถือเป็นงานที่ยากท่ีสุด แต่ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
เพราะเป้าหมายหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ
ด้านสุขภาพ ซึ่งการจะสร้างคนที่มีคุณภาพได้นั้น ต้องมองที่พ้ืนฐานความต้องการของบุคลากร ทั้งปัจจัยพื้นฐาน
และความสุขในการทำงาน จะกล่าวได้ว่าต้องให้อาหารใจให้อิ ่ม ให้เพียงพอให้มีความสุข จึงจะส่งผลต่อ       
การทำงานเพื่อส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุเป้าหมายบุคลากรมีความสุขสามารถ
ทำงานขับเคลื่อนให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งผลให้ระบบสุขภาพยั่งยืน 

 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังได้คำนึงถึงปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำคัญคือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรจึงต้องได้รับการดูแลและพัฒนา 
ตลอดจนเตรียมความพร้อม เพื ่อดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้  ประเด็น
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศมีเป้าหมายที่จะทำให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่าและมีความผาสุก 
ในการทำงานไปพร้อมกับสมดุลชีวิตส่วนตัว จึงนำเครื่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer)  
และประเมินองค์กร (Happy Public Organization Index HPI) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วางแผน 
และดำเนินการสร้างสุขให้แก่บุคลากร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา 

 ในการนี้ ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลค้อวัง จึงได้ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะส่งเสริมการสร้างสุข  
ให้กับบุคลากร อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข  โดยมีทันตแพทย์ปรัชญา ยายอด 
เป็นประธานองค์กรสร้างสุขของโรงพยาบาล 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ้างถึงหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0209.05/4654 ลงวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และ
การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index HPI) โดยกระทรวงแจ้งเปิดระบบประเมิน
ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และระบบการประเมินสุขภาวะองค์กร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ Happy MOPH โดยมีเกณฑ์การประเมิน และ
เกณฑ์วัดระดับความสุขบุคลากร ดังนี้ 

 เกณฑ์การประเมิน รอบ 6 เดือน : ร้อยละ 70 ของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุข
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 

  เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละ 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 
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รอบ 12 เดือน : มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑ์ระดับความสุขของบุคลากร ทั้ง 9 มิติ 

 โรงพยาบาลค้อวังได้ดำเนินการประเมินความสุขของบุคลากร และประเมินสุขภาวะองค์กร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 การประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) 

  บุคลากรโรงพยาบาลค้อวังเข้าประเมินความสุข เป้าหมายบุคลากร 90 ราย ผลงาน 90 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ผลการประเมิน : (Happinometer) 

กายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมด ี ใฝ่รู้ดี เงินดี งานด ี
ความสุข
ภาพรวม 

60.94 57.50 70.44 70.94 57.31 61.90 65.28 50.83 62.52 61.96 
 

ความผูกพัน สมดุลชีวิตกับการทำงาน 
63.06 58.72 

 

ผลการประเมิน : (Public Organization Index) 
ความสำเร็จ การบริหาร สุขภาพกาย - ใจ บรรยากาศ การลงทุน ค่าเฉลี่ยรวม 

91.07 64.29 62.50 69.64 65.48 70.60 
  

มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ 
1. ต้นปีงบประมาณดำเนินการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขให้เป็น

ปัจจุบัน 
2. ประชุมคณะกรรมการสร้างสุข ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังคน HRD/HRM  

เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามวาระเร่งด่วน 
3. ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทำงานและการนำดัชนีความสุขของคนทำงานไปใช้ในที่

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ 
4. สำรวจข้อมูล ผ่านระบบประเมินความสุขด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข ทางเว็บไซต์ Happy 

MOPH 
5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
6. ทำแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน 
7. นำแผนพัฒนาความสุขของคนทำงานไปปฏิบัติ 
8. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
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เป้าหมายและการวัดความสำเร็จ  
1. บุคลากรในหน่วยงานได้ประเมินความสุขของบุคลากร ผ่านทางเว็บไซต์ Happy MOPH ครอบคลุม

ทุกราย 
2. ผลการวิเคราะห์ความสุขของบุคลากรมีอัตราเพิ่มขึ้นจากรอบการประเมินที่ผ่านมา 
3. คณะกรรมการองค์กรสร้างสุขสามารถนำผลการวิเคราะห์มาวางแผน และดำเนินการบริหารจัดการ

ความสุขของบคุลากรในทุกระดับได้อย่างตรงประเด็น 
ผลการดำเนินงาน 
 1. โรงพยาบาลค้อวังได้มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขให้เป็น
ชุดปัจจุบันแล้ว รายละเอียดตามคำสั่งโรงพยาบาลค้อวัง เลขที่ 132/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
กำลังคน HRD/HRM ครั้งที่ 6/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 , ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมพยุงทอง โรงพยาบาลค้อวัง 

 3. ประชุมชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทำงานและการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน   
ไปใช้ในที่ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 ณ ลานอาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มงาน  
ทันตกรรม โรงพยาบาลค้อวัง 

4. สำรวจข้อมูลผ่านระบบประเมินความสุขด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข ทางเว็บไซต์ Happy 
MOPH ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินการ บุคลากร
โรงพยาบาลค้อวังเข้าประเมินความสุข เป้าหมายบุคลากร 90 ราย ผลงาน 90 ราย คิดเป็น  ร้อยละ 100 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มิติที่บุคลากรมีอัตราความสุขน้อย 3 อันดับ คือ มิติด้านการเงิน , มิติด้าน
ครอบครัว , มิติด้านผ่อนคลาย 

6. แผนพัฒนาความสุขของบุคลากรตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรแห่งความสุข 
2. บุคลากรทุกคน มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 
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ภาพประกอบการดำเนินงาน 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

กำลังคน HRD/HRM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทำงาน และการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน

ไปใช ้

กิจกรรมนักสร้างสุขเสียงตามสาย 
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กิจกรรมกีฬาสีภายใน  

 

 กิจกรรมเชิดชูบุคลากร ผ่านใบรายงานความดี 
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กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
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เร่ืองราวแห่งความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลไทยเจริญ อำเภอไทยเจรญิ จังหวัดยโสธร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข     

โรงพยาบาลไทยเจริญ ได้ให้ความสำคัญระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพไปพร้อม ๆ กับการพัฒนา  
สุขภาวะองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขนำเครื่องมือ HPI มาประเมินสุขภาวะองค์กรซึ่งวัดและประเมินผล  
5 ด้าน ได้แก่ 1. S = Success (ความสำเร็จ) 2. A = administration (การบริหาร) 3. B = Body & Mind 
(สุขภาพ กายใจ) 4. A = Atmosphere (บรรยากาศ) 5. I = Investment (การลงทุน) นอกจากนี้ดัชนีความสุข
ของคนทำงาน (Happinometer) ที่ใช้วัดความสุข 9 ด้านของบุคลากร ก็ยังขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง โดยใช้ผลการประเมินเป็นการพัฒนางาน   

จากผลการประเมินความสุขจากการตอบแบบประเมินของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลไทยเจริญ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมิน 86 คน 
และมีผู ้ตอบแบบประเมิน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าคะแนนความสุขภาพรวม ที ่ร ้อยละ 64.57          
เมื่อพิจารณาค่าคะแนนความสุขในแต่ละด้าน พบว่า ด้านจิตวิญญาณดี ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 71.22 
รองลงมา คือด้านน้ำใจดี ร้อยละ 70.99 ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและ
ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ตามแผนภาพดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขแต่ละด้านของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลไทยเจริญ 
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1.1 สำหรับกิจกรรมการแก้ไขปัญหา และพัฒนาความสุขบุคลากรรายด้าน ได้ดำเนินการต่อไปนี้  
1. Happy body (สุขภาพกายดี) ได้มีการจัดกิจกรรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 

16.30 น. ได้แก่ การเล่น fitness ตีปิงปอง ปั่นจักรยาน เล่นฟุตบอล และเต้นแอโรบิคเพ่ือลดพุง  
2. Happy relax (ผ่อนคลายดี) มิติด้านนี้เน้นเรื่องการจัดการความเครียดในตนเอง และความสามารถ 

ในการบริหารจัดการเวลาได้อย่างสมดุล จะเชื่อมโยงกับมิติด้านสุขภาพกายดี มิติด้านน้ำใจดี (Happy Heart) 
และจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ได้แก่ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและในวาระวันสำคัญ 
ต่างๆ เป็นต้น  

3. Happy Heart (ด้านน้ำใจดี) มิติด้านนี้เน้นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกเอ้ืออาทร ความห่วงใยคนรอบข้าง 
ซึ่งในองค์กร เช่น มอบเงินสวัสดิการวันเกิด การเจ็บป่วย การเสียชีวิต และกรณีอื่นๆที่เอื้อประโยชน์ในการ
แสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน เป็นต้น  

Happy Heart (ด ้านน ้ำใจดี) 

4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) มิติด้านนี้จะเชื่อมโยงกับมิติด้านน้ำใจดี (Happy Heart) ดำเนินการ  
ให้มีกิจกรรม ได้แก่ การทำบุญตักบาตรร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น 

 
5. Happy Family (ครอบครัวดี) มิติด้านนี้จะเน้นถึงการให้เวลากับครอบครัว ไม่รบกวนการทำงาน  

นอกเวลางานถ้าไม่จำเป็น  
6. Happy Society (สังคมดี) มิติด้านนี ้ดูรายละเอียดเรื ่องการมีความสุขในสังคม ความปลอดภัย  

ในทรัพย์สินของตนเอง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกาย การใส่ เสื้อทีมของ
องค์กรตามวันที่กำหนด เช่น วันจันทร์สวมใส่ชุดข้าราชการหรือฟอร์มสาธารณสุข วันพฤหัสบดีชุดนิยมไทย
ผ้าลายขอ เป็นต้น ซึ่งยึดปฏิบัติตามที่ได้รับหนังสือแจ้งเวียนจากส่วนกลาง  

7. Happy Brain (ใฝ่รูดี) มิติด้านนี้ดูรายละเอียดด้านการพัฒนาความรู้ใหม่ สำหรับการพัฒนาตนเอง
หรือ พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง โรงพยาบาลไทยเจริญ เน้นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรทุกกลุ่มงาน เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น , หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
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และสนับสนุน บุคลากรให้มีการพัฒนางานวิชาการวิจัย R2R การแก้ไขปัญหาในงาน ให้ขวัญกำลังใจ บุคลากร
ที่มีผลงานโดดเด่น ได้รับรางวัลในแต่ละระดับ กระตุ้นบุคลากรให้ทำการประเมินผลงาน (อวช.)  ตามรอบและ
เน้นการพัฒนาผลงาน อวช. ให้มีคุณภาพ (Smart อวช) โดยมีคณะกรรมการฯอ่านและคัดกรองงาน วิชาการ
เพ่ือให้มีคุณภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานได ้ 

8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) สำหรับมิติด้านนี ้โรงพยาบาลไทยเจริญ มีการแนะนำให้มีการ
สนับสนุน ทุนการศึกษาบุตรของบุคลากรของโรงพยาบาลทุกปี   

9. Happy Work Life (Happy Plus) การงานดีสำหรับมิติด้านนี้จะดูรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดของ
สิทธิสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสี่ยงภัยโควิด-19 ค่าเล่าเรียนบุตร หรือสิ่งที่ควรจะได้รับในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความความผูกพันต่อองค์กร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิด
ความสุขในการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน นอกจากนี้โรงพยาบาลไทยเจริญได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่บุคลากรในองค์กร พึงได้รับอย่างเป็นธรรม ซึ่งการพิจารณาอยู่ในหลักการและ
เหตุผลที่มีเกณฑ์การประเมินหรือกฎหมายร่วมด้วย  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง  
2. มีทีมงานที่เข้มแข็งและมีความสามารถ  
3. เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรม  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

1. การสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขของแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาล  
2. การสนับสนุนให้มีบุคคลต้นแบบของการสร้างความสุขในมิติต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

บุคลากร 

ภาพประกอบ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข   

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข จึงกำหนด 
กรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุข
ภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) และ ได้กำหนดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)” เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการท ำงาน 
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งความสุข        
มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนความสุขในการทำงานและผูกผันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทำแผน
สร้างสุขขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี 
สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี และการงานดี เกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด 
ส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารสุข 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” การดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จ 
ของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)” ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับท่ี 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน  
ระดับที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งชี้แจงสื่อสาร      

ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ  
ระดับท่ี 3 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน  
ระดับท่ี 4 ติดตามและประเมินผลดำเนินการ 
ระดับท่ี 5 นําเสนอผลงานที่โดดเด่น 1 เรื่อง (Success Story หรือ Bright Spot)  
โดยคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร ได้ดำเนินการขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดข้างต้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) เมื่อปีงบประมาณ 2565  
ค่าเฉลี่ยความสุข อยู่ที่ร้อยละ 72.15 ซึ่งถือว่ามีความสุขอยู่ในระดับปกติ และพบว่าปัญหาด้านสุขภาพการเงินดี 
(Happy Money) มีค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 53.65 เป็นค่าเฉลี่ยความสุขที่ต่ำที่สุด ซึ่งเกิดจากบุคลากรส่วนมาก    
อยู่ระหว่างสร้างครอบครัว และบุตรกำลังศึกษา มีภาระค่าใช้จ่ายมาก เช่น ค่าเช่าซื้อรถยนต์ ค่าผ่อนกู้เงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายบุตรกำลังศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวและสังคม ซึ่งบางคนอาจเกินรายรับหรือ
รายรับเหลือน้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกายใจ และงานได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา      
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม รวมทั้งมีมติให้บุคลากรถือปฏิบัติ เพื่อบรรเทา
และแก้ปัญหาดังนี ้
1. ลดค่าใช้จ่าย 

1.1 สร้างจิตสำนึกและดำรงชีวิตแบบพอเพียง 
1.2 การไปราชการ ทางเดียวกันไปด้วยกัน 
1.3 การประชุม/อบรม เน้นประหยัด 
1.4 การส่งเอกสาร รายงาน ที่ไม่สำคัญ ให้ส่งทางไลน์/อีเมล์ก่อน แล้วค่อยมาส่งตัวจริงต่อไป 
1.5 นำอาหารที่บ้าน มารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่สำนักงาน ลดค่าใช้จ่าย 
1.6 ขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก อบายมุข 
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2. เพิ่มรายได้ 
2.1 ปลูกผัก ผลไม้ รับประทานเอง 
2.2 ใช้เวลาวันหยุด ปลูกไม้เศรษฐกิจ หารายได้เสริม เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา หารายได้เสริม

ทางอ่ืน เช่น เปิดคลินิก ไปรับงานที่คลินิกเอกชน รพ.เอกชน 
2.3 ให้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่มากๆ หลายคน แล้วเบิกค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเฝ้าระวัง 

ควบคุมป้องกัน รักษา โรคโควิด-19 ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นอกสถานบริการ 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นําองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากร เช่น การมีมาตรการบรรเทาและแก้ไขปัญหาด้าน

การเงิน การส่งเสริมการออกกําลังกาย การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ เป็นต้น 
2. มีการกำหนดคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร เพื่อขับเคลื่อน 

การสร้างองค์กรแหง่ความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากรในองค์กร ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
4. บุคลากรในองค์กร ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 
 
 

ภาพประกอบองค์กรแห่งความสุข 
carpool กรณีไปราชการเป็นหมู่คณะให้ไปด้วยกัน นอนด้วยกัน ลดค่าใช้จ่าย 

 

 

 

 

การประชุม/อบรม/นิเทศงาน ห้ามฟุ่มเฟือย ห้ามเลี้ยง กินอาหารพื้นบ้าน 
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มีคณะกรรมการบริหารสสอ.เลิงนกทา พิจารณาให้รางวัลการทำดีของจนท. มอบใบประกาศนียบัตร   
แก่จนท.ที่มีผลงานดีเด่นในที่ประชุมประจำเดือน 

 

 

 

 

 

มีชมรมจริยธรรมสสอ.เลิงนกทา เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ก่อนประชุมประจำเดือนทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมมอบดอกกุหลาบด้วยใจรัก เนื่องในวันเกิดในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 
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กิจกรรมมอบเงินเข้ากองทุนพชอ. เนื่องในวันเกิดเพ่ือดูและผู้เปราะบางในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน 

 

 

 

 

 

เชิญชวนทุกคนเป็นจิตอาสา และร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแสดงความยินดีกับจนท.เช่นได้บรรจุ ได้เลื่อนตำแหน่ง 
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ จังหวดัยโสธร 

Happy Heart (ด้านน้ำใจดี) การมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดแก่บุคลากร 
ในที่ประชุมประจำเดือน “สุขสันต์วันเกิด” 

บทสรุปผู้บริหาร  
การทำงานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพัน และ

สามัคคีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ บุคลากรไทยเจริญเป็นบุคลากรที ่มี  Happy Heart         
(ด้านน้ำใจดี) มากที่สุด มิติด้านนี้เน้นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกเอ้ืออาทร ความห่วงใยคนรอบข้างซึ่งในองค์กร 
การมอบของขวัญสวัสดิการวันเกิดแก่บุคลากรในที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน “สุขสันตวันเกิด” เป็นการ   
เอ้ือประโยชน์ในการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน  

ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ  
ผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารและเจาหนาที่ใหความรว่มมือจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองคกร ในปี 2565 

การประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทย ใน ป 2565 
มีคาคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม ร้อยละ 68.93 และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุดคือ มิติน้ำใจดีรอ้ยละ 76.63 รองลงมาคือ มิติครอบครัวดี รอ้ยละ 74.37 และคาคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ มิติสุขภาพการเงินดี ร้อยละ 51.88 คาเฉลี่ยความผูกพัน ร้อยละ 75.90 คาเฉลี่ยความสมดุลชวีิต
กับการทำงาน ร้อยละ 61.88 จะเห็นวาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขไทยเจริญมีน้ำใจดีจนสงผลใหการประเมิน
ความสุขมีคาคะแนนสูงสุด  
 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา  
ควรมีการดำเนินงานอย่างตอ่เนื่อง และขยายผลกิจกรรมไปเนื่องในโอกาสด้านอ่ืน ๆ ของบุคลากร เชน  

ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย ขึ้นบ้านใหม่ แตง่งาน เปนตน  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 องค์กรสร้างสุข ภายใต้การดำเนินงานของทีมงานเครือข่ายนักสร้างสุขขององค์กร เพื่อแก้ไขปัญหา
ภายในองค์กรที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่มีความสุขในการทำงาน
เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ที่รักองค์กร มีความสุขในการปฏิบัติงาน แบ่งปันความสุขส่งผ่านให้ผู้รับบริ การพึงพอใจ 
ป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนโดยผ่านการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การนำแผนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (PDCA) ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมขององค์กร ทำให้เกิด Success story 13 แห่ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ผู้นำองค์กร มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนในการสร้างองค์กร  
แห่งความสุขให้มีรูปแบบที่ชัดเจน ทีมงานเครือข่ายนักสร้างสุขมีการดำเนินงานเครือข่ายเป็นทีมเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน 

 1. ควรมีการพัฒนาองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่องภายใต้บริบทของแต่ละองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่         
มีความสุขในการทำงานและมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีงบสนับสนุนการดำเนินงานองค์ความสุขสำหรับสำนักงานสาธารณสุขทุกแห่ง  
3. มีการพัฒนาระบบเครื่องมือแบบประเมิน การแปลผลแบบประเมินที่ชัดเจน 
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กิจกรรมการสร้างสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวดัอำนาจเจริญ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ให้ความสำคัญกับบุคลากรเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรสำคัญ  
ในการขับเคลื่อนโรงพยาบาล จึงได้ดำเนินการตามนโยบายองค์กรแห่งความสุขโดยมีการสำรวจ Happinometer 
แล้วนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์จัดทำแผนแก้ไขในด้านที่ยังคะแนนต่ำ  มีการกำกับติดตามในการประชุม
กรรมการบริหารโรงพยาบาลอนุมัติแผนงานโครงการที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาบุคลากรจำนวน  6 กิจกรรม 
โครงการและจากผลการประเมินในระบบ Happinometor ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญพบว่าสุขภาพด้าน
การเงินและการผ่อนคลายของเจ้าหน้าที่ยังค่อนข้างต่ำ ผู้บริหารจึงได้เล็งเห็นความสำคัญและ ให้มีการ
ดำเนินการดังนี้ 

1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานสร้างสุขในองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนงาน 
2. จัดให้มีกิจกรรมตลาดซื ้อขายออนไลน์ผ่านระบบไลน์กลุ ่มเจ้าหน้าที ่ของโรงพยาบาลเพื ่อให้

เจ้าหน้าที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายได้โดยไม่ให้สูญเสียเวลางาน 
3. มีธนาคารขยะสร้างรายได้ 
4. จัดกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอำนาจเจริญด้านเชิงรุก เช่น 

- โครงการจัดตั้งคลินิกทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สำหรับเจ้าหน้าที่ 
- อบรมการบริหารเงินทุนและการสร้างรายได้เสริมของผู ้ปฏิบัติงานหน่วยงานรัฐ  (บริษัท

หลักทรัพย์/นายหุ้น) ผู้มีช่องทางการลงทุน 
- ทำประกินชีวิต, ฌกส.รพ.อจ. เพื่อความมั่นคงของครอบครัวหลังมีผู้เสียชีวิตด้านเชิงรับ 
- สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน/สินเชื่อโควิด 
- โครงการรวมหนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญเพราะเราเชื่อว่าถ้าภายในดี เจ้าหน้าที่      

มีความสุข ภายนอกจะดีตาม (การให้บริการและการปฏิบัติงานจะประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารให้ความสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในบุคลากรทุกระดับ โดยสร้างความสุขให้เกิ ดจาก

ภายในและแสดงออกสู่ภายนอก โดยเมื่อบุคลากรทุกระดับมีความสุขครบทุกด้านทุกองค์ประกอบซึ่งมีความสุข
เชื ่อมโยงไปยังพื ้นหลังทางครอบครัวและสังคม จะส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานที ่แสดงออกมาก          
จากภายในจิตใจทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใส ท่าทางการทำงานและการพูดจาที่ แสดงถึงความเป็นมิตรไมตรี ที่จะ
ส่งผลต่อความร่วมมือในการพัฒนางานด้านคุณภาพต่างๆหรือการให้บริการประชาชนก็จะดีตาม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
มีการสร้างความสุขพร้อมแก้ไขปัญหาที่เชื ่อมโยงความสุขให้ครอบคลุมทั ้งที ่ทำงาน ครอบครัว  

และสังคม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จังหวดัมุกดาหาร 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเน้นยํ้าให้มีกิจกรรม 
ที่แก้ไขปัญหาความสุขในหน่วยงานด้านต่าง ๆ และให้เหมาะสมกับบริบทหน่วยงาน เพ่ิมกิจกรรมในองค์กรให้มี 
ส่วนร่วมซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมการผ่อนคลาย เพราะเน้นให้บุคลากรเมื่อทำงานแล้วไม่ให้เกิดความเครียด 
สะสม ปรับเปลี่ยน Mindset สร้างความเข้าใจในทีม ทำงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการยกกิจกรรมจาก
พัฒนาด้านต่าง ๆ หน่วยงานระดับประเทศมาปรับใช้ในหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ 
เพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตใจของบุคลากรการพักยืดเส้นยืดสายในช่วงบ่ายวันทำงาน เป็นต้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

ผู ้บังคับบัญชารับฟังปัญหาจากผู ้ปฏิบัติ และสามารถสะท้อนปัญหาในการขับเคลื ่อนองค์กร            
แห่งความสุข เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยให้ผู้ปฏิบัติแต่ละฝ่ายสะท้อนปัญหา      
ที่พบในแต่ละเรื่อง ระดมความคิดเพื่อสร้างเป็นกิจกรรมที่เกิดความสุขอย่างยั่งยืน และสร้างเป็นวัฒนธรรม
ประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรทุกคนในองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะให้ เกิดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข     
เพื่อสร้างความสามัคคี ลดปัญหาความเครียด เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน และเกิดความสุขสูงสุด         
ในองค์กร  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

อยากให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มกิจกรรมที่เป็นการออกกําลังกาย กิจกรรมผ่อนคลาย หรือกิจกรรม
สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร โดยเป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรในหน่วยงาน 
ได้มีกิจกรรมที่เพ่ิมความสุข ลดความเครียดจากการทำงาน เน้นให้เกิดขึ้นเป็นประจำในทุกปีเพ่ือเป็นวัฒนธรรม 
ขององค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของหน่วยงาน  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลมกุดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลมุกดาหาร ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความสุขและจิตใจของบุคลากรซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อน
สำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบาย 
โรงพยาบาลมุกดาหารเป็นโรงพยาบาลต้นแบบองค์กรแห่งความสุขของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพัฒนาสู่องค์กร
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัยสร้างผู้นำรุ่นใหม่ โดยการนำของผู้บริหาร ตามค่านิยม
องค์กร “การทำงานเป็น ทีม (Team work) , ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer Focus) , องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และองค์กรแห่งความสุข (Learning and Happy Organization)” และกำหนดให้เป็น 1 ใน 5 จุดเน้น
การพัฒนาองค์ “2P Safety , Smart  Hospital , Smart IT, เสถียรภาพการเง ิน การคลัง และองค์กร 
แห่งความสุข“ มีกลยุทธที่สำคัญ คือ  

1. พัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน  
2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
3. กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยบูรณาการร่วมกับกระบวนการ MIO (Mindfulness in Organization) : 

“Mindfulness คิดบวกและสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมีความสุข” ให้เกิดเป็นวิถีองค์กรตลอดจนมีการจัดตั้ง
คณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนความสุขท้ัง 9 ด้าน และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้งองค์กร 

ทีมนำร่วมกับคณะกรรมการสร้างสุขในองค์กร ได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้จัดทำแผนการพัฒนาและ
โครงการความสุข 9 มิติ ในองค์กร และกำหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละมิติ และ PM แต่ละมิติเพื่อกำกับ
ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน มีการดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปีเริ่มตั้งแต่ 2562 – 2565 โดยใช้
เครื่องวัดความสุขระดับบุคคล (Happinometer) ในการวัดระดับความสุขของบุคลากรในองค์กร พบว่า  
ผลการทำแบบประเมินสุขภาวะองค์กร HPI ปี 2565 ค่าความสุขภาพรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2564 ร้อยละ 77.26, 
80.04 ตามลำดับ และการประเมินความสุขระดับบุคคล มีแนวโน้มดีขึ้นปี 2562 ร้อยละ 61.92, ปี 2563  
ร้อยละ 60.9, ปี 2564 ร้อยละ 60.85 และ ปี 2565 ร้อยละ 63.28 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอีกขั้นของ
กระบวนการสร้างสุขของโรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาล
ต้นแบบองค์กรแห่งความสุข ของจังหวัดมุกดาหาร” ต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. Leadership: ผู้บริหารให้ความสำคัญรวมถึงผลักดันและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
2. การกำหนดเป็นเป้าหมาย/จุดเน้นขององค์กร   
3. Mindset ของทีม มีการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่  
4. การนำกลไก MIO มาขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข/ สร้าง MIO เป็นวิถีองค์กร 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
- คำจำกัดความตัวชี้วัด และข้อคำถามในแบบประเมินมีจำนวนมากและไม่ชัดเจน  
- พัฒนาทีมสร้างสุขอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาถ่ายทอดในองค์กร สร้างความเข้าใจ 

และนำมาสู่การปฏิบัติ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างความสุข ตามนโยบาย
แผนงานที่ 10 โครงการบริหารจัดการด้านกำลังคนและโครงการ Happy MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
มุ่งหวังให้กรมฯ เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขในมิติทั ้ง ทั้ง 9  ด้าน 
(Happy 8 + Happy workplace) โดยมีแผนปฏิบัติการและโครงการรองรับอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี  2563 - 
2565 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สื่อสารนโยบายผู้บริหารภายใต้ คำขวัญ“Healthy Wealthy Happy” ให้บุคลากร
มีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความมั่นคง ด้านการเงิน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมี
ความสุข “We are DTAM & Happy Workplace” อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงานสร้างสุของค์กรของกรมฯ 
เพ่ือดำเนินการเสริมสร้างความสุข ความผูกพัน มีการประเมินความต้องการของบุคลากร (DTAM Need) ผ่าน  
Google form เพื่อค้นหาความต้องการของบุคลากรทั้ง 8 ด้าน (Happy Eight) และนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำ
แนวทางการดำเนินการสร้างสุของค์กรและจัดกิจกรรมให้ตรงต่อความต้องการของบุคลากร เช่น  

- เสริมสร้าง Happy Relax มีบุคลากรกรมสมัครใจ เช่น ชมรมจริยธรรมจิตอาสาโรงพยาบาลนิคม  
คำสร้อยจิตอาสา จำนวน 50 คน  ชมรมปั่นจักรยาน โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย สมาชิก 33 คน แนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวออกกำลังกายร่วมกันทำกิจกรรมทุกวันหยุดราชการ ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ที่โรงพยาบาล และ 
งานอื ่นที ่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เพื ่อสร้างบรรยากาศความผ่อนคลาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง           
พักรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกันเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่น วันเกิด รพ. วันประชุมประจำเดือน  พัฒนา
ระบบสุขภาพโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนการจัดบริการภายใน
โรงพยาบาล (Smart Hospital) เช่น EMS, Telemedicine ระบบ Gap โดยอสม. เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอน   
การปฏิบัติ ในการรับบริการอย่างกว้างขวางมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และทันสมัย  

- พัฒนาระบบบริการส ุขภาพทั ้งภายในและภายนอก  ร ูปแบบ Seamless Comprehensive 
Health care เพื่อการแก้ไขโรคที่เป็นปัญหาสำคัญต่อระบบสุขภาพ เช่น โรคมะเร็ง ยาเสพติด โรคไม่ติดต่ อ
เรื้อรัง รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร การใช้กัญชาทางการแพทย์ การใช้สมุนไพร โดยการขับเคลื่อน
การดำเนินการร่วมกัน ในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 

- พัฒนาระบบบริการให้มีความพร้อมรับต่อสถานการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่หรือสาธารณภัยต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพและชีวิตของประชาชน โดยโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มีการให้บริการในรูปแบบ 
New Normal Medical Service ตามแนวทางการดูแลรักษาของของผู้ป่วย  

- มุ่งสู่การพัฒนางานวิจัย การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ 
การสาธารณสุขให้เกิดความเป็นเลิศ และการอ้างอิงทางการแพทย์  

- องค์กรมีสมรรถนะในระดับทุติยภูมิ และมีความสุข (Performance and Happy Organization)  
ในการประสานงานที่ดีในคณะกรรม พชอ. ระดับอำเภอ เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านองค์การและด้านผู้ปฏิบัติงาน การยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต 
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รวมทั้งการไปสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy. DMS) ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนา
ศักยภาพกําลังคนสร้างความก้าวหน้า มีการวางแผนด้านอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม การนําเทคโนโลยี     
มาใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและบุคลากรทำงานอย่างมีความสมดุล      
Work Life Balance จะเห็นได้ว่านโยบายข้อ 3 มุ่งเน้นด้านบุคลากรให้มีความสุขกับการทำงานมีชีวิตที่สมดุล 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านนโยบาย Happy DMS โดยมีการประเมินผลความผูกกันองค์กร ในปี 2565 พบว่าระดับ
ความผูกพันองค์กรอยู่ที่ระดับร้อยละ 66.39 และผ่านการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในปี 2564 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยได้มีนโยบายสำคัญในเรื่องการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความสุข  

โดยมุ ่งเน้น การบริหารงานเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความสุขสมดุล ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความสุข  
ในหน่วยงานการนําเสนอเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจน     
การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล จึงกำหนดนโยบาย       
การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข สมดุล โดยการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแผนการบริหารงานบุคคล   
ที่มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง    
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข  

2. วางแผนและพัฒนาศักยภาพกําลังคน สร ้างความก้าวหน้า แผนทดแทนตำแหน่งสำคัญ
เชื่อมโยง ฐานข้อมูลบุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้รวดเร็ว บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข    
work life balance มุ่งสู่ Happy DMS Average of สมดุลชีวิตกับการทำงานปี 2565 ร้อยละ 55.42 

3. จากนโยบายดังกล่าวผู ้บริหารให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) 
กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) อย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดให้มีการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
นำผลการประเมินเป็น Input ในการกำหนดแผนงานโครงการในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมการแพทย ์(HR Scorecard) ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ  

1. ในหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS)  
2. นำผลจากการวิเคราะห์และแปรผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และกำหนด

แผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS)  
3. สื ่อสารแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ให้เจ้าหน้าที ่ภายใน

หน่วยงานทราบและเข้าร่วมกิจกรรม  
4. ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และรายงานสรุปและประเมินผล   

ความคืบหน้าการดำเนินการ 

5. หน่วยงานนำเสนอผลงานโดนเด่น 1 เรื่อง เพื่อจัดทำเป็นหน่วยงานต้นแบบ (Role Model) มีการ
ชี้แจงหน่วยงานให้ทราบถึงการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
DMS)” และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด  
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ผลลัพธ์  
1. มีการจัดทำแบบสํารวจความผูกพันองค์กร (Happy DMS) เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการสำรวจ      

ความคิดเห็นของบุคลากรในสังกัด เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการสร้างสุขให้แก่ บุคลากร
ระดับหน่วยงานและระดับกรมในด้านต่างๆ ต่อไป  

2. ทุกฝ่ายงานในสังกัดมีคณะกรรมการการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) เพื่อทำหน้าที่ 
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในระดับหน่วยงาน 

3. โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มีแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) 
ในระดับหน่วยงาน 

4. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสุขทั้ง 9 ด้านและมีการ
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพ่ือลดความเครียด เหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงานผลการติดตาม 
HPI ของหน่วยงานโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ปี2565 

 

เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีย้อนหลังพบค่า HPI 52.48 ,67.69 โดยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. จัดทำคู่มือการสร้างองค์กรแห่งความสุข (สนับสนุนสื่อเผยแพร่องค์กรแห่งความสุข) 
2. สนับสนุนงบประมาณในการสร้างนวัตกรรมในองค์กรให้เกิดสุขท่ียั่งยืน 

3. ออกแบบแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองสูง จงัหวัดมุกดาหาร 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขประกอบด้วยส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และบริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) 
โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานคือ ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและระบบสุขภาพ ยั่งยืน ซึ่งในส่วน
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้มีการจัดทำ Roadmap แผนยุทธศาสตร์ ด้านกำลังคน
ด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก  

จากยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โรงพยาบาลหนองสูง จึงได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนสร้างองค์กร
แห่งความสุข ประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ำใจดี  
(Happy Heart) จิตว ิญญาณดี (happy Soul) ครอบครัวดี  (Happy family) ส ังคมดี (Happy Society)  
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life) และหลังการพัฒนา
ได้ประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้องค์ประกอบความสุข 9 มิติ 
พบว่าบุคลากรของ โรงพยาบาลหนองสูง มีระดับความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน  (Happinometer)  
มีค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 66.98 โดยมีค่าความสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ จิตวิญญาณดี (happy Soul) ค่าเฉลี่ย
ความสุขอยู่ที่ 73.09 รองลงมา คือ สุขภาพกายดี (Happy Body) ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 72.35 ครอบครัวดี 
(Happy family) ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 70.83  น้ำใจด ี(happy Heart) ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 70.15 การงานดี 
(Happy Work-life) ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่  68.34 สังคมดี (Happy Society) ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 68.14 
ผ่อนคลายดี (Happy Relax) ค่าเฉลี ่ยความสุข อยู ่ที่61.03  ใฝ่รู ้ดี (Happy Brain) ค่าเฉลี ่ยความสุขอยู่ที่ 
60.05 สุขภาพเงินดี (Happy Money) ค่าเฉลี่ยความสุข อยู่ที่ 58.82 ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินการขับเคลื่อนแผนสร้างองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาล
หนองสูง เพ่ือให้เกิดองค์กรแห่งความสุข  

ในปีงบประมาณ 2565 ได้ร่วมมือกับคระกรรมการ ฝ่าย/งานต่างๆในสังกัดโรงพยาบาลหนองสูง  
เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความสุขขององค์กร รวมถึงบุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรง มีความสามัคคีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
ของการทำประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ 5 ดีวิถีผู้ไทย ทำบุญวันพระ สวดมนต์ เวียนเทียน 
ทำบุญตักบาตรวันสำคัญและบุญประเพณีกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรเพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
กิจกรรมเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจบุคลากรเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ร่วมทำบุญเมื่อ
บุคลากรหรือญาติเสียชีวิต กิจกรรม MIO ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนให้มีการ
ตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานบุคลากร และในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 โรงพยาบาลหนองสูง ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาป้องกัน 
แนวทางปฏิบัติติงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกระดับ เช่น การประกาศ
แนวทางปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) จากข้อมูล
ข้างต้น ทำให้เห็นว่าโรงพยาบาลหนองสูงได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
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(Happy MOPH) ยึดหลักธรรมาภิบาล นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสุข และ ความผูกพัน        
ต่อองค์กร คาดว่าผลที่ได้จะก่อให้เกิดความสำเร็จของงานบุคลากรทุกระดับมีความสุข และความผูกพัน 
ต่อองค์กรนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการสร้างความสุขของบุคลากร ส่งผลให้เป็นมืออาชีพในการดำเนินงาน  
ที่ได้ตามมาตรฐานสากลและตอบสนองต่อนโยบายของโรงพยาบาลหนองสูงต่อไป 

ผลการดำเนินงาน  

- ตรวจสุขภาพประจำปี 

   

 

 

 

 

 -งานกีฬาสี โรงพยาบาลหนองสูง 
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- กิจกรรมว่ิงก้าวท้าใจ 
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-กิจกรรมผู้บริหารลงเยี่ยมหน่วยงาน  
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-กิจกรรมร่วมทำบุญในกรณีบุคลากรและญาติเสียชีวิต 

 

-กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้บริเวณตึกพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. การส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีโอกาสและความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อรักษาบุคลกรที่มีคุณภาพ

และสร้างความผูกพันองค์กร 
2. การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บุคลากรควรได้รับ เช่น การทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ      

ในตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่บุคลากรได้รับ เช่น ความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่างๆ 
3. การส่งเสริมให้ความสำคัญและเห็นคุณค่ากับบุคลากรทุกวิชาชีพ ไม่แบ่งแบ่งแยกวิชาชีพ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวดัมุกดาหาร 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การทำงานอย่างมีความสุข เป็นแนวคิดการสร้างสุขในองค์กรโรงพยาบาลหว้านใหญ่ โดยใช้เครื่องมือ 
Happinometer เป็นตัววัดความสุขของบุคลากรในองค์กรในมิติทั้ง 9 มิต ิ โดยผลในปี 2565 ความสุขโดยรวม
ร้อยละ 66.31 และรายด้าน ได้แก่ สุขภาพกายดี (Happy Body) ร้อยละ 65.20 , ผ่อนคลายดี (Happy 
Relax) ร้อยละ 60.27, น้ำใจดี (Happy Heart) ร้อยละ 74.53, จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ร้อยละ 70.93  
, ครอบครัวดี (Happy Family) ร้อยละ 70.11, สังคมดี (Happy Society) ร้อยละ 65.94, ใฝ่รู้  (Happy 
Brain) ร้อยละ 64.22, สุขภาพเงินดี (Happy Money) ร้อยละ 53.83 และ การงานดี (Happy Work life) 
ร้อยละ 71.71 ตามลำดับเพื ่อให้บุคลากรมีการพัฒนาสร้างเสริมความสุขในแต่ละมิติ ทีมบริหารองค์กร  
จึงนำผลการวัดความสุขมาพัฒนาจัดกิจกรรมต่างๆ และในการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขจะสำเร็จได้ต้องมี
นโยบายแผนงานที่ชัดเจนมีคณะกรรมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติโดยโรงพยาบาล
หว้านใหญ่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยผู้บริหารให้ความสำคัญและตระหนักว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญ
ที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู ้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ่ด ีในการ          

ร่วมกิจกรรมสร้างสุขอย่างสม่ำเสมอ 
2. มีนโยบายที่ชัดเจน โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนมีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจนในการ

ขับเคลื่อนการสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
3. การร่วมแรงร่วมใจ การอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ทำให้เกิดความสามัคคีทั้งองค์กร  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื ่อนกิจกรรมในมิติทั ้ง 9 มิติ ให้เป็นรูปธรรม       

อย่างต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมสร้างสุขท่ีตรงกับความต้องการและความจำเป็นต่อบุคลากร 
3. ปรับแนวคิดการสร้างสุข เรื่องการสร้างสุขของบุคลากร ให้เข้าใจตรงกันว่าความสุขเริ่มจากความสุข

เล็กๆรอบตัวได้  
4. บูรณาการกิจกรรมสร้างสุขให้เหมาะสมกับงานและวิถีการทำงาน 
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เขตสุขภาพที่ 11 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าศาลา กล่าวถึงการพัฒนาโรงพยาบาลท่าศาลา 

และขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขกว่า 32 ปี ของการเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลท่าศาลา ซึ่งเริ่มต้น ตั้งใจมุ่งเน้น
พัฒนาโรงพยาบาลให้ชาวบ้านเข้าถึงได้ง่าย เรามีวิสัยทัศน์  “เป็นโรงพยาบาลทั่วไป มุ่งสู่คุณภาพระดับชาติ  
เพื่อประชาชน” ซึ่ง ณ วันนี้ การขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์แล้ว โรงพยาบาลท่าศาลา
ได้รับอนุมัติปรับระดับหน่วยบริการสุขภาพ จากระดับ M2 เป็น M1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 และ      
ผ่านการรับรองคุณภาพซ้ำจาก สรพ. ครั้งที่ 4 (Re-Accreditation 4th ) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจาก
ความสำเร็จดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่าศาลาทุกระดับเกิดความสุขและความภาคภูมิใจกับ  
สิ่งที่ไดทุ้่มเทแรงกายและแรงใจ 

สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากควบคู่กันไปกับการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโรงพยาบาลคือเรื ่องปากท้องของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรามีหลายประเภทการจ้าง หลายระดับ ผมต้องการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีเงินหล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพียงพอ ผมจึงเริ่มที่ OT ควรต้องได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนและ
สนับสนุนให้ครอบครัวของเขาได้เข้ามาทำงานในโรงพยาบาลร่วมกันตามศักยภาพและความต้องการกำลังคน  
เพื่อจะได้มีรายได้จุนเจือร่วมกัน ผมคิดว่าพวกเราเป็นครอบครัวใหญ่ เราอยู่กันแบบง่าย ๆ สบาย ๆ ยืดหยุ่น  
แต่ทุกคนต้องทำงานมาก ซึ่งก็ได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าและผมบอกเสมอว่า ทำงานหนักก็เหมือนการออกกำลังกาย 

ผมเป็นคนพื้นที่ (ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่  
ผมเชื่อว่าโรงพยาบาลของเราได้ทำให้ชุมชนเห็นความเปลี่ยนแปลงจากตึกเล็กๆ ที่ใหญ่ข้ึนและเพ่ิมขึ้น เกือบจะ
เต็มพ้ืนที่ที่ขยายขึ้นเป็นสองเท่าจากเดิมซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากคหบดี ชาวอำเภอท่าศาลา จำนวน 14 ไร่ 
จากนั้นได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มบ้าง จัดซื้อพื้นที่ในราคาถูกเพิ่มบ้าง รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น        
จนครบครันทันสมัย ตอบสนองต่อความจำเป็นที ่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม Service Plan        
22 สาขา บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์เฉพาะทางท่ีจำเป็นครบทุกสาขา ล้วนมีความสามารถในการดูแลรักษา 
เทียบใกล้เคียงกับโรงพยาบาลศูนย์  
 ชาวบ้านจึงมีความเชื่อมั่นและศรัทธา โรงพยาบาลท่าศาลาของเราได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา 
อยู่เสมอทั้งจากคนในพื้นที่และต่างถิ่นแดนไกล มอบทั้ งที่ดิน อุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพย์สินเงินทอง
จำนวนน้อย ๆ จนถึง 1 ล้าน - 3 ล้านบาทก็มี ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ การทำงานที่หนักและเหนื่อย เมื่อได้รับ
การสนับสนุนการชมเชยจากชุมชน ก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจ สร้างความสุขใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน การสนับสนุน
อ่ืน ๆ ที่โรงพยาบาลจัดให้มีการเสริมสร้างความสุขแก่เจ้าหน้าที่ของเรา ผมคิดว่า นอกจากสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านปัจจัยสี่ เช่น มีบ้านพักอยู่อาศัยมีชุดเครื่องแบบ มีแนวทางการดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยแล้ว ในปัจจุบัน เรามี
อาคารสถานที่ทำงานที่โอ่โถง สะดวกสบาย มีมุมพักผ่อนที่ร่มรื่น มีสวนกิจกรรม มีน้ำพุ น้ำตก ให้ความร่มเย็น
และผ่อนคลาย มีร้านกาแฟ ร้านขายเสื้อผ้าจิปาถะ และร้านเสริมสวย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
และผู้มารับบริการ 
 โรงพยาบาลท่าศาลา มีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที ่ทุกหน่วยงานได้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์  
งานให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ หลายงานมีการจัดการให้ความรู้ มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด       
การสร้างสุข เช่น งานด้านสปา งานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน ศูนย์ฟิตเนส งานตรวจสุขภาพประจำปี งาน HR เป็นต้น  
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ทั้งนี้ กิจกรรมทุกอย่างได้รับการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง โดยงานสื่อสารองค์กร และเจ้าของงาน เพื่อให้
รับทราบทั่วกันอย่างแพร่หลาย เช่น ทาง Facebook Line และ Intranet  
 เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสุขที่เริ่มต้นมานาน โรงพยาบาลท่าศาลามีการประเมิน
บรรยากาศการทำงานและคุณภาพชีวิต การทำงานของบุคลากรอยู่เสมอ โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความสุข
ด้วยตนเอง (Happinometer) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการประเมินมาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 
(ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560) ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 
2562) และครั้งที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) และพบว่า ค่าคะแนนความสุข
ภาพรวมของบุคลากรสูงขึ้น คิดเป็น 63.05 63.53 และ 64.13 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่บุคลากรมีความสุข สำหรับ  
การประเมินครั้งล่าสุด มิติที่ได้คะแนนน้อยสุดคือ มิติผ่อนคลาย และมิติการเงิน โรงพยาบาลท่าศาลาได้จัดทำ
แผนสร้างสุข โดยประเมินสถานการณ์โควิด-19 เริ ่มคลี่คลาย จึงได้เริ ่มจัดกิจกรรมงานเลี้ยงเที่ยงสร้างสุข    
เดือนละครั้ง จัดโครงการ OD จัดสถานที่เป็นชั่วโมงพักผ่อนแบบ Sleep Box มอบของขวัญวันปีใหม่ เป็นต้น 
และยังเร่งปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนร้อยละ 5 แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 นอกจากนี้   
ยังมีการปรับตำแหน่งงานแก่เจ้าหน้าที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้เหมาะแก่ศักยภาพ ดูแลและฝึกปฏิบัติ
ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานโควิด-19 ได้รับความปลอดภัย กรณีเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อโควิดจาก    
การปฏิบัติงาน ก็จะมีระบบการจัดการดูแลให้ได้รับเงินชดเชยตามมาตรา 41 ทุกคน 
 ทั้งนี้ ผมคิดว่า “ความสุข” ขึ้นอยู่กับคำนิยามและความหมายของแต่ละบุคคล เราจะคาดหวังให้ 
ทุกคนมีความสุขทุก ๆ ด้านย่อมเป็นไปไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตของเขาเองด้วย แต่โรงพยาบาลของ
เราก็ยังคงพัฒนาและดำเนินงานสร้างสุขเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืนต่อไป” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรทุกคน 
2. ความร่วมมือของคนในพื้นที่ (ชุมชนมีส่วนร่วม) 
3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติงานเต็มที่ทุกเวลา รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านและคนทั่วไป 

สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 การจะพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่ยั ่งยืนได้นั ้น มีความคิดเห็นว่าคนอยู ่ได้ต้องมีปัจจัยสี่และ            
มีความต้องการด้านวัตถุสูงขึ้น ต้องการความมั่นคงในอาชีพการงานตามที่ควรจะเป็นซึ่งสิ่งที่เปรียบเทียบได้
ชัดเจน ได้แก่ อาชีพพยาบาลและครู พบได้ว่า ครูเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้าได้มากกว่ารวมทั้งมีอัตรา
เงินเดือนที่สูงกว่าเช่นกัน 
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ภาพกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 

ก.คนทำงานมีความสุข  
โรงพยาบาลท่าศาลาสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมความสุขอย่างสมดุล ในสถานที่ทำงานให้แก่

บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขและพร้อมเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยกิจกรรมดังกล่าว
ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลในชีวิตแบบองค์รวม ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีจิตสาธารณะ มีจิตวิญญาณดี  
มีคุณธรรม มีความรักความผูกพันต่อครอบครัวและองค์กร มีความรู้ความชำนาญพร้อมต่อการปฏิบัติงาน   
อย่างมีคุณภาพและใฝ่รู้อยู่เสมอ รวมถึงส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้บุคลากรมีความสุข มีคุณภาพ
ชีวิตการทำงานที่ดี 
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ข.สถานที่ทำงานน่าอยู่  
โรงพยาบาลท่าศาลาเป็นโรงพยาบาลที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านภูมิสถาปัตย์อยู่เสมอ  จึงเป็น

โรงพยาบาลที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อความสุขสบายและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร 
ซึ่งปี 2565 ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพท่ี 11 
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ค.ชุมชนสมานฉันท์ และประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา 
โรงพยาบาลท่าศาลา มีสมรรถนะหลักขององค์กร ในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนและ

โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ดูแลกันและกันแบ่งปันและแบ่งเบา
ร่วมเรียนรู้นำพาและทำงานเป็นทีมทั้งในเครือข่ายและชุมชน เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัย 
ผ่านวิกฤติร้ายแรงครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี ่

 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุข 

ความสุขในการทำงาน คือ การรับรูทางอารมณที่ดีตอภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยจะสงผลดีตอ 
ประสิทธิภาพในการทำงาน ความจงรักภักดีและอัตราการลาออกที่น้อยลง โรงพยาบาลอาวลึก ซึ ่งเป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จึงหันมาใสใจในการสร้างความสุขในการทำงานใหยั่งยืนเพื่อใหทุกคน       
ในองคก์รสามารถปฏิบัติภารกิจงานในทุกสถานการณได้อย่างราบรื่น  

ชวงสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด-19 ทำใหองคกรได้เกิดการเรียนรูในการปรับตัว เพื่อให 
อยู่รอดปลอดภัย และมีชีวิตและการทำงานที่สมดุลโรงพยาบาลอาวลึก เป็นรพ.ชุมชนแห่งแรกในจังหวัดกระบี่ 
ที่รับผู้ป่วยโควิดคนแรกมาดูแล ตอนเดือนมกราคม ป2563 ขณะนั้นการระบาดในประเทศไทยยังน้อยมาก  
ในประเทศเพ่ิงเริ่มรูจักโรคโควิดไม่นาน แตเ่คสนี้ที่ไดเ้จอเพราะผู้ป่วยเป็นนักทองเที่ยวชาวจีนมาจากอูฮ่ัน พ้ืนที่
ที่เปน็จุดเริ่มตนของการเกิดโรคระบาด มาทองเที่ยวกระบี่กับสามีและมีอาการแสดง ในเวลานั้นแม้จะมีความรู
เรื ่องการปองกันการติดเชื้ออยู่แลว แต่ในสถานการณจริงไม่ง่ายเลย การเตรียมความพรอมของสถานที่        
การใสอุปกรณป์้องกัน ยานพาหนะที่ใชส่งตอ รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ตองใชเวลาเป็นอย่างมาก 
แถมผู้ป่วยเป็นชาวจีนการสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลําบาก โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยเกือบเดือนจนมีปัญหา
เรื่องวีซ่าจะหมดอายุ เราต้องช่วยติดตอประสานกับสำนักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อขยายวีซ่าใหผูป่วยรายนี้   
อีกด้วย พวกเราช่วยกันจัดการปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทีละขั้นทีละตอน ตามความสามารถและความรูที่มี  
ในขณะนั้น อาศัยความร่วมมือจากทั้งในและนอกองคกร ในที่สุดสามารถดูแลผู้ป่วยรายแรกใหหายดี สงกลับ
ประเทศไดอ้ย่างปลอดภัย แบบที่ไม่มีเจาหนาที่ติดเชื้อเลย  

การระบาดครั ้งใหญ่ครั ้งหนึ่งในประเทศไทยชวงเดือนพฤษภาคม ป2564 เป็นการระบาดจาก 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งขณะนั้นมีแนวทางสงผู้ติดเชื้อกลับมารักษาตามภูมิลำเนา เนื่องจากในพื้นที่ระบาด    
ไม่สามารถรองรับการดูแลได้เพียงพอ ชวงแรกของการประสานงานจากตนทางยังไม่มีความชัดเจน ผู้ป่วยบางสวน 
เดินทางกลับมาเองมาถึงหนารพ. แบบไมร่เูนื้อรูตัว เมื่อมาแล้วเราจำเป็นตองช่วยกันจัดหาที่อยู่ให เพราะเตียง
ในรพ. ไม่เพียงพอ ชวงนี้แม้เริ่มคุนเคยกับการดูแลผู้ป่วยโควิดพอสมควร เพราะการระบาดมีมาอย่างต่อเนื่อง
ระยะหนึ่ง แลวแต่จำนวนผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นอย่างทวีคูณทำใหจำเป็นตองเปิดศูนย์พักคอย (community 
isolation) เพิ่ม ซึ่งตองมีประสานกันอย่างมากระหว่างสาธารณสุขกับฝายปกครอง อบต. เทศบาล เพื่อให     
มีการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมทั ้งสถานที่พัก อาหารการกิน การติดตามการดำเนินของโรค การดูแล         
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งการกําจัดขยะติดเชื้อ นับวายากมากทีเดียวสำหรับฝายปกครองที่ไม่คุ้นเคยกับ
สถานการณ์เช่นนี้ แต่เต็มใจลงมือช่วยอย่างเต็มกําลัง จนสามารถเปิดศูนย์พักคอยในอำเภอได้ถึง 10 แหง 
ขณะนั้นสถานการณในโรงพยาบาลเองไม่ดีนัก เนื่องจากเป็นชวงการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ คือ ผู้อํานวยการ
คนเดิมลาออกเราได้ผู้อำนวยการารคนใหม่มาดูแล ซึ่งท่านมีตำแหน่งเป็นรองนายแพทย์ สสจ. อยู่แลวมาช่วย
ควบในตําแหนงผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาวลึกอีกตําแหนง ทำใหภาระหนาที่ของทานคอนข้างมาก ตองดูแล
ทั้งในภาพรวมของจังหวัดและอำเภอ ทำใหท่านมาดูแลที่อาวลึก เพียงสัปดาห์ละประมาณ 2 วันเทานั้น แต่โชคดี
ที่มีสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้นํา ในการวางแผนและตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ทีมจาก สสอ. และ รพ.สต.       
ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันจนผ่านวิกฤตไปได้อีกรอบ ศึกหนักอีกครั้งที่ รพ. เผชิญ คือ มีการระบาดเป็น  
วงกว้างในพ้ืนที่ตำบลอ่าวลึกน้อย มีการปิดหมูบ้าน ตองสวอปเพื่อคนหาผู้ติดเชื้อในกลุมเสี่ยง เจ้าหนาที่ทำงาน
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หนักมากแบบไม่มีวันหยุด จนกระท่ังพบวามีเจาหนาที่ที่ลงพ้ืนที่ในหมูบ้านมีการติดเชื้อ 2 คนในเวลาไล่เลี่ยกัน 
ทำใหขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน บุคลากรแม้จะตองกักตัวแต่เนื่องจากอาการไม่รุนแรง ยังมีน้ำใจอาสา
ช่วยงานประสานข้อมูลที่บ้านอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นหวงเพื่อนร่วมงานที่เหลือ เราประสบวิกฤตมามากมาย
หลายตอหลายระลอกของการระบาด แต่ผ่านมาได้เพราะเครือข่ายของเรามีความเขมแข็ง มีการประสานงาน  
ที่ดี มีน้ำใจต่อกัน “หนึ่งเดียวอยู่รอด สุดยอดพีซียูสู ่เครือข่ายมหัศจรรย์” คําขวัญนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ป 2547         
ที่มันยังคงเปน็จริงมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้  

ทางโรงพยาบาลจึงได้มีการถอดบทเรียนจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดการความรู เรื่อง การควบคุมการติดเชื้อในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาวลึก ได้ดังนี้  

1. นายสัญญา รักษารัตน สาธารณสุขอำเภออาวลึก บทบาทของผู้บัญชาการ (ICS) โรคโควิด 19    
เป็นโรคอุบัติใหม่ บุคลากรสาธารณสุขยังมีความรู เกี่ยวกับโรคน้อยและยังตระหนกกับการเกิดโรค ตองอาศัย
ความรูเรื่องการปองกันการแพรกระจายเชื้อจาก ICN เป็นหลัก ICN ตองลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ลงมือ Swab 
และบริหารจัดการ ประสานงาน และสอนการกําจัดเชื้อที่ถูกวิธี แต่ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่นิ่งนอนใจ
ต่อสถานการณ ช่วยกันทำงานเป็นทีมเดียวกัน ภายใตแรงกดดันจากฝายปกครอง ทำใหได้รับการยอมรับจาก
หนว่ยงานรอบขา้ง  

2. นางสาวอัญชลี ปากลาว ผู้ประสานระดับอำเภอ การมีน้ำใจและสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญมากชวงที่ 
การแพรระบาดรุนแรงมาก หมูบ้านบากันถือเป็นโรงเรียนที่ทุกคนได้เรียนรูไปพรอมกัน ทุกคนทำงานอย่าง
ทุ่มเทตั้งใจที่จะใหผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีและปองกันการแพรกระจายเชื้อสู่ชุมชน การประสานงานกับ    
ฝ่ายปกครองเป็นไปอย่างยากลําบากในระยะแรก เพราะยังไม่เขาใจ บทบาทในการทำงานในสถานการณนี้ 
ทุกหน่วยงานเขาใจว่าต้องเป็นหนาที่ของสาธารณสุขเทานั ้น แต่เมื่อผ่านการทำงานไประยะหนึ่งก็ทำให       
การประสานงานราบรื่นขึ้นเพราะต่างเขาในในบทบาทการทำงานของตนเอง  

3. นางปยะรัตน ลิ่มบุตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หัวหนาหอผู้ป่วยโควิด ในฐานะผู้ดูแลผูป่วย 
ที่ได้รับการส่งตอมาจากชุมชนและต่างอำเภอ มีหนาที่บริหารจัดการเตียงใหเพียงพอตอจำนวนผู้ป่วยที่เพ่ิม   
มากขึ้น ภายใต้ข้อจํากัดเรื่องอัตรากําลังของพยาบาลที่น้อยลง เนื่องจากตองแยกไปดูแลผู้ป่วยที่ รพ.สนาม 
และที่โรงแรม เรียนรูการแกปญหาเฉพาะหนาเพื ่อใหผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลที ่เหมาะสมที่สุดภายใต 
ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัด ทำใหเห็นศักยภาพของการทำงานที่เกินขีดจํากัดและภาคภูมิในเมื่อผ่านสถานการณ 
และ งานประสบผลสำเร็จ  

4. นางสาวพัชรินทร์ เฉี้ยงเถา นักวิชาการสาธารณสุข ตัวแทน CDCU ในฐานะทีมสอบสวนโรค       
ถือเป็นสถานการณจริงนอกหองเรียนครั้งแรก เริ่มจากความไม่มั่นใจ และกังวลใจในความสามารถของตนเอง
ไม่รู้บทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ไม่รวู่าตองทำอะไรบ้าง แต่เมื่อได้ปฏิบัติงานจริง มีการชี้แนะเพ่ิมเติมจากทีมพ่ีเลี้ยง
ของจังหวัดทำใหมีความเขาใจมากขึ้น เห็นรายละเอียดของงานที่ชัดเจนขึ้น รูวาต้องทำอย่างไรในสถานการณ 
ดังกล่าว อีกทั้งยังเอาบทเรียนดังกล่าวไปใชในอนาคต ในการสอบสวนโรคอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างมีความม่ันใจมากขึ้น  

5. นางสาวเสาวลี หลักทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข ตัวแทนจากคลินิกทางเดินหายใจ เป็นเจาหนาที่
ประจำ ARI ที่เพิ ่งย้ายมาจาก NCD ตองพัฒนาศักยภาพในเรื ่องการใชอุปกรณ์ปองกันที ่แตกต่าง และ          
การทำงานที่ตองอาศัยความรวดเร็วและถูกตอง อาศัยประสบการณในการทำงานคลินิกโรคเรื้อรัง เป็นเวลา
กว่า 13 ป ทำให้รู้จักผู้ป่วย และครอบครัว ทำใหง่ายตอการติดตอประสาน มีความกระตือรือรนในการทำงาน 
มองปัญหาที่พบแต่ละวันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาตนเองในดีขึ้น  
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6. นางสาวฐติิรัตน ศิริรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบงานควบคุมการติดเชื้อ
โรงพยาบาลอาวลึก การทำงานนี้ตองเรียนรูตลอดเวลา คอยอัพเดตข้อมูล ความรูและแนวทางการปฏิบัติ 
ที่ทันสมัย ใหเกิดการปรับตัวเขากับสถานการณใหทันทวงที รูจักการประสานงานทั้งในฝ่ายสาธารณสุขและ 
ฝ่ายมหาดไทย เพื ่อให เกิดการทำงานที ่ครอบคลุมและปลอดภัยตอประชาชน ตองอาศัยความใส ใจ 
ในรายละเอียด ความเขาใจต่อผู ้มาใช้รับบริการ ผู้ประสานงานจากหน่วยต่าง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด 
ความสำเร็จในการทำงานยุคโควิด-19 นี้ ต้องอาศัยสติปัญญา และขันติในการนําทีมงานกับทุกหน่วยเพื่อให
ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ รวมพลังสามัคคีในการทำงานเป็นทีมจนเกิดเป็นรอยยิ้มความสุขของประชาชนและ
เพ่ือนร่วมงาน  

นอกจากบทเรียนที่เราได้รับผู้ร่วมเผชิญสถานการณในครั้งนี้ก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวความรูสึกในการ 
ทำงานออกมาเป็น เรื ่องเล่าเร้าพลังที่สอดคล้องกับคานิยมโรงพยาบาลอาวลึกคือ AOLUK (A Authority  
คือ รู้หน้าที่ O Originality คือ ริเริ่มสร้างสรรค L health Literacy คือ เสริมความรอบรูรอบด้าน U Unity 
คือ สามัคคี K Kindly คือ มีน้ำใจ) ดังนี้  
ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ  

โรคโควิด 19 เป็นโรคติดเชื ้ออุบัติใหม่ที ่ทำใหบุคลากรสาธารณสุขตองเรียนรูและปรับรูปแบบ 
การดำเนินงานใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการมีผู้นําองคกรที่นํานโยบายขับเคลื่อนงาน 
มีการวางระบบงาน และลอตามแผนการดำเนินของกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  
มีเครือข่ายการประสานงานและช่วยเหลือกันอย่างดี อีกทั้ง เจาหนาที่เครือข่ายอำเภออาวลึก มีการประชุม
อย่างต่อเนื่อง และ ปรับรูปแบบการทำงาน การทำงานเป็นทีม สงผลใหสามารถดำเนินงานผ่านอุปสรรคต่าง ๆ 
ไปได้ผู้ปว่ยไดร้ับบริการอย่างครอบคลุมและปลอดภัย เจาหนาที่มีความสุข  
ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

- ตองมีการสื่อสารข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติในการรับ/ดูแลผู้ป่วย/ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด - 19  
ที่อัพเดต รวดเร็วและทันเวลาเพื่อทำใหพ้ืนที่มีการวางแผนรองรับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได ้ทันทวงท ี 

- มีการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณใหเพียงพอตอการรับสถานการณการแพรระบาด  
- มีการสร้างขวัญและกําลังใจใหแกผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เชน การจัดสถานที่พักอาศัยใหเจาหนาที่ 

ในกรณีที่มีความเสี่ยงได้พักอาศัยและแยกตัวออกจากครอบครัวใหเพียงพอ 
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ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวดักระบี ่

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลเกาะลันตา เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะของจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่น

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดานและห่างไกล 
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งพัฒนาด้านความรู้ 

ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ดังนั ้นการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จึงช่วยลด      
ความตงึเครียดและลดความขัดแย้งในองค์กร รวมทั้งทำให้มีความร่วมมือกันในทีมได้ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Coviid-19 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีความจำเป็น   
ต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ตลอดอัตรากำลัง    
ด้านบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งฝ่ายบริการและ Back office ที่ต้องหมุนเวียนกันให้บริการผู้ป่วย Covid-19 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรทุกตำแหน่งล้วนมีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงาน  ในสถานการณ์
วิกฤตินี้ การดูแลทางด้านจิตใจ การสร้างองค์ความรู้แนวทางป้องกันตนเอง จากสถานการณ์ครั้งนั้นทำให้     
ทุกคนมีความม่ันใจและพร้อมร่วมแรงร่วมใจ 

สถานการณด์ังกล่าวทำให้บุคลากรต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวหลายด้านในการปฏิบัติงานซึ่งมีภารกิจ
หลักที่สำคัญ 2 ประการ คือ ด้านการส่งเสริมป้องกันและรักษา โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น กิจกรรมการฉีด
ว ัคซีนโควิด 19 กิจกรรมคัดกรองเชิงร ุกในประชาชนซึ ่งทั ้งสองกิจกรรมต้องใช้บ ุคลากรจำนวนมาก             
โดยมีบุคลากร Back office มาร่วมปฏิบัติงาน โดยมีการเรียนรู้ด้านระบบงาน อุปกรณ์ และทดสอบโดยผู้มีความรู้
และชำนาญกว่า ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้อำนวยการและทีมควบคุมโรคของโรงพยาบาล เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถตรวจ ATK ได้ด้วยตัวเอง เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน และสามารถ    
คัดกรองโรคได้อย่างรวดเร็วลดการกระจายเชื้อ นอกจากนี้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 มีการรับฟังปัญหา  
ที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพ่ือนำมาปรับเปลี่ยนระบบการดูแลผู้ป่วยและทำให้เจ้าหน้าที่สามารถหยุด    
เพื่อรักษาตัวเองตามแนวทางร่วมทั้งหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น  มาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงาน       
ที่ขาดทำให้เจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการปฏิบัติงานขึ้น ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น    
ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น มาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ขาดทำให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนมีความรู้สึก   
เหน็ดเหนื ่อยจากการทำงานไม่สามารถรู ้ได้ว่าจะสิ้ นสุดลงเมื ่อไหร่ แต่จากการเรียนรู้และความร่วมมือ         
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์แต่ละระลอกไปได้ ทำให้รู้ได้ว่าความสุขแต่ละครั้งมาจาก
รูปแบบของความสุขใจที่ได้จากการดูแลผู้อ่ืน 

จากการประเมินความสุข Happinometer พบว่า ปี พ.ศ. 2565 บุคลากรที่มีความสุขด้านการเงินน้อย 
จึงมีการจัดตั้งตลาดนัดสุขภาพออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางทางการหารายได้แก่บุคลากรอีกทางหนึ่ง 

ทีมนำองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลเกาะลันตา ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ผ่านกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ และปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัย รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อน  เพื่อให้
บุคลากรในองค์กรมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แต่ทั้งนี้ทั ้งนั้นยังมีข้อจำกัด เช่น ข้อจำกัดทางด้าน
การเงิน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ทางทีมนำได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพ่ือทำให้
โรงพยาบาลเกาะลันตาเป็นองค์กรแห่งความสุขมากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ผู้นำ สมรรถนะของผู้นำ 
3. วิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุข 
4. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 

- สะอาดและปลอดภัย 
- บรรยากาศในการทำงาน วัฒนธรรมหน่วยงาน 

5. ความสามาคคี 

องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลเกาะลันตา มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในการทำงาน เพ่ือรองรับ
และพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมแก่การให้บริการ
ประชาชนที่สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์โรงพยาบาล โดยแต่งตั้งคณะทำงานด้านองค์กรแห่งความสุขขึ้น 
เพื่อให้มีกลไกการสร้างสุข เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืน และบรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และร่วมกันขับเคลื่อน ติดตามและควบคุม ประเมินผลการดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเกาะลันตา : บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและมีความสุข
ในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและการดำเนินงานที่มีความสุข คณะทำงานองค์กรแห่งความสุข     
ได้จัดทำแผนองค์กรแห่งความสุขขึ้น เพ่ือมุ่งให้บุคลากรทุกกลุ่มงานได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนด โดยมี
การวัดและประเมินผลโครงการและวัดระดับความสุขของบุคลากรภาพรวมจากแบบประเมิน Happinometer 
ปี พ.ศ. 2565 

แผนสร้างสุขโรงพยาบาลเกาะลันตา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(มี/ไม่มีก็ได้) 

ผลผลิต 
(Output) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 กิจกรรม 
ตรวจสุขภาพ
ประจำปี 

จำนวน
ผู้บริหารและ
บุคลากรที่
เข้าร่วม 

124 คน - บุคลากรตรวจ
สุขภาพ
ประจำปี  
ร้อยละ 100 

มีนาคม 2565 

2 กิจกรรมชมรม 
“เชฟบ๊ะ รพ.เกาะ
ลันตา” 

บุคลกร
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 

124 คน - บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 60 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

3 กิจกรรมตลาดนัด
สุขภาพออนไลน์ 

บุคลากร
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 

124 คน - บุคลากรเข้า
ร่วมมากกว่า 
ร้อยละ 70 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(มี/ไม่มีก็ได้) 

ผลผลิต 
(Output) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

4 กิจกรรมอบรม 3P บุคลากร
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 

124 คน - บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

5 กิจกรรม 5ส. จำนวน
ผู้บริหารและ
บุคลากรที่
เข้าร่วม 

124 คน - บุคลากร     
เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า  
ร้อยละ 50 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองเหนือ จังหวดักระบี ่

 
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการบริหารบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง ตระหนักถึงการให้คุณค่าในตนของบุคลากรปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
จัดการกำลังคนในฐานะ “ทรัพยากร” ที่องค์กรต้องใช้งานให้คุ้มค่าที่สุด หากมีการบริหารประสบการณ์ของ
บุคลากรให้มีคุณค่า มีขวัญกำลังใจที่ดี มีทัศคติเชิงบวกต่องานที่ทำ มีความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่รับผิดชอบ 
มองเห็นคุณค่าของงานที่ทำ ได้รับการพัฒนายกระดับความรู้และทักษะ เปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพที่มีในการ
สร้างสรรค์และพัฒนางานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถรวมทั้งมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์  เสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในองค์กร สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิต
ทำงาน โดยมุ่งหวังว่าเมื่อบุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้ว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน 
โดยมุ ่งหวังว่าเมื ่อบุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้ว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน            
โดยมุ่งหวังว่าเมื่อบุคลากรมีความสุขในการทำงานแล้ว จะช่วยสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผล
ให้หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy 
Workplace) 

การประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ระหว่างวันที ่ 1 ธันวาคม 2564 –  
28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานกระทรวง พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
และกำหนดเป้าหมายในปี 2565 บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบประเมินมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวน
บุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 114 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิณฯ จำนวนทั้งสิ้น 
114 คน คิดอัตราการตอบกลับเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูลจากระบบการประเมิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)  
โดยมีค่าเฉลี่ยความสุขในภาพรวมที่ร้อยละ 70.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุข       
ที่มากที่สุด คือ ครอบครัวดี ร้อยละ 79.86 รองลงมาคือ จิตวิญาณดี ร้อยละ 78.82 และค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ มิติสุขภาพเงินดี ร้อยละ 58.82 

จากผลการประเมินค่าดัชนีความสุขดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง จึงเลือกที่จะ
พัฒนาความสุขใน 3 ลำดับสุดท้ายก่อน โดยจัดทำแผนงาน/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา ใน  3 มิติ หลัก ๆ คือ 
การเงินดี (Happy Money) ผ่อนคลายดี (Happy Relex) และใฝ่รู้ดี (Happy Brain) จากนั้นจึงพัฒนาความสุข
ในด้านอ่ืนในปีต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ผู ้บริหารเห็นความสำคัญ ได้ถ่ายทอดนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที ่ บุคลากรทุกระดับในที ่ประชุม
ประจำเดือน ให้ความสำคัญ เน้นย้ำ กระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสังคม
ออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงง่าย มีความเป็นกันเอง สายสัมพันธ์ มีความผูกพันเหมือนพี่สอนน้อง  
ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งครอบครัวบุคลากร 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
หลายปี บุคลากรในองค์กรจึงเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขในการทำงาน ระบบสวัสดิการ
การถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเหนือคลอง มีกองทุนสวัสดิการให้กับบุคลากร เช่น มีสวัสดิการช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิก
ภายในครอบครัว (ญาติสายตรง) การเยี่ยมไข้สำหรับบุคลากรที่เข้าพักรักษาที่โรงพยาบาล มีมติเพิ่มเติมกรณี
เงินช่วยเหลือบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มีการประชาสัมพันธ์เรื่องสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การสมัครสมาชิกฌาปนกิจ 

ในปีงบประมาณ 2564-2565 คณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กร 
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ ต่อเนื่องจาก ปี 2563 มีการจัดทำแผนงาน/กิจกรรม ติดตามให้มีการดำเนินการ 
ตามแผนงาน/กิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า    
(Covid – 19) ส่งผลให้ต้องมีการระงับ/เลื่อนการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวดัพังงา 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

จากผลการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) ของโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ ปรากฏว่า
ปัญหาด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 54.76 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยความสุขต่ำสุด เนื่องจาก
การบริหารงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลมีข้อจํากัดในหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ การผันเปลี่ยน
ผู้บริหารบ่อยครั้ง ส่งผลให้ความสุขของบุคลากรลดลงเป็นนัยยะสำคัญ รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย    
ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมา อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) ตั้งแต่ปี 2563 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากร
ปฏิบัติงานจนเกิดความอ่อนล้า จากหน้าที่จากประเด็นดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความสุขลดลง
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร คณะผู้บริหารและทีมองค์กรแห่งความสุข เล็งเห็นถึงองค์กรสร้างสุข 
เพื ่อให้บุคลากรมีความสุขรู ้สึกผ่อนคลายกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงอยู่ ในองค์กร        
อย่างมีความสุข จึงได้ดำเนินกิจกรรม “สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างความผูกพันง่าย ๆ แบบท้ายเหมือง” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. คณะผู้บริหารให้ความสำคัญตามนโยบายการสร้างสุขในองค์กรได้อย่างทั่วถึง 
2. คณะทำงานองค์กรสร้างสุขมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จ 
3. สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความผูกพันภายในองค์กร 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
คณะทำงานองค์กรสร้างสุขสามารถสะท้อนปัญหาเพื่อนํามาปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ  

ด้านการทำงานของบุคลากร โดยนําผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่สะท้อนว่า ต้องรีบปรับปรุง เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่องค์กรสร้างสุข  
อย่างแท้จริงตามสุขภาวะของคนในองค์กรน่าปลื้มที่สุด ทั้งนี้จะต้องมีการสื่อสารและเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ HPI แก่คณะผู้บริหารและคณะทำงานองค์กรสร้างสุข อีกท้ังส่งเสริมให้หน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร
โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ทำงานน่าอยู่ บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นบ้านหลัง 
ที่สอง สร้างการทำงานเป็นทีมเป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงานร่วมกัน สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ 
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“สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างความผูกพัน ง่าย ๆ แบบท้ายเหมือง” 
 โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2514 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ขนาด F2 
ครอบคลุม 6 ตำบล 9 รพ.สต. 1 ศูนย์สุขภาพชุมชน มีจำนวนประชากรในการดูแล โดยประมาณ 42,867 คน 
มีบุคลากรภายในองค์กรทั้งหมด 124 คน แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 70 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 37 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน   
ตามโครงสร้างขององค์กรแยกเป็น 12 กลุ ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ ่มงานการแพทย์ 2. กลุ ่มงานทันตแพทย์             
3. กลุ่มงานเภสัชกรรม 4. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 5. กลุ่มงานการพยาบาล 6. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม 7. กลุ่มงานรังสีวิทยา 8. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 9. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและทางเลือก       
10. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 11. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ และ 12. กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ในการบริหารงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลมีข้อจำกัดในหลายด้าน เช่น ด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ  
การผันเปลี ่ยนผู ้บริหารบ่อยครั ้ง ส่งผลให้ความสุขของบุคลากรลดลงเป็นนัยยะสำคัญ รวมไปถึงสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมา อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก 
ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานจนเกิดความอ่อนล้าจากหน้าที่ จากประเด็นดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาความสมดุลของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร คณะผู้บริหารและทีมองค์กรแห่งความสุข เล็งเห็นถึง
องค์กรสร้างสุขเพื่อให้บุลคากร มีความสุข รู้สึกผ่อนคลายกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึง     
อยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข เพ่ือนำไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” 

การดำเนินงานสู่องค์กรสร้างสุข 

 โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ได้นำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) และสุขภาวะ
ภาครัฐ (Happy Public Organization Index: HPI) ประจำปี 2565 ตามมิติการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 
ทั้ง 9 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านโดยรวม ดังนี้ 

มิติสุขภาพองค์กร ค่าเฉลี่ย ระดับความสุข 
1. มิติด้านสุขภาพกายดี (Happy Body) 67.14 Happy 
2. มิติด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) 54.76 Happy 
3. มิติด้านน้ำใจดี (Happy Heart) 66.49 Happy 
4. มิติด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) 66.90 Happy 
5. มิติด้านครอบครัวดี (Happy Family) 60.48 Happy 
6. มิติด้านสังคมดี (Happy Society) 60.99 Happy 
7. มิติด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 61.29 Happy 
8. มิติด้านการเงินดี (Happy Money) 55.04 Happy 
9. มิติด้านการงานดี (Happy Work Life) 57.40 Happy 

ความสุขโดยรวม 60.45 Happy 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ของบุคลากร (Happinometer) โรงพยาบาลท้ายเหมือง
ชัยพัฒน์ เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ปรากฏว่า บุคลากรมีความสุขด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ค่าเฉลี่ย   
อยู่ที่ร้อยละ 54.76 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยความสุขต่ำสุด 
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 คณะผู้บริหารนำโดยผู ้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และ 
ทีมองค์กรสร้างสุข ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุขของบุลคากรทุกภาคส่วน เพราะ
องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น องค์ประกอบสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยหลั กคือ บุคลากร จึงเห็นควรสร้างสุข 
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพราะเมื่อบุคลากรมีความสุขจะส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีความผูกพัน 
มีแนวคิดสร้างสรรค์ และเกิดการทำงานเป็นทีมที่ดีภายในองค์กร รวมถึงส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
และมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดกิจกรรมสร้างสุขข้ึนภายในองค์กร ดังนี้ 

1. กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่าง ๆ 

- ดำเนินการในรูปแบบบุคลากรร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้าในวันสำคัญต่าง ๆ รวมถึงมีสมาชิก
ในครอบครัวทำบุญตักบาตรร่วมด้วย 

 

 

 

 

2. กิจกรรมหน่วยงานน่าอยู่ (หลัก 5ส.) 

- ดำเนินการในรูปแบบหน่วยงาน ซึ่งบุคลากรมีการทำความสะอาดภายในหน่วยงานและภายใน
องค์กรเพื่อให้เกิดความน่าอยู่ตามหลัก 5ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อร่มเงา 

- ดำเนินการในรูปแบบขององค์กร ผู้บริหารนําทีมในการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ เพ่ือความเจริญเติบโต
และสร้างร่มเงาภายในโรงพยาบาลและเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีภายในองค์กร 
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4. Group line Shopping Online 

- ดำเนินการในรูปแบบของตลาดนัดออนไลน์ โดยให้เจ้าหน้าที่นําสินค้ามาขายและสั่งซื้อในกรุ๊ปไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างสุขดังกล่าว ถือได้ว่าองค์กรดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน
ภายในองค์กร 

โอกาสพัฒนา 

คณะทำงานองค์กรสร้างสุขสามารถสะท้อนปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ    
ด้วยการทำงานของบุคลากรอย่างแท้จริง สามารถนำผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามมาเป็นองค์ประกอบ      
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่สะท้อนว่า “ต้องรีบปรับปรุง” ควรเร่งหาทางแก้ไข
ปัญหาให้ตรงประเด็น เพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อความสุขของบุคลากรตามนโยบายสร้างสุ ขขององค์กรและ
เพิ่มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HPI แก่คณะกรรมการบริหารเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้บุคลากร           
มีความรู้สึกว่าที่ทำงานน่าอยู่ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงพยาบาล 
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้านการรักษาที่ทำให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ระบบภาคีเครือข่ายหรือ      
การมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนดี เกิดการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร เจ้าหน้าที่มีความสุข รวมถึง   
การดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการใส่ใจดูแลโรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เริ่มตั้งแต่ลดปริมาณขยะ แยกขยะ และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา จังหวดัพังงา 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 

จากผลการประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer) เมื่อ ธันวาคม 2565 ของเจ้าหน้าที่สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพการเงินดี (Happy money) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 58.80 ซึงค่าเฉลี่ยความสุขต่ำสุด ซึ่งการดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิต   
ของคนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ขาดความเอาใจใส่ในสุขภาพ ให้ความสำคัญ
กับสังคมมากขึ้น เป็นผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy 
Organization Public Index : HPI) ด้านการลงทุน (Investment) ที่ร้อยละ 62.96 ซึ่งต่ำสุด คณะทำงาน
องค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงาเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพการเงิน
ของเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้นําองค์กรให้ความสำคัญในการดูแลบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. มีการกำหนดคณะทำงานและวางแผนร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ 
3. บุคลากรมีความสามัคคีกัน มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

ส่งเสริมการออมให้มากข้ึน และมีหนี้สินลดลง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง นําเอาหลักการ Happy Workplace เป็นแนวทางในการสร้างสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับเจาหนาที่ โดยพบวาในการทำงานหลายครั้งที่ผ่านมาจะมีการมุงเน้นที่ผลลัพธ์ 
และระบบการทำงานที่เคร่งเครียดมาก จนไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพเจาหนาที่ ทั้ง ๆ ที่สุขภาพเป็นสิ่งที่
สำคัญมากตอหน่วยงาน เพราะการดำเนินการตามภารกิจไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่มีเจาหนาที่และ      
เมื่อเจ้าหนาที่ทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีก็จะสงผลตองานที่ออกมาด้วย การดําเนินงานเพื่อสร้าง 
Happy Workplace จึงไม่ใช่แค่การวางนโยบายเพียงอย่างเดียว จำเป็นตองได้รับความร่วมมือจากทุกคน      
ในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งคนที ่ทำงานมานานและทำงานภายใตระบบงานที่เคร่งเครียดมาก่อน          
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้เขาสถานการณและเพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ จะเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีใหกับ
ทุกคนทุกกลมุในหน่วยงาน 

ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ 

เจาหนาที่ในหน่วยงานเป็นทรัพยากรที่มีคามาก ในชวงเริ่มแรกของการทำงานอาจคุยกันแคเรื่องของ
ปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินงาน ความก้าวหน้าหนาของอาชีพเป็นหลัก แต่เมื่อทำงานไปสักระยะสุขภาพกาย
และใจของเจ้าหน้าที่ย่อมส่งผลกระทบตองานที่ออกมาด้วย เชน เมื่อมีความสุขในการทำงาน ผลงานก็จะ
ออกมาดีกวาตอนที่ไม่มีความสุขในการทำงาน สุขภาพของเจาหนาที่จึงไม่ใชเป็นแคเรื่องสวนตัวของเจาหนาที่
เทานั้น แต่ยังเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการทำงานด้วย การสร้าง Happy Workplace จึงเป็นการช่วยดแูล
สุขภาพของทุกคนในหน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอถลางร่วมกับทีมนําองคกร จึงได้กำหนดแนวทางและ
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางสู่องคกรสร้างสุข ดังนี้ 

1. สงเสริมการออกกําลังกาย สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพดี
ร่วมกับการทานอาหารที่มีประโยชน และช่วยใหมีสุขภาพใจที่ดีด้วย จึงได้กำหนดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกาย
รว่มของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ ดังนี้ 

- กิจกรรม “วิ่งกา้วทาใจ” ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ 
- การเล่น “แบดมินตัน” ทุกวันอังคาร และวันพฤหัส 

พรอมทั้งมอบนโยบายแก ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน ในการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร 
ในหน่วยงาน โดยมุ ่งเข็มบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ทุกคนมีด ัชนีมวลกาย 
ที่เหมาะสม พร้อมสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 
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2. สร้างสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหกับการทำงาน ปรับบรรยากาศในการทำงาน สร้างพื้นที่ทำงาน 
ที่เหมาะสม และการปรับระบบการทำงานใหมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

-จัดโตะใหนานั่งทำงาน จัดหองทำงานและตัวอาคารสำนักงานใหนาทำงาน สะอาด เรียบร้อย ปฏิบัติ
ตามหลัก 5ส. อย่างต่อเนื่อง 

-สร้างบรรยากาศที่สดชื่น สุขสบายใหแกเจาหนาที่ โดยจัดพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน ตนไม้ฟอกอากาศ  
สวนหยอม สิ่งสำคัญ คือ การได้รว่มมือกันดูแลสิ่งแวดลอมตา่ง ๆ ในหน่วยงาน 

-สร้างค่านิยม “รักในงานที่ทำ” และ “การทำงานคิดบวก” 
-สรา้งมิตรภาพในท่ีทำงาน สนับสนุนการทำงานเป็นทีม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อใจ ไวใจต่อกัน 

-การพบปะสังสรรค จัดการแขงขันกีฬาประจำป 
-จัดพื้นที่สำหรับการพูดคุย ปรึกษา 
-การทำบุญ ฝึกนัง่สมาธิ ปฏิบัติธรรม 
-กิจกรรมจิตอาสาตามรอยพระยุคลบาท 
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- จัด “สวัสดิการปนสุข” เชน การเยี่ยมเจาหนาที่เจ็บป่วย การระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวกรณี
ประสบปัญหาการเปน็เจาภาพงานศพ ฯลฯ 

- จัดงานแสดงมุฑิตาจิตแดผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน กิจกรรมขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต 

ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขย่ังยืน 
การสร้างความสุขในการทำงาน จะต้องเป็นการดูแลสุขภาพของเจ าหนาที่ การจัดสวัสดิการที ่ดี 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับการทำงาน และการสร้างการมีสวนร่วมของเจาหนาที่ทุกคน  
จึงจำเป็นตองมีการสร้างแรงจูงใจใหเกิดการรับรูและสร้างแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

1. หัวหนาหน่วยงาน (สาธารณสุขอำเภอ/ ผอ.รพ.สต.) จะตองเป็นผู้นำในการทำงานและเป็นตัวอย่าง
ใหแกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

2. มีการประกาศเจตนารมณในการสร้างสุขในหน่วยงานใหชัดเจน จัดทำแผนปฏิบัติงานและใหมี
กิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

3. สร้างบุคคลตนแบบในหน่วยงาน การยกยองชมเชย การสร้างแรงบันดาลใจ 
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ภาพกิจกรรมองคกรแห่งความสุข 

1. อนุรักษและสืบสานประเพณีเขาพรรษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางสงเสริมสุขภาพใจ 
เจาหน้าที่ในเครือข่าย โดยร่วมอนุรักษและสืบสานประเพณีเขาพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2565 ร่วมสวดมนต 
ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

 
2. แสดงความจงรักษภักดี 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางร่วมแสดงความจงรักษภักด ีต อสถาบัน

พระมหากษัตริย์อย่างเขมแข็งพรอมเขาร่วมในกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในทุกงานอย่างต่อเนื ่อง          
ด้วยความพรอมเพรียงและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสังกัด 
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3. จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงพลังบวก  

พลังความสามัคคีของบุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอำเภอถลาง มุงมั่นตอการทำกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ
อย่างยั่งยืน 

 
4. บุคลากร สุขภาพดี 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ในปงบประมาณ 2565 มีเจาหนาที่ในสังกัดทั้งหมด 76 คน ได้รับ

การตรวจสุขภาพประจำป ทั ้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 โดยมีสถานบริการ จำนวน 8 แหง  
จากจำนวน 11 แหงที่บุคลากรตรวจสุขภาพครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 72.73 รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำนวนเจ้าหนาที่ตรวจสุขภาพแยกรายสถานบริการ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สถานบริการ 
จำนวนเจาหนาที่ 
ทั้งหมด (ราย) 

จำนวนเจาหนาที่ 
ตรวจสุขภาพ 
ทั้งหมด (ราย) 

รอ้ยละ 
หมาย
เหตุ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 8 8 100  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร  11 11 100  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล  10 9 90.00  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว  7 5 71.43  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก  8 8 100  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสาคู  5 5 100  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพารา  6 6 100  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานมาหนิก  5 5 100  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว 7 7 100  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเกาะนาคา  2 1 50.00  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบางเทา  7 7 100  

รวมทั้งหมด 76 72 94.74  
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จากการใหความสำคัญในดานสุขภาพของเจาหนาที่อย่างต่อเนื ่อง เมื ่อนํามาวิเคราะห์ถึงอัตรา      
ตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ ตั ้งแต่ปงบประมาณ 2559-2565 พบวา อัตราการตรวจสุขภาพประจำปของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเนื่อง รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 

แผนภูม ิ1 อัตราการตรวจสุขภาพประจำปของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ปงบประมาณ 2559 - 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ เมื่อนําผลมาวิเคราะห์ปญหาดานสุขภาพ พบวา บุคลากรในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พบปญหาดานสุขภาพ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.67 พบโรคประจําตัว 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 ด้านคา่ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ซึ่งเป็น
มาตรการที่ใชประเมินภาวะอวนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปขึ้นไป รายละเอียดดังแผนภูมิ 2 

แผนภูม ิ2 ประเมินค่า BMI บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
ปงบประมาณ 2564 - 2565 
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5. กีฬา สร้างสุขภาพ สามัคคี สุขภาพกายที่แข็งแรง ถือเป็นพ้ืนฐานของการมีสุขภาพดี กิจกรรม    
การออกกำลังกายนอกจากจะเป็นการสงเสริมสุขภาพกายที่แข็งแรงแลว ยังเป็นภาพลักษณและแบบอย่างที่ดี 
ในการสร้างเสริมสุขภาพแกประชากรในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง มีการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย
ของเจาหนาที่เปน็ประจำทุกสัปดาห์ ดังนี้ 

* กิจกรรม “วิ่งก้าวทาใจ” ในทุกวันพุธ ของสัปดาห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กิจกรรม “แบดมินตัน” ในทุกวันอังคาร และ พฤหัส ของสัปดาห์ 
 

 
สรุปผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- ร้อยละความสำเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน (ไม่นอยกวา ร้อยละ 80) 
ผลงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง สามารถดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 

- ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผน (ไม่นอยกวา ร้อยละ 80) 
ผลงาน บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง มีสวนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 94.74 
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สรุปผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจตอการดำเนินงาน ไม่นอยกวา 3.5 คะแนน (ระดับดี) 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงาน คะแนน 4.86 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 
การสร้างสุขในการทำงาน จะตองเป็นการดูแลสุขภาพของเจาหนาที่ การจัดสวัสดิการที่ดี การสร้าง

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน และการสร้างการมีสวนร่วมของเจาหนาที่ทุกคน และสิ่งสำคัญ 
ที่จำเป็นจะตองมีคือ การสร้างแรงจูงใจใหเกิดการรับรูและสร้างแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย 

1. หัวหนาหนว่ยงาน (สาธารณสุขอำเภอ/ ผอ.รพ.สต.) จะตองเป็นผู้นําในการทำงานและเป็นตัวอย่าง
ใหแกเจาหนาที่ในหน่วยงาน 

2. มีการประกาศเจตนารมณในการสร้างสุขในหน่วยงานใหชัดเจน จัดทำแผนปฏิบัติงานและใหมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

3. สรางบุคคลตนแบบในหน่วยงาน การยกยองชมเชย การสร้างแรงบันดาลใจ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

1. ด้านการบริหาร : 
- ดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา การจ่าย p4p ค่าเสี่ยงภัย เร่งรัดการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- การมอบรางวัลข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น 
- สนับสนุนการอบรมด้านบริหารเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในโรงพยาบาล 
2. ด้านสุขภาพกาย 
- ใจ : การตรวจสุขภาพประจําปี โดยมีแนวทางการจัดการ/รักษาตามปัญหาที ่ตรวจพบและ              

มีการส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดโครงการ (Move & meet) เป็นกิจกรรม เดิน-วิ ่ง สะสมระยะทาง 400 
กิโลเมตร ภายในเวลา 8 เดือน MEET รูปแบบ New Normal ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน 

3. บรรยากาศ : ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการสร้างสุขในองค์กร โดยมีกิจกรรมสร้างสุขในองค์ กร  
(Facebook Live) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ รูปแบบกิจกรรมมีการมอบของที่ระลึกให้แก่
บุคลากรในเดือนเกิด ให้ความรู้ต่างๆในช่วงสถานการณ์โควิด และจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม เช่น    
การประกวดร้องเพลง การประกวดกลุ่มงานสร้างสุข การร่วมตอบคําถาม เป็นต้น 

4. การลงทุนเพ่ือความสุขในองค์กร : 
- มีการจัดตั้งคณะทํางานสร้างสุขโรงพยาบาล และกระตุ้นการทํากิจกรรมส่งเสริมคลังความรู้ 
- ส่งเสริมอาชีพคนในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ เช่น จัดกิจกรรม “หลาดโรงพยาบาล”และตลาดนัดปันสุข 

เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน แก่บุคลากรโรงพยาบาลในสถานการณ์ต่างๆ 
- จัดอบรมด้านการเงิน (Happy money) หัวข้อ การบริหารจัดการเงินที่ดี เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล

มีความรู้ ความเข้าใจ ในการออมเงิน มีการบริหารจัดการเงินที่ดี วางแผนการเงินน การวางเป้าหมายระยะสั้น  
และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
จากผลการดําเนินงานการวางแผนมีนโยบายการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างทีมงาน การดูแล

สุขภาพทั้งร่างกายและจิตบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
COVID - 19 ผลสํารวจความผูกพัน 66.37 % และความสุขในภาพรวม 65.27 % 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การกําหนดเป็นนโยบายขององค์กร การสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม เมื่อบุคลากรมีความสุข

ในการทํางานแล้วจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางาน และองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่าที่สุด 

2. ระบบประเมิน Happinometer ควรออกแบบให้ผู ้ประเมินใช้งานง่าย น่าสนใจ และสะดวก
เนื่องจากบุคลากรมีหลายระดับ 
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ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลละอุ่น จังหวดัระนอง 

 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุข 

โรงพยาบาลละอุ่นเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 95 คน ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และ        
การประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ทุก 2 ปี ในปีงบประมาณ 2562 และ 2565 โรงพยาบาลละอุ่นมีผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ 65.64 และ 66.5 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2565 พบว่า ดัชนี     
ที่มีค่าต่ำ ได้แก่ ดัชนีในด้านผ่อนคลายดีและการเงินดี มีผลการประเมินร้อยละ 59.54 และ 58.22 ตามลำดับ 

จากผลการประเมินดังกล่าวโรงพยาบาลละอุ่นจึงได้เลือกดัชนีในด้านผ่อนคลายดีมาทบทวนและ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของชมรมจริยธรรม “ครอบครัว ละอุ่น อบอุ่นเสมอ” ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรได้มีโอกาสผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการปฏิบัติงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
รวมทั้งเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมีคณะกรรมการชมรมจริยธรรมประกอบด้วยบุคลากรทุกกลุ่มงาน
และมียุทธศาสตร์การดำเนินการและผลการดำเนินงานดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 

1. ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูบุคคลคุณธรรมจริยธรรม “คนดีศรีโรงพยาบาลละอุ่น” โดยชมรมจริยธรรม 
จัดกิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีโรงพยาบาลละอุ่นแก่บุคลากรที่กระทำความดี ได้แก่  เป็นผู้มีน้ำใจ มีจิตอาสา  
มีความเสียสละและมีความซื่อสัตย์ โดยกำหนดให้มีการถ่ายรูปผู้ที่กระทำความดีลงในกลุ่มไลน์โรงพยาบาลละอุ่น 
มีการประกาศและมอบเกียรติบัตรให้แก่คนดี ในที่ประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละอุ่น ตั้งแต่
ต้นเดือนตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน และนำภาพคนดีประกาศเกียรติคุณในบอร์ดความดีเป็นประจำทุกเดือน
นอกจากนั้นได้จัดส่งคนดีเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นในระดับจังหวัด จำนวน 1 คนได้แก่ นางสาว
ชัญญานุช ข้ามสมุทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดระนอง ทั้งนี้เพ่ือยกย่องเชิดชูการกระทำความดีของบุคลากรที่ทำความดีของบุคลากร เป็นแบบอย่างที่ดี
ในองค์กรรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้รับบริการส่งผลให้บุคลากรที่ทำความดีเกิดความภาคภูมิใจและตั้งใจ 
ทำความดีต่อไป 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกิจกรรมและวันสำคัญทางศาสนา มีการเชิญชวนเจ้าหน้าที่และครอบครัว
ร ่วมกิจกรรมของชาติ  พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตร ิย ์ รวมทั้ งก ิจกรรมตามประเพณีว ิถ ีใหม่             
(New Normal) ได้แก่ วันพ่อแห่งชาติ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ กิจกรรม      
ตามประเพณีสำคัญ เช่นกิจกรรมวันลอยกระทง สวดมนต์ข้ามปีวิถีใหม่ และส่งภาพเข้ากลุ่มไลน์ ส่วนกิจกรรม
เนื่องในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ได้จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอละอุ่น 

3. โครงการสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  โรงพยาบาลละอุ่นเคยมีชมรม  
ออกกำลังกายโดยจัดออกกำลังกายทุกวันเวลา 16.00 น. แต่หลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 
บุคลากรมีภาระงานเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มงานทั้งในและนอกเวลาราชการ ความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายส่งผลให้
ต้องการพักผ่อนในยามที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นในแต่ละวัน เพื่อเตรียมตัวในการดูแลผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
หลังจากสถานการณโ์รคระบาดเบาบางลง เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ซึ่งยังต้องเป็น 
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วิถี New Normal จึงได้ร ่วมกันคิดและออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการขยับกาย  
ยามบ่าย-สบายชีวี โดยให้เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายตามความสะดวก เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยานตามความถนัด
และส่งภาพเข้ากลุ่มไลน์ หลังจากนั้นมีการคัดเลือกผู้ที่ออกกำลังกายดีเด่นจำนวน 3 รางวัลและโหวตขวัญใจ
มหาชนจำนวน 1 รางวัล มีการมอบเงินรางวัล สายสะพายและมงกุฎให้แก่ผู ้ได้รับคัดเลือกในวันประชุม
ประจำเดือนวันที่ 22 มกราคม 2565 (งบประมาณจากเทศบาลละอุ่น) ส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ   
ออกกำลังกาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากไม่ต้องทำพร้อมกัน ส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว รวมทั้ง
ส่งผลต่อการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ซึ่งพบว่าจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรค NCD มีแนวโน้มลดลง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างและพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางโรงพยาบาลคุณธรรม 

1. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” และค่านิยม MOPH โรงพยาบาลละอุ ่นดำเนินจัดกิจกรรมจิตอาสาเดือนละ 2 ครั้ง 
ประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมกับอำเภอละอุ่นในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โดยหมุนเวียนบุคลากรและหัวหน้ากลุ่มงานเป็นหัวหน้าทีม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมองค์กรเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

3.1 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2565 กลุ่มงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลละอุ่น จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพพยาบาลและ  
เพื ่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “การพยาบาลก้าวไกล    
เพราะน้ำใจพวกเราเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระราชชนนี” โดยจัดกิจกรรม      
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย 

1. จัดนิทรรศการพระกรณียกิจเพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี 

2. ทำบุญศาลพระภูมิ 
3. ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล 
4. แจกของที่ระลึกแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลละอุ่น 

3.2 กิจกรรม “วันเกิดวันนี้เป็นวันดีของทุกคน” ชมรมจริยธรรม “ครอบครัวละอุ่น อบอุ่นเสมอ”  
จัดกิจกรรม “วันเกิดวันนี้เป็นวันดีของทุกคน” เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร โดยบุคลากรทุกคน
จะได้รับการ์ดอวยพรวันเกิด จัดทำบอร์ดอวยพรวันเกิด มอบเค้กวันเกิด และได้รับการอวยพรวันเกิด          
จากผู ้อำนวยการรงพยาบาลละอุ ่น โดยได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ เพ่ื อให้ได้ความสำคัญ            
กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ได้รับการอวยพรวันเกิดจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ได้ผ่อนคลายจาก
ความเครียดและความเม่ือยล้าจากการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดกิจกรรมในวันประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ณ บริเวณ
ลาน OPD งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลละอุ่น 

ชมรมจริยธรรม “ครอบละอุ่น อบอุ่นเสมอ จัดกิจกรรม” Budder-Buddy ที่รัก 2565” โดย    
จับฉลากคู่ Budder-Buddy มีการดูแลกันระหว่างจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 1 เดือนและเฉลย Budder-
Buddy ในวันที ่จัดงานปีใหม่วันที ่ 21 ธันวาคม 2565 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 
บุคลากรยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ประกอบกับมีบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้อาจ       
ไม่คุ้นเคยกันหรืออาจจะไม่รู้จักกัน จึงได้จัดกิจกรรมนี้เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร บุคลากรได้รู้จักัน
มากขึ้น, รู้จักการให้และการรับ มีความใส่ใจและมีความห่วงใยบุคคลอ่ืนรวมทั้งมีการให้กำลังใจกันยามเหนื่อยล้า 
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ผ่านคำพูดดี ๆ ผ่านการให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆ และได้ผ่อนคลายจากภาระงานที่เ พ่ิมขึ้น โดยพบว่าเจ้าหน้าที่     
มีความสุขและสนุกสนานในวันเฉลย Budder-Buddy  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 

1. ผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ความสำคัญในการดำเนินงานชมรมจริยธรรมโดยสนับสนุน           
ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณและการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรม, มีการทำงานเป็นทีมและ 
มีความสัมพัยธ์ที่ดีกับเครือข่ายชุมชนกับส่วนราชการและกับชุมชน 

3. บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการชมรมจริยธรรมเป็นบุคคลรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนางานของชมรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี 

4. อำเภอละอุ่นเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบจึงได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมของอำเภอคุณธรรม และได้รับโอกาสในการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือน 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน 

จากสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส (Covid-19) ในประเทศไทยส่งผลให้ 
- ภาระงานของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
- ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน เช่น กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ใจผูกพัน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี 
- ต้องปรับการจัดกิจกรรมแบบ New normal เช่น กิจกรรมยามบ่าย สบายชีว ี ซึ ่งมีแนวทาง           

ให้บุคลากรร่วมออกกำลังกายยามบ่ายร่วมกัน ปรับเป็นออกกำลังกายที่บ้านและส่งรูปเข้ามาในกลุ่มไลน์แทน  
เป็นต้น 

ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตและระดับประเทศ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

1. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุขแก่องค์กรจากหน่วยงานอื่น  ๆ ทั้งด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ 

2. ส่งสริมให้หน่วยงานมีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานอื่นๆในสังกัดสำนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

1. มีการปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร คือ “ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม บุคลากรมีความสุข” 
- ใส่ใจบริการ มีพฤติกรรมบริการที่ดี มุ่งเน้นผู้รับริการ ให้บริการดุจญาติมิตร 
- ทำงานเน้นทีม มีความสามัคคี ร่วมกันทำงานระหว่างสหวิชาชีพ 
- บุคลากรมีความสุข บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี 
- บุคลากรมีความสุขในการทำงาน หรือสามัคคีในองค์กร 

2.  เน ้นส ่วนหนึ ่งขององค ์กร (Belonging) ความทุ ่มเทภายใน (point the best) และสร้าง            
ความพึงพอใจอยู่ดีมีสุข (well being) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การสมดุลระหว่างงานและชีวิต (work life balance) เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุ พบว่า 

- Gen B ไม่มีปัจจัยที่ต้องพัฒนา 
- Gen X พบน้อยที่ต้องพัฒนา คือ WL (Work life balance) 
- Gen Y มีปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรในระดับปานกลาง 
- Gen Z พบปัจจัยที่ต้องพัฒนา คือ RO ความเคารพจากผู้อื่น (Respect form others) 

2. ค่าตอบแทนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามภาระงาน 
3. การพัฒนาการสื่อสารในองค์กรที่หลากหลาย เช่น การใช้ระบบ Internet 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
จากการวิเคราะห์ด้านการเงิน Happy Money มีระดับคะแนนต่ำสุด โดยมีความประสงค์ให้จัด

กิจกรรมด้านการเงิน ได้แก่ การขอสินเชื่อเพื่อคิดอัตราดอกเบี้ยตามธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ในช่วง
สถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 19 (Covid – 19) การพักชำระหนี้ งดหนี้ การคิดเปอร์เซนต์การถือหุ้น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลนาหม่อมมีนโยบายเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขต่อเนื่องและยั่งยืน 14 ปี เริ่มโครงการ
พัฒนาจิต เพื ่อสุขภาพและเสริมสร้างพลังใจบุคลากรเพื ่อการปฎิบัติงาน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข            
กับครอบครัว โดยมีกิจกรรมหลากหลาย มีเป้าหมายบุคลากรปฏิบัติงาน ด้วยความสุขและบริการด้วย         
หัวใจความเป็นมนุษย์ปี 2558 โรงพยาบาลนาหม่อมรับและนำนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม สู่คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนำสู่การปฏิบัติทบทวนปัญหาที่อ ยาก      
แก้และเน้นความดีที ่อยากทำเป็นที ่มาของอัตลักษณ์  “มีน้ำใจ รับผิดชอบสมาธิ” ทุกหน่วยงาน และ          
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในวันสัญญาคนนาหม่อม เมื ่อวันที ่ 1 ธันวาคม 2558 ผลจากการนํา           
อัตลักษณ์สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อผู้รับบริการและเพ่ือนร่วมงานอย่างชัดเจน และในปี 2565 ในวันที่      
29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเวชปฏิบัติครอบครัว เป็นเวทีรวมใจบุคลากรทุกคนในองค์กรดีรบัรู้
เจตนารมณ์สร้างสุขร่วมกัน 

บุคลากรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
มีความสุขในการทำงานและมีความผูกพันกับองค์กร จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โรงพยาบาลนาหม่อม จึงได้มีการกำหนดนโยบาย "เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข" ขึ้น โดยจะดำเนินการ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 

1. Happy Body มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 
2. Happy Heart มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ืออาทรต่อกันและกัน 
3. Happy Society มีความรักความสามัคคีทำประโยชน์ต่อชุมชนที่เราทำงานและที่พักอาศัย 
4. Happy Relax รู้จักผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต 
5. Happy Brain มีการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
6. Happy Soul มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดํารงชีวิต 
7. Happy Money มีเงินและใช้เงินอย่างรู้คุณค่า 
8. Happy Family มีครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นและมั่นคง 
ทีมบริหาร โรงพยาบาลนาหม่อม มีความมุ ่งมั ่นที ่จะผลักดันให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย

เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทํางาน และมีความปลอดภัยเพื่อให้บุคลากร  
มีความสุขในท่ีทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักความผูกพันในองค์กรเสมือนองค์กร คือ บ้านหลังที่สองของ
บุคลากร และทุกคนในองค์กร คือ คนในครอบครัวเดียวกัน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพระหว่างช่วงชีวิต
การทำงานจนถึงวาระเกษียณอย่างมีคุณค่า และสมศักดิ์ศรีของผู้ที่อุทิศเพ่ือราชการมาโดยตลอด 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายชัดเจนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

โดยส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ศปท. (ยึดคุณธรรมของชาติ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูและแนวปฏิบัติ MOPH ITA) โดยมีคําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรมเป็นแบบอย่างในการสืบสาน ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามลําดับ  
สู่ผู้ปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกันต่อเนื่อง เป้าหมายหลัก 1 ใน 3 คือ เจ้าหน้าที่มีความสุข จึงได้กําหนด  
ให้มีการประเมินความสุขด้วยตนเองในบุคลากร 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2560, 2562, 2564 เพ่ือรักษาคนทํางานให้มี
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สุขภาพกายใจดีอยู ่ก ับองค์กร ได้นำความรู ้ท ี ่ได้ร ับการพัฒนาจากกระทรวงและหน่วยงานที ่ส ังกัด  
อยู่มาปฏิบัติ พัฒนาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและเข้าถึง  
การรักษาที่จำเป็นในช่วงวิกฤติทางสุขภาพและวิกฤติของครอบครัว 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีของนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ถ่ายทอดนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 – 
2565 และ 1 ใน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขข้อที ่ 9 คือ องค์กรแห่งความสุขและ บุคลากร  
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นนโยบายที่ชัดเจนและมีการแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
อย่างเป็นรูปธรรมถ่ายทอดสู่รพช. สสอ. รพ.สต.ทุกแห่ง โดยกําหนดในเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว  
ในประเด็นผลการวัด Happinometer ด้วย ถือเป็นการดูแลความสุขบุคลากรต่อเนื่องและแท้จริง Living 
with covid - 19 Work with Covid - 19 เป็นการให้สติและให้กําลังใจจากท่าน นพ.สสจ.ว่าเราจะไป
ด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

3. โรงพยาบาลนาหม่อมดําเนินการสร้างความสุขภายใต้แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรม องค์กร
คุณธรรมมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขยั่งยืนอัตลักษณ์ รพ .นาหม่อม มีน้ำใจ รับผิดชอบสมาธิ ค่านิยมคนนาหม่อม 
MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงแห่งความสุข) และคุณธรรมหลักของชาติ พอเพียง วินั ย สุจริต 
จิตอาสา กตัญญู อย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้นําองค์กร (นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหม่อม และ แพทย์หญิง
วาสนา อชิรเสนา รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาหม่อม) เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรนําคุณธรรม       
คู่คุณภาพและความสุข ด้วยความมุ่งมั่นสงบร่มเย็นเป็นผู้นํายุคใหม่ที่เปี่ยมด้วยการดําเนินชีวิตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 มิติ ภูมิคุ ้มกัน : การบริหารจัดการที่ดีทุกสถานการณ์ พอประมาณ : พอเพียง     
เรียบง่าย มีเหตุมีผล เปิดใจรับฟังเลือกความถูกต้องในการตัดสินใจ และสืบสานปณิธาณในหลวงรัชการที่ 9 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในหลวงรัชการที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด (จิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจ) อย่างยั่งยืน
และม่ันคงต่อไป  

- ผู้นําองค์กรนําหลักสมาธิ มาปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างด้วยตนเอง/ครอบครัว ฝึกให้บุคลากรได้ปรับ
ใช้ในชีวิต ครอบครัวและที่ทํางาน เกิดความร่มเย็นในจิตใจ สงบเย็นได้ด้วยตนเอง ปี 2565 มีข้อเสนอแนะ 
จากผู้รับบริการ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ในพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ถือเป็นคุณความดีร่วมกัน 

5. บุคลากรโรงพยาบาลนาหม่อมทุกคนมีหัวใจของความเป็นครูคุณธรรมที่ซึมซับประสบการณ์  
การปฏิบัติงานทุกสถานการณ์ ด้วยหัวใจแห่งคุณธรรมที่มีพลังอึด ฮึด สู้ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรก 
ของจังหวัดสงขลาที ่รับผู ้ป่วยโควิด – 19 ดูแลจนถึงวันนี ้ทุกคนบอกว่าภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วม 
ในการช่วยบรรเทาทุกข์ ให้แก่ประชาชนของประเทศไทยในยามวิกฤติชาตินี ้และพร้อมก้าวเดินต่อไป  
อย่างไม่หวาดหวั่นต่อไปเพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

6. บุคลากร สสอ. รพ.สต. อสม. (คป.สอ.) ภาคีเครือข่าย อปท. ผู้นํา แกนนํา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน วัด 
โรงเรียนมัธยมและประถม ส่วนราชการในอําเภอและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชน (บ้าน วัด โรงเรียน : 
บวร) ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในรูปแบบเวทีประชาคม พชอ. และ EOC ดําเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
และเป็นระบบสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม และประชาชนสามารถนํามาปฎิบัติได้อย่างชัดเจน 
อาทิ การดูแลตนเองช่วงโควิด – 19 ระลอกนี ้ที ่ก ําลังระบาด (19/7/65) เสียงจากใจทุกคนบอกว่า 
ความกังวลหายไปแล้ว ไม่กลัวและสามารถจัดการตัวเองได้ ส่งต่อได้บุคลากรที ่ดูแลผู ้ป่วยโควิด – 19  
อย่างใกล้ ในรพ.สนามฯ ได้เล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทํางานช่วยชาติในครั้งนี้คือความสําเร็จ  
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ของการบริหารจัดการที่ดีทุกระดับ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ถือเป็นเรื่องดี จะได้ มีการพัฒนาเรื่องดี ๆ
ยิ่งขึ้นต่อสุขภาพที่ปลอดภัยของประชาชน 

7. ระบบการสื่อสาร/ สารสนเทศ/ ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์จากศูนย์บัญชาการต่าง  ๆ เชื่อถือได้ 
และมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน 

8. การเสริมพลังนัดหมาย การประชุม การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
9. การสื่อสารด้วยสติ สุนทรียสนทนาจากการทบทวนการปฏิบัติ นั่งล้อมวงพูดคุยกันก่อนและหลัง

เสร็จสิ ้นภารกิจ ก่อให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์ที ่ดี เป็นสังคม ชุมชนสมานฉันท์บรรเทาข้อแย้ง       
ความคิดเห็นต่างยอมรับฟังความคิดเห็นกันได้เป็นสังคมอุดมสุขอย่างแท้จริง 

10. เสียงจากใจของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ อาทิ พยาบาล ทันตแพทย์ แพทย์ศาสตร์  
จากวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งละ 8 - 10 คน ได้เขียนและเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มาฝึกปฎบิัติ
ร่วมกับบุคลากรที่โรงพยาบาลนาหม่อม ระหว่างการฝึกงานได้เห็นการทํางานของบุคลากรทั่วทั้งโรงพยาบาล
ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากและปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นกันเองและกล่าวว่าเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่  
สังคมน่าอยู่พี่ๆ บุคลากรน่ารัก เฟรนลี่เป็นกันเองมากๆ ให้คําปรึกษาดี พี่หมอน่ารัก คนไข้ก็น่ารักบางเคส  
ก็ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่ง ขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่ๆ พี่หมอ พี่บุคลากรทุกท่าน (น.ส.สุชาวดี สกูลหรัง  
นร. ม.6 โรงเรียนธรรมโฆสิต) ฯลฯ 

11. เสียงจากประชาชนผู้สัมผัสบริการรวมทั้งลูกค้าภายใน คือ บุคลากรด้วยกันเอง เสียงบ่งบอกถึง
ความพึงพอใจหรือเสียงสะท้อนต่อบริการที ่ได้รับกล่าวคําขอบคุณ ให้กําลังใจอย่างต่อเนื ่องมาตลอด  
และโรงพยาบาลนาหม่อมปี 2565 ความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมากกว่า 80 และในวิกฤติโควิด
ได้รับน้ำใจสิ่งของ อาหาร อุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ฯ มากมาย นับได้ว่าเป็นความเชื่อม่ันศรัทธาที่ควรจดจํายิ่ง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
กระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนความรู้และเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้การสร้างสุขอย่างเป็น

รูปธรรม ชัดเจน 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนา และการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”สู่วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม  
เพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เป็นเล ิศ (Prevention & Promotion) การบร ิการเป ็นเล ิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) โดยมีเป้าหมายให้กําลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี  
มีคุณค่า และมีความผาสุก 

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุข เพราะคน คือ  
หัวใจหลักขององค์กร หากคนทํางานมีความสุข นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วย ความหมาย
ขององค์กรแห่งความสุข คือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุม 
ทั ้งด้านกาย วาจา ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร         
ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ียั่งยืน 

โรงพยาบาลย่านตาขาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุข    
ให้กับบุคลากร โดยนายแพทย์ยศกร เนตรแสงทิพย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลย่านตาขาว ได้ประกาศนโยบาย
เพ่ือใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในโรงพยาบาลย่านตาขาว 

“อยู่ร่วม อยู่รอด อยู่อย่างมีความหมาย” 
อยู่ร่วม หมายถึง ร่วมคิด ร่วมทำ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
อยู่รอด หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพ 
อยู่อย่างมีความหมาย หมายถึง ทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ    

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในขณะนั้น โรงพยาบาลย่านตาขาวประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6
เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลรับทราบปัญหาร่วมกัน และประสานความร่วมมือ 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนกิจกรรม 
1. มีการจัดตั้งคณะทำงานทีมสร้างสุขโรงพยาบาลย่านตาขาว ภายใต้ชื่อ “ทีม Happy Yantakao” 
2. รับฟังความเห็นจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และประชุมทีม Happy Yantakao เพื่อกำหนด

กิจกรรมที่จะดำเนินการ 
3. จัดทำแผนของบประมาณ และบรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และแผนปฏิบัติการของ 

ทีม Happy Yantakao 
4. ดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยการนําของทีม Happy Yantakao 
5. กำกับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยผู้บริหารหรือทีม Happy Yantakao 
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รายงานสถานการณ์สุขภาวะองค์กรและความสุขของบุคลากร 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร (HPI) โรงพยาบาลย่านตาขาว และจังหวัดตรัง 

 ค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ 
สุขภาวะองค์กร จังหวัดตรัง รพ.ย่านตาขาว 

 ปี 2562  ปี 2565  ปี 2562   ปี 2565  
การบริหาร 58.92  57.94 67.92 65.00 
สุขภาพกาย – ใจ 58.49  62.20 74.31 66.66 
การลงทุน 49.10  57.05 70.83 69.79 
บรรยากาศ 60.86  64.08 75.83 71.25 
ความสําเร็จ 52.16  81.86 64.58 84.38 

สุขภาวะองค์กร (HPI)  56.46 64.63 71.91 71.42 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากร โรงพยาบาลย่านตาขาวและจังหวัดตรัง 

มิติความสุข 

ค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติ 
จังหวัดตรัง รพ.ย่านตาขาว 

ปี 2562 
N = 2,950  

ปี 2565 
N = 3,501 

ปี 2562 
n = 40 

ปี 2565 
n = 298 
(100 %) 

Happy Money  52.60 52.78 62.66 57.13 
Happy Relax  56.04 58.91 63.13 58.96 
Happy Family  64.23 62.84 63.13 64.12 
Happy Heart  61.89 64.05 67.43 65.09 
Happy Soul  62.98 65.11 68.17 66.22 
Happy Brain  66.79 68.94 74.92 68.15 
Happy Society  66.74 69.87 69.58 69.83 
Happy Body  69.74 71.20 70.50 71.61 
Happy Work Life  70.53 71.28 74.00 72.11 
Average Happy  63.50 65.00 68.17 65.91 
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กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
 

มิติความสุข โครงการ / กิจกรรม 
Happy body โครงการ wellness center เน้นเจ้าหน้าที่ BMI เกิน เข้าร่วมกิจกรรม 

โดยมีสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินกิจกรรม 
/จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ไปอบรม coach สุขภาพ / ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายสุขภาพ เช่น รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุ 

ตรวจสุขภาพประจำปี 
จัดแข่งขันกีฬาสีประจำปี 
อาหารเพื่อสุขภาพ จัดบริการโดย งานโภชนาการ 

Happy Heart โครงการ Happy market (นําสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว มาจําหน่ายร่วมบริจาคเข้า
กองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 

กิจกรรมเชิดชูชื่นชมคนทำความดี เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ และเป็นตัวอย่างที่ด ี
ในวาระสำคัญ มีบอร์ดให้เจ้าหน้าที่มาร่วมอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ในวันเกิด 

Happy Relax กิจกรรมกีฬาสี เป็นการจัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล จัดขบวนพาเหรด
ผ่านชุมชน โดยเน้นเนื้อหาเก่ียวกับการป้องกันโควิด – 19 

กิจกรรมงานวันปีใหม่ จัดช่วงค่ำหลังเลิกงาน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
มากที่สุด มีการมอบของรางวัล เพื่อเป็นขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
มาตลอดท้ังปี 
วันแห่งความรัก ในชื่อ Happy สื่อรัก มีการมอบดอกไม้ ติดสติ๊กเกอร์ มอบ  
ความรักต่อกัน บอกรักกันในวันแห่งความรัก โดยทีม Happy Yantakao         
จะแต่งกายด้วยชุดสีชมพู 

Happy Society กิจกรรม 5 ส ดำเนินการต่อเนื่อง และตรวจประเมิน ทุก 3 เดือน 
กิจกรรมการจัดตั ้งชื ่อห้องประชุมและอาคารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เพ่ือ      
ร่วมเป็นเจ้าของร่วมกัน 
ในวาระสำคัญ มีบอร์ดให้เจ้าหน้าที่มาร่วมอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ในวันเกิด 
อวยพรวันเกิด ผ่านกลุ่มไลน์ 
กิจกรรมเชิดชูผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างผลงานให้กับโรงพยาบาล 

Happy Work Life โครงการ บริการอย่างมืออาชีพ เพ่ือยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ESB) 
จัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล เช่น ประตูคีย์การ์ดเข้าออก พ้ืนที่ 
ภายในบ้านพักโรงพยาบาล ประตูคีย์การ์ดหอผู้ป่วยใน 
โครงการลดการใช้พลังงาน 
บุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามแบบฟอร์มที่หน่วยงานกำหนด 

Happy Family โอกาสเกษียณอายุ มีการจัดงานมุทิตาจิต มอบของที่ระลึก เชิดชูคุณงามความดี
ที่ผ่านมา 
กองทุนสวัสดิการภายใน กําหนดการจ่ายสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น 
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มิติความสุข โครงการ / กิจกรรม 
1.1 เยี่ยมไข้ 500 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
1.2 รับขวัญบุตรสมาชิก 500 บาทต่อคน 
1.3 วางพวงหรีดงานศพ สมาชิกพร้อมบุคคลในครอบครัว คนละ 1500 บาท 
1.4 มอบของขวัญในกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

Happy Soul จัดกิจกรรมทำบุญตามศาสนา ปีละ 1 ครั้ง 
กิจกรรมตักบาตรข้างเตียง เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และญาติได้ทำบุญ
ตักบาตร และนําอาหารแห้งไปบริจาคให้ผู้ป่วยยากไร้ 

Happy Money จัดช่องทางแลกเปลี่ยนสินค้า ช่องทางไลน์ เพื่อสร้างรายได้และจัดตลาดนัด     
ในทุกวันศุกร์เช้า เวลา 07.00 – 8.30 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่นําผลิตภัณฑ์ทาง  
การเกษตรมาจําหน่าย 
กำหนดวันเวลา การจ่ายเงินค่าตอบแทน และจ่ายเงินตรงเวลา 
จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับ ฉ11 
(เกิดภาวะวิกฤตการเงิน ร่วมกันประหยัดและหารายได้ หลังจากผ่านวิกฤต
สามารถนํารายได้มาจ่ายค่าตอบแทน ฉ12) 

Happy Brain ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ โดยตั้งแผนงบประมาณให้ทุกคน โดยให้ 
หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้บริหารวงเงินภายในกลุ่มงาน 
การนําเสนอความรู้ด้านต่าง ๆ ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน 

ผลการดําเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
ผลจากการร่วมมือร่วมใจ เพื ่อสร้างองค์กรแห่งความสุข ของโรงพยาบาลย่านตาขาว ท ำให้

โรงพยาบาล ไม่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง โดยสถานการณ์การเงิน 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ค่า CR= 6.66 QR = 6.38 Cash = 4.29 ทำให้มีงบประมาณเพียงพอในการ
พัฒนาองค์กรให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนา 
1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้ดำเนินการองค์กรแห่งความสุข และให้

ดำเนินการผ่านแผนยุทธศาสตร์ 
2. สนับสนุนงบประมาณโดยให้บรรจุก ิจกรรมในแผนดําเนินงานของทีม Happy Yantakao  

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
3. มีการกำกับติดตามการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื ่อง มีการ รายงานผล            

การดําเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน ติดตามความก้าวหน้า คอยให้ความช่วยเหลือ

ให้คำแนะนำเป็นที ่ปรึกษา ให้การสนับสนุน จัดหางบประมาณ ความประทับใจที ่ท ำให้ ทีม Happy 
Yantakao และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล มีต่อผู้บริหาร “ เงินเป็นหน้าที่ผู้บริหาร ต้องการทำกิจกรรมอะไร 
ที่สร้างสรรค์ให้ดำเนินการได้เลย” หลังจากที่ผู้บริหารสูงสุด ได้กล่าวประโยคนี้ออกมาและที่สำคัญท่านได้
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารทำได้สัญญาที่ให้ไว้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกประทับใจและยังจดจําคําพูดนี้ได้อยู่เสมอ  
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ทำให้ทุกคนมีกําลังใจในการร่วมกันขับเคลื่อนให้ โรงพยาบาลย่านตาขาว เป็นบ้านหลังที่ 2 ที่อยู ่แล้ว  
มีความสุข แม้งบประมาณจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม แต่ก็มีหลาย ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้น โดย    
ไม่ต้องใช้เงิน ไม่ใช้งบประมาณ และก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุข ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม และ           
ในบางครั้งยังสามารถหาเงินไปต่อยอดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้อีก เช่น กิจกรรมการรวบรวมสิ่งของที่ทุกทา่น
ไม่ใช้แล้ว มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดสินค้ามือสอง แล้วนํารายได้ส่วนนี้ ไปต่อยอดกิจกรรม ในการ    
ร่วมบริจาคให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน ก็เป็นการ     
จุดประกายให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจ มีเป้าหมายการทำงานอย่างมีความสุขที่คนทำงานทุกคนอยากมี   
อยากเห็น และอยากอยู่ในองค์กรที่มีความสุข 

2. มีทีมนําองค์กรแห่งความสุข “ทีม Happy Yantakao” เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม จุดเด่นของ
ทีม Happy Yantakao คือ คณะทำงานในทีม เป็นการรวมตัวของเจ้าหน้าที ่ม ีจ ิตอาสา มีความเป็น 
นักกิจกรรมมีความสามารถเฉพาะตัวสูง โดยในการมาร่วมเป็นแกนนําของทีม โดยการเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน
เป็นการรับสมัครผู ้สนใจเข้ามาร่วมทีม ความน่าประทับใจของทีมงานนี้ คือ ทีม Happy Yantakao นี้  
เป็นแกนนำที่มาจากทุกระดับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น มีเวรเปล ร่วมเป็นแกนนำ และสามารถทำหน้าที่
ได้เป็นที่น่าประทับใจ สามารถเป็นพิธีกรร้องเพลง ประชาสัมพันธ์ จะเห็นว่าทีมนี้ เป็นทีมที่เกิดจากการมี     
จิตอาสา ที่ต้องการสร้างองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ใครมีความสามารถหรือมีชํานาญด้านไหน ก็ร่วมด้วย
ช่วยกันในการขับเคลื่อนกิจกรรม และที่สำคัญคือทีม Happy Yantakao เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรกับ
ผู้บริหาร 

3. บุคลากรในโรงพยาบาลมีส่วนร่วม ในการดําเนินงานกิจกรรม ตั้งแต่ร่วมเสนอความคิดเห็น  
ในการจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่าน ทีม Happy Yantakao โดยตรง หรือผ่านกลุ่มไลน์ Happy 
Yantakao มีการออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรร่วมกัน บุคลากร 
ในโรงพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ จากการสอบถามความเห็นของบุคลากร พบว่า
บุคลากรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างสุขของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก โดยได้มีการสะท้อนความรู้สึก
ผ่านคําพูดและข้อความในการแสดงความคิดเห็น เช่น 

“กิจกรมสนุกมาก ไม่เคยสนุกอย่างนี้มาก่อน” 
“อยากให้ ผอ.อยู่ต่อนานๆ อีกสัก 10 ปี” (เหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน P4P ฉ12 

เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้เลย) 
4. มีระบบการบริหารงาน ที่มีสายการบังคับบัญชา หัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานถึงแม้สายงานบังคับ

บัญชา จะเป็นแนวดิ่ง แต่มีความสัมพันธ์หรือสายใยความผูกพันแบบพี่สอนน้องที่เป็นเหมือนตาข่ายที่โยงใย
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และถือเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญประการหนึ่ง ส่งผลดีในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้วยวิธีการ COACHING การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มี
ลักษณะการถ่ายทอดตัวต่อตัวเนื่องมีสัมพันธภาพที่ดี 

5. กิจกรรมมีความสนุกสนาน อีกประเด็นหนึ่งที่น่าประทับใจในการทำกิจกรรม คือ ความสนุกสนาน
เนื่องจากด้วยรูปแบบของภาระงานที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่นั้น เป็นงานที่ค่อนข้างเคร่งเครียด รูปแบบ
กิจกรรมที่ทีมงานเน้นก็คือ กิจกรรมควรสอดแทรกความสนุกสนาน ให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลาย ทุกคนที่        
เข้ามาร่วมกิจกรรม มีความสนุกสนาน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีเจ้าหน้าที ่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม           
ที่มากขึ้น และทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สนุกที่ได้ร่วมกิจกรรม ความสนุกสนาน เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้
ทุกคนอยากร่วมกิจกรรม 
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6. กิจกรรมมีความสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที ่ดี กิจกรรมอีกอย่างที ่สำคัญของ
โรงพยาบาลย่านตาขาวคือ “การเชิดชูคนดี” ความดีถึงแม้จะเป็นเรื ่องเล็กน้อย เช่น การช่วยเหลือกัน         
ในที่ทำงาน การไม่ละเลยกับเรื ่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การมีน้ำใจต่อกัน จะเห็นว่าความดีถึงแม้จะเป็นเรื ่อง
เล็กน้อย แต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่ คนที่ทำความดีถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าผู้คนในสังคมมองเห็น 
และนำมาเชิดชูต่อไป การทำความดีก็จะแผ่ขยายวงกว้างออกไป เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่น่าอยู่ 

7. การแผ่ขยายความสุขออกไปสู่ผู ้เกี ่ยวข้องและองค์กรในชุมชน กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข  
ที่ดําเนินงานของโรงพยาบาล ได้มีการแผ่ขยายความสุขไปสู่ผู้ป่วย ญาติ และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กิจกรรมตักบาตรข้างเตียง ให้ผู้ป่วยและญาติได้ทำกิจกรรมดีดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เองโดยภารกิจ
อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ เมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ส่งผลให้อยู่ร่วมกัน  
แบบญาติมิตร ท้ายที ่สุดก็เกิดสุขภาวะที่ดีทั ้งผู ้ป่วยและเจ้าหน้าที ่ กิจกรรมแข่งกีฬาสี ซึ ่งได้เชิญชวน           
ส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอมาร่วมกิจกรรมในช่วงงานเลี้ยงเพื่อสร้างพันธมิตรร่วมกัน ซึ่งส่งผลดีต่อการ
ทำงานตอ่ไป 

8. ความยั่งยืนของกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข เมื่อพูดถึงความยั่งยืน ทุกคนก็มักจะตั้งคําถามว่าแล้ว
ถ้าไม่มีผู้บริหารท่านนี้อยู่แล้ว กิจกรรมจะยังคงอยู่ได้มั้ย สำหรับโรงพยาบาลย่านตาขาวได้ดําเนินงานกิจกรรม
องค์กรแห่งความสุขมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ปี 2562 มาจนถึงปัจจุบัน       
โดยหลายๆ กิจกรรมมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องเป็นปกติ โดยสิ่งที่ทำให้ความยั่งยืนของกิจกรรมเกิดขึ้น เกิดจาก 

- ทีมผู้บริหารให้การสนับสนุน ผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากร โดยผู้บริหาร       
ในทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม โดยคิดว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด กิจกรรมก็ยังจะคงอยู่  เนื่องจาก
ผู้บริหารที่เข้ามาขับเคลื่อนเป็นผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนก็มีการดําเนินงานกันเป็นทีม 

- มีทีมงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ชัดเจน ทีมงานเกิดจากการเข้าร่วมทีมด้วยความเป็นจิตอาสาที่สูง  
มีทีมงานที่หลากหลาย หลากหลายวิชาชีพ หลากหลายระดับ หลากหลายวัย เป็นกลุ่มที่ร่วมกันท ำงาน 
โดยไม่มีข้อจํากัด แค่มีความต้องการที่จะเข้ามาร่วมทีม ก็สามารถเข้ามาเป็นทีมงานและมีส่วนช่วยขับเคลื่อน      
ที่เรื่องที่ตนเองมีความถนัด 

- บุคลากรในโรงพยาบาลมีส่วนร่วม ในการดําเนินงานกิจกรรมในทุกขั้นตอน ร่วมกันเป็นเจ้าของ
กิจกรรมทำให้ทุกคนตระหนักร่วมกันว่า ความสุข สร้างได้ หากทุกคนร่วมกันสร้าง เกิดเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร ทุกคนอยากพัฒนาองค์กรร่วมกัน จนเกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขในการทำงาน ระบบสวัสดิการ    
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กร และโรงพยาบาลย่านตาขาว โดยคณะอนุกรรมการ
สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
เพื่อจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร เช่น การให้กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล  
การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว (รับขวัญบุตร) และกิจกรรมวางพวงหรีดและ  
ร่วมทำบุญกรณีสูญเสียสมาชิกภายในครอบครัว นอกจากนี้การให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกประเภท 
ในหน่วยงาน การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลา ทำให้มีผลต่อการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
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2. สิ่งที่เป็นความคาดหวังของบุคลากร ที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเองได้ ดังนี้ 
2.1 ความก้าวหน้าทางสายงานและความมั่นคงในอาชีพของลูกจ้าง ซึ่งเป็นข้อจํากัดของระบบ

ราชการ เช่น การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ได้ทุกคน ทำให้ไม่สามารถธํารงรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้ มาร่วมพัฒนาองค์กรได้ 

2.2 ความก้าวหน้าทางสายและความเติบโตทางอาชีพของข้าราชการ เช่น ตำแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ สหวิชาชีพ นักจัดการงานทั่วไปและสายงานสนับสนุนต่าง ๆ ไม่สามารถให้ความก้าวหน้าที่สูงขึ้นได้
เนื่องจากมีข้อจํากัดของการปรับระดับที่สูงขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้องมีแผนการกำหนดตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 

ภาพกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน จังหวดัพัทลุง 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิตได้ให้ความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข  
จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) โดยประเมิน
ร่วมกับความผูกพันต่อองค์กรและภาวะหมดไฟ และข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน องค์กรหรือสถานที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้าน
หลังที่สอง ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกว่าครึ่งอยู่ที่ทำงาน องค์กรจึงเป็นสถานที่ที่สร้างทั้งความสุข โอกาส
ความสำเร็จ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับบุคลากร หากองค์กรเห็นความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อม
และการบริหารจัดการองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร มุ่งเน้นให้บุคลากรอยู่ร่วมกัน
และทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข มุ่งเน้น นโยบาย ให้บุคลากร เก่ง ดี มีความสุข โดย
ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร จนสามารถช่วยให้บุคลากรดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล จนเกิดเป็นองค์กร
แห่งความสุขย่อมส่งผลให้บุคลากรขององค์กร ร่วมมือกันผลิตผลงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและศักยภาพของ
ตนเอง เพื่อให้มีคุณภาพในการบริการตามความต้องการของลูกค้า ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการ
จัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร โดยการดำเนินการ โครงการองค์กรแห่งความสุขมาใช้ โดยมีขั้นตอนการดำเนิน
กิจกรรมดังนี้ 

1. การประเมินความพร้อมขององค์กร โดยการนํากลยุทธ์ของผู้บริหารสู่การปฏิบัติ โดยให้บุคลากร  
ทุกระดับมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่ต้องการ 

2. จัดกิจกรรมโครงการ และจัดทำแผนดำเนินกิจกรรม 
3. กระตุ้นให้เกิดความสนใจ สร้างองค์ความรู้ และกระบวนการขับเคลื่อน โดยอาศัยหลักความสุข 
4. รวมกลุ่ม และสร้างเครือข่าย Happy workplace แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
5. ประเมินผลและทบทวนการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้โครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมายแนวทาง  

การสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยอาศัยหลักความสุข ประกอบด้วย  
1. สุขภาพกายดี (Happy Body)  
2. น้ำใจดี (Happy Heart)  
3. ผ่อนคลายดี (Happy Relax)  
4. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)  
5. จิตวิญญาณดี (Happy Soul)  
6. สุขภาพการเงินดี (Happy Money)  
7. ครอบครัวดี (Happy Family)  
8. สังคมดี (Happy Society)  
9. การงานด ี(Happy Work Life - Happy Plus) 
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ปัจจัยแห่งความสุข 
ผู้นําองค์กรและทีมนําทุกทีมของโรงพยาบาลเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข

ทุกๆกิจกรรมมีการกำหนดคณะกรรมการ ในการดำเนินการองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงานที่ชัดเจน 
เพื ่อขับเคลื ่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คณะอนุกรรมการนันทนาการ
คณะอนุกรรมการคลินิกรักษ์สุขภาพ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะอนุกรรมการ R2R เป็นต้น 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. เพิ่มการส่งเสริมให้บุคลากรผ่อนคลายจากการทำงานโดยวางแผนจัดห้องพักผ่อน คาราโอเกะ

ให้กับบุคลากรในช่วงพัก ในปีงบประมาณ 2566 
2. เพ่ิมการส่งเสริมการออกกําลังกายให้บุคลากร เช่น ห้องฟิตเนส เพ่ือจะได้มีอุปกรณ์การออกกําลังกาย

ที่หลากหลาย 
3. ความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาลทําไมถึงปิดกั้นแค่ระดับชํานาญการ ทั้ง  ๆ ที่เสียสละในการ

เข้าเวรเช้าบ่ายดึก เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค เสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการดูแลผู้ป่วย ส่งต่อผู้ป่วย 
4. ควรเพิ่มค่าตอบแทนในทุกวิชาชีพ ให้เหมาะสมกับภาระงานและสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
5. เพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
6. การสร้างขวัญกําลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ภาพกิจกรรมแห่งความสุข 
การสร้างองค์กรแห่งความสุขโดยอาศัยหลักความสุข 8 ประการ ได้แก่ 
1. สุขภาพกายดี (Happy Body) โรงพยาบาลได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬา ต่างๆ สนามกีฬา เชียร์ลีดเดอร์

เพื ่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที ่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด          
ความสามัคคีในองค์กร โครงการตรวจสุขภาพประจำปีในบุคลากร 
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กิจกรรมออกกําลังกายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วิ่งเพ่ือสุขภาพ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ถนนในโรงพยาบาลควนขนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กีฬาสี โรงพยาบาลควนขนุน 
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2. น้ำใจดี (Happy Heart) ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจต่อกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มอบกระเช้า
ของขวัญเพ่ือเป็นกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่หลังติดเชื้อโควิด-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริจาคโลหิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันสารทไทย 
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3. ผ่อนคลายดี (Happy Relax) โรงพยาบาลจัดให้มีกิจกรรมผ่อนคลายจากการทํางาน กิจกรรม
เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ Sport Day 

 
4. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) โรงพยาบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ได้หลายช่องทาง มีการ

ให้บริการ Internet เพ่ือสืบค้นความรู้ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดทําแผนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
ให้กับบุคลากรทุกปี มีการจัดทําโครงการให้ความรู้ในโรงพยาบาล และนําเสนอผลงานในเวทีประกวดผลงาน
วิชาการ 
 

โครงการนําเสนอผลงานวิชาการระดับเขต/ระดับประเทศ 
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5. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) โรงพยาบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรปฏิบัติกิจทางศาสนา เช่น  
ตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา เพ่ือช่วยบุคลากรมีจิตใจดีส่งผลต่อชีวิตและครอบครัวมีความสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. สุขภาพการเงินดี (Happy Money) โรงพยาบาลมีการจัดตลาด และตลาดนัดออนไลน์ เพื่อให้
บุคลากรนำสินค้ามาขาย ส่งเสริมรายได้ให้กับบุคลากร 
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7. ครอบครัวดี (Happy Family) โรงพยาบาลมีการสร้างความเป็นกันเองและความรู้สึกที่ดีระหว่าง
บุคลากรด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวของบุคลากร 
 

กีฬาฟุตบอลเขยโรงพยาบาลกับบุคลากรโรงพยาบาลควนขนุน 
 

 
กิจกรรมเกษียณอายุราชการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. สังคมดี (Happy Society) ส่งเสริมความรักความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชน เช่น กิจกรรมกีฬาสีกับ
หน่วยงานภายนอก จัดสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน 
 

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับเบทาโกร วันที่ 27 มิถุนายน 2565  
ณ สนามสิงห์ฮารีน่า กีฬาแชร์บอลหญิง ระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควนขนุน กับเจ้าหน้าที่เบทาโกร 
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9. การงานด ี(Happy Work Life - Happy Plus) 
 

ผลจากการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ฝ่าย  
ทําให้โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าหน้าในสายอาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหนา้ที่ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
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ผลลัพธ์จากการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
 

หัวข้อการประเมิน Happinometer 
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ปี 62 ปี 64 - 65 
สุขภาพกายดี (Happy Body)  64.2 67.54 
ผ่อนคลายดี (Happy Relax)  54.42 58.1 
น้ำใจดี (Happy Heart)  70.29 70.6 
จิตวิญญาณดี (Happy Soul)  70.77 71.14 
ครอบครัวดี (Happy Family)  63.97 66.21 
สังคมดี (Happy Society)  65.07 66.17 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain)  63.67 61.92 
สุขภาพเงินดี (Happy Money)  53.68 56.52 
การงานดี (Happy Work Life - Happy Plus)  61.13 62.35 

 
 

 
 
 
 
 

658



 

 

ผลลัพธ์การประเมินความผูกพันต่อองค์กร ปี 2563 และ 2565 

ค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โรงพยาบาลควนขนุน จำแนกความผูกพันต่อองค์กร รายด้าน 

ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล 
ปี 2563 ปี 2565 

x̅ ระดับความผูกพัน x̅ ระดับความผูกพัน 
ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ 
องค์การ 

2.94 ปานกลาง 3.32 มาก 

ด้านการยอมรับเป้าหมาย 
นโยบายขององค์การ 

2.75 ปานกลาง 3.11 มาก 

ด้านการทุ่มเทความพยายามใน 
การปฏิบัติงาน 

2.96 ปานกลาง 3.27 มาก 

ด้านความห่วงใยในอนาคตของ 
องค์การ 

3.10 มาก 3.35 มาก 

ด้านความต้องการในการดํารง 
ความเป็นสมาชิกขององค์การ 

2.72 ปานกลาง 3.18 มาก 

ภาพรวม 5 ด้าน 2.89 ปานกลาง 3.25 มาก 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตาน ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เป็น 1 ในยุทธศาสตร์หลักแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที ่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื ่องจากบุคลากร
สาธารณสุขเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการดำเนินงานให้ประชาชนสุขภาพดี การที่จะบรรลุ
เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” การสร้างคนที่มีคุณภาพได้นั้น
สำคัญ จำเป็นต้องมองที่พื้นฐานความต้องการของบุคลากร ทั้งปัจจัยพื้นฐานความสุขในการทำงาน เป็นต้น 
กล่าวได้ว่าต้องให้อาหารใจกับบุคลากรให้อิ่ม ให้มีความสุข ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม นำไปสู่
วิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค     
การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 

แผนงานการพัฒนาความสุขของบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีความสำคัญมากในการ
ปฏิบัติการและประสานงานกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะการบริการที่ดีเพ่ือให้
ผู้รับบริจาคเกิดความประทับใจ เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญประการหนึ่ง จากการให้บริการด้าน
สาธารณสุขให้กับประชาชน พบว่าในปี 2565 ความพึงพอใจผู้ป่วยนอก/ใน ต่อการบริการของโรงพยาบาล 
ร้อยละ 88.06/84.2 ตามลำดับ พบว่าผู้ป่วยในยังไม่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ > 85) 

ในกระบวนการหรือกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมาได้ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาเงื ่อนไขต่างๆให้มี      
ความครอบคลุมอย่างรอบด้าน อาทิ การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร โดยใช้ 7S (SWOT Analysis) จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยสนับสนุนจากท้ังภายในและ
ภายนอกที่สำคัญ ได้แก่ การแสวงหาการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาครัฐให้มีความสุข ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสุข ได้นำเสนอ    
แนวทางการแปลงแผนกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ วางแนวทางการติดตาม กำกับ และการประเมินผลพร้อมทั้ง
การตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื ่อง ทั ้งนี้  ให้สามารถใช้แผนขับเคลื ่อนความสุข          
เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ค่านิยม วิธีการทำงาน มีภาพฝัน
เดียวกันและสร้างภาวะผู้นำร่วมกันในทุกระดับ และเป็นพลังผลักดันให้นำทางสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ สนองต่อความหวังของประชาชนและนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพ   
ที่ดีอย่างยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมนำแนวคิดและเทคนิคกระบวนการวางแผนให้บุคลากรมีความสุขในองค์กร มาใช้ใน
การกำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร กระบวนการดำเนินการได้มุ ่งเ น้นที่ 
“กระบวนการมีส่วนร่วม บุคลากรมีความสุข โดยใช้หลักศาสนาเอามาใช้” ในทุกขั้นตอนของบุคลากรจาก
หน่วยงานภานในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารแต่ละระดับซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บุคลากร
ในองค์กรมีความสุขทั้งระบบ จากการสำรวจ Happinometer ของบุคลาการ ความผูกพันร้อยละ 63.63 
ความสุขภาพรวม 64.48 พบปัญหา Happy Money มากเป็นอันดับแรก ร้อยละ 54.34 รองลงมาคือปัญหา 
Happy Relax ร้อยละ 57.23 และยังพบปัญหาการสร้างค่านิยม แรงบันดาลใจ กลยุทธ์การบริหารและ
พัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบคุลากรให้มีคุณภาพยั่งยืน 
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ในปี 2565 แม้ว่าปัญหาด้านสุขภาพกายดี (Happy Body) มีค่าเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 70.31 จะไม่ได้เป็น
ค่าเฉลี่ยที่ต่ำสุด แต่ ณ ปัจจุบันทุกคนต่างดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้พฤติกรรม     
การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างเร่งรีบและลืมมองปัญหาปัญหาสุขภาพที่จะตามมา ลดความใส่ใจร่างกายของตัวเอง 
ไม่ให้เวลากับการออกกำลังกายและพักผ่อน แต่กลับกลายเป็นให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัว ทั้งเรื่องงาน สังคม
มาเป็นอันดับแรก ทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิต ส่งผลต่อสุขภาพที่จะตามมาและเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตามมามากมาย ดังนั้นคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและคณะทำงานสร้างสุขของ
องค์กร ได้เล็งเห็นปัญหาสุขภาพเป็นอันดับแรกจึงได้ส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื ่อง         
การแก้ไขปัญหาสุขภาพเป็นสำคัญ โดยการจัดกิจกรรม “แชร์เพราะรัก” โดยการแชร์ เคล็ดลับ/ความรู้         
ที่เกี่ยวกับสุขภาพผ่านช่องทางโซเชียล ผ่านไลน์ของ รพร.สายบุรี แทนการส่งรูปภาพหรือรูปดอกไม้ เป็นต้น 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างหรือฟื้นฟูความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากร หันมาใส่ใจสุขภาพทั้งของตนเองและ
คนที่รักต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการดำรงชีวิตของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานทุกระดับและทุกหน่วยงาน 
3. ผู้บริหารเน้นให้บุคลากรมีความสุขในขณะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างบุคลากรและผู้มารับบริการ 
4. บุคลากรประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ เป็นคนในพ้ืนที่และเข้าใจบริบทเป็นอย่างดี 
5. บุคลากรให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นทีม และปลูกฝังความผูกพันในองค์กร 
6. การทำงานของบุคลากรเป็นการทำงานแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
7. บุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน อยู่กันแบบครอบครัวและพ่ีน้องกัน 
8. บุคลากรมีอิสระในการออกแบบการทำงานเพ่ือพัฒนาระบบบริการ 
9. ชมรมมุสลิมและชมรมพุทธมีแผนงานกิจกรรมที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมแต่ละปี 
10. องค์กรมีการเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีทั้งในองค์กรและนอกองค์กร 
11. องค์กรมีค่านิยม “MOPH” ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม ของกระทรวงสาธาณสุข 
12. หัวหน้างาน หัวหน้าทีม สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องด้วยความเข้าใจและยุติธรรม 
13. บุคลากรทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
14. บุคลากรยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาสามารถบูรณาการกับงานวิชาการได้ 
15. บุคลากรในองค์กรมีพ้ืนฐานด้านศาสนาสามารถบูรณาการกับงานวิชาการได้ 
16. บุคลากรสามารถประสานกับภาคีเครือข่ายได้ทุกภาคส่วน 
17. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขที่ชัดเจน 
18. แผนงานหรือกิจกรรมทุกกิจกรรมมาจากความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาจาส่วนรวมเป็นหลัก 
19. มีการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ทางศาสนาตามความเหมาะสม 
20. การทำงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
21. บุคลากรมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบการบริการ โดยบุคลากรทำงานอย่างมีความสุข 

โดยใช้เทคโนโลยีดำเนินงาน 
22. มีการติดตามแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื ่องและทบทวนการดำเนินงานทุกครั ้งเพื ่อหา        

แนวทางการดำเนินการต่อไป 
23. องค์กรมีที่ปรึกษาเป็นบุคคลภายนอกในพ้ืนที่ในการปรึกษาประเด็นต่างๆ 
24. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในองค์กร ระดับตำบลและระดับอำเภอ 
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25. โรงพยาบาลมีมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นที่ปรึกษาในทุกด้าน 
26. บุคลากรมีความจงรักษ์ ภักดี ในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. เชิญภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุข 
2. บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของภาคประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น 
3. กระทรวงสาธารณสุขควรมีงบประมาณในการจัดสรรเพ่ือการขับเคลื่อนด้านความสุขของบุคลากร

ในองค์กร 
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ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปตัตาน ี

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ

การทำงาน ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร โดยบุคลากรและผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ระบบงาน การให้บริการและบรรยากาศการทำงาน มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก 
เพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจน  
มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงาน และให้ระหว่างหน่วยงานข้าราชการ
ภายนอกและภาคีเครือข่ายด้วยกัน และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เครือข่ายบริการสุขภาพ แบบบูรณาการที่เป็นเลิศ ปี 2565” นอกจากนี้ โรงพยาบาลกะพ้อ
ได้กำหนดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขในการทำงาน และเพ่ือการดึงดูดและ
รักษากำลังคนที่มีคุณภาพในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน  
ด้านวิชาการ 

โรงพยาบาลกะพ้อ จึงได้ดำเนินกิจกรรม เพื ่อให้องค์กรเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงาน  
เกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที ่ดี และนำไปสู ่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวทางการสร้างความสุขในที่ทำงาน (HAPPY WORKPLACE) มาใช้ให้เกิด       
สุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ จิตวิญญาณ ประกอบด้วย 

1. Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 
2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกันช่วยเหลือกัน 
3. Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม 
4. Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตลดความเครียด

ในการทำงาน 
5. Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิด

ทักษะความชำนาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน และมีคุณภาพมากขึ้น 
6. Happy Soul: ส่งเสริมและบำรุงหลักศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนิน

ชีวิต และมีความเข้าใจในหลักคำสอนของศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
7. Happy Money : สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง  

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 
8. Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกด้านเพื่อให้บุคลากรในองค์กรทำงาน     
ได้อย่างมีความสุขเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงานและผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจและ
ประทับใจทุกครั้งที่มารับบริการโรงพยาบาลกะพ้อ แห่งนี้ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีการประกาศ

นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์กร ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางภายในหน่วยงาน 
2. ผลผลิตขององค์กร ที่เป็นมากกว่า ผลของการทำงาน แต่เป็นผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
3. ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสขององค์กรผ่านเกณฑ์ สามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนในการทำงาน 

เพ่ือสร้างความไว้ใจและความหน้าเชื่อถือให้เกิดตามมา 
4. การวางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กรกับชุมชนให้เกิดขึ้นในระยะยาว และ

ยั่งยืน 
5. บุคลากรเข้าใจถึงวิธีการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีอยู่อย่างครอบครัวเดียวกัน   

มีอะไรให้ช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือกันได้ทุกสถานการณ์ 
6. การมองไปถึงอนาคตและความก้าวหน้าขององค์กร นำสู่การพัฒนาของบุคลากร 
7. การที่บุคลากรในองค์กรเข้าใจว่าวิธีที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น  ๆ นั้น จะต้องรีดขีดพลัง

ความสามารถของตัวเองออกมามากที่สุด และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์กร 
8. หัวหน้างานและหัวหน้าทีมมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน และกำลังปฏิบัติการเพื่อมุ่งไปยัง

อนาคตนั้นอย่างชัดเจน 
9. องค์กรปรับปรุงกลยุทธ์ไปเรื่อย ๆ และกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งความสนใจ ไปที่การพัฒนา

ความสามารถ และเพ่ิมประสบการณ์ให้กับบุคลากรตามความถนัดของแต่ละคน 
10. องค์กรวางโครงสร้างในการทำงานเป็นทีมเป็นหลักและทำงานอย่างมีความสุข เพื ่อไปสู่

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ 
11. ชมรมมุสลิม ชมรมพุทธ ร่วมกับทีมพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ของโรงพยาบาลวางแผนหรือ

กำหนดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 2-3 กิจกรรม เช่น กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
สานสัมพันธ์ กิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม เป็นต้น เพื่อสร้างความรัก    
ความสามัคคี ในองค์กรและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 

12. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของบุคลากรทุกระดับและรับฟังเสียงปัญหา 
ที่เกิดขึ้นเพ่ือร่วมกันแก้ไขต่อไป 

13. บุคลากรมีความตั้งใจในการดำเนินงานและทำงานด้วยจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 

14. ถึงสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2557 – ปัจจุบัน  
แต่บุคลากรโรงพยาบาลกะพ้อ ทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานอย่างปกติและสุดความสามารถเพื่อสุขภาพของ
ประชาชน 

15. บุคลากรใช้หลักการศาสนาบูรณาการกับงานวิชาการในการปฏิบัติงานทุกครั้งและตามวิถีชมุชน 
วัฒนธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

16. มีการวางแผนกิจกรรมร่วมกันและติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป 
17. บุคลากรมีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ ่งกันและกันได้ โดยไม่ได้หวังค่าตอบแทน หรือ

ผลประโยชน์ส่วนตัว 
18. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลให้ความสำคัญทุกกิจกรรมและเป็นตัวอย่างให้กับบุคลากร 
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19. ความเข้าใจของบุคลากรในองค์กรและรับรู้ถึงเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์  
ที่ร่วมกันคิดที่แทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรมองค์กร และอัตลักษณ์ขององค์กร คือ ตรงต่อเวลาบริการด้วยใจ 
เป็นพี่น้องกัน 

20. น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานและ
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง วินัย สุจริตจิตอาสา     
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมมากกว่าเดิมในการพัฒนาองค์กร โดยให้ชุมชนสามารถวางแผน

ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กร 
2. ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงามเพื่อไปสู่องค์กรแห่งความสุขให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
3. ควรมีเวทีแลกเปลี ่ยนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ระดับจังหวัด ระดับเขตและ

ระดับประเทศเพื่อให้หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จได้ถ่ายทอดเพื่อให้หน่วยงานอื่น  ๆ นำปฏิบัติตามบริบท
ของตนเอง 

4. ขยายไปอย่างชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็น “ชุมชนแห่งความสุข” โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ประธาน  
ในการดำเนินการ 
 

ภาพกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

จากการร่วมพิจารณาของคณะทีมงานยุทธศาตร์  อำเภอโคกโพธิ์เกี ่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และ ตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ คปสอ. โคกโพธิ์ ปี 2565 ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ค่านิยมหลัก (Core Value)  คปสอ.โคกโพธิ์ คือ MOPH 
1. Mastery (เป็นนายตัวเอง) คือ ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงานคิดพูด

อย่างมีสติใช้กิริยาวาจาเหมาะสมมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ  
มีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบ) 

2. Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) คือ สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
3. People entered approach (ใส่ใจประชาชน) คือ ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในการทำงาน 
4. Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม) คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพผู้อื ่น เห็นแก่ประโยชน์ 

ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่างจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ช่วยผู้อ่ืนแก้ปัญหา 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ 
มีความสุข ภายในปี 2565” 

พันธกิจ 
1. ให้การดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ระดับต้น เน้นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
2. จัดการระบบสุขภาพ แบบ New Normal เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดี พ่ึงตนเองได้  
3. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
4. คัดกรองและปรับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
5. สร้างเสริมศักยภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้สนับสนุนการวิจัยและประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
6. เสริมสร้างความสุข และความผูกพันองค์กร  
7. การจัดการระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง  
8. จัดระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

เป้าหมาย 
1. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
2. ประชาชนสุขภาพดี 
3. เจ้าหน้าที่มีความสุข 

จากการกำหนดเป้าหมายของอำเภอโคกโพธิ์ ผู้บริหารจึงได้กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
- กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านในกรณีเจ้าหน้าที่ มีการเจ็บป่วย คลอดบุตร หรือญาติของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
- กำหนดการเลื่อนเงินเดือนที่เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
- มีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลาย เช่น งานเลี้ยงเทศการต่างๆ กิจกรรมแลกของขวัญ 
- มีการเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายไปทำงานที่อ่ืน หรือต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทำงานเหมือนพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ร่วมกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่สามารถเขา้ถึงชุมชนได้เร็ว ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 อยากให้มีแนวทางหรือรูปแบบที่พัฒนามาจากองค์กรที ่ประสบความสำเร็จ และให้มีกิจกรรม       

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ระหว่างหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบขององค์กรต่อไป 

 
ภาพกิจกรรม 

การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตาน ี

 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

จากการร่วมพิจารณาของคณะทีมงานยุทธศาสตร์ อำเภอไม้แก่น วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เกี่ยวกับ
การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ คปสอ. ไม้แก่น ปี 2565  
ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

ค่านิยมหลัก (Core Value) คปสอ.ไม้แก่น คือ MOPH+ 

1. Mastery (เป็นนายตัวเอง) คือ : มุ่งม่ันในการทำงาน ภายใต้ภาวะผู้นำ 
2. Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) คือ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม/ R2R 
3. People entered approach (ใส่ใจประชาชน) คือ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
4. Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม) คือ เรียนรู้ในการปรับตัวตามกาลเทศะระหว่างผู้ให้บริการ และ

ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
5. Teamwork + Empowerment (พร้อมใจให้บริการ) คือ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเสริมแรง

ซึ่งกันและกัน 

วิสัยทัศน์ 
 เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2568 

คำอธิบาย 
 เครือข่ายบริการสุขภาพ ได้แก่ รพ. ผ่าน HA, สสอ. ผ่าน PMQA, รพ.สต. ผ่าน ติดดาว 5 แห่ง, 
อำเภอผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ, สถานบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ COVID Free 
Setting ประชาชนสุขภาพดี ได้แก่ NCD, งานอนามัยแม่และเด็ก, เด็กปฐมวัย 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยกระบวนการคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 1. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
 2. ประชาชนสุขภาพดี 
 3. เจ้าหน้าที่มีความสุข 
 จากการกำหนดเป้าหมายของอำเภอไม้แก่น ผู้บริหารจึงได้กำหนดกิจกรรมที่เก่ียวกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 - กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านในกรณีเจ้าหน้าที่ มีการเจ็บป่วย คลอดบุตร หรือญาติของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
 - กำหนดการเลื่อนเงินเดือนที่เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 - มีกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลาย เช่น งานเลี้ยงเทศกาลต่าง ๆ กิจกรรมแลกของขวัญ 
 - มีการเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายไปทำงานที่อ่ืน หรือต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 โดยพื้นที่อำเภอไม้แก่น เป็นพื้นที่ขนาดเล็กเครือข่ายบริการมีการประสานงานกันตลอด ทำงาน
เหมือนพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีทีมพี่ดูแลน้อง หากมีเรื่องด่วนก็สามารถประสานงานแบบไม่เป็น
ทางการ สามารถเข้าถึงชุมชนได้เร็ว ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 อยากให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข ระหว่างหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบขององค์กรในอำเภอตนเอง 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา จังหวดัยะลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามที ่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกําหนดนโยบายมุ ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นที ่ 9 องค์กรแห่งความสุข เพื ่อให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความสําคัญกับ          
การขับเคลื่อนการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทํางานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคลากรเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ดังนั้น องค์กรแห่งความสุข จึงเป็นแนวคิด
หลักที่มุ่งดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทํางานในองค์กร” ที่ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญและเป็นกําลัง
หลักของครอบครัว องค์กร ชุมชน และ สังคม มีการส่งเสริมพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ ความรู ้และ        
การขับเคลื ่อนเครือข่ายในการสร้างคุณภาพชีว ิตของบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยเห็นความสําคัญว่า            
เมื่อบุคลากรในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการทํางานขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อ
สังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทํางาน นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหาร องค์กร มุ่งเน้น
ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทํางานความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิด 
งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพที่มากขึ ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงานและสภาพแวดล้อม  
ลดความขัดแย้งในองค์กร ความสุขที ่เกิดขึ ้นจากการทํางานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี ้ยงให้พฤติกรรม            
คนปรับเปลี่ยน และพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น จากผลการประเมินความสุขของคนทํางานทั้ง 9 มิติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบบประเมิน HAPPINOMETER ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 
2565 พบว่า ค่าเฉลี ่ยความสุขภาพรวมของเจ้าหน้าที ่ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยะลา และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด อยู่ที่ร้อยละ 69.92 อยู่ในเกณฑ์ระดับมีความสุข (Happy) โดย
แยกเป็นผลประเมินความสุขในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านจิตวิญญาณดี มีค่าเฉลี่ยความสุขมากที่สุดร้อยละ 82.27 
รองลงมาด้านน้ำใจดี ร้อยละ 79.96 สุขภาพกายดี ร้อยละ 72.48 ครอบครัวดี ร้อยละ 71.50 สังคมดี ร้อยละ 
70.55 ใฝ่รู้ดี ร้อยละ 68.00 การงานดี ร้อยละ 67.83 ผ่อนคลายดี ร้อยละ 59.12 และ สุขภาพเงินดี ร้อยละ 
58.04 ตามลําดับ 

ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรของหน่วยงาน จึงได้จัดทําโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) เพื่อให้บุคลากรสามารถทํางานและดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข นับเป็นจุดเริ ่มต้นที่ดีของ 
การดําเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยะลา เพื่อให้เกิดองค์กร
แห่งความสุขในปีงบประมาณ 2565 ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั้ง 18 แห่ง ในสังกัด  
เพื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความสุขขององค์กร รวมถึงให้บุคลากร  
มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังและ
สร้างจิตสํานึกของการทําประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมการออกกําลังกายภายในหน่วยงาน การตรวจ
สุขภาพประจําปี การแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ 
เพื่อให้กําลังใจ กิจกรรมงานวันเกิดของบุคลากร กิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม การทําบุญตักบาตร  
การไหว้พระฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมตามโอกาส การทําบุญสํานักงาน การรับประทานอาหารร่วมกัน  
ในองค์กรและพบปะสังสรรค์ตามโอกาส การไปพักผ่อนทํากิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน การจัดมุมวิชาการ    
ในสํานักงาน การให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมดิจิตอลผ่านระบบออนไลน์ การให้บุคลากรรู้จักการเก็บออม 
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การประหยัด และการขายของออนไลน์ผ่านตลาดออนไลน์ ชาวสา’สุขเมืองยะลา การแสดงความยินดีกับ
ครอบครัวที่มีสมาชิกใหม่ การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ การร่วมกิจกรรมจิตอาสา และร่วมกิจกรรมรณรงค์ 
ต่าง ๆ ร่วมกับภาคีในพื้นที่ เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้น ทําให้เห็นว่า สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยะลา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลในสังกัด ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy MOPH) 
ยึดหลัก ธรรมมาภิบาล นํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร นําไปสู่ 
การพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างความสุขของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรเป็นมืออาชีพในการดําเนินงานที่ได้
มาตรฐาน และตอบสนองนโยบายต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ผู้บริหารเล็งเห็นความสําคัญมุ่งมั่นสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กําหนดนโยบายสร้างสุข

เป็นผู้นําในการสร้างและพัฒนา สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากร เจ้าหน้าที่  
ทุกระดับด้วยความเต็มใจและเสียสละ ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จด้านการ “เสริมสร้างองค์กร  
แห่งความสุข” ขึ้นมาอีกระดับ ซึ่งแสดงได้จากผลการดําเนินงาน ดังกล่าวข้างต้น 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การจัดทํากิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันต่อองค์กร เช่น การประกวดหน่วยงานดีเด่นหรือ

บุคลากรดีเด่น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง และองค์กรให้ดีขึ้น 
2. การส่งเสริมให้มีการทํางานรวมกันเป็นทีม มีการสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสารกัน

ระหว่างบุคลากรที่มีระดับอายุแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
3. การส่งเสริมบุคลากรด้านโอกาสและความก้าวหน้าในองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ

สร้างความผูกพันที่ดีกับองค์กร 
4. การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที ่บุคลากรควรได้ร ับ เช่น การทําผลงานเพื ่อเลื ่อนระดับ  

ในตําแหน่งที่สูงขึ้น สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่บุคลากรพึงได้รับ 
5. การส่งเสริม ให้ความสําคัญ และเห็นคุณค่ากับบุคลากรทุกสายอาชีพ ไม่แบ่งแยกวิชาชีพ เคารพ

และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ผลการดําเนินงาน 
1. สุขภาพกายดี (Happy Body) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรงทั ้งด้าน

ร่างกายและจิตใจ คือ 
1.1 กิจกรรมการออกกําลังกายทุกบ่ายวันพุธ (ภายในหน่วยงาน) และตามโอกาสต่าง ๆ 
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1.2 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปี 

 
2. น้ำใจดี (Happy Heart) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กระตุ้นให้เกิด   

ความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2.1 กิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

 
2.2 กิจกรรมให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่เพ่ือให้กําลังใจ 

 
 

 
 
 
 
 

2.3 กิจกรรมงานวันเกิดบุคลากร 
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3. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความศรัทธาในศาสนา และ  
มีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 

3.1 กิจกรรมชมรมคุณธรรมจริยธรรม 
3.2 กิจกรรมทําบุญตักบาตรการไหว้พระฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมตามโอกาส 

 
 

 
 
 
 
 

3.3 กิจกรรมการทําบุญสํานักงานโดยการละหมาดฮายัต 

 
 
 
 
 
 
 

4. ผ่อนคลายดี (Happy Relax) จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทํางาน
และการดําเนินชีวิต 

4.1 กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันในองค์กร และพบปะสังสรรค์ตามโอกาส 

4.2 การไปพักผ่อน ทํากิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน 
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5. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา  
เพ่ือให้เกิดทักษะความชํานาญ รอบรู้เกิดความก้าวหน้าในการทํางาน 

5.1 จัดมุมนิทรรศการด้านวิชาการในหน่วยงานเพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ 
5.2 ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาตนเองตามโครงการที่เหมาะสม 
5.3 ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมดิจิตอลผ่านระบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
6. สุขภาพเงินดี (Happy Money) จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรรู้จักการเก็บออม การประหยัด  

บริหารการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน       
ไม่ก่อหนี้สิน การขายของผ่านตลาดออนไลน์ ชาวสา’สุขเมืองยะลา 

 
7. ครอบครัวดี (Happy Family) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในความสําคัญของ

ครอบครัว การซื่อสัตย์ต่อกันและกัน การสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว โดยการแสดงความยินดีกับ
ครอบครัวที่มีสมาชิกใหม ่
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8. สังคมดี (Happy Society) จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี  
ในองค์กร 

8.1 กิจกรรมการเคารพธงชาติ 

 
 

8.2 กิจกรรมจิตอาสา 

 
8.3 กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

บุคลากรในระบบสุขภาพเป็นบุคลากรที ่มีความทุ่มเท เสียสละ ใช้ชีวิตในการดูแลและแก้ไข        
ความทุกข์ยากอันเกิดจากภาวะเจ็บป่วยของผู ้รับบริการที ่นับวันจะเพิ ่มสูงมากขึ ้น ปัญหาคนทำงาน            
ไม่ม ีความสุข แบ่งงานแยกย่อยขาดความเชื ่อมโยง งานที ่ทำไม่ม ีค ุณค่าหรือความหมายของช ีวิต                
ขาดแรงบันดาลใจ ทำงานโดยไม่ได้ใช้ศักยภาพและไม่ได้รับการพัฒนาตนเอง หรือแม้แต่มีความขัดแย้ง       
ในองค์กร รวมทั้งปัญหาประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ การจัดการอบรมรวมทั้งมาตรการแรงจูงใจต่างๆ 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างยั่งยืน บุคลากรที่กระตือรือร้นเข้าร่วมและปรับปรุงตนเองก็เป็น     
กลุ่มเดิม ๆ ที่มีความตื่นตัวอยู่แล้ว ส่วนบุคลากรคนอื่นๆ ก็ยังคงมีพฤติกรรมต่างๆ ไม่แตกต่างไปจากเดิม 
แนวทางท่ีจะก้าวพ้นข้อจำกัดเหล่านี้ก็คือ การสร้างวิถีการทำงานใหม่ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่จะช่วยให้
ทุกคนเรียนรู้ เติบโต และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยกันทั่วทั้งองค์กร ว่ากันว่ากิจกรรมที่คนเราทำ
มากที่สุดในชีวิตก็คือ “การทำงาน” และการทำงานอย่างมีความสุข จึงเป็นเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 
กล่าวคือ บุคลากรในระบบบริการสุขภาพจะมีความพึงพอใจในงานเมื่อได้ทำงานที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ 
(Proficiency) การได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีอำนาจในการเลือก (Autonomy) การมีเป้าหมาย
ที่ยิ่งใหญ่ (Purpose) ความภาคภูมิใจในความสำเร็จ (Pride) การได้รับการยอมรับ (Recognition) การได้
พัฒนาตนเองให้ดี – เก่งขึ้น (Mastery) การได้มอบมรดกให้คนรุ่นหลัง (Legacy) ในแง่นี้ หากงานที่ทำไร้ซึ่ง
คุณค่าความหมายหรือเป็นได้แค่แหล่งรายได้เพียงอย่างเดียวชีวิตก็คงเต็มไปด้วยความทุกข์และความสิ้นหวัง 
ในทางกลับกัน หากเราสามารถยกระดับให้งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้และทำให้ความเป็นมนุษย์
ของเราเติบโตงอกงามได้ชีวิตก็จะมีคุณค่า เป็นชีวิตที่เราดำเนินไปอย่างมีปิติ แม้จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็ตาม 
การขับแคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่โรงพยาบาลตากใบให้ความสำคัญ เพราะ
บุคลากรที่เป็นเลิศ คือ รากฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ที่สำคัญบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
ขององค์กร การจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จึงเกิดจากการวิเคราะห์และแปลผลการประเมิน
ความสุขบุคลากร ตั ้งแต่แรกเข้าขณะอยู ่ในองค์กรและเมื ่อจะเกษียณโยกย้ายหรือลาออก (3 E-Enter, 
Engage, Exit) โดยมีกิจกรรมการสร้างคุณค่าในตน การสัมพันธภาพในองค์กรการสำนึกต่อสังคมและเพื่อน
มนุษย์วัฒนธรรมการสื่อสาร และสติตัวตนที่ตื ่นรู ้ ที ่สำคัญคือการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง       
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม องค์กรสร้างสุข และ ITA มีการออกแบบกระบวนการโดยการนำ สู่กิจกรรมโดย
จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาและค้นพบความสุข ในการทำงานของบุคลากร ตั้งแต่กิจกรรมเปิดใจ 
check in ความรู้สึกก่อนการเรียนรู้ Introduction to reflective action learning กิจกรรมอวยพรวันเกิด
และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันให้กับสังคม สร้างสัมพันธภาพ คนราศีเดียวกันโดยการทำกิจกรรม Check in 
สร้างสัมพันธภาพ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก หรือกิจกรรมสะท้อนเรื่องราวค้นหาแรงบันดาลใจ สุ จิ ปุ ลิ  
 การอ่านหนังสือ การชมภาพยนตร์สะท้อนข้อคิด การเขียนเรื่องเล่า และการเล่าเรื่องราวบุคลากรได้ใช้ทักษะ
การฟัง Deep Listening Dialogue ในการสนทนา สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร  

กิจกรรมการเรียนรู้เห็นคุณค่าของตนเองผ่านการทำงาน การสร้างวัฒนธรรมการชื่นชม กระบวนการ
สุนทรียสนทนา การเล่าประสบการณ์การทำงานที่ดีที่สุดผ่ าน เรื่องเล่า คุณค่างานคุณค่าคน การบอกเล่า
เรื ่องราวชีวิตผ่าน Time line Thank you ขอโทษ การได้ฝึกสมองซีกขวาโดยการฝึกวาดภาพ Graphic 
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Recording กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพผ่านสันทนาการ และเปิดพื้นที่ให้บุคลากรได้พัฒนางานตน โดยจับคู่
นำเสนอโครงการแรงบันดาลใจในการพัฒนาหน่วยงานของตน หรือจิตอาสาทำความดีในชุมชนเกิดเป็น  
“หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งความดี” และ“พฤติกรรมบริการที่พึงประสงค์” สร้างพ้ืนที่มีความปลอดภัย ที่ทำงานน่าอยู่ 
ให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ในเวทีหรรษา สร้างสุข ให้กับผู้รับบริการได้ผ่อน
คลาย มคีวามสุขความบันเทิงใจ ขณะรอรับบริการ ได้รับเสียงตอบรับจากบุคคลากรและผู้รับบริการเป็นอย่าง
ดีเป็นการให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าทั้งต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์กร อีกท้ังมีการนำบุคคลตัวอย่าง 
เรื่องเล่าดี ๆ ข้อคิด หลักการทำงานของคนในองค์กรที่หลากหลายวิชาชีพมาเป็นจุดเด่นในการสร้างคุณค่า
และสร้างแรงบันดาลใจสู่องค์กรคุณภาพท่ีมีความสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู ้บริหารให้ความสำคัญของการ สร้างคน สร้างทีม สร้างงาน เห็นถึงความสำคัญของการ          

ปรับ Mind set โดยกำหนดเป็นนโยบาย สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
2. มีคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข มีทีมนักสร้างสุขในองค์กร จัดทำแผน

สร้างสุขที่สอดคล้องสภาพปัญหาและบริบทขององค์กร ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง       
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข และ ITA 

3. ทีมนำหัวหน้างานในโรงพยาบาลมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนหรือวิชาการ โดยจะสนับสนุนให้บุคลากร  
ในหน่วยงานได้แสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุขในองค์กร อย่างต่อเนื่อง 
 

ภาพกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 

Enter โครงการคลื่นลูกใหม่เติบใหญ่ในองค์กรเป็นการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยให้ความสำคัญ  
กับบุคลากรทุกระดับ ค้นหาศักยภาพของสมาชิกใหม่ และรับฟัง timeline เหตุการณ์สำคัญในชีวิต การตรวจ
สุขภาพแรกเข้า การสร้างคุณค่าในตน การให้ความสำคัญกับผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้การ์ดเชิญซึ่ งเป็นการ
สื่อสารที่แสดงถึงการสร้างคุณค่า การเชิญบุคลากรประจำ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
มาร่วมทำกิจกรรมกับน้องใหม่ ซึ ่งบรรยากาศที่เห็นได้ชัดเจนคือบรรยากาศของสัมพันธภาพที่ดี และ        
การร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพผ่านสันทนาการระหว่างน้องใหม่และพ่ี ๆ ท้ายสุดมีการผูกข้อมือ
รับขวัญโดยหัวหน้างานทุกแผนก 
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Engage โครงการสร้างส ุขภาวะในระบบบริการส ุขภาพ ด้วยจิตว ิญญาณความเป็นมนุษย์ 
inspiration at work โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ และกิจกรรมสร้างสุขที่สอดคล้องสภาพปัญหา
และบริบทขององค์กร ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กร
สร้างสุข และ ITA การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร การเรียนรู้พฤติกรรมบริการจากพื้นที่จริง วัฒนธรรม
การสื่อสาร อาชีวอนามัย สถานที่ทำงานที่เอื ้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และจิตอาสาทำความดีในชุมชน  
เกิดเป็น “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งความดี” เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในหน่วยงาน มีความสุข สนุกกับ        
การทำงาน “เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต inspiration at work” 

 

 
Exit โครงการสู่วัยเกษียณที่สดใส กับเส้นทางใหม่ที่สวยงาม เพื่อสร้างคุณค่าและมรดกความทรงจำ

เรื่องราวดีๆของผู้เกษียณไว้ในองค์กร การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจและ
กายภาพให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตที่เกษียณให้มีความสุขและเป็นช่วงชีวิตที่ยื นหยัดได้ด้วย
ความสวยงามต่อไป 
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เรื่องราวของความสําเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 
หนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้เห็นความสำคัญของการสร้างสุขในที่ทำงานและความผูกพัน
ของคนในองค์กร จึงได้ส่งเสริมและพัฒนานโยบาย ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลัก Happy 9 มิติ 
เพ่ือเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
สสจ.สตูล ได้มีการกำหนดนโยบาย และกลไกการสร้างสุข เพื ่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิด      

ความยั่งยืน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร และได้มี
การดำเนินการทำแบบประเมิน Happinometer , HPI และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรต่อไป 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
ควรมีงบประมาณในการสนับสนุน ในการดำเนินและพัฒนางานองค์กรแห่งความสุข 

 
ภาพกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
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เร่ืองราวของความสําเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 
หนวยงาน โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาลทุ่งหว้า ได้เห็นความสำคัญของการสร้างความสุขในที่ทำงาน และ   
ความผูกพันของคนในองค์กร ได้ส่งเสริมและกำหนดนโยบายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน โ ดย   
ยึดหลัก Happy 8 มิติ ซึ ่งประกอบไปด้วย Happy Body, Happy Relex, Happy Heart, Happy Soul, 
Happy Money, Happy Family, Happy Brain และ Happy Society เพ่ือเสริมสร้างความสุขของบุคลากร 
ในองค์กร เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรซึ่งโรงพยาบาลทุ่งหว้าได้กำหนดนโยบายการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม 
2. ปฎิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำเนินชีวิต 
3. ยึดมั่นในความถูกต้อง เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมการมีสุขภาพกายใจที่ดี และสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร 
5. เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ และกำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุข 
2. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม 

 
กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งหว้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 

องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ “คนทำงาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และ
สังคม การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน     
ในองค์กร มีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งาน  
ที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน สภาพแวดล้ อม รวมทั้งลด     
ความขัดแย้งภายในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคน
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน 

ดังนั้น โรงพยาบาลทุ่งหว้า ได้เล็งเห็นถึงกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ 
การเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม ซึ่งโร งพยาบาล 
ทุ่งหว้าได้ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรม : กิจกรรมบริจาคโลหิต 
มิติแห่งความสุข : Happy Society 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล และเป็นการสร้างบุญ
กุศล  ที่ยิ่งใหญ่ 
 

 
 
 
 

กิจกรรม : กิจกรรมอบรมให้ความรู้การส่งเสริมจริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
มิติแห่งความสุข : Happy Brain 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีค่านิยม  
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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กิจกรรม : กิจกรรมวิถีธรรม วิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม 
มิติแห่งความสุข : Happy Society 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลและชุมชนมีส่วนร่วมในการบูรณาการให้ความรู้คู ่คุณธรรม
จริยธรรม 

 
กิจกรรม : เยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ 
มิติแห่งความสุข : Happy Heart 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลตนเองได้ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ติดตามอาการ พร้อมทั้งส่งเสริมการดูแลตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม : ตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 
มิติแห่งความสุข : Happy Body 
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ สามารถดูแลรักษาสุขภาพ
ได้ตรงจุด มีสุขภาพดีแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
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เร่ืองราวของความสําเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 
หนวยงาน โรงพยาบาลมะนัง จังหวัดสตูล 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
คนทำงานในองค์กรมีความสุข บรรลุเป้าหมาย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เช่น มีเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 
ยุติธรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความก้าวหน้า ฯลฯ 

2. มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น ของขวัญเยี่ยมไข้ คลอดบุตร ร่วมงานศพญาติสายตรง 
สวัสดิการบ้านพัก ฯลฯ 

3. ชื่นชม เชิดชู บุคลากรดีเด่น 
4. มีวัฒนธรรมองค์กร ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการปฏิบัติตน 
5. ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกัน ขณะปฏิบัติงาน การตรวจสุขภาพประจำปี

บุคลากร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดนโยบายความสุขในกระทรวงมายังหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ เพื่อปฏิบัติ

ในแนวทางเดียวกัน 
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เร่ืองราวของความสําเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 
หนวยงาน โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล 

 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข จึงกำหนด

กรอบแนวทางประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร 
(Happy Public Organization: HPI) เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหา
อันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน  
ในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั ่งยืน เป็นองค์กรแห่งความสุขมีกรอบแนวทาง              
การขับเคลื่อนความสุขในการทำงานและผูกพันธ์ในองค์กรอย่างมีรูปธรรม มีการจัดทำแผนสร้างสุขของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี 
สุขภาพการเงินดี และการงานดี เกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด ส่งผล  
ให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของ โรงพยาบาลละงู 
“โรงพยาบาลของชุมชน คุณภาพมาตรฐาน บริหารเครือข่าย จุดหมายสุขภาวะ” 

โรงพยาบาลละงู โดยคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร          
ได้ดำเน ินการขับเคล ื ่อนตัวช ี ้ว ัดข ้างต ้นอย่างต ่อเน ื ่อง จากผลการประเมินความสุขโรงพยาบาลละงู  
(Happinometer) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

 

ผลการประเมิน Happinometer 2565 

ความสุข ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข 
สุขภาพกายดี (Happy Body) 75.77 
ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 62.08 
น้ำใจดี (Happy Heart) 73.78 
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 77.08 
ครอบครัวดี (Happy Family) 70.83 
สังคมดี (Happy Society) 68.59 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 64.48 
สุขภาพเงินดี (Happy Money) 57.89 
การงานดี (Happy Work Life) 67.59 
ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 68.68 
ความผูกพัน (Engagement) 69.03 
สมดุลชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) 57.56 
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พบว่า ปัญหาด้านสุขภาพเงินดี (Happy money) มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ร้อยละ 57.89 แม้ว่าจะไม่ได้มี
ค่าเฉลี่ยความสุขที่ต่ำท่ีสุด แต่ ณ ปัจจุบันทุกคนต่างดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่ 

 
ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร 2565 

องค์ประกอบ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
หมวดที่ 1 ความสำเร็จ (Success) 94.44 
หมวดที่ 2 การบริหาร (Administration) 61.67 
หมวดที่ 3 สุขภาพกาย - ใจ (Body & Mind) 62.65 
หมวดที่ 4 บรรยากาศ (Atmosphere) 72.22 
หมวดที่ 5 การลงทุน (Investment) 65.74 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 71.35 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลละงู เช่น การออกกำลังกาย 

และการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
2. มีการกำหนดคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร เพื่อขับเคลื่อน

การสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากรโรงพยาบาลละงูได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
4. มีการกำหนดตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรโรงพยาบลละงู เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพใจ 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
- ส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วงพัก เพ่ือให้บุคลากรผ่อนคลายจากการทำงานที่เคร่งเครียด 
- ส่งเสริมการสร้างข้อมูลรูปภาพ (Infographic) เพ่ือลดการผิดพลาดเรื่องลิขสิทธิ์รูปภาพ 
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เร่ืองราวของความสําเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 
หนวยงาน โรงพยาบาลควนกาหลง จงัหวัดสตูล 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

“ผู้นำมุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผู้รับผลงาน มีการเสริมพลัง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และนโยบาย 
“คนสำราญ งานสำเร็จ” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. มีวัฒนธรรมองค์กร แบบพ่ีแบบน้อง ช่วยเหลือกันในการทำงาน มีระบบพี่สอนน้อง 
 2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่ ทำงานอย่างมีความสุขเพราะได้อาศัยอยู่กับครอบครัว 
3. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก ในการทำงาน 
4. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เช่น มีเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้า

ในการทำงาน ฯลฯ 
5. มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น ของขวัญเยี่ยมคลอดบุตร เยี่ยมไข้ ร่วมงานศพญาติสายตรง 

ฯลฯ 
6. ชื่นชมผลงานให้รางวัลคนดี คนขยัน 
7. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันการทำงาน การตรวจสุขภาพ

ประจำปีบุคลากร การตรวจสายตาและการได้ยินให้แก่บุคลากร เป็นต้น 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 
เสนอให้กระทรวงจัดทำนโยบาย ความสุขที ่บุคลากรในกระทรวงควรได้รับ เป็นโยบายมายัง

หน่วยงานพื้นที ่เพ่ือได้นำเป็นนโยบายในแนวทางเดียวกัน 
 

ภาพกิจกรรม 
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เร่ืองราวของความสําเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 
หนวยงาน โรงพยาบาลควนโดน จงัหวัดสตูล 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลควนโดน ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื ่อให้บุคลากรมีความสบายทั้งกาย  
และจิตใจ ดูแลตั้งแต่การเลือกเก้าอี้ทำงาน ปรับให้มีหน้าต่างบริเวณโต๊ะทำงาน และขยายห้องเพื่อไม่ให้เกิด
ความแออัด รวมถึงดูแลการได้รับค่าตอบแทนตามภาระงานอย่างรวดเร็ว สนับสนุนการทำงานเป็นทีม 
ผลักดันให้เกิดโครงการใหม่ๆ ตามข้อเสนอแนะของบุคลากร โดยในแต่ละปีบุคลากรทุกคนจะมีโอกา สได้
พัฒนาองค์ความรู้ทั้งในสายงานที่รับผิดชอบและสายงานที่สนใจ ในรูปแบบที่เหมาะสม มีการตรวจสุขภาพ
ประจำปีและติดตามดูแลผู้เริ่มจะมีแนวโน้มเสี่ยงและผู้มีโรคประจำตัวอยู่เป็นประจำ คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลทุกท่านปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างมีคุณธรรมและมีความเที ่ยงธรรมในการดำเนินการ ทำให้          
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขเป็นไปอย่างราบรื่น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ความร่วมมือของบุคลากรทุกท่านในโรงพยาบาล 
 

กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี พ.ศ.2565 
หน่วยงานโรงพยาบาลควนโดน 

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คนทำงานในองค์กร
ที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมพัฒนา
นโยบาย การสร้างองค์กรและการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในหน่วยงาน    
ด้วยเห็นความสำคัญว่าเมื่อบุคลากรในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานขององค์กร 

ดังนั้นโรงพยาบาลควนโดน ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและนำเอาความคิด Happy Workplace 
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงาน การจัดการชีวิตของตนเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติเชิงบวก
ต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจดี 

กิจกรรม : รณรงค์การทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลควนโดน (Happy Society) 
กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์ การทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลควนโดน เพื่อให้สถานที่

ทำงานสะอาด เป็นระบบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น โดยเป็นกิจกรรม  
ที่ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
 

690



 

 

เร่ืองราวของความสําเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 
หนวยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
- มีเครือข่ายการทำงานที ่เข้มแข็ง มีผู ้ร ับผิดชอบหลักและมีการรายงานผลการดำเนินงาน          

อย่างต่อเนื่อง 
- มีข้อมูล Admin ผู้ดูแลข้อมูล Happinometer และ HPI ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 
- มีการประเมิน Happinometer และ HPI และติดตามความก้าวหน้าการลงข้อมูลเป็นระยะ 
- วางแผนการนำข้อมูลจากการประเมินความสุขมาวิเคราะห์และหาความสอดคล้องของปัญหาและ

แผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
- บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข PMQA และ ITA 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- ผู้บริหารสนับสนุน มีส่วนรว่มในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข 
- การทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี 
- บรรยากาศในการทำงานมีความสุข สภาพแวดล้อมน่าอยู่ น่าทำงาน 
- มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงานและปรับปรุงผลงาน 
 

 
กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ประจำปี พ.ศ.2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง 

1. กิจกรรมส่งเสริมการออม (Happy money) 
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2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (Happy Heart) 

 
3. กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ (Happy Soul) 
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4. กิจกรรมทริปสานสัมพันธ์ครอบครัวเจ้าหน้าที่ (Happy Family) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. (Happy Society) 
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6. กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันในองค์กร (Happy Relax) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู ้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ ่นที่  35 ระหว่างวันที ่ 5 มิถุนายน –             
2 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี (Happy Brian) 
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7.1 กิจกรรมอบรมวิชาการ “เรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 
วันที่ 4-6กรกฎาคม ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ (Happy Brian) 

 
7.2 มหกรรมวิชาการ “เปลี ่ยนแนวคิด ชีวิตเปลี ่ยน Change for safety” วันที ่ 12 กรกฎาคม  

ณ โรงพยาบาลมะนัง (Happy Brian) 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล จังหวดัสตูล 

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ในการพัฒนาองค์กรและผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงานของ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล

คือ การตั้งเป้าเข็มมุ่งให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ผู้นำองค์กร คือ คนสำราญ งานสำเร็จ โดยจัดตั้งให้ผู้รับผิดชอบงาน
สามารถคิดพัฒนางานของตนได้อย่างเต็มที ่ พร้อมทั ้งมีการสนับสนุนการช่วยเหลือแก่บุคคลนั ้นๆ  
ตามระบบที่จัดตั้งขึ ้น ยกตัวอย่างดังนี้ การพัฒนางานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง ภายใต้การดำเนินงาน 
ของทีมงานเครือข่ายนักสร้างสุขภาพ NCD เพ่ือแก้ไขปัญหาการดำเนินงานภายในองค์กรและในพ้ืนที่ ที่ทำให้
เจ้าหน้าที ่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่มีความสุขในการท ำงาน ซึ ่งปัญหา 
ในการดำเนินงานกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ การแก้ปัญหา การสร้างความเข้าใจในเรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกับชุมชนในแต่ละกลุ่มมีความยากลำบาก  

การพัฒนางานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะมีการจัดตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยมีการร่วมมือของหลายๆฝ่าย เช่น รพ.สตูล สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล รพ.สต. เครือข่าย
สุขภาพและตัวแทนภาคประชาชน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน 
พัฒนางาน และส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังนั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 ทีมด้วยกัน เพ่ือให้ทีมแต่ละทีมสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่
ที่กำหนด โดยมีการจัดตั้งทีมดังนี้  

1. คณะกรรมการอำนวยการกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
2. คณะทำงานพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย  
3. คณะทำงานพัฒนาระบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และพัฒนาหมู่บ้านในชุมชน  

ซึ่งในแต่ละทีมจะมีคณะกรรมการที่แตกต่างกัน แต่สามารถปฏิบัติงานพร้อมกันได้ เช่น การดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน โรคเบาหวานนั้นเป็นโรคเรื้อรังที่สามรถก่อความเสียหายไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกายผู้ป่วย  
ทำให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานต้องมีการรักษาโรคจากคลินิกโรคเรื้อรัง และยังต้องพึ่งพาการมีส่วนร่วม  
ของชุมชนและครอบครัวในการดูแลผู ้ป่วย มีความควบคุมการรับประทานอาหารต่างๆ รวมไปถึ ง             
การออกกำลังกาย ยกตัวอย่างชุมชน หมู่ที ่ 3 บ้านบากันเคย ตำบลตันหยงโป ได้มีการจัดตั้งทีมพัฒนา
คุณภาพดูแลผู้ป่วยเบาหวาน นำโดย นายกอบต.ตันหยงโป ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โดย
มีการจัดทำข้อตกลงในหมู่บ้าน เช่น ข้อตกลงเรื่องการลดหวาน ในอาหารต่าง ๆ ที่ขายในพ้ืนที่ การสนับสนุน
จัดสรรสถานที่ออกกำลังกาย รวมไปถึงการจัดสรรพ้ืนที่ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน ทำให้อำเภอเมืองสตูล 
มีการทำงานในดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจหลักในการทำงาน 
2. ผู้บริหารกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของการสร้างสุขในองค์กร และสื่อสารทำความเข้าใจเพ่ือให้

เจ ้าหน้าที ่ เป ็นเป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนผู ้บร ิหารยังมีส ่วนร่วมในกิจกรรม และเป็นต้นแบบที ่ดี  
ให้กับบุคลากรในองค์กร 
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3. บุคลากรมีส่วนร่วม ได้รับการตอบสนองความต้องการที ่แท้จริง การมีส่วนร่วมของบุคลากร  
เป็นสิ่งสำคัญ โดยเปิดให้บุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็น และสนับสนุนให้เกิดการลงมือ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วยตนเอง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

4. บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ซึ่งตามแนวทางการบริหารที่เชื่อว่า ความสำเร็จเกิดขึ้นได้
บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ โอกาส ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่วิชาชีพนั้น ทำให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง 
ขององค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
ควรมีการพัฒนาองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่องภายใต้บริบทของแต่ละองค์กรเพื ่อให้เจ้าหน้าที่  

มีความสุขในการทำงานและมีผลการดำเนินงานที ่ม ีประสิทธิภาพ และควรมีงบประมาณสนับสนุน 
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขและมีการพัฒนาเครื่องมืออย่างชัดเจน 
 
 
 

 
 
 

697



 

 

เร่ืองราวของความสําเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 
หน่วยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรแหง่ความสุข 

ในการพัฒนาองค์กรและผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแพ 
จังหวัดสตูล มีการตั้งเป้าหมายเข็มมุ่งให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ผู้นําองค์กร คือ ร้อยใจเปนหนึ่งเดียวกลมเกลียว
ชาวสาสุขท่าแพ โดยมีการสร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการทํางาน ความผูกพันในองค์กร และ       
การทํางานเป็นทีม บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานได้ อย่างเต็มที ่ ยกตัวอย่าง ดังนี้  
การดําเนินงานทันตสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและเด็กปฐมวัย ภายใต้การดําเนินงานของทีมเครือข่าย 
ทันตสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหา การดําเนินงานภายในองค์กรและในพื้นที่ ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่มีความสุขในการทํางาน จึงกลายมาเป็นความท้าทายที่สําคัญ 
ในการแก้ไขปัญหา การดําเนินงานทันตสาธารณสุขในเด็กวัยเรียนและเด็กปฐมวัยอําเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  
ได้ร่วมกันดําเนินงานรวมกันของทันตบุคลากรจากโรงพยาบาลทาแพ และ รพ.สต.ในเขตพื้นที่อําเภอท่าแพ 
รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 21 โรงเรียน มีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเน้นการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษา เคลือบฟลูออไรด์วานิช 
เคลือบหลุมร่องฟัน และอุดฟันโดยมีกิจกรรมทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี และวันศุกร์ จากการดําเนินงานที่เป็น 
teamwork ทําใหอําเภอท่าแพ สามารถทําผลงานตามตัวชี้วัดได้ตรงตามเป้าหมาย เจ้าหน้าที่มีความสุข      
ในการทํางาน 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุน เป็นกําลังใจในการทํางาน 
2. ผู้บริหารกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของการสร้างสุขในองค์กร และสื่อสารทําความเข้าใจ  

เพ่ือใหเจ้าหน้ามีเปา้หมายเดียวกัน 
3. บุคลากรมีส่วนร่วม ได้รับการตอบสนองความตองการที่แทจ้ริง และทํางานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง 
4. ภาคีเครือข่ายเห็นถึงความสําคัญเรื่องสุขภาพช่องปากพร้อมทั้งใหความร่วมมือในด้านต่าง ๆ    

เป็นอย่างดีผู้บริหารสนับสนุนให้ดําเนินงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรพ.ที่คอยสนับสนุนสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ, อบต.ที่คอยช่วยเหลือรับ-ส่งนักเรียน, คุณครูที่คอยจัดเตรียมเด็กเพ่ือความรวดเร็ว ในการ
ทํางานของเจ้าหน้าที ่

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอยางยั่งยืน 
ควรมีการพัฒนาองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื ่องภายใต้บริบทของแต่ละองค์กรเพื ่อให้เจ้าหน้าที่           

มีความสุขในการทํางาน และควรมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุขและมีการพัฒนา
เครื่องมืออย่างชัดเจน 
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ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
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เกณฑป์ระเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 
 

นิยาม 
  องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิส ัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เพื ่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อ 
การเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบได้แก่ คนทำงานที่มีความสุข  
ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 
 

คำชี้แจง  
1. เกณฑ์ประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 
2. กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่มีการดำเนินงานของหน่วยงานตามความเป็นจริง 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร 

1. ชื่อหน่วยงาน..........................................................................จังหวัด.................................................. 

2. ประเภทหน่วยงาน 

 กรม.............................................................  โรงพยาบาลทั่วไป 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)  โรงพยาบาลชุมชน 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

 โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 

ส่วนที่ 2 เกณฑ์องค์กรแห่งความสุข กระทรวงสาธารณสุข 

หมวดที่ 1 การนำองค์กร 

1.1 ผู้บริหารมกีารนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 

 1. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายองค์กรแห่งความสุข  

 2. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรประกาศ ถ่ายทอดนโยบายองค์กรแห่งความสุขไปยังบุคลากรทุกระดับ 

 3. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

 4. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงาน 
มีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์  

 5. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 
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1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสูอ่งค์กรแห่งความสุข 

 1. มียุทธศาสตร์ และแผนองค์กรแห่งความสุข 

 2. มีโครงสร้างการทำงาน หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข  

 3. มกีิจกรรมหรือการดำเนินงานตามแผนองค์กรแห่งความสุข 

 4. มีการวัดและการประเมินความสุขระดับบุคลากรและระดับองค์กร 

 5. มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

หมวดที่ 2 กระบวนการ 

2.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 

 1. มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 

 2. มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 

 3. มกีารสร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 

 4. มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 

 5. มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) 

2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 

 1. บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงาน 

 2. มีการเปิดโอกาสหรือมีช่องทางในการสื่อสารจากบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร 

 3. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

 4. มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ในหน่วยงาน 

 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน และการปรับปรุงผลงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์ 

3.1 ผลลัพธ์ระดับองค์กร  

1) การประเมินสุขภาวะองค์กร (ครั้งล่าสุด) เมื่อ....................................ค่าคะแนนการประเมิน............ 

2) การประเมินสุขภาวะองค์กร (ครั้งก่อน) เมื่อ....................................ค่าคะแนนการประเมิน............ 

3.2 ผลลัพธ์ระดับบุคลากร  

1) การประเมินความสุขระดับบุคคล (ครั้งล่าสุด) เมื่อ...............................ค่าคะแนนการประเมิน............ 

2) การประเมินความสุขระดับบุคคล (ครั้งก่อน)  เมื่อ...............................ค่าคะแนนการประเมิน............ 
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3.3 องค์กรมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานการสร้างสุขที่มีความต่อเนื่อง 

 1. มีการดำเนินการเป็นปีแรก 

 2. มีการดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว.........ปี 

 3. ไมม่ีความต่อเนื่อง 

หมายเหตุ : การประเมินสุขภาวะองค์กรที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ คือ แบบประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI)  
และการประเมินความสุขระดับบุคคลที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ คือ ประเมินความสุขรายบุคคลด้วย Happinometer  
ทั้งนี ้การประเมินในข้อ 3.1 และ 3.2 หน่วยงานสามารถใช้เครื่องมืออ่ืนได้  
 

หมวดที่ 4 เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
(โดยจัดทำเป็นเอกสารแนบท้าย) 

4.1 บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

4.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

4.3 ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

4.4 ภาพประกอบ หรือคลิปวีดิโอองค์กรแห่งความสุข (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน…………………………………………………………เบอร์ติดต่อ………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข. 
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รายชื่อหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปี 2565 

ระดับเขต ระดับจังหวัด 
เขตสุขภาพที่ 1   
โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

  
  

  
  
  
  

  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 
โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง 
โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัง จังหวัดน่าน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขตสุขภาพที่ 2   
โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  
  
  
  

โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก 
โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย 
โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เขตสุขภาพที่ 3   
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมตาบง 
และแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  
  

  
  
  

โรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมตาบงและแม่เปิน  
จังหวัดนครสวรรค์  
กำแพงเพชร (ไม่มีข้อมูล) 
โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 

เขตสุขภาพที่ 4   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี  

โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก หมู่ที่ 13 จังหวัดปทุมธานี 
โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
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ระดับเขต ระดับจังหวัด 
เขตสุขภาพที่ 5   
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  
จังหวัดเพชรบุรี (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
(อันดับ 2) 
โรงพยาบาลหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อันดับ 3) 

  
  
  
  
  

  
  

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (อันดับ 2) 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม 
โรงพยาบาลนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลบ้านลาด (อันดับ 2) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าปล้อง (อันดับ 3) 
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เขตสุขภาพที่ 6   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
(สสจ.) 
โรงพยาบาลชลบุรี (รพศ.) 
โรงพยาบาลบางละมุง (รพท.) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ 
(สสอ.) 

  
  
  
  
  
  
  

โรงพยาบาลสมุทรปราการ (รพศ.) 
โรงพยาบาลบางพลี (รพท.) 
โรงพยาบาลบางบ่อ (รพช.) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.) 
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี (รพศ.) 
โรงพยาบาลบางละมุง (รพท.) 
โรงพยาบาลบ้านบึง (รพช.) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ (สสอ.)   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังจันทร์ (อันดับ 1) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย (อันดับ 2) 
โรงพยาบาลมะขาม (อันดับ 1) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม (อันดับ 2) 
โรงพาบาลตราด (รพท.)  
โรงพยาบาลแหลมงอบ (รพช.) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ (สสอ.) 
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ (รพช.) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ (สสอ.) 
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี (รพท.) 
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ระดับเขต ระดับจังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (สสจ.) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (รพท.) 
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ (รพช.) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว (สสอ.) 

เขตสุขภาพที่ 7   
โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  
  
  

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
โรงพยาบาลโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เขตสุขภาพที่ 8   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

  
  
  
  
  
  

โรงพยาบาลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
โรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (สสจ.) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (รพช.) 
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ (รพช.) 
โรงพยาบาลสระใคร (รพช.) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนัง (รพ.สต.) 

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จังหวัดสกลนคร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

เขตสุขภาพที่ 9   
โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  
  
  

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลเทพรัตน์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา (อันดับ 2) 

โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลนางรอง (อันดับ 2) 

โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลจอมพระ (อันดับ 2) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี (อันดับ 3) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน (อันดับ 4) 

โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (อันดับ 1) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว (อันดับ 2) 
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ระดับเขต ระดับจังหวัด 
เขตสุขภาพที่ 10   
สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 10 
  

  
  
  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (อันดับ 2) 
โรงพยาบาลวารินชำราบ (อันดับ 3) 
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อันดับ 4) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (อันดับ 2) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย (อันดับ 3) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรานเหนือ (อันดับ 4) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (สสจ) 
โรงพยาบาลยโสธร (รพท.)  
โรงพยาบาลค้อวัง (รพช. อันดับ 1)  
โรงพยาบาลไทยเจริญ (รพช. อันดับ 2)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา (สสอ. อันดับ 1)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ (สสอ. อันดับ 2) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (อันดับ 2) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลมุกดาหาร (อันดับ 2) 
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย (อันดับ 3) 
โรงพยาบาลหนองสูง (อันดับ 4) 
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ (อันดับ 5) 

เขตสุขภาพที่ 11   
โรงพยาบาลท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  
  
  
  
  
  

โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (อันดับ 2)  
สำนักสาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (อันดับ 3) 
โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา (อันดับ 1) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา (อันดับ 2) 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

โรงพยาบาลละอุ่น จังหวัดระนอง 
โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

709



 

 

ระดับเขต ระดับจังหวัด 
เขตสุขภาพที่ 12   
โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
  

  
  
  
  
  

โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (อันดับ 1) 
โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล (อันดับ 2)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (อันดับ 3)  

โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
โรงพยาบาลสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
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ระดับกรม หน่วยงาน 
กรมการแพทย์ กรมการแพทย์  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ไม่มีข้อมูล) 
กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (อันดับ 1) 

โรงพยาบาลสวนปรุง (อันดับ 2)  
สำนักงานเลขานุการกรม (อันดับ 3) 

กรมอนามัย สำนักเลขานุการกรม กรมอนามัย 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองตรวจราชการ   

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง  
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
กองการพยาบาล  
กองบริหารการสาธารณสุข 
กองบริหารการคลัง 
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
(ไม่มีการคัดเลือก) 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565 
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ที่ปรึกษา 
นายแพทย์สุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

บรรณาธิการ 
นางธิติภัทร  คูหา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ 
นางสาวธัญจิรา เพ็ญสิริกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวฐิติชญาน์ ทองคำฟู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวรัชนก พิมพ์สะอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธีรทัต บูรณวิเศษกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวธีราพร กันแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ 
งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ 
กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ : 0 2590 2459 
E-mail : spd.happymoph@gmail.com 
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สู่ความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการกำลังคนสุขภาพ

ปี 2565
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