
People Excellent 
Bright Spot

สู่ความเป็นเลศิ
การบรหิารจดัการกําลงัคนสุขภาพ 

ปี 2564

กระทรวงสาธารณสุข
 เมษายน 2565



ก 
 

คำนำ 

 
หลังจากท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยกำหนด

กลยุทธ์หลัก 4 Excellences ซึ่งประกอบไปด้วย PP&P Excellence, Service Excellence, People Excellence, 
Governance Excellence กลยุทธ์ที ่ เป ็นพื ้นฐานและมีความสำคัญมากที ่ส ุดคือ People Excellence  
เพราะการจะส่งมอบบริการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดีได้ “คน” ก็ต้องเป็นคนเก่งมีคุณภาพดีและมีความสุข
เสียก่อน  

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา โดยในปี 2564 นี้ยังได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินโครงการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข เพื่อบริหารจัดการ
กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธำรงรักษากำลังคนคุณภาพ เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหา
การสูญเสียบุคลากรจากการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน 
ในองค์กร สู่งานได้ผล คนเป็นสุข มุ่งบรรลุเป้าหมาย “เจ้าหน้าที่มีความสุข” ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อน ภารกิจ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้รวบรวมบทสรุปผู้บริหาร การขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กร
แห่งความสุข แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขในหน่วยงาน ทั้งในด้านการสร้างสุข
ในองค์กร การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการกำลังคน เพื่อเผยแพร่
ประสบการณ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการกำลังคน ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างรูปแบบและวิธีการที ่เป็น
รูปธรรม เช่น การนำข้อมูลความสุขบุคลากร ด้วยเครื่องมือ Happinometer และสุขภาวะองค์กร (HPI)  
มาวิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการสร้างสุขในมิติต่างๆ เพื ่อให้สามารถนำไปเป็นต้นแบบ  ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน นำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนในหน่วยงานของ
ตนเองได้ อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการบริหารจัดการกำลังคนอย่างมีคุณภาพ  

ทั ้งนี ้ กระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและผู ้ท ี ่สนใจ  
จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ นวัตกรรมการบริหารจัดการกำลังคน รวมทั้งศึกษาตัวอย่างรูปแบบ และวิธีการ
บริหารจัดการกำลังคน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานของ
ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร  เกิดการให้บริการที ่มีคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนลดปัญหาการสูญเสียบุคลากร จากการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลง
สถานที่ทำงาน 
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เขตสุขภาพที่ 6 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 369 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 373 
 โรงพยาบาลนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 376 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 377 
 โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จังหวัดจันทบุรี 378 
 โรงพยาบาลขลุง  จังหวัดจันทบุรี 379 
 โรงพยาบาลท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 380 
 โรงพยาบาลเขาสุกิม  จังหวัดจันทบุรี 382 
 โรงพยาบาลสองพ่ีน้อง  จังหวัดจันทบุรี 383 
 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี 384 
 โรงพยาบาลมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 385 
 โรงพยาบาลแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี 391 
 โรงพยาบาลสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 392 
 โรงพยาบาลแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี 395 
 โรงพยาบาลนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 396 
 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี 397 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี 398 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 399 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 400 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี 402 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี 403 
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เขตสุขภาพที่ 6 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 404 
 โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 405 
 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 409 
 โรงพยาบาลคลองเขื่อน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 411 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 422 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 423 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 424 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา 426 
เขตสุขภาพที่ 7 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 428 
 โรงพยาบาลมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 440 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 445 
 โรงพยาบาลสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น 449 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 455 
 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 456 
 โรงพยาบาลปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 459 
 โรงพยาบาลหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 461 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 463 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด 471 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง  

อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด    
472 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง  
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

473 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล ตำบลบ้านฝาง  
อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

480 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอนามัย ตำบลผักแว่น  
อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

482 

เขตสุขภาพที่ 8 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  485 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 487 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 488 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 489 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซิม  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 490 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 491 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสวย  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 492 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 493 
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เขตสุขภาพที่ 8 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง (บ้านร่องโน) อำเภอโพนพิสัย  

จังหวัดหนองคาย 
494 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 495 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 496 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ้ง ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย 

จังหวัดหนองคาย 
497 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 499 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระพัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 500 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 501 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 502 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 503 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำรุ่งเรือง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 504 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 505 
เขตสุขภาพที่ 9 
 โรงพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 507 
 โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 513 
 โรงพยาบาลท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 515 
 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 520 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 527 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 529 
 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ 535 
 โรงพยาบาลคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูม ิ 558 
 โรงพยาบาลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ 559 
 โรงพยาบาลเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 566 
 โรงพยาบาลซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 568 
 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 571 
 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 573 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 575 
 โรงพยาบาลประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 590 
เขตสุขภาพที่ 10 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 601 
 โรงพยาบาลทรายมูล  จังหวัดยโสธร 603 
เขตสุขภาพที่ 11 
 โรงพยาบาลทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 606 
 โรงพยาบาลอ่าวลึก  จังหวัดกระบี่ 609 
 โรงพยาบาลเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 613 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 624 
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เขตสุขภาพที่ 11 
 โรงพยาบาลตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 634 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 636 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 642 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 644 
 โรงพยาบาลเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 645 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 646 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 647 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 648 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 649 
เขตสุขภาพที่ 12 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 652 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  จังหวัดนราธิวาส 654 
 โรงพยาบาลควนกาหลง  จังหวัดสตูล 655 
 โรงพยาบาลย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 656 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 657 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 665 
 โรงพยาบาลสงขลา  จังหวัดสงขลา 667 
 โรงพยาบาลระโนด  จังหวัดสงขลา 675 
 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 676 
 โรงพยาบาลนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 677 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 685 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 686 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา 692 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 693 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 694 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 696 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา 698 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 700 
ภาคผนวก 
 เกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข 707 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมการแพทย์ 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  

ที่ได้มาตรฐาน มีภารกิจหนึ่งนอกจากการให้บริการรักษา คือ ต้องศึกษา วิเคราะห์วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในด้านการรักษา และให้องค์ความรู้กับสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ดังวิสัยทัศน์ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560 - 2534) “ประชาชนสุขภาพดีได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  
อย่างเสมอภาค การแพทย์ไทยเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย” ซึ่งการจะไปถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าวจำเป็นจะต้องพัฒนา
บุคลากร กรมการแพทย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทั้ งในด้านเชิงลึกและเชิงกว้าง และได้เห็นถึง
ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่า “คน” เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมี
กลยุทธ์ มีแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ดังนั้น “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ถือเป็นเป้าประสงค์อันสูงสุด (Ultimate 
Goal) ของกรมการแพทย์ จึงได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต และการทำงานที่ดี 
จากผลการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ประกอบด้วย 4 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 ทำให้ทราบความต้องการของบุคลากร ในด้านสุขภาพอนามัย  สภาพแวดล้อม ความมั่นคง
ปลอดภัย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทำงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่า  
การจัดการกับปัจจัยเหล่านั้น จะส่งผลให้บุคลากรมีสภาพจิตใจที่ดีเป็นผลให้ทำงานด้วยสุข ก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีจึงนำไปสู่การกำหนดนโยบายใน 3 เรื่อง ของกรมการแพทย์ ดังนี้  

จากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID – 19 ทำให้โลกเปลี่ยนไประบบบริการทางการแพทย์มีผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วย ซึ ่งกรมการแพทย์เป็นองค์กรที ่ด ูแลชีวิตและสุขภาพของประชาชน  
ที่เจ็บป่วยยุ่งยาก ซับซ้อน โดยการมุ่งเน้นพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า 
(Appropriate Medical Technology) โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Co-creation) เพื่อพัฒนา
ให้บริการทางการแพทย์มีความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง 
ระบบบริการไม่หยุดบริการในทุกสถานการณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบริการ 
ทางการแพทย์ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายการดําเนินงานเปลี่ยนจาก Hospital 
Based Medical Service สู่ Personal Based Medical Service ให้ประชาชนสุขภาพดี และสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้ 
นโยบายสำคัญเป็นกรอบการปฏิบัติงาน 3 ประเด็น คือ 

1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

2. ระบบการแพทย์ที่ทันสมัย (Smart Medical Service) ในการนำวิชาการระดับตติยภูมิและสูงกว่า
ไปขยายให้ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ (The best for the most) ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ  

2



- พัฒนาระบบสุขภาพในสังกัดกรมการแพทย์ โดยการใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพื ่อสนับสนุน 
การจัดบริการภายในโรงพยาบาล (Smart Hospital) เช่น 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 
ที ่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพและชีวิตของประชาชน โดยโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวง
สาธารณสุข มีการให้บริการในรูปแบบ New Normal Medical Service ตามแนวทางการดูแลรักษาของ 
กรมการแพทย์ การจัดทำแผนดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity plan)  

- พัฒนางานวิจัย การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์  
ให้เกิดความเป็นเลิศ และการอ้างอิงทางการแพทย์  

3. องค์กรสมรรถนะสูงและมีความสุข (High Performance and Happy Organization) ในการ
กำกับองค์การที่ดีในด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านองค์การและ  
ด้านผู ้ปฏิบัติงาน การยึดหลักธรรมาภิบาลเพื ่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งการไปสู ่อง ค์กรแห่งความสุข 
(Happy.DMS) ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพกําลังคน สร้างความก้าวหน้ามี
แผนทดแทนตำแหน่งสำคัญ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากร
กรมการแพทย์ และบุคลากรทำงานอย่างมีความ Work Life Balance  

จะเห็นได้ว่านโยบายข้อ 3 มุ่งเน้นด้านบุคลากรให้มีความสุขกับการทำงานมีชีวิตที่สมดุล มีคุณภาพ 
ชีวิตที ่ดี ผ่านนโยบาย Happy DMS โดยมีการประเมินผลความผูกกันองค์กร ในปี 2564 พบว่าระดับ 
ความผูกพัน องค์กรอยู่ที่ระดับร้อยละ 64.42 และผ่านการประเมิน PMQA หมวด 5 ในปี 2564 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
กรมการแพทย์ ได้มีนโยบายสำคัญในเรื่องการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความสุขโดยมุ่งเน้น  

การบริหารงานเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความสุขสมดุล ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความสุขในหน่วยงาน  
การนําเสนอ เทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตลอดจนการ ใช้ดุลพินิจ 
ในการบริหารงาน บุคคล รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้  

1. มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข สมดุล โดยการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแผนการบริหารงานบุคคล 
ที่มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาบุคลากร ด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข  

2. วางแผนและพัฒนาศักยภาพกําลังคน สร้างความก้าวหน้า แผนทดแทนตำแหน่งสำคัญ เชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลบุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้รวดเร็ว บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข work life 
balance มุ่งสู่ Happy DMS  
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 จากนโยบายดังกล่าวผู้บริหารให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) กำหนดให้มี
การขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) อย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดให้มีการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการสร้างองค์กร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) นำผลการ
ประเมินเป็น Input ในการกำหนดแผนงานโครงการในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 
(HR Scorecard) ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ  

1) ทุกหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างองค์กรแห่งความสุข (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  

ผลลัพธ์  
1. มีการจัดทำแบบสํารวจความผูกพันองค์กร (Happy DMS) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสำรวจความคิดเห็น

ของบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการสร้างสุขให้แก่ บุคลากร
ระดับหน่วยงานและระดับกรมในด้านต่างๆ ต่อไป  

2. ทุกหน่วยงานในสังกัดมีคณะกรรมการการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) เพ่ือทำหน้าที่ขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขในระดับหน่วยงาน  

3. ทุกหน่วยงานในสังกัดมีแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ในระดับ
หน่วยงานและในระดับกรม  

4. บุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสุขท้ัง 9 ด้าน และมีการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพ่ือลดความเครียด เหนื่อยล้า จากการปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. ออกแบบแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2. จัดทำคู่มือการสร้างองค์กรแห่งความสุข  
3. จัดทำเว็บไซต์หรือหัวข้อกิจกรรมเพื ่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม  

กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้  
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ภาพประกอบ  
กรมการแพทย์ได้ดำเนินการตามแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ซึ่งกรมการแพทย์ 

มีการกำหนดกิจกรรมไว้ครบทุกด้านเพื่อดำเนินการตามแผนดังกล่าว โดยเลือกโครงการ โดดเด่นจากกิจกรรม 
Happy Body เพ่ือเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการออกกําลังกายให้กับบุคลากรกรมการแพทย์  

ตัวอย่างภาพกิจกรรม HAPPY Body  
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพกรมการแพทย์ กิจกรรม DMS League 2020 
 

 
 
 

  

5



 
 
 
 
 

กรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างความสุข
ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
มุ่งหวังให้กรมฯ เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเป็นผู ้ร ับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนงานโครงการเพื ่อเสริมสร้างความสุขในมิต ิทั ้ง 9 ด้าน 
(Happy8+Happy workplace) อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สื่อสารนโยบายผู้บริหารภายใต้ คำขวัญ 
“Healthy Wealthy Happy” ให้บุคลากรมีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความมั่นคง
ด้านการเงิน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข “We are DTAM & Happy Workplace” อีกทั้ง มีการ
จัดตั ้งคณะทำงานสร้างสุของค์กรของกรมฯ เพื ่อดำเนินการเสริมสร้างความสุข ความผูกพัน มีการประเมิน  
ความต้องการของบุคลากร (DTAM Need) ผ่าน Google form เพื่อค้นหาความต้องการของบุคลากรทั้ง 8 ด้าน 
(Happy Eight) และนำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำแนวทางการดำเนินการสร้างสุของค์กรและจัดกิจกรรมให้ตรงต่อ
ความต้องการของบุคลากร เช่น  

1. กิจกรรมเสียงตามสาย “สถานี DTAM” เสริมสร้าง Happy Relax มีบุคลากรกรมสมัครใจเป็น DJ 
จิตอาสา จำนวน 14 คน ร่วมจัดรายการผ่านเสียงตามสายของกรม ให้ความรู้ ความบันเทิง รวมถึง อัปเดต
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่น่าสนใจ 
ประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่กรมจัด และงานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เพ่ือสร้างบรรยากาศความผ่อนคลาย 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน ในทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.  
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2. กิจกรรมตู้ปันสุข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้แพร่กระจายเป็น
วงกว้าง ส่งผลกระทบต่อบุคลากรของกรมฯ ด้วยเช่นกัน กรมฯ เห็นความสำคัญของความเดือดร้อนของ  
ทั้งบุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงได้จัดกิจกรรมตู้ปันสุขขึ ้น สร้างบรรยากาศการแบ่งปัน  
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในกรม ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการนำสิ่งของ อาหารกระป๋อง 
อาหารแห้ง รวมถึงแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ นำมาใส่ตู้เพื่อแบ่งปันให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ เสริมสร้าง
ให้บุคลากรรู้จักแบ่งปัน สร้าง Happy Society และ Happy Heart  
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3. กิจกรรมตลาดนัด DTAM Market  เพื ่อเสริมสร้าง Happy Society และ Happy Money  
โดยจัดขึ้นทุกวันพุธ ณ บริเวณลานหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย โดยมีสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพวางจำหน่ายให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุน Happy 
Money ของบุคลากรกรมและร้านค้าต่างๆ ด้วยเช่นกัน 
 

 
 

4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ Happy Brain และ Happy Society พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม 
ทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ เช่น 1) หลักสูตร “การสร้างแนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” Design 
Thinking for Performance Working 2) หลักสูตร “ทักษะการคิดพิชิตยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 3)หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังการพัสดุภาครัฐสร้าง
เครือข่ายด้านการคลังและด้านการพัสดุ”เป็นต้น 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการแจ้งเวียนหนังสือ
รายบุคคล 5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้วยดิจิทัล (Digital Disruption) 
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 6) หลักสูตร “กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานเลขานุการ ยุค 4.0 
Executive Secretary” 7) อบรมหลักสูตร “บุคลิกภาพ สร้างความสำเร็จ Smart Personality” ภายใต้
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 8) อบรมเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและ
ความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ” เป็นต้น 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างสุของค์กรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
1. ผู้นำองค์กรเป็นต้นแบบในการเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ โดยสนับสนุนเชิงนโยบาย  

ในการสร้างสุของค์กรอย่างต่อเนื่อง  
2. กรมฯ มีขนาดเล็ก มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 362 คน แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 14 หน่วยงานทำให้

บุคลากรสานความสัมพันธ์ มีการสื่อสารระหว่างกันและกันได้ง่าย หลากหลายช่องทาง ได้แก่ Line Facebook 
Website สปอตโฆษณาต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือสร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

3. กรมฯ มีการสำรวจความต้องการของบุคลากรเป็นระยะๆ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากรกรม และนำความคิดเห็นมาสรุป นำเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและดำเนินการจัด
กิจกรรม ตามลำดับความสำคัญ  

4. กรมฯ มีทีมสร้างสุของค์กรที่ประกอบไปด้วยบุคลากรหลากหลายกลุ่มวัย จึงต้องเข้าใจและเข้าถึง
ความต้องการของบุคลากรทุกกลุ่มวัย  

5. บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นองค์กรแห่งความสุข บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป  

6. กรมฯ มีการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื ่อนการสร้างสุของค์กร เพื่อเป็นข้อมูลพื ้นฐาน  
ในการพัฒนาและสามารถนำไปต่อยอดการจัดกรรมให้ครอบคลุมทุกมิติ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบองค์กรแห่งความสุขของแต่ละกรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทราบ

ว่าแต่ละกรม ฯ มีความสุขอยู่ในระดับใด แตกต่างในด้านใด และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างไร เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรแห่งความสุข และจัดทำแผนสร้างสุของค์กรในระยะยาวต่อไป  

2. ควรมีการต่อยอดการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสุขของบุคลากรในองค์กรและมีการวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบรายปี เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงของความสุขในมิติต่าง  ๆ และ
วางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของบุคลากรต่อไป  
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กรมควบคุมโรค 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  กรมควบคุมโรค 

 
การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(HAPPINOMETER & ENGAGEMENT) 

กรมควบคุมโรค โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล  
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดการดำเนินการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน
ของบุคลากร ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กร  
แห่งความสุขเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
สนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีความสุข และเกิดความผูกพันต่อองค์กรและ
กำหนดจุดเน้นการการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวมของกรมควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่  
1) มิติสุขภาพกายดี (Happy Body) 2) มิติสุขภาพการเงินดี (Happy Money) 3) มิติการงานดี (Happy 
Work Life)ให้สอดคล้องกับทิศทางของกรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ความสุขความผูกพันของแต่ละ
หน่วยงาน โดยใช้ระบบรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (HR Report Online)  
เป็นกลไกการกำกับ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเสริมสร้างความสุขความผูกพันของหน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรค 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร สนับสนุนการ
จัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีความสุขและเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
ผลการดำเนินการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน 

อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention Rate) หมายถึง จำนวนบุคลากรสาธารณสุข
ทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง ได้แก่ 

1) ข้าราชการ 
2) พนักงานราชการ 
3) ลูกจ้างประจำ 
4) ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ/รายวัน/จ้างเหมาบริการ) 
5) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เป็นระยะเวลา≥1 ปี (1 ปีขึ้นไป) โดยเริ่ม

นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกรมควบคุมโรค จนถึงวันที่เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 เมื ่อเทียบกับจำนวนบุคลากรทั ้งหมด 5 ประเภท การจ้างที ่ปฏิบัติงานอยู ่จริง  
ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 

สูตรคำนวณอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 

 
 
 

 

= X 100 
(A) จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตลุาคม) 

(B) จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ≥1 ปี (1 ปีขึ้นไป) ณ วันที่เก็บข้อมูล 
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อัตราการคงอยู่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (Retention Rate)  

ลำดับ ประเภทบุคลากร 
จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด  

ณ 1 ตุลาคม 2563 (คน) 

1 ข้าราชการ   3,086 

2 พนักงานราชการ   866 

3 ลูกจ้างประจำ   1,098 

4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  720 

5 ลูกจ้างชั่วคราว   351 

รวม 6,121 

อัตราการสูญเสียบุคลากรกรมควบคุมโรค (ณ วันที่ 25 กันยายน 2564) 

ลำดับ ประเภทบุคลากร 

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งหมด (คน) 

อัตราการคงอยู่
ของบุคลากร 

กรมควบคุมโรค  
(ร้อยละ) 

อัตราการคงอยู่
ของบุคลากร 

กรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ 
2563 (ร้อยละ) 

ข้อมูล ณ วันที่ 
1 ต.ค. 63 

ข้อมูล ณ วันที่  
25 ก.ย. 64 

1 ข้าราชการ   3,086 2,912 94.36 95.31 

2 พนักงานราชการ  866 808 93.30 96.90 

3 ลูกจ้างประจำ   1,098 1,077 98.09 95.67 

4 พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  

720 699 97.08 95.14 

5 ลูกจ้างชั่วคราว  351 307 87.46 86.77 

รวม 6,121 5,803 94.80 95.11 

จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่า บุคลากรกรมควบคุมโรค มีอัตราการลงอยู่ ร้อยละ 94.80 โดยประเภท
บุคลากรที ่มีอัตราการคงอยู ่สูงที ่สุดคือ ลูกจ้างประจำ ร้อยละ 98.09 รองลงมาคือ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 97.08 ข้าราชการ ร้อยละ 94.36 พนักงานราชการ ร้อยละ 93.30 และประเภทบุคลากร  
ที่มีอัตราการคงอยู่ น้อยที่สุด คือ ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 87.46 โดยอัตราการคงอยู่ภาพรวมของบุคลากร  
ในปีงบประมาณ 2564 ลดลง จากปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 0.31 โดยมีสาเหตุในการลาออก 3 ลำดับแรก ดังนี้ 

1) ความก้าวหน้าในอาชีพ 
2) ย้ายกลับภูมิลำเนา 
3) ปัญหาสุขภาพ 
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ผลการสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากร กรมควบคุมโรค 
บุคลากรกรมควบคุมโรคเข้าตอบแบบสำรวจ จำนวน 4,475 คน คิดเป็นร้อยละ 77.11 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ระดับความสุขของบุคลากรภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.27 อยู่ในระดับ Happy (คุณและองค์กรต้องร่วมมือกัน 
“สร้างสุขอย่างต่อเนื่อง”) เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ Happy (คุณและ
องค์กรต้องร่วมมือกัน“สร้างสุขอย่างต่อเนื ่อง”) คือ มิติน้ำใจดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 72.61 รองลงมา คือ  
มิติจิตวิญญาณ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 72.44 มิติสังคมดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.43 และมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
มิติสุขภาพการเงินดี มีคาเฉลี่ย เท่ากับ 54.82 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรกรมควบคุมโรค ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

มิติ 
ปีงบประมาณ 

2563 
ปีงบประมาณ 

2564 
ผลการสร้างสุข 

1 Happy Body / สุขภาพกายด ี 65.79 64.97 ลดลง 

2 Happy Relax / ผ่อนคลายด  58.82  58.46 ลดลง 

3 Happy Heart / น้ำใจด ี 72.55  72.61 เพิ่มข้ึน  

4 Happy Soul / จิตวิญญาณด ี 73.25 72.44  ลดลง 

5 Happy Society / สังคมด ี 68.58  68.43 ลดลง 

6 Happy Family / ครอบครัวดี 66.29 64.50  ลดลง 

7 Happy Brain / ใฝ่รู้ด ี  65.57  64.87 ลดลง 

8 Happy Money / สุขภาพการเงินด ี 54.30 54.82 เพิ่มข้ึน 

9 Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี  66.58 66.32 ลดลง 

ภาพรวม 65.75 65.27 ลดลง 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติสุขภาพกายดี  

ข้อที่ Happy Body / สุขภาพกายดี X̅ แปรผล 

1 โดยปกติทา่นกินอาหารเชา้โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วนั 75.88 Very Happy 

2 ปัจจุบนัท่านออกกำลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วนั 31.88 Unhappy 

3 ปัจจุบนัท่านสบูบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น หรือไม่ 91.20 Very Happy 

4 ปัจจุบนัท่านดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหลา้ เบียร์ ไวน์ สาโท
หรือสุราพื้นบ้านหรือไม่ 

69.72 Happy 

5 โดยรวมแล้วทา่นพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่ 56.17 Happy 

ภาพรวม 64.97 Happy 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติผ่อนคลายดี  

ข้อที่ Happy Relax / ผ่อนคลายดี X ̅ แปรผล 

1 โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ 56.41 Happy 

2 โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาห์ ท่านทำกิจกรรมเพ่ือเป็นการพักผ่อน
หย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง  
ช็อปปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่ 

55.87 Happy 

3 โดยรวมแล้วท่านมีความเครียด (เครียดจากการทำงาน/เรื่อง
ครอบครัว/เรื่องอ่ืนๆ) บ้างหรือไม่ 

58.95 Happy 

4 โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามท่ีท่านคาดหวัง 
หรือไม่ 

53.19 Happy 

5 เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับ
ปัญหาได้หรือไม่ 

67.89 Happy 

ภาพรวม 58.46 Happy 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติน้ำใจดี 

ข้อที่ Happy Heart / น้ำใจดี X ̅ แปรผล 

1 โดยรวมแล้วท่านรู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้างหรือไม่ 76.21 Happy 

2 โดยรวมแล้วท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่ 74.05 Happy 

3 โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดีในการทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม
หรือไม ่

78.64 Happy 

4 โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น 
การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ หรือไม่ 

63.69 Happy 

5 โดยรวมแลว้ท่านได้ทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเองและมี
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติกเป็นต้น 

70.45 Happy 

ภาพรวม 72.61 Happy 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติจิตวิญญาณดี  

ข้อที่ Happy Soul / จิตวิญญาณดี X ̅ แปรผล 

1 โดยรวมแล้วท่านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทานหรือไม่ 66.67 Happy 

2 โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบหรือไม่ 60.22 Happy 

3 โดยรวมแล้วท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สำนึกผิด 73.44 Happy 

4 โดยรวมแล้วท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีส่วน
รับผิดชอบ 

78.55 Happy 

5 โดยรวมแล้วท่านตอบแทนผู้มีพระคุณหรือช่วยเหลือท่าน 83.34 Happy 

ภาพรวม 72.61 Happy 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติครอบครัวดี  

ข้อที ่ Happy Family / ครอบครัวดี X ̅ แปรผล 

1 ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอหรือไม ่ 57.80 Happy 

2 ท่านทำกิจกรรม (ออกกำลังกาย ทำบญุ ซื้อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว 56.94 Happy 

3 โดยรวมแล้วท่านมคีวามสุขกับครอบครัวของท่านหรือไม่ 78.77 Happy 

ภาพรวม 64.50 Happy 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติสังคมดี  

ข้อที่ Happy Society / สังคมดี X ̅ แปรผล 

1 โดยรวมแล้วเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่านหรือไม่ 72.71 Happy 

2 โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคมของสังคมหรือไม่ 80.22 Very Happy 

3 โดยรวมแล้วท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่ 70.60  Happy 

4 โดยรวมแล้วเมื่อท่านมีปัญหาท่านสามารถขอความช่วยเหลือจาก
คนในชุมชนหรือไม่ 

65.39 Happy 

5 โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุขหรือไม่ 58.52 Happy 

6 โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขหรือไม่ 63.15 Happy 

ภาพรวม 
 

Happy 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติใฝ่รู้ดี 

ข้อที่ Happy Brain / ใฝ่รู้ดี X ̅ แปรผล 

1 โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ หรือไม่ 

70.45 Happy 

2 โดยรวมแล้วท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตหรือไม่ 73.87 Happy 

3 ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน  
เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองหรือไม่ 

50.28 Happy 

ภาพรวม 64.87 Happy 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติสุขภาพการเงินดี 

ข้อที่ Happy Money / สุขภาพการเงินดี X ̅ แปรผล 

1 ท่านรู้สึกว่าการผ่อนชำระหนี้สินต่างๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบัน
เป็นภาระหรือไม่ 

55.29 Happy 

2 ท่านผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่ 84.27 Very Happy 

3 โดยรวมแล้วท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนหรือไม่ 32.79 Unhappy 

4 โดยรวมแล้วค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็น
อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน 

46.91 Unhappy 

ภาพรวม 54.82 Happy 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายข้อคำถามมิติการงานดี 

ข้อที่ Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี X ̅ แปรผล 

1 งานของท่านมีความท้าทายและส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
หรือไม ่

64.91 Happy 

2 งานของท่านมีความชัดเจนของโอกาสในการเติบโตในตำแหน่ง
หน้าที่หรือไม่ 

49.46 Unhappy 

3 งานของท่านในขณะนี้มีความมั่นคงหรือไม่ 69.08 Happy 

4 ในการทำงานท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
ข้อเสนอแนะกับนายจ้างหรือหัวหน้างานหรือไม่ 

60.12 Happy 
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ข้อที่ Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี X ̅ แปรผล 

5 ท่านได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/พรบ.
ข้าราชการ 2551 /พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2547 /
กฎหมายอื่นๆ จากองค์กรท่านหรือไม่ 

69.92 happy 

6 ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้าง
ประจำปีที่ผ่านมาด้วยความเหมาะสมหรือไม่ 

59.01 happy 

7 ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจาก
องค์กรของท่านเป็นอย่างไร 

87.20 happy 

8 ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับ
จากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร 

83.91 Very Happy 

9 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการ
ทำงาน (การถูกฟ้องร้อง/การได้รับอันตรายจากการทำงาน ฯลฯ) 

56.67 Very Happy 

10 ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กรหรือไม่ 60.63 Happy 

11 ท่านพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กรหรือไม่ 62.03 Happy 

12 ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่ 58.44 Happy 

13 โดยรวมแล้วที่ทำงานของท่านให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม
หรือไม่ 

71.84 Happy 

14 โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ทำงานของท่านเหมือนพ่ีเหมือนน้อง
หรือไม่ 

68.85 Happy 

15 โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานในที่ทำงานหรือไม่ 74.27 Happy 

16 โดยรวมแล้วในที่ทำงานของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
แบบอย่างการทำงานระหว่างกันหรือไม่ 

65.89 Happy 

17 โดยรวมแล้วท่านทำงานอย่างมี “ความสุข” หรือไม่ 65.16 Happy 

ภาพรวม 66.32 Happy 

 
ระดับความผูกพันของบุคลากรภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.44 มีความผูกพันอยู่ในระดับ มาก 

(คุณและองค์กรต้องร่วมมือกัน “สร้างสุขอย่างต่อเนื่อง”) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ Strive (ภูมิใจ 
องค์กร) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 73.49 รองลงมา คือ ด้าน Say (กล่าวถึงองค์กร) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.33 และด้าน 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ Stay (อยู่กับองค์กร) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.51  
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยผูกพันภาพรวม 

ด้าน X ̅  

Say (กล่าวถึงองค์กร) 67.33 

Stay (อยู่กับองค์กร) 64.51 

Strive (ภูมิใจองค์กร) 73.49 

ภาพรวม 68.44 

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ยผูกพันรายข้อคำถาม ด้านกล่าวถึงองค์กร 

ข้อที่ Say (กล่าวถึงองค์กร) X ̅ 

1 ท่านจะแนะนำญาติ/เพื่อน/คนรู้จักมาทำงานที่องค์กรของท่านหรือไม่ 55.68 

2 หากมีใครกล่าวถึงองค์กรในทางไม่เหมาะสม ท่านจะปกป้ององค์กรของท่านหรือไม่ 72.02 

3 ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ทำงานในองค์กรนี้หรือไม่ 74.28 

ภาพรวม 67.33 

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ยผูกพันรายข้อคำถาม ด้านอยู่กับองค์กร 

ข้อที่ Say (กล่าวถึงองค์กร) X ̅ 

1 ขณะที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้ หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเม่ือสำเร็จการศึกษาแล้ว 
ท่านจะทำงานต่อหรือว่าลาออก 

72.37 

2 ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปทำงานท่านพร้อมที่
จะไปหรือไม่ 

59.27 

3 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่านทำงานในปัจจุบันหรือไม่ 61.88 

ภาพรวม 64.51 

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยผูกพันรายข้อคำถาม ด้านภูมิใจองค์กร 

ข้อที่ Say (กล่าวถึงองค์กร) X ̅ 

1 ท่านทุ่มเททำงานเพ่ือประโยชน์ขององค์กรของท่านหรือไม่ 77.35 

2 ท่านเป็นคนคิดใหม่ ทำใหม่ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่านหรือไม่ 69.84 

3 ในแต่ละวันท่านทำงานอย่างมีเป้าหมายหรือไม่ 73.28 

ภาพรวม 73.49 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายในให้ความสำคัญต่อนโยบายการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร  
ที่กรมควบคุมโรคกำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามแนวทางการเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน
ของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร สนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีความสุข 
และเกิดความผูกพันต่อองค์กร โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 กิจกรรม
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทคนิคการออมเงิน 

ผลการดำเนินงาน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร โดย  
1) จัดทำแผนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรในหน่วยงานเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรในหน่วยงานเนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) 
- กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 
- กิจกรรมยกย่อง ชมเชย ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
- กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน 
- เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพ่ือปลูกฝังจิตใจที่ดีงาม 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เทคนิคการออมเงิน 
2) จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการประสานงานเพื ่อสร้างเ ครือข่ายงาน

ตรวจสอบภายในและเสริมสร้างกลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศในยุค New Normal ในวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและสามารถนำ
ความรู ้ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อสนับสนุนให้การ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ยความสุขและความผูกพันตามผลสำรวจ Happinometer 
1) ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม เท่ากับ 68.12 
2) ค่าเฉลี่ยความผูกพันภาพรวม เท่ากับ 70.64 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความสุขและความ

ผูกพันของหน่วยงานเป็นอย่างดี โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาร่วม
ดำเนินกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมของหน่วยงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค 

 
กองโรคติดต่อนำโดยแมลงได้ดำเนินการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยมุ่งหวังให้บุคลากรในองค์กรมีความสุข ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและสามารถบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร รวมถึง ความผาสุกในครอบครัวชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่ งการดำเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้อง กับ ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 
2563 – 2567) ประเด็นที่ 3 การพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพัน
และสุขภาวะองค์กรที่ดี  

ผลการดำเนินงาน  
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

และ สร้างความผูกพันต่อองค์กรเป็นไปได้ยาก ซึ่งกองโรคติดต่อนำโดยแมลงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
มาตรการ DMHTT ของกรมควบคุมโรค โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

1. กิจกรรมไลน์กลุ่ม “ตลาดตบยุง” (ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money))  
กองโรคติดต่อนำโดยแมลงได้จัดทำไลน์กลุ่ม “ตลาดตบยุง” เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริม

ให้แก่ บุคลากรกองโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ในวันที่ 24 มกราคม 2563 จากการ
ติดตามผล ในปี 2564 พบว่า มีสมาชิกในกลุ่มมีจำนวน 78 คน (ปี 2563) ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายอาหาร ขนม 
ของใช้ และมีการซื้อขายเป็นประจำทุกสัปดาห์  

2. กิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำไตรมาส (ด้านการงานดี (Happy Work Life))  
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของ 

บุคลากรในหน่วยงานให้มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการซึ่งกันและกัน  
โดยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นเป็นประจำทุก 4 เดือน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในกองโรคติดต่อ 
นำโดยแมลงและบุคลากรจากภายนอกได้เข้ามาเป็นวิทยากรเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สอนงาน 
หรือความรู้เทคนิคที่ตนเองมีอยู่แก่บุคคลอื่นๆ ส่งผลให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยหัวข้อความรู้มีหลากหลาย ดำเนินการได้จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละประมาณ 25 คน 

 

วันที่ หัวข้อการบรรยาย ชื่อวิทยากร 

24 พ.ย.63 การรับมือการระบาดของ 
โควิดระลอกที่สอง 

วิทยากรจากกองระบาดวิทยา 
วิทยากรจากกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

23 มี.ค.64 งานวิจัยเกี่ยวกับการรักษา
เรื่องไข้เลือดออก (ใช้ระบบ 
Zoom ร่วมด้วย) 

ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์พงศ์ราม รามสูต  
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี และ
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 มิ.ย.64 การเขียนผลงานเพ่ือลง
ตีพิมพ์ในวารสาร 

นางดวงกมล หาทวี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
นางเรวดี คำเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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วันที่ หัวข้อการบรรยาย ชื่อวิทยากร 

27 ส.ค.64 การดำเนินงานภายใต้การ
ระบาดของโควิค (ใช้ระบบ 
Zoom ร่วมด้วย) 

นางศิริพร ยงชัยตระกูล หวัหนา้กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลงอ่ืน 
นายรุ่งนิรันดร์ สุขอร่าม นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นายวิโรจน ์เล้งรักษา นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวธรรณิการ์ ทองอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นางภรภัทร เขียวขจี เจา้พนักงานการเงินและบัญชชีำนาญงาน 
นายณัทปพัฒน์. กุลภาญา พนักงานขับรถ 

ผลจากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
จากการสำรวจความสุข และความผูกพันของบุคลากร กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที่ 19 ก.ค.- 31 ส.ค.64 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 116 คน  
ผลการประเมินเมื่อเทียบกับผลการสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของการสร้างเสริม

ความสุข 3 ด้าน ที่เป็นจุดเน้น พบว่า  

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง 3 ด้าน (จุดเน้น) เทียบปี 2563 และ 2564  

หัวข้อ ค่าเฉลี่ยปี 2563 ค่าเฉลี่ยปี 2564 ผลการสร้างสุข 

1. สุขภาพกายดี (Happy Body) 65.28 65.43 เพิ่มขึ้น 

2. สุขภาพเงินดี (Happy Money) 53.54 52.43 ลดลง 

3. การงานดี (Happy Work Life) 63.65 64.74 เพิ่มขึ้น 

ภาพรวม 63.05 63.93 เพิ่มขึ้น 

ระดับความผูกพัน 63.42 66.07 เพิ่มขึ้น 

จากตารางจะเห็นได้ว่า ในส่วนของ สุขภาพกายดี (Happy Body) การงานดี (Happy Work Life) 
และค่าเฉลี่ยภาพรวมเพ่ิมข้ึน แต่ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) มีค่าเฉลี่ยลดลง  

ค่าเฉลี ่ยความผูกพันของบุคลการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงโดยรวม เพิ ่มจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ที่ร้อยละ 63.42 เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 66.07  

ปัจจัยความสำเร็จ  
การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ได้รับแนวทางการ

ดำเนินงานที่ชัดเจนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ซึ่งได้กำหนดนโยบาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละปีที่เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั ้งยังได้รับความสำคัญจากผู ้บริหารหน่วยงาน ในการให้ข้อเสนอแนะ  
เข้าร่วมในทุกกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในองค์กร ทั้งที่เป็นทีมงานผู้ดำเนินการและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ข้อเสนอในการพัฒนา  
ในการดำเนินการขับเคลื ่อนองค์กรสร้างสุขปี พ.ศ. 2565 ควรคำนึงถึงผลการสำรวจที ่ค ้นพบ  

ควรนำหัวข้อที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ (Unhappy) มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรให้ทันท่วงที รวมทั้ง คิดกิจกรรมให้สอดรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค 

 

การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขเกิดความ  
ยึดมั่นผูกพัน จงรักภักดี และทำงานกับองค์กรตลอดไป ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร จึงนับเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการบริหารองค์กร เพราะมีความเชื่อมโยงกับความพึงพอใจในการทำงานการธำรงรั กษาบุคลากร  
การย้ายหน่วยงาน และการลาออก เป็นความรู้สึกไว้วางใจเชื่อถือว่าองค์กรจะไม่ทอดทิ้งเมื่อเขาประสบปัญหา 
และเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการปฏิบัติงานผู้ที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่มีความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กรต่ำ องค์กรที่สามารถทำให้บุคคลมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรมากจะทำให้บุคคลมีความ
ปรารถนาที่จะอยู่ในองค์กร ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรในทางตรงกลับกันก็จะส่งผลต่อการลาออกย้ายหน่วยงานหรือมีความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์กรน้อยลง กระทบต่อพฤติกรรมการทำงานประสิทธิผลและเป้าหมายขององค์กรด้วย  

ผลการดำเนินงาน  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร  

แห่งความสุขภายใต้นโยบาย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับผิดชอบ มีคณะกรรมการสร้างองค์กร 
แห่งความสุข (Happy Workplace) มีแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุข ความผูกพัน และมีการดำเนินงาน
ตามแผน มีผู้บริหารและคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ทุกไตรมาส มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
รับทราบ รอบ 6,12 เดือน และหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หน่วยงานจะประเมิน
ความสุขความผูกพันบุคลากรทุกปี ซึ่งผลการประเมิน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความสุขและความผูกพันบุคลากร
เพ่ิมข้ึนทุกปี และในปี พ.ศ. 2564 ภาพรวมระดับความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน Happy (ค่าเฉลี่ย 68.51) 
ทุกมิติมีค่าเฉลี่ยที่ระดับ Happy ค่าเฉลี่ยระดับ BMI เฉลี่ยของบุคลากรในหน่วยงาน ค่า BMI 25.22 อยู่ใน
เกณฑ์อ้วน/โรคอ้วนระดับ 2 ภาวะเสี่ยงต่อโรคอันตรายระดับ 2 ภาพรวมระดับความผูกพันของบุคลากร  
ในหน่วยงาน Happy (ค่าเฉลี่ย 74.99) และภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความสุข
และความผูกพันต่อองค์กรที่หน่วยงาน จัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับ Happy (ค่าเฉลี่ย 60.30) สำหรับมิติ
ที่ประเด็นใดค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ หน่วยงานกำหนดวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนในปีงบประมาณถัดไป  
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การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Mentoring Program จำนวน 13 เรื่อง (คู่) 
2. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ผบต., ผบก. จำนวน 2 คน 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะผ่านระบบ E Learning ของ ก.พ. 
4. ประชุมราชการเพ่ือฝึกทักษะด้านการสอบสวนโรค การเก็บสิ่งส่งตรวจ การสวมเครื่องป้องกันตัวเอง

และการปฏิบัติงานเมื่ออยู่เวร SAT ในสถานการณ์โควิด (COVID-19) 
5. อบรมพัฒนาทักษะ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

ข้อเสนอในการพัฒนา 
กระทรวงควรมีกลไกการสร้างสุขเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม และความยั่งยืน อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการมุ ่งเน้น 
การสร้างสุขภายในองค์กร โดยได้นำข้อมูลผลการสำรวจ Happinometer ในภาพรวมมาเป็นองค์ประกอบ
ส่วนหนึ่งร่วมกับการสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ 
2563 เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผนเพื ่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของ
บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
และนำแผนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

ในส่วนของกลไกในการสร้างสุขให้เกิดการมีส่วนร่วม และความยั่งยืนในระดับองค์กร กรมได้มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการสร้างสุข  
ในระดับหน่วยงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการกำหนดให้
หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดตั้งคณะทำงาน ทีมงาน หรือทีมงานในรูปแบบอื่น ที่จะ
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขภายใต้บริบทของแต่ละหน่วยงาน และในระดับกรม จึงได้
มีการดำเนินกิจกรรมการสร้างสุขท่ัวทั้งองค์กร ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร องค์ประกอบสำคัญที่จะส่งผลให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ

บรรลุผลสำเร็จได้ เกิดจากความร่วมมือที่ของบุคลากรทุกคน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสุขแก่บุคลากรอย่างแท้จริง นอกเหนือจากนั้นการ
สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลของกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การสร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งวิธีการที่ใช้เช่น 
การจัดประกวดแข่งขัน จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรร่วมกิจกรรมมากขึ้น จนเป็นแรงผลักดันและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ความเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากทั้งผู้บริหารระดับกรม 
และผู้บริหารระดับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เพราะเมื่อผู้บริหารเห็น
ความสำคัญของการสร้างความสุขให้กับบุคลากร ก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามแผน
กิจกรรม เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่จะสร้างความสุขให้กับบุคลากรของกรม ตลอดจนควรมีการกำกับและ
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งมีการทบทวนผลการดำเนินในปีที่ผ่านมา การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม การถอดบทเรียนและ
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือใช้ประยุกต์กับกิจกรรมอื่น ๆ  
ในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การจะเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

ระบบ และมีความสอดคล้องกัน ทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหารงาน สวัสดิการและกิจกรรม
ภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อีกทั้งการมีนโยบายที่ชัดเจนและให้ความสำคัญ การมีแผนการ
ดำเนินงานที ่สามารถปฏิบัติได ้จร ิง ตลอดจนกระบวนการติดตาม การประเมินผลที ่ม ีประสิทธิภาพ  
การถ่ายทอดนโยบายที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง 

26



ตวัอย่างกิจกรรมและภาพประกอบ 
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา 
1) โครงการ Happy Body Fit & Firm กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้

บุคลากรได้ออกกำลังกาย รวมทั้งเพื ่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างบุคลากร  
โดยกำหนดให้มีการออกกำลังกายทุกวันพฤหัสบดี และแข่งขันการสะสมจำนวนก้าวในแต่ละวัน จำนวนไม่น้อยกว่า 
500,000 ก้าว เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2564 ผลการดำเนินโครงการ 
สรุปว่าบุคลากรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการโดยการออกกำลังกายทุกเย็นหลังเลิกงาน โดยเมื่อสิ ้นสุด
โครงการมียอดสะสมจำนวนก้าวของแต่ละคนสูงสุด 813 ,384 ก้าว รองลงมา คือ จำนวน 666,243 ก้าว 
572,957 ก้าว 501,975 ก้าว และ 500,561 ก้าว ตามลำดับ ผลที่ได้รับคือทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นเสริมสร้างนิสัย
รักการออกกำลังกาย มีสุขภาพกายที่ดีส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการทำงาน รวมทั้งเกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 

2) กิจกรรม Morning exercise บริหารร่างกายทุกเช้าวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี กิจกรรมลานเพลิน 
ร้อง เต้น เล่นกีฬา ได้จัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่ในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่  
ได้ออกกำลังกายร่วมกัน เป็นการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากการปฏิบัติงาน 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ และกีฬา 
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2. ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน 
1) Happy Workplace กลยุทธ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื ้อต่อการทำงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในสถานที่ทำงาน รณรงค์ด้านอนามัย  
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน นำไปสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

2) การส่งเสริมและสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เพื่อนำขยะเศษอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดียิ่งขึ้น 

3) การสร้างเส้นทางสำหรับการขนย้ายขยะอันตรายติดเชื้อและสถานที่พักขยะอันตรายติดเชื้อ 
4) กิจกรรมลดและคัดขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
5) กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ ภายในและภายนอกสำนักงาน 
 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน 
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3. ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
1) กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนต่อเนื่องทุกปี โดยให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สับเปลี่ยนหมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันในองค์กรและช่วยให้
เกิดความสามัคคีในการทำงาน 

2) การจัดกิจกรรมนำหลักทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมไทยเข้ามาใช้ในการขัดเกลาจิตใจ โดยจัด
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะบรรยายและจัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
เพ่ือพัฒนาจิตใจและส่งเสริมการมีสติและสมาธิในการทำงานและจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความดี” เพื่อให้บุคลากร
ได้มาแชร์ประสบการณ์ทำความดีและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืน 

3) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์และวันศุกร์ 
4) กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สู่องค์กรคุณธรรม

ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิด เพื่อค้นหาพฤติกรรมที่  
พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของหน่วยงาน และนำไปสู่การค้นหาอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ท่ีกำหนด 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 
1) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติร่วมกันโดยการ

ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่บุคลากรอย่างทั่วถึง รวมทั้งการมีกลุ่มไลน์  
เพ่ือสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน 

2) การจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ ซึ ่งจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เกิดความผูกพันและความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน 

3) กิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “การลด/คัดแยกขยะอย่างฉลาด SMART BLQS” เป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นแบบอย่างการลดและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งผลที่ได้รับในระยะยาว
จะส่งผลให้บุคลากรเกิดความร่วมมือและตระหนักในการทำให้สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานน่าอยู่และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

4) โครงการ “สวนผัก ปันสุข” ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ โดยแบ่งพื้นที่แปลงผักให้แต่ละกลุ่มงาน
ช่วยกันดูแลรับผิดชอบ จัดกิจกรรมปลูกมะละกอโดยจับคู่บัดดี้ที ่อยู่ต่างกลุ่มงาน เป็นการสานสัมพันธ์และ
เสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กร และได้พบปะพูดคุยกันในระหว่างมาดูแลรดน้ำต้นไม้และ 
ได้องค์ความรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการสร้างความสัมพันธ์ 
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5. ด้านสวัสดิการ/การเงิน แบบพอเพียง 
1) กิจกรรม “ตลาดนัด ปันสุข” โดยให้บุคลากรนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เสื้อผ้า  

มือสองท่ีอยากนำมาส่งต่อในราคาถูกหรือนำมาแบ่งปันให้กับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
2) กิจกรรม BDN Market กลุ่มไลน์สำหรับสั่งซื ้อ และขายอาหารกันเองภายในกลุ่มบุคลากรภายใน

หน่วยงาน โดยบุคลากรสามารถเป็นได้ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ผู้ขายอาจจะทำอาหารด้วยตัวเอง หรือรับคำสั่งซื้อ
ล่วงหน้าเพื่อไปซื้อที่ร้านอาหาร แล้วนำมาส่งในวันที่แจ้งไว้ ผู้ซื้อแจงรายการอาหารและจำนวนที่ต้องการ  
การชำระเงินสามารถชำระได้ทั้งเงินสด การโอนผ่านธนาคาร หรือสามารถใชสิทธิ์คนละครึ่งได้ 

3) การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านแม่โจ้  
รู้แนวทางและวิธีการทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว จากสถานที่และประสบการณ์จริงของวิทยากร การฝึก
จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการวางแผนการเงินและการออมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
การร่วมกันปลูกผักสวนครัวที่หน่วยงาน ประกวดผลผลิตผักสดและนำผลิตผลที่ปลูกได้ มาประกอบอาหาร
รับประทานร่วมกัน 

4) ส่งเสริมให้บุคลากรใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรนำสินค้ามาขายใน
ราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่บุคลากร 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านสวัสดิการ/การเงิน แบบพอเพียง 
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6. ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
1) กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันและทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมด้าน

จิตอาสาและมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับบริจาค
ปฏิทินเก่าเพื่อมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแปลเป็นอักษรเบลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา 

2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแบ่งปันน้ำใจ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
กรุงเทพมหานคร และบ้านราชาวดีหญิง 

3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพับถุงจากกระดาษ เพ่ือสำหรับใช้เป็นถุงยามอบให้กับโรงพยาบาล 
4) กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ การเข้าร่วมโครงการระดมทุน สร้างงานสร้างชาติ 

“ผลไม้กระจายบุญ วัดสวนแก้ว” วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินมาปลูกพืชสวนและสร้างแรงงานให้กับ
คนงานที่ว่างงาน ผู้ร่วมโครงการจะได้ปันผลในรูปของผลไม้ตามฤดูกาลเมื่อครบ 3 ปี ถึงจะได้เงินคืน 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 
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7. ด้านการยกย่องชมเชย 
1) กิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และบุคลากร

ดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2) กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชย และรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับการบันทึกคนดี ถือเป็น

บุคคลต้นแบบของหน่วยงาน 
3) กิจกรรมโครงการธนาคารความดี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ส่งเสริมให้บุคลากร

ร่วมกันบันทึกความดีไม่ว่าจะเป็นความดีที่ทำต่อตนเอง ต่อผู้อื่นรวมถึงการชื่นชมความดีของบุคคลในหน่วยงาน
ซึ่งในแต่ละปีจะมีการสรุปผลผู้ที่มีความดีสูงสุด และผู้ที่ได้รับคำชมสูงสุดโดยมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ  
ให้มีการปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป เป้าหมายของกิจกรรมเน้นการพัฒนาที่ตนเองก่อนเสมอ ไม่ว่า 
จะเป็นด้านคุณธรรมด้านการทำงาน หรือด้านอ่ืน ๆ จึงค่อยยกระดับตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมด้านการยกย่องชมเชย 
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ตัวอย่างคลิปวิดีโอกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 

 

 
 
 
 
 
 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. สถาบันวิจัยสมุนไพร 
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กรมสุขภาพจิต 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด

กระทรวงสาธารณสุขที่ 60 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 60.2 กรมวิชาการมีองค์กร 
แห่งความสุขที ่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ซึ ่งกำหนดให้  
ในปีงบประมาณ 2564 กรมวิชาการจะต้องส่งผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
ในระดับหน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและต้นแบบ กรมวิชาการละ 1 แห่ง  

กรมสุขภาพจิตซึ่งเป็นกรมวิชาการส่วนกลางที่มีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 44 หน่วยงานมีบุคลากร 
ทุกประเภท ได้แก่ 1) ข้าราชการ 2) ลูกจ้างประจำ 3) พนักงานราชการ 4) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตาม 
เกณฑ์การประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและต้นแบบ โดยกรมสุขภาพจิตมีหน่วยงานที่ส่งผลการ
ดำเนินงานจำนวนทั้งสิ ้น 44 หน่วยงาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข  
กรมสุขภาพจิตได้มีการคัดเลือกหน่วยงานทีมีคุณภาพและต้นแบบและมีผลการพิจารณา ดังนี้ 

อันดับที่   1. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ชื่อผลงาน มหกรรม ความสุขหลายมิติ 
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชื่อผลงาน ห้องนิรมิต 
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ชื่อผลงาน โครงการสวนผักพอเพียง ห่างไกลความเครียด 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารกรมสุขภาพจิตมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ ประกาศ

นโยบายองค์กรแห่งความสุขไปยังบุคลากรทุกระบบ 
2. ผู้บริหารมีการสนับสนุน และมีส่วนรวมในการดำเนินงาน รวมถึงการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
3. กรมสุขภาพจิตมีทีมนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะของกรมสุขภาพจิต ของทุกหน่วยงานในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างครอบคลุม 
4. บุคลากรของกรมสุขภาพจิต มีความพร้อมใจ ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในระดับหน่วยงาน

ส่งผลให้กรมสุขภาพจิต มีผลการดำเนินงานในระดับสูง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสขุภาพจิต

กระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน ตามแนวทาง  
“องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ” 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่ดูแลผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน อยู่บนอาณาเขต 421 ไร่ มีบุคลากร จำนวน 612 คน ภายใต้การบริหาร
ของแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ซึ่งได้ประกาศนโยบายให้บุคลากรในองค์กรทุกคนทราบโดยทั่วกันว่า 
ท่านสนับสนุนงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 
พัฒนาระบบบริการแบบ Smart Hospital บูรณาการงานสุขภาพจิตทุกช่วงวัยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ 
และพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศโดยใช้สติ (Mindfulness) ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ซึ่งได้สื ่อสารนโยบายนี้ไปยังหัวหน้ากลุ่มภารกิจต่าง  ๆ 
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและมีการแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความสุขขององค์กร โดยมีรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธาน และบุคลากรจากทุกกลุ่มภารกิจขององค์กรเป็นคณะกรรมการ มีบทบาท
ในการจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างความสุข จัดทำโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับองค์กร 
โดยเสนอความก้าวหน้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้าต่าง ๆ เป็นระยะ 

แผนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากร 
เป็นบุคคลที่สุข ดี และเก่ง ผ่านการสร้างความสุข 8 ด้านรวมถึงการรักษาดุลยภาพชีวิตการทำงานและชีวิต
ส่วนตัว โดยใช้โปรแกรมสร้างสุขด้วยสติ หรือ Mindfulness In Organization เป็นฐาน โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 

1.1 การสร้างบรรยากาศของการทำงานอย่างมีสติ 
- การส่งเสริมการทำสมาธิก่อน-หลังการทำงาน ก่อนการประชุม 
- การส่งเสริมให้บุคลากรนำสติไปใช้ในชีวิต 
- กิจกรรม I Can Change by สติ 
- กิจกรรม Happiness Calenda 
- กิจกรรมประกวด เรื่องเล่าสติในการทำงาน/ การใช้ชีวิต/ การใช้สติ ยุค Covid 
- กิจกรรมจริยสติสนทนาในกลุ่มภารกิจการพยาบาล 

1.2 การส่งเสริมสุขภาพและความสุขตามหลัก Happy 8 
Happy Body 

- การตรวจสุขภาพประจำปี 
- การให้ความรู้การดูแลตนเองให้กับกลุ่มเสี่ยง 
- กิจกรรมแข่งขันลดน้ำหนักประจำปี 
- การตรวจสมรรถภาพทางกายให้กับกลุ่มเสี่ยง 
- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบำบัดเป็นการปลูกผักสวนครัวรอบหน่วยงาน 

Happy Heart 
- กิจกรรมจิตอาสา พาสุข (ปลูกต้นไม้ในโรงพยาบาล) 
- กิจกรรมบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลที่นำสติไปใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตจนเป็นต้นแบบแก่ผู้อื่น 
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Happy Relax 
- กิจกรรมออกกำลังกายระหว่างการทำงาน 
- กิจกรรมการทำ Body Scan ระหว่างพักเที่ยง 

Happy Soul 
- กิจกรรมทำบุญวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีเดือนเกิด 
- ทำบุญวันสำคัญทางศาสนา หรือวันเกิดโรงพยาบาล 
- กิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติ ทำสมาธิ และฟังพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9  

ณ อาคารผู้ป่วยนอก 
- แข่งขันประกวดเรื่องเล่า การนำสติไปใช้ 

Happy Brain 
- ชั่วโมงเรียนรู้หรรษา ทั้ง Onsite และ Online ของศูนย์เรียนรู้ ทุกวัน 
- กิจกรรมแข่งขัน Sudoku ชิงแชมป์ประจำปี และทุกวันพุธ 
- กิจกรรมเสวนา Movie Club เรียนรู้จากภาพยนตร์ 
- กิจกรรม Journal Club และ Nursing Conference ของกลุ่มภารกิจการพยาบาล 

Happy Money 
- กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว เดือนละ 1 ครั้ง 
- กิจกรรมขายสินค้าในกลุ่ม Line 
- ประกวด Happy Money Project 
- ขายขยะ 
- การให้ความรู้เรื่องการออมเงิน 

Happy Society 
- กิจกรรมจิตอาสา สร้างสุข (มอบยางยืดให้ผู้สูงอายุ ปลูกป่าชายเลน มอบทุนการศึกษาให้เด็ก

นักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร และสอน CPR นักเรียน) 
- กิจกรรมออกหน่วยบำรุงสุขร่วมกับอำเภอ 

Happy Family 
- กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมให้กำลังใจในการเคารพศพ 

1.3 การจัดสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรมีความสะดวกและปลอดภัยในการทำงาน 
- การจัดการสภาพแวดล้อมท่ัวไป เช่นถนน ต้นไม้ 
- การจัดสวน และสถานที่ออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและภายใน 
- การเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดแบบประหยัดไฟ 
- การจัดสวนหย่อมบนอาคาร 
- การจัดการทำน้ำดื่มสะอาดให้บุคลากร 
- การจัดสถานที่จอดรถมีหลังคา 

1.4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมอย่างสม่ำเสมอ 
- กิจกรรมตลาดนัดความรู้ และนวัตกรรม 
- กิจกรรมมหกรรมสุขภาพและความสุข 
- กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ที่มอบรางวัลให้บุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นของหน่วยงาน 
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1.5 การมีเวทีของการนำเสนอความคิดเห็น และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่นกิจกรรมมหกรรม
คุณภาพซึ่งการดำเนินงานทั้งหมด จะมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 

1) คณะทำงานเสริมสร้างความสุขขององค์กร 
2) ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และสติในองค์กร  

ซึ่งทำงานร่วมกับพี่เลี้ยง MIO ของหน่วยงาน 
3) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
4) ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ประสานกับคณะกรรมการ

คุณภาพทั้งหมด 

กระบวนการที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน 
ประกอบด้วย 

2.1 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 
โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับสภาพความปลอดภัยของบุคลากรอย่างยิ่ง โดย มอบหมายให้กลุ่มงาน

โครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม ทำหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับบุคลากรและผู้รับบริการ เช่น ต้นไม้เก่า สภาพถนนพังชำรุด หรือเมื่อเกิดปัญหา  
น้ำท่วมขัง เป็นต้น และจากผลการสำรวจปัญหาความต้องการหอพัก ที่จอดรถ ถนนที่ปลอดภัย ทางโรงพยาบาลได้
จัดการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งการสร้างอาคารพัก 2 แห่งให้กับบุคลากร สร้างที่จอดรถแบบมีหลังคาให้กับบุคลากร 
จัดตู้ขายของอัตโนมัติ จัดรถคิตตี้เพื่อรับส่งเอกสารระหว่างอาคารผู้ป่วยในกับอาคารสำนักงานเพื่อลดการ
เดินทางของบุคลากรที่แต่ละหน่วยงานใช้รถมอเตอร์ไซด์ส่วนตัว เป็นต้น 

นอกจากนี ้โรงพยาบาลยังจัดสถานที ่ออกกำลังกายทั ้งกลางแจ้ง และในร่มเพื ่อให้บุคลากร 
และผู้รับบริการสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทั้งในและนอกเวลา ส่วนในบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการ
ปวดจากการทำงาน หรือ Office Syndrome นอกจากใช้บริการนวดที่อาคารแพทย์แผนไทยแล้ว ยังมีการเปิด
ให้บริการเฉพาะในอาคารสำนักงานในระยะเวลาสั้น ๆอีกด้วย และปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการจัดสร้าง 
โรงอาหารสำหรับบุคลากรและผู้รับบริการ 

2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 
โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการแสดงความคิดเห็นในการทำงานของบุคลากรผ่านการพูดคุยกับ

หัวหน้าหน่วยงานของตนได้ตลอดเวลา และเม่ือบุคลากรมีความเครียดต้องการการเยียวยาเฉพาะ โรงพยาบาล
ได้มีการสำรวจความคิดเห็นว่าบุคลากรต้องการปรึกษากับผู้ใด และตั้งเป็นคณะกรรมการการให้คำปรึ กษาแก่
บุคลากรและครอบครัวขึ้น ซึ่งคณะกรรมการนี้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเยียวยาจิตใจให้กับบุคลากรและ
ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Line กลางของโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสุขหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ตลอดจนการให้กำลังใจ
ซึ่งกันและกันอีกด้วย 

นอกจากการแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ทางหน่วยงานต่างๆ ยังมีการจัดประชุม  
เพื่อพูดคุยชี้แจง ปรึกษาและให้กำลังใจกันและกันเป็นประจำทุกเดือน เช่นการจัดงานต้อนรับบุคลากรใหม่  
จัดงานวันเกิดบุคลากร ตัวอย่างเช่นการประชุมของกลุ่มอำนวยการที่นำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หรือ
กลุ่มภารกิจการพยาบาล ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลเป็นประธานในการประชุมของพยาบาลวิชาชีพ 
และพนักงานช่วยเหลือคนไข้เป็นประจำทุกเดือน 
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โรงพยาบาลมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสุขขององค์กร ใน Happy ทั้ง 8 ด้าน รวมถึงเรื่อง
การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ซึ่งอยู่บน Website ของโรงพยาบาลในส่วนของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
และสติในองค์กร โดยบุคลากรทุกคนสามารถเข้าไปดูความเคลื่อนไหวและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

อีกท้ังมีการจัดการความรู้ในเรื่องของความสุขของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการให้บุคลากร
จัดทำคลังความรู้เรื่องการสร้างความสุขในการทำงาน หรือการเขียนเรื่องเล่า การใช้สติในการทำงาน การใช้สติ
ในการดูแลผู้ป่วย การใช้สติในการประหยัดพลังงานและเผยแพร่เรื่องเล่า ผ่านการประกวด พร้อมทั้ งจัดเก็บไว้
ในWebsite อีกด้วย 

มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความสุขของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่นหลังการจัดกิจกรรม  
จิตอาสาสร้างสุข การบริจาคโลหิต กิจกรรมการนำสติไปใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรม ( I Can Change by สติ)  
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับผู้อ่ืน หรือกิจกรรมการการถอดบทเรียนผู้ที่สามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ซึ่งจัดทำในรูปแบบของทั้งวีดีโอและ Infographics เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ นอกจากนี้  เมื่อจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น ทางคณะทำงานสร้างสุขจะค้นพบว่าบุคลากรมีความสามรถพิเศษในด้านใด ก็จะส่งเสริมให้
บุคลากรท่านนั้นได้เป็นวิทยากรของโรงพยาบาลในด้านนั้นด้วย เช่น  หลังการแข่งข้น Sudoku ชิงแชมป์
โรงพยาบาลแล้วผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ก็จะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเรื่อง Sudoku ของหน่วยงานในครั้ง 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน โดยการกำกับของหัวหน้าและติดตามผลโดยผู้อำนวยการ  

โรงพยาบาล พบว่า ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากรและความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวมมีแนวโน้ม  
เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

ผลลัพธ์ระดับองค์กร 

ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
ของหน่วยงาน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ด้านงานในความรับผิดชอบ  5.96 / 94.62%  6.02 / 94.39%  6.05 / 93.78% 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.85 / 91.21% 5.86 / 91.24% 5.94 / 92.58% 
ด้านภาวะผู้นำ 6.10 / 94.58%  5.99 / 93.36%  5.86 / 89.94% 
ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 5.80 / 89.11% 5.83 / 89.21% 5.87 / 90.92% 
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5.37 / 88.55% 5.70 / 87.81% 5.74 / 89.36% 
ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ 
ในองค์กร 

5.65 / 85.43% 5.62 / 86.01% 5.69 / 86.39% 

ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงาน
และชีวิตส่วนตัว 

5.94 / 92.7% 5.81 / 91.59% 5.94 / 93.40% 

รวม 5.86/90.72% 5.83/90.52% 5.87 / 90.91% 

ผลลัพธ์ระดับบุคลากร 

ความสุขของบุคลากร ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม 6.0 / 93.70% 5.87 / 91.49% 5.90 / 92.94% 
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นอกจากนี้โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ยังได้มีการวัดผลระดับบุคคลต่อความรู้สึกในด้านต่าง ๆ ในช่วง 
สิ้นปีงบประมาณทุกปี มาตั้งแต่ปี 2558 โดยพบว่าแนวโน้มด้านของการเป็นบุคคล สุข ดี และเก่ง เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาล 
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้สึกระดับมาก 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

เป็นคนที่มีจิตใจที่สงบ และพอใจในชีวิต 51.8 60 55.7 59.6 58.5 64.8 
มีเมตตา เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 68.2 75.7 73.7 73.1 76 77.9 
เป็นคนปรับตัวไว กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ 51.5 59.6 55 51.6 54.9 66.3 
มีความสุขเมื่อมาทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ 49.7 57.3 58.5 58.7 64.5 67.4 
รู้สึกผูกพันต่อบุคคล หน่วยงาน และองค์กรแห่งนี้ 53.3 62.3 62.8 61.6 66.4 70.1 

นอกจากนี้กลุ่มภารกิจการพยาบาลยังนำสติไปใช้ และส่งผลงานเข้าประกวด เรื่ององค์การพยาบาล 
จริยธรรม สวนสราญรมย์ต้นแบบจริยสนทนา (Ethics Nursing Organization : Suansaranrom Model of 
Ethical Communication with Mindfulness ) ขนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการพัฒนา
ระบบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาลประจำปี 2563 จากสภาการพยาบาล 

จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กรและรายบุคคล ด้านการสร้างความสุขของบุคลากร
นั้นอยู่ในระดับที่ดีขึ้น แม้จะไม่มากนักแต่รักษาระดับไว้ได้ท่ ามกลางภาวะวิกฤตโควิด 19 แต่ก็ยังมีจุดที่ต้อง
พัฒนาต่อไปอยู่ด้วย ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ จะนำผลนี้ไปวางแผนในปีหน้าต่อไป  

ปัจจัยความสำเร็จ  
จากการดำเนินการพบว่าสิ่งที่ทำให้สำเร็จได้มาจาก  
1. การมีผู้นำระดับสูงสุดที่ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างความสุขให้กับบุคลากรผ่านการประกาศเป็น

นโยบาย และการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
2. หัวหน้าหน่วยงานที่นำนโยบายจากท่านผู้อำนวยการลงสู่การปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน 
3. มีคณะทำงานคือคณะทำงานเสริมสร้างความสุขขององค์กร และศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้

และสติในองค์กร เป็นหน่วยงานในหลักในการขับเคลื่อน 
4. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานเสริมสร้างความสุขขององค์กรและ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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5. บุคลากรของโรงพยาบาลใช้หลักวัฒนธรรมองค์กร คือ อ่อนน้อม พร้อมเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการ
ทำงานเป็นทีม ดังนั้นบุคลากรจะร่วมแรง ร่วมใจ ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วได้ แม้ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาดโควิด เช่นนี้ 

6. การที่โรงพยาบาลเป็นองค์กรต้นแบบด้านสติ ทำให้บุคลากรมีหลักยึดในการทำงาน คือใช้สติ  
ในการทำงาน ใช้สุนทรียสนทนาในการพูดคุย ทำให้ลดข้อบาดหมางเมื่อเกิดความขัดแย้งและมีความมั่นคงทาง
จิตใจด้วย  

แนวทางการพัฒนาของหน่วยงาน 
1. การสร้างความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีให้มากขึ้น เพื่อให้บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2. การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ที่ยังคงสร้างความสุขให้กับบุคลากรทุกคนได้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะต่อกรมสุขภาพจิตเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งคามสุขอย่างย่ังยืน  
1. การสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมสร้างสุขของแต่ละหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต 
2. การสนับสนุนให้มีบุคคลต้นแบบของการสร้างความสุขในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

บุคลากร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

“ห้องนิรมิต” 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่าง  

มีความสุข จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) เป็นประจำทุก 2 ปี และกรม
สุขภาพจิตได้กำหนดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Organization)” เพื่อประโยชน์ในการธํารงรักษาบุคลากร เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหา
อันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงาน 
ในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั ่งยืน เป็นองค์กรแห่งความสุข มีกรอบแนวทางการ
ขับเคลื ่อนความสุขในการทำงานและผูกพันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทำแผนสร้างองค์กร  
แห่งความสุข ประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี 
ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี และการงานดี เพื่อให้เกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น 
ส่งผลให้บุคลากร เพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวง
สาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” การดําเนินงานแบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ได้แก่  

ความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข คือ  หน่วยงานมีผลการประเมิน
ความสุขของ คนทํางานเพื่อนําไปส่งเสริมสร้างความสุขในการทำงานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบ สุขภาพยั่งยืน” ซึ่งการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

ระดับที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับที่ 2 กำหนดแผนการดําเนินงาน
เพ่ือเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน  

ระดับที่ 3 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานและ
รายงานผลดำเนินการ รอบ 5 เดือน  

ระดับที่ 4 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานและ
รายงานผลดำเนินการ รอบ 11 เดือน พร้อมเสนอผลงานโดดเด่น 1 เรื่อง  

ระดับที่ 5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าตอบแบบสํารวจ Happinometer / Happy Public Organization 
Index (HPI) และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปี 2564 

จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เมื่อปีงบประมาณ 
2562 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พบว่า  

- ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้าน Happy Money : การเงินดี ร้อยละ 51.41 ปัญหาด้านการเงิน 
ส่งผลต่อระดับความสุข ประกอบกับในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก ภายใต้สถานการณ์การ  
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยู่ในภาวะทรุดตัวอย่างฉับพลันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะฟ้ืนตัวได้
เมื ่อใด ย่อมส่งผลให้ประชาชน รวมถึง บุคลากร ขาดสภาพคล่องด้านการเงินในปีงบประมาณ 2563 
กองยุทธศาสตร์และแผนงานจึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง ความสุขบุคลากรไปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การบริหารจัดการหนี้ การหารายได้เสริมนอกเหนือจากงาน
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ประจำ รวมถึงการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ ต่อมาในปีงบประมาณ 2564 กองยุทธศาสตร์และแผนงานเห็นว่า ประเด็น
การประเมิน ในด้าน Happy Money หัวข้อที่มีผู้ตอบแบบประเมินมากที่สุด คือ “บุคลากรส่วนใหญ่โดยรวมแล้ว 
มีเงินเก็บออมในแต่ละเดือนเพียงเล็กน้อย” จำนวน 16 คน ร้อยละ 40 และ “ไม่มีเงินเก็บออมมีเงินเก็บออม
น้อยสุด” จำนวน 14 คน ร้อยละ 35 ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ต้องรีบปรับปรุง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความสุขของบุคลากร กำหนดกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วิธีการออมเงินที่ถูกต้อง 
(ฉบับคนออมเงินไม่อยู่)” ขึ้นในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2564 ณ จังหวัดชลบุรี  

- ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอันดับต่อมา คือ ด้าน Happy Relax : ผ่อนคลายดี ร้อยละ 59.00 พบว่า
การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตสามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้เมื่อประสบปัญหาชีวิตและ
การได้รับการพักผ่อนเพียงพอส่งผลต่อระดับความสุข สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตระหนักถึงประเด็น Happy Relax เป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำ 
“ห้องนิรมิต” หรือชื่อเดิม ห้องแห่งไอเดีย หรือ ห้องแห่งความคิดสร้างสรรค์ โดยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงานเห็นชอบให้บุคลากรร่วมกันออกแบบ “ห้องแห่งไอเดีย หรือ ห้องแห่งความคิดสร้างสรรค์”  
มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำห้อง คือไม่ใช่เป็นเพียงห้องสันทนาการ แต่เป็นห้องสร้างแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งาน เมื่อบุคลากรเกิดภาวะเครียดจากการปฏิบัติงาน สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อผ่อนคลาย หรือ
ระหว่างนั้นอาจเกิดไอเดียใหม่ ๆ ของงานเกิดขึ้น และสามารถสร้างบรรยากาศในการประชุมต่าง ๆ อย่างไม่
เป็นทางการ เอ้ือให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ได้ และต่อมาได้จัดการประกวดตั้งชื่อ
ห้อง ซึ่งห้องที่ชนะเลิศ ใช้ชื ่อว่า “ห้องนิรมิต” โดยมอบหมายให้คณะทำงานเสริมสร้างความสุขบุคลากร
ดำเนินการ มีข้ันตอนดังนี้  

1) รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน  
2) ออกแบบห้องแห่งไอเดีย (Idea's room, Creative's room) โดยยึดตามความเห็นส่วนมาก 

แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ คือ โซนนั่งเล่น และโซนนั่งกิน  
3) นำเสนอผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านเพ่ือรับทราบแบบห้องที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว  
4) กลุ่มงานอำนวยการ โดยงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อเสนอของคณะทำงาน

เสริมสร้าง บุคลากรในการจัดทำห้อง ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 86,162 บาท  
5) เมื่อได้รับวัสดุครุภัณฑ์ครบถ้วน บุคลากรร่วมกันจัดทำ / จัดแต่งห้อง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 
6) จ ัดการประกวดตั ้งชื ่อห้องระหว่างวันที ่ 14 -18กันยายน 2563 โดยผู ้ชนะการประกวด 

จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท มีผู้ส่งชื่อเข้าประกวดทั้งหมด 31 คน ผู้ชนะคือ นางสาวปิยะกานต์ ศรีโปฎก  
ใช้ชื่อห้องว่า “ห้องนิรมิต”  

7) ห้องเสร็จเรียบร้อย เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ผลการดําเนินงาน  
1. จัดทำ ห้องนิรมิต สำเร็จตามแปลนที่จัดทำไว้ วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน  
2. บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานมีการใช้บริการ ห้องนิรมิต อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม

กลุ่มงาน การประชุมคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียและผลงานต่อไป  
3. บรรยากาศในการประชุมต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการเอื้อให้บุคลากรสามารถถ่ายทอด

ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ได ้
4. สามารถผ่อนคลาย เมื่อเข้ามาใน “ห้องนิรมิต” เมื่อบุคลากรเกิดภาวะเครียดจากการปฏิบัติงาน  
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5. เกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน มี ความเอื ้ออาทร 
ช่วยเหลือกัน อยู่ร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ทำให้ ห้องนิรมิต ไม่เคยเงียบเหงา  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้นําองค์กรให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ “ห้องนิรมิต”  
2. บุคลากร ให้ความร่วมมือในการจัดทำ “ห้องนิรมิต” ทุกขั้นตอนการดำเนินการ  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
เมื่อกรมสุขภาพจิตรวบรวมผลงานโดดเด่น (Success Story หรือ Bright Spot) จากการขับเคลื่อน

องค์กรแห่งความสุข จากทุกหน่วยงาน คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น (Success Story หรือ Bright 
Spot) จากการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข ให้ทุกหน่วยงานไปศึกษาดูงาน (Best Practice) เพื ่อให้ 
ทุกหน่วยงานรับทราบเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนต่อไป เพื่อเสริมสร้างบุคลากรในองค์กรให้มี
ความสุขอย่างยั่งยืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต

กระบวนการดําเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานตามแนวทาง 
“องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ” 

เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร (Engagement) โครงการสวนผัก พอเพียง ห่างไกล 
ความเครียด บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การ
สร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่โดดเด่นและมุ่งไปสู่การสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. เพ่ือให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 มีขวัญและกำลังใจที่ดี
2. เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทำงาน มุ่งพัฒนาตนเองและงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
บุคลากรรู้สึกผูกพันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและที่ทำงาน

ประโยชน์ของความผูกพันของบุคลากร คือ ทำให้เกิดความไว้วางใจซึ ่งกันและกัน คว ามปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมที่ร่วมกันปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ดี การแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความคล่องตัว การให้อำนาจในการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะนำมาซึ่งความผูกพัน รวมถึงการ 
ฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในงานระบบการยกย่องชมเชยและระบบการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

หน่วยงาน กรมอนามัย 
 

วิสัยทัศน์กรมอนามัย 
เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือประชาชนสุขภาพด ี

กรอบแนวทางการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน Healthy Workplace Happy for Life  
กรมอนามัย มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เน้นการให้ความสำคัญกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากร 

ได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความสุขในการทำงาน ลดความเครียด ความขัดแย้ง  
เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและตอบสนองต่อเป้าหมายและความสำเร็จของงาน และเป็นต้นแบบของการ
พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  

เดินตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
กรมอนามัยตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินงานขับเคลื ่อนและพัฒนา 

ให้กรมอนามัยเป็นองค์กรแห่งความสุข ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดยุทธศาสตร์ในการให้บุคลากรเกิดความสุข  
และความผูกพันในองค์กรอย่างต่อเนื่องเสมอมา ตามแผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ปีพ.ศ. 2563 - 2565  
(ฉบับปรับปรุง) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมด้วย 

ปี 2564 ก้าวเดินอย่างตั้งใจ 
ด้วยความเชื่อที่ว่า สถานที่ทำงานเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองเพราะเราต้องใช้เวลาในแต่ละวัน

เกือบ 1 ใน 3 อยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น บ้านหลังที่สองที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันพร้อมกับเผชิญความแตกต่าง
หลากหลายของแต่ละคน ทุกคนก็คงอยากอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ กรมอนามัยจึงมีความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตการทำงานด้วยกระบวนการ  
ที่ทำให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดูแลบ้านหลังนี้ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

บันไดสู่ความสุข ความสุขเล็กน้อยในทุกวันสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ 
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เริ ่มต้นที่ตัวเรา กรมอนามัยส่งเสริมให้บุคลากรกรมอนามัยได้ปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานที่ถูก
สุขลักษณะมีความปลอดภัย โดยใช้หลัก 5 ประการ"สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต” 
สู่การเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

ร่วมสร้างพันธสัญญา วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารกรมอนามัยร่วมประกาศนโยบายการ
ดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy 
Workplace Happy for Life : HWP) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรกรมอนามัยได้ปฏิบัติงานในสถานที่
ทำงาน ที่ถูกสุขลักษณะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย และบุคลากรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน การสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการผนึกกำลัง
สร้างเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดยใช้หลัก 5 ประการ สู่การเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 

นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยกรมอนามัยวางกรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนตาม
นโยบาย HWP โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมเดินไปพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและศูนย์อนามัยในส่วนภูมิภาคทั้ง 14 แห่ง 

ผู้ดูแลการก้าวเดินให้ไปถูกทิศตลอดเส้นทาง 
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การก้าวเดินอย่างมั่นคงจะต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นการดำเนินงานของกรมอนามัยนั้นจึงมี
การกำหนดกลไกการทำงาน และแต่งตั้งผู ้มีบทบาทในการดำเนินการโดยมีคณะกรรมการอำนวยการเป็น  
คณะใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของกรมในการกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน และกำกั บ
ติดตาม สนับสนุน คณะต่อมาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผล ซึ่งจะประกอบด้วยผู้แทนจากทุก
หน่วยงานในส่วนกลาง ซึ่งจะมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานส่วนคณะสุดท้ายจะ
เป็นคณะทำงานจัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามแผนการดำเนินงาน 

นอกจากนี้กรมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตาม
นโยบายดังกล่าวของหน่วยงานด้วย เพ่ือเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรให้แข็งแกร่งขึ้น 

สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน 

เพ่ือให้มาตรฐานการดำเนินงานเป็นรูปแบบเดียวกัน กรมอนามัยโดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำเกณฑ์
การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต”  
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 
จำนวน 5 ข้อหลักและส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต” แบ่งเป็น  
4 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม รวมถึงมีการพิจารณาตามเกณฑ์ประเมิน 
5ส ด้วยเกณฑ ์“สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”  

- เกณฑ์ “สะอาด” 11 ข้อ 
- เกณฑ ์“ความปลอดภัย” 12 ข้อ 
- เกณฑ ์“สิ่งแวดล้อมดี” 9 ข้อ 
- เกณฑ ์“มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต”  
   ระดับพ้ืนฐาน 5 ข้อ 
    ระดับดี 2 ข้อ 
    ระดับดีมาก 9 ข้อ 

   ระดับดีเยี่ยม 1 ข้อ 
-เกณฑ์การประเมิน 5 ส จำนวน 42 ข้อย่อย 
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เป้าหมายขั้นสูงสุดของบันได 
ขั้นตอนการบรรลุเป้าหมาย 
กรมอนามัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงานจึงตั้งเป้าหมายใหม้ี

การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะกรมเชื่อมั่นว่า ถ้าบุคลากรมีความสุขในการทำงาน ย่อมส่งผลดีต่อ
การปฏิบัติงาน และทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน 

ส่งเสริมให้ทุกคนมีความสุขทุกช่วงเวลา องค์ประกอบของความสุขท่ีควรมี 
การส่งเสริมให้คนทำงานมีความสุขได้นั้น ต้องทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความพร้อมในความเป็นอยู่ ตั้งแต่

ทางกายภาพ การมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ครบสมบูรณ์ในการสนับสนุนการทำงาน ตลอดจน สภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ที ่สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและส่งเสริมความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน  
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางจิตใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งเสริมความเป็น
ทีมงาน เพ่ือให้ทุกคนมีความสุขและเกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งการดำเนินการของกรมอนามัยได้ใช้สิ่งเหล่านี้
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างเกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”:  
เกณฑ์สะอาด มีแผนผังหรือแผนที่ของสถานทีท่ำงานทีเ่ป็นสัดส่วนชัดเจน 
เกณฑ์ปลอดภัย สวิตช์ สายไฟ ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงเพียงพอต่อการทำงานและเป็นไป

ตามมาตรฐาน 
เกณฑ์มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต  
- ระดับพ้ืนฐาน มีสถานที่เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพ่ิมพูนความรู้ 
- ระดับดีมาก มีการประเมินเพ่ือวัดความสมดุลในชีวิตและการทำงาน 

นักสร้างสุขกรมอนามัย ผู้ส่งมอบความรู้สึกดีๆให้พี่น้องในหน่วยงาน 
ต้นกำเนิดนักสร้างสุข 
ปี 2563 มีการคัดเลือกนักสร้างสุขของทุกหน่วยงานโดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่เหมาะสม  

จะเป็นนักสร้างสุขประจำหน่วยงาน 
สร้างภูมิคุ้มกันให้นักสร้างสุข 
กรมอนามัยตระหนักถึงการสนับสนุนให้นักสร้างสุขมีความพร้อมในการเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการ

ขับเคลื่อนการสร้างสุขจึงให้มีการพัฒนาทักษะที่ช่วยเสริมภูมิให้นักสร้างสุขแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
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การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน 
ความสำคัญของนักสร้างสุขนั้นคือการส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

มีการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขอย่างสม่ำเสมอจนเป็นไปอย่างธรรมชาติในทุก ๆ วัน 
สร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกัน 
กรมอนามัยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งในระดับกรมและระดับหน่วยงานย่อย ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำนวยการสร้างสุข 
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Work Life Balance ย่อมไม่ใช่ Work ไร้ Balance 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัยได้สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรกรมอนามัย  โดยการให้

บุคลากรกรมอนามัยจำนวนสามพันกว่าคนใน 36 หน่วยงาน ทำแบบทดสอบการวัดระดับความสมดุลในชีวิต
และการทำงาน โดยวัดองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 16 ข้อ ซึ่งวัดระดับ 
ความคิดเห็น 5 ระดับ ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งจนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ซึ่งมีเกณฑ์ในการวัดระดับ คือ ระดับ
คะแนน 1 - 2.33 แสดงว่ามีความสมดุลในชีวิตและการทำงานในระดับต่ำ ระดับคะแนน 2.-34 - 3.66 แสดงว่า 
มีความสมดุลในชีวิตและการทำงานในระดับปานกลางและระดับคะแนน 3.67 - 5.00 แสดงว่ามีความสมดุล 
ในชีวิตและการทำงานในระดับสูง 

ผลปรากฏว่า ภาพรวมของการประเมินแบ่งตามองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของทุกหน่วยงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

องค์ประกอบที่ 1 การก้าวก่ายของชีวิตส่วนตัวต่อการทำงาน ได้คะแนน 1.89 แสดงว่า การก้าวก่ายของ
ชีวิตส่วนตัวต่อการทำงานอยู่ในระดับต่ำ  

องค์ประกอบที่ 2 การก้าวก่ายของงานต่อชีวิตส่วนตัว ได้คะแนน 2.39 แสดงว่าการก้าวก่ายของงานต่อ
ชีวิตส่วนตัวอยู่ระดับต่ำ 

องค์ประกอบที่ 3 การทำงานส่งเสริมชีวิตส่วนตัว ได้คะแนน 3.47 แสดงว่าการทำงานส่งเสริมชีวิต
ส่วนตัวในระดับปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4 ชีวิตส่วนตัวส่งเสริมการทำงาน ได้คะแนน 4.03 แสดงว่าชีวิตส่วนตัวส่งเสริมการ
ทำงานได้เป็นอย่างดี  
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ตัวช่วยเสริม – วิตามินบำรุงสมอง 
กรมอนามัยมีช่องทางในการให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้ามาค้นหาความรู้ในระบบสารสนเทศ โดยการนำข้อมูล

ความรู้ งานวิจัยและผลงานนวัตกรรมของบุคลากรกรมอนามัยมาจัดการให้เป็นระบบ เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ 
Anamai Click Search 
 

 
 

นอกจากนี้ กรมอนามัย สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการนำระบบการจัดการข้อมูลและความรู้มาใช้  
ในระดับบุคคล เพ่ือให้หน่วยงานมีการสะสมข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่อยู่ในแต่ละบุคคลมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ข้อมูลความรู้เหล่านั้นสูญหายไป รวมถึงมีช่องทางให้บุคลากรได้เสนอ
ผลงาน โดยการนำข้อมูลความรู้ งานวิจัยและผลงานนวัตกรรมของบุคลากรกรมอนามัยมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการผลิตผลงานให้กับกรมอนามัย 

การประเมินสุขภาวะองค์กร โดยใช้เกณฑ์การคุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (HPI) 
กรมอนามัย มีการประเมินสุขภาวะองค์กรโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ HPI เป็นครั ้งแรกเมื ่อวันที่  

2 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหารระดับต้นและหัวหน้ากลุ่มงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเป็น
ผู้ตอบแบบประเมิน โดยมีผู้ตอบมีจำนวนทั้งสิ้น 373 คน แบ่งออกเป็นการประเมินตามเกณฑ์โดยคิดค่าเฉลี่ย
ร้อยละของแต่ละหมวดได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

หมวด 1 ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ ได้เท่ากับ 78 แสดงว่าสุขภาวะของคน  
ในองค์กรในหมวดนี้น่าปลื้มที่สุด 

หมวด 2 การบริหาร ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่  ได้เท่ากับ 57 แสดงว่าสุขภาวะของคนในองค์กร 
ในหมวดนี้กำลังพัฒนา 

หมวด 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้เท่ากับ 56 แสดงว่า 
สุขภาวะของคนในองค์กรในหมวดนี้ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 

หมวด 4 บรรยากาศในการทำงาน ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ ได้เท่ากับ 59 แสดงว่าสุขภาวะของคน
ในองค์กรในหมวดนี้กำลังพัฒนา 

หมวด 5 การลงทุนเพื่อการสร้างสุขในองค์กร ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้เท่ากับ 59 แสดงว่า   
สุขภาวะของคนในองค์กรในหมวดนี้กำลังพัฒนา 
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ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ 
กรมอนามัยได้ใช้เครื่องมือในการประเมินความสุขระดับบุคคล จำนวน 2 แบบ แบบที่ 1 ประเมิน

ด้วย Happinometer ซึ่งเป็นผลการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และ 2562 และแบบที่ 2 กรมใช้เครื่องมือ
ประเมินความผูกพันของสำนักงาน กพร. ในทุกๆปี และมีการแจ้งกลับไปยังทุกหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความสุขในการทำงานตลอดจนเกิดความผูกพันต่อกรมอนามัยซึ่งถือได้
ว่าเป็นผลสะท้อน Employee Experience ที่ดีและเป็นหลักสำคัญของการใส่ใจบุคลากรอย่างแท้จริง ปรากฏ
ตามผลลัพธ์ด้านล่าง 
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สรุปผลการสำรวจความผุกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการสำรวจความผูกพันปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมอนามัยมีการสำรวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นการสำรวจเมื่อเดือนธันวาคม 
2563 คะแนนความผูกพันของบุคลากรมีค่าคะแนนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสำรวจในปีงบประมาณ 
2563 อาจเป็นเพราะเป็นช่วงปีแรกของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้บุคลากร  
เกิดความกังวลใจขึ้น แต่ภายหลังกรมอนามัยได้พยายามมีการสำรวจความเครียดของบุคลากรเป็นระย ะ ๆ 
และสร้างความเชื่อมันให้บุคลากรโดยการออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความสบายใจและรู้สึก
ปลอดภัยในการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงานมากขึ้น 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรมอนามัยตระหนักถึงความรู้สึกของบุคลากรต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีการ

สำรวจความเครียด และความวิตกกังวลของบุคลากรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น และได้ออก
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือดูแลให้บุคลากรของเรามีความปลอดภัย 
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ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมามีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจจะ
กระจายในวงกว้างเพ่ิมขึ้น กรมอนามัยจึงมีการสำรวจความวิตกกังวลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ผลปรากฏว่า บุคลากรกรมอนามัยส่วนใหญ่มีความเครียดเล็กน้อยและมีคว ามวิตกกังวล 
ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนปานกลาง 

กรมอนามัยจัดทำแอพพลิเคชั่น ไทยเซฟไทยเพ่ือให้ประชาชนและบุคลากรกรมอนามัยประเมินความ
เสี่ยงของตนเองในทุก ๆ วัน เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อและการเผยแพร่เชื้อ 
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การปฏิบัติตามมาตรการในการเว้นระยะห่าง การไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบในการห่วงใยคนที่เรารักอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในยามลำบากสังคมต้องการความช่วยเหลือ 
การแสดงออกซ่ึงน้ำใจสามารถทำให้เราเป็นสุข คนรอบข้างก็เป็นสุขเช่นกัน 
 

แบ่งปันความสุขสู่สังคม 
กรมอนามัยร่วมแบ่งปันนำ้ใจสู่สูงคม โดยหวังว่า สถานการณ์ต่าง ๆ จะผ่านพ้นไปด้วยดี หากเราร่วมด้วย

ช่วยกัน แล้วความสุขจะกลับมาหาตัวเรา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
THE EXECUT IVES LEAD การนำโดยผู้บริหาร 
ผลสำรวจของ Gallup บริษัทที่ปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญเรื่อง ความผูกพันในองค์กรพบว่า 70% ของความ

แตกต่างในระดับความผูกพันของพนักงานนั้นมาจากผู้บริหาร 
ความพยายามที่กรมอนามัยให้เกิดขึ้นนั้น คือ การมีนโยบายจากผู ้บริหารที่ชัดเจนและสื่อสาร  

ทำความเข้าใจในการสนับสนุนให้องค์กรเป็นสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
4E แห่งความสำเร็จ 
- Envision สื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ 
- Empower เสริมความพร้อมด้านทรัพยากรและการมีส่วนร่วม 
- Encourage สนับสนุน ชื่นชม และให้กำลังใจ 
- Equilibrate สร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน 
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ความร่วมมือร่วมใจ EMPOWER 
สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการมีนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแล้วนั้น การได้รับ

ความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์กร ก็จะทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
เปรียบเสมือนองค์กรเป็นเรือลำหนึ่ง มีผู้บริหารเป็นกัปตันเรือ คอยบอกทิศทางให้เรือแล่นไปให้ถึงยัง

จุดหมายมีบุคลากรที่เหมือนเหล่ากะลาสีคอยดูแลเรือให้มีสมรรถนะที่จะช่วยกันนำพาให้เรือแล่นไปไม่ว่าจะ
ผ่านมรสุมสักกี่ครั้ง แต่เรือก็สามารถแล่นไปได้ โดยทุกคนมีความเชื่อร่ วมกันว่าเป้าหมายที่เราต้องการไปถึง  
มันจะถึงในสักวันและเมื่อถึงเป้าหมายนั้น เรือก็ต้องแล่นไปยังเป้าหมายต่อๆ ไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เรือลำนั้น  
ถูกจารึกไว้ในความทรงจำของทุกคนที่รู้จักเรือลำนี้ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
การที่คนบอกว่ามีความสุข จะหมายถึงเกิดความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจมันไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและ

เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา แต่การที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียว ดังนั้น เราจึงต้องรักษา
สิ่งที่เป็นพื้นฐานของความสุขให้คนยังพึงพอใจอยู่เสมอและพยายามฟังเสียงความ ต้องการของพวกเขาด้วย
ความเข้าใจ 

“ในองค์กร มีคนหลากหลายมาอยู่รวมกัน เราจะทำอย่างไรให้คนในองค์กรมีความสุข เหมือนเขาได้
อยู่บ้าน และปฏิบัติต่อคนอื่น ๆ เหมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกัน” 

หน้าที่ของผู้ปกครองบ้าน คือ การทำหน้าที่ดูแลทั้งบ้านและความสุขของคนในบ้าน ทำให้บ้านน่าอยู่
คนในบ้านมีความรักและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้บ้านสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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สำนักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
องค์กรแห่งความสุขภายใต้แนวคิด “กองอาหาร : กองคุณธรรม” คือ การมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน 

ในองค์กรมีความสุขในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่  
กองอาหารทุกคน 

บทสรุปผู้บริหาร 
การสร้างสุขในองค์กรเริ ่มต้นจากความร่วมใจของคนในองค์กรเพื่อดำเนินงานภายใต้หลักการ  

3 ประการ คือ คนทำงานมีความสุข การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ (Happy People)  
ที่ทำงานน่าอยู่ มีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่
ร่วมกัน (Happy Workplace) และการทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) ร่วมกับแนวทางการสร้างสุข
พ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ 1) ด้านการมีสุขภาพดี (Happy Body), การมีน้ำใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy Heart), 
การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax), การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจำใจ (Happy Soul)  
มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money), การพัฒนาความรู้ (Happy Brain), การมีครอบครัวที่ดี (Happy 
Family), และมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) ซึ่งกองอาหารได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการ
นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมในการสร้างความสุขควบคู่ไปกับการที ่รัฐบาลให้ความสำคัญ  
ในการส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม สังคมมีคุณธรรม เทิดทูนชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ดำรงชีวิตถูกต้องดี
งามตามหลักศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย นำไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กองอาหารเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร มีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารให้มี
ความปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถของผู ้ประกอบการด้านการผลิตนำเข้าและจำหน่ายอาหาร  
ให้ปฏิบัติได้ตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย คุ้มค่าและสมประโยชน์ 

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู ้อำนวยการกองอาหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสุขในองค์กร  
อย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบองค์กรแห่งความสุข จึงมีแนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีคว าม
เก่ง ดี มีความสุขในการทำงาน ในเรื่องของความเก่ง มีการประเมินผลตัวชี้วัดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
ผลการปฏิบัติงานจริง สำหรับการสร้างเสริมในเรื่องของการเป็นคนดี กองอาหารมีโครงการกองอาหาร :  
กองคุณธรรม ซึ่งยึดถืออัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” เพื่อสร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยวิทยากรอิสระ
ภายใต้เครือข่ายศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในหัวข้อหลักแนวคิดและความสำคัญการสร้ างองค์กร
คุณธรรมและการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการเป็นกองคุณธรรม , เทคนิคการสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน
กองคุณธรรม ทั้งนี้การสื่อสารอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” ด้วยการเผยแพร่ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อสารผ่านการประชุม อบรม สัมมนา ของกอง 
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รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยร่วมกันโหวตเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะ
เด่น 7 ประการ ดังนี้ ตรงต่อเวลาเป็นเลิศ แต่งกายดีเด่น มนุษยสัมพันธ์และบริการเยี่ยม เปี่ยมน้ำใจ คุณภาพ
ในงานเกินร้อย ผู้มีสัมมาคารวะ และผู้ให้บริการยอดเยี่ยม เพื่อให้เกิดการแข่งขันการทำความดีต่อตนเองและ
งานที่ทำ มีวินัย ใจอาสา บริการด้วยหัวใจ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ผู้ทำความดี ให้มีความภาคภูมิใจ  
ในตนเอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข มีการมอบรางวัลและประกาศ  
ให้เจ้าหน้าที่ในกองและผู้ประกอบการที่มาติดต่อได้ทราบ และมีเวทีการแลกเปลี่ยนและกระบวนการที่จะสร้าง
ให้เจ้าหน้าที่มีความสุข อาทิ กระบวนการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมในการสร้างธรรมนูญการอยู่ร่วมกัน  
เพ่ือเป็นการเคารพสิทธิผู้อ่ืน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงเคารพผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชาส่งผลให้เกิดความ
รักและผูกพันกันของเจ้าหน้าที่ บรรยากาศที่ดีในการทำงานและเกิดความรักความผูกพันกับองค์กรในที่สุด 
ภายใต้แนวคิด “กองอาหาร : กองคุณธรรม” และเมื่อเจ้าหน้าที่มีความสุขก็จะทำให้บริการอย่างมีความสุขและ 
มีคุณภาพตามคำมั่นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล 
ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหาร: ผู้บริหารมอบนโยบายให้ความสำคัญรวมถึงผลักดันและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
2. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 
3. การสร้างแรงจูงใจเชิงบวก: มีการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ยินดีที่จะร่วมทำกิจกรรม 
4. การติดตามประเมินผล: มีการติดตาม และประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. การพัฒนา: มีการนำผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้น่าสนใจและ 

ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  

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

ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งบริหารจัดการให้เจ้าหน้าที่ทำงานง่ายและสะดวกขึ้น ด้วยการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4. ถ่ายทอดการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขจากกองอาหารไปยังหน่วยงานอื่นในสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
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สำนักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กลุม่ตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง  

 
บทสรุปผู้บริหาร 

สืบเนื่องจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้มีความเข้มแข็งและ
ยั ่งยืน โดยดำเนินการขับเคลื ่อนภายใต้แนวทางคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และข้อบังคับ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 
คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ (Relative Moral) โดยมีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญ ส่วนรวม” 

จากแนวคิดข้างต้นกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จึงกำหนดกิจกรรมสัมพันธ์เน้นการมีส่วนร่วม
สร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ปลุกพลังบวกด้านความมีวินัยเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี 
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม ภายใต้แนวคิด “วินัย สุจริต จิตอาสา” อีกทั้ง
ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้”และ “ความดีท่ีอยากทำ” 

วัตถุประสงคก์ิจกรรม 
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน มีจิตสำนึกที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมใจที่จะพัฒนา

หน่วยงานและชุมชน เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปันเพ่ือสังคม 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสามัคคีและมีวินัยในการปฏิญาณตนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของ

การเป็นข้าราชการไทย 
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส 

และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

กิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ (มอบให้ด้วยหัวใจ) วัตถุประสงค์คือส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ

ช่วยเหลือแบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมี คุณธรรม เช่น การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยบริจาคสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาส 

2. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยผ้าไทย โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง  
ทุกคนสามัคคีร่วมใจนัดสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

3. จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่เพื่อปลุกพลังบวกด้านความมีวินัย เพื่อสร้าง
จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงทุกคนสามัคคีร่วมใจ
กล่าวคำปฏิญาณตน จำนวน 6 ข้อทุกเช้า เวลา 09.00 น. ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าจะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ข้าพเจ้าจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนบริการประชาชนด้วยไมตรีจิต 
4. ข้าพเจ้าจะไม่เบียดบังนำเอาของหลวงมาเป็นของตน 
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5. ข้าพเจ้าจะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
1. มีการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปและแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรมเป็นผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน/กิจกรรม 
2. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม

คุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การติดตามผลระหว่างดำเนินการ 
มีการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงให้ความสำคัญเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณให้

ดำเนินการตามความเหมาะสม อีกท้ังให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมดำเนินการในทุกกิจกรรมที่กำหนด ซึ่งเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เป็นอย่างดียิ่ง 

แม้ว่าจะมีภารกิจที่ต้องไปราชการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสอบตามแผนที่กำหนด แต่หากไม่ได้ติดราชการก็
จะเข้าร่วมดำเนินการในทุกกิจกรรม ส่งผลให้มีดัชนีความสุขระดับภาพรวมของเจ้าหน้าที่ดีข้ึน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารหน่วยงานและของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ขับเคลื ่อนต่อไปแต่ควรปรับรูปแบบในการดำเนินงานกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมมีความเหมาะสม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กลุม่ตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

“Happy Happy Day” 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นองค์กรแห่งความสุข เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ให้

ความสำคัญกับการขับเคลื ่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขและส่งเสริมความสุขในการทำงาน  
ตรงประเด็นซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่ วมของ
องค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัด ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี ความผูกพันภายในองค์กรณ์ ตลอดจนลดความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ที่ส่งผลให้บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีความสุขในการทำงาน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานในองค์กร 
มีความก้าวหน้า และยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงาน เกิดความรัก ความผูกพันมีการจัดทำ  
แผนสร้างสุขขององค์กรประกอบด้วย 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพดี หาความรู้ ครอบครัวดี น้ำใจงาม ปลอดหนี้ 
ผ่อนคลาย สังคมดี ทางสงบ และการงานดี ส่งผลให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” ตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งหวังไว้  

กลุ ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายผู ้รับผิดชอบดำเนินการ 
ขับเคลื่อนตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผลการประเมินเกณฑ์องค์กรแห่งความสุข กระทรวง
สาธารณสุขของบุคลากรภายในหน่วยงาน พบว่า ปัญหาด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร เนื่องจากบุคลากร
ปฏิบัตินอกพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเข้าปฏิบัติงานภายในสำนักงานต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ทำให้  
ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ส่งผลให้บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงานไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ การปฏิสัมพันธ์พูดคุย
กันจึงมีมากข้ึน มีการประสานงานร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

ผู ้รับผิดชอบจึงได้เสนอโครงการสร้างความสุขในองค์กร ของกลุ ่มตรวจสอบภายใน สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  

1. จัดทำนโยบายองค์กรแห่งความสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
พร้อมทั้งประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุขในองค์กร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา คือ การจัด กิจกรรม 
Happy Happy Day ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรในสังกัด โดยเริ่มตั้งแต่เดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 
(ในเดือนสิงหาคมไม่มีบุคลากรภายในหน่วยงานที่เกิดเดือนนี้ แต่มีบุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน) 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองบริหารทรพัยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

“กิจกรรมไม่ถูกหวยแต่รวยบุญ” 

บทสรุปผู้บริหาร 
จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention Promotion 
& Protection Excellence) ด้านการบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) และด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยยุทธศาสตร์ด้าน
บุคลากรเป็นเลิศกำหนดเป้าหมายให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุกในการทำงาน 
เนื่องจากบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุขที่กำหนดว่า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  

การสร้างบรรยากาศองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสมดุล
ชีวิตของบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางาน พัฒนาคน รวมทั้งความสุข
ของบุคลากร และตระหนักดีว่าบุคลากรทุกคนต่างมีความต้องการแสวงหาความสุข ความก้าวหน้าในอาชีพ
ต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การผ่อนคลายจากการเหนื่อยล้า 
มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน ทำให้มีความมุ่งมั่นในการทำให้ชวีิต 
องค์กรและสังคมดีขึ้น กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรรม/  โครงการต่าง ๆ ร่วมกับ
คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านคณะทำงานต่าง  ๆ อย่างต่อเนื ่อง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งเน้นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ เช่น ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะประโยชน์ต่าง  ๆ ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อุปกรณ์ส่งเสริมการออกกำลังกาย ฯลฯ แบ่งปันให้กับผู้ที ่ยังขาดแคลนหรือด้อย
โอกาส รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน เอื้ออาทร มีจิตสาธารณะ โดย
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือ กิจกรรมไม่ถูกหวยแต่รวยบุญ เป็นการบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ ไม่ถูก
รางวัลมอบให้กับชุมชนหรือผู้พิการ เพื่อนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และห่อเหรียญโปรยทาน
ช่วยจัดงานศพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะให้กับสิ่งแวดล้อมยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
อาชีพและรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรให้มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือต่อสังคมและชุมชน 
เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมแห่งรอยยิ้มและการแบ่งปัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและการสนับสนุน
จากบุคลากรภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จึงสามารถดำเนินการรวบรวมสลากกินแบ่ง
รัฐบาลและส่งมอบให้กับชุมชนเรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

อย่างเป็นรูปธรรม  
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญทุกระดับให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในด้านต่าง  ๆ 

อย่างต่อเนื่อง  
3. บุคลากรทุกระดับให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น มีความสามัคคี การทำงานเป็นทีม 

(คณะทำงานต่างๆ) ในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมาย  
4. ช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว บุคลากรเข้าใจนโยบาย กิจกรรม และเป้าหมายอย่างชัดเจน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
1. ควรมีการขับเคลื่อนนโยบาย และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเนื่อง  
2. ควรมีการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม เพ่ือนำมาออกแบบ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสม และเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรร่วมกันมากขึ้น  

3. ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้ดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งความสุข และองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ควบคู่กันไปด้วย ซึ ่งในปีที ่ผ่าน ๆ มา ได้จัดกิจกรรม
หลากหลายกิจกรรม ยกตัวอย่าง เช่น 

- กิจกรรม “ปันน้ำใจ...พ่ีสู่น้อง” ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา และทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ 
นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ จังหวัดเชียงราย 

- กิจกรรม “ปันยิ้ม...อิ่มสุข” ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา และทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ 
นักเรียน ณ สถานสงเคราะห์มูลนิธิบ้านจริงใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

- กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร” ด้วยการให้บุคลากรในองค์กร ออกกำลังกาย ยืดเหยียด 
ประจำทุกวันราชการ 

- กิจกรรม “ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Market)” ด้วยการให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการของหน่วยงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และประกวดร้องเพลง (Moral Show) ได้รับรางวัลเสียงดี 

ทั ้งนี ้ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ ่มเพื ่อชาวชนบทได้เล ็งเห็นถึงความสำคัญ  
ในกระบวนการพัฒนาและการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรที ่สะท้อนการมีคุณธรรม  
มีบทเรียน (lesson learn) จากการดำเนินงานให้คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ 
ที่สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้ต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ได้มอบ 
นโยบายการปฏิบัติงาน 3 ข้อดังนี้ 1) มุ่งเน้นลูกค้า/ ผู้รับบริการ 2) ไปด้วยกัน(ความสามัคคี) และ  

3) การทำงานอย่างมีความสุข (Happy Work Place) 
2. การนำหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และหลักคุณธรรมเชิงสัมพันธ์  

คือ เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญ ส่วนรวมมาถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข 
โดยให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดและวางแผนรูปแบบของกิจกรรม  
ต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ 

3. มีการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค  
เพื ่อปรึกษาหารือแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านต่ าง ๆ และเพื ่อร่วมวางแผนในการ
ดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ 

4. สังคมพี ่น้องเป็นพื ้นฐานที ่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานการที ่บุคลากร  
มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พูดคุยกันอย่างเป็นมิตรเป็นกันเอง รับฟังให้คำปรึกษาเปิดเผย
ความรู้สึกความคิดระหว่างกันได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การส่งเสริมสุขภาพในองค์กร เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรในองค์กร  เพื่อให้

บุคลากรสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีพร้อมอยู่เสมอทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น สำนักงานบริหารโครงการร่วม  
ผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท จึงขอเรียนเสนอว่า การส่งเสริมสุขภาพองค์กรแห่งความสุข จะต้องมีการกำหนด
รูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุขได้อย่างยั่งยื น 
ต่อไป 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

กองบริหารการสาธารณสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข มุ่งสู ่การเป็น “องค์กร  
แห่งความสุข น่าอยู่ น่าทำงานอย่างยั่งยืน” อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยดำเนินการ 2 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาบุคลากร  
ให้เป็น คนทำงานมีความสุข (Happy People) และการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home) 
ตามแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) เพื่อให้บุคลากรพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน (Creativity)  
บนพื้นฐานของความต้องการ ให้เกิดความสุขที่สมดุล ได้แก่ ความสุขของตนเอง ความสุขของครอบครัว  
และความสุขขององค์กร/สังคม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการองค์กรแห่งความสุข ภายใต้  
“แผนการดำเนินงานสร้างสุของค์กร ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ดังนี้ 

1. ประกาศนโยบายเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางในองค์กร 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบขับเคลื ่อนการดำเนินองค์กรแห่งความสุขอย่างมีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาองค์กร ตามคำสั่งกองบริหารการสาธารณสุข ที่ 40/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมก าร
พัฒนาองค์กรของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนึ ่งในบทบาทหน้าที ่ คือ  
การสนับสนุนและดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข พร้อมจัดตั้ง “แกนนำสร้างสุข” 
จำนวน 15 คน ทำหน้าที ่เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานสร้างสุของค์กร และป ระชุม
ปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

3. สำรวจประเมินความสุขบุคลากร (HAPPINOMETER) โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข จำนวน 199 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 97.55 ของบุคลากรทั้งหมด) ผลสำรวจพบว่า คะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากร ร้อยละ 62.95 

4. จัดทำแผนการดำเนินงานสร้างสุของค์กร นำข้อมูลจากการสำรวจความสุขบุคลากร มาวิเคราะห์
ข้อมูลหา pain point ความสุขบุคลากรในองค์กร และนำข้อมูลไปออกแบบกิจกรรมเพื ่อจั ดทำแผน 
การดำเนินงานสร้างสุของค์กร ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างมีส่วนร่วม 

5. ร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ ของกระทรวง
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเกณฑ์คุณภาพและต้นแบบ
องค์กรแห่งความสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข องค์กร
แห่งความสุขอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

6. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง  
และดำเนินงานตามแผนครอบคลุมทุกมิติ โดยผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ดำเนินงานสร้างสุของค์กร  
มีผลสำเร็จร้อยละ 88.89 (ครบร้อยละ 100 ในเดือนกันยายน 2564) 
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ปัญหา อุปสรรค  
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มีความจำเป็น 
ต้องปรับเปลี่ยนรู้แบบการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคงสาระสำคัญ  
ของแต่ละกิจกรรมไว้ตามแผนปฏิบัติการสร้างสุของค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู ้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนได้ร ับความร่วมมือที ่ดี  

จากบุคลากรภายในองค์กรภายใต้กรอบการดำเนินการที่ชัดเจนตามแผนสร้างสุของค์กรฯในการขับเคลื่อนให้
กองบริหารการสาธารณสุขเป็นองค์กรแห่งความสุขน่าอยู่ น่าทำงานอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายส่วนดังนี้ 
1. การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้ความสำคัญสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. การมีส่วนร่วม บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 
3. สร้างสุข New Normal ออกแบบจัดหากิจกรรมสร้างความสุขที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เช่น กิจกรรมสร้างสุขออนไลน์ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรมีความสุขได้ด้วยตนเอง 
4. การสร้างแรงจูงใจ เช่น การยกย่องให้เกียรติบุคคลแห่งความสุขต้นแบบรางวัลองค์กรแห่งความสุข

ต้นแบบ 

ภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
3. ประชุมคณะกรรมการ/แกนนำสร้างสุข/สวดมนต์ก่อนการประชุม 

  
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากองบริหารการสาธารณสุขน่าอยู่ น่าทำงาน (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) 

 
5. กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ รางวัลคนดี กบรส. ปี 2 และกิจกรรมชื่นชม แชร์ โชว์ 

 
 
 

76



6. กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร/กิจกรรมอวยพรวันเกิด 

 

7. กิจกรรมทักทายสวัสดี 

 
 

8. กิจกรรมสร้างสุขวิถีไทย : ตะกร้าน้อยปันสุข ปี 2 
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9. กิจกรรมสร้างสุขวิถีไทย : อาสาสมัครโรงพยาบาลบุษราคัม 

 

10. กิจกรรมสร้างสุขวิถีไทย : ทำบุญตักบาตร 

 

11. กิจกรรมสร้างสุขวิถีไทย : เสวนาออนไลน์ 

“สุขด้วยธรรม (ทำ) บ่มเพาะเมล็ดพันธ์แห่งความสุข” 
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 ผลการสำรวจแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) สำหรับบุคลากรกองบริหารการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2563 ผู ้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากร กองบริหารการสาธารณสุข จำนวน 199 คน (ร้อยละ 97.55 ของ
บุคลากรทั้งหมด) ผลสำรวจความสุขโดยภาพรวม พบว่า 

 1. ความต้องการให้กองบริหารการสาธารณสุขจัดกิจกรรม 8 Happy ด้านใดมากที่สุด (Need Self-
Assessment) 

ด้าน ร้อยละ เรียงลำดับ 
1. Happy Body (สุขภาพกายดี)  36.18 1 
2. Happy Money (สุขภาพการเงนิดี) 25.63 2 
3. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) 11.56 3 
4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) 7.04 4 
5. Happy Family (ครอบครัวดี) 6.53 5 
6. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) 5.03 6 
7. Happy Heart (น้ำใจดี) 4.52 7 
8. Happy Society (สังคมดี) 3.52 8 

 2. ค่าเฉลี่ยความสุขรวมรายบุคคล (Self-Assessment) 

ระดับ 
ความสุข 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

จำนวน (คน) 4 1 4 2 22 14 40 69 30 13 199 
ร้อยละ 2.01 0.5 2.01  1.01 11.06 7.04 34.67 15.08 15.08 6.53 100.00 

 3. ค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากรแยกตามด้าน (Deep Analysis) 

ด้านความสุข ค่าเฉลี่ยความสุข เรียงลำดับ 
1. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) 70.45 1 
2. Happy Heart (น้ำใจดี) 68.12 2 
3. Happy Family (ครอบครัวดี) 65.45 3 
4. Happy Body (สุขภาพกายดี) 63.92 4 
5. Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) 61.47 5 
6. Happy Money (สุขภาพการเงินดี) 60.76 6 
7. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) 57.66 7 
8. Happy Society (สังคมดี) 54.67 8 
Happy work-life : Happy Plus (การงานดี) 64.00  
Happy Total (ค่าเฉลี่ยรวม) 62.95  
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การแปลความหมายแต่ละมิติ มีดังนี้ 
มิติที ่ 1 สุขภาพกายดี (Happy Body) หมายถึง การที ่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วน 

มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีปลอดภัย มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 
มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการ

พักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และทำชีวิตให้ง่าย สบาย ๆ 
มิติที่ 3 น้ำใจดี (Happy Heart) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์

ให้กับส่วนรวม และ มีเมตตากับคนรอบข้าง 
มิติที่ 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรมรู้

แพ้รู้ชนะ รู้จักให้ และ มีความกตัญญูรู้คุณ 
มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึงการที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจ

กับบุคคลในครอบครัวของตนเอง 
มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society) หมายถึงการที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ทำให้ผู้อ่ืน

เดือนร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทำให้สังคมเสื่อมถอย 
มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ 
มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถ

และพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และ ออมเงินในแต่ละเดือน 
มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work Life) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทำงาน มีความรัก 

ความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้ า
ของตนเองในองค์กร 

แผนการดำเนนิงานสร้างสุของค์กร ของกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณพ.ศ. 

2564 
(รายไตรมาส) 

ผลลัพธ์ 
เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 
1 2 3 4 

1. ประกาศนโยบาย
การเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

เพ่ือให้บุคลากร 
ตระหนักและนำ 
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

งาน 
พัฒนา
องค์กร 

บุคลากร
ร้อยละ 80 
รับทราบ 
นโยบาย 

บุคลากร
ตระหนัก
และนำ
นโยบายสู่
การปฏิบัติ 

✓  ✓  

2. แต่งตั้ง
คณะทำงาน ที่มี
ภารกิจขับเคลื่อน
การเป็นองค์กรแห่ง

กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 
ขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน

งานพัฒนา
องค์กร/
คกก./

15 คน มี
ผู้รับผิดชอบ 
ขับเคลื่อน
นโยบาย 

✓    
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กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณพ.ศ. 

2564 
(รายไตรมาส) 

ผลลัพธ์ 
เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 
1 2 3 4 

ความสุข/ประชุม
ปรึกษาหารือ 
การขับเคลื่อนการ
เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

องค์กรแห่ง
ความสุขใน
องค์กร 

คทง./แกน
นำสร้างสุข 

องค์กรแห่ง 
ความสุข 

3. สำรวจประเมิน
ความสุขบุคลากร
(HAPPINOMETER) 
กองบริหารการ
สาธารณสุข/
วิเคราะห์ข้อมูลหา 
pain point
ความสุขบุคลากรใน
องค์กรนำเสนอ
คณะกรรมการและ
ผู้บริหาร 

เพ่ือทราบ 
สถานการณ์ 
ความสุขของ 
บุคลากร 

งานพัฒนา
องค์กร 

บุคลากร
ตอบ 
แบบสำรวจ 
ร้อยละ 80 

ทราบ
สถานการณ์ 
ความสุข
ของ 
บุคลากร 

✓    

4. จัดทำแผนการ
ดำเนินงานสร้างสุข
องค์กรของกอง
บริหารการ
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

เพ่ือกำหนด 
กิจกรรม/
แนวทาง/
โครงการ
ขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข 

งานพัฒนา
องค์กร/
คกก./
คทง./แกน
นำสร้างสุข 

1 แผน ผลสำเร็จ
ตามแผน 
ร้อยละ 80 

✓    

5. ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนการ
ดำเนินงานสร้างสุข
องค์กรของกอง
บริหารการ
สาธารณสุข

เพ่ือส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้
บุคลากรมี
ความสุขในการ
ทำงานและ 
การดำเนินชีวิต 

งานพัฒนา
องค์กร/
คกก./
คทง./แกน
นำสร้างสุข 

ร้อยละ 80 
ของ
บุคลากร
เข้าร่วม 
กิจกรรม
ตามแผน 

ผลสำเร็จ
ตามแผน 
ร้อยละ 80 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณพ.ศ. 

2564 
(รายไตรมาส) 

ผลลัพธ์ 
เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 
1 2 3 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
5.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างสุข
องค์กร 
5.2 กิจกรรมยกย่อง
บุคคลต้นแบบ 
5.3 กิจกรรมสร้าง
ขวัญกำลังใจ
บุคลากร/กิจกรรม
อวยพรวันเกิด 
5.4 กิจกรรมทักทาย
สวัสด ี
5.6 กิจกรรมสร้าง
สุขวิถีไทย 
6. การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ตาม
แผนฯ 

เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจ 
การดำเนินงาน
ตามแผน 

งานพัฒนา
องค์กร 

2 ครั้ง/ปี บุคลกร
รับทราบ
การ
ดำเนินงาน
ตามแผน 
ร้อยละ 80 

✓  ✓  

7. ติดตาม 
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสร้าง
สุของค์กรของกอง

เพ่ือติดตาม
ประเมินผลตาม
แผนฯ 

งานพัฒนา
องค์กร/
คกก./
คทง./แกน
นำสร้างสุข 

1 ครั้ง 
(รอบ 6 
เดือน) 

ผลสำเร็จ
ตามแผน 
ร้อยละ 30 

 ✓   

82



กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณพ.ศ. 

2564 
(รายไตรมาส) 

ผลลัพธ์ 
เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 
1 2 3 4 

บริหารการ
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ
2564 (รอบ 6 
เดือน) 

8. มีส่วนร่วมเป็น
เครือข่าย 
ในการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพและเป็น
ต้นแบบกระทรวง
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

เพ่ือสร้าง
เครือข่าย 
องค์กรแห่ง
ความสุข 

งานพัฒนา
องค์กร 

2 ครั้ง/ปี เครือข่าย
องค์กร 
แห่ง
ความสุขที่มี 
คุณภาพ
และเป็น 
ต้นแบบ
กระทรวง 
สาธารณสุข 

✓ ✓  ✓ 

9. ติดตาม 
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการสร้าง
สุของค์กรของกอง
บริหารการ
สาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
(รอบ 12 เดือน) 

เพ่ือติดตาม 
ประเมินผล 
ตามแผนฯ/ถอด
บทเรียน 
การดำเนินงาน 

งานพัฒนา
องค์กร/
คกก./
คทง./แกน
นำสร้างสุข 

1 ครั้ง 
(รอบ 
12 เดือน) 

ผลสำเร็จ
ตามแผน 
ร้อยละ 80 

   ✓ 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการพัฒนาความสุขของคนทำงาน 

โดยใช้หลักการ “คุณธรรมนำการพัฒนา” มุ่งสร้างความสุขด้วยคุณธรรมความดี ผ่านการบูรณาการการสร้าง
ความสุขของบุคลากร เข้ากับแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มิติภายใน การพัฒนาองค์การ  
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่มุ่งขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็น
ระบบ สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของบุคลากรตามความสมัครใจและความประสงค์ร่วมกัน  
จากปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ ตามหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ภายใต้คุณธรรม 4 ประการ 
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
ทั้งในมิติทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย 

จากการประชุมร่วมกันของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีมติร่วมกัน
กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากทำ” ดังนี้ 

ปัญหาที่อยากแก้ ได้แก่ 
1) การใช้ทรัพยากร/ วัสดุสำนักงานไม่คุ้มค่า 
2) การรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
3) สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน 
4) ความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุม และการปฏิบัติงาน 

ความดีที่อยากทำ ได้แก่ 
1) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
2) การแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย และสวยงาม 
3) กิจกรรม 5ส. 
4) การเข้าร่วมประชุมและการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และรักษาวินัย 
5) ออกกำลังกายเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
6) สวดมนต์ เจริญสมาธิ เป็นประจำทุกวันราชการ 
7) เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data to Transparency) 
8) จิตอาสาทำความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข ตามบริเวณท่ีกำหนด 
9) บริจาคสิ่งของใช้แล้วเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

คุณธรรมเป้าหมาย กำหนดตามคุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
1) พอเพียง 
2) วินัย 
3) สุจริต 
4) จิตอาสา 
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 ทั้งนี ้ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวม 16 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่โดดเด่น เช่น 
 - กิจกรรม We Pray เป็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม เป็นประจำทุกวัน
ราชการ เวลา 08.45 น. 
 - กิจกรรม “We firm We fit” ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 15.45 น. และกิจกรรม  
“OG Indoor” ภายใต้โครงการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 15.45 น. 
 - กิจกรรม “We “ถู” together” ทำความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณศาลพระพรหม 
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดดำเนินการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 
สิงหาคม 2564 
 - ก ิจกรรม “Let it share” บร ิจาคปฏ ิท ินเก ่าให ้ก ับศ ูนย ์ส ่ง เสร ิมและพัฒนาค ุณภาพช ีวิต 
คนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่  
2 มีนาคม 2564 และบริจาคขวด และฝาขวดน้ำพลาสติก ให้วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูป
เป็นเส้นใยรีไซเคิลสำหรับจัดทำผ้าไตร หรือผ้าบังสุกุล และชุด PPE ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้งานต่อไป  
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
 - กิจกรรม “กิ๋น ข้าว น้ำกั่น ม้ายยย !!!” จัดให้บุคลากรนำอาหารท้องถิ่นประจำภาค มารับประทาน
ร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการรับประทานอาหารท้องถิ่นประจำภาค เป็นประจำทุกวันศุกร์ 
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน หรือวันอื ่นใดตามที่กำหนดร่วมกัน ทั ้งนี ้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 อนึ่ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสุข
ให้แก่บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 

 - กิจกรรม “Birthday and Congrats” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความ
ยินดีก ับบุคลากรที ่ม ีว ันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน และแสดงความยินดี หรือแสดงความขอบคุณ  
แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละเดือน 

 - กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
 - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 
- กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

  - กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับสำนักโครงการพระราชดำริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ เมื ่อว ันที ่ 15 มิถุ นายน 2564 เพื ่อช ่วยเหลือประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประสบ

ผลสำเร็จด้วยปัจจัยสำคัญ คือ 
1. ผู ้บริหาร และบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ  

ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความสุขด้วยคุณธรรมของหน่วยงาน 
2. การบูรณาการการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มิติภายใน  
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การพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่มีขั้นตอน
การดำเนินงานที่เป็นระบบ มุ ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นเจ้าของกิจกรรมร่วมกัน 
ของบุคลากร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดความต่อเนื ่องและยั ่งยืนยิ ่งขึ้น  

ควรดำเนินการขับเคลื่อนโดยการถ่ายทอดนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นองค์กรแห่งความสุข  
ให้เป็นตัวชี ้ว ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับกรม โดยให้หน่วยงานดำเนินการ  
จัดทำแผนองค์กรแห่งความสุข ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร ตลอดจนปัจจัยภายนอก  
และปัจจ ัยภายใน ที ่ส ่งเสร ิม หร ือเป ็นอุปสรรคในการดำเน ินงาน มีการข ับเคล ื ่อนอย ่างเป ็นระบบ  
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรเดมิ่ง ที่ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานเมื ่อสิ้นปีงบประมาณ  
เพื ่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของหน่วยงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ โดยบูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนคุณธรรม ทั้งในมิติทางศาสนา หลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย 

ภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  

1. กิจกรรม We Pray เป็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม เป็นประจำทุกวัน
ราชการ เวลา 08.45 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรม “We firm We fit” สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที 
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3. กิจกรรม “We “ถู” together” ทำความสะอาดกระทรวงสาธารณสุข ณ บริเวณศาลพระพรหม 
กระทรวงสาธารณสุข ครั ้งที ่ 1 เมื ่อวันที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดดำเนินการ ครั ้งที ่ 2 ในวันที่  
27 สิงหาคม 2564 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรม “Let it share” บริจาคปฏิทินเก่าให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2564 และบริจาคขวด และฝาขวดน้ำพลาสติก ให้วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็น  
เส้นใยรีไซเคิลสำหรับจัดทำผ้าไตรหรือผ้าบังสุกุลและชุด PPE ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้งานต่อไป เมื่อวันที่  
4 มิถุนายน 2564 
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5. กิจกรรม “กิ๋น ข้าว น้ำกั่น ม้ายยย !!!” จัดให้บุคลากรนำอาหารท้องถิ่นประจำภาคมารับประทาน
ร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการรับประทานอาหารท้องถิ่นประจำภาค เป็นประจำทุกวันศุกร์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน หรือวันอื ่นใดตามที่กำหนดร่วมกัน ทั ้งนี ้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกั น 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กิจกรรม “Birthday and Congrats” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงความ
ยินดีก ับบุคลากรที ่ม ีว ันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน และแสดงความยินดี หรือแสดงความขอบคุณ  
แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละเดือน 
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7. กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

8. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 
 

9. กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน 2564 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
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10. กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

มุ่งมั่นในเป้าหมายของ “การสร้างวัฒนธรรมองค์กร” เพื่อให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข” ด้วยความ
เชื่อมั่นในคุณค่าและความดีที่มีอยู่ในตัวคน ใช้กุศโลบายต่าง ๆ ในการกระตุ้น ส่งเสริมให้คนทำความดี ศรัทธา
ในความดี และซึมซาบความสุขจากการทำความดีด้วยการเดิน ” ตามรอยเท้าพ่อ” โดยน้อมนําพระบรม
ราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ มาเป็นหลักยึดเหนี ่ยวให้คนรวมใจเป็นหนึ ่งเดียวกัน  
และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมบุคลากรปฏิบัติร่วมกัน บนพื้นฐานของ “สามัคคี มีวินัย สุจริต  
จิตอาสา” ที่ส่งผลให้ความสุขทั้ง 8 ประการได้รับการเติมเต็มในชีวิตของบุคลากรทุกคนอย่างผสมกลมกลืน 
และพร้อมหยิบยื่นความสุขเหล่านี้สู่คนอ่ืน ๆ และสังคมโดยรวมด้วยความสมัครใจ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของคนในองค์กร  
- ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน น้อมนํา พระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดํารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งในด้านการทำงาน
และการดำเนินชีวิต 

- ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนให้การสนับสนุนและมอบให้กลุ่มพัฒนาองค์กรคุณธรรมจัดทำแผนและ 
กิจกรรมต่างๆ  

- ความร่วมมือร่วมใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร  
- การทำงานเป็นทีมและการประสานงานที่ดี  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
 ผู้นําองค์กรและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็น “องค์กร 
แห่งความสุข” โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักทางศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต 
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เร่ืองราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

“สานความผูกพัน ยึดม่ันความสมดุล คุณธรรมนำองค์กร” 

บทสรุปผู้บริหาร 
จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ 

(People Excellence) เพื ่อให ้ท ุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการขับเคล ื ่อนองค์กรแห่งความสุข 
ในปีงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 58 จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข กองการพยาบาล ภายใต้
การนำองค์กรโดยอาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ ผู ้อำนวยการกองการพยาบาล ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา  
และการสร้างความสุขให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื ่อง ตามดังคำปฏิญญาที่ว ่า “สานความผูกพัน ยึดมั่น  
ความสมดุล คุณธรรมนำองค์กร” มีนโยบายให้มีการดำเนินงานเสริมสร้างความสุข และความผูกพัน  
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไป ตามแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพระยะ 20 ปี ด้านกำลังคน(People Excellence) HRH 
Transformation and Happy MOPH และค่านิยม MOPH/ การสร้าง คนดี มีคุณค่า มีความสุข สร้างความ
เข้มแข็งจะทำให้กำลังคน มีคุณภาพ เพียงพอ กระจายอย่างทั่วถึง สู่ความยั่งยืน โดยให้มีการกำกับ ติดตาม 
ดูแล ตลอดจนให้คำแนะนำ และให้บุคลากรทุกคน เป็นนักสร้างสุขด้วยตนเองทุกคน โดยให้มีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาเพื่อประเมินการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามคำปฏิญญาดังนี้ 

สานความผูกพัน (คนทำงานที่กองการพยาบาลต้องมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน มาทำงานด้วยความสุข 
มีความรักใคร่ อยู่ด้วยกันฉันท์พ่ีน้อง คอยเห็นอกเห็นใจกันในทุกเมื่อเชื่อยาม) 

ยึดมั่นความสุมดุล (ทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุลกัน เพื่อเวลาพักผ่อนหย่อนใจมีความ
พอเพียงในการใช้ชีวิตและการใช้จ่าย ตามปนิธานของในหลวง เศรษฐกิจพอเพียง “เพียงพอ และพอเพียง”) 

คุณธรรมนำองค์กร (บุคลากรกองการพยาบาลทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือเกื้อกูล 
ในการดำเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อองค์กร ไม่คดโกง ไม่เห็นแก่ตนเอง ควรตรงต่อ
เวลา มีวินัย รักษาน้ำใจต่อเพื่อพ้องน้องพี่ ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรเสียหาย เข้าใจเข้าถึง  
และให้ตรวจสอบการทำงานได้ ไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม) 

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

ซึ่งผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงานและดัชนีสุขภาวะองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
เท่ากับร้อยละ 63.19 (ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 62.19) พบว่า บุคลากรมีความสุขในด้านจิตวิญญาณดี Happy Soul 
สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.17 รองลงมาคือ ด้าน Happy body และ Happy Heart คิดเป็นร้อยละ 67.29 
65.83 ตามลำดับ ส่วนดัชนีที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ ด้าน Happy Money และ Happy Relax คิดเป็นร้อยละ 
53.91 57.08 ตามลำดับ 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 

65.83 57.08 67.29 69.17 63.54 63.02 63.89 53.91 64.99 63.19 
 

นอกจากนี้ ผู้บริหารได้มีนโยบายให้สำรวจความเครียด ความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร  
เพ่ือนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ และขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุของค์กร
ขึ้นให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร ซึ่งผลการสำรวจแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง 
ของบุคลากรกองการพยาบาล ตามแบบประเมินความเครียด (ST20) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
มีบุคลากรร่วมตอบแบบประเมินคิดเป็นร้อยละ 66.60% มีผลการประเมินดังนี้ ภาพรวมของความเครียด  
ของบุคลากรภาพรวมอยู่ที่ 12.75 คะแนน คือ ไม่เครียด หรือ ปรกติ มีระดับความสุข 7.15 จากคะแนนเต็ม 
10 ซึ่งการสำรวจพบว่าผู้มีความเคลียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 5 คน ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กองการพยาบาล  
จึงได้ปรับปรุงแผนสร้างสุของค์กร และขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขขององค์กร ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกองการพยาบาลในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและความผูกพัน 
 ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดโอกาส  
ให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมในเวทีต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และได้มีนโยบายให้สำรวจความคิดเห็น
และความต้องการของบุคลากรกองการพยาบาล เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดลำดับ
ความสำคัญ และขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุของค์กรขึ้นให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร อาทิ เช่น 
 1) สนับสนุนส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการทำงานดูแลรับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ ให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกันและกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน พัฒนาปรับปรุงมาตรการ เพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจ รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่น ๆ เพ่ิมเติม โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับ ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรทุกคน  
 2) เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร โดยการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากร ด้วยรูปแบบ  
ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สื ่อสารภายในหน่วยงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
และระบบให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล  
 3) ให้กลุ่มภารกิจในสังกัดกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการติดตาม
และวัดผลการดำเนินงาน เพ่ือนำไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 4) พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนให้กองการพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นนักสร้างสุขในองค์กรทุกคน 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. กระทรวงสาธารณสุขควรให้การสนับสนุน กำหนดเป็น KPI ผู้บริหารองค์กร เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน

อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ควรมีรางวัลให้กับหน่วยงานที่พัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุของค์กร  
ตามขนาดขององค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในองค์กรนั้นๆ 

2. กระทรวงสาธารณสุขควรมีการประเมินบุคลากรด้วย (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 
เป็นประจำทุกปี และมอบหมายผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขระดับกระทรวง ดำเนินการ
วิเคราะห์ แปลผลการประเมินของบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) อย่างรวดเร็ว 
ทันเวลาเพ่ือให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และความยั่งยืนในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

3. วางแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจนต่อยอดสิ่งที่ปฏิบัติได้ดี 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

“สสจ.เชียงราย ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยใช้ยุทธศาสตร์ 

เก่ง ดี มีสุข (การหาคนดี คนเก่ง เข้ามาทำงาน/ เก่ง คือ พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้น/ ดี คือ มีคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล มีสุข คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุขทั้งกายและจิตใจ มีความรักความผูกพัน
องค์กร) ปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีผู ้ปฏิบัติงานจำนวน 191 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ข้าราชการ จำนวน 126 คนคิดเป็นร้อยละ 65.97 พนักงานราชการ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.14 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.05 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.57 ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.05 ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.47 และ ลูกจ้างประสานงานโครงการ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 อายุเฉลี่ยของบุคลากรสำนักงาน
สาธารณสุข เฉลี ่ย 41 ปี ข้าราชการ 44 ปี พนักงานราชการ 34 ปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 34 ปี 
ลูกจ้างประจำ 53 ปี ลูกจ้างชั่วคราว 33 ปี ลูกจ้างเหมาบริการ 40 ปี ลูกจ้างประสานงานโครงการ 28 ปี 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะอยู่ ในกลุ่ม Generation X และ Generation Y 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในปี 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีเมื่อบุคลากร  
เป็นคนดี องค์กรก็จะเป็นองค์กรของคนดีก็จะนำพาให้เป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขเป็นแนวคิด
หลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ "คนทำงานในองค์กร" ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลัก
ของทั ้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้ 
และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข  
และคุณธรรม ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อ
สังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที ่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกันตั้งแต่
บุคคลครอบครัว สังคม องค์กรและประเทศ แต่คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ลดลง การพัฒนาที่ยั่งยืน  
จึงเป็นไปได้ยาก เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลมากขึ้น 
นั่นคือ "ความสุข" เพื่อมุ่งไปสู่ "องค์กรแห่งความสุข" คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุข 
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับบุคลากรที่ถือเป็นบุคคล
สำคัญ 

องค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบการบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม โดยได้มีการเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เชียงราย 
เมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ 
กิจกรรมที่ 2 การทำบุญไหว้พระทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยกิจกรรม 5ส 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการกระตุ้น

ให้คิดเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้ตระหนักและปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยกตัวอย่างกิจกรรม ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มงานขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย เช่น 
การให้กระเข้าเยี่ยมไข้สำหรับบุคลากรและครอบครัวสายตรงที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีสวัสดิการ
ช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิก การคัดเลือกข้าราชดีเด่น เพ่ือยกยองเชิดชูผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการทำงานและการดำเนินชีวิต รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยผ่ านกิจกรรม 5ส.  
และกิจกรรมการปลูกต้นไม้รอบสำนักงานเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในสำนักงานและการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน 
และส่งเสริมให้บุคลากรได้มีกิจกรรมออกกำลัง และตรวจสุขภาพประจำปี และรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
และวัคซีน Covid – 19 และยังเป็นศูนย์กลางรับ - มอบ - ส่งต่อธารน้ำใจ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาพ
เอกชน ในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid – 19 และเยี่ยมเสริมพลังให้บุคลากรด่านหน้าที่
ปฏิบัติงาน และ จัดตั้ง Line group ตลาดน้อยๆ สสจ. เพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อ - ขาย สินค้า ราคา
ย่อมเยาว์ และมีคุณภาพให้กับบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีระบบการบริหารงานสายการบังคับบัญชา แบบหัวหน้างาน
ปฏิบัติงาน ถึงแม้สายงานบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์หรือสายใยความผูกพันแบบน้อง  
ที่เป ็นเหมือนตาข่ายที ่โยงใยความสัมพันธ์ที ่ฝ ังเน้นและถือเป็นค่านิยมองค์กรที ่สำคัญประการหนึ่ง  
โดยใช้กระบวนการ 3E (ส่งผลดีในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยวิธีการ COACHING การฝึกปฏิบัติงานไป
พร้อมการทำงานจริง On the job training เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดตัวต่อตัว
เนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดี นอกจากนั้นยังการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ แบบออนไลน์ และการส่งบุคลากร  
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยงบพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยังให้ความสำคัญต่อบุคลากร  
จัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือบุคลากรมีความสุข
จากการทำงานองค์กร คือสภาพจิตใจที ่ไม่เครียดกับการทำงาน คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ ่งขององค์กร  
ที่มีความสำคัญ เฉกเช่นร่างกายประกอบได้ด้วย อวัยวะทั้ง 32 ส่วน ที่สำคัญจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นงานตามนโยบายของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ซึ ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ให้ความสำคัญ โดยถ่ายทอดนโยบาย  
ให้กับผู ้บริหารและหัวหน้ากลุ ่มงาน/ งานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และถ่ายทอดนโยบาย 
ให้แก่ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกระดับของสำนักงานฯในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงรายมีการให้ความสำคัญเน้นย้ำและกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอทางระบบการสื่อสารทางไลน์ ซึ่งเป็น
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ง่าย เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีการจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในส่วนคณะกรรมการในการจัดโครงการเป็นคณะกรรมการคร่อมกลุ่มงาน  
ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการสร้างสุขในองค์กร (Happy Work Place) สำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะทำงาน 
กลุ่ม Generation X และ Generation Y โดยมี Generation B ช่วยให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ  
และให้ผู ้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น Generation Y ออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ ่งเป็นการถ่ายทอด  
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องค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมของ โครงการ การจัดกิจกรรมเน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
กลุ ่ม Generation X และ Generation Y ซึ ่งบางครั ้งมีความแตกต่างกันระหว่างกล ุ ่ม Generation B  
ในการออกแบบกิจกรรมจึงค่อนข้างยากที่จะทำให้ Generation ทั้ง 3 กลุ่มมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม  
มีการประสานงานระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานในการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหลายปี 

บุคคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรและมีความสุขต่อการทำงานระบบสวัสดิการ  
ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

“กิจกรรม CRH เราจะรอด ทุกคนจะปลอดภัย” 

บทสรุปผู้บริหาร 
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มแรกที่เกิดสถานการณ์

ขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว เป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัว จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงและกลับมาระบาด
อีกในหลายระลอก ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วล้วนส่งผลต่อปฏิกิริยาทางจิตใจ 
ของบุคลากร ในแต่ละช่วงของเหตุการณ์ส่งผลต่อความเปราะบางในจิตใจต่าง ๆ กัน คณะทำงานสร้างสุข  
จึงปรับการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์และ
กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

สถานการณ์หนึ่งของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งส่งผลต่อจิตใจของบุคลากรเป็นอย่างมาก 
คือ เหตุการณ์แพร่ระบาดในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานและได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 จากผู้ป่วย บุคลากรได้รับ
ผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวในวงกว้าง ทั้งในผู้ที่ติดเชื้อไวรัส ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
ผู้ที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่แทนอัตรากำลังที่หายไป รวมถึงบุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาล เพื่อเยียวยาจิตใจและ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่บุคลากร คณะทำงานสร้างสุขจึงได้จัด “กิจกรรม CRH เราจะรอด ทุกคนจะปลอดภัย” 
โดยมุ่งหวังให้บุคลากรลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และกลับมาสร้างสมดุลทางจิตใจอีกครั้ง 

“กิจกรรม CRH เราจะรอด ทุกคนจะปลอดภัย” ถูกออกแบบโดยทีมสหวิชาชีพอย่างทันท่วงที เมื่อเกิด
สถานการณ์ โดยนำข้อมูลจากการถอดบทเรียนการทำงานของทีมเพื่อนช่วยฟัง ร่วมกับความต้องการของ
บุคลากร ซึ่งต้องปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมด 6 ครั้ง ผ่านระบบ 
Zoom รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย ตอบสนองทั้งในมิติของกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดังนี้ 

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 กิจกรรม คุยเป็นยา 
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กิจกรรม ปรับตัวดูแลใจ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม CRH Talk หัวข้อ“แบ่งปันประสบการณ์ 10 วัน ที่ฉันอยู่กับ COVID” 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม นิทานบันดาลใจ 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม ศิลปะอ่านภาพอ่านใจ 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม CRH Talk หัวข้อ เอาไงดีกับ COVID ก่อนจะไปไกลกว่าที่คิด 

ผลการจัดกิจกรรมพบว่า มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมินกลับทั้งสิ้น 1,054 ราย ร้อยละ 54.40 
มีความพึงพอใจมากที่สุด, ร้อยละ 41.30 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 4.30 มีความพึงพอใจปานกลาง  
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับคือ ความรู้ (ดูแลตนเองร่างกาย/จิตใจ), การเรียนรู้จากแบ่งปันประสบการณ์ เกิดการมีส่วนร่วม
และการเข้าถึงจิตใจโดยใช้สื่อบุคคลที่มีความเชื่อมโยง ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ และให้ความสนใจได้ดี 

จากกระบวนการดังกล่าวทำให้บุคลากรรู้สึกได้รับการดูแล สร้างความเชื่อมั่นในการกลับมาทำงาน  
และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- การทำงานที่ขับเคลื่อนไปทั้งระบบ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ มีเป้าหมายเดียวกัน 
- การทำงานออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและทันต่อสถานการณ์ 
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
- บุคลากรบางส่วนมีความเหนื่อยล้า ต้องการการดูแลทางจิตใจ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรม  

ในการดูแลทางด้านจิตใจให้แก่บุคลากร เพ่ือนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
- การพัฒนาระบบส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ โดยการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลแมส่าย จังหวัดเชียงราย 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ในรูปแบบการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟู
ความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้รับบริการ บุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ ในปัจจุบันต้องเผชิญ
กับความคาดหวังของผู้รับบริการ และญาติ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่าง
บุคลากร ผู้ให้บริการ ผู้ป่วยและญาติ ในบางครั้งอาจเป็นไป ด้วยความตึงเครียด และไม่สามารถทำความเข้าใจ
กันได้เท่าที ่ควร จนเป็นผลให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและลุกลามใหญ่โต จนอาจทำให้เกิด  
ข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยและญาติได้ ทั้ง ๆ ที่ปัญหาเกิดจากความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อย หรือการสื่อสารที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรที ่ดีจึงควรเน้นที ่การพัฒนาจิตใจของเจ้าหน้าที ่เป็นอันดับแรก  
เพื่อให้บุคลากรนั้นสามารถจัดการกับสภาวะต่าง ๆ ได้ เนื่องจากจิตใจที ่ขาดความเข้มแข็ง ขาดกำลังใจ  
จะไม่สามารถ แก้ไขปัญหาโดยใช้สติได้อย่างเพียงพอ การพัฒนาจิตโดยการฝึกสติ จะช่วย ให้จิตใจมีความสงบ
มั่นคง สามารถที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้และการพัฒนาจิตให้เบิกบานจะมีส่วนช่วยให้บุคลากรเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจบุคคลอื่น สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับบุคคล ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
บุคลากรกับผู้รับบริการ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในหน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  
อันจะนำไปสู่ความสุขในการทำงาน 

ประเด็นแห่งความสำเร็จ 
“สุขเป็น ก็เป็นสุข” การสร้างความเข็มแข้งทางด้านจิตใจ และความมั่นคงด้านอารมณ์ของเจ้าหน้าที่  

ในองค์กร จะช่วยทำให้ปัญหา และอุปสรรค ในการทำงาน สามารถคลี่คลาย ออกไปได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ 
การฝึกฝนตนเอง ให้มีแนวคิดที่ดี มีสัมมาทิฏฐิ ดำรงตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม มีความเมตตา  
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น จะส่งผลที่ดีต่อตนเองทำให้จิตใจเป็นสุข ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว 
เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ และความสุขในภาพรวมขององค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารองค์กรของโรงพยาบาล ทุกระดับให้ความสำคัญในกิจกรรมการพัฒนาความสุขในองค์กร  

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

2. ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ ในองค์กร ต่างมองเห็นความสำคัญ ในการดำเนินงาน ในโครงการพัฒนาจิต 
เพ่ือเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

3. โรงพยาบาล ได้รับความเมตตา จากพระภูวดล ปิยสีโล วัดป่าเย็นบุญ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  
ในการจัดอบรมพัฒนาจิตใจ มาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี (ปี 2554 - ปัจจุบัน) ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
แนวคิด และวิธ ีการ ในการทำงานอย่างเป็นสุข เจ้าหน้าที ่ชาย 4 คน เกิดความศรัทธา ขอบวชเรียน  
เป็นระยะเวลา 1 - 3 เดือน เพื่อศึกษาธรรมมะ และศึกษาแนวทางในการทำงานการดำเนินชีวิต 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. การส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ในมิติอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 

ผลการดำเนินงาน 
1. บุคลากรได้รับการฝึกประสบการณ์ด้านการภาวนา นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังธรรม ถามตอบปัญหา 
2. บุคลากรมีทัศนคติในการเห็นใจ การให้เกียรติผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ 
3. บุคลากรได้ฝึกเรื่องการทำงานให้มีความสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  

“ชมรมจริยธรรมเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา” 

เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 
พันธกิจ “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” 
วัฒนธรรม “ใฝ่เรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์” 
ค่านิยม “M O P H” ย่อมาจาก 

M – Mastery  เป็นนายตัวเอง 
O – Originality  เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P – People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 
H – Humility  ถ่อมตนอ่อนน้อม 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตาม

นโยบายของกระทรวง 
(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ประวัติความเป็นมา 
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องที่ได้ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตอนที่ 16 

เล่ม 59 วันที่ 10 มีนาคม 2485 กระทรวงสาธารณสุขจึงถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขเป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 
ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมสาธารณสุขในกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2461 และได้นำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงเป็นอันว่า วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนจากวันที่ 10 มีนาคม เป็น
วันที่ 27 พฤศจิกายน ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2521 ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ 11 
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดพะเยา ภายหลังจาก
จังหวัดพะเยาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะอำเภอพะเยา ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด
พะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีนายแพทย์อนันต์ ฟองศรี 
เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคนแรก 
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คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ปัจจุบัน) 

 

กลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564) ประกอบด้วย 
  1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป    8) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  2) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  9) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
  3) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 10) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
  4) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   11) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
  5) กลุ่มงานนิติกร (กลุ่มกฎหมาย ปี พ.ศ. 2563) 12) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
  6) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 13) กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  7) กลุ่มงานประกันสุขภาพ   14) สำนักเลขานุการและอำนวยการ 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยึดกรอบแนวคิดและหลักการ 
ในการวางแผนที่สำคัญ คือ 1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การพัฒนา  
ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารความเสี่ยงที่ดีมุ่งเน้น 
การพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนา  
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ด ีสำหรับคนไทย มีจริยธรรมและคุณธรรม 3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 02 ปี (พ.ศ. 0625-2579) ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579  
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะและ
ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ยืดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม และ 6) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
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คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่ 1  
(พ.ศ. 2558 - 2564) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายร ัฐบาล และเป็นกลไกในการขับเคลื ่อนการส ่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย  
ร่วมดำเนินการอย่างบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
ประชาชนโดยนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคำสอนของศาสนา วัฒนธรรม 
และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ื อสร้างพลัง  
การทำความดีเพื่อชาติของประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความ
สมดุล ทั้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิด "คุณธรรมนำการพัฒนา" พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งคุณธรรม  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม 
แบบ "ระเบิดจากข้างใน" จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ 9 และหลักธรรม
ของศาสนา ควบคู่กับระบบเศรษฐกิจเกิดความม่ังคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังที่จะเห็น "สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
เป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมืองสมานฉันท์สู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ด้วย "ปัญญา" ได้รับการพัฒนา  
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสำนึกคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการมาตรา 78 
บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยมุ่งประสงคใ์ห้
เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
(2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้น 
ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 0256 ตามมาตรา 
78 และ มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.1255 กำหนดข้อบังคับไว้มี
รายละเอียดดังนี้ (1) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ (2) ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง (3) ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมและเสมอภาค (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (7) ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560 – 2579) กำหนดวิสัยทัศน์ให้กระทรวง
สาธารณสุข “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ขับเคลื่อนสู่การบรรลุ
เป้าหมายเพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ภายใต้พันธกิจแห่งการ
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ดังนี้  
1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2) ยุทธศาสตร์
บร ิการเป ็นเล ิศ (Service Excellence) 3) ยุทธศาสตร ์บ ุคลากรเป ็นเล ิศ (People Excellence) และ  
4) ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซึ ่งจะเห็นได้ว่ากระทรวง
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สาธารณสุขคำนึงถึงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ จึงกำหนดเป็นแผนงานสำคัญหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้นำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -4625)  
ที่จัดทำข้ึนบนพ้ืนฐานบริบทของสังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล 
โดยการขับเคลื่อนการส่งเสริมความสุขคู่คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึงเป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ 
ในชีวิตด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้ โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง และหันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของชาติก็จะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่
สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน นำสู่การเป็นองค์การแห่งความสุข (Happy Organization) และองค์กรคุณธรรม (Moral 
Phayao Provincial Public Health Office) ภายใต้ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข "M O P H" 
และคุณธรรมที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ฝังอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากร
สาธารณสุขทุกคน ไม่ว่าเป้าหมายการทำงานจะเป็นอย่างไรก็จะประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี
และยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่เชื่อมโยงกับ 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ
ประเทศไทย ตลอดจนมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้บริหารเป็นผู้นำ โดยยึดค่านิยมหลักขององค์กรในการหล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
ที่พึ ่งประสงค์ด้วยค่านิยม “M O P H” ผู ้บริหารกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และสนับสนุน การสร้างสุข 
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คู่คุณธรรมในองค์กร โดยให้มีคณะกรรมการและคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุก  และความผูกพันของ
บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นเป้าห มาย
เดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
สร้างขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ 

3. ผู้บริหารมีเจตนารมณ์แน่วแน่ในความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กร
คุณธรรม/ โรงพยาบาลคุณธรรม โดยการแต่งตั ้งคณะทำงานขับเคลื ่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข  
(Happy Organization) และองค์กรคุณธรรม (Moral Phayao Provincial Public Health Office) ภายใต้
ค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข "M O P H" และคุณธรรมที่พ่ึงประสงค์ 4 ประการ “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 

4. ความร่วมมือของเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม ทั ้งภายในและภายนอกมีความเข้มแข็ง และ
ดำเนินการอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขควบคู่องค์กรคุณธรรมที่สำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือ 
ในระดับผู ้ปฏิบัติงานทุกคน จากการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ ่ม วางแผน ดำเนินงาน 
ตลอดจนการประเมินผลสำเร็จ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง การความสามัคคี เป็นที่ยอมรับของ  
เพื ่อนร่วมงาน ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานทั ้งความรับผิดชอบหลักและรอง ภายใต้สถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ทำให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้อย่างชัดเจน 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน ผู้บริหารองค์กรเห็นความสำคัญของความสุขของคนทำงาน ซึ่งเป็น
ฟันเฟืองหลักสำคัญของการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การให้การยอมรับ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความเท่าเทียม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสและกระตุ้ นให้เสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นการ
พัฒนาระบบงานหลักและงานรอง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่หน่วยงานเครือข่าย รวมถึงการ
สร้างความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานภายนอก ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ ชื่นชม ยกย่องบุคคลและ/หรือองค์กร
ที่ดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง เพ่ือมุ่งสู่ “องค์กรแห่งความสุขควบคู่องค์กรคุณธรรม” 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

หมวดที ่1 การนำองค์กร 
1.1 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 
1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
1.2.1. มียุทธศาสตร์และแผนองค์กรแห่งความสุข 
การทำงานด้านบริการนั้นเป็นงานที่เหนื่อยยากโดยเฉพาะการทำงานด้านการบริการด้านสาธารณสุข  

ที่ให้บริการทุกชนชั้น ทุกโรคภัย ทั้งอุบัติเหตุ โรคเรื้อรัง โรคเฉียบพลัน ตลอด24ชั่วโมงติดต่อทุกวันย่อมทำให้
ผู้ให้บริการเกิดความเครียด ความทุกข์ได้ โรงพยาบาลพะเยาได้ตระหนักถึงความเครียดที่เกิดจากการทำงาน
อันจะส่งผลให้ผลลัพธ์ในการทำงานด้อยประสิทธิภาพลงจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์และแผนองค์กรแห่งความสุข  
คือ เน้นให้บุคคลกรโรงพยาบาลพะเยาทุกระดับชั้น เป็นผู้ที ่เก่ง คือ มีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับ
มอบหมาย มีการจัดอบรมให้ความรู้หรือให้โอกาสในการพัฒนางานของตนและวิทยฐานะให้ก้าวหน้าให้ขวัญ
และกำลังใจตามโอกาส นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดีทั้งด้านกายและใจ โดยมีการตรวจ
สุขภาพสม่ำเสมอ มีการป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รายงานความเสี่ยงและมีการดูแลกันแบบพี่น้อง 
อีกท้ังมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการออกออกกำลังกาย ศิลปะ ดนตรี 

1.2.2. มีโครงสร้างการทำงานหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข 

โครงสร้างของการทำงานและบทบาทหน้าที่ ของคณะทำงาน HRD 
1. สำรวจ Training Need และวิเคราะห์ GAP Competency ของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน 
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีในระดับโรงพยาบาลและร่วมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

ในระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี ่ยงสำคัญขององค์กร ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 

3. ร่วมในการจัดทำแผนทดแทนอัตรากำลังสำรองในทุกหน่วยงานพร้อมทั ้งประเมินความ
เพียงพอของบุคลากรที่สอดคล้องกับภาระงาน 

4. ควบคุม กำกับและติดตามการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล 
5. จัดทำแผนการดำเนินการ ค้นหา/ดูแล/ป้องกันการเจ็บป่วยทางสุขภาพของบุคลกร และการ

เกิดโรคจากการทำงาน การเฝ้าระวังโรค ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
6. ประเมินและวิเคราะห์องค์กรแห่งความสุขและดัชนีความสุขของคนทำงาน 
7. นำเสนอผลการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการจัดระบบสร้างแรงจูงใจสวัสดิการ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารทราบ 
8. ประสานงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
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กำหนดทีมโดยแบ่งตามบทบาทและหน้าที่ 
แบ่งทีมเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มสุขภาพดี กลุ่มมีความสุข ซึ่งให้คณะทำงานร่วมกันเสนอความคิด 

โดยมีหลักท่ีมาของกิจกรรมและใช้หลัก 3P (Purpose-Process-Performance) 
1. กลุ่มเก่ง 

•  พัฒนาศักยภาพ โดยอิงเป้าขององค์กร/ความเสี่ยงสำคัญ 
•  ทำงานร่วมกับ PCT/RM 
•  ดูกลุ่มโรคสำคัญ/high risk ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของทีม 
•  การอบรมทั้งภายนอก/ภายใน 

2. กลุ่มสุขภาพดี 
•  ไม่เจ็บป่วย ทั้งจากการทำงาน/ทั่วไป 
•  ดี/เสี่ยง/ป่วย 
•  ทำงานร่วมกับทีมอาชีวอนามัย/IC/ENV 

3. กลุ่มมีความสุข 
•  เน้นความสุขในการทำงาน 
•  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก/แบบสอบถาม/แบ่งกลุ่ม 
•  ออกแบบแนวทาง เสนอทีมนำผ่านทางคณะกรรมการ HRD ในการนำสู่ปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย

ในแต่ละกลุ่ม 

กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม 
กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยการสร้างทีมเพ่ือขับเคลื่อนตามหน้าที่ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
   กลุ่มเก่ง 
1. นายแพทย์ไกรรัตน์  คำดี            กลุ่มงานอายุรกรรม 
2. นายแพทย์ศศินทร์  วังศพ่าห์        กลุ่มงานศัลยกรรม 
3. ทันตแพทย์หญิงดวงพร  จิรอภิวัฒนา  กลุ่มงานทันตกรรม 
4. เภสัชกรหญิงเสาวคนธ์  บญุชัยแสน    กลุ่มงานเภสัชกรรม 
5. นางฉลวย  หาลือ                    กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
6. นางพัชรินทร์  คำนวล               กลุ่มการพยาบาล 
7. นางจินตนา   มหายศ                กลุ่มงานรังสีวิทยา 
8. นายนรินทร์  พงศ์ทัศนเหม          กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
9. นางกรรณิการ์  คำศรีชุม             กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
เลขาทีม สุประวัติ เผ่าอินทร์ 
   ทีมสุขภาพดี 
1. แพทย์หญิงศรินพันธ์ ผ่องพันธ์      กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
2. แพทย์หญิงณิชาภัทร เกียรติคุณธรรม  กลุ่มงานจิตเวช 
3. นางบุษยา  ยารังสี                   กลุ่มการพยาบาล 
4. นางสาวพะนอจิต  คูวิบูลย์ศิลป์     กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
5. นางกรรณิการ์  คำศรีชุม             กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
เลขาทีม นางสาวณัฐฑิมา  แก้วยอดหล้า 
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   ทีมมีความสุข 
1. แพทย์หญิงพรรณราย  ศรีสุวรรณ  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
2. นายแพทย์ฐิติ ธุวดาราตระกูล       กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
3. ทันตแพทย์หญิงณัฎฐา ชุมสุพรรณวารี กลุ่มงานทันตกรรม 
4. เภสัชกรหญิงอัญชรี  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์   กลุ่มงานเภสัชกรรม 
5. นางอรวรรณ  สกุลวัฒนะ            กลุ่มการพยาบาล 
6. นางชุตินันต์ จงประสิทธิ์กุล          กลุ่มงานจิตเวช 
เลขาทีม นางสาวอรุณี  เทพสาย 
1.2.3. มีกิจกรรมหรือการดำเนินงานตามแผนองค์กรแห่งความสุข 
เดิมโรงพยาบาลพะเยาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในองค์กรอย่างสม่ำเสมอแบ่งเป็น 

กิจกรรมตามประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนาเช่นประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในโรงพยาบาลทุกวิชาชีพ 
ประเพณีทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลมีการตักบาตรและพิธีทางศาสนาในตอนเช้า มีการเปิดตลาดแลกเปลี่ยน
สินค้ากันทั้งวันทำให้เจ้าหน้าที่ได้พบปะกันและมีรายได้เพิ่ม เมื่อเจ้าหน้าที่จะเกษียณอายุราชการได้จัดพิธี  
สู่ขวัญเพื่อให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี มีการจัดพิธีอำลากลุ่มผู้เกษียณ มีการทำบุญโรงพยาบาลเพื่อสร้างกำลังใจ
แก่ผู้ร่วมงาน มีการจัดให้ผู ้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเดียวกันได้พบปะทานข้าวกันในแต่ละเดือนจนครบ  
ทั้ง 12 เดือน กิจกรรมนพลักษณ์เพื่อให้ได้รู้จักตัวเองและเพื่อนร่วมงาน กิจกรรมชมรมกีฬา การเต้นแอโรบิค 
และวันกีฬาสีโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านกีฬาและส่งเสริมความสามัคคี
ในหมู่คณะ การจัดกิจกรรมดนตรีในสวนให้เจ้าหน้าที ่ได้ร้องเพลงเพื ่อให้ความสุขสุนทรีย์แก่ผู ้ป่วยใน
โรงพยาบาลเป็นต้น  แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค  covid-19 ทำให้ทุกภาคส่วน
ปรับตัวตามวิถีใหม่ ไม่สามารถรวมกลุ ่มทำกิจกรรมได้  กิจกรรมหลายๆอย่างจึงไม่สามารถจัดได้ทาง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานสร้างสุขในโรงพยาบาลจึงได้พยายามริเริ ่มกิจกรรมจากความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความสุขของบุคลากรในขณะเดียวกันก็สำรวจปัญหา
สุขภาพเพื่อแก้ไขไปด้วย พบว่าเจ้าหน้าที่มีความสุขน้อยลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและภาระงานที่มากขึ้น 
ทางโรงพยาบาลจึงสร้างขวัญกำลังใจโดยการสนับสนุนอาหารให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดหา
ประกันชีวิตcovid-19 การสื่อสารผ่านเสียงตามสาย การพบปะรับฟังปัญหาจากผู้บริหาร จัดสถานที่ออกกำลังกาย
ราคาประหยัดให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงทุกระดับ 

1.2.4. มีการวัดและประเมินความสุขระดับบุคลากรระดับองค์กร 
โรงพยาบาลพะเยาได้จัดทำแบบประเมิน Happinometer รายบุคคล สำรวจบุคลากรจำนวน 1,179 คน 

ได้รับการตอบกลับ จำนวน 956  คน คิดเป็นร้อยละ 81 เมื่อวันที่  7 - 18 มิถุนายน 2564 
1.2.5. มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลพะเยา 
“บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประทับใจผู้ให้และผู้รับบริการ” 

เป้าหมายของโรงพยาบาลพะเยา 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
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หมวดที ่2 กระบวนการ 
2.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความสุขและความปลอดภัยในการทำงาน  โรงพยาบาลพะเยา 

มีชัยภูมิที่เหมาะสม ตั้งกลางชุมชนตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดและอยู่ติดกับวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราช
ชนนีพะเยา ทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้สะดวก นอกจากนี้  ยังเป็นสถานที่ตั ้งของ 
ตึกศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกมหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่ลุ่มติดทะเลสาบกว๊านพะเยา บรรยากาศร่มรื่ น 
สวยงาม มีการแยกพ้ืนที่พักอาศัยกับพ้ืนที่ให้บริการชัดเจน มียามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 

2.1.1 มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน มีการจัดสถานที่ทำงานเพียงพอ
เหมาะสมกับสภาพงาน ตึกผู้ป่วยสภาพแข็งแรง มีสาธารณูปโภคเหมาะสม มีการให้บริการ  intranet ติดต่อ
ภายในหน่วยงาน 

2.1.2 มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรโรงพยาบาลพะเยาได้รับการอบรม
เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การรายงานความเสี่ยง มีการอบรมและซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และอัคคีภัย  
ทุก ๆ ป ี

2.1.3 มีการสร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กรและ  
การทำงานเป็นทีม โรงพยาบาลพะเยาเป็นโรงพยาบาลเล็ก ๆ การสื่อสารและบริหารเป็นแนวราบมากกว่า
แนวตั้ง เจ้าหน้าที่รู้จักกันผูกพันกันเหมือนญาติ เมื่อมีปัญหากระทบกระทั่งระหว่างหน่วยงานก็มักจะคลี่ คลาย
ไปในทางท่ีดีในเวลาไม่นาน 

2.1.4 มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กรและการทำงาน
เป็นทีม มีกิจกรรมการทำบุญตามประเพณี ตลาดนัด โครงการประกวดร้องเพลงจากตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ 
กีฬาสีที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

2.1.5 มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (work life balance) 
2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 

2.2.1 บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงาน 
2.2.2 มีการเปิดโอกาสหรือมีช่องทางในการสื่อสารจากบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร 
2.2.3 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงาน 
2.2.4 มีการจัดการองค์ความรู้ในหน่วยงาน 
2.2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน และการปรับปรุงผลงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร 
 
หมวดที ่3 ผลลัพธ์ 
3.1 ผลลัพธ์ระดับองค์กร 

3.1.1 การประเมินความสุขภาวะองค์กรครั้งล่าสุดเมื่อ 7 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ค่าคะแนน
การประเมิน ร้อยละ 51.50 

3.1.2 การประเมินความสุขภาวะองค์กรครั้งก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ค่าคะแนน
การประเมิน ร้อยละ 61.56 

 3.2 ผลลัพธ์ระดับบุคลากร 
3.2.1 การประเมินความสุขระดับบุคคลครั้งล่าสุดเมื่อ 7 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ค่าคะแนน

การประเมิน ร้อยละ 58.28 
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3.2.2 การประเมินความสุขระดับบุคคลครั้งก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ค่าคะแนน
การประเมิน ร้อยละ 62.86 

 3.3 องค์กรมการขับเคลื่อนดำเนินงานการสร้างสุขที่มีความต่อเนื่อง 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การสนับสนุนการสร้างสุขในองค์กร โดยแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล และกำหนด
บทบาทหน้าที่คณะทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจและกำหนดกิจกรรมรองรับอย่างเหมาะสม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

การกำหนดผู้รับผิดชอบ ในรูปแบบคณะทำงาน ที่เป็นลักษณะสหวิชาชีพ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

“การดำเนินงานชมรมเสบียงบุญ” 

บทสรุปผู้บริหาร 
ชมรมเสบียงบุญ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที ่เป็นรูปธรรมของการมีส่วนร่วมเชิงประจักษ์ของบุคลากร

สาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ในการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมตามนโยบายหน่วยงานคุณธรรม อันนำไปสู่การเป็น
องค์กรสร้างสุข ภายใต้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต และอัตตาลักษณ์ร่วมในการ
ปฏิบัติราชการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การดำเนินงานชมรมเสบียงบุญ ปัจจัยแห่งความสำเร็จอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในจิตเสียสละ มีความ

เมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น “จาคะ”เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งมั่นให้สังคมดีขึ ้นของบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ นำไปสู่การพัฒนาการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการพัฒนาที่สำคัญที่สุด การทำให้บุคลากรมีความสุข จะนำมา

ซึ่งความสำเร็จของการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการต่าง ๆ 
2. การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข จำเป็นต้องบูรณาการกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม บนพื้นฐาน

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

“โรงพยาบาลน่าน สืบสาน รักษา ต่อยอด โรงพยาบาลแห่งความสุข” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลน่าน นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จ Success Story จากการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

แห่งความสุข “โรงพยาบาลน่าน สืบสาน รักษา ต่อยอด โรงพยาบาลแห่งความสุข” โดยยึดหลักการทำงาน  
ตามค่านิยมที่ปลูกฝังโดย นายแพทย์บุญยงค ์วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน “ทำงานอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง และด้วยความปรารถนาดี” พร้อมกับขับเคลื่อน “โรงพยาบาลน่าน 
โรงพยาบาลคุณธรรม : รับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ ประหยัด มีน้ำใจ” และยึดโยงกับกับชุมชนตามแนวคิด 
“โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลคุณภาพ บริการสังคม” มาโดยตลอด ส่งผลให้โรงพยาบาลน่าน ประสบ
ความสำเร็จทั้งในการให้บริการที่เป็นเลิศ มีแพทย์ พยาบาล บุคลากรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติมากมาย  
มีผลงานร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงถึงความเป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนแห่ง
การมีส่วนร่วม อาทิ ร่วมพัฒนากับเทศบาลเมืองน่าน จนได้รับรางวัล “ชุมชนปลอดภัย จากองค์การอนามัยโลก 
(WHO) เมื่อปี 2556”, การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่มีชุมชนปลอดไข้เลือดออกติดต่อกันยาวนานถึง 
25 ปี, การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ จากเชื้อคลอสทริเดียม โบทูลินัม จากการกินหน่อไม้
อัดปิ๊บ ในปี 2549 เป็นต้น  

รวมทั้ง โรงพยาบาลน่านได้นำการปฏิบัติตามแนววิถีพุทธมา โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติร่วม
ทำบุญตักบาตร ณ ศาลาพระครูพุทธมนต์โชติคุณ นิมนต์พระสงฆ์มาพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่หอผู้ป่วย 
การบรรยายธรรมะจากพระภิกษุสงฆ์  

กิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ จัดพิธีสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง , กิจกรรม 
วันเด็ก, กิจกรรมวันลอยกระทง, การเยี่ยมไข้เจ้าหน้าที่และญาติสายตรง, การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ที่ดีในการทำงาน, โครงการ Good Dead (ตายอย่างสงบ) โดยร่วมกับทีมการรักษา 
แบบประคับประคอง (Palliative Care) จัดโลงศพสำหรับผู้ที่ต้องการ, และการจัดตั้งกองทุนสุขาวดี 

กิจกรรม “โรงทานอ่ิมบุญ” จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้ป่วยและญาติ “โครงการอ่ิมบุญ อุ่นกาย สบายใจ 
ณ น่าน” เพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู ้ประสบภัยหนาวในฤดูหนาว , การยกย่องเชิดชูบุคคลดีเด่น 
เมื่อบุคคลทำดีเป็นประจำทุกเดือน และมอบรางวัล “คนดีศรีโรงพยาบาลน่าน” เป็นประจำทุกปี  

โรงพยาบาลน่าน ได้รับ โล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากกระทรวง
สาธารณสุขในปี พ.ศ. 2558  

สำหรับโครงการเด่นที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลากหลายเครือข่าย อาทิ โครงการถนนปลอดภัย 
โครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำแก่เด็กอายุมากกว่า 7 ปี, โครงการเติมความรู้ความปลอดภัยสู่ผู้พิทักษ์  โครงการ
ป้องกันน้ำท่วมเมือง,  โครงการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่  งานประเพณีลอยกระทง 
“ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด”,“เทศกาลแข่งเรือจังหวัดน่านปลอดเหล้า – เบียร์”, “งานสงกรานต์
ปลอดเหล้า” โครงการสนามเด็กเล่นปลอดภัย, โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร, โครงการควบคุมสุนัขจร
จัดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, โครงการโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย , การบังคับใช้กฎหมาย พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551, การสอบสวนสาเหตุการตายและการบาดเจ็บในเด็กโครงการป้องกัน
และแก้ไขนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และความรุนแรง, โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองน่าน, การรณรงค์สวมหมวกกันน็อก เป็นต้น  
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จากการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองน่านจึงได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
เพื่อรับรองให้เป็น ชุมชนปลอดภัยนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Center on 
Community Safety Promotion)  ได้ประกาศรับรองให้ ชุมชนเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
เป็น “ชุมชนปลอดภัยระดับสากล” ลำดับที ่ 316 ของโลก ( International Network of Safe Communities)  
ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2556 

จากการดำเนินงานเพื ่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง  ในปี พ.ศ. 2556 
โรงพยาบาลน่าน ได้เข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลปลอดภัย (International Safe Hospital Network : ISHN) 
โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ 
ในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้แนวคิด "โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน" และผ่านการ
ประเมินรับรองตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2558 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การสร้างสุขในองค์กรโรงพยาบาลน่าน ยึดหลักการทำงานมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดี

และมีความสุขในการทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ  
1) คนทำงานมีความสุข (Happy People)            
2) ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace)  
3) การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork)  
โดยโรงพยาบาลน่าน เร ิ ่มต้นผลักดันการสร้างสุขในองค์กรโดยผู ้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  

แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช มอบนโยบาย และผลักดันเป็นตัวชี้วัด (KPI) ของโรงพยาบาลน่าน ได้แก่ 
ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index; Happinometer 
index) มากกว่าร้อยละ 70 ในปี 2563 (ผลการดำเนินงาน ผลการสำรวจ HAPPINOMETER ของบุคลากรรพ.
น่าน ระดับความสุข Happy ร้อยละ 85.49) และร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลน่าน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
(Happy Body) มากกว่าร้อยละ 50 ในปี 2564 (ผลการดำเนินงาน ผลการสำรวจ ดัชนีมวลกายของบุคลากร 
โรงพยาบาลน่าน ระดับปกติ ร้อยละ 65.07)  

โดยโรงพยาบาลน่านมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมสร้างสุข 
รวม 5 คณะ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
2. คณะทำงานจริยธรรม 
3. คณะทำงานองค์กรสร้างสุข 
4. คณะทำงานสรรหาบุคคลต้นแบบ 
5. คณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส 

โรงพยาบาลน่าน มีการติดตามการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน (กกบ.) , 
หน่วยงานมีการใช้แผนการสร้างสุขในองค์กร , คณะกรรมการประชุมติดตาม หน่วยงานมีการติดตาม
ประเมินผล ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข มีผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค /ผลงานเด่น , สรุปผลการ
ดำเนินการตามแผน และมีช่องทางถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู ้ในหลากหลายช่องทาง อาทิ  
การสื่อสารภายในองค์กร เสียงตามสาย, Facebook และ แอพพลิเคชั่น LINE ของโรงพยาบาลและนำเสนอ 
ในการประชุมคณะกรรมการฯ มีการสรุปผลการดำเนินงานตามเวลาที่กำหนด   
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กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อน“ความสุขในองค์กร” คือ คน ที ่สำคัญที ่สุด ได้แก่ คณะกรรมก าร
ขับเคลื ่อนงานองค์กรแห่งความสุข คนทำงานจะต้องมีหลัก 5 ประการ ในการปฏิบัติงาน ตามคำสอน 
ของ นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ ดังนี้  

1. ต้องมีใจ 
2. ต้องมีความรู้ 
3. ต้องมีประสบการณ์ 
4. ต้องมีความอดทน 
5. ต้องมีเวลา 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข หากมีต้นทุนขององค์กรที่ผู้บริหาร คนในองค์กรได้
ปลูกฝังความดีงามมาจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ตั้งแต่อดีต และ “สืบสาน” “รักษา” กันมารุ่นต่อรุ่น รวมทั้ง
ผู้นำองค์กร ทั้งผู้อำนวยการ ทั้งระดับหัวหน้างาน รองหัวหน้างานในปัจจุบัน ได้ “ต่อยอด” ความดีงามเหล่านี้
ไว้ให้คงอยู่ มี “คนทำงาน” ที่มีใจ - มีความรู้ - มีประสบการณ์ - มีความอดทน - มีเวลา ความเป็นองค์กร
คุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขจะควบคู่ขนานกันไปอย่างยั่งยืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสันตสิุข จังหวัดน่าน 

“จิตอาสา พาสุข ชาวสันติสุข” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลสันติสุข ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับบุคลากร นำโดยผู้อานวยการโรงพยาบาล

สันติสุข นายกฤษ ใจวงค์ เป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านนโยบายวัฒนธรรมการเรียนรู้  
ในองค์กร ซึ ่งมีพันธกิจในการสร้างกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันของบุคลากรในองค์กร โดยบรรยากาศ  
แห่งกัลยาณมิตร และเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่อย่างเท่าเทียม และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนา
องค์กรและตนเอง ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีความสุข ซึ่งนโยบายนี้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
สื่อสาร เรื ่องการให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในการประชุมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจึงได้จัด
กิจกรรม “จิตอาสา พาสุข ชาวสันติสุข” ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา 

กิจกรรม “จิตอาสา พาสุข ชาวสันติสุข” ได้มีแนวความคิดในการสร้างบรรยากาศ สร้างความสัมพันธ์
อันดี และวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพันและสามัคคีในโรงพยาบาลสันติสุขขึ้น โดยให้ทุกคน  
เข้าร่วมกิจกรรมอาสาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปี ในตึกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลโดยหมุนเวยีน
เจ้าภาพในการจัดตามตึก หลังจากทำกิจกรรมเสร็จก็จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ 
มีสัมพันธภาพกันมากข้ึน และได้พูดคุยประสานสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กรขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำองค์กรสนับสนุนให้เป็นนโยบายขององค์กร
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ติดภารกิจเรื่องงานให้ความร่วมมือจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. จิตใจที่ดีงามของบุคลากร
4. การเตรียมการที่มีเป้าหมายชัดเจนรูปแบบกิจกรรมที่ออกแบบให้เกิดการเป็นจิตอาสาจริง ๆ

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. กิจกรรม “จิตอาสา พาสุข ชาวสันติสุข” สามารถนำไปใช้ได้กับกิจกรรมที่หลากหลาย และส่งผล

ให้คนมีความสุขความผูกพันต่อองค์กรได้ 
2. โรงพยาบาลได้มีการถอดบทเรียนเป็นแนวปฏิบัติที่หน่วยงานอ่ืนสามารถเรียนรู้ได้ ควรมีการขยายผล

ไปยังโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย ให้ความสำคัญกับความสุขทั้งภายนอกและภายในของบุคลากร
ในสังกัด จึงมีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจแบบควบคู่กันไปให้สมดุลกัน ภายใต้
แนวคิด “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
 จากข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี 2563 ของบุคลากรสาธารณสุขอำเภอนาน้อย จำนวน 
66 คน พบว่ามีสุขภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 74.26 เสี่ยงโรคความดันโลหติสูง 
6 คน  เสี่ยงโรคเบาหวาน 4 คน มีรอบเอวเกิน 25 คน มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 26 คน มีภาวะไขมันในเลือดสูง  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 มีโรคประจำตัว ร้อยละ 19.7 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 13.63 
โรคเบาหวาน ร้อยละ 1.5 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า บุคคลการสาธารณสุขอำเภอนาน้อย มีความเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากไม่มีการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังในโอกาสต่อไป  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อยได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรสาธารณสุข อำเภอ
นาน้อย จังหวัดน่าน ประจำปี 2564 ขึ้น โดยอาศัยข้อมูลสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาน้อยทุกคนเป็นฐานกิจกรรม  

รูปแบบการปฏิบัติตัวเรื่องการดูแลสุขภาพของบุคลากร   
1.1 กลุ่มปกติ ให้มีการตรวจสุขภาพทุกปี  
1.2 กลุ่มเสี่ยงและป่วย ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การรับประทาน

อาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การลด ละ เลิก บุหรี ่และเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์  
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล  

กิจกรรม 
2.1 อบรมเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นเวลา 2 วัน 
2.2 รวมพลออกกำลังกายที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อยทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน 

การประเมินผล 
3.1 ข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของบุคลากรหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
3.2 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและป่วย  

สรุปผลการดำเนินงาน 
4.1 จากการประเมินพฤติกรรมพบว่าบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและป่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน 

โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
4.2 บุคลากรมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น โดยวัดจากการรายงานสถิติการออกกำลังกายตามโครงการ  

10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ก้าวท้าใจ season 3) ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งบุคลากร 
ในสังกัดสำนักงานสาธารสุขอำเภอนาน้อยได้รับเสื้อก้าวท้าใจ season 3 จำนวน 3 คน 

4.3 ยังไม่สามารถประเมินผลการตรวจสุขภาพหลังดำเนินโครงการได้ เนื่องจากกำหนดการตรวจ
สุขภาพประจำปี กำหนดไว้ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กร/ทรัพยากรมนุษย์และขับเคลื่อนองค์กรแห่ง

ความสุข  
2. บุคลากรให้ความร่วมมือ มีความตระหนักและต้องการพัฒนาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
3. กิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพสอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวง (ก้าวท้าใจ season 3)  

จึงสามารถบูรณาการกิจกรรมและการประเมินผลเข้าด้วยกันได้  
4. งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์ สำหรับสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ มีอย่าง 

เพียงพอ  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1.กำหนดนโยบายที่เอื้อในการพัฒนาไปสู่องค์กรสร้างสุข 
2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการทำงานอย่าง 

   มีความสุข 
3. สนับสนุนค่าตอบแทนความก้าวหน้าให้เทียบเท่ากับหน่วยงานอื่น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง 

“องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
1. ผู ้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลประกาศนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม มีการขับเคลื่อนองค์กร

ในการสร้างความสุขให้มีความพอเพียง สนับสนุนคนเก่ง ส่งเสริมคนดี เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข 
2. ผู้บริหารสนับสนุนการจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามนโยบาย โดยมีหน่ วยงาน

ที่รับผิดชอบ ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวเกษตรพอเพียง Green Market
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานโภชนาการ 
วัตถุประสงค์ เพื ่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที ่ในองค์กรมีการปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ องค์กร  

รับซื้อเข้ามาเพื่อประกอบเป็นอาหารสำหรับผู้ป่วย ส่วนที่เหลือองค์การจัดหาช่องทางจาหน่าย โดยเปิด 
เป็นตลาดนัดสีเขียวเกษตรพอเพียงและปลอดภัย จัดสัปดาห์ละ 2 วัน 

ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที ่ปลูกผักมีรายได้เพิ ่ม เจ้าหน้าที ่ผู ้ซื ้อมีผักปลอดสารพิษรับประทาน 
แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้กิจกรรมได้หยุดไปก่อน 

2. กิจกรรม ขอใช้ก่อนทิ้ง
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
วัตถุประสงค์ เพื ่อลดขยะ ไม่ทำลายสิ ่งแวดล้อม สนับสนุนการทำนวัตกรรม จากวัสดุเหลือใช้ 

และครุภัณฑ์ที่แทงชำรุด 
ผลการดำเนินงาน จัดทำตู้ปันสุข จำนวน 3 ตู้ รถขนของ และโซฟาอุ่นใจ ให้สำหรับพนักงานเปล 
3. กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ คนเก่ง
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และกลุ่มงานพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่มีผลงาน วิจัย นวัตกรรม นำชื่อเสียงให้องค์กร มีการพัฒนา

คุณภาพงานบริการเป็นที่ประจักษ์ 
ผลการดำเนินงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ คนเก่ง จำนวน 12 คน 
4. กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมคนทำความดี
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานบริหาร 
วัตถุประสงค์ เพื ่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ทำความดี เป็นคนเสียสละ มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรม 

จิตอาสา เข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด 19 
ผลการดำเนินงาน จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ คนดี จำนวน 88 คน 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีส่วนร่วมกิจกรรมการบริจาคอวัยวะ
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานศัลยกรรม 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรมีส่วนร่วมในการจัดหาอวัยวะ และเจ้าหน้าที่เกิดจิตสำนึกในการสร้างกุศล

ผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ 
ผลการดำเนินงาน จำนวนการได้รับบริจาคอวัยวะบริจาคอวัยวะ 64 ราย ดวงตา 61 ราย 
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6. กิจกรรมพูดดีวจีไพเราะ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการพยาบาล 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีปิยวาจาในการพูดคุย สื่อสาร โดยเฉพาะการพูดทางโทรศัพท์ 

สร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ลดความขัดแย้ง และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ผลการดำเนินงาน ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับโทรศัพท์ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
7. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานการพยาบาล 
วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ได้แก่ กิจกรรมรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมทำบุญวันครบรอบวันเกิด
โรงพยาบาล กิจกรรมรับน้องพยาบาลสำเร็จใหม่ กิจกรรมอาลาหมวกขาว 

ผลการดำเนินงาน กิจกรรมได้ดำเนินงานตามแผนและช่วงเวลา แต่ได้ปรับรูปแบบ new normal ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เช่นการส่งการ์ดอวยพรแทนการรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ 

8. กิจกรรมพัฒนาความรู้คู่ธรรมะ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานการพยาบาล 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าได้มีโอกาสฟังเทศ นั่งสมาธิ สำรวมจิตหลังปฏิบัติงานจัดกิจกรรม 

ทุกวันพุธ และมีโอกาสได้ตักบาตร ทาบุญ เพ่ิมพูน พลังใจ ทุกวันจันทร์ 
ผลการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมฟังเทศ นั่งสมาธิ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 15-20 คน 
2. กิจกรรมตักบาตร ทาบุญ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ดำเนินการ 1 ครั้ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ให้ความสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม 
2. บุคลากรในโรงพยาบาลลำปาง ทุกคนมีความสามัคคีให้ความร่วมมือ ตามค่านิยม รับผิดชอบ สามัคคี 

มีคุณธรรม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ผู้นำองค์กรต้องมีความมุ่งมั่นในการทำความดี มีส่วนร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
2. ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรเป็นตัวอย่างของคนดี ในการทำความดี มีจิตสาธารณะ 
3. กระทรวงสาธารณสุขต้องมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานขององค์กรในขับเคลื ่อนองค์กร 

แห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน 

“โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม” 

การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลลำพูน เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ S ขนาด 411 เตียง บุคลากร 1,309 คน (กรกฎาคม 

2564) มีประชากรในความรับผิดชอบ 476,168 คน โดยมี พญ.ภาวิณี เอ่ียมจันทน์ เป็นผู้อำนวยการ ขับเคลื่อน
องค์กรสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือ “โรงพยาบาลคุณภาพ คู่ใจประชาชน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ให้บริการแบบองค์รวมโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2. เพิ่มประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงระบบ บริการตติยภูมิและ ปฐมภูมิ
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยองค์กร
4. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรเพื่อ การพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน
5. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 
- บุคลากรมีจำนวนเพียงพอและมีศักยภาพ 
- บุคลากรมีพฤติกรรมบริการและมีจิตสำนึกที่ดีและทำงานอย่างมีความสุข มีความรักความผูกพันต่อองค์กร 
- ส่งเสริมให้บุคลากร มองเห็นคุณค่าในตนเอง/งาน และเพ่ือนร่วมงาน โดยใช้ ค่านิยม MOPH 
การดำเนินงานองค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลลำพูน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มี พ.ศ. 2558 จนถึง

ปัจจุบัน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการ HRD คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม ชมรมจริยธรรม
และคณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ให้เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล
ลำพูน 

ปี 2558 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลเริ่มดำเนินการขับเคลื ่อนเรื ่องโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาล 
มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีเพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับบริการจากคนดี เกิดความสุข 
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ในส่วนของบุคลากร มีการกำหนดคุณธรรมหลักร่วมกันคือ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
และมีน้ำใจ ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการทำโรงพยาบาลคุณธรรมร่วมกัน 
ทั้งโรงพยาบาล และมีการแปลงคุณธรรมหลักลงสู่การปฏิบัติทั ่วทั ้งองค์กร คณะกรรมการมีการติดตาม  
การดำเนินงานโดยการติดตามเยี่ยมหน่วยงาน ให้คำปรึกษาและชื่นชมให้กำลังใจ การดำเนินงานโรงพยาบาล
คุณธรรมส่งผลประโยชน์ให้กับบุคลากรทุกระดับมีความสุขในการให้บริการและประชาชนผู้รับบริการได้รับ
บริการที่ดี บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดในระดับโรงพยาบาลร่วมกันคือ 

- ซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานตรงเวลา ตัวชี้วัดคือบุคลากรมาปฏิบัติงานตรงเวลา มากกว่าร้อยละ 80 
- ยุติธรรม ให้บริการผู้ป่วยโดยเท่าเทียมกัน ตัวชี้วัดคืออัตราข้อร้องเรียนในการให้บริการลดลง 
- มีน้ำใจ ช่วยกิจกรรมโรงพยาบาลในวันหยุด ตัวชี้วัดคือ จำนวนกิจกรรมจิตอาสา 
ในปี 2559 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลได้มีการขับเคลื่อนเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม บุคลากรทั้งโรงพยาบาล

ได้รับการอบรมด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สิ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคือ โครงการ“ต้นไม้แห่งความดี” 
และการจัดทำโครงการ “พ้ืนที่สบายในโรงพยาบาลลำพูน” โดยมีวิธีดำเนินการคือ โครงการต้นไม้แห่งความดี 

1. คณะกรรมการนำต้นไม้แห่งความดีไปมอบให้กับทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล หลังจากนั้นหน่วยงาน
จะมีเขียนเรื่องความดีของบุคลากรในหน่วยงาน ส่งให้คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน  
ของการทำความดี เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นหน่วยงานดีเด่นของโรงพยาบาล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมมีเรื่องเล่าแห่งความดีเกิดขึ้นจำนวน 121 เรื่อง มีหน่วยงานเข้ารับโล่รางวัลหน่วยงาน
คุณธรรมจำนวน 10 หน่วยงาน 

2. โครงการพื้นที่สบายในโรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลร่วมกับกลุ่มบุคคลภายนอกโรงพยาบาลร่วมกัน
กิจกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความผ่อนคลายในการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล มีจุดพักผ่อนที่สบายไม่กังวล 
กับการรอตรวจ มีการทำกิจกรรมขณะรอประกอบด้วยการฟังดนตรีในสวน การจัดดอกไม้และนำไปมอบ  
ให้ผู้ป่วย ร่วมกันหาพื้นที่สบายในการทำกิจกรรม 

3. การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน จัดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลโดยจัดให้ มีพื ้นที่ 
ให้ชุมชนนำผักปลอดสารพิษนำมาจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล 

ปี 2561 - 2564 ได้ส่งบุคลากร ไปอบรม “สุขจากงานบันดาลใจ นักสร้างสุของค์กร” และหลักสูตร 
“การบริหาร จัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำงาน (R2H)” จำนวน 2 รุ่น และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานเรื่องความสุขของบุคลากร “Inspiration seed” หลังจากนั้นได้มีการนำหลักสูตรดังกล่าวมาพัฒนา
บุคลากรทั ้งองค์กรเพื ่อให้เกิดเมล็ดพันธ์แห่งความดีเกิดขึ ้นทุกหนแห่งมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
คณะกรรมการทีมดังกล่าวและชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลลำพูน ร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรทำงาน
อย่างมีความสุข คือ 

- กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธ์แห่งความดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการอบรมเป็นผู้แพร่ขยายการทำความดีไปทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล 

- กิจกรรมวันเกิด โดยให้บุคลากรที่เกิดในแต่ละเดือนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และไปเดินทางไปทำ
กิจกรรมภายนอกโรงพยาบาลเพื่อสร้างประโยชน์ เช่นบำเพ็ญประโยชน์ในศาสนสถาน ทำบุญถวายเทียน
พรรษา เลี้ยงอาหารในสถานสงเคราะห์ มอบของให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น 

- กิจกรรมคนหลังบ้าน โดยการจัดทีมเข้าไปพูดคุยและรับฟังถึงการปฏิบัติงาน ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
และมีการนำปัญหามาแจ้งให้ผู้บริการ (ผู้อำนวยการ) รับทราบโดยตรง ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไข บุคลากร 
ในแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 

- โครงการออกกำลังกาย มีการกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยการวิ่ง บุคลากรมากกว่า 80% มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ 
คอยติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงพยาบาลลำพูนเป็นผู้นำเรื่องการจัดการวิ่งเพื่อออกกำลัง และมีการจัด
ทีมแพทย์ พยาบาลให้การดูแลองค์กรอื่นที่จัดงานวิ่ง 

ปี 2562 – 2564 โรงพยาบาลได้เชิญวิทยากรเข้ามาจัดกิจกรรมอบรม คณะกรรมการบร ิหาร
โรงพยาบาลทุกคนในเรื่อง “การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมบริหารโรงพยาบาล
สามารถเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร หลังจากนั้นมีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อฝึกให้เป็นครู ก.  
ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ผลลัพธ์ของโครงการ 

1. วิทยากรกิจกรรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร จำนวน 14 คน 
2. วิทยากรจัดการอบรมบุคลากรในโรงพยาบาลในหัวข้อ MIO ครบ 100% ในการจัดกิจกรรมปี 2563 

จำนวน 22 ครั้ง ในปี 2564 จัดกิจกรรม 6 ครั้ง จัดไม่ครบเนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
3. เป็นวิทยากรในระดับเขตสุขภาพท่ี 1 ในการให้ความรู้เรื่อง การสร้างสุขในองค์กร 
4. กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนการปฏิบัติงาน และการนั่งสมาธิก่อนการประชุม 
5. ขับเคลื ่อนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace มุ่งสู ่องค์กรแห่งอนาคต 

Happy8 Workplace กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง 
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กับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

ปี พ.ศ.2563 ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้นโยบาย องค์กรสร้างสุข โรงพยาบาลคุณธรรม การออกกำลังกาย
เพื ่อให้บุคลากรมีส ุขภาพกาย-ใจที ่แข็งแรง ขับเคลื ่อนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข Happy 
Workplace มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคต Happy 8 Workplace กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื ่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
Happy Body    

โครงการ LPNH เกิดกระแสการออกกำลังกายโดยการวิ่งทั่วทั้งองค์กร บุคลากรในโรงพยาบาลลำพูน
ทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย มีการกระตุ้นให้บุคลากรส่งผลการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
มีบุคลากรที่เป็นต้นแบบการออกกำลัง 
Happy Relax   

- จัดทำห้องออกกำลังกาย Fitness Room 
 - การแสดงในโอกาส วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันสงกรานต์ 
Happy Heart   

- จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 
- Big Cleaning Day 

Happy Soul   
- ทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์ 
- จัดทำผ้าป่า 
- กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพุธ 
- จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “ความสุขจากการทำงาน” 
- มอบเกียรติบัตร ให้บุคลากร ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น, ปฏิบัติงานตรงเวลา,แพทย์สรุป Chart ทันใจ 

Happy Family   
- กีฬาสีภายใน / งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

Happy Society 
- โรงทาน 
- กิจกรรมวันเกิด 
- การทำกิจกรรมวันปีใหม่ร่วมกับชุมชน 

Happy Brain   
- สนับสนุนการทำวิจัย R2R การนำเสนอผลงานวิชาการ 
- การจัดมหกรรมคุณภาพ 

Happy Money   
- จัดอบรมความรู้การเงินโดยเชิญวิทยากรจากสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ การให้กู ้ดอกเบี ้ยต่ำ  

เพ่ือชำระหนี้นอกระบบ การวิเคราะห์สุขภาพการเงิน ส่งเสริมการทำ บัญชีครัวเรือน 
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ปี พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคล สนับสนุนเพื่อการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

- บุคลากรมีจำนวนเพียงพอและมีศักยภาพ 
- บุคลากรมีพฤติกรรมบริการและมีจิตสำนึกที่ดีและทำงานอย่างมีความสุข มีความรักความผูกพัน  

ต่อองค์กร 
- ส่งเสริมให้บุคลากร มองเห็นคุณค่าในตนเอง/งาน และเพื่อนร่วมงาน โดยใช้ ค่านิยม MOPH ถึงแม้

ในช่วงระยะเวลานี ้จะเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 เกิดขึ ้นแต่บุคลากรโรงพยาบาลลำพูน 
มีจิตใจที่เข้มแข็งภายใต้การนำองค์กรของผู้บริหารที่มีความกล้าหาญและเสียสละ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
โครงการที่ได้ดำเนินการประกอบด้วย 

1. กิจกรรมคน หลังบ้าน ทุก ๆ 2 เดือน เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน ให้กำลังใจการทำงาน 
ผลลัพธ์ ทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาของผู้ปฏิบัติงานและสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาได้ทันที 

2. โครงการสร้างสุขในบุคลากรในระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อฝึกให้มีสมาธิในการทำงาน 
รู้จักการรับฟังซึ่งกันและกัน 

ผลลัพธ์ จัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั ้งหัวหน้างานได้รับการดูแลด้านจิตใจ นำปัญหาที่เกิดขึ ้นมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

3. โครงสร้างสุขด้วยการเจริญสติในองค์กร ฝึกปฏิบัติการมีสมาธิในการทำงาน 
ผลลัพธ์ 
- หอผู้ป่วยจำนวน 7 หอผู้ป่วย (ร้อยละ 58.33) มีการนั่งสมาธิก่อนการปฏิบัติงาน และก่อนการประชุม 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีการนั่งสมาธิก่อนประชุมทุกครั้ง 

4. การสร้างพื้นที่การสื่อสารของคนในองค์กร โดยสร้างไลน์กลุ่มของเจ้าหน้าที่ รพ ลำพูน ใช้เป็นพื้นที่  
ในการสื่อสารอย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วองค์กร มีสมาชิกจำนวน 1,060 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนติดตามข่าวสาร 
เป็นการรวมคนในองค์กรมากท่ีสุด จำนวนสมาชิกคิดเป็น ร้อยละ 86.25 มากที่สุดเท่าที่มีมา 

5. โครงการ คนดีศรีหน่วยงาน และ แม่บ้านยอดประหยัด โดยให้เพื่อนร่วมงาน ได้เสนอชื่อ “คนดีศรี
หน่วยงาน” และให้ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรประกาศชมเชยความเป็นคนดี เดือนละ 1 ครั้ง ส่งเสริมให้คน 
มีความสุขที่ได้รับการชมเชย ถึงสิ่งที่ดี ที่ช่วยประหยัดให้องค์กร ช่วยส่งเสริมให้การมองเห็นคุณค่าในตนเอง 

6. การสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ คนในหน่วยงาน โดยการกำหนด ผู้รับผิดชอบในการดูแล
สุขภาพ คนในหน่วยงาน ทำให้การดูแลสุขภาพคนในองค์มีความครอบคลุมทั่วถึง สมาชิกในองค์กรได้ สัมผัสถึง 
การได้รับ ดูแลเอาใจใส่ ทุกข์ สุข จากผู้บริหาร รวมทั้งสวัสดิการและการดูแลที่เป็นรูปธรรม 

7. กิจกรรม LPNH Challenge เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรได้มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน  
โดยมีทีมงานคอยกระตุ้น กิจกรรมเป็นระยะๆ 

8. กิจกรรมก่อตั้งชมรม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้มีพ้ืนที่ในการร่วมแสดงออก ในสิ่งที่ตนเองชอบ 
ทั้งหมด ๒๐ ชมรม เช่น ชมรมภาษาต่างประเทศ ชมรมจิตกรสร้างศิลป์ ชมรมแบตมินตัน ชมรมวิ่ง ชมรมดนตรี 
ชมรมเอโรบิค ชมรมเปตอง ฯลฯ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดระบาด จึงไม่สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ 

9. กิจกรรมจิตอาสา 
- จิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาล 
- จิตอาสาออกหน่วยบรรเทาทุกข์ ของโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว 
- จิตอาสาทำโรงพยาบาลสนาม โดยใช้บุคลากรในโรงพยาบาลที่ไม่ได้ขึ้นเวรไปช่วยอาสาในการจัดทำ

โรงพยาบาลสนาม และช่วยเก็บสิ่งของภายหลังจากการยกเลิกการเปิดโรงพยาบาลสนาม 
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- จิตอาสาออกหน่วยฉีดวัคซีน ซึ่งใช้พลังคนในองค์กรมาร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก 
- จิตอาสาปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดลำพูน และกรุงเทพฯ ซึ่งใช้บุคลากรที ่อาสา 

ไปปฏิบัติงานประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานขับรถ ซึ่งทุกคนอาสา  
ไปปฏิบัติงานโดยไม่มีการบังคับ 

- จิตอาสาปฏิบัติงานรับของบริจาคให้โรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที ่ในการรับของบริจาคทุกวั น 
เพ่ือนำมาหมุนเวียนใช้กับผู้ป่วย COVID-19 ผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย COVID-19 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
ผลการประเมินความสุขในองค์กร ปี 2563 – 2564 
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ผลการประเมินความผูกพันในองค์กร 
ผลสำรวจความอยู่ดีมีสุขและความผุกพันของบุคลากรในโรงพยาบาล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ไข 
 

ความภาคภูมิใจ 
1. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด ปี 2561 
2. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับเขต ปี 2561 
3. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 
4. รางวัลองค์กรคุณธรรม ในระดับจังหวัด ปี 2561 - ปี 2563 
5. รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปี 2563 
6. การได้รับรางวัลระดับบุคคล 

6.1 คนดีศรีสาธารณสุขระดับดี นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ (ปี 2562) 
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6.2 รางวัลธนาคารแห่งความดี 
- นางรัญสิตาม์ ขัดทิศ 
- นางปุญญาดา ศุภโชครัตนสกุล 
- นางนิภาภรณ์ วิระราช 

6.3 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว 
6.4 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พญ.อัจฉรา จันทรานิมิต 
6.5 คนดีศรีหน่วยงาน จำนวน 27 คน 
6.6 บุคลากรปฏิบัติงานตรงเวลา จำนวน 16 คน 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลลำพูนใช้แนวคิดจากเรื่องการสร้างให้  

คนในองค์กรมองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าในงานที่ทำ โดยการสร้างพลังและสะสมพลังของความ  
เป็นจิตอาสา เพราะการทำงานด้วยความเต็มใจและการมีส่วนร่วมกับงานที่ยิ ่งใหญ่ในสถานการณ์วิกฤต  
ของการระบาดโรคโควิด-19 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคนให้มีความสุขมองเห็น
คุณค่า เกิดความภาคภูมิใจและเติบโตจากด้านใน มองเห็นคุณค่าของตนเองและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำจะช่วย  
ขัดเกลาให้คนในองค์กรปฏิบัติต่อกันด้วยความเอื้ออาทร การให้คนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในงาน จะช่วยเป็น
เครื่องหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างให้ทุกคนเติบโตได้อย่างเต็มที่ กลวิธี  
ที่สำคัญ ได้แก่ 

1) การสร้างพลังของความเป็นจิตอาสา โดยการให้คนในองค์กรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมที่ต้องใช้  
ความเสียสละซึ่งเป็นการสร้างสำนึกต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 การได้ทำ 
เพื่อคนอื่นหรือช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ย่อมทำให้เกิดความปิติสุขในการทำงานนั้น เพราะสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่มาจาก
การมีสำนึกต่อสังคมและเพ่ือนมนุษย์ จึงทำให้เกิดความหมายต่อชีวิตของผู้กระทำ 

2) พัฒนาการสื่อสารในองค์กร จากประสบการณ์ปัญหาในองค์กรมักเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาด 
หรือความไม่เข้าใจกัน ดังนั้น การสร้างช่องทางสื่อสารของคนทั้งองค์กรจะเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและทิศทางขององค์กรพร้อมเพรียงกัน เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
และกระบวนการสื่อสารที่สร้างประสิทธิภาพให้เกิดข้ึน 

3) การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ให้คนทำงานมองเห็นคุณค่าของงานที่ทำ และงานทำให้รู้สึกว่าตนเอง 
มีคุณค่า มีศักยภาพ และมีความหมายต่อคนเองและคนอื่น 

4) การฝึกสติและตัวตนที่ตื ่นรู้  มีสติ รู ้เท่าทันตนเอง ทำให้มองเห็นและเท่าทันอารมณ์ตนเอง  
จนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้อย่างดี 

5) การพัฒนาสัมพันธภาพในองค์กร ให้คนในองค์กรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะทำให้เกิดการเข้าใจกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีตัวช่วยในการก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ และเติบโตขึ้นได้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมและให้การสนับสนุน 
2. มีการทำงานเป็นทีม 
3. สถานการณ์ของโรคระบาดเป็นแรงขับช่วยผลักดันให้คนอยากทำความดี อยากเป็นส่วนหนึ่ง  

ในการช่วยแก้ไขปัญหา 
4. กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร 
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ข้อเสนอเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. มีนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรสาธารณสุข มีความก้าวหน้าทัดเทียมวิชาชีพอ่ืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน  

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลบ้านธิเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพ HA มีผลลัพธ์ 
ด้านความสุขดูจากผลปี 2564  

- Happy People คิดเป็น 86.4 Stress 6.4% 
- Happy Work place ผ่านการประเมิน Green & Clean Plus  
- Happy Teamwork การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยมีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเมิน  

OTOP นวัตวิถี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 11 ผ่านชุมชนระดับ B หมู่ 13 ผ่านชุมชนระดับ C  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
- มาจากปัจจัยภายในภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลบ้านธิจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในปี 2508”  
- Core Value ที่กำหนดพฤติกรรมบริการ 4 ด้าน คือ  

1) ยืดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  
2) พฤติกรรมบริการดี  
3) ทำงานเป็นทีม  
4) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

การนําของผู้บริหารโดยเสริมสร้างความรัก สามัคคีในองค์กร  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสังวาลย ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

“กำลังใจ” 

บทสรุปผู้บริหาร 
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้เห็นถึงความสำคัญ ของบุคลากรทุกระดับเสมอ โดยเฉพาะความสุขในการ

ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพยายามจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ทำกิจกรรมที่แตกต่างจากงานประจำ ได้มีเวลาผ่อนคลาย และได้มีเวลาพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือต่างหน่วยงานในโรงพยาบาล ซึ่งกิจกรรมที่ได้ทำมาแล้ว 
เช่น การจัดแข่งขันกีฬา การบำเพ็ญประโยชน์ การทำบุญตักบาตร การจัดงานตามเทศบาล การทำ 5 ส. 
การออกกำลังกาย การหารายได้เสริมจากการขายผักปลอดสารพิษ การขายขนม ขายอาหารผ่านร้านสวัสดิการ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มการปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเหล่านี ้ได้เพื ่อความปลอดภัยของบุคลากร 
ซึ่งบุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทของตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ทุกคนปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถดำเนินงานให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากร
พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยให้รับกำลังใจที่ดีจากผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน และชาวบ้าน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่คอยส่งกำลังใจด้วยการสนับสนุนอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ขนม ผลไม้ และอุปกรณ์
ป้องกันตนเอง เมื่อเห็นความหวังดี ความห่วงใย และรอยยิ้มของชาวบ้าน ส่งผลให้บุคลากรมีกำลังใจที่ดี พร้อม
ปฏิบัติงานด้วยใจอย่างสุดความสามารถ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวง
สาธารณสุข “องค์กรแห่งความสุข” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ความเข้าใจในสถานการณ์และความร่วมมือของบุคลากรทุกท่าน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแมฮ่่องสอน 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ผู้บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า เป็นบุคคลต้นแบบด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการพัฒนาสติ  
ให้บุคลากรทำงานอย่างมีสติและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆระดับประเทศเป็นบุคคลที่นำรูปแบบและ
กระบวนการต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ จนส่งผลให้องค์กรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสุข

ให้แก่บุคลากร และผู้ป่วยที่มารับบริการ 
2. การกำหนด การสร้างสุขให้เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้เป็นเข็มมุ่ง และปฏิบัติร่วมกัน 
3. มีแผนงานโครงการรองรับอย่างชัดเจน มีการส่งเสริมนำรูปแบบของการสร้างสุขมาปฏิบัติในองค์กร

จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. มีรูปแบบการสร้างสุขท่ีหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
2. ส่งเสริมเรื่องสร้างสุขให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. นำรูปแบบของการสร้างสุขไปใชใ้ห้ครอบคลุมทุกระดับ บุคคล หน่วยงาน องค์กร และชุมชนได้อย่างแท้จริง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

(1) องค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลหางดง ประกอบไปด้วยคนทำงานมีความสุข (Happy People) 
สามารถจัดสมดุลชีวิตในการทำงาน มีศีลธรรม มีความเอื้ออาทรต่อกัน, ที่ทำงานน่าอยู่ Happy Workplace; 
การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) และการพัฒนาองค์กรความรู้ เพ่ือการทำงานอย่างมืออาชีพ 

 (2) ผู้บริหารมองเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลหางดง มุ่งหวัง
ให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เมื่อบุคลากรมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ก็จะเกิดความรักความผูกพัน
และความสุขในองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
- ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินภายในองค์กร โดยมุ้งเน้นการสร้างเสริมบุคลากร  

ให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน 
- ทีมงานสร้างสุขและชมรมจริยธรรม เป็นฟันเฟ่ืองสำคัญในการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
- บุคลากรให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
- มีการวางแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุขต่อเนื่องทุกปี 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

สร้างสุข สร้างพลัง ฉบับ “คนร้องกวาง” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลร้องกวาง มีวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลคุณภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งการจะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลได้นั้น ส่วนหนึ่งคือ เรื ่องของบุคลากร 
จากแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลร้องกวาง ปี 2561 – 2565 เรามีจุดเน้น ด้านบุคลากร 2 เรื ่อง คือ 
1. บุคลากรพัฒนาคุณภาพจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ 2. บุคลากรมีสมรรถนะ และมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานในปี 2561 โรงพยาบาลร้องกวาง ได้ดำเนินกิจกรรมตาม 9 Happy คือHappy money, Happy 
Soul, Happy body, Happy heart, Happy relax, Happy brain, Happy Society, Happy familyแล ะ 
Happy work lifeเช่น สร้างพื้นที่ในการค้าขายสินค้าที่ตนเอง ผลิตหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า โดยผ่าน
ช่องทางกลุ่มไลน์(line), การทำบุญตักบาตรทุกวันสำคัญ ทางศาสนา และวันสำคัญอ่ืนๆ, ส่งเสริมและสนับสนุน
อุปกรณ์การออกกำลังกาย, กิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ, งานเลี้ยงเชื่อมความสัมพันธ์ในวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์, 
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจ เป็นต้น และประเมินผล โดยใช้แบบประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) พบว่า คะแนน 
ในส่วนของ happy money กับ happy relax ของโรงพยาบาลยังได้คะแนนน้อยจากการทบทวนดังข้างต้น
ทำให้ทีมบริหารและ ทีม HR พิจารณาประเด็นเรื่องของ happy relax ของบุคลากร และนำมาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างสุขด้าน happy relax ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลร้องกวาง ดังรูปภาพ  

จากผลการประเมินของ Happinometer ของโรงพยาบาลร้องกวาง พบว่า ด้าน Happy Relax ของเรา
มีคะแนนน้อย และในช่วง 1 – 2 ปีนี้ โรงพยาบาลไม่ได้ทำกิจกรรมสร้างสุขที่ชัดเจนแต่ Happy Relax ได้เป็น
ส่วนประกอบของ happy ด้านอื่นๆและเมื่อมองไปอีก 5 - 10 ปี ข้างหน้า โรงพยาบาลร้องกวางจะมีบุคลากร 
ที่เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย มีความผูกพันกับองค์กร
และเพื่อนร่วมงานมาก บุคลากรรุ่นใหม่ก็จะกลายมาเป็นกำลังสำคัญให้แก่องค์กรทางทีม HR เห็นเป็นโอกาส
จุดเริ่มต้นให้มีการดำเนินงานสร้างสุขในมิติ ของ Happy relax เกิดเป็นโครงการ สร้างสุข สร้างพลัง ฉบับ 
“คนร้องกวาง” มีว ัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ 1. ให้บ ุคลากรได้ม ีก ิจกรรมผ่อนคลายจากภาระงาน 
2. สร้างทีมทำงานจากคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ได้กิจกรรมที่หลากหลายและได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน แนวคิดของ
กิจกรรม คือ ให้บุคลากรออกจากภาระงาน โดยไม่รบกวนการทำงานและออกไปหาประสบการณ์ในพื้นที่ของ
อำเภอร้องกวาง และใช้บุคลากรรุ่นใหม่มาเป็นทีมผู้จัดกิจกรรม ขั้นตอนเริ่มจากเลือกทีมผู้จัดกิจกรรมจากเด็ก
รุ่นใหม่ที่มี ความสามารถหลากหลายด้าน จากนั้นช่วยกันเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม Happy Relax ซึ่งได้ 
ข้อสรุปของกิจกรรมคือใช้รูปแบบเดือนเกิดของแต่ละคนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยใช้เวลาช่วงพักกลางวัน  
ในการทำกิจกรรมและพาบุคลากรไปเยี่ยมชมของดีของอำเภอร้องกวาง เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงาน 
ซึ่งแต่ละเดือนจะมีรูปแบบกิจกรรมไม่เหมือนกันและไปในสถานที่ต่างกัน บุคลากรที่ ร่วมกิจกรรมก็จะลุ้น
กิจกรรมที่จะจัดให้ของเดือนเกิดตนเอง ตัวอย่างเช่น กิจกรรมของคนเกิดเดือน ตุลาคม มีการรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ และไปเยี่ยมชมหมู่บ้านนวัติ วิถีทุ่งศรี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน Zero 
Waste ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานจาก ผู้คนมากมาย เราที่ทำงานในอำเภอร้อง
กวางมีของดไีม่ต้องเดินทางไกล ได้รับความรู้และแนวคิด ต่างๆจากผู้นําชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลาย
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คนบอกว่านำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้านของตนเอง อีกกิจกรรมของคนเกิดเดือนพฤศจิกายน คือ 
เราพาไปเยี่ยมร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอร้องกวาง ซึ่งมีโรงแรมที่พักที่สามารถแนะนําให้นักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวจังหวัดแพร่มาพักได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ และร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ลำน้ำแม่คํามี วัดร้อง
เข็ม เป็นต้น จากกิจกรรมที่จัดขึ้นเรามีการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประเมินความพึงพอใจและเสนอแนะรูปแบบ
ของ กิจกรรมที่ควรจัดด้วย  

ปัจจัย/เทคนิค/กลยุทธ์ ที่นำมาซึ่งความสำเร็จ  
1. นโยบายของโรงพยาบาลและความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารระดับสูง ถือเป็น สิ่งส ำคัญ

อย่างมากในการทำกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร เพราะเมื่อผู้บริหารเห็นความสำคัญของการ สร้างสุขให้แก่
บุคลากรก็จะมีการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น งบประมาณ สถานที่ เวลาในการทำกิจกรรม เป็นต้น  
เพื่อเอื้อให้เกิดกิจกรรมที่จะสร้างความสุขให้แก่บุคลากรอย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารของโรงพยาบาลร้องกวาง  
ท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขสร้างพลัง ฉบับ “คนร้องกวาง” เป็นอย่างดี  

2. รูปแบบของกิจกรรมสร้างสุข เป็นกิจกรรมที่ใหม่ยังไม่เคยได้จัดกิจกรรมรูปแบบนี้มาก่อน รวมถึง
กิจกรรมในแต่ละเดือนไม่ซำ้กัน ทำให้บุคลากรของโรงพยาบาลต้องลุ้นกิจกรรมของเดือนเกิดตนเอง รวมถึงการ
นำคนรุ่นใหม่มาจัดกิจกรรม ทำให้ได้รูปแบบที่ใหม่ๆข้ึน  

3. ความร่วมมือของบุคลากร ข้อเด่นของบุคลากรของโรงพยาบาลร้องกวาง คือ เมื่อมีกิจกรรมใด ๆ ขึ้น
จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้เกิดกิจกรรมสร้างสุขนี้ขึ้น  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขแบบหย่ังยืน  
1. การดำเนินกิจกรรมการสร้างสุขให้ได้ดี ทีมทำงานจะต้องมีคุณภาพ ซึ่งควรมีการเสริม ศักยภาพ 

ของทีมทำงานเพราะทีมทำงานเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรต่อไป  
2. ควรมีการสำรวจกิจกรรมสร้างสุขท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ต้องการให้มีขึ้นในองค์กร เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้

ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  
3. ต้องการให้กระทรวงจัดทำ PLATFORM แบบประมวลผลทางสถิติโดยผ่านการกรอกข้อมูล ออนไลน์ 

เช่น แบบประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI) แบบประเมินความสุขรายบุคคล (Happinometer) ฯ  
ที่องค์กร และบุคลากรของแต่ละองค์กรสามารถเข้าไปกรอกได้ตลอดและ สามารถเข้าดูการประมวลผลของ
หน่วยงานตนเองได้ทุกครั้งที่ต้องการ ทั้งข้อมูลการประเมินผลภาพ องค์กร และภาพบุคลากร เพื่อนําไป
วางแผนพัฒนาในองค์กรต่อไปค่ะ เนื่องจากที่ผ่านมามีการส่ง แบบฟอร์ม ออนไลน์มาให้บุคลากรได้กรอกข้อมูล
เพียงปีแรกปีเดียว  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสอง  จังหวัดแพร ่

 
บทสรุปผู้บริหาร  

โรงพยาบาลสอง เป็นโรงพยาบาล ประจำอำเภอ ขนาด 30 เตียง มีภาระงานดูแลรักษาคนไข้ในพื้นที่
อำเภอสอง ผู้อํานวยการและทีมบริหารคอยสนับสนุน กระตุ้น ผลักดันกิจกรรมดีๆ ตลอดจนดูแลความทุกข์
ความสุขตลอดจนความเรียบร้อยในองค์กร และปลูกฝังค่านิยาม ความรักในองค์กร อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 
โดยมีแนวคิดที ่จะสร้างเสริมความสุขคนในองค์กร โดยการมีกิจกรรมร่วมกันเพื ่อการผ่อนคลายและ  
มีการช่วยเหลือบริหารจัดการ ในเรื่องต่างๆ คน เงิน ของ ตลอดจนบริหารความรัก ความสุขของบุคลากร 
ในองค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นทีมอันหนึ่งอันเดียวกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังตระหนัก  
ว่าความสุขของบุคลากรทุกคนจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายด้าน เช่น สถานะทางครอบครัวที่ดี
การมีจิตใจดี ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมมีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ตลอดจนความรู้สึกปลอดภัย และความม่ันคงของเสถียรภาพทางหน้าที่การงานและการแสดงทัศนคติผู้บริหาร
จึงพยายาม หาแนวทางในการดำเนินการให้ องค์กร บุคลากรและชุมชนรอบข้างมีส่วนร่วม สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุขและยั ่งยืนต่อไป โดยเป้าหมายสำคัญคือ มุ ่งเน้นไปที่การผ่อนคลายต่อสภาวะกดดัน 
ความเครียดและหาวิธีที่จะเพ่ิมความสุขหรือบรรเทาความเครียดนั้นให้เบาบางลง เป้าหมายในทุกกิจกรรมของ
โรงพยาบาลเพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่สร้างความหมายความพอใจ
ร่วมกัน ร่วมแบ่งปัน วันเวลาดี ๆ สานสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรโดยมุ่งเสริมสร้างความสุขเพิ่มความรู้สึก  
ในการ มองเห็นคุณค่าในตัวเองและความสุขที ่ละเอียดอ่อนแม้ในเรื ่องเล็ก  ๆ น้อย ๆ กิจกรรมดังกล่าว 
ที่โรงพยาบาลสองได้ดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ มีดังนี้  

กิจกรรม Happy Body 
กิจกรรมก้าวท้าใจ, กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เมื่อมีกิจกรรมชุมชน, รวมกลุ่มเล่นกีฬาในลานกิจกรรม

ชุมชน, องค์กรอ่อนหวาน วันพุธหยุดกินหวาน กิจกรรมนำเต้นแอร์โรบิคในชุมชนบ้านลอง  

กิจกรรม Happy Heart 
กิจกรรมการประชุมประจำเดือนที่มีstory telling เรื ่องเล่าเคล้าความสุข และการแสดงสอดแทรก 

มีกิจกรรมรับน้องใหม่ที่มาบรรจุเมื่อมีนาคม 2564 , จัดให้มีตู ้ปันสุข ในช่วงเผชิญภาวะวิกฤต COVID -19 
ทีมงานปฐมภูมิออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย COPD ในช่วงหลังผ่อนปรนมาตรการ SOCIAL -DISTANCING  

กิจกรรม Happy Soul 
-กิจกรรมร่วมกิจกรรมพระราชพิธีและงานพิธีต่าง ๆ ของอำเภอสองเพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
-กิจกรรมชมรมจริยธรรม มีการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา เช่น การถวาย

เทียนพรรษา ทานกฐิน  
-กิจกรรมการทำบุญตักบาตร งานอันเชิญตุ๊ลุงคํา ขึ้นประดิษฐานในสถูป เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของ

เจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลสอง  
-กิจกรรม Big Cleaning Day โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่น อสม ผู้นำชุมชน ประชาชน 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับจิตอาสาในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่  10 กิจกรรม 
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มอบไม้เท้ารถเข็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนเขตอำเภอสอง การมีส่วนร่วมในการทำประชาคมในชุมชน,
ส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสมุนไพรอย่างยั่งยืนและการจัดการแก้ไข ปัญหาด้านยาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาแพทย์แผนไทย, กิจกรรมแจกของขวัญวันเด็ก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอสว. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ 
แผนไทยใหม ่

กิจกรรม Happy Family 
กิจกรรม “GIFT AND GIVE FESTIVAL” มีการจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่มีก ิจกรรมเรื ่องเล่า 

เค้าความสุขก่อนการประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ งานเลี้ยงส่ง งานเลี้ยงมุทิตาจิตผู้เกษียณ เจ้าหน้าที่ที่มี  
การย้ายเข้าย้ายออก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้สนุกและมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันกันอย่างเต็มที่  
และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร สร้างสัมพันธไมตรีกัน ระหว่างเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน  
ในพ้ืนที่มีการแสดงจากเจ้าหน้าที่ใหม่ตามความถนัดเพ่ือสร้างความสามัคคีของ เจ้าหน้าที่มีจิตอาสาแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ เช่น ทีมจัดอาคารสถานที่ที่มีอาหารและเครื่องดื่ม ทีมต้อนรับ และทีมอื่น ๆ ซึ่งการจัดเตรียม
เจ้าหน้าที่มีความร่วมมือร่วมใจกันตามความถนัดของแต่ละคน  

กิจกรรม Happy Brain  
กิจกรรมสุขภาพดีว ีคนสองนำเสนอผลงานการทำวิจ ัย R2R/ CQI/ นวัตกรรม/ Success Story  

การนำเสนอผลงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ โดยการทำในรูปแบบ Variety Show สลับการแสดง  
Talk show ,Present ผลงานให้ความรู้คำแนะนำ และมีทีมอาจารย์มาให้ความรู้และข้อเสนอแนะผลงานมีการ
นำผลงานเข้าร่วมกับจังหวัดเพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมความคิดนํางานประจำมาสร้างเป็นนวัตกรรม 
สิ่งใหม่ ๆ ได้  

กิจกรรม Happy Money 
กิจกรรมการส่งเสริมการออมการประชุมสหกรณ์จังหวัดเคลื ่อนที ่ กลุ ่ม  LINE ตลาดนัดคนสอง 

ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำของมาขายในกลุ่ม อาทิ อาหาร งานหัตถศิลป์ สินค้าต่าง ๆ มากมายมาจำหน่าย 
หารายได้เสริม การจัดทำตลาดผักปลอดสารพิษ การออกประชุมสัญจรของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดแพร่โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสองได้รับการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ต้องการหักเงินเดือน 
นำฝากและทำบัตร ATM ให้ด้วย การมีเงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำของสหกรณ์โรงพยาบาลสอง และมีเงินปันผล
เมื่อครบรอบปี โครงการผักเพ่ิมบุญ จําหน่ายกระถางกระหล่ำปลี เพ่ือสมทบทุน ส่งเสริมนําไปใช้จ่ายช่วยเหลือ
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยในชุมชน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ทำงานด้วยใจรัก ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน ประสานทุกทิศ ความคิดเป็นบวก วางแผน - จัดการดี มีทีมเวิร์ค 

สนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั ้งปี ขอบคุณท่านผู ้อํานวยการ กรรมการบริหารทุก  ๆ ท่านและ
คณะทำงานกลุ่มบริหารรวมถึง เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทกําลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญารวมถึงเวลามาร่วม
กิจกรรมทุก ๆ ครั้ง  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
“ความสุขในยุค DISRUPTION”  
กระแสความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเสมือนน้ำกระเพื่อมรอวันเข้าสู่สมดุลใหม่ ทั้งจากผลกระทบจาก  

COVD -19 และ รอยต่อในช่วงการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรในปีที่แล้วและ
อนาคตอันใกล้นี ้อาจมีผลกระทบต่อ ดัชนีความสุขมวลรวมของหน่วยงานและส่งผลต่อการประเมิน 
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Happinometer และงานทรัพย์จังหวัดไม่ได้ดำเนินกิจกรรม ดังกล่าวต่อในปี 2563 เนื่องด้วยผลกระทบ 
จากภาระงานช่วงCOVID-19 ในแง่มุมของความสุขอาจไม่ใช่ค่าคงที่มีความผันแปรทุกวันการวัดสิ่งที่เป็น
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยอาศัยเครื่องมือกึ ่งสำเร็จรูปของฝรั่งมาวัดเป็นมาตรฐานนั้นอาจไม่มีความ 
เหมาะสมในมิติเชิงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยเรา หลายครั้งที่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของ
องค์กรอาจไม่ได้ เกิดจากเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่อาจมาจากเรื่องราวหรือกิจกรรมเล็กๆที่คนในองค์กรได้กระท ำ
กิจกรรมร่วมกันเหมือนรวมแรงกาย แรงใจแรงสติปัญญาเข้าผสมผสานกันจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ที่สำคัญ 
คือ ดัชนีความสุขไม่ใช่ตัวเลขความสุขของคนเราจริง ๆ นั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลแตกต่างกันไปตามบริบท
แวดล้อมและสิ่งแวดล้อมอันประกอบด้วยปัจจัยที่มีความหลากหลายมาเกี ่ยวข้อง การที ่เราพยายามจะ 
วัดออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนหรือใช้นำมาเปรียบเทียบกันนั้นไม่สามารถทำได้ชัดเจนว่า ฉันมีความสุขมากกว่า
เธอ เธอมีความสุขมากกว่าฉันการอาศัยมาตรวัดหรือแบบประเมินนั้นอาจไม่เหมาะสม หากแต่เราสามารถ 
สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกและหัวใจของความเป็นมนุษย์มากกว่าความสุขของคนในภาพใหญ่ทั้งองค์กรนั้นย่อม
เกิดจากความสุขก้อนเล็ก ๆ ในหน่วยงานต่าง ๆ เองของบุคลากรเจ้าหน้าที ่ทุกฝ่ายในโรงพยาบาลทาง 
ทีมคณะกรรมการเสริมสร้างความสุขและทีมบริหารได้และหมั่นพัฒนาปรับปรุงเติมกิจกรรมดี ๆ ที่เชื่อมโยง
ผู้คนเข้าด้วยกันจะช่วยให้สภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงานให้มีความสุขและความยินดีไปด้วย ยิ้มและหัวเราะไปด้วย
ในกิจกรรมที่ได้ คิดดีทำดีพูดดี ปรับปรุงทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตและเติบโตไปในทิศทางเดียวกันพร้อม ๆ กัน
ทั้งองค์กรซึ่งภาพรอยยิ้มบนใบหน้าของบุคลากรและภาพกิจกรรมที่ถ่ายทอดที่ออกมาให้เห็นนั้น  มันมีค่า
มากกว่าคะแนนจากแบบประเมินบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์มากมายนัก 

 
 
 

138



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตสุขภาพที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

“การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข (MIO&BPSC)” 
 
ความเป็นมา 

การดำเนินการที่ผ่านมา จังหวัดตากได้จัดทำโครงการ เพื่อธำรงรักษาบุคลากร และพัฒนาบุคลากร 
สาธารณสุข  สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขที ่มี
เป้าหมาย ให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก โดยผู้บริหาร ระดับจังหวัด ออกเยี่ยม เสริมพลัง 
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ 12 อำเภอ เพื่อรับทราบ ปัญหา และข้อเสนอแนะ
นำมา พัฒนางาน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ อีกทั้ง ผลการประเมินดัชนีความสุขของ
คนทำงาน (Happinometer) ของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากในปี 2562 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยความสุขโดยรวม 62.27 มิติที ่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สุขภาพทางด้านการเงิน (Happy 
Money) มีค่าเฉลี่ย 48.74 ซึ่งน้อยกว่าในมิติด้านอ่ืนๆ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการองค์กร
แห่งความสุข จังหวัดตาก กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก ได้สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขในการอบรม 
ฝึกอาชีพต่างๆ โดยสมัครใจ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก ทั้งด้านการช่างทำอาหารและทำขนม เป็นต้น โดยพบว่า 
หลายรายหลังฝึกสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมร่วมกับครอบครัวได้ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  มีบุคลากรและลูกจ้าง จำนวน  139 คน เป็นองค์กรที่สนับสนุน  
ด้านวิชาการและอื่นๆ แก่หน่วยงานในสังกัด ที่มีบุคลากรหลากหลายวิชาชีพใช้เวลาปฏิบัติงานอยู่ด้วยกัน
เสมือน เป็นบ้านหลังที่ 2 ได้ดำเนินการพัฒนาสู่การเป็น “องค์กรแห่งความสุข” เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที ่มีความสุข” โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ดังเช่น ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม โดยประกาศเป็นนโยบาย 
การดำเนินงาน หน่วยงานคุณธรรม ตามอัตลักษณ์ที่ร่วมกันกำหนด คือ “TAKPOHM” นำไปปฏิบัติทุกระดับ 
ทั้งโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจั งหวัดมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากร  
เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร ร่วมกันประหยัดสาธารณูปโภคใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีระเบียบวินัย  
มีจิตสำนึกและมีความรัก ความผูกพันในองค์กร และในปี 2562 โครงการองค์กรแห่งความสุข โดยมีเป้าหมาย 
ร่วมกันที่จะทำให้ที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย พัฒนาองค์กรให้บรรลุถึงพันธกิจที่ตั ้งไว้ ควบคู่กับการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร โดยในปี 2563 ได้ร่วมกันวางแผนแก้ไขในมิติสุขภาพทางการเงิน ได้แก่ การต่อยอด
พัฒนาการส่งเสริม อาชีพสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการทำผลิตภัณฑ์ OTOP ทำอาหาร ขนมและเกษตร
พอเพียง ปลูกผักสวนครัว สมุนไพร เลี้ยงปลาฯลฯ ในหน่วยงานทั้งโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดทำโครงการองค์กรแห่งความสุข  
จัดตลาดนัดปันสุข สำหรับจำหน่ายสินค้า ของบุคลากรเดือนละครั้ง เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข มุ่งหวังให้บุคลากร มีความสุขกับการทำงานควบคู่กับการมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น
และมีพลังในการพัฒนางานส่งผลให้ ประชาชนมีสุขภาพดีต่อไป 

กลยุทธ์การดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ดำเนินงานพัฒนาสู่การเป็น “องค์กร 
แห่งความสุข ” หรือ “องค์กรสร้างสุข” ผ่านเวทีการสรุปบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานโดยมีกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นนำเสนอดังต่อไปนี้ 
1. โครงการองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

เป้าหมาย เพื ่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขในการทำงานร่วมกัน ทำงานเป็นทีมมีน้ำใจ เอื ้อเฝือเผื่อแผ่  
เกิดความรักความเอ้ืออาทรต่อกันในองค์กร และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการมีสุขภาพที่ดี 
ของบุคลากรให้มีผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 - 2564 

การขับเคลื่อนโดยจัดกิจกรรมสอดคล้องกับการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน  (Happy Work Life) 
และ Core Value “MOPH” ไปใช้ ประกอบด้วย เป็นนายตนเอง (Mastery), เร่งสร้างสิ่งใหม่ (Originality), 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People centered) และอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) สร้างบรรยากาศการทำงาน 
ที่ดีในองค์กร และมีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างกระแสเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการรักษ์สุขภาพ 
ครอบคลุม 9 อำเภอ และดำเนินกิจกรรมโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เดือนละครั้ง ทุกวันพุธที่ 4  
ของเดือน ประกอบด้วย 

กิจกรรมหน้าเสาธง  (ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงจำขึ้นใจ ปลูกต้นไม้และรับฟังผู้บริหารระดับจังหวัด  
ให้โอวาทเก่ียวกับหลักการทำงาน “งานได้ผล คนเป็นสุข”) 

กิจกรรมกลุ ่มสัมพันธ์ (รับประทานอาหารร่วมกัน/อวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ฯ) ร่วมออกกำลังกาย  
โดยวัดรอบเอวก่อนเริ่มโครงการและมีคู่ Buddy ดูแลกันในรายที่มีค่า BMI เกินมาตรฐานร่วมทำกิจกรรม 5ส. 
ในองค์กร และประกวดห้องระหว่างกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุข ประชุมวิชาการ (แต่ละเดือนประเด็น  
ที่เรียนรู้ตามความสนใจ) ประกวดสุดยอดผู้นำ (ต้นแบบ)/ Team Work  ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดโรค ลดพุง มีการชื่นชม เชิดชูเกียรติผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบรางวัลคนต้นแบบ 

ผลการดำเนินงาน 
- บุคลากรได้ร่วมกันแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการร้อยละ ๙๐ 
- บุคลากรร่วมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร ด้วยกิจกรรม ๕ส. ร้อยละ๑๐๐ 
- เกิดชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ๗ ชมรม ร่วมออกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ในวันพุธ ได้แก่ 
1) ชมรมเต้นแอโรบิค 2) ชมรมเดิน-วิ่ง 3) ชมรมโยคะ 4) ชมรมเปตอง 5) ไลน์แดนซ์  6) ชมรมปั่น

จักรยานเพื่อสุขภาพ และ 7) ชมรมดนตรี 
- ผลการตรวจสุขภาพ 
ปี 2564 บุคลากร 135 คน ตรวจสุขภาพ 121 คน (ร้อยละ85.2) ประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  

มีภาวะอ้วนร้อยละ 53.3, ปกติ ร้อยละ 39.4 และผอม ร้อยละ 7.3 ผลการตรวจสุขภาพ พบว่า มีไขมันในเลือดสูง 
ร้อยละ 42.9 รองลงมามีน้ำตาลในเลือดสูง, เอนไซม์ตับสูง และอุจจาระผิดปกติ ร้อยละ 11.6, 11.6 และร้อยละ 
1.6 ตามลำดับ และปี 2563 ผลการตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรทั้งหมด 139 คน ตรวจสุขภาพ (เฉพาะ
ตรวจทีโ่รงพยาบาลตาก) 115 คน ร้อยละ 82.73 ค่าดัชนีมวลกาย BMI ปกติ 95 คน (ร้อยละ 68.34) มีภาวะอ้วน 
44 คน (ร้อยละ 31.66) พบว่า มีความดันโลหิตสูง >140/90 mmHg. 12 คน (ร้อยละ 8.63) ระดับน้ำตาล 
ในเลือดสูง 21 คน (ร้อยละ 15.1) ระดับไขมันในเลือดสูง 59 คน (ร้อยละ 42.44) การทำงานของเอนไซม์ตับสูง 
7 คน (ร้อยละ 5.03) ตรวจอุจจาระผิดปกติ 3 คน (ร้อยละ 1.88) และตรวจปัสสาวะพบปกติทุกราย 

จากผลค่าเฉลี่ยความสุขโดยรวม 64.27 มิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สุขภาพทางด้านการเงิน (Happy 
Money) มีค่าเฉลี่ย 48.74 มีวางแผนแก้ไขร่วมกันจนเกิดการต่อยอดพัฒนา “ส่งเสริมอาชีพสำหรับบุคลากร
สาธารณสุข” ในการทำผลิตภัณฑ์ OTOP ทำอาหาร ขนมและเกษตรพอเพียง ปลูกผักสวนครัว สมุนไพร  
เลี ้ยงปลา ฯลฯ ในหน่วยงานโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
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และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโครงการองค์กรแห่งความสุข  จัด “ตลาดนัดปันสุข” สำหรับจำหนา่ย
สินค้าของบุคลากรเดือนละครั้ง 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 เพื่อให้บุคลากร สามารถผสานมิติจิตวิญญาณในงานประจำได้ ใช้ทักษะ non-technical skills เช่น

ตระหนักในคุณค่า การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร สอดคล้องกับค่านิยม MOPH และส่งเสริมภาพลักษณ์ 
การเป็นองค์กรคุณธรรมเจ้าหน้าที่มีความสุขและผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การดำเนินงานองค์กรสร้างสุข ที่ประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารต้องกำหนดเป็นนโยบาย และเป็นผู้นำ 

ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และให้ความสำคัญอย่างจริงจัง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
อยากให้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมองเห็นคุณค่าในตนเองการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร 

สอดคล้องกับค่านิยม MOPH และส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมเจ้าหน้าที ่มีความสุขและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอตุรดิตถ ์

“การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์” 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 
“เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 2 ประชาชนมีสุขภาพดี” 

ผู้นำการบริหารจัดการระบบสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 2 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีผลงานการตรวจราชการบรรลุตัวชี้วัด เป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 2 

ในปี 2565 
- ผลการตรวจราชการ 4 คณะ (ภาพรวม) (PP&P Excellence, Service Excellence, People Excellence, 

Governance Excellence) อยู่อันดับ 1 ใน 3 ของเขตสุขภาพท่ี 2 ระหว่างปี 2561- 2564) 

ประชาชนมีสุขภาพดี 
ประชาชนทุกกลุ่มวัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีสุขภาพดี (กาย, จิต, สังคม, ปัญญา) มีตัวชี้วัด 
- อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และ (LE) 
- อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) 

พันธกิจ(Mission) 
1. สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่าย และประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดบริการสุขภาพที่จำเป็นแก่ประชาชนที่ได้มาตรฐาน 
3. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีความสุข 
4. ส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

กิจกรรมองค์กรสร้างสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญแก่บุคลากรตั้งแต่ก้าวแรกที่เริ่มเข้ามา

ปฏิบัติงานจนกระทั่งวันสุดท้ายในการปฏิบัติงาน เพราะองค์กรเราเชื่อว่าการที่จะทำให้องค์กรนั้น เป็นต้นแบบ
ที่ดีต้องเริ่มจากการสร้างให้บุคลากรนั้นมีความสามารถ มีประสิทธิภาพ มีความสุขทั้งกายและใจ เพื่อที่จะ 
นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 

ENTER 
1. การเริ่มต้นเข้ามาทำงานในองค์กร 
1.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานเพราะเรา

จะต้องเลือกคนที่เก่ง มีความสามารถ รวมไปถึงการเป็นคนดี มีคุณธรรม พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการทำงาน  
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โดยในการดำเนินคัดเลือกบุคลากรในแต่ละครั้ง จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการการสอบทั้งข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความมั่นใจในตัวของผู้สมัคร 

1.2 การแสดงความยินดีสำหรับบุคลากรใหม่ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่โดยการมอบดอกไม้

เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งจะจัดในวันประชุมบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้ทำความ
รู้จักและสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน 

      
 
 
 
 
 
       

ENGAGE 
2. การสร้างความผูกพันในองค์กร 
2.1 กิจกรรมการออกกำลังกาย 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการออกกำลังกายเพราะเชื่อว่าถ้าทุกคน

มีสุขภาพร่างกายที่ดี ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน 
- จัดห้องสำหรับออกกำลังกายให้แก่บุคลากร โดยมีเครื่องออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ 
-การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการออกกำลังกายของหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการ เดิ่น วิ่งปั่น ป้องกัน

อัมพาต, โครงการ เดิน วิ่ง 3 สถาบัน, โครงการก้าวคนละก้าว 
2.2 กิจกรรมการผ่อนคลาย 
- จัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ให้บุคลากรได้มาทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์

และความสามัคคี โดยการจัดแข่งกีฬาสี เล่นเกมต่าง ๆ และจับสลากของขวัญ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาทีมนอกสถานที่(OD) เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้นอกสถานที่และได้ไปพักผ่อน

หย่อนใจ โดยบุคลากรจะได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน ได้สานสัมพันธ์ไมตรี ก่อให้เกิดความรักและ  
ความผูกพันระหว่างบุคลากรและผู้บริหารขององค์กร 
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2.3 กิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรม 
- การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมใส่บาตร สวดมนต์ ไหว้พระในงาน 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิดสติ มีสมาธิ และปัญญา ทำให้จิตใจสงบ เมื่อบุคลากร
เกิดท้ัง 3 สิ่งนี้ ก็จะส่งผลให้งานที่ทำอยู่เกิดความผิดพลาดน้อยและงานก็จะมีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 

 
  

 
 
 
 
 
 

2.4 การเยี่ยมไข้บุคลากร 
- เมื่อยามที่บุคลากรเจ็บป่วย ทีมผู้บริหารพร้อมบุคลากรของสำนักงานฯ จะแสดงการมีน้ำใจไมตรี  

เอื้ออาทร ไม่ทอดทิ้งกัน โดยการไปเยี่ยมไข้เมื ่อบุคลากรเจ็บป่วย เป็นการแสดงถึงความห่วงใยและสร้าง 
ขวัญกำลังใจของบุคลากรในยามเจ็บป่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 กิจกรรมแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ 
- จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู ้ใหญ่ เนื ่องในวันสงกรานต์ เพื ่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 

ต่อ ผู้บริหาร ผู้อาวุโสของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยอีกด้วย 
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2.6 กิจกรรมเพื่อสังคม 
- การจัดบูธนิทรรศการในงานวันพระชาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามา

เรียนรู้และได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ ถือว่าเป็นการให้ประโยชน์แก่สังคมหรือชุมชนที่ตนทำงาน 
 
 

 

       - การระดมทุนร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ขาดแคลน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การช่วยเหลือ
ประชาชนที่เป็นครอบครัวยากไร้ และให้การสนับสนุนทุนการศึกษา เครื่องแบบนักเรียนกับเด็กนักเรียนที่  
ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการรับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้จากเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรม 5 ส. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณ
ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานฯ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิท ธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 
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EXIT 
3. วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน 
เมื่อบุคลากรบางท่านที่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้จัดกิจกรรม เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณและแสดงถึงความผูกพันที่มีต่อกัน 
- การมอบของที ่ระลึกให้กับบุคลากรที ่ย ้ายสถานที ่ปฏิบัต ิงาน ลาออก ในวันประชุมบุคลากร  

โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนแต่ละกลุ่มงาน มอบของที่ระลึกและกล่าวคำขอบคุณและคำอวยพร 
- จัดกิจกรรมงานวันเกษียณ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและรำลึกถึงคุณงามความดีของบุคลากร  

ที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้บุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ต่อหน่วยงานและต่อสังคม 

       
ข้อสรุปการเรียนรู้ 

จากการถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า
การที่จะดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ต้องเกิดจาก 

1. การให้ความสำคัญและมีความตั้งใจในสิ่งที่กำลังทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและ  
ต่อส่วนรวม เมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร เราจะต้องทุ่มและตั้งใจเพ่ือให้สิ่งนั้นประสบผลสำเร็จ 

2. การได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการทำงานดำเนินงานขององค์กรจากทุก ๆ ฝ่ายทั้งผู้บริหาร 
ทีมงาน และบุคลากรในสังกัด ถ้าทุกๆคนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้เกิด
ความสำเร็จและยั่งยืน 

3. การดำเนินกิจกรรมจะต้องให้มีความน่าสนใจ และความหลากหลายต่อรูปแบบการทำงานทำให้เกิด
ความประทับใจและบุคลากรสามารถปฏิบัติตามได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จังหวัดอตุรดิตถ ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 
 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและหาแนวทางปรับปรุงการบริหารและ  
สร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุขตามข้อเสนอแนะและนโยบายตั้งแต่ปี 2558 และเริ่มนโยบาย
สร้างสุขแก่บุคลากรอย่างจริงจังในปี 2562 ถึงปัจจุบัน โดยทีมนำและทีม CHRO ได้มีนโยบายและกำหนด
วิสัยทัศน์องค์กรแห่งความสุข ถ่ายทอดนโยบายแก่ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ มีการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ กำหนด time line การดำเนินงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เมื่อประสบปัญหาการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ปรับเปลี ่ยนวิธีการบางอย่างและมีมาตรการควบคุม 
การแพร่กระจายเชื้อตามมาตรฐาน 
 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ People Excellence “คนเก่ง ดี มีความสุข”  
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ผลการประเมินความสุขของบุคลากรระดับบุคคล  
ในปี 2560 พบว่า บุคลากรมีความสุข 64.67% และสุขภาวะบุคลากรคือ 58.25% โดยค่าความสุขที่มีระดับต่ำ
ของบุคลากรคือ การเงิน การงาน และการผ่อนคลาย (63.4%, 64% และ 66%) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงได้ 
มีนโยบายการสร้างสุขแก่บุคลากรในองค์กรคือ การประกาศนโยบายสวัสดิการและการสร้างสุงในองค์กร  
คือ การทำงานอย่างมีความสุข สมดุลกับการใช้ชีวิต (Happy Workforce & Happy Workplace) และสถานที่
ทำงานน่าอยู่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุข รวมทั้งกิจกรรมสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน คือ 
 1) ด้านการเงิน การดูแลเงินค่าตอบแทนที่บุคลากรควรได้รับอย่างทันเวลา เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย COVID 19 สนับสนุนอาชีพเสริมของบุคลากรด้วยตลาด
นัดออนไลน์ ตลาดปันสุข การส่งเสริมการออมด้วยระบบสหกรณ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และการ ให้คำปรึกษา
ด้านการเง ิน ในกรณีบุคลากรที ่ม ีป ัญหา การบรรจุข ้าราชการและการปรับตำแหน่งลูกจ้างชั ่วคราว  
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 25 คน (2564) และอยุ่ระหว่างดำเนินการ ขอใช้ตำแหน่งว่าง  
เพื่อปรับตำแหน่งลูกจ้างรายวัน/ จ้างเหมาบริการ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ พนักงานราชการ 
จำนวน 17 คน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายใน ปี 2565 
 2) ด้านการผ่อนคลาย มีก ิจกรรมครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล การโหวตบุคลากรในดวงใจ  
การประกวดร้องเพลงกล่อมกรุงละมุนไมค์ การจัดมุมผ่อนคลายในหน่วยงาน และการรวมทีมกิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อชาวโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ การดูแลเมื่อบุคลากรเจ็บป่วยในการตรวจรักษา โดยใช้ Fast Lane การเข้าพัก 
ในห้องพิเศษแก่บุคลากรและญาติสายตรง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การทำบุญเดือนเกิด กิจกรรมมุฑิตาจิต วันสงกรานต์ วันปีใหม่ และการทำบุญตักบาตรในวั นสำคัญ 
ทางศาสนาและวันมหิดล เป็นต้น 
 การปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เพื่อตอบสนอง Happy Workplace การปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ที่เอื ้อต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของบุคลากรโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้มีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเปิดอาคารบริการ 600 ล้าน เพื่อพัฒนา Excellence Center รวมทั้งการปรับปรุง อาคาร 
OPD, ER การปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อให้บริการหอผู้ป่วย COVID 19 ให้ทันสมัยและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงแก่เจ้าหน้าที่ และการพัฒนาระบบการทำงานที่ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหาในงาน รวมทั้งการปรับปรุงอาคารพักของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดี  
มีความเพียงพอและมีความปลอดภัย เข่น การติดตั้งระบบวงจรปิด และการติดตั้งระบบ Key Card ให้ครบ 
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ทุกหอพัก และระบบการตรวจเยี ่ยมพื ้นที ่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย การจัดร้านสะดวกซื ้อและ 
ศูนย์อาหาร เพื่อบริการเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย (เรือนรสทิพย์) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานและความสะอาด  
โดยฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล 
 3) ด้านสุขภาพในการทำงาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้รณรงค์การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร 
ให้มากที่สุด โดยในปี 2564 มีการตรวจสุขภาพครอบคลุม ร้อยละ 98.92 เกินเกณฑ์เป้าหมายที่ตั ้งไว้คือ  
ร้อยละ 95 รวมทั้งการเข้าประเมินสุขภาพกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้ทำการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในการทำงานจากสิ่งคุกคามทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี ยุทธศาสตร์ อุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยพิบัติ และ
คุณภาพอากาศภายในอาคาร ตามแบบ RAH.01 ในทุกหน่วยงาน และนำผลการตรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลและ
วางแผนการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 ในด้านการทำงานมีนโยบายลดภาระในการทำงานด้วยระบบ Logistic รถไฟฟ้าในการขนย้ายอุปกรณ์ 
ระบบท่อลม เพ่ือนำส่งของไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งระบบ Central Lab 
 การจัด กิจกรรม เดินวิ่ง และมี Fitness Center การตรวจสุขภาพประจำปี สนับสนุนการตั้งกลุ่ม
สุขภาพ เช่น กลุ่มแอโรบิค ไลน์แดนส์ กลุ่มปั่นจักรยาน กลุ่มเดิน-วิ ่ง และป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
บุคลากรด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกาย การจัดหาและบริการบ้านพัก  
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก การจัดห้องพักเวรสำหรับบุคลากรที่ต้องขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 
 การดูแลบุคลากรในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้สนับสนุน
บุคลากรไปช่วยโรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operation Center: EOC) และคณะกรรมบริหาร ร่วมจัดทำแนวทางและมาตรการในการดูแล
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ COVID 19 เฝ้าระวัง ค้นหา คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง รวมทั้งการจัดสถานที่ในการกักกัน 
ตลอดจนติดตามสวัสดิการ ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
 เนื่องจากการทำงานในปัจจุบันทำให้บุคลากรมีความอ่อนล้า กลุ่มงานจิตเวชได้นำแบบประเมินความ
อ่อนล้าในการทำงาน (Maslach burnout inventory General Survey) มาประเมิน โดยเริ่มจากบุคลากร
ด่านหน้า โดยวิธีประเมินออนไลน์ผ่าน QR Code เริ่มจากพยาบาลในหอผู้ป่วย COVID 19 ในหอผู้ป่วยอ่ืน 
ระยะที่ 1 มีผู้เข้าร่วมตอบแบบประเมิน 246 คน พบว่า เจ้าหน้าที่มีความอ่อนล้าที่ควรได้รับการดูแลจำนวน  
13 คน คิดเป็น 5.2% และได้เข้าสู ่แนวทางการดูแลระดับหน่วยงานผ่านหัวหน้างาน และระดับบุคคล  
โดยนักจิตวิทยา โดยใช้เครื่องมือ Bio feedback (Max pulse) การผ่อนคลาย (Relaxation technique) และ
การให้สุขภาพจิตศึกษา พบจิตแพทย์ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาและติดตามโดยนักจิตวิทยา ขณะนี้  
อยู่ระหว่างการติดตามผลและขยายการดูแลไปสู่หอผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 
80% ภายในเดือนกันยายน 2564 
 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลสีขาวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 เน้นโครงการ 
ใครติดยายกมือขึ้น และการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง (52 คน) พบผู้มีปัญหา 2 คน สมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ 1 คน มีการวางแผนสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ ส่วนปัญหาบุหรี่/ สุรา ดำเนินการบำบัดในเจ้าหน้าที่
เป็นประจำทุกปี แต่ปี 2563 – 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารและทีมนำมีโครงสร้างชัดเจนและมีการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน
ภาพรวมและแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการถ่ายทอดนโยบายการสร้างสุขต่อหัวหน้า 
 2. มีการสนับสนุนทีมสร้างสุขในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  
ที่มุ่งเน้นในการสร้างแก่บุคลากร เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน และด้านการผ่อนคลาย 
 3. ผู้บริหารเข้าร่วมและเป็นผู้นำในการกิจกรรมกับบุคลากร เพื่อสร้างความเป็นกันเองและความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
 4. บุคลากรโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือในการดำเนิน
กิจกรรมสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข 
 1. การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เช่น การดูแลการ
จัดสรรอัตรากำลัง ความก้าวหน้า รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาระงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อลดความเหนื่อยล้า และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น ภาวะโรคระบาด  
การขาดแคลนอัตรากำลังด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
 2. การรณรงค์ด้านการรักษาสุขภาพทางกายและจิตให้บุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ตัวอย่างด้านสุขภาพ ซึ ่งส ่งผลต่อการทำงาน เพื ่อดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพและสุขภาพจิตที่ดีต่อไป 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
“ดูแลพฤติกรรมและจิตสังคมในระบบสาธารณสุข (MIO&BPSC)” 

การสร้างทีมที่มีคุณค่าร่วม MOPH ทำงานจากแรงบันดาลใจภายใน มุ่งให้บริการด้วยจิตใจที ่มอง
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centered) ด้วยเครื่องมือสร้าง non-technical skills แนวจิตตปัญญา
ศึกษา เช่น การสร้างความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในพื้นที่ไม่เป็นทางการ ( informal relation) การตระหนักถึง
คุณค่าในตนเองและคุณค่าของกันและกัน สติในองค์กร (mindfulness in Organization, MIO) การสื่อสาร
อย่างส ันต ิ (Non-Violence Communication, NVC) และการบูรณาการเร ื ่องการดูแลด ้านจิ ตส ังคม 
(Behavioral Psychosocial Care, BPSC) ในระหว่างการทำงานประจำ คือกลไกสำคัญที่จะสร้างวัฒนธรรม 
MOPH เพ่ือการเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน  

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการแนวจิตตปัญญาศึกษา มาอย่างต่อเนื ่อง  
ตั้งแต่ปี 2560 โดยในปีแรกได้อบรมพื้นฐานเรื่อง สติในองค์กร แก่เจ้าหน้าที่รวม 354 คน จำนวน 6 รุ่น 
ในปี 2561 และ 2562  อบรมการสื่อสารอย่างสันติแก่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการด่านหน้า จำนวน 116 คน และ 
198 คน ตามลำดับ ในปี 2563 ขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม เพ่ือตอบเป้าหมายองค์กรในเรื่อง SHA (การผสาน
มิติจิตวิญญาณในงานประจำ) ได้จัดอบรมผสมผสาน non-technical skills (การสื่อสารอย่างสันติ การทำงาน
เป็นทีม) ร่วมกับ Technical skills ด้านงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  ( Infection Control) ให้กับ
บุคลากรด้านคลินิกจำนวน 176 คน และโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุน 173 คน รวมทั้งสิ้น 349 คน 
ในปี 2563  

ดังนั ้นเพื ่อให้โครงการมีความต่อเนื ่อง เกิดผลงานด้านคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม มีวัฒนธรรม SHA 
ในองค์กร กล่าวคือ บุคลากรสามารถผสานมิติจิตวิญญาณในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั ่งยืนเพราะการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื ่อมุ่งสู ่เป้าหมายการรับรองคุณภาพ advance HA ในปี 2565 
โรงพยาบาลพุทธชินราชจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ในโรงพยาบาล สามารถผสานมิติจิตวิญญาณในงานประจำได้ ใช้ทักษะ non-

technical skills เช่น ตระหนักในคุณค่า การทำงานเป็นทีม การสื ่อสาร สอดคล้องกับค่านิยม MOPH 
และส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความสุขและผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้น  

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในกลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานผู้ป่วยนอก และบุคลากรในเครือข่ายการดูแลประคับประคอง

รวมจำนวน 200 คน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. จัดกิจกรรมทักษะ non-technical skills ได้แก่ การเห็นคุณค่าภายใน การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร  

โดยกิจกรรม จัด ณ เขาค้อรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  กำหนดการจัดกิจกรรม 
แบ่งออกเป็นทั้งหมด จำนวน 4 รุ่น 

(1) เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มงานศัลยกรรม 
(2) เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เครือข่ายการดูแลประคับประคอง 
(3) เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
(4) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 

2. กิจกรรมสร้างความเป็นทีม สร้างภาพอนาคตร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการระหว่าง
ทีมค่อมสายงาน  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
อยากให้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมองเห็นคุณค่าในตนเองการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร 

สอดคล้องกับค่านิยม MOPH และส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม เจ้าหน้าที่มีความสุขและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทยั  

“การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลศรีนคร ปีงบประมาณ 2564” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื ่อรองรับ  
การเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรมนุษย์จัดเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรและ  
ยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข โรงพยาบาลศรีนครได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี 
มีความสุข ทั้งนี้มุ่งเน้น 3 องค์ประกอบ คือ 1. คนทำงานมีความสุข Happy People 2. ที่ทำงานน่าอยู่ Happy 
Home 3. ชุมชนสมานฉันท์ Happy Teamwork  และเป้าหมายของการส่งเสริมให้คนทำงานมีความสุข 
Happy People คือ บุคลากรสามารถจัดสมดุลความสุขในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ความสุขของตนเอง 
ความสุขของครอบครัว ความสุของค์กร ทั้งนี้เนื่องจากเครือข่ายอำเภอศรีนครมีจำนวนบุคลากรไม่มากนัก  
ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานง่ายและครบถ้วน 100 % ของจำนวนเจ้าหน้าที่ กิจกรรมส่วนใหญ่  
ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด
ไว้แม้จะเป็นช่วงระบาดของโรคโควิด 19   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. เครือข่ายอำเภอศรีนครมีจำนวนบุคลากรไม่มากนักทำให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานง่ายและ

ครบถ้วน 100% ของจำนวนเจ้าหน้าที่ 
2. กิจกรรมส่วนใหญ่ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรทำให้สามารถดำเนิน

กิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้แม้จะเป็นช่วงระบาดของโรคโควิด 19 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 - ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงระบาด 

ของโรคโควิด 19 การบรรจุ แต่งตั้ง ค่าตอบแทน และอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สิ่งท่ีผู้บริหารควรม ี

1. มีความเป็นผู้นำ จูงใจเจ้าหน้าที่ให้เต็มใจร่วมมือ บริหารเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติหรือรักต่อบุคคลใด ๆ เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
3. ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง มีความชัดเจน มีความเป็นธรรม และตัดสินใจ

แก้ไขปัญหา เพ่ือความถูกต้อง 
4. เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. มีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่ดีในทุก ๆ ด้าน 
6. มีทักษะหลายด้าน ทั้งการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ การจัดการที่ดี และบริหารส่วนต่าง ๆ 
7. รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย อัพเดทความรู้ใหม่ ๆ เพื่อตัดสินใจในการบริหาร 
8. เข้าใจ/รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
9. กล้าตัดสินใจปัญหาได้อย่างมั่นคง โดยใช้เทคนิค ทักษะและวิธีการที่เหมาะสม รวดเร็ว และถูกต้อง  

ในการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง 
10. ใช้หลักธรรมในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารให้ความใส่ใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ มีกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนหรือส่วนใหญ่

สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้เพื ่อความสัมพันธ์อ ันดีม ีการสอบถามความคิดเห็นเกี ่ยวกับกิจกรรม  
ที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่าง ๆ จากบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด การกำหนดกิจกรรมใด ๆ ควรคำนึงถึงทรัพยากรของหน่วยงาน 
ว่ามีเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การดำเนินงานต่างๆ ต้องอาศัยขวัญและกำลังใจในการทำงาน ถึงแม้ว ่าจะพบปัญหาอุปสรรค  

ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขออกนโยบายการทางานที่ง่าย 
กระชับต่อการทำงานให้บุคลากรได้ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง มุ่งเน้นการให้บริการสุขภาพของประชาชน
อย่างแท้จริง 
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การสร้างขวัญและกำลังใจ/เชิดชูบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้มีการดำเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขมาตั้งแต่ปี 2558 
และได้มีการดำเนินงานในกิจกรรมสร้างสุขต่างๆ เรื่อยมา จนในปี 2561 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุขข้ึน 
เพื่อมีการขับเคลื่อนการดำเนินการองค์กรแห่งความสุข สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารได้  
ใช้นโยบาย Happy work place # PBH family โดยอาศัยหลักการบริหารงาน 3 ด้าน คือ 1) Service & 
Structure 2) 2P Safety HA และ 3) Finance ในการขับเคลื ่อนกิจกรรมที ่เก ี ่ยวข ้อง โดยสอดคล้อง 
กับหลักการสร้างสุขในองค์กร เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน 
โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ 

1) คนทำงานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรม
อันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน ผลการประเมิน Happinometer ปี 2564 ระดับคะแนนรวมเท่ากับ 
66.61 อยู่ในระดับมีความสุข (Happy) และผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ระดับคะแนนเท่ากับ 59.59 
อยู่ในระดับกำลังพัฒนา 

2) ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของ
บุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู ่ร ่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน ซึ ่งในการประเมิน 
Happinometer ปี 2564 หัวข้อความผูกพัน ระดับคะแนนเท่ากับ 69.37 อยู่ในระดับมีความสุข และหัวข้อ
ความสมดุลชีวิตกับการทำงาน ระดับคะแนนเท่ากับ 66.36 อยู่ในระดับมีความสุข 
 3) การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) ซึ ่งในการประเมิน Happinometer ปี 2564 หัวข้อ 
Happy work life(Happy plus)/การงานดี ระดับคะแนนเท่ากับ 66.61 อยู่ในระดับมีความสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 กระบวนการสร้างสุขในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยด้านการจัดการ (M : Management) เริ่มจากกำหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ถ่ายทอดลงมาสู่โรงพยาบาลโดยมีแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุขและการกำหนดลงในแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลและเครือข่าย พร้อมทั ้งลงสู ่แผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลมุ ่งเน้นให้มีการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินการองค์กรแห่งความสุขสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 
 2) ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (A : Atmosphere & Environment) มีการ
เสริมสร้างบรรยากาศและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท่ีทำงานให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น 

- มีการชื่นชมและมอบรางวัลให้บุคคลที่ทำความดีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน 
- ทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของรางวัลให้แก่บุคลากรในสถานที่ปฏิบัติงานเป็นประจา 
- ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณถนนภายในโรงพยาบาลและบ้านพัก 
- ปรับปรุงสนามฟุตบอลภายในโรงพยาบาล 
- ปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างตึกภายในโรงพยาบาล 
- ปรับปรุงหอผู้ป่วยและห้องทำงานของพยาบาล 
- มีกิจกรรมตลาดสีเขียวขายผักผลไม้ปลอดสารเคมีให้แก่บุคลากรและผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล เป็นต้น 
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 3) ปัจจัยด้านกระบวนการสร้างสุข (P : Process) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุขเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรสร้างสุขและปฏิบัติในรูปแบบของชมรมแต่ละชมรม เช่น ชมรมหัวหน้างาน ชมรมจริยธรรม ชมรมโยคะ 
ชมรมแอร์โรบิค ชมรมฟิตเนส ชมรมเดินวิ่ง ชมรมเทเบิลเทนนิส ชมรมฟุตบอล ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรี
สัมพันธ์ ชมรมลีลาศราวง ชมรมโคเวอร์แดนซ์ เป็นต้น 
 4) ปัจจัยด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ (H : Health) มีการดำเนินการในเรื่องปัจจัยด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพใจ เช่น 

- ปรับปรุงสนามฟุตบอลดอกปีบอารีน่า 
- จัดทาศูนย์ฟิตเนตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 
- ปรับปรุงผิวถนนภายในบ้านพักโรงพยาบาลเพื่อให้สะดวกต่อการวิ่งออกกำลังกาย 
- มีกิจกรรมเดินหมื่นก้าวของกลุ่มงานสุขศึกษาส่งผลการเดิน 10,000 ก้าวในทุกวันสะสมทุกเดือน 
- มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลภายในโรงพยาบาลของชมรมฟุตบอล 
- มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ทาบุญตักบาตร นั่งฟังธรรมเทศนาของชมรมจริยธรรมเป็นประจำ 

 5) ปัจจัยด้านผลลัพธ์องค์กร (R : Result) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
สร้างสุข 

- ได้รับรางวัลมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล
ทั่วไป ระดับดีมาก ปี 2563 

- ได้รับรางวัล GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก plus ปี 2562 โดยจะมีการประเมินซ้ำในปี 2564 
- ได้รับรางวัลสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดีมาก ปี 2560 โดยจะมีการประเมินซ้ำในปี 2564 
- ได้รับใบประกาศนียบัตร เมนูสุขภาพ โดยกรมอนามัย 
- เข้าร่วมกิจกรรม Healthy Canteen โดยกรมอนามัย 
- ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับสูงมาก (ระดับ5) 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งปัจจัยต่างๆล้วนมีความเชื่อมโยงกันและกัน ปัจจัยด้านหนึ่งอาจเป็นเหตุส่งผลทำให้ปัจจัยด้านอ่ืน
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การทำให้ปัจจัยทุกด้านมีความสมดุลและเหมาะสมตามบริบทขององค์กรจึงต้องมีส่วน
เกื้อหนุนให้คนในองค์กรเกิดสุขได้ตลอดช่วงเวลาการทำงานหรือการใช้ชีวิตอยู่ในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1) ควรมีงบประมาณจัดสรรให้สำหรับแต่ละหน่วยงานในการดำเนินงานองค์กรสร้างสุขโดยจัดสรร 

ตามขนาดโรงพยาบาล/จำนวนบุคลากร เพราะท่ีผ่านทุกโรงพยาบาลต้องใช้งบเงินบำรุงของโรงพยาบาลเอง 
2) ควรมีการมอบรางวัลองค์กรแห่งความสุขในระดับต่าง  ๆ เพื ่อจะได้เป็นแรงกระตุ ้นให้แต่ละ

โรงพยาบาลในการดำเนินงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

จากผลการประเมินความสุขบุคลากรในปี 2562 ภาพรวมได้คะแนน 60.93 พบว่ามิติด้านสุขภาพ
การเงิน (Happy money) ได้คะแนนน้อยสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 50.33 จึงได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุข 
ด้านสุขภาพการเงิน ได้แก่ ปัจจัยรายจ่ายจำนวนมากและมีหนี้สินจากสถาบันทางการเงินหลายๆ แห่ง รายได้
ต่อเดือนน้อยและไม่มีรายได้เสริม ประกอบกับสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ปี 2562  
มีวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนต้องรับภาระงานมากขึ้นเนื่องจากยังไม่สามารถอนุมัติ  
จ้างเพิ่มได้ เงินค่าตอบแทนบางส่วนออกไม่ทันเวลา เช่น ฉ.11 ดังนั้นผู้บริหารและทีมนาโรงพยาบาล จึงได้
ผลักดันในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินการคลังของทั ้งโรงพยาบาลและของบุคลากร โดยการจัดทำ 
แผนทางการเงิน (PLANFIN) และทำ Business Plan กำหนดผู้รับผิดชอบและกำกับติดตามโดยทีม CFO 
สม่ำเสมอทุกเดือน อีกทั้งได้เชิญสถาบันทางการเงินเข้ามาให้ความรู้นาเสนอโครงการต่างๆให้กับบุคลากร  
ส่วนกระบวนการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม แห่งความสุขด้านอ่ืน ๆ ได้ทาควบคู่ไปกับนโยบายและมาตรฐาน
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับ (Happy Soul) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม 
1.2 ประชุมบุคลากรทุกคนเพ่ือประกาศนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมถ่ายทอดแนวคิด สร้างแนวทาง 

การมีส่วนร่วม ร่วมกำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล 
1.3 ประกาศเจตนารมณ์ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ “พอเพียง จิตอาสา มีว ินัย ใส่ใจคุณธรรม” ทุกฝ่าย  

ทุกหน่วยงาน 
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อเป็น

ทีมนำในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ การสวดมนต์เจริญสติก่อนการ
ประชุม ในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาล
วิเชียรบุรีโดยการจัดเข้าค่ายปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ “สื่อสารสุขใจ ได้ใจ ได้งาน” 
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 

2. มีคณะกรรมการและการประเมิน ITA มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้มีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็น 
ไปอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล (Happy Society) 

3. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดและทักษะพื้นฐาน 
ในการประเมินตัวเอง มองเห็นคุณค่าของงานที่ทำมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจและ 
ความท้าทายในการทำงานทั ้งในระดับตนเองและทีมงาน เพื ่อให้เกิดความรู ้สึกมีความภาคภูมิใจและ 
การมีคุณค่าในตนเองต่อผู้อื่นและสังคม นำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น  
มืออาชีพและมีมาตรฐานบริการที่ดีและปลอดภัย (Happy Brain) 

4. มูลนิธิโรงพยาบาลวิเชียรบุรี มีการจัดตั้งกองทุนย่อยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสังคม เช่น กองทุนปันรัก 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ระยะสุดท้าย กองทุนอุ่นรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัว และสนับสนุน
การทำกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะอยู่ในโรงพยาบาล รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ป่วย/ครอบครัวกับบุคลากรของโรงพยาบาล บุคลากรระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและ
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เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เช่น การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์และวันลอยกระทง 
(Happy Heart, Happy Society) 

5. ส่งเสริมและเชิดชูบุคลากรต้นแบบความดี มีการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก 
ในเวทีที่มีการจัดกิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาล ชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีในสื่อกลางของโรงพยาบาลเช่น 
ใน Facebook กลุ่มไลน์ของโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและ
เพ่ือนร่วมงาน (Happy Society) 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ให้บุคลากรทุกระดับมีความผาสุกในการทำงาน สร้างคุณค่าในตนเอง
และความภาคภูมิใจแก่บุคลากร ได้แก่  

 กิจกรรมร่วมมือร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์  
 เป็นการตอบสนองนโยบาย Green & Clean Hospital และสร้างพื้นที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจให้กับ
บุคลากรและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 

 กิจกรรม Big Cleaning Day/ 5ส. ในหน่วยงาน  
 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างที่ทำงานให้เป็นเหมือนบ้านที่น่าอยู่ 
น่าทำงาน ทำให้บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร 

 โครงการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  
 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับ การตรวจสุขภาพทุกปี เมื่อพบกลุ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง  เช่น
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงจะได้รับการดูแลจากกลุ ่มงานอาชีวเวชกรรมที่จะติดตามเข้าโครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไป (Happy Body) 

 ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมต่างๆ  
 ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล ซึ่งทั้ง 2 ชมรม ได้มีแผนที่จะจัดกิจกรรมเล่นดนตรีมอบ
ความสุขให้แก่บุคลากรและผู้มารับบริการในช่วงพักเที่ยงที่แผนกผู้ป่วยนอก ชมรมโยคะและชมรมเต้นแอโรบิค 
จัดกิจกรรมในช่วงเลิกงานเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการผ่อนคลาย 
จากการทำงาน (Happy Relax) 

ผลการดำเนินงาน 
1. การวิเคราะห์ระดับความสุขระดับบุคคลภาพรวม โดยการประเมิน Happinometer พบว่า  

ในปี2564 มีค่าเฉลี่ยความสุขเท่ากับ 68.20 ซึ่งมีแนวโน้มโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2562 ที่มีค่าเฉลี่ยความสุข
ภาพรวมเท่ากับ 60.93 

2. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาล ปี 2562-2564 พบว่า 
ปี2562 จำนวน 22 ครั้ง ปี2563 จำนวน 13 ครั้ง และปี 2564 (ไตรมาส3) จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลง 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ปี2564 ของ
หน่วยงานผ่านเกณฑ์ คะแนนการประเมิน 100 คะแนน 

4. สถานการณ์วิกฤติทางการเงินในปี2562-2564 พบว่า ปี2562 ระดับวิกฤติ 7, ปี2563 ระดับวิกฤติ 6 
และป ี2564 ระดับวิกฤติ 2 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ด้านนโยบายและแผน จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเชื่อมโยงมาถึงนโยบายระดับ

เขต ระดับจังหวัดและการทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลที่มีเป้าหมายที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็น 
คนดี มีคุณค่า มีความผาสุกในการทำงาน ดังนั ้นโรงพยาบาลวิเชียรบุรีจึงได้บรรจุแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านผู้บริหารและทีมนาองค์กร ผู้บริหารทั้งระดับผู้นาองค์กรและทีมนำ หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน  
มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติในการบริหารบุคลากรที่จะต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้ทุกคนต้องมี
สุขภาพกายท่ีดีมีความสุขในการทำงาน 

3. ด้านโครงสร้าง มีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

4. ค่านิยมองค์กร โรงพยาบาลมีค่านิยมองค์กร “การมุ ่งเน้นผู ้ป่วยเป็นศูนย์กลางทำงานเป็นทีม 
การบริหารจัดการข้อมูลบนฐานของความเป็นจริง” ซึ่งทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
- จัดให้มีการขับเคลื่อนโครงการ Happy MOPH online อย่างจริงจัง เช่น จัดทำเว็บไซต์หรือไลน์  

เว็บเพจ โดยเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านการสร้างสุข ได้แก่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานนักสร้างสุข
ออนไลน์ บทเรียนนักสร้างสุข บทเรียน Money Trainer กลยุทธ์การสร้างสุขบุคลากรในช่วงที่ต้องทำงาน 
ท้าทายกับการระบาดของ โควิด-19 

- จัดกิจกรรมสร้างสุขบุคลากรที่ทุกคนสามารถเลือก Login เข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น โครงการส่งเสริม
สุขภาพการเงินที่ดี ก้าวเพื่อสุขภาพ 

- สร้างเว็บเพจกลุ่มเครือข่ายทีมสร้างสุข 
- การประเมิน Happinometer /HPI 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

จากสถานการณ์บุคลากรในองค์กรกลุ่มหนึ่งมีปัญหาหนี้นอกระบบภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นข่าว
ปรากฎตามสื่อหนังสือพิมพ์ หรือสื่อทางสังคมออนไลน์ ประกอบกับสถานการณ์การบริหารการเงินการคลัง  
ของโรงพยาบาล มีวิกฤตทางการเงิน ในระดับ 7 ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความสุขในการทำงาน ดังนั้น กลุ่มบุคคล 
ผู้ได้รับรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2560 ร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลจึงได้รเิริ่ม 
ผลักดันและขับเคลื ่อนนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ ้นภายในโรงพยาบาล  
โดยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้โรงพยาบาลหล่มสักเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม   

วิธีการดำเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม  
2. ประชุมบุคลากรทุกคนเพื่อประกาศนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมถ่ายทอดแนวคิด ปรับทัศนคติ  

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

ในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ การสวดมนต์เจริญสติภาวนาก่อน  
การประชุมในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  กิจกรรมการเคารพธงชาติและสวดมนต์ร่ วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมกับผู้มารับบริการในทุกเช้าวันอังคารของสัปดาห์   

5. คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และคณะกรรมการ ITA ส่งเสริมดำเนินการคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารการเงินกา รคลังโดยความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

6. ส่งเสริมและเชิดชูบุคลากรต้นแบบความดีตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลโดยจัดทำกล่องรับความดี 
ทาง Facebook  ทางไลน์กลุ ่ม  พร้อมทั ้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ในเวที  
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือน หรือในกิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาล 

7. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยน เผยแพร่ การดำเนินการที่เป็นแบบอย่างตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล
คุณธรรม เช่น เวทีเรื่องเล่าเร้าพลัง ทางสื่อสังคมออนไลน์  ทาง Facebook  ทาง Line  ผ่านกิจกรรมการ
พบปะของบุคลากรที่สำคัญภายในองค์กร                                                                                

8. กิจกรรมโรงพยาบาลที่ฉันรัก โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความผาสุก  
ในการทำงาน สร้างคุณค่าในตนเองและความภาคภูมิใจแก่บุคลากร นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อความรัก
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กิจกรรมพาแลง  เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร พบปะพูดคุย  
ร้องเพลง ภายหลังจากความเครียดและเหนื่อยล้าจากการทำงาน และ ยังเป็นอีกเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวที่ประทับใจจากบุคลากร กิจกรรม HR สัญจร ร่วมกับ
ผู้บริหาร และทีมนำการบริหารทรัพยากรบุคคลลงพูดคุยร่วมกับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับผู้ปฏิบัติ
ในรูปแบบไม่เป็นทางการทุกหน่วยงานในองค์กร เพื ่อสร้างสัมพันธภาพที่รับฟังสะท้อน ความคิดเห็น  
จากผู้ปฏิบัติระดับล่างในการดำเนินงานนโยบายที่สำคัญขององค์กร กิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และ  
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เอื้อต่อการทำงาน เป็นการตอบสนองนโยบาย Green & Clean Hospital และนโยบาย 5ส ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร กิจกรรมจัดสรรสวัสดิการ
บุคลากร ทีมผู ้บริหารเยี ่ยมไข้เจ้าหน้าที ่ทุกระดับที ่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่ง  
ของสวัสดิการองค์กร  และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่  กิจกรรมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
ดำเนินการปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจ โดยการเจรจาไกล่เกลี ่ยทั ้ง 2 ฝ่ายเจ้าหนี ้และลูกหนี้   
เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ดำเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต ภายใต้โครงการ “โรงพยาบาลพอเพียง” 

ผลการดำเนินงาน  
1.การวิเคราะห์ระดับความสุข ภาพรวมองค์กร โดยการประเมิน Happinometer  พบว่า ในปี 2564 

บุคลากรมีความสุขคิดเป็น 70.52%  อยู่ในระดับมีความสุข โดยมีคะแนนระดับความสุขเฉลี่ย 7.06 คะแนน 
เมื ่อเทียบเต็ม 10 คะแนน ส่วนใหญ่พบช่วง 7 - 10 คะแนน คิดเป็น 63.6%  และในปี 2563 บุคลากร 
มีความสุขคิดเป็น 70.52%  ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 

 2. จากการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ปี 2562 - 2564 ในส่วนผู้รับบริการ ร้อยละ 74.27, 85.61, 87.47  ในกลุ่มผู้ป่วยนอก ร้อยละ 70.63, 72.00 
และ 70.72 ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

3. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ พบว่า จำนวนเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านพฤติกรรม
บริการของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2562-4 เท่ากับ 191 , 374 ,178  ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน 

4. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2562 - 2564  
ของหน่วยงาน อยู่ในระดับดีมาก และหน่วยงานได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ Best Practice การบริหาร
การเงินการคลัง CFO Model จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2560 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ด้านนโยบายและแผน 
จากการที ่มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและเชื ่อมโยงมาถึงนโยบายของจังหวัด  

ประกอบกับนโยบายและแผนของโรงพยาบาล และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนทั้งด้านร่างกาย  
และจิตใจซึ่งระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการจึงเป็นเรื่องท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านผู้บริหารหรือผู้นำ 
ผู้บริหารทั้งระดับผู้นำองค์กรและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดในด้านการบริหารคน

ทั้งร่างกายและจิตใจ ประกอบกับปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดและของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ 

3. ด้านโครงสร้าง 
มีโครงสร้างการดำเนินงานตั้งแต่ผู ้บริหารคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและ 

แบ่งส่วนงานรับผิดชอบที่ชัดเจน 
4. ค่านิยมองค์กร 
โรงพยาบาลมีค่านิยมขององค์กรซึ่งประกาศใช้และมีการสื่อสารโดยทั่วถึงกัน   
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5. ผู้รับผิดชอบและทีมงาน   
มีใจรัก ความคิดสร้างสรรค์ เต็มใจและตั้งใจ เห็นความสำคัญของการพัฒนาคนมีแผนยุทธศาสตร์  

ในการพัฒนาคนมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน งานจริยธรรมและคุณธรรมงานจิตอาสาและการดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย ภายใต้โครงการมิตรภาพบำบัดมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและบูรณาการร่วมกัน 

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

ผ่อนแผนไทย การนวดผ่อนคลายการให้หน่วยงานพาไปเข้าวัดฟังธรรม การนิมนต์พระมาเทศน์กิจกรรมล่องเรือ
ไหว้พระเก้าวัดกีฬาสีการจัดห้องระบาย ความเครียด ให้ร้องเพลงหรือให้ตะโกนระบายความเครียด เป็นต้น  

2. ควรเพิ่มระยะเวลาของกิจกรรม และจำนวนครั้งในการทำกิจกรรมให้มากขึ้น  
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริม Happy Society (สังคมดี) น่าจะให้แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการ 

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสลับหมุนเวียนกันไป ควรจัดกิจกรรมมอบของหรือมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน  
ในโรงเรียนห่างไกล  

4.  การจัดกิจกรรมส่งเสริม Happy Money (การเงินดี) ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับ 
การบริหารเงิน การออมในรูปแบบต่างๆ ควรจัดหากิจกรรมที่เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ 
และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ควรหากิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ต่างหน่วยงานสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้
เพื่อความสัมพันธ์อันดี ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุข 
ในประเด็นต่าง ๆ จากบุคลากรในหน่วยงาน เพื ่อให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ  
ของข้าราชการมากที่สุด การกำหนดกิจกรรมใดๆ ควรคำนึงถึงทรัพยากรของหน่วยงานว่ามีเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
ภาพรวมการดำเนินการองค์กรสร้างสุข 
 บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลศรีเทพ มีดัชนีความสุขที่เกินร้อยละ 70 มี 1 ด้าน คือ Happy 
Heart คือ ร้อยละ 70.54 ในด้านความครอบคลุมของ Happinometer ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อยู่ที่
ร้อยละ 60.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน องค์กรสร้างสุข 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่
เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีเทพ  

เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ร้อยละ 100 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีเทพ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่ม BMI > 23 จำนวน 125 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 59.80 เข้าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ออกกําลังกายและการผ่อนคลาย เดือน มิถุนายน 2564  
- ก้าวท้าใจ, เดิน-วิ่ง รอบบ้านพัก/ รพ.  
- จัดเล่นกีฬาเปตอง 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีเทพ 

- ร่วมทำบุญ ทำโรงทาน แสดงมุทิตาจิต ถวายเครื่องสักการะที่วัด 
- มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่พระสงฆ์และประชาชน 
- มอบถุงยังชีพและเงิน ให้กับผู้ป่วยในแผนกใน  
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
โครงการเติมความสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ 
รพ.ศรีเทพ 

- จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่ รพ. จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  
วันสงกรานต์  
- จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ , เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ย้าย /เกษียณอายุ 
- กิจกรรมเยี่ยมไข้, อาหารปันสุข ให้เจ้าหน้าที่ รพ. 
- โครงการ Happy We Share  

กิจกรรมจิตอาสา - ร่วมมือร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและอากาศ
บริสุทธิ์ ปรับภูมิทัศน์ใน รพ.  
- กิจกรรม Big Cleaning Day / 5 ส.ในหน่วยงาน  
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ และใช้แนวคิดโคกหนองนาโมเดล 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ ์

 

ผลการประเมินองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลวังโป่ง 
 “เครื่องมือวัดความสุข Happinometer”  
 Happinometer คือ เครื่องมือวัดความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดเสมือนการใช้
ปรอทมาวัความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถใช้วัดความสุขของ
คนทำงานได้ในองค์กรทุกภาคส่วน และสามารถทราบค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของตนเอง หรือค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขของบุคลากรเป็นภาพรวมในระดับองค์กรได้ทันที 

ประโยชน์ของ HAPIINOMETER 
 1) บุคคล หรือผู้บริหารองค์กร สามารถนำผลที่ได้มาวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการความสุข
ของตนเอง หรือคนในองค์กรในทุกระดับได้อย่างถูกจุดและถูกใจ 
 2) บุคคลหรือองค์กรสามารถใช้ HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ติดตาม ประเมินผล 
คุณภาพชีวิต และความสุขของบุคลากรในองค์กรหรือของตนเองได้เป็นเวลาปัจจุบัน (Real time) อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ  

HAPPINOMETER = HAPPY 8 + PLUS 
 

 ความสุข 9 มิติของ HAPPINOMETER มีตัวชี้วัดทั้งหมดรวม 56 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีดี/ เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง มิตินี้ มี 6 ตัวชี้วัด คือ ค่า BMI ภาวะอ้วน
ลงพุง ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความพึงพอใจต่อสุขภาพกาย 
 2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การที ่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวัน เพื ่อการ
พักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และทำชีวิตให้ง่ายขึ้น สบาย ๆ มิตินี้  
มี 5 ตัวชี้วัด คือ ความพอเพียงในการพักผ่อน กิจกรรมหย่อนใจ ความเครียด ชีวิตเป็น ไปตามที่คาดหวังและ
การจัดการกับปัญหาในชีวิต 
 3. Happy Heart (น้ำใจดี) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์
ให้กับส่วนรวมและมีเมตตากับคนรอบข้าง มิตินี้ มี 9 ตัวชี้วัด คือ ความรู้สึกเอ้ืออาทร การให้ความช่วยเหลือแก่
คนรอบข้าง การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์เหมือนพี่เหมือนน้อง การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร  
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการทำงานการทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
ต่อสังคม 
 4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม รู้แพ้
รู้ชนะ รู้จักให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด คือ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน 
และการปฏิบัติกิจตามศาสนา การให้อภัย การยอมรับและการขอโทษ รวมถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณ 
 5. Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจกับ
บุคคลในครอบครัวของตนเอง มิตินี้ มี 3 ตัวชี้วัด คือ เวลาอยู่กับครอบครัว การทำกิจกรรมกับครอบครัว และ 
มีความสุขกับครอบครัว 
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 6. Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ทำให้ผู ้อ่ืน
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทำให้สังคมเสื่อมถอย มิตินี้ มี 6 ตัวชี้วัด คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การขอความช่วยเหลือจาก  
คนในชุมชน สังคมสงบสุข และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 7. Happy Brain (ใฝ่รู ้ดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ ่งใหม่ ๆ  
เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ มิตินี้ 
มี 3 ตัวชี้วัด คือ การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาตนเอง และโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
 8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและ
พึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน มิตินี้ มี 4 ตัวชี้วัด การผ่อนชำระ
หนี้สินต่าง ๆ การชำระหนี้ เงินออม และความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับ 
 9. Happy work-life (การงานดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทำงาน มีความรัก ความ
ผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความม่ันใจในอาชีพ รายได้ และมีคสามพึงพอใจกับความก้าวหน้าของ
ตนเองในองค์กร มิตินี้ มี 15 ตัวชี้วัด คือ ความสุขต่อสภาพแวดล้อมในองค์กร การได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ความเหมาะสมของ  
การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ความมั่นคงในอาชีพ ความเสี่ยงจากการทำงาน การลาออกจากงาน การเปลี่ยน
สถานที่ทำงาน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ความตรงเวลาของการจ่าย
ค่าจา้ง และการทำงานอย่างมีความสุข 
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ผลการประเมินองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลวังโป่ง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

มีการมอบนโยบายให้การสนับสนุน และเข้าร่วมกระบวนการ ชักจูง โน้มน้าวให้คนในองค์กรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการสร้างสุขในการทำงานผู้บริหารทุกระดับ เป็นต้นแบบในการสร้างสุขในองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารทุกระดับ ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานร่วม ทั้งการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศักยภาพ

องค์กรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. พัฒนาการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 
2. พัฒนาการจัดการความเครียดของบุคลากรในองค์กร 
3. พัฒนาระบบการประเมินองค์กรสุขภาพโดยนำผลการประเมินมาปรับปรุง 

ภาพประกอบองค์กรแห่งความสุข 
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ โรงพยาบาลชนแดน ประจำปี 2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สิ่งท่ีผู้บริหารควรม ี

1. มีความเป็นผู้นำ จูงใจผู้คนให้เต็มใจร่วมมือ บริหารผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีเมตตาธรรมไม่มีอคติหรือรักต่อบุคคลใด ๆ เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
3. เป็นผู้ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง มีความชัดเจน มีความเป็นธรรมและตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาเพ่ือความถูกต้อง 
4. เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์  
5. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่ดีในทุก ๆ ด้าน 
6. เป็นผู้มีทักษะหลายด้าน ทั้งการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ การจัดการที่ดี และบริหารส่วนต่าง ๆ 
7. รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย อัพเดทความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือตัดสินใจในการบริหาร หรือ ตัดสินใจในหลาย ๆ ด้าน 
8. เป็นผู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดูแลหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ไม่ก้าวก่าย

งานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ 
9. เป็นผู้กล้าตัดสินใจปัญหาได้อย่างมั่นคง ไม่ลังเลในความคิด 
10. เป็นผู้ที่ใช้ยุทธวิธีและเทคนิคทักษะและวิธีการที่เหมาะสมรวดเร็วและถูกต้องในการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง 
11.เป็นผู้บริหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ทั้งเจ้านาย ลูกน้อง เพ่ือน และบุคคลทั่วไป 

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

แรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้บางหน่วยงานจะพบว่าขาดแคลนบุคลากร แต่ด้วย
ทีมสาธารณสุขอำเภอวังโป่งมีขวัญและกำลังใจที่ดีจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ได้รับการจัดสรรบุคลากร  
ในการทำงานระหว่างหน่วยในองค์กรเดียวกัน จึงนำพาองค์กรขับเคลื่อนให้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารเงิน (Money) คือ การบริหารจัดการเงินที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือใช้ในการดำเนินงานในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนของแต่ละหน่วยงาน ถึงแม้ว่าบางแห่งเพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสามารถหารายได้
เข้าหน่วยงานตามรูปแบบการจัดสรรเงินต่างๆ ได้  แต่ยังพบว่าบางแห่งก็ยังต้องการรับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิม โดยทางทีมบริหารได้หาแนวทางการทำงานที่ประหยัดงบประมาณแต่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด 

3. การบริหารจัดการวัสดุ (Material) คือ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน โดยดำเนินการตามวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีหรือเท่าที่พอจะจัดสรรได้ ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การส่งงานตามแบบฟอร์ม
ต่างๆ ทดแทนการใช้กระดาษ การใช้แอพลิเคชั่นในการสื่อสารและการส่งต่อข้อมูลเพื่อความถูกต้องครบถ้วนและ
ทันเวลา 
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4. การบริหารจัดการ (Management) คือ การนำพาองค์กรให้ดำเนินงานภายใต้ความขาดแคลนและ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายของการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่งได้ดำเนินงานตามรูปแบบองค์กรคุณธรรม โดยใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ  
ที่มีให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การดำเนินงานต่างๆ ต้องอาศัยขวัญและกำลังใจในการทำงาน ถึงแม้ว่าจะพบปัญหาอุปสรรค ก็จะ

สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขออกนโยบายการทำงานที่ง่าย กระชับ
ต่อการทำงาน ให้บุคลากรได้ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง มุ่งเน้นการให้บริการสุขภาพของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์

“สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564” 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลของทุนมนุษย์ ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9 เป็นหลักนำทาง โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม 
ให้บุคลากรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที ่ด ีในทุกระดับของหน่วยบริการด้วยการเน้นระบบคุณธรรม 
ระบบความสัมพันธ์แนวราบ ระบบวัฒนธรรม ความเรียบง่าย มีความสมานฉันท์ การบริ หารจัดการอย่าง
โปร่งใสเป็นมืออาชีพอย่างมีธรรมาภิบาล ยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและการ
ทำความดี สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็ง 
มีเป้าหมายที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพ เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ ยั่งยืน”  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ได้ดำเนินการองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข โดยมีสาธารณสุขอำเภอ

เป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  
โดยมีผู้รับผิดชอบงานองค์กรแห่งความสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเป็นคณะทำงานและเลขานุการ   

2. จัดตั้งทีมสร้างสุข โดยมีผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเป็นหัวหน้าทีม ผู้รับผิดชอบงาน สสอ./ รพ.สต.
เป็นคณะทำงาน 

3. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขในหน่วยงาน ได้แก่ จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานสาธารณสุขแห่งใหม่
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา วันรัฐพิธี  โดยมีบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 
จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ 
ตามเทศกาลจัดให้มีการอวยพรวันเกิดบุคลากรในหน่วยงาน มอบรางวัล/เกียรติบัตรหน่วยงานที่เป็นตัวแทน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพประจำปี 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  จัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน สร้างความปลอดภัย 
ให้กับบุคลากร   

4. ประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ 2564
- ผลการประเมินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ระดับ 3 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้กำลังพัฒนา 

(ร้อยละ 70.15 ) 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ผลการดำเนินงานองค์กรสร้างสุข 

1. Happy Body (สุขภาพดี มีการดำเนินงานรณรงค์และสร้างให้บุคคลกรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
สมส่วนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเองมีการดำเนินงาน  
ให้บุคลากรมีการตรวจสุขภาพประจำปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) บุคลากรในหน่วยงานมีการจัดทำส่วนหย่อมรั้วกินได้ใน รพ.สต. และ 

ที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นการบริหารเวลาในแต่ละวันและเป็นการพักผ่อนหย่อนใจความเครียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Happy Heart (น้ำใจดี) สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ มีการดำเนินงานชมรมจริยธรรมและกองทุนบุญ 

เพื่อให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนร่วม และมีเมตตากับคนรอบข้าง 
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ เน้นให้บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรมและ
ศีลธรรม การทำบำรุงศาสนา มีธรรมเนียมการจัดทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 

5. Happy Family (ครอบครัวดี) สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ มีนโยบายเน้นให้บุคลากรมีความรู้สึกผูกพัน 
อบอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง มีเวลาอยู่กับครอบครัว และมีความสุขกับครอบครัว 

6. Happy Society (สังคมดี) บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านไม่ทำให้ผู ้อ่ืน
เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การขอความช่วยเหลือจากคน 
ในชุมชนสังคมสงบสุข และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

7. Happy Brain (ใฝ่ร ู ้ด ี) สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความตื ่นตัว
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

8. Happy Money (สุขภาพเงินดี) สสอ.เมืองเพชรบรูณ์ มีการรณรงค์ให้บุคลากรมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน 
มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือนและความ
เพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับ 

9. Happy work-life (การงานดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทำงาน มีความรัก ความ
ผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์กร มีความั่นใจในอาชีพรายได้และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของ
ตนเองในองค์กร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากผลการประเมินความสุขบุคลากรในปี 2562 ภาพรวมได้คะแนน 55 พบว่ามิติด้านสุขภาพการเงิน 

(Happy money) ได้คะแนนน้อยสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 50.33 จึงได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขด้าน
สุขภาพการเงิน ได้แก่ ปัจจัยรายจ่ายจำนวนมากและมีหนี้สินจากสถาบันทางการเงินหลาย ๆ แห่ง รายได้ 
ต่อเดือนน้อยและไม่มีรายได้เสริม ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรทุกระดับ (Happy Soul)
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม
1.2 ประชุมบุคลากรทุกคนเพ่ือประกาศนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมถ่ายทอดแนวคิด สร้างแนวทาง

การมีส่วนร่วม ร่วมกำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล 
1.3 ประกาศเจตนารมณ์ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ “พอเพียง จิตอาสา มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม” ทุกฝ่าย 

ทุกหน่วยงาน 
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

วิเชียรบุรี เพื่อเป็นทีมนา ในการทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ การสวดมนต์
เจริญสติก่อนการประชุมในเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรีโดยการจัดเข้าค่ายปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาพฤติกรรม
บริการ “สื่อสารสุขใจ ได้ใจ ได้งาน” จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 

2. มีคณะกรรมการและการประเมิน ITA มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล (Happy Society) 

3. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดและทักษะพื้นฐาน
ในการประเมินตัวเอง มองเห็นคุณค่าของงานที่ทำมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื ่อสร้างแรงจูงใจ 
และความท้าทายในการทำงานทั้งในระดับตนเองและทีมงาน เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีความภาคภูมิใจและ 
การมีคุณค่าในตนเองต่อผู้อื่นและสังคม นำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นมือ
อาชีพและมีมาตรฐานบริการที่ดีและปลอดภัย (Happy Brain) 

4. มูลนิธิสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี มีการจัดตั้งกองทุนย่อยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสังคม
เช่น กองทุนปันรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ระยะสุดท้าย กองทุนอุ่นรัก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและ
ครอบครัว และสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื ่อให้ผู ้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที ่ดีขณะอยู ่ในโรงพยาบาล รวมถึง 
เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย/ครอบครัวกับบุคลากรของโรงพยาบาล บุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เช่น การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส/ปีใหม่ วันเด็ก 
วันสงกรานต์และวันลอยกระทง (Happy Heart, Happy Society) 

5. ส่งเสริมและเชิดชูบุคลากรต้นแบบความดี มีการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
ในเวทีที่มีการจัดกิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาล ชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีในสื่อกลางของโรงพยาบาล เช่น 
ใน Facebook กลุ่มไลน์ของโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและ
เพ่ือนร่วมงาน (Happy Society) 
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6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ให้บุคลากรทุกระดับมีความผาสุกในการทำงาน สร้างคุณค่าในตนเอง
และความภาคภูมิใจแก่บุคลากร ได้แก่ 

 กิจกรรม Big Cleaning Day/5ส.ในหน่วยงาน  
 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างที่ทำงานให้เป็นเหมือนบ้านที่น่าอยู่ 
น่าทำงาน ทาให้บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร 

 โครงการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี  
 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี เมื่อพบกลุ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงจะได้รับการดูแลจากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมที่จะติดตามเข้าโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพต่อไป (Happy Body) 

ผลการดำเนินงาน 
1. การวิเคราะห์ระดับความสุขระดับบุคคลภาพรวม โดยการประเมิน Happinometer พบว่า  

ในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยความสุขเท่ากับ 65 ซึ่งมีแนวโน้มโน้มเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2562 
2. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาล ปี 2562-2564 พบว่า 

ปี 2562 จำนวน 22 ครั้ง ปี 2563 จำนวน 13 ครั้ง และปี 2564 (ไตรมาส3) จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีแนวโน้มลดลง 
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานหน่วยงานภาคร ัฐ ( ITA) ปี2564  

ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ คะแนนการประเมิน 100 คะแนน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ด้านนโยบายและแผน จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเชื่อมโยงมาถึงนโยบายระดับเขต 

ระดับจังหวัดและการทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลที่มีเป้าหมายที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนดี  
มีคุณค่า มีความผาสุกในการทำงาน ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรีจึงได้บรรจุแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความผาสุกในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านผู้บริหารและทีมนาองค์กร ผู้บริหารทั้งระดับผู้นาองค์กรและทีมนำหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน  
มีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติในการบริหารบุคลากรที่จะต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้ทุกคนต้อง  
มีสุขภาพกายที่ดีมีความสุขในการทำงาน 

3. ด้านโครงสร้าง มีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่ผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

4. ค่านิยมองค์กร โรงพยาบาลมีค่านิยมองค์กร “การมุ ่งเน้นผู ้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม  
การบริหารจัดการข้อมูลบนฐานของความเป็นจริง” ซึ่งทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
- จัดให้มีการขับเคลื่อนโครงการ Happy MOPH online อย่างจริงจัง เช่น จัดทำเว็บไซต์หรือไลน์  

เว็บเพจ โดยเนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านการสร้างสุข ได้แก่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานนักสร้างสุข
ออนไลน์ บทเรียนนักสร้างสุข บทเรียน Money Trainer กลยุทธ์การสร้างสุขบุคลากรในช่วงที่ต้องทำงาน 
ท้าทายกับการระบาดของ โควิด-19 

- จัดกิจกรรมสร้างสุขบุคลากรที่ทุกคนสามารถเลือก Login เข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น โครงการส่งเสริม
สุขภาพการเงินที่ดี ก้าวเพื่อสุขภาพ 

- สร้างเว็บเพจกลุ่มเครือข่ายทีมสร้างสุข 
- การประเมิน Happinometer /HPI 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 เส้นทางการทำงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก เพ่ือให้
เกิดการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร และเกิดจากความมุ ่งมั่นตั ่งใจของผู ้บริหารองค์กรที ่ต้องการ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข จึงได้มีการประชุม ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน 
จัดตั้งทีนำสร้างสุขในองค์กร เพื่อกำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด “เมื่อหมอยิ้มได้ 
คนไข้จึงยิ้มออก” 
 การดำเนินโครงการระยะเริ่มต้น มีการเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรซึ่งคัดเลือกบุคลากรทุกสหวิชาชีพ
ทุกระดับ การเข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ซึ่งเป็นองค์กรสร้างสุข
ต้นแบบระดับประเทศ การศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม ณ บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย (จำกัด) มีการนำ
กระบวนการสุนทรียสนทนาหรือจิตปัญญาศึกษา การฝึกสมาธิและฝึกสติ การพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา  
ในองค์กร การอบรม MIO การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงาน  
การรับประทานอาหารร่วมกัน ในโอกาสต่าง ๆ การจัดกิจกรรมโอดี เป็นต้น การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ การสร้างระบบที่เอื้อต่อการทำงาน เช่น ระบบประเมินผลงานพิจารณาความดีความชอบ 
ระบบสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น การจัดกิจกรรมรับน้อง การจัดกิจกรรมบุคลากรในดวงใจ เพื่อโหวตคัดเลือก
บุคลากร 5 สาขา 
 นอกจากนี้ ยังมีจัดอบรมกระบวนการสุนทรียสนทนา การจัดอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม
ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร การจัดกิจกรรมหลากหลายมิติ เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมเป็นกิจกรรม
ประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 ผลการดำเนินงานมีการประเมินความพึงพอใจในระดับบุคคล และองค์กร มีค่าเฉลี่ยในการดำเนินงาน
ที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคที่พบ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรวมกลุ่มสังสรรค์ได้ ประกอบกับภารกิจหลัก
สำคัญของบุคลากรที่ต้องรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
 ประเด็น “ความสุข” นอกจากจะเป็นเป้าหมายของการพัฒนาได้ในหลากหลายระดับ เช่น ปัจเจก 
กลุ่มองค์กร หรือแม้กระทั่งชุมชนแล้ว นับว่าประเด็น “ความสุข” ยังสามารถเป็นเครื่องมือและวิธีการที่ดี  
อย่างหนึ่งในการเสริมศักยภาพคน และสร้างสันติสุขและสุขภาวะให้เกิดขึ้นในภาพรวมได้  บุคลากรสุขภาพ 
ทุกระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน
ด้านนี้ เพราะการทำงานแนวทางนั้น จักเป็นการสร้างสรรค์กระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาพรวม  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. การมีคณะกรรมการขับเคลื่อนจากทีมสหวิชาชีพในทุกระดับ 
 2. มีแผนงานและนโยบายที่ชัดเจน ถูกกำหนดให้ให้เป็นวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดขององค์กร 
 3. ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
 4. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานสม่ำเสมอ 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง 
 1. จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมนักสร้างสุขในองค์กร 
 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่มีการดำเนินงานดีเด่น พร้อมมอบรางวัล  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และกรมสุขภาพจิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่าง 
มีความสุข จึงกำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
และการประเมินสุขภาวะองค์กร  (Happy Public Organization Index: HPI) และกรมสุขภาพจิตได้กำหนด
ตัวชี ้ว ัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)”  
เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความรัก ความผุกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผล
ให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้
อย่างยั ่งยืน เป็นองค์กรแห่งความสุข มีกรอบแนวทางการขับเคลื ่อนความสุขในการทำงานและผูกพัน 
ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี  
ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู ้ดี  สุขภาพการเงินดี และการงานดี เกิดการ
ดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” การดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Organization)”  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากรในกงอบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  
การส่งเสริมการออกกำลังกาย และการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
 2. มีการกำหนดคณะกรรมการองค์การแห่งความสุข และคณะทำงานสร้างสุของค์กร เพื่อขับเคลื่อน
การสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. บุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
 4. บุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้นำข้อมูลรูปภาพ (Infographic) ส่งต่อให้กับเพื่อนหรือ
ครอบครัว เพ่ือส่งเริมให้ทุกคนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งสามารถส่งผลในการปฏิบัติในอนาคต 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 - ส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วงพัก เพ่ือให้บุคลากรผ่อนคลายจากการทำงานที่เคร่งเครียด 
 - ส่งเสริมการสร้างข้อมูลรูปภาพ (Infographic) เพ่ือลดการผิดพลาดเรื่องลิขสิทธิ์ของรูปภาพ 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน ปีงบประมาณ 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  มีระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขชนแดน 
หัวหน้าโครงการ  นางสาวรภัทภร ธูปพนม 
   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้ประสานงานโครงการ ชื่อ นางสาวภัทรนันท์ คำขอด 
   ตำแหน่ง นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ 0-8701-0490-6 
   สถานที่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน 
1. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักท่ีมุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” 
ที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมพัฒนา
นโยบายการสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างสุขภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานด้วย
เห็นความสำคัญว่า เมื่อบุคลากรในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานขององค์กร ความผาสุก  
ในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั่น
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพที่มากขึ้ น ลดความตึงเครียด 
จากการทำงานและสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือน
น้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยน และพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้นจากผลการประเมินความสุขด้วยตนเอง 
ในปี 2563 โดยแบบประเมิน HAPPINOMETER พบว่า ระดับความสุขของบุคลากรในแต่ละด้านมีระดับต่ำ  
ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ด้วยความสุข 8 ประการคือ 1. ด้านสุขภาพที่ดี (Happy 
Body) 2. ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 3. น้ำใจดี (Happy Heart) 4. จิตวิญญาณดี (Happy Soul)  
5. ครอบครัวดี (happy Family) 6. สังคมดี (Happy Society) 7. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 8. สุขภาพเงินดี 
(Happy Money)  
 ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เห็นถึงความสำคัญ  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรของหน่วยงาน จึงได้จัดทำโครงการองค์กรแห่งความสุข 
(happy Workplace) เพ่ือให้บุคลากรสามารถทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน 
 2.  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการสื่อสารการทำงานเป็นทีม และฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิดความสุข 
ในการทำงาน 
 4. เพื ่อลดและขจัดความขัดแย้งของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี ด้วยการใช้สันติวิธีในการทำงานร่วมกัน เพ่ือสร้างความปรองดอง 
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 5. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข  
มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ ชุมชน พร้อมทั้งมีความ
สามัคคี เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีชีวิตมีความรัก มีการเรียนรู้ มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดีต่อกัน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
จำนวน 89 คน ในเขตรับผิดชอบ 

4. พืน้ที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

5. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ และเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดผลผลิต   
-ร้อยละของคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์   
-ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลการประเมินระดับความสุขที่มี 
ผลคะแนนการประเมินเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 

ร้อยละ 60 

6. แนวทางกิจกรรมการดำเนินการ 

กิจกรรม 
%ถ่วง
น้ำหนัก 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคระทำงานโครงการองค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace) 

5 นางสาวรภัทภร ธูปพนม 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

2. เตรียมการจัดกิจกรรม/ เผยแพร่โครงการ 
สู่ชุมชน 

5 

3. จัดกิจกรรมความสุข 8 ประการ 
3.1 จัดกิจกรรมสุขภาพดี (Happy Body)  
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้
แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ คือ 
3.1.1 กิจกรรมการออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ 
3.1.2 กิจกรรมการเดิน สิ่ง เพ่ือสุขภาพ 
3.1.3 กิจกรรมองค์กรไร้พุง 

10 นางสาวพลอยมรกต วงก์วัชรพัฒน์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.2 น้ำใจงาม (Happy Heart) จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้บุคลากรมีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กระตุ้นให้เกิด
ความเอ้ืออาทรต่อกัน 
3.2.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน อสม./ เจ้าหน้าที่ 
3.2.2 กิจกรรมงานวันเกิดบุคลากร 
3.2.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น 

10 นางสาวภัทรนันท์ คำขอด 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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กิจกรรม 
%ถ่วง
น้ำหนัก 

ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ทางสงบ (Happy Soul) โดยจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีคสวามศรัทธาในศาสนา 
และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 

10 นางสาวรภัทภร ธูปพนม 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

3.4 กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy Relax)  
จัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือผ่อนคลายความเครียด
จากการทำงานและการดำเนินชีวิต 
3.4.1 รับประทานอาหารร่วมกันในองค์กร  

10 นางสาวพลอยมรกต วงก์วัชรพัฒน์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.5 หาความรู้จัก (Happy Brain) จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักศึกษาหาความรู้พัฒนา
ตนเองตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดทักษะความชำนาญ 
รอบรู้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  
3.5.1 จัดมุมนิทรรศการด้านวิชาการในหน่วยงาน 
เพ่ือใช้ในการศึกษาหาความรู้ 
3.5.2 ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือพัฒนาตนเองตามโครงการที่เหมาะสม 

10 นางสาวพลอยมรกต วงก์วัชรพัฒน์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.6 สุขภาพเงินดี (Happy Money)  
- จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรรู้จักการเก็บออม 
การประหยัด บริหารการใช้จ่ายเงินของตนเองและ
ครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงทางการเงิน ไม่ก่อหนี้สิน  

10 นางสาวพลอยมรกต วงก์วัชรพัฒน์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

3.7 ครอบครัวที่ดี (Happy Family)  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนัก 
ในความสำคัญของครอบครัว การซื่อสัตย์ต่อกัน 
และกัน การสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว 
โดยการจัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความอบอุ่นในครอบครัว 

10 นางสาวรภัทภร ธูปพนม 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

3.8 สังคมท่ีดี (Happy Society) จัดกิจกรรม
สนับสนุนให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี
ในองค์กร 
3.8.1 กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ในหน่วยงาน 

10 นางสาวภัทรนันท์ คำขอด 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

4. ประเมินความพึงพอใจและประเมินระดับ
ความสุข 8 ด้าน โดยใช้แบบประเมิน 
HAPPINOMETER 
 
 

5 นางสาวภัทรนันท์ คำขอด 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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กิจกรรม 
%ถ่วง
น้ำหนัก 

ผู้รับผิดชอบ 

5. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 5 นางสาวภัทรนันท์ คำขอด 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รวม 100 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 

กิจกรรม 
2564 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) 

         

2. เตรียมการจัดกิจกรรม/ เผยแพร่โครงการสู่ชุมชน          
3. จัดกิจกรรมความสุข 8 ประการ 
3.1 จัดกิจกรรมสุขภาพดี (Happy Body) โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ คือ 
3.1.1. กิจกรรมการออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ 
3.1.2 กิจกรรมการเดิน วิ่งเพ่ือสุขภาพ 
3.1.3 กิจกรรมองค์กรไร้พุง 

         

3.2 น้ำใจงาม (Happy Heart) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
มีน้ำใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกัน 
3.2.1 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน อสม./ เจ้าหน้าที่ 
3.2.2 กิจกรรมงานวันเกิดบุคลากร 
3.2.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น 

         

3.3 ทางสงบ (Happy Soul) โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรมีคสวามศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชวีิต 

         

3.4 กิจกรรมผ่อนคลาย (Happy Relax) จัดกิจกรรม
นันทนาการ เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและ
การดำเนินชีวิต 
3.4.1 รับประทานอาหารร่วมกันในองค์กร  

         

3.5 หาความรู้จัก (Happy Brain) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรรู้จักศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือให้
เกิดทักษะความชำนาญ รอบรู้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  
3.5.1 จัดมุมนิทรรศการด้านวิชาการในหน่วยงาน เพ่ือใช้ 
ในการศึกษาหาความรู้ 
3.5.2 ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
พัฒนาตนเองตามโครงการที่เหมาะสม 
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กิจกรรม 
2564 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

3.6 สุขภาพเงินดี (Happy Money)  
- จัดกิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรรู้จักการเก็บออม การ
ประหยัด บริหารการใช้จ่ายเงินของตนเองและครอบครัวอย่าง
ถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ไม่ก่อหนี้สิน  

         

3.7 ครอบครัวที่ดี (Happy Family)  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในความสำคัญของ
ครอบครัว การซื่อสัตย์ต่อกันและกัน การสร้างความรัก ความ
อบอุ่นในครอบครัว โดยการจัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารให้ความรู้
เกี่ยวกับความอบอุ่นในครอบครัว 

         

3.8 สังคมท่ีดี (Happy Society) จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิด
ความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคีในองค์กร 
3.8.1 กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
หน่วยงาน 

         

4. ประเมินความพึงพอใจและประเมินระดับความสุข 8 ด้าน 
โดยใช้แบบประเมิน HAPPINOMETER 

         

5. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม          

8. งบประมาณ 
 จากเงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน 11,570 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
รวมค่าใช้จ่าย  

(บาท) 
แหล่งที่มาของงบประมาณ (บาท) 

งบเงินบำรุง งบอ่ืน 
- ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความสุข 
ในองค์กรแห่งความสุข 89 คน x 130 บาท  
รวมเป็นเงิน (ห้าพันบาทถ้วน) 

11,570 11,570  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองในการปฏิบัติราชการ  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกัน 
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิด
ความสุขในการทำงาน 
 4. ความขัดแย้งภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและชุมชนลดลงเกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีมีการ
ทำงานร่วมกัน เพ่ือสร้างความปรองดอง 
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพลังในการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ มีความสามัคคีเกิดขึ้นในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและชุมชน 
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10. การประเมินผล 
 - การประเมินแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) 
 - สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

“องค์กรคุณธรรมสร้างสุข ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร” 

บทสรุปผู้บริหาร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขต่อเนื่องมาเป็นมากกว่า 5 ปี ในระยะ 

2 ปีที่ผ่านมา ได้บูรณาการพัฒนาขับเคลื่อนงานขององค์กรคุณธรรม และองค์กรสร้างสุขไปด้วยกัน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขของบุคลากรในองค์กร และพร้อมขับเคลื่อน
องค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปี 2564 อนุมัติกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 
200,200 บาท ประกอบกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร มีความเข้มแข็งผู้บริหารต้องการเชื่อมร้อยกิจกรรมไป
ด้วยกัน ให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่องในพ้ืนที่ต่อไป จึงได้เพ่ิมกิจกรรมพิเศษ วิ่งปันรัก อีก 1 กิจกรรม ต้นปี 2564 
ผู้บริหารได้นำประกาศนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข ดำเนินการตามแผน/
กิจกรรม ได้เพียง 6 กิจกรรมหลัก ต้องปรับแผนดำเนินงาน เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ ้นในพื้นที ่ ทั ้งนี้ ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการได้สร้างทีมงาน 
สร้างความรักความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือกันและกัน ความสามัคคีในหมู่คณะบุคลากรของสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตรได้อย่างดียิ่ง รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรมีดำริให้ทบทวนสมาคมแม่บ้าน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครสมาชิกและจัดกิจกรรมระดมทุน เพ่ือสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ต่อไป โดยจัดกิจกรรม วิ่งปันรัก สานพลังความร่วมมือ จากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ 
นักการเมือง บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ อสม. กลุ่มองค์การเครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ สมัครเข้าร่วม
โครงการจำนวน 2,125 ราย สามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 898,200 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายคงเหลือ 371,961 บาท 
เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ/เยี่ยม ผู้สูงอายุติดเตียงต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- ผู้บริหารระดับสูง (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้ความสำคัญ 
- ผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงานให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
- ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
- ทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลายของบุคลากร และจิตอาสา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ประเมินตามแบบ HPI เพ่ือการยกระดับการพัฒนาต่อไป ในปีต่อไป 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจติร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลพิจิตร มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมุ่งหวังให้บุคลากร เก่ง ดี และ  
มีความสุข โดยด้านมีความสุขนั้น บุคลากรต้องมีความสุขทั้งกายและจิตใจ จนเกิดความรักและผูกพันกับ
องค์กร แนวทางการดำเนินการในปี 2564 โรงพยาบาลจึงมีแนวคิดพัฒนาบุคลากรในเรื่อง “สุนทรียสนทนา : 
Dialogue” เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์กรที่เป็นลักษณะของการประชุมและการพัฒนากระบวนการคิด
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายในกลุ่มด้วยรูปแบบของสุนทรียสนทนา (Dialogue) มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจผ่านการถ่ายทอดความรู ้ระหว่างกัน เป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิด  
การเรียนรู้ร่วมกันอีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสาร เช่น การฟัง การซักถาม การนำเสนอความคิด  
มีการไต่ตรองความคิดในเชิงลึก เพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง การสร้างบรรยากาศของ Dialogue เพื่อให้เกิด
ความคิดร่วมกันที่มีพลังในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลให้เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจระหว่างกันด้วยการเปิดใจ
สนทนา หลักเลี่ยงการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ งโดยเฉพาะ สร้างให้เกิดความเป็นอิสระ
นำไปสู่การเปิดเผยออกมาอย่างจริงใจ มีความเข้าใจภายในกลุ่มอย่างแท้จริง เกิดความไว้วางใจระหว่างกัน
ส่งผลต่อการมีความรู ้สึกร่วมกันเพื่อนำไปสู ่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน ทำให้บุคลากรสามารถพัฒนา
ศักยภาพโดยเฉพาะด้านการสื่อสารมีความเข้าใจตนเองและสามารถปรับทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานในหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โรงพยาบาลพิจิตร ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการสื่อสารด้วยรูปแบบของสุนทรีย
สนทนา (Dialogue) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารโดยใช้กระบวนการความคิดให้บุคลากร จึงได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดโครงการ “Dialogue : สุนทรียสนทนา” ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม โดยมีผู้เข้า
อบรมจำนวนทั้งสิ้น 64 คน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดโครงการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักการของสุนทรีย
สนทนาในการสร้างสุขของตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม 
 2. มีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) 
มาร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงประจำกลุ่ม 
 3. บุคลากรทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าดี ๆ กัน ภายในกลุ่ม และเกิดเรื่องเล่าดี ๆ ของแต่ละกลุ่ม
จำนวน 16 เรื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
อาศัยปัจจัยหลายด้าน จึงจะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานจนเกิดความรักความผูกพันกับองค์กรได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 

 
บทสรุปผุ้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง มีนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความสุข 
โดยความสุขนั้น บุคลากรต้องมีความสุขทั้งกายและจิตใจ จนเกิดความรักและผู้พันกับองค์กร แนวทางการ
ดำเนินการในปี 2564 โรงพยาบาลจึงมีแนวคิดพัฒนาบุคลากรในเรื ่อง “พัฒนาคุณภาพด้วยคุณธรรม” 
เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพเป็นงานที่หนักพอสมควร การถูกบังคับให้ทำ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เบื่อหน่ายและ
ผลงานไม่นั่งยืน การพัฒนากระบวนการคิดร่วมกัน โดยใช้คุณธรรมนำ เป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดความคิด การเรียนรู้ร่วมกัน สามารถพัฒนางานได้หลากหลาย การดำเนินกิจกรรมส่วนรวมได้รับ  
ความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดโครงการและร่วมปฏิบัติกิจกรรม 
 2. มีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) 
เป็นทีมขับเคลื่อนการดำเนินการ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
อาศัยปัจจัยหลายด้าน จึงจะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน จนเกิดความรัก ความผู กพันกับองค์กรได้ 
โดยเฉพาะปัจจัยด้านภาระงานที่ทำให้ลดทอนความสุขของเจ้าหน้าที่ลงเป็นอย่างมาก  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลโพทะเล  จังหวัดพิจติร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลโพทะเล มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมุ่งหวังให้บุคลากร เก่ง ดี และ
มีความสุข โดยกิจกรรมส่งเสริมให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 
แนวทางในปี 2564 ทางโรงพยาบาลโพทะเลได้จัดกิจกรรมให้เกิดความผูกพันและความเสียสละร่วมกัน  
เกิดความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน การจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้เพ่ือให้องค์กรน่าอยู่ เป็นการสร้างจิตสำนึกการรักษา
ความสะอาด การร่วมมือร่วมใจ การร่วมการดำเนินกิจกรรมบุคลากรให้ความสำคัญกับการสร้างสุขร่วมกัน  
เมื่อที่ทำงานน่าอยู่ การทำงานก็มีความสุข 
 โรงพยาบาลโพทะเล ได้เห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม รัก สามัคคีกัน 
การเสียสละเวลา การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้น่าอยู่ น่ามอง สบายตา สบายใจ เกิดความปลอดโปร่งในการ
ทำงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 84 คน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเกิดความสุขและความผูกพันกัน 
ระหว่างบุคลากรในองค์กันด้วยกัน 
 2. มีการทำงานในรูปแบบการทำงานร่วมกันและให้เกิดการผูกพัน และการสื่อสารการช่วยเหลือ  
การเห็นอกเห็นใจกัน 
 3. บุคลากรทุกคนมีการช่วยเหลือ การแบ่งเบา การช่วยเหลือ การทำงานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วม  
ในการดำเนินกิจกรรมให้ที่ทำงานน่าอยู่ และได้รับการสมานฉันท์จากตัวแทนในชุมชน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ระยะเวลาในการดำเนินการ
อย่างต่อเนื ่อง และอาศัยปัจจัยหลายด้าน จึงจะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน จนเกิดความรัก  
ความผูกพันกับองค์กรได้อย่างมีความสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กร  
ในการดำเนินงาน ทุกภาคส่วนมีความร่วมใจกันในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ เนื่องด้วยเป็นปีที่ประสบ 
กับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้หลายๆ กิจกรรมต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิกการจัดไปตามสมควร  
และภาระงานที่มากขึ้นอาจทำให้บุคลากร มีความเหน็ดเหนื่อยและสมดุลการทำงานกับการใช้ชีวิตลดน้อยลง 
ส่งผลต่อความสุขของบุคคลากรในองค์กร ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น เช่น ตักบาตรทุกวันอังคาร การเต้นออก
กำลังกายหลังเลิกงาน การเล่นดนตรีและร้องเพลง ตลาดนัดสีเขียว รวมถึงการทำกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เช่น
ปลูกต้นไม้ในรพ. เป็นต้น เพื ่อสนับสนุนให้บุคคลากรผ่อนคลายจากการทำงาน ในภายหน้าจะต้องมี 
การดำเนินงานที่หลากหลายและเข้าถึงบุคคลากรในทุกภาส่วนมากขึ้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรเพ่ือสร้างสุขในองค์กร 
2. ความร่วมมือร่วมใจกันภายในองค์กรที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความสุขร่วมกัน 
3. คำชื่นชมของผู้รับบริการเป็นกาลังใจให้บุคคลากรในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การสร้างองค์กรแห่งความสุขต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และอาศัยปัจจัยหลาย

ด้านจึงจะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานจนเกิดความรักความผูกพันกับองค์กรได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 

“ประทีปแห่งพลังศรัทธา โรงพยาบาลทรายพูน” 

ประเด็นปัญหา นวคิดการพัฒนา 
โรงพยาบาลวังทรายพูน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 

พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 36 ปี บริการดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนและพื้นที่
ใกล้เคียง จากข้อมูลพื้นฐานปี พ.ศ. 2563 อำเภอวังทรายพูนมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุจำนวน 4,840 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ พบว่าผู้สูงอายุจำนวนมาก  
มีปัญหาด้านการมองเห็น ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยคือ โรคต้อกระจกโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยน
เลนส์ตา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้บริหารโรงพยาบาลและทีมบุคลากรมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในทุกด้านภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กที่มี
บริการล้ำหน้า เทคโนโลยีก้าวไกลคนวังทรายพูนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาในโรงพยาบาลชุมชนให้มีศักยภาพ
2. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในอำเภอวังทรายพูนและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการแพทย์ เฉพาะ

ทางสาขาจักษุวิทยา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเกิดพลังศรัทธาสร้างสุขให้กับประชาชน

วิธีการดำเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ

1.1 สำรวจข้อมูลผู้ที่มีระดับการมองเห็นผิดปกติในอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

1.2 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
1.3 ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและติดตามโครงการ 
1.4 ประสานทีมจักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดต้อกระจก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก คบสอ.วังทรายพูน 

อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 
1.6 ประชาสัมพันธ์โครงการ 

2. ขั้นดำเนินการ
2.1 คัดกรองกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีระดับการมองเห็นผิดปกติ โดยทีมจักษุแพทย์ 
2.2 การเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายก่อนการผ่าตัด 
2.3 กลุ่มเป้าหมายได้รับการผ่าตัด โดยทีมผ่าตัดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังทรายพูน 
2.4 การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดได้รับการตรวจหลังผา่ตัด 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน จากทีมจักษุแพทย์

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังทรายพูนตามมาตรฐาน 
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 3. ขั้นติดตามและประเมินผล 
  3.1 ประเมินผลระยะสั้น 
   3.1.1 รวบรวมสรุปผลผู้ปว่ยผา่ตัดต้อกระจก 
  3.2 ประเมินผลระยะยาว 
   3.2.1 ผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
และไม่เกิดการติดเชื้อหลังผ่าตัด 

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 
 มีจำนวนผู้ได้รับการผ่าตัดทั้งหมด 130 ราย ผ่าตัดต้อกระจก 128 ราย ต้อเนื้อ 2 ราย 

ที ่ อำเภอ 

รวม
จำนวน

ต้อ
กระจก 

แยกตาม
เพศ 

ประเภทการรักษา 

ชาย หญิง 

ตาต้อ
กระจก 

รวม
ต้อ
เนื้อ 

(ราย) 

แยกตาม
เพศ รวมต้อ

เนื้อ 
(ดวงตา) 

ผ่าตัดลอก
ต้อเนื้อ 

ตา
ขวา 

ตา
ซ้าย 

ชาย หญิง 
ตา
ขวา 

ตา
ซ้าย 

1 วังทรายพูน 82 30 52 43 38 1 1  1 1  
2 สากเหล็ก 18 10 7 10 7 0   0   
3 ทับคล้อ 4 3 1 2 2 0   0   
4 โพทะเล 17 5 12 10 6 1  1 1 1  
5 ตะพานหิน 7 2 5 4 3 0   0   
6 บึงนาราง 1  1  1 0   0   
7 บางมลูนาก 1  1 1  0   0   
8 เมืองพิจิตร 2  2 1 1 0   0   
9 สามง่าม 1  1 1  0   0   
10 เนินมะปราง  

จ.พิษณุโลก 
2 1 1 1 1 0   0   

11 บรรพตพิสัย 
จ.นครสวรรค์ 

0     0   0   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการทำงานที่เน้นการดูแลและให้ความสำคัญกับประชาชน  
เป็นอันดับแรก 
 2. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
 3. ความสามัคคีในองค์กร 
 4. ได้รับความช่วยเหลือจากภาคประชาชนและภาคเอกชน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

“Success Story กิจกรรม วชิรบารมีร่วมใจ ที่ทำงานสดใสสะอาดตา” 

ที่มาของกิจกรรม 
วชิรบารมีร่วมใจ ที่ทำงานสดใสสะอาด เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่กลุ่มเล็ก ๆ ที่มีจิตอาสา อยากให้สถานที่

ทำงานดูสะอาดเรียบร้อย เป็นที่ชื่นใจของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ จึงได้รวมตัวกันเก็บขยะบริเวณรอบ ๆ 
พื้นที่ของโรงพยาบาล ช่วงแรกของการทำกิจกรรม ไม่ได้กำหนดวัน เวลาที่แน่นอน อาศัยช่วงเวลาที่คนในกลุ่ม
สะดวกร่วมกันดำเนินกิจกรรม ต่อมาโรงพยาบาลวชิรบารมีมีกิจจัดตั้งชมรม “วชิรบารมีสรรสร้างความดี 
วิธีพอเพียง” ซึ่งเป็นชมรมจิตอาสาอย่างเป็นทางการตามนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข คณะกรรมการ
ชมรม วชิบารมี สรรสร้างความดี วิธีพอเพียง เห็นว่ากิจกรรมที่ได้ดำเนินการอยู่นี้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสวยงามความสะอาดตา เหมาะกับเป็นที่
ฟื ้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้มารับบริการ อีกทั ้งยังสร้างความชื ่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงาน 
ในโรงพยาบาล จึงได้ส่งเสริมผลักดันให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารขอรับการสนับสนุน สร้างความภาคภูมิใจและความสุขให้กับ
สมาชิกท่ีได้ร่วมก่อตั้งและดำเนินการกิจกรรมนี้อย่างยิ่ง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
การพัฒนาความสุขของกำลังคนในองค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาองค์กรไปสู่

องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ผลลัพธ์ขององค์กรจะดีเยี่ยมไม่ได้ ถ้าคนในองค์กรขาดความสุข ความผูกพันกับ
องค์กร 

การพัฒนาความสุขของกำลังคนในองค์กรปัจจุบัน ในองค์กรขนาดเล็กระดับโรงพยาบาลชุมชน 
หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่บางแห่ง ยังอาศัยเพียงแค่บุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยประจำ เช่น แพทย์ 
ทันตแพทย์ พยาบาล เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้มิได้เรียนรู้ ลึกซึ้งในหลักการในการวิชาการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างครบถ้วน  

จึงอยากเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนกรอบอัตรากำลังนักทรัพยากรบุคคล สนับสนุน
ผลักดันการสร้างองค์กรแห่งความสุขให้เป็นภารกิจสำคัญของนักทรัพยากรบุคคล และพัฒนาศักยภาพ  
นักทรัพยากรบุคคลให้สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขที่มีประสิทธิภาพได้ 
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การถอดบทเรียนกิจกรรม วชิรบารมีร่วมใจ ที่ทำงานสดใสสะอาดตา ในประเด็น 
“คุณคิดอย่างไรกับการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะในโรงพยาบาล” 

การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นเชิงประจักษ์ 
- บริเวณด้านทางเข้า-ออก โรงพยาบาลมีความสะอาดมากขึ้น จำนวนปริมาณขยะลดลง 
- เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก 
- ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เช่น ถังขยะไม่เพียงพอ ไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ ท่อประปา

แตกที่ชำรุด ได้รับการแก้ไข รู ้ตำแหน่งที่ทิ ้งมากที่สุด ชนิดหรือประเภทของขยะ เช่น ก้นบุหรี่ ขวดสุรา  
กล่องโฟมใส่อาหาร กระป๋องกาแฟ 

โอกาสพัฒนา/ สิ่งท่ีอยากต่อไป 
- ก่อตัง้กองทุนขยะ การคัดแยกขยะ เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงตำแหน่งการวางถังขยะให้เหมาะสม และเพ่ิมถังขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะ 
- พัฒนาการรีไซเคิลขยะในโรงพยาบาล เช่น การนำขวดน้ำมาเป็นกระถางเพาะปลูกต้นไม้หรือนำไป

ประดิษฐ์เป็นระบบน้ำหยดให้กับต้นไม้ในฤดูแล้ง หรือการนำกล่องนมมาเพาะพันธุ์พืชแล้วนำมาวางขายแล้ว 
นำเงินที่ได้มาเป็นรายได้เข้าโครงการ 

- จัดหามุมในการทำกิจกรรมประดิษฐ์ขยะให้มีมูลค่าเพ่ิม 
- อยากให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เพราะว่าห้ามคนทิ้งขยะไม่ได้ ไม่อยากให้มีขยะสะสมเป็นจำนวน

มาก เป็นการปลูกฝันสร้างนิสัยของตัวเราเองโดยวัตถุดิบที่ทำอาหารมาจากพืชผักที่เราได้เพาะปลูก 
- อยากมีชุดให้มี ชุด รปภ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัย 
- ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ ห้ามสูบบุหรี่ขนาดใหญ่ 
- เพ่ิมอัตรากำลังคนสวน 
- ฝึกจิตใจของเราในการทำความดี 

ผลการดำเนินงาน 
1. จำนวนสมาชิกทั้งหมด 12 คน/ครั้ง (มีสมาชิกเพ่ิม 7 คน) 
2. ขยะบริเวณ ในพ้ืนที่โรงพยาบาลวชิรบารมีลดลง 
3. มีป้ายปลอดบุหรี่เพิ่ม 1 จุด 
4. สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ อาคารโรงพยาบาลได้รับการดูแลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ความเสียสละของกลุ่มจิตอาสากลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่ริเริ่มกิจกรรมการเก็บขยะ 
2. การสนับสนุนของคณะทำงานชมรมจริยธรรมและคณะผู้บริหาร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลดงเจริญ มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมุ่งหวังให้บุคลากร เก่ง ดี และ
มีความสุข โดยด้านมีความสุขนั้น บุคลากรต้องมีความสุขทั้ งกายและจิตใจ จนเกิดความรักและผูกพันกับ
องค์กร แนวทางการดำเนินการในปี 2564 โรงพยาบาล จึงมีแนวคิดพัฒนาบุคลากรเรื่อง “ศุกร์สร้างสุข” 
เนื่องจากบุคลากรทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาลได้ร่วมกันคิด ทำ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบของศุกร์สร้างสุข 
มีเป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการทำงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในโรงพยาบาล 
เพื่อให้เกิดความคิดร่วมกันที่มีพลังในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาล และความสามัคคี บุคลากรในหน่วยงาน  
มีความสุขในการทำงาน และเกิดความผ่อนคลายในการทำงานมากขึ้น 
 โรงพยาบาลดงเจริญ ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของโครงการ “ศุกร์สร้างสุข” เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลในเวลาเดียวกัน โดยจะจดทุก ๆ วันศุกร์
ของสัปดาห์ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู ้บริหารให้ความสำคัญในการจัดโครงการ เพื ่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ดำเนินการโครงการ  
ศุกร์สร้างสุข ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล 
 2. มีการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) 
มาร่วมกิจกรรม 
 3. บุคลากรทุกคนมีการเกิดความสามัคคี และมีความร่วมมือกันภายในโรงพยาบาล 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
อาศัยปัจจัยหลายด้าน จึงจะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานจนเกิดความรักความผูกพันกับองค์กรได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจติร 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
ความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace-HWP) ด้วยการใช้เครื่องมือความสุข 8 (Happy 8) 

ประการ เป็นแนวคิดที ่ช่วยส่งเสริมความสุขทั ้งทางกายและจิตใจให้พนักงาน อันจะส่งผลต่อความสุข  
ในครอบครัว และ ในสังคม ในหน่วยงาน ทั้งนี้ความสุขในหน่วยงานประกอบด้วย 2 มุม คือ 

     1. พัฒนาคนเพื่อปรับให้เข้ากับวิสัยทัศน์หน่วยงาน 
     2. หนว่ยงานที่พนักงานทำงานมีความสุข 

    แนวคิดความสุข 8 ประการ ของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาวะ (สสส.) เชื่อว่าคนทำงานจะมีความสุขก็ต่อเมื่อสามารถจัดสมดุลของความสุข 3 ส่วน คือ 

     1. ความสุขส่วนตัว 
     2. ความสุขของครอบครัว 
     3. ความสุขขององค์กร/สังคม 

ความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย 
1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body) หมายถึงการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระกับผู้อื่นด้วยการ 

มีสุขภาพกายดี ทานอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสม 
2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) หมายถึง มีพลังหรือ 

มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้สิ ่งใหม่ ๆ เพื่อปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้ง  
มีความสุขในการปรับปรุงและแสดงสิ่งใหม่ ๆ ที่ตนเองมีให้ผู้อื่นรู้ 

3. การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) หมายถึง มีความมั่นใจ ปลอดภัย 
และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวของตนเอง 

4. การเป็นผู้ที ่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื ่น (Happy Heart) หมายถึง การมีจิตใจรับผิดชอบต่อสังคม  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม รวมทั้งมีเมตตาต่อผู้อื่น 

5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) หมายถึง การมีวินัยกับตนเองในการใช้จ่ายเงิน สามารถ
บริหารงบค่าใช้จ่าย และการเก็บออมในแต่ละเดือน    

6. การเป็นผู้ที ่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) หมายถึง การที่เรารู ้จัก
บริหารเวลาเพื่อการผ่อนคลายอย่างมีประสิทธิผล และ พอใจในการแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งทำให้ชีวิต
ไม่ยุ่งยากและไม่เครียด 

7. การเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/สังคมของตนเอง (Happy Society) หมายถึง การมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนบ้าน และ ไม่เป็นต้นเหตุของความยุ่งยากต่าง ๆ รวมทั้งไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และ มีพฤติกรรมภายใต้
กรอบของสังคม 

8. การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม 
ในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่า หลัก ธรรมคำสอนของศาสนา เป็นสิ่งที่จะช่วยการดำเนินชีวิตของทุกคน 
ให้ดำเนินไปในเส้นทางที่ดีได้ ทำให้ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้  
ยึดหลักสนับสนุนให้เป็นคนดี คิดด ีทำด ีและมีความศรัทธาในคุณงามความดีท้ังปวง 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การสร้างองค์กรแห่งความสุข หรือที่ทำงานแห่งความสุขให้ได้นั้น จะต้องมี 3 อย่างนี้ เป็นวิสัยทัศน์

หรือเป้าหมายสุดท้ายคือ คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ คนทำงานมีความสุข  
ต้องให้คนเป็นบุคลากรที ่สำคัญขององค์กร เมื ่อไหร่ที ่ค ุณให้ความสำคัญกับคน จะได้คนที ่เส ียสละ  
และจงรักภักดีกับองค์กร ที่ทำงานน่าอยู ่ต้องทำให้เกิดความสุขตาสุขใจในที่ทำงาน ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทำงาน ชุมชนสมานฉันท์ ต้องมีความรักและสามัคคีเกิดขึ้นในองค์กร จะทำอย่างไรให้เป็นองค์กร 
แห่งความสุข นั่นคือจะต้องสร้างบทบาทของคนในองค์กรให้เหมาะสม ต้องทำให้ผู้บริหารรับรู้เข้าใจว่าองค์กร
แห่งความสุขคืออะไร และพร้อมที่จะสนับสนุน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

“พลังศรัทธา กู้วิกฤต ชีวิตผู้ป่วย COVID-19” 

2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทั่วโลกต้องเดือดร้อนด้วยโรคติดเชื้อ COVID-19 เสมือนมหันตภัยร้าย 
ณ ปัจจุบัน 30 มิถุนายน 2564 มีคนที่ต้องป่วยติดเชื้อ มากกว่า 182 ล้านคนและเสียชีวิต 3.9 ล้านคน ประเทศไทย
ติดเชื้อมากกว่า 2.5 แสนคน และเสียชีวิตมากกว่า 2 พันคน จังหวัดพิจิตรติดเชื้อมากกว่า 175 คน และ
เสียชีวิต 3 คน อำเภอบางมูลนากติดเชื้อ 12 คน ยังไม่มีเสียชีวิต จากสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าโรค COVID-19 
เป็นภัยร้ายต่อมวลมนุษยชาติโดยแท้ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องออกมาต่อสู่กับโรคร้ายในหลาย ๆ มิติ ทั้งด้าน
บริหารจัดการควบคุม ป้องกันโรค ดูแลรักษา ศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรมอย่างเร่งด่วน 

โรงพยาบาลบางมูลนาก เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ต้องดำเนินการตามนโยบายในการควบคุมป้องกันโรค 
ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย 1. No Confirmed ไม่ให้มีผู ้ป ่วยที ่ยืนยันว่าติดเชื้อในพื้นที ่ อ.บางมูลนอก 
2. No Pandemic ไม่กระจายเชื ้อไปทั ่ว 3. No Death แม้ติดเชื ้อแล้วต้องไม่เสียชีวิต 4. No Impact
ไม่มีผลกระทบรุนแรงวงกว้างในด้านสังคม/เศรษฐกิจ จากสถานการณ์ปีที่ผ่านมากับปีนี้มีความแตกต่างกัน  
ในมิติการควบคุมโรคปี 2563 ณ ธันวาคม เน้นหนักการควบคุมป้องกันโรค ไม่ให้มีการติดเชื้อในพ้ืนที่และไม่ให้
เชื้อกระจายในพื้นที่ มีผู ้สงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคใน ARI Clinic 532 ราย มีผู ้ป่วยสงสัย นอนรักษา 
ในโรงพยาบาล 15 ราย Confirm case 1 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ ในปี 2564 ณ มิถุนายน มีผู ้สงสัย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ใน ARI Clinic 1,692 ราย มีผู้ป่วยสงสัย นอนรักษาในโรงพยาบาล 15 ราย Confirm case 
26 ราย รักษาหายจากโรค COVID-19 ทุกราย ร้อยละ 100 จะเห็นว่าสถานการณ์ ช่วงปี 2564 มีผู ้ป่วย 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น จาก 1 ราย เป็น 15 ราย ในช่วงเวลาที่ห่างกันเพียง 6 เดือน นโนบายที่เร่งเร้าการดูแลรักษาผู้ป่วย 
COVID-19 ในโรงพยาบาล ระดับ 1 – 4 ตั้งแต่มีอาการเล็กน้อย จนถึงใส่ท่อช่วยหายใจ การจัดการทั้งระบบ 
ในภาพรวมของจังหวัดพิจิตร สภาพความเป็น Node ที่ต้องรับผู้ป่วยในเครือข่าย และจังหวัด โรงพยาบาลสนาม 
สถานที ่ที ่ไม่พร้อมในการรับผู ้ป่วย ห้องแยกกักที ่ไม่เพียงพอที ่จะรับผู ้เสี ่ยงสัมผัส บุคลากรที ่มีจำกัด 
แต่ภาระงานที่เพิ่มองค์ความรู้ในการทำงานมีความเสี่ยง มีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษในการควบคุมป้องกัน
โรคระดับสูง การจัดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ความเห็นคำแนะนำที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานกับผู ้ป่วย ผู ้สงสัยทั ้งการรับ - ส่งผู ้ป่วย การแยกกัก Home Quarantine 
Local Quarantine สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน นโยบายด้านการควบคุมป้องกันโรคมีระบบรองรับตั้งแต่
ปีที่แล้ว เพียงทบทวนต่อยอด ปรับให้ทันกับเหตุการณ์ตามแนวทางที่วางไว้ และเร่งเพิ่มกิจกรรมการบริการ 
ฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในภาพรวม 

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น ตั้งใจ ยึดมั่นใน อัตลักษณ์ คือ เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ ในการช่วยเหลือ
และสังคมให้ปลอดภัย มีการทบทวนและพัฒนา เพื่อรับมือกับสถานการณ์ให้บรรลุเป้าหมาย ปีที่ผ่านมา 
ได้วางระบบ 

1. การคัดกรองผู้รับบริการ กลุ่มเสี่ยง
2. การพัฒนา ARI คลินิก เป็นเต็นท์กลางแจ้ง เพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันโรค
3. เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลผู้ป่วย การตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ให้บริการ เมื่อสิ้นสุดตารางเวร
4. อาคารอุลิต ต้องปรับปรุงเป็นห้อง Negative Pressure ให้มี 2 ห้องและปรับห้องด้านล่างให้เป็น

ห้อง Isolation Room 
5. อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารผู้ป่วยในห้อง และทีมแพทย์
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 6. ทีมสหวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วยมาจากจิตอาสาของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้ลดจำนวนบุคลากรที่ต้อง
สัมผัสกลุ่มเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ทีม ๆ ละ 5 คน มอบ ICWN เป็นหัวหน้าทีม ดูแลทีมละ 2 สัปดาห์ 
 7. นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการให้บริการ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ ER นำทีมโดยน้องโทน Paperless 
การใช้ตู้ Kiosk การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ข้อมูลจะเข้าในระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยอัตโนมัติ  
ฉากกั้นใช้ท่อน้ำ PVC มาต่อทำโครง ใส่พลาสติกใส กันการฟุ้งกระจาย ประดิษฐ์ Face shield 
 8. เชิงนโยบายและการประสานงานกับอำเภอบางมูลนาก โรงพยาบาลได้เป็นกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
อำเภอบางมูลนาก มีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย วางแนวปฏิบัติ ปฏิบัติการตอบโต้ข่าวที่เป็นเท็จ 
 9. ธารน้ำใจจากทุกภาคส่วนหลั่งไหลสู่โรงพยาบาลบางมูลนาก ทั้งในและนอกองค์กร 

 สรุปได้ว่า สิ่งดี ๆ ที่ได้ดำเนินการยังคงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 อีกก้าวที่ต่อยอดความท้าทายของชาวนาคราช 2 สำหรับปี 64 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น มีการรับนอน 
ผู้ป่วยและผู้สัมผัสมากขึ้น ได้กำหนดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 
เป้าหมาย ผู้ป่วยปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ 1. ผู้ป่วยปลอดภัย 2. เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 
 1. อายุรแพทย์ เชิญผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย ประชุม และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 2. ร่วมกันจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน Protocol ต่าง ๆ  
 - แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 - ฝึกปฏิบัติทักษะการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
 - การล้างมือ 7 ขั้นตอน 
 3. การเตรียมบุคลากร 
 - อัตรากำลัง ขออาสาสมัครจากทุกหน่วยงานการพยาบาล จัดเป็น 2 ทีม การบริหารจัดการภายใน
องค์กร พยาบาลนอกกลุ่มพยาบาล ช่วยบริการ OPD และฉีดวัคซีน ดึงเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยนอก ER OR และห้องคลอด 
เข้ามาเป็นอาสาสมัคร รวมถึงการวางแผนอัตรากำลังสำรองจาก รพ.ลูกข่าย คือ โรงพยาบาลดงเจริญ  
และโรงพยาบาลบึงนาราง 
 - องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานที่หลากหลายหน่วยงาน ทำให้องค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
ในต้องมีการทบทวน การดูแลเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
 4. การจัดการกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ์
 - การแบ่งโซนผู้ป่วย เป็นห้อง Modified AIIR 1 ห้อง Isolation Room 3 ห้อง กรณีห้องเต็มและ 
มีผู้ป่วยในพื้นท่ี จะปรับตึกพิเศษ เป็น Isolation Room ได้อีก 8 ห้อง 
 - มีการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกก้ัน จุดแรงดันบวก แรงดันลบ 
 5. มาตรการเข้ม การเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุม 
 - การเฝ้าระวังญาติเฝ้าไข้ การงดเยี่ยมท่ีต้องปรับตามสถานการณ์ 

ผลลัพธ์ภาพรวม 
 1. อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ร้อยละ 100 (ผู้ป่วย 25 ราย) 
 2. นวัตกรรมให้การดุแลผู้ป่วยโควิด โดยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั้งหมด ช่วยคลอด 1 ราย 
 3. อัตราการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ร้อยละ 0 
 4. เครือข่ายชุมชนให้การยอมรับผู้ป่วยกลุ่มสู่ชุมชนเป็นอย่างดี 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 การพัฒนาระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในพื้นที่ บนพื้นฐานการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมนั้น มิใช่การดำเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมขององค์กร และเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบึงนาราง 
โดยมีนายอำเภอบึงนารางเป็นประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาพใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
ยาเสพติด/ อุบัติเหตุ/ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โรคเรื้อรัง ไข้เลือดออก  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และอาหารปลอดภัยลดใช้สารเคมี ซึ ่งประเด็น
ขับเคลื่อนด้านสุขภาพ ทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าว ผ่านการประชาคมในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย ในการได้มาซึ ่งปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ สู ่การจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา และการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอทั้ง 6 ประเด็น
ดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมรัง ได้ขับเคลื่อนประเด็นด้านสุขภาพ ด้านอาหารปลอดภัย  
(สารเคมีกำจัดศัตรูพืช) โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มอบสำนักงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนิน โครงการพัฒนามาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกล ไก 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามประเด็น
ปัญหาของพ้ืนที่และประเมินความรอบรู้ของประชาชนตามประเด็นปัญหาในพ้ืนที่อันจะนำไปสุ่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งพื้นที่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลความรอบรู้ ด้านสุขภาพกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นที่เรียบร้อย สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) นำเสนอ ในวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) 
ด้วยโปรแกรม Zoom 

ข้อมูลผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำแนกตามช่วงอายุ 

 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ 30 – 40 ปี มีผู้ป่วยจำนวน 4 คน รองลงมาคือ 60 ปีขึ้นไป มีผู้ป่วย
เท่ากับ 2 คน และกลุ่มอายุ 50 – 60 ปี มีผู้ป่วยเท่ากับ 1 คน ตามลำดับ 

อายุ (ปี) จำนวน (คน) 
30 – 40 ปี 4 
50 – 60 ปี 1 
60 ปีขึ้นไป 2 

รวม 7 
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ข้อมูลอัตราป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

แผนที่ 1 อัตราป่วยต่อแสนประชากรจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ย้อนหลัง 4 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 
2560 – 2564 อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ปี พ.ศ. 
จำนวนได้รับการตรวจ

คัดกรอง (คน) 
ผลเสี่ยงและ/ 

หรือไม่ปลอดภัย (คน) 
ร้อยละผลเสี่ยงและ/

หรือไม่ปลอดภัย 
2561 1,124 316/ 88 34.062 10.84 
2562 1,328 293/ 141 22.06/ 5.72 
2563 831 109/ 66 13.12/ 7.94 
2564 1,261 274/ 117 21.72/ 9.27 

 

ชนิดของผัก 
การตรวจด้วยชุดทดสอบ Test Kit ปี 2563 

จำนวนที่ตรวจสอบ ร้อยละที่พบสารเคมีตกค้าง 
คะน้า 30 66.66 
ถั่วฝักยาว 30 86.66 
กะหล่ำปี 30 40 
พริก 30 80 
กระเพา 30 66.66 
แตงกวา 30 53.33 
มะเขือเปาะ 30 80 
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ผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ สรุปข้อค้นพบที่สำคัญ (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) 

- ในเชิงคุณภาพ สิ่งที่เราได้พบคือ ทุกคนต่างรับรู้ว่า ปัญหาการใช้สารเคมีจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
ในอนาคต แต่ก็ไม่สามารถเบิกใช้ได้ เนื่องจากต้องการจำนวนผลผลิตที่เยอะและรักษาจำนวนการผลิตต่อครั้ง
ให้ได้ ส่วนเรื่องอุปกรณ์การป้องกัน ก็รู้ว่าต้องใส่อย่างไรทำอนย่างไรจึงจะปลอดภัย แต่อุปกรณ์ที่ผลิตออกมา  
ให้ใช้มีราคาที่แพงและไม่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมและภูมิประเทศของไทย 

- ในเชิงปริมาณ สิ่งที่เราเห็นชัดคือ กลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูล ส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
ที่เพียงพอ ทั้ง 5 ด้าน ส่วนในเรื่องของพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย ถึงแม้ว่าแปรผล
ออกมาว่ามีพฤติกรรมใช้สารเคมีที่อยู่ในระดับสูง แต่ก็ยังมีกลุ่มระดับปานกลาง และกลุ่มระดับต่ำ รวมกันอยู่ที่
ร้อยละ 34 ซึ่งต้องนำกลุ่มนี้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ประชาชน และภาคีเครือข่ายทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลเห็นความสำคัญของปัญหา  
ด้านสุขภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพอย่างบูรณาการ 

2. การได้รับความสนับสนุนในการดำเนินงาน ได้แก่ ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ ์

3. การมีระบบบริหาร กำกับ ติดตาม และพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน (พชม.) ระดับตำบล (พชต.) และระดับอำเภอ (พชอ.) 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
อาศัยปัจจัยหลายด้านจึงจะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานจนเกิดความรัก ความผูกพันกับองค์กรได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 การจะทำให้องค์กรมีความสุขได้นั ้น องค์กรต้องมีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจน ปฏิบัติ  
เป็นแบบอย่างต่อสมาชิกในองค์กร มีการชี ้แจงทำความเข้าใจบุคลากรและต้องแต่งตั ้งคณะทำงาน  
เพื่อดำเนินงานและพร้อมที่จะสื่อสารคนในองค์กรมีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรม ร่ วมกัน
วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและพร้อมที่จะปรับปรุงผลงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป การสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับทีมงาน แม้เพียงสิ่งเล็ก ๆ ซึ่งไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองงในโอกาสต่าง ๆ จะส่งผลให้เกิด  
ผลงานอันยิ่งใหญ่ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
 1. บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมีมีกิจกรรมสร้างสุขร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรม  
ร่วมด้วย ช่วยกันปรับปรุง สถานที่ทำงานให้มีความน่าอยู่ โดยวิธีการประชุมถอดบทเรียน เพ่ือวิเคราะห์องค์กร
กิจกรรมการรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในที่ทำงาน เช่น การจัดอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการประชุม 
 2. บุคลากรในหน่วยงานมีกิจกรรมสร้างด้วยการแบ่งปัน สิ่งของมอบให้แก่ชุมชน โดยการขยาย
เครือข่ายสู่ชุมชน ด้วยการบริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้ยากไร้ และด้วยโอกาสในชุมชน เป็นประจำ  
ทุกเดือนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน 
2. บุคลากรในองค์กรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. มีการสรุปและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
4.  มีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรในหน่วยงาน องค์กร 
5. ผู้นำในทุกระดับเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างสุข ความผูกพันในองค์กร 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการชี้แจงนโยบายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทีมงานต่อเนื่อง 
3. จัดหา สนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้และด้านทรัพยากร 
4. การสร้างความก้าวหน้าในสายงานและวิชาชีพให้กับบุคลากร 
5. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทีมงาน จะสร้างคุณค่าทางจิตใจสร้างความรัก สามัคคี 
6. จัดสภาพแวดล้อมทั้งนอกและภายในหน่วยงานให้เอื้อต่อการทำงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมลูนาก จังหวัดพิจิตร

“การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด....” 

บทสรุปผู้บริหาร 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ 

ซึ่งจะต้องรื้อถอนอาคารเดิม เพ่ือจะปลูกสร้างบริเวณหลังเดิม ทั้งนี้ จำเป็นต้องย้ายสิ่งของทั้งหมดในสำนักงาน
เพ่ือย้ายที่ทำการชั่วคราว ณ อาคารผู้ป่วยนอกเก่า ของโรงพยาบาลบางมูลนาก ในระหว่างการก่อสร้าง ในขณะ
ที่งบประมาณดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนอกมีจำนวนจำกัด จึงประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงาน ชมรม ต่าง ๆ ในอำเภอบางมูลนาก เพื่อขอรับการช่วยเหลือในการดำเนินการและได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 12 แห่ง ชมรม อสม. 
อำเภอบางมูลนาก ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วย ขนย้าย ไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ โรงพยาบาลบางมูลนากได้อย่าง
เรียบร้อย พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการจัดการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้มาช่วยงาน 
รวมทั้ง คุณสุรชาติ ศรีบุษกร สส.จังหวัดพิจิตร เขต 3 พร้อมทีมงานได้ช่วยในการถมดิน จำนวน 59 คันรถ 
เพ่ือเตรียมการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ สามารถประหยัดงบประมาณของราชการในการดำเนินการได้จำนวนมาก 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก

หารือเรื่องการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร และจัดหาที่เก็บสิ่งของครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ 
2) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน ชมรมต่าง ๆ ในอำเภอบางมูลนาก เพื่อขอรับการ

ช่วยเหลือในการดำเนินการ 
3) กำหนดนัดหมายวันที่ทีมงานที่แจ้งความประสงค์จะมาช่วยงาน โดยผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นวันละ

1 - 2 ตำบล จัดทีมบุคลากรในสำนักงานจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคที่มา
ช่วยงานแต่ละวัน 

4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการย้าย โทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ต น้ำประปา และไฟฟ้า
จากนั้นนัดหมายวันที่ขนย้ายสิ่งของเพ่ือปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการชั่วคราวโรงพยาบาลบางมูลนาก 

ผลลัพธ์การดำเนินงาน 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 12 แห่ง 

ชมรม อสม. อำเภอบางมูลนาก ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วย เก็บ และขนย้ายเอกสาร สิ่งของในสำนักงานหลังเดิม 
และทีมงานจากเทศบาลเมืองบางมูลนากนำรถมาช่วย ขนย้าย ไปยังที่ทำการชั่วคราว ได้อย่างเรียบร้อย และยัง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ร้านค่า บุคลากรสาธารณสุข ชมรม อสม. บ้านลำประดาเหนือ 
เพื่อใช้ในการจัดการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้มาช่วยงาน รวมทั้งคุณสุรชาติ ศรีบากร สส.จังหวัดพิจิตร เขต 3 
พร้อมทีมงานได้ช่วยการถมดิน จำนวน 59 รถ เพ่ือเตรียมการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานแต่อย่างใด 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การทำงานในองค์กรของภาครัฐ โดยเฉพาะการจะเป็นองค์กรแห่งความสุขได้นั้น ย่อมต้องอาศัยความ
ร่วมมือของบุคลากรในสังกัด ซึ่งต้องมีกระบวนการหล่อหลอม วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น การทำงานร่วมกัน
เป็นทีมและด้วยภาพลักษณ์ขององค์กรสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก และโรงพยาบาลส่ง เสริมนสุขภาพตำบล
ในสังกัดทุกแห่งที่ชุมชน และภาคีได้รับรู้ ว่าเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม ทั้งนี้ได้มีการดำเนินงานสาธารณสุขคุณธรรม อำเภอคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนได้ให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างเสมอมา รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ประชาชนดุจญาติมิตร 
จึงทำให้กัลยาณมิตร ภาคี องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 การให้ และการเสียสละ เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่บุคลากรให้องค์กรควรยึดถือ ปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติ
จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรแล้ว และขยายไปสู่ชุมชน อันจะนำไปสู่ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ความเอื้ออาทร  
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรเกิดความสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

“การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร” 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ได้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยได้
จัดตั้งชมรม “จริยธรรมองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน” มีเป้าหมายในการ
ดำเนินงาน ปี 2564 ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม ตามอัตลักษณ์องค์กร “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ”
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสุข ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ประพฤติดี ประพฤติชอบ และยึดหลักการ

ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
1. การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ”
ซื่อสัตย์ : การมาทำงานและเข้าร่วมประชุมตรงเวลา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เสียสละ : บริจาคสิ่งของที่มีความจำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้สำหรับผู้ป่วย เพื่อมอบ

ให้กับทีมครอบครัว ในแต่ละสถานบริการ นำไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้ยากไร้ไว้ในพื้นที่ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “1 ชิ้น 
1 เดือน เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้” 

รับผิดชอบ : การทำงานตามภารกิจขององค์กร ให้เกิดความสำเร็จ 
2. การดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาประสานพลัง บวร ในการดำเนินงาน ภายใต้ชื่อ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรม 
1. เจ้าหน้าที่มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาและประสานพลัง บวร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ยืนหยัดและยึดมั่นในความถูกต้อง
3. เจ้าหน้าที่มีความเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ
4. เจ้าหน้าที่ มีขวัญกำลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรเพ่ือบริการประชาชน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน สามารถทำกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้มีแนวทาง

ในการปฏิบัติที่ชัดเจน บุคลากรทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงาน จึงทำให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน
อย่างแท้จริง ประกอบกับบุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นกุศล และทุกคนมีความสุขที่ได้ร่วมมือกันทำความดี 

ปัญหาอุปสรรค 
แนวทางการเริ่มดำเนินการ อาจทำให้มองดูว่า เป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาจัดทำให้

ซ้ำซ้อน 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
 เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เห็นควรดำเนินการต่อไป 
เพียงแต่อาจจะมีการปรับเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
 กิจกรรมบริจาคของ “1 ชิ ้น 1 เดือน เพื ่อช่วยเหลือผู ้ป่วยผู ้ยากไร้” อาจจะปรับของที ่บริจาค 
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในพ้ืนที่ เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ รวมทั้งอาจมีการสอบถามแต่ละพ้ืนที่ว่า มีผู้ป่วยหรือ 
ผู้ยากไร้ที่จำเป็นต้องใช้สิ่งของที่จำเป็นประเภทใดโดยเฉพาะ เพื่อให้การบริจาคของเกิดประโยชน์ต่อผู้รับมาก
ที่สุด รวมทั้งอาจจะมีการให้รายงานสรุปผลการเยี่ยมแนบรูปถ่ายกิจกรรม ประมาณ 1 แผ่น 
 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในส่วนกิจกรรมนี ้ จะดำเนินการทุกเดือน ซึ ่งจะ
ประกอบด้วย กิจกรรมติตอาสาด้านการพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งแล้วแต่ว่าในพื้นที่
แต่ละแห่งจะมีการจัดกิจกรรมด้านใด ก็จะส่งรายงานแจ้งมา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน/แห่ง ซึ่งอาจจะ 
มีการกระตุ้นให้หน่วยงานบางแห่ง ที่ไม่มีการจัดกิจกรรมให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่บ้าง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

“กองบุญร่วมใจ โรงทานต้านโควิด” 

บทสรุปผู้บริหาร 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ทำให้แนวทางการส่งเสริมป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรค จำเป็นต้องใช้วัคซีนฉีดป้องกันให้กับประชาชนให้ได้เร็ว และได้มากที่สุด เพื่อเราจะได้
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ทุกหน่วยงานสาธารณสุขจึงเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับการฉีด
วัคซีนให้ได้มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นมา ทุกอำเภอต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประเด็นที่ตามมาในการเตรียมการเพื่อให้
บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนมีหลายปัจจัยมาก และหนึ่งในปัจจัยนั้นคือ เรื่องอาหารการกิน คปสอ.โพทะเล ได้
ทำการประชุมและสรุปการเตรียมการรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนหลายเรื่อง และเราให้
ความสำคัญในเรื่องปากท้องของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารอรับบริการว่าจะมีอาหารทานกันอย่างไร นี้คือ 
แรงบันดาลใจทำให้เกิดแนวคิด การจัดตั้งโรงทานต้านโควิดขึ้นมา เราจึงเริ ่มประกาศและประชาสัมพันธ์  
เชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมกับทางโรงพยาบาลโพทะเล 
โดยชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพโรงทานร่วมกับโรงพยาบาลโพทะเล 
โดยมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเลเป็นผู้ประสานหลักในการรวบรวมเจ้าภาพในแต่ละครั้ง เพื่อจัดทำ
อาหารกลางวันมาร่วมบริจาคให้กับประชาชนที่มารอรับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ได้มีอาหารกลางวัน
รับประทาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในแผนกอื่น ๆ และผู้ป่วยในที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในตึกก็ได้รับ
อาหารกลางวันไปด้วย อิ่มทั่วทั้งโรงพยาบาล วันที่น่าประทับใจคือ วันที่เราได้มีโอกาสถวายการฉีดวัคซีน  
แด่พระสงฆ์ เจ้าภาพโรงทานได้จัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป สร้างความปิติในใจให้กับ  
ทุกคนที่มาร่วมทำบุญในวันนั้น นอกจากนั้นแล้วเรายังได้นำปัจจัยส่วนนี้ไปช่วยดูแลผู้ที่มารอผลตรวจ COVID-19 
ที่โรงพยาบาลโพทะเลได้มีอาหารกลางวันและอาหารเย็นรับประทาน เพราะตรงจุดนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้  
จากโรงพยาบาล และยังได้นำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในส่วนที่ขาดแคลนอีกด้วย สิ่ งที่ได้เห็นคือ 
มีผู้ใจบุญจำนวนมากมาร่วมบริจาคเป็นอาหารข้าวกล่อง น้ำดื่ม และปัจจัยเพื่อนำมาจัดทำอาหารในแต่ละวันที่
มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน และในวัคซีนเรามีการบอกบุญและมีผู ้ร่วมบริจาคเป็นปัจจัยจำนวนมาก 
ในแต่ละครั้ง อำเภอโพทะเลจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการในการดูแลเงินบริจาคโรงทาน โดยมีชมรม อสม. ระดับ
อำเภอเป็นผู้ดูแล และทำการเปิดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี กองบุญโควิด อำเภอโพทะเล เพื่อเก็บเงินบริจาค  
ที่ได้มา และมีการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย อย่างโปร่งใส สิ่งที่ได้รับคือ ทุกครั้งที่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ให้กับประชาชน ในวันนั้นประชาชนที่มารอรับบริการจะมีอาหารกลางวันรับประทานและบุคลากรทางการ
แพทย์ก็มีอาหารกลางวันรับประทานกันทุกคน อ่ิมสุข อิ่มใจกันไปทั่วหน้า และยังได้แบ่งปันให้เงินช่วยเหลือผู้ที่มา
รอผลตรวจ COVID-19 และได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในส่วนที่ขาดแคลนอยู่ เพราะทุกคนร่วมบุญกันจัดทำ 
โรงทานต้านโควิดขึ้นมา จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ทุกภาคส่วนร่วมแรง ร่วมใจกัน มีน้ำใจให้กันและกัน จัดทำโรงทานต้านโควิด อำเภอโพทะเลขึ้นมา 
เพ่ือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ จะได้มีอาหารกลางวันรับประทาน 
 2. มีการประชาสัมพันธ์และประสานงานที่ดี มีทีมงานที่เข้มแข็งและเสียสละ พร้อมใจกันทำงาน  
เพ่ือส่วนรวม 
 3. การมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา จึงทำให้มีผู้มาร่วมบุญ  
เป็นจำนวนมาก 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจติร 

“องค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2564” 
 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ในสังกัดฯ ได้ประกาศ เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ดังต่อไปนี้ 
 1. พอเพียง โดย 
  1.1 มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน 
  1.2 มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบรอบด้าน คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
  1.3 มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 2. วินัย โดย 
  2.1 รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมืองดี 
  2.2 ปฏิบัติตนตามกติกาขององค์กร และที่สังคมกำหนด 
  2.3 ปฏิบัติตามกฎกติกา จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 3. สุจริต โดย 
  3.1 ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม 
  3.2 ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริต 
 4. จิตอาสา โดย 
  4.1 มีจิตใจ และลงมือทำความดีด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม 
ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อประเทศชาติ 
  4.2 กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิด และผู้มีพระคุณ 
 ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรม  
มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
มาใช้ในการดำรงชีวิต และเป็นแบบอย่างอย่างที่ดีต่อไป 
 จากประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมแล้วนั้น จึงขอ
เล่าความสำเร็จของการดำเนินการตามเจตนารมณ์ ที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนยึดถือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อย่างเต็มความสามารถมากกว่าหน้าที่ราชการ แต่เป็นการกระทำที่เกิดจากความสำนึ กดี ความเสียสละ และ
ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติและประชาชนของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และเสี่ยงต่อชีวิตของปฏิบัติงานที่น่าชื่นชม
และยินดียิ่งต่อความสำเร็จ ดังต่อไปนี้ 
 1. ความสำเร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของทีมงานควบคุมโรคระดับอำเภอ ตำบล และระดับหมู่บ้าน ประเด็น “ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และต่อสังคมของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดฯ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม” 
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 2. สภาพปัญหาและความทุกข์ของประชาชน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มีความเสี่ยงจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีการระบาดและพื้นที่จังหวัดที่ มีการ
ระบาด กลับมาภูมิลำเนาหรือเข้ามาในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และการเดินทางของคนที่
อาศัยอยู่ในพื ้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่เดินทางไปจังหวัดหรือพื ้นที่ที ่มีการระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3. จากสถานการณ์ดังกล่าว อำเภอโพธิ์ประทับช้าง โดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง (พชอ.) ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ เลขา พชอ. เตรียมการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและแกนนำประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายเดียวกัน คือ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ต้องไม่ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 4. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
  4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประกอบไปด้วย 
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน, สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นเลขาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, 
ผู้นำท้องถิ่น, ท้องที่, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ตัวแทนภาคเอกชน และแกนนำภาคประชาชน 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ผู้นำคณะสงฆ์เป็นที่ปรึกษา และพร้อมรับแกนนำจิตอาสา เข้าร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระดับตำบล และหมู่บ้าน ในเขตอำเภอ 
โพธิ์ประทับช้างทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน มีโครงสร้างการบริหารงาน การจัดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบในระดับ
พื้นที่ชัดเจน ประสานเป็นชุดเดียวกัน โดยระบบเครือข่าย โดยมีนายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ ์
  4.3 สื่อสารข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติตามมาตรการหรือคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ประกาศรัฐบาล มาตรการคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
จังหวัดพิจิตร หรือคำสั่งจังหวัดพิจิตรอย่างเคร่งครัด และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ฉับไว 
  4.4 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ 
ขจัดปัญหาความหวาดระแวง แก้ไขความเข้าใจผิด ข้อมูลเท็จและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
  4.5 ขับเคลื่อน พชอ. ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 
โดยเน้นการเข้าถงึ เข้าใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหา อาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 

1) ประชุมชี้แจง ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน ในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ พชอ. ร่วมกับคณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 กำหนดประชุมสัปดาห์ละอย่างน้อย 
1 ครั้ง ทุกวันพุธ ณ ศาลาวัดไผ่ท่าโพเหนือ ตำบลไผ่ท่าโพ และจะปรับเพิ่มหรือลดความถี่ กำหนดการประชุม
ตามสถานการณ ์

2) ประชุมชี้แจง ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน ในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ พชอ. ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระดับตำบล โดยเวทีประชุมสัญจร ครบทุกตำบล กำหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง 
มิถุนายน 2564 เดือนละ 7 ตำบล ๆ ละ 1 ครั้ง และจะปรับเพิ ่มหรือลดความถี่ กำหนดการประชุมตาม
สถานการณ์ ทั้งนี้ เพ่ือเว้นระยะห่าง และลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากของผู้เข้าร่วมประชุม และยังสามารถ
สื่อสาร ทำความเข้าใจ มาตรการ คำสั่ง และข้อตกลงต่าง ๆ ได้ตรงประเด็นมากขึ้น 
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3) การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค ในสถานการณ์ที่ขาดแคลน 
ขอรับการสนับสนุนจากภาคราชการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และขอรับบริจาคจากภาค
ประชาชน และภาคเอกชน 

4) การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม กักตัวผู้ที ่มีอาการและประวัติ  
การเดินทางที่มีความเสี่งต่อการติดเชื้อ และระบบเฝ้าระวัง การแจ้งข่าวสารทุกระดับ และการดำเนินการ  
ที่รวดเร็วทันสถานการณ์ การตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้เดินทางสัญจร ไป - มา ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานตลอดเวลา  
ทั้งนอกและในเวลาราชการ โดยไม่มีวันหยุดราชการ 

5) การออกพื้นที่ปฏิบัติการ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ต้องออกดำเนินการตรวจคัดกรอง และดำเนินคดีตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง 
และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปทุกวัน 

6) ต้องเตรียมการสร้างโรงพยาบาลสนาม เพ่ือรองรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่
จังหวัดที่มีการติดเชื้อสูงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพื้นที่เขตเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไม่มีเตียงรักษาที่เพียงพอ 
 5. ปัญหา อุปสรรค ในระยะแรกประชาชนไม่ยอมแจ้ง ผู้เดินทางกลับจากมาพ้ืนที่เสี่ยง และผู้เดินทาง
กลับมาไม่ยอมกักตัว และไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) แก้ไขปัญหาโดยคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคฯ ระดับ
อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านลงพ้นที ่เยี ่ยมเยียน ให้ความรู ้ ทำความเข้าใจ โดยยึดหลักความรับผิดชอบ  
ต่อครอบครัว และสังคมของตน การกระทำที่ผิดกฎหมายและการดำหนดโทษ พร้อมวางมาตรการและจัดทีม
การดูแลช่วยเหลือ และการเฝ้าระวังการเดินทางภายในหมู่บ้าน 
 กรณีที ่ผ ู ้ เส ี ่ยงสูงต่อการติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอกลับมารักษาที ่บ ้านเกิด  
ได้ดำเนินการหาที่กักตัว (Local Quarantine : LQ) ไว้รองรับผู้มีความเสี่ยงสูง (High Risk: HR) ไว้ทุกหมู่บ้าน 
และทุกตำบล 
 กรณีที่ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอกลับมารักษาที่บ้านเกิด หรือเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ ได้ดำเนินการหาที่พักคอย (Community Isolation : CI) ไว้รองรับผู้ติดเชื้อ ไว้ทุกตำบล 
 กรณีที่ผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขากลับมารักษาที่บ้านเกิด ได้ดำเนินการ
หาที่พักคอยรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation : HI) ไว้รองรับผู้ติดเชื้อ ไว้ทุกหมู่บ้าน และทุกตำบล 
 6. สิ่งที่ได้รับจากการที่คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน การประชุมสัญจร ได้รับการยอมรับและ
ให้ความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น ประชาชนตระหนัก และปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา คอยดูแลช่วยเหลือกันเอง แจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสาร การกระทำผิด  
ให้ราชการและคณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง ผู้ที ่ต้องถูกกักตัว ได้กักตัวและปฏิบัติตามมาตรการ  
ครบทุกคน และยังมีองค์กรต่าง ๆ บริจาคสิ่งของในการป้องกันและควบคุมโรค 
 7. การดูแลพึ่งพากันเองของประชาชน มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการบริจาคและการผลิตวัสดุ อุปกรณ์การป้องกัน
การติดเชื้อภายในหมู่บ้านตำบลของตนเอง มีการจัดตู้ปันสุข แบ่งปันอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ที ่จำเป็น 
ในชีวิตประจำวัน มีการจัดทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบ และร่วมบริจาคทรัพย์สิน และสิ่งของจำเป็น
ให้โรงพยาบาลสนามพระเจ้าเสือที ่กักตัว (Local Quarantine: LQ) (Community Isolation : CI) และ 
(Home Isolation : HI) อย่างเพียงพอ และสมบูรณ์ ได้เห็นน้ำใจคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน 
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 8. ผลลัพธ์ ตั้งแต่ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ติดเชื้อในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวน 20 ราย ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทุกราย 
ได้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง และโรงพยาบาลสนามพระเจ้าเสือทุกราย นอกนั้นเป็นการติดเชื้อ
แล้วเข้ามาในพ้ืนที่ 
 9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ จากการมีคุณธรรม และความรับผิดชอบของทุกคน ทุกภาคส่วน ที ่มี  
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ การให้ความร่วมมือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ที่ต้องการ
บรรลุและรับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน “องค์กรคุณธรรม” 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามงา่ม  จังหวัดพิจติร 

“ขนมปัง...ที่มากกว่า.....” 

บทสรุปผู้บริหาร 
ในชีวิตการทำงาน ทุก ๆ คน อาจได้เจอกับสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน การสร้างบรรยากาศในการทำงาน 

จึงเป็นเรื ่องสำคัญสำหรับองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรเป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ขององค์กรได้อย่างดียิ่ง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม เป็นองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนและเสริมกิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมด้วย
ระบบคุณธรรม โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนมีจิตเมตตา สามัคคีและรับผิดชอบ เป็นเครื่องกระตุ้นเตือน  
อัตลักษณ์ของตนเอง เพ่ือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร โดยองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ได้มี
วัฒนธรรมการมีของรับประทานเล่นไว้บริเวณโต๊ะรับรองเป็นประจำ โดยการร่วมบริจาคของบุคลากร  
ในองค์กร เช่น หัวหน้าฝ่ายบนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล โดยจะคอยดูและสอบถามเป็นระยะ ๆ แล้วจะผลัดเปลี่ยนกันจัดหาหรือร่วมมอบปัจจัยในการจัดหา 
เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมถึง พี่ ๆ น้อง ๆ ได้มีของรับประทานเล่นขณะรอหรือติดต่อราชการ และเพ่ือ
แสดงและฝึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม ทำให้น้อง ๆ ได้เห็นเป็นแบบอย่างของพี่ ๆ  ในองค์กร  เป็นการเสริม
พลังความรักและสามัคคีไปพร้อมกัน ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร เพราะในการจัดหาแต่ละครั้งจะมีการ
ซักถามความต้องการร่วม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู ้ให้และผู้รับ อยู่มาวันหนึ่ง มีน้องท่านหนึ่ง ได้มา  
ขอบริจาคบ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่พี่ ๆ ทำให้เห็น โดยไม่ได้พูดหรือหวังสิ่งตอบแทน เมื่อมีโอกาสและเวลา
ที่เหมาะสมก็จะมีคนในองค์กรมาแสดงความเสียสละและรับผิดชอบร่วม และในปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
ได้มีน้อง ๆ หลายท่าน ได้แสดงความเสียสละในการจัดหาสิ่งของมามอบให้เป็นของกองกลางในการให้ผู้ผ่านมา
ได้รับประทาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การสร้างความผูกพันของคนในองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับ
2. การสะท้อนความรู้สึก
3. การสื่อสารเชิงบวก

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
มีเวทีแลกเปลี่ยนนำเสนอสิ่งดี ๆ ที่อยากบอก อยากทำ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 

 

สถานการณ์ปัจจุบันของ รพ.สต. ในอำเภอสากเหล็ก 
 เนื่องด้วย รพ.สต. มีหน้าที่สำคัญด้านการให้บริการสุขภาพและจัดการระบบสนับสนุนบริการระดับ
ปฐมภูมิ รวมถึงการทำงานด้านบริหาร งานเอกสารอื่น ๆ เช่น งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบันทึก
ข้อมูล มีผลทำให้เวลาที่ให้บริการสุขภาพประชาชนลดน้อยลง โดยพาะอย่างยิ่งภาระงานพัสดุและงานการ เงิน
การบัญชี การปฏิบัติงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ซึ ่งอาจมีความเสี่ยงที ่จะพบ
ข้อผิดพลาดต่อระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่ใช่
บุคลากรที่จบมาทางสายงานดังกล่าวโดยตรง ส่วนมากมาจากสายงาน นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ทันตบุคลากร และพยาบาล จึงขาดพ้ืนฐานความรู้ด้านระเบียบพัสดุและการเงินการบัญชี 
 ดังนั้น การที่จะลดภาระงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรประจำ 
รพ.สต. มีความสุข ลดเสี่ยง และมีเวลาเพิ่มข้ึนในการให้บริการสุขภาพตามบทบาทหน้าที่หลักได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอและมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการประชาชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อลดภาระงาน  
ไม่จำเป็น จึงมีความสำคัญที่ส่งผลต่อผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในงานสำนักงาน (งานการเงินและพัสดุ) 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีเวลาในการให้บริการใน รพ.สต. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเวลา  
ในการให้บริการในชุมชน เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้คำปรึกษา การทำหัตถการต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น 

กระบวนการ 
 1. ประกาศนโยบาย IMM 
 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ IMM 
 3. ศึกษา ดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จัดหากำลังคน  
โดยปรับลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มาเป็นเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 4. จัดเวทีชี้แจง สอบถามความคิดเห็น 
 5. จัดทำแผน แนวทางการปฏิบัติในเรื่อง การเงินและบัญชี พัสดุ โดยเริ่มต้นงานจากการเงินและบัญชี 
 6. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
     - โปรแกรมการเงิน อนิรุท (คลองลาน/ Conner) 
 7. สรุปและประเมินผล 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1.  มีนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
 2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ IMM 
 3. มีการศึกษา ดูงาน 
 4. มีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะดำเนินการ 
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 5. มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องของบัญชีและพัสดุ 
 6. มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมความรู้ และทักษะ 

ผลการดำเนินงาน 
 1. ระยะเวลาเฉลี่ยที ่ได้จากการลดขั ้นตอน จำนวน 26.30 ชั ่วโมง/เดือน เป็นจำนวน 3 วัน กับ  
2 ชั่วโมง 30 นาที (คิดจากวันทำงาน 8 ชม./วัน) 
 2. นำเวลาที่ลดภาระงานสนับสนุนไปใช้ในการดำเนินงานสาธารณสุข 
 - COVID-19 (โรงพยาบาลสนาม พยาบาล อยู่เวรนอกเวลา พยาบาล 2 วัน/เวร เจ้าหน้าที่ 3 วัน/เวร 
ไม่รวมเวลาทำงาน/เวรปกติ) 
 - DHF 
 - อ่ืน ๆ  
 3. มีเวลาส่วนตัว เพิ่มมากข้ึน 
 4. เป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร ในการนำเสนอข้อมูลการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 เดือนสิงหาคม 
2564 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรม “ลดภาระงาน เพิ่มเวลาแห่งความสุข” ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และอาศัยปัจจัยหลายด้านจึงจะทำให้บุคลากร ลดงาน เพ่ิมเวลาในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดความสุข
ในการทำงาน ควรต้องมีแนวทางกลวิธีที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด หรือเขตสุขภาพ เพ่ือลดภาวะเสี่ยงจาก
การทำผิดระบบ ระเบียบของทางราชการ และควรมีระบบสนับสนุนในหน่วยงานระดับเบื้องต้นตั้งแต่ รพ.สต. 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจรญิ จังหวัดพิจิตร 

“ชมรมจริยธรรมองค์กรคุณธรรมนำชีวิต” 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ มุ ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมุ ่งหวัง  
ให้บุคลากรเก่ง ดี และมีความสุข โดยด้านมีความสุขนั้น บุคลากรต้องมีความสุขทั้งกายและจิตใจ จนเกิดความรัก
และผูกพันกับองค์กร แนวทางการดำเนินการในปี 2564 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ และชมรมจริยธรรม โดยคณะกรรมการมีแนวคิดการขับเคลื่อน
ให้องค์กรคุณธรรมนำสุข โดยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็น ปีที่ 2 เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้
ในชุมชน โดยดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มาคนละ 1 ชิ้น ในวันประชุมประจำเดือน
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงเจริญ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ในการแบ่งปันสิ่งของให้แก่  
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้เห็นถึงความมีน้ำใจ การแบ่งปันสิ่งของ ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร สร้างความมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ สร้างการแบ่งปัน สร้างการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความเป็น  
จิตอาสา ความสุขจากการได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับ และรอยยิ้มของผู้ให้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. บุคลากรทุกคน มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรม การออกเยี่ยมบ้าน การแบ่งปันสิ่งของ
2. มีการทำงานในรูปแบบชมรมคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิต

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การจัดกิจกรรมสร้างองค์กรแห่งความสุข บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม 

สิ่งที่อยากทำ จะทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่เกิดจากการบังคับ แต่เป็นการร่วมมือ
ร่วมใจในการทำงานจนเกิดความรักความผูกพันกับองค์กรได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์จงัหวัดนครสวรรค ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีนโยบายในการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเน ื ่อง  
โดยกําหนดให้มีการประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ของ 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการประเมินทุก 2 ปี และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบาย 
องค์กรแห่งความสุข ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้มีการดำเนินกิจกรรมหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อ 
มิติความสุขบุคลากรในแต่ละมิติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาสีรวมใจ การจัดกิจกรรม Virtual Run วิ่งกระชากวัย 
การจัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ การเปิดตลาดนัดรวมใจ การเปิดร้านค้าสวัสดิการ การจัดประชุมวิชาการและ 
บรรยายพิเศษในหัวข้อที่บุคลากรมีความสนใจ เป็นต้น  

โดยเฉพาะปี 2563 ในมิติ Happy Brain ทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้จ ัดทำหลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาวะผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในระบบสุขภาพ Transformative & 
innovative Leadership in Healthcare System ร ่วมก ับมหาว ิทยาล ัยมห ิดล ว ิทยาเขตนครสวรรค์   
โดยมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกลุ่ม Talent group ที่เป็นหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ ่มงาน/
บุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ จำนวน 41 คน และบุคลากรในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 /อปท.  /ภาคเอกชน  
อีกจำนวน 13 คน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นําให้กับบุคลากรผู้นํารุ่นใหม่ 
สร้างเครือข่ายการบริการสุขภาพ และสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบงานและ
เตรียมการรองรับการเปิดให้บริการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โดยผลลัพธ์การจัดอบรมทำให้ได้
นวัตกรรมที่นําไปต่อยอดพัฒนาระบบงาน จำนวน 6 โครงการ  

นอกจากนั้น ยังได้เริ่มดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพิ่มเติม เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญในการสร้างสุขบุคลากร 
ใน มิติต่างๆ เช่น ผู้อํานวยการพบปะบุคลากร ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่จ้างงานแบบลูกจ้างชั่วคราวได้มีโอกาส 
พูดคุยซักถามปัญหาและนําเสนอความต้องการให้กับผู้อํานวยการและผู้บริหารได้โดยตรง การสัมภาษณ์ 
บุคลากรลาออก (Exit interview) เพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่แท้จริงของการลาออก เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และ 
ปรับปรุงระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น การสํารวจ Training need  
เพื่อวิเคราะห์ส่วนขาดและความจําเป็นของการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการ เป็นต้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสม รวมถึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมบางอย่างออกไปเป็นปี 2565  

โรงพยาบาลได้จัดทำแบบประเมินความสุขบุคลากร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ขึ ้นสำหรับ 
ใช้ประเมินเองภายในโดยใช้ชื ่อว่า HappySPR โดยออกแบบข้อคําถามเหมือนกับแบบประเมินความสุข
บุคลากร (Happinometer) ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ดำเนินการวิเคราะห์และแปลผลโดยเจ้าหน้าที่ของ 
โรงพยาบาลเอง ซึ ่งอาจมีวิธีการแปลผลที่แตกต่างจากของกระทรวงสาธารณสุข การนําข้อมูลแต่ละปี  
มาเปรียบเทียบกันจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ทั้งนี้ก็ยังสามารถมองเห็นแนวโน้มหรือทิศทาง 
ของค่าคะแนนมิติความสุขในแต่ละด้านได้  
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จากข้อมูลจะพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความสุขย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ค่าคะแนนความสุข 
ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมี 3 มิติ ความสุขที่มีค่าคะแนนมีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง 
คือ Happy Money, Happy Relax และ Happy Body ซึ ่งทางโรงพยาบาลจะได้ข้อมูลที ่ได้ไปใช้ในการ
กำหนดแผนดำเนินการในปี 2565 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย สวรรค์ประชารักษ์ องค์กรแห่งความสุข  
2. ความเสียสละของบุคลากรที่ร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 

ท่ามกลางภาระงานหนักและข้อจํากัดมากมาย  

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งในระดับเขต และระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งเป็นทีมสร้างสุข 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายองค์กรแห่งความสุขอย่างจริงจัง และร่วมระดมสมองในการร่วมกันจัดทำกิจกรรม 
สร้างสุขในพ้ืนที่  

2. สร้างช่องทางการสื่อสารของเครือข่ายนักสร้างสุข เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การทำงานของแต่ละคน  

3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กับการดำเนินการด้านการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เพ่ือให้สามารถ 
นําไปขับเคลื่อนนโยบาย/จัดกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ์

“โรงพยาบาลไพศาลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2564” 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน กิจกรรมและ

มาตรการ ซึ ่งจะนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน มีการจัด
สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานและให้กำลังคน  
มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ 
มีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลไพศาลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  
จึงจัดทำแผนงาน “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดี 
ในการทำงานส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และนำไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวทางการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy 
Workplace) มาใช้ให้เกดิสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย 

(1) Happy Body  : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 
(2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
(3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม 
(4) Happy Relax : ให้ความรู ้ความเข้าใจ รู ้จักผ่อนคลายต่อสิ ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต  

ลดความเครียดในการทำงาน 
(5) Happy Brain  : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู ้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง  ๆ 

เพ่ือให้เกิดทักษะ ความชำนาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  
(6) Happy Soul  : ส่งเสริมและบำรุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนิน

ชีวิตและมีความเข้าใจในหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
(7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง 

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 
(8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาเรื่องนี้ จึงกำหนดนโยบายโดยตั้งเป็นค่านิยมขององค์กร  

ค่านิยม : PSLH 
P : Patient Customer Focus มุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
S : System Perspective มองเชิงระบบ ครอบคลุมผู้รับบริการ บุคลากร องค์กรและชุมชน 
L : Leaning        เรียนรู้เพื่อการปรับตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
H: Happy Team Work   ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 
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เป้าหมายในการดำเนินงาน 
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุขจากการปฏิบัติงาน 

และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนักในการดูแลองค์กรและ

สังคมร่วมกัน 
4. เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

วิธีดำเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรับทราบ 
2. ดำเนินแผนงาน/กิจกรรมตามท่ีกำหนดไว้  
แผนงานกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โรงพยาบาลไพศาลี ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

ปีงบประมาณ 2564 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ย

น 
ธัน

วา
คม

 

มก
รา

คม
 

กุม
พา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

หม
าย

เห
ตุ 

1.ปรับคณะกรรมการ  /            
2.จัดตั้งแผนงาน วัตถุประสงค์ กฏเกณฑ์ 
ระเบียบ  

 /            

3.จัดประชุมคณะกรรมการ (ทุก 3 เดือน)  /   /   /   /   
4.กิจกรรม ผอ. พาเดิน / / / / / / / / / / / /  
5.กิจกรรมออกกำลังกายตามอัธยาศัย / / / / / / / / / / / /  
6.กิจกรรมกีฬาจังหวดั   /           

7.กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ / / / / / / / / / / / /  
8.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป ี        /      
9.กิจกรรมค้นหาคนดีและหน่วยงานดี  
(1 ครั้ง/ ปี) 

          /   

10.กิจกรรมฟังบรรยายธรรม (2 ครั้ง/ ปี)      /    /    
11.กิจกรรมปฏิบตัิธรรม ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

       /      

12.กิจกรรมรับบริจาคช่วยเหลือผูย้ากไร้ / / / / / / / / / / / /  

13.กิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์ (1 ครั้ง/ เดือน) / / / / / / / / / / / /  

14.กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู ้   /   /   /   /  

15.กิจกรรมตักบาตรโรงพยาบาลไพศาล ี
(1 ครั้ง/ เดือน) 

/ / / / / / / / / / / /  

16.กิจกรรมบัญชีครัวเรือน /           /  
17.ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรม 

           /  

18.รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลไพศาลี 

           /  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเข้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน 

แนวทางการดำเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการประชุมชี้แจงเนื่องจากการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

Happy Workplace เป็นเรื ่องใหม่ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการประชุมชี ้แจงทำความเข้าใจให้กับผู ้ปฏิบัติงาน  
ในสังกัดได้ร ับทราบถึงหลักการ เหตุผล และขั ้นตอนการดำเนินงาน เพื ่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ  
ในวัตถุประสงค์ต้องการให้เกิดความร่วมมือเพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  

2. การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการเป็นผู ้รับผิดชอบให้เกิดการเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยการ
มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานในกิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงานได้ระดม
ความคิดเห็นเพ่ือเสนอแผนงาน รูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละประเภทกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

3. การสร้างแนวทางการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล โดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานผ่านแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  

สรุปผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1) Happy Body : การส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 

1.1 กิจกรรมการออกกำลังกายเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการทำงาน  
วิธีดำเนินการ ออกกำลังกายเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ของทุกสัปดาห์  

1.2 การแข่งขันกีฬาจังหวัด  
วิธีดำเนินการ กำหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์   

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขจังวัด 
1.3 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

วิธีดำเนินการ ส่งเสริมการรับประทานผักปลอดสารพิษและให้ความรู้ในสรรพคุณของสมุนไพร  
1.4 การตรวจสุขภาพประจำปี 

วิธีดำเนินการ ให้บริการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง ตรวจร่างกาย ตรวจมวลร่างกาย และตรวจสุขภาพจิต 

ผลการตรวจร่างกาย 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละผลตรวจสุขภาพปกติ >60% 55.56 49.70 45.89 37.24 41.67 
ร้อยละผลตรวจสุขภาพเสี่ยง <35% 33.33 40.00 42.52 49.49 41.14 
ร้อยละผลตรวจสุขภาพป่วย <5% 11.11 10.30 11.59 13.27 17.19 
ร้อยละของ BMI <23 >60% 57.64 53.01 43.78 41.1 42.15 
ร้อยละระดับความเครียดปกติ >80% 98.64 95.54 97.65 72.60 87.74 
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ผลการประเมินโรคซึมเศร้า บุคลากรด้วย DS8 ปี 2564 

 

กลุ่มที่มีระดับซึมเศร้าสูง โดยให้ได้รับคำปรึกษาจากคลินิกพิเศษเป็นรายบุคคล แนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน 
และให้ทำกิจกรรมตามคำแนะนำ และให้ประเมินความเครียดซ้ำ 

 1.5) กิจกรรมค้นหาคนดีและหน่วยงานดี 
วิธีดำเนินการ ให้บุคลากรทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลและหน่วยงานตัวอย่าง 

2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน  
2.1 กิจกรรม ด้านจริยธรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทำงานให้มีความสุข และสนุกกับการทำงาน”  

เพ่ือแนะนำแนวทางการทำงานอย่างมีความสุขให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
2.2 กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสร้างเสริมการเสียสละ การร่มแรงร่วมใจและการทำงานเป็นทีม 

3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม 
วิธีดำเนินการ กิจกรรม เพ่ือสังคม ร่วมบริจาคผู้อื่น เช่น ผู้ประสบภัย บริจาคโรงศพ บริจาคผู้ยากไร้ฯ 

4) Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู ้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต  ลดความเครียด 
ในการทำงาน 

วิธีดำเนินการ การออกกำลังกายตามอัธยาศัยชนิดกีฬาที่ต้องการทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ของทุกสัปดาห์ 
5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะ  
ความชำนาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน 

วิธีดำเนินการ กิจกรรมจัดบรรยายวิชาการหลังจากเข้ารับการอบรมวิชาการมา เป็นการแบ่งปันความรู้
เกี่ยวกับวิชาการที่เข้ารับการอบรมมา ถ่ายทอดในที่ประชุม เพื่อเพิ่มความรู้ในสังกัดนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมอีกทางหนึ่ง  
6) Happy Soul : ส่งเสริมและบำรุงศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และมีความ
เข้าใจในหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

วิธีดำเนินการ กิจกรรมตักบาตรเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์ลงพ่อมาบิณฑบาต ณ ที่โรงพยาบาลเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และญาติได้มีส่วนร่วมกิจกรรมฟังธรรม บรรยายธรรมปีละ 3 ครั้ง  
7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู ้จักเก็บรู ้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเองและ
ครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 

วิธีดำเนินการ กิจกรรมการออมเงินด้วยบัญชีครัวเรือน   
 

87.74 กลุ่มซึมเศร้า12.26

ผลวิเคราะห์ ซึมเศร้า (ร้อยละ)

ปกติ ซึมเศร้า
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8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
วิธีดำเนินการ การให้ครอบครัวบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 
 

การประเมินผลโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานการประเมินสุขภาวะองค์กรและการประเมิน

ความสุขระดับบุคคล(เป้าหมาย : ร้อยละ 70) 

วิธีการประเมิน 
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกคนโดยใช้แบบประเมิน Happinometer ของกระทรวง

สาธารณสุข 

ผลการประเมิน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาเรื่องนี้ จึงกำหนดนโยบายโดยตั้งเป็นค่านิยมขององค์กร  
ค่านิยม : PSLH 

P : Patient Customer Focus มุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
S : System Perspective       มองเชิงระบบ ครอบคลุมผู้รับบริการ บุคลากร องค์กรและชุมชน 
L : Leaning                       เรียนรู้เพื่อการปรับตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
H: Happy Team Work       ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งควาสุขอย่างยั่งยืน 
1. ภาระงานที่สูงทำให้ขาดเวลาในการดำเนินงาน เช่น สถานการณ์โควิด - 19 ระบาด 
2. งบประมาณที่ลดลงและไม่เพียงพอต่อภารกิจหลักในการดูแลผู้ป่วย จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรม

ได้ต่อเนื่อง 
3. ระเบียบทางด้านการเงินทำให้ดำเนินกิจกรรมยาก เช่น การรณรงค์รับบริจาคต่างๆ 

ผลการประเมิน Happinometer โรงพยาบาลไพศาลี 
หัวข้อประเมิน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

การประเมินสุขภาวะองค์กร 58 62 65 
การประเมินความสุขระดับบุคคล 50 60 62 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ผู้บริหารมีการนำองค์กรแห่งความสุข ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายองค์กร 
แห่งความสุข มีการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ 
และชุมชนสมานฉันท ์

1. มีนโยบายองค์กรแห่งความสุข ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่และ
ชุมชนสมานฉันท์ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การนำองค์กร 

1.1 ผู ้บริหารมีการนำองค์กรสู ่องค์กรแห่งความสุข มีการกำหนดวิสัยทัศน์/นโยบายองค์กร 
แห่งความสุข ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และมีการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการด ำเนินงาน
เสริมสร้างให้คนทำงาน มีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 

1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุขมียุทธศาสตร์ และแผนองค์กร
แห่งความสุขมีโครงสร้างการทำงาน คณะทำงานหรือผู ้รับผิดชอบงานสร้างสุขและมีกิจกรรมหรือการ
ดำเนินงานตามแผนองค์กรแห่งความสุข 

2. การวางแผนและกระบวนการ มีการวางแผนดำเนินการสร้างสุขในองค์กร ประจาปี 2564 โดยนำ
ข้อมูลผลการดำเนินการปีที่ผ่านมา และข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันมาปรับการดำเนินงานให้เหมาะสม จนเกิด
เป็นแผนดำเนินการสร้างสุขในองค์กรของโรงพยาบาลชุมตาบง ปี 2564 โดยมุ่งเน้นการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัดในบางกิจกรรมการดำเนินงาน และมีกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนจากผู้บริหาร
สู่เจ้าหน้าที่ 

3. ทีม มีทีมนำและทีมตามที ่ดี โดยการขับเคลื ่อนการดำเนินการของทีมนำ มีการมอบนโยบาย  
การกำหนดผู้รับผิดชอบให้เกิดการดำเนินงานไปสู่เจ้าหน้าที่ ให้เกิดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อการ
ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกัน 

4. การติดตามการดำเนินงาน มีการติดตามการดำเนินงานของแผนดำเนินการสร้างสุขในองค์กร 
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นปัจจัยกระทบต่อการดำเนินการ
ตามแผน จะได้ปรับแผนดำเนินงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่มี และในการทำงานเสริมสร้างความสุข 
ที่จะประสบความสำเร็จนั้น จึงต้องอาศัยการปรับตัวที่ดีและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5. การสรุปผลการดำเนินงาน มีการนำผลลัพธ์การดำเนินงานมาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี
ของโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการ และหาแนวโน้มการดำเนินการเพื่อต่อยอด ปรับปรุง แก้ไข
หรือพัฒนาในปีต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ให้มีการประเมิน Happinometer แบบต่อเนื่องในทุกปี เพื่อการพัฒนาที่ต่อยอดขึ้นไป โดยเฉพาะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เช่นนี้ 
2. ควรมีการถ่ายทอด/ ชี้แจงการดำเนินงานให้ชัดเจนในขั้นตอนต่าง ๆ เพราะสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบหลักจะตอบไม่ตรงกัน ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ 
3. ควรมีแบบแผนการดำเนินงานที่รองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่เป็นต้นแบบให้หน่วยงานได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ภาพประกอบ หรือคลิปวิดีโอองค์กรแห่งความสุข (ถ้ามี) 
1. ผลการประเมินความสุขของบุคลากร HAPPINOMETER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่เห็นควรต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดการสร้างสุขขององค์กร มี 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านที่ Happy Money ร้อยละ 61.05  
2. ด้านที่ Happy Body ร้อยละ 66.75  
3. ด้านที่ Happy Relax ร้อยละ 67.41  

2. ผลการวิเคราะห์การประเมินสุขภาวะองค์กร Happy Public Organization Index (HPI)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านที่เห็นควรต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดการสร้างสุขภาวะองค์กร มี 2 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านความสำเร็จ  ร้อยละ 55.85 
2. ด้านการบริหาร  ร้อยละ 58.33 
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ดำเนินการตามผลการประเมินความสุขของบุคลากร HAPPINOMETER ที่ต้องเสริมสร้างความสุข 3 ด้าน 
ได้แก่ 

สุขภาพการเงินดี Happy Money 
1. กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งช่องทาง  
2. กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้านการเงิน ให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางเลือกการบริหารจัดการ

การเงินของตนเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพกายดี Happy Body 
1. เจ้าหน้าที่ร่วมออกกำลังกาย ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน  
2. เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายโดยทางเลือกส่วนตัว (ตามความชอบ) เพื่อลดการรวมกลุ่มทางสังคมตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3. เจ้าหน้าที่นำยืดเหยียดกายบริหารให้ประชาชนที่มารอรับบริการ 
4. จะมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี และการประกวดบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ ภายใน

ปีงบประมาณ 2564 
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ผ่อนคลายดี Happy Relax 
1. กิจกรรมทำบุญโรงพยาบาลประจำปี 2564  
2. กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ การทำความสะอาดวัด การทำแนวกันไฟรอบโรงพยาบาล การรณรงค์  

วันสำคัญต่าง ๆ ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงพยาบาล เป็นต้น 
3. กิจกรรมการแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
4. กิจกรรมการใช้สื่อให้ความรู้ สร้างทัศนคติที่ดี เพ่ือผ่อนคลายความเครียด 
5. กิจกรรมการใช้แบบประเมินคัดกรองความกังวลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปัจจุบัน 

เพ่ือบรรเทา เยียวยา ฟื้นฟูจิตใจ ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิตให้เจ้าหน้าที่ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์ 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขประกอบด้วยส่งเสริม

สุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และบริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) 
โดยมีเป้าหมายในการดําเนินงาน คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งในส่วน 
ของยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้มีการจัดทำ Roadmap แผนยุทธศาสตร์กําลังคน
ด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก 

จากยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โรงพยาบาลท่าตะโก โดยคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและ 
คณะทำงานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนสร้างองค์กรแห่งความสุข 
ประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี , ผ่อนคลายดี, น้ำใจดี, จิตวิญญาณดี, ครอบครัวดี, สังคมดี, ใฝ่รู ้ดี 
สุขภาพเงินดีและการงานดี เพื ่อให้เกิดองค์กรแห่งความสุขในปีงบประมาณ 2564 ได้ร่วมมือกับชมรม 
จริยธรรมโรงพยาบาลท่าตะโก กลุ่มงาน งานต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลท่าตะโกดำเนินโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามแผนในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความสุขขององค์กรรวมถึงให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีความ
สามัคคีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการท ำ
ประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกายและการตรวจสุขภาพ กิจกรรมสำคัญทาง
พุทธศาสนา การสืบสานประเพณี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน Big Cleaning Day 5ส. ในหน่วยงาน รวมถึง
การให้ความรู้เกี ่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการประชุมอบรมในหน่วยงาน และกิจกรรมชมรม STRONG 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) โรงพยาบาลท่าตะโกได้ให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น และสร้าง
ขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ เช่น การประกาศแนวการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกัน การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้บุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ เป็นต้น สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานตามแผนการส่งเสริมจริยธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามนโยบายของโรงพยาบาล  
ท่าตะโก “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารโรงพยาบาลเห็นความสำคัญมุ่งมั่นสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กำหนดนโยบาย 

สร้างสุขเป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนารวมถึงการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาอย่างเพียงพอและ 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ คณะทำงานองค์กรแห่งความสุข ความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกระดับด้วย
ความเต็มใจและเสียสละทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
1. การส่งเสริมบุคลากรด้านโอกาสและความก้าวหน้าในองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ  

สร้างความ ผูกพันที่ดีกับองค์กร  
2. การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บุคลากรควรได้รับ เช่นการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่ง 

ที่สูงขึ้น สิทธิประโยชน์อื่นที่บุคลากรจึงได้รับ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค ์

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลโกรกพระมีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขโดย ผู้นําองค์กรหรือผู้บริหารเล็งเห็นถึง

ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ในปี 2564 ทางโรงพยาบาลได้มีกิจกรรมดังนี้  
1. ด้านนโยบาย  

- มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เพ่ือแจ้งนโยบายการ ดําเนินงานของ
โรงพยาบาลในด้านต่างๆรวมถึงเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

2. ด้านความรู้  
- มีโครงการอบรมเพิ ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน 

ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ วันที่ 20, 21 มีนาคม 
พ.ศ. 2564  

- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้อบรมพัฒนาศักยภาพตามแผนที่กำหนด  
3. ด้านสุขภาพ  

- ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย อุปกรณ์กีฬา/  โครงการ RUN TO BE MY BEST/ 
สนับสนุนกิจกรรม ก้าวท้าใจ  

4. ด้านความปลอดภัย  
- มีการปรับปรุงด้านโครงสร้าง อาคารสถานที่เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับบุคลากร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น จัดทำระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรม ตึกผู้ป่วยใน เพื่อรองรับสถานการณ์การ
ระบาดของ Covid -19  

- มีแผนการบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันตัว PPE เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร  
5. ด้านขวัญกําลังใจและสวัสดิการ  

- มีการสนับสนุนเสื้อผ้าประจำจังหวัดสีฟ้าให้กับบุคลากรทุกคน  
- มีสวัสดิการสถานที่กักตัว พร้อมอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กลับจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม  
- มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามระเบียบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลบุคลากรในโรงพยาบาล 

ในทุกด้าน  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
โครงการ การสร้างเสริมบุคลากร ด้าน Happinometer (HPI) องค์กรแห่งความสุขและพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ
ด้านองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลชุมแสง/ สำนักงานสาธารณสุขชุมแสง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนงนุช กัณหะเนตร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

   นางอังสนา ยืนยงค์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   นายวิทยา จันทา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หลักการและเหตุผล 
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้องค์กรภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีเครื่องมือวัความสุข

ด้วยตนเองของบุคลากรในสังกัด ทั้ง 9 ด้าน คือ 1. Happy Soul 2. Happy Family 3. Happy Work Life  
4. Happy Body 5. Happy Society 6. Happy Brain 7. Happy Heart 8. Happy Relax และ 9. Happy 
Money ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแสงได้นำข้อมูลที่บุคลากรได้ประเมินตนเอง
ทางออนไลน์ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปรากฏว่า มี Happy Relax คือ การผ่อนคลาย  
และ Happy Money คือ สุขภาพด้านการเงิน ซึ่งมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 70 ซ่ึงทางเครือข่ายฯ จะต้องมา
วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ และหาแนวทางการดำเนินการ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานประเมินความสุขทั้งสองด้าน
มากกว่าร้อยละ 70 ต่อไป เพ่ือสนองตอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานได้รู้จักการผ่อนคลาย มีสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
2. เพ่ือให้บุคลากรได้รู้จักการจัดทำบัญชีด้านรายได้ และรายจ่าย 
3. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาใช้ 

ในชีวิตประจำวัน 
4. เพ่ือให้เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแสง เป็นองค์กรแห่งสุขของจังหวัดนครสวรรค์ 

เป้าหมาย 
บุคลากรของโรงพยาบาลชุมแสง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแสง ทุกคน 

วิธีการดำเนินการ 
1. ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
2. จัดทำโครงการฯ 
3. ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ 
4. ให้มกีารประเมินความสุขด้วยตนเองตามแบบกระทรวงฯ กำหนด 
5. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และประเมินผล 
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งบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลชุมแสง จำนวนเงิน 69,260 บาท (หกหม่ืนเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “Walk Together ชุมแสง เดินดี มีแต่ได้” 

งบประมาณ 30,260 บาท สำหรับรางวัลที่ผู้เข้าร่วมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมสันทนาการ ภายในองค์กรเพ่ือลดภาวะความเครียด งบประมาณ 39,000 บาท 

บุคลากรของเครือข่ายอำเภอชุมแสงทั้งหมด 
  - ค่าอาหารกลางวัน - อาหารว่างเครื่องดื่ม 300 คน ๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท 

ระยะเวลาดำเนินการ 
เดือนพฤศจิกายน 2563 – มิถุนายน 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค 
64 

เมย 
64 

พค 
64 

มิย 
64 

 

1. ประชุมมอบหมาย         เครือข่าย 
2. จัดทำโครงการ          
3. ดำเนินการ
โครงการ 

         

4. ทำแบบประเมิน
ความสุขด้วยตนเอง 

         

5. นำข้อมูลมา
วิเคราะห์และหา 
แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

        นงนุช 
อัสนา 
วิทยา 

6. สรุปโครงการ         นงนุช/ วิทยา 

 การประเมินผล 
 วิเคราะห์จากแบบประเมินตนเองหลังดำเนินการตามโครงการ 

วิธีวัดความสำเร็จ 
 บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแสง ตอบแบบประเมินตนเอง (แบบกระทรวงหรือกรมสุขภาพจิต) 
ผ่านเกณฑ์ ค่าร้อยละมากกว่า ปีงบประมาณ 2563 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรของหน่วยงานได้รู้จักการผ่อนคลาย มีสุขภาพจิต 
 2. บุคลากรของหน่วยงานได้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแสง เป็นองค์กรแห่งความสุขของจังหวัดนครสวรรค์ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลบรรพตพิสัย โดยผู้บริหารให้แนวทางการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลมาตรฐาน 
คนทํางานมีความสุข” และยึดหลักค่านิยมร่วมขององค์กรในการทำงาน มีการส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศ
ให้บุคลากรทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีดูแลสิ ่งแวดล้อม สถานที ่ทำงาน จัดหาอุปกรณ์เครื ่องมือ 
ในการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานทีมมีความสามารถ
ในการออกแบบ กิจกรรม/กระบวนการที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร บุคลากรให้ความร่วมมือ 
ประสานตอบรับกิจกรรม เพ่ือนําทางองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารสนับสนุนนโยบาย  
2. มีทีมสร้างสุขในองค์กรเพื่อสร้างกิจกรรมที่เสริมความสุขบุคลากร 
3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ สุขภาพกาย และสุขภาพจิตแข็งแรง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ ่มขึ ้นด้านการพัฒนาบุคลากรจากส่วนกลางไปที่เขตสุขภาพและ

กระจาย อย่างทั่วถึง 
2. ทบทวนกรอบอัตรากำลังของบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานในปัจจุบัน 
3. มีนโยบายจากส่วนกลาง เรื่องการจ้างงานสายวิชาชีพ ไม่ควรจ้างรายวันเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากร

ในการทำงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลแม่วงก ์จังหวัดนครสวรรค ์

 
ผู้บริหารมีการนำองค์กร สู่องค์กรแห่งความสุข 
 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์ ปีงบประมาณ 2564 
 เราจะร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลแม่วงก์ของเราสู่การเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ที่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน เป็นโรงพยาบาลที่มีความโปร่งใสในการทำงาน มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพของ HA ทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการส่งต่อให้สามารถประเมินผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ มีการเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชน  
ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน และเป็นโรงพยาบาลที่มีการเตรียมความพร้อม เพื่อรอง รับสถานการณ์
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
  - พัฒนาระบบดูแลหญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 
  - พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมแข็งแรง 
  - การป้องกัน ควบคุมโรค : โรคโควิด – 19 โรควัณโรค โรคไข้เลือดออก 
  - EOC (EMERGENCY OPERATION CENTER), ECS  (EMERGENCY CARE SYSTEM) 
  - การดูแลสิ่งแวดล้อม Green AND CLEAN HOSPITAL 
 2. บริการเป็นเลิศ 
  - การเตรียมการรองรับสถานการณ์ระบาดโรคไวรัส โควิด – 19 
  - การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 
  - การพัฒนาระบบบริการทางแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร (ระบบส่งต่อ) 
 3. บุคลากรเป็นเลิศ 
  - HAPPINOMETER : ทำงานได้ผล คนเป็นสุข 
 4. บริหารเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  - พัฒนาคุณภาพสถานบริการพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน HA 
  - การบริหารการเงินการคลัง 
  - การพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
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องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำองค์กรไปสู่ความสุข 

แผนสร้างสุข หน่วยงาน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ 

ชื่อ
หน่วยงาน 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเภทการ 
จัดโครงการ/ 

กิจกรรม 

เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(มี/ไม่มีก็ได้) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

คัพแม่วงก์ ประชุมพ่ีเลี้ยงสร้าง
สุขวางแผนการจัด
กิจกรรม องค์กร
สร้างสุขประจำปี
งบประมาณ 2563 

 จัดภายใน
หน่วยงาน 
 ทำร่วมกับ 
CUP 

20 คน ไม่มี 28 ธันวาคม 
2564 

คัพแม่วงก์ โครงการสาน
สัมพันธ์เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลแม่วงก์ 
เพ่ือเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข สุขภาพดี 
ชีวีเบิกบาน ปี 
2564 

 จัดภายใน
หน่วยงาน 
 ทำร่วมกับ 
CUP 

150 คน 36,200 
บาท 

4 มีนาคม 
2564 

คัพแม่วงก์ กิจกรรม 
Maewong Happy 
Point 

 จัดภายใน
หน่วยงาน 
 ทำร่วมกับ 
CUP 

100 คน ไม่มี เดือน
มกราคม 
2564 - 
เดือน
พฤษภาคม 
2564 

การประเมินความสุขบุคลากร (Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) 

การวิเคราะห์ผล Happinometer 
โรงพยาบาลแม่วงก์ 
 - ข้าราชการ 52 คน  - ลูกจ้างประจำ 5 คน 
 - พนักงานราชการ 4 คน  - พนักงานกระทรวง 11 คน 
 - ลูกจ้างชั่วคราว 64 คน  รวม 136 คน 
ตอบแบบประเมิน 126 คน คิดเป็น 92% 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 

- บุคลากรทั้งหมด 56 คน ตอบแบบประเมิน 52 คน คิดเป็น 92.85% 
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การตอบ Happy Public Organization Index (HPI) 
โรงพยาบาลแม่วงก์ จำนวนหัวหน้าฝ่าย 8 คน ประเมิน 8 คน คิดเป็น 100% 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ จำนวนหัวหน้า 11 คน ประเมิน 9 คน คิดเป็น 81.82% 

 โรงพยาบาลแม่วงก์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 
Happy Public Organization 
Index (HPI) 

100% 81.82% 

Happinometer 92% 92.85% 

วิเคราะห์ผลการประเมิน Happinometer ทั้ง 9 ด้าน 

ด้าน โรงพยาบาลแม่วงก์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 
Happy Body 62.97 62.93 
Happy Relax 56.54 57.21 
Happy Heart 70.03 70.86 
Happy Soul 70.19 70.86 
Happy Family 61.37 68.91 
Happy Society 62.86 67.30 
Happy Brain 63.82 70.19 
Happy Money 52.33 52.52 
Happy Work Life 65.52 68.35 
Average Happy 62.84 65.46 
การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี 66.46 69.87 
ความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร 60.78 64.10 
ความภาคภูมิใจในองค์กร 70.63 76.44 
ความผูกพัน 65.96 70.13 
สมดุลชีวิตกับการทำงาน 58.41 55.28 

การแปลผลค่า BMI เจ้าหน้าที่ 

 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่วงก์ 
ผอม 11 8.73 3 5.77 
ปกติ 38 30.16 18 34.62 
อ้วนระดับ 1 46 36.51 24 46.15 
อ้วนระดับ 2 31 24.60 7 13.46 

รวม 126  52  
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“กิจกรรมสร้างสุข คัพแม่วงก์ (CUP Maewong Happy Event)” 
 

บทสรุปผู้บริหาร  
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ ได้ดำเนินการเรื่ององค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่  

ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2560 นี้นําโดยทีมพี่เลี ้ยงสร้างสุขได้ดำเนินการสานต่อการสร้างองค์กร 
แห่งความสุขที่เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของผู้บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ จัดกิจกรรมสร้างสุข
ให้กับบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้บุคลากรได้
เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพี่เลี้ยงสร้างสุขวางแผนการจัดกิจกรรม องค์กรสร้างสุขประจ ำปี งบประมาณ 
2564, โครงการสานสัมพันธ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วงก์ เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข สุขภาพดี ชีวีเบิกบาน  
ปี 2564, กิจกรรม Maewong Happy Point และการสร้างสถานที ่ทำงานและบรรยากาศการทำงาน 
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตร โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ 1) คนทํางานมีความสุข (Happy People) การจัด
สมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน 2) ที่ทำงานน่าอยู่ 
(Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของบุคลากรให้เกิด ความคิด
สร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกันและ 3) การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork)  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

ความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งความสุข ของหน่วยงานในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ 
เกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้  

1. ความชัดเจนของนโยบาย ผู้บริหารมีความชัดเจนเชิงนโยบายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะท ำให้ 
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข นับตั้งแต่ปี 2560 ได้ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมพัฒนา 
บุคลากรเป็นนักสร้างสุขเป็นพี ่เลี ้ยงสร้างสุข เพื ่อนําข้อมูล ความรู ้มาถ่ายทอดร่วมกับคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลสร้างสุข ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด อีกทั ้งยังสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนา 
ศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยงสร้างสุขในองค์กร เพ่ือให้สานต่อกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

2. สมรรถนะของทีม หน่วยงานมีผู ้ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดองค์กรสร้างสุขได้แก่ คณะที่ปรึกษา 
คณะกรรมการองค์กรสร้างสุขและทีมพี่เลี ้ยงองค์กรสร้างสุข ที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ดําเนินงานสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้  

3. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทุกกิจกรรม 
ที่จัดขึ้นส่งผลให้ผลเกิดความสำเร็จได้  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  

การดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มดัชนีความสุขให้กับเจ้าหน้าที่  ควรมีการจัดกิจกรรมให้ครบทุกด้าน 
(Happy 8 plus 1) ไ ด ้ แ ก่  Happy Body, Happy Heart, Happy Society, Happy Relax, Happy Brain, 
Happy Soul, Happy Money, Happy Family และ Happy Work life เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการ
แก้ปัญหาดัชนีความสุขให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และกิจกรรมที่จัดนั้นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 บทบาทผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร ต้องให้ความสำคัญและเป้นผู้นำในการพัฒนา ทั้งในด้านการพัฒนา
ระบบบริการการรักษาพยาบาล พัฒนาด้านคุณภาพของงาน พัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถและ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความสุข 
 ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในการแผนสร้างสุขของโรงพยาบาล
หนองบัว โดยมุ่งเน้นในทุก ๆ ด้าน เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ดังนี้ 
 - ความสุขด้านสุขภาพกาย เป็นผู้นำส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมรณรงค์การออกกำลังกาย
และสนับสนุนให้บุคลากรออกกำลังกายตามความชอบและเหมาะสมกับตนเอง ในกลุ่มชมรมต่าง ๆ ได้แก่ 
ชมรมเดินวิ่ง, ชมรมจักรยาน, ชมรมแอโรบิค เป็นต้น 
 - ความสุขด้านการเงิน จัดให้มีการประชุมให้ความรู้ด้านการออมเงิน โดยวิทยากรจากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมการตั้งกลุ ่มไลน์ขายสินค้าของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
(Shopee รพ.หนองบัว) เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 - กิจกรรม Morning Talk ทุกเช้าวันพุธ ให้กรรมการบริหารโรงพยาบาลมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ นำปัญหามาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
ราบรื่น ส่งผลให้มีความสุขกับการทำงาน 
 - จัดกิจกรรมเพิ ่มความรัก ความผูกพันและสามัคคีในองค์กร ได้แก่ งานต้อนรับเจ้าหนาที่ใหม่  
งานเลี้ยงอำลาเกษียณราชการ งานทำบุญปีใหม่ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม 5ส. 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 - ผู้นำสูงสุดขององค์กรเป็นตัวอย่างที่ดีและให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน 
 - บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร่วมทำงานเป็นทีม 
 - การดำเนินกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่มีการทำอย่างต่อเนื่อง 
 - บุคลากรในองค์กร เห็นความสำคัญให้ความร่วมมือ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 - กระทรวงควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิตการทำงานแก่บุคลากร  
ทุกวิชาชีพต่าง ๆ อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  
แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และมีความสุขต่อการทำงานเพ่ิมข้ึน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

- มีนโยบาย และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
- มีกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย คือ 
- ผู้บริหารตระหนักถึงการสร้างสุขให้คนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข 
- บุคลากรมีความเข้าใจในแนวคิดสถานที่ทำงานน่าอยู่ 
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
- มีกิจกรรมเสริมสร้างความสุข 8 ด้าน ดังนี้ 

(1) Happy Body สุขภาพดี 
(2) Happy Heart น้ำใจงาม 
(3) Happy Relax ผ่อนคลาย 
(4) Happy Brain หาความรู้ 
(5) Happy Soul ทางสงบ 
(6) Happy Money ปลดหนี้ 
(7) Happy Family ครอบครัวดี 
(8) Happy Society สังคมด ี

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
เป้าหมายหลัก คือ คนทำงานในองค์กรเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของครอบครัว องค์กร ชุมชน

และสังคมมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด  
ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ลดความตึงเครียด ลดความขัดแย้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
พัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน 

กระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
1. บุคลากรมีความสุข 

- มืออาชีพในงานของตน 
- คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
- ครอบครัวอบอุ่น 
- มีคุณธรรม ศีลธรรม เอ้ืออาทรต่อชุมชนและสังคม 
- มีความม่ันคงในมีความสุขในการทำงานชีวิต 

2. ที่ทำงานน่าอยู่ 
- องค์กรคือบ้านหลังที่ 2 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
- สวมงาม สะอาดตา สะอาดใจ 
- ความขัดแย้งในที่ทำงานลดลง 
- มีความสามัคคีในองค์กร 
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3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
- มีความร่วมมือกันในองค์กร 
- มีความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
- การประสานงานและการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มโซน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
มีการเสริมสร้างความสุขให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ  
(1) ลดความเครียด พักผ่อนกายและใจ สร้างอารมณ์ดี ยิ้มได้ (Happy relax)  
(2) เสริมการเรียนรู้และพัฒนาคนแบบมืออาชีพให้เป็นเลิศ (Happy brain)  
(3) เสริมสร้างด้านจิตใจ การให้ การยินดี การเข้าใจผู้อื่น (Happy heart)  
(4) ส่งเสริม เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ไร้โรค ลดเสพ (Happy body) 
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    เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
การสร้างองค์กรแห่งความสุข ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จนั้นองค์กรจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

มีระบบการจัดการและการร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งหลักสำคัญที่เป็นแกนกลาง
จะต้องปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คือ ความเป็นผู้นำ (Leadership  engagement) การมีส่วนร่วม
ของพนักงาน (worker involvement) ซึ่งข้ึนอยู่กับจริยธรรมและการให้คุณค่า (values and ethics) 

คุณสมบัติของ “ผู้นำองค์การในอนาคต” คือ 
1. Bright Well educated and well-informed : เป็นคนเฉลียวฉลาด การศึกษาดีและมีข้อมูลพร้อม 
2. An inquiring mind : มีจิตใจใฝ่รู้ 
3. Articulate : สามารถสื่อสารถ่ายทอดความคิดออกมาได้เป็นภาพพจน์อย่างชัดแจ้ง 
4. Exceptionally hard working : ตั้งใจมุ่งมั่นทำงานหนัก 
5. Honest and ethical : มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
6. Demonstrates a sense of fairness and  fair play : แสดงออกให้เห็นถึงการมีความเป็นธรรม

และยอมรับการแข่งขันอย่างยุติธรรม 
7. Lives life with grace : ตั้งมั่นบนชีวิตแห่งความโอบอ้อมอารีและรู้จักให้อภัย 
8. Loves people : รักผู้คน 
9. Hates bigotry : ไม่ดันทุรัง  เกลียดการดูถูกเหยียดหยาม 
10. Shows courage : แสดงออกซ่ึงความกล้าหาญ 
11. Take (smart)risks : ยอมรับความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด 
12. Make tough decisions in a timely way : สามารถตัดสนิใจในเรื่องยาก ๆ ได้ภายในเวลาอันเหมาะสม 
13. Acts on conviction : สามารถดำเนินการบางอย่างเพ่ือยอมรับความผิด 
14. Demonstrates patience-up to a point : มีความอดกลั้นได้ถึงในระดับหนึ่ง 
15. Spots talent and keeps on looking : รู้จักเลือกและแสวงหาคนเก่ง 
16. Delegates without second question : มอบอำนาจให้โดยปราศจากความกังวลใจ 
17 .  Acknowledges multiple constituencies : เป ิด เผยและม ีความร ับผ ิดชอบต ่อบรรดา 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
18. Know where the buck really stops : รู้ว่าต้องเป็นผู้ตัดสินใจ โยนออกไปให้ใครไม่ได้อีกแล้ว 
19. Tolerates  loneliness : ทนสภาพการถูกโดดเดี่ยว 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน (worker involvement)  ผู้นำต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำงานต้องมี 

“สติ” รู้ตระหนักในหน้าที่อันควรทำและไม่ควรทำท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน มีชีวิตที่มีท้ัง “คุณค่า”และ “คุณภาพ” 
เพราะความสุขกับความเป็นจริงในปัจจุบัน สุขอย่างมีสติ และสุขอย่างมีคุณภาพ ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่มี
ความสำคัญยิ่งต่อองค์กร พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ผู้นำมีหน้าที่ที ่จะต้องสร้าง
ทายาทในการทำงาน สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งให้เป็นที่ยอมรับ 
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นอกจากความเป็นผู้นำ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรแล้วยังมีเงื่อนไขจำเป็นต่อการสร้าง
องค์กรแห่งความสุขอยู่ที่บุคคล 3 ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันคือ 1) ผู้นำองค์กร  2) ผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาบุคลากร และ 3) บุคลากรทุกคนในองค์กร 

สิ่งสำคัญในการเตรียมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ทุกคนในองค์กรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดองค์กรแห่งความสุขให้เข้าใจเสียก่อนเพราะการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข  
ไม่จำเป็นต้องทำทั้ง 8 กล่องแห่งความสุข แต่ทุกคนในองค์กรสามารถช่วยกันประเมินความพร้อมได้ว่าองค์กร
แห่งความสุขที่แท้จริงขององค์กร มีเรื่องใดมาก น้อย สภาพบริบท ทุนเดิมและวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร                               

จากสภาพสังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่
บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่มีเป้าหมายของความเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพ่ือมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนเพียงบางส่วน แต่ขาด 
การคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมซึ่งกระทบมากมายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ สภาวะจิตใจ  
ของคน ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม และยังเป็นตัวขัดขว างการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนจึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น  
นั่นคือ “ความสุข” ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ 

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร”  
ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนา
นโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน ด้วยเป็น
ความสำคัญว่าเมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร  
ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 

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

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
แนวทางของการสร้างเสริมสุขภาวะในที่ทำงานขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและความสามารถ 

ในการผลิตและการแข่งขันขององค์กร องค์กรจะต้องพิจารณาแนวทาง 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง ส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน เช่น สิ่งก่อสร้าง

ต่าง ๆ อากาศ เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ เคมี วัสดุ และกระบวนการที ่ปรากฏในสถานบริการ  
ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสุขภาวะและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่  
สภาพแวดล้อมทางกายภาพนับเป็นพื ้นฐานของความปลอดภัยและสุขภาวะในการประกอบอาชีพ และ  
ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และอาจก่อให้เกิดการพิการหรือเสียชีวิตได้ 

2. สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม หมายถึง องค์กรการทำงานวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ  
ค่านิยม และการปฏิบัติ และส่งผลกระทบต่อความผาสุกของพนักงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเครียดขึ้นได้ เช่น การขาดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในองค์กร ขาดการสนับสนุน
รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ เป็นต้น 
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3. แหล่งของสุขภาวะบุคคลในที่ทำงาน หมายถึง สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนบริการสุขภาพ ข่าวสาร  
ทรัพยากรและโอกาสที่บริษัทหรือองค์กรจัดเตรียมไว้สำหรับพนักงาน หรือสนับสนุน หรือกระตุ้นเพ่ือปรับปรุง  
หรือคงไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ มีการติดตามและสนับสนุนทั้งสุขภาพทางกายและ
สุขภาพจิต 

4. ชุมชนบริษัท เป็นความเชื ่อมโยงของชุมชนและบริษัทอันประกอบด้วย กิจกรรม ทักษะความ
เชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ความผูกพันของบริษัท สภาพชุมชนทั้งทางกายภาพและสังคม ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ความปลอดภัยและความผาสุกของเจ้าหน้าที่และครอบครัว 

องค์กรที่มีความสุขว่าจะต้องประกอบด้วยหัวใจสำคัญหลายอย่าง คือ การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
การมีความสุข (Happy) มีความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่ความก้าวหน้า (Creativity) โดยได้เสนอแนวคิดและ
หลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข แบบความสุข 8 ประการ คือ                                            

1. Happy body มีสุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน 
ชีวิตมีความสุข 

2. Happy heart มีน้ำใจงาม สิ่งที่จำเป็นที่สุดในการที่มนุษย์จะอยู่กับคนอื่นได้ต้องมีน้ำใจคิดถึงคนอ่ืน 
เอ้ืออาทรต่อกัน เพราะคนเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ ต้องรู้จักแบ่งปันอย่างเหมาะสม 

3. Happy relax การผ่อนคลาย ต้องรู้จักผ่อนคลายสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อไม่ให้ตนเองรู้สึก
กดดันมากเกินไป หากทำงานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทำงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวก็ด้วย ต้องรู้จัก
ผ่อนคลายให้เหมาะสม 

4.Happy brain การหาความรู้ มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน หรือพูดง่าย  ๆ คือ  
เรียนเพ่ือรู้ และสอนคนอ่ืนได้ในงานที่ตนรู้ 

5.  Happy soul การมีคุณธรรมอันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม คือ  
การมีหิริโอตตัปปะในการทำงานเป็นทีม หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตนเอง
โดยเฉพาะการกระทำที่ไม่ดี คนดีมีคุณธรรมนำมาซึ่งความสุขขององค์กร เพราะคนมีความศรัทธาในศาสนา
และมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 

6. Happy money รู้จักใช้เงินให้เป็น สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้ มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ 
เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง เพราะวันนี้คนปฏิเสธการเป็นหนี้ไม่ได้ แต่สามารถจัดการค่าใช้จ่าย
ให้เหมาะสมกับตนเองได้ 

7. Happy family ครอบครัวที่ดี การให้ความสำคัญกับครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง 
เกิดกำลังใจที่ดีในการทำงาน เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ 

8. Happy society สังคมดี สังคมมีสองมิติ คือ สังคมในที่ทำงานกับสังคมนอกที่ทำงาน มนุษย์ทุกคน 
ต้องมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย เพ่ือให้เกิดสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีตามมา 

การสร้างความสุขในที่ทำงานไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร 
ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงาน ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของ
คนทำงาน 
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ภาพประกอบ หรือคลิปวีดีโอองค์กรแห่งความสุข               
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลีย้ว  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ผู้บริหารกําหนดให้เป็นนโยบายการทำงานของทุกคนทุก รพ.สต. ให้ทุกคนทํางานบริการประชาชน 
อย่างมีความสุข ตามสถานการณ์ไม่ว่าภารกิจจะหนักแค่ไหนขอให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุข หาโอกาส  
ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน เช่นจัดวันเกิดมีของมอบให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ 
ตามสภาพ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ยึดหลักเก้าเลี้ยว สร้างสรรค์ โปร่งใส หัวใจเดียวกัน บริหารจัดการงานให้ทุกคนได้แสดงออกซึ่งความคิด

ที่สร้างสรรค์มีความอิสระ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้เน้นทำงานเป็นหมู่คณะ พิจารณาความดี
ความชอบแบบมีส่วนร่วมและเป็นธรรม  

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สร้างความพึงพอใจ

และความสุขให้กับผู้อยู่และประชาชนผู้มารับบริการสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน  
ผู้มาใช้บริการ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค ์

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข 
จึงกำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และ 
การประเมิน สุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) และได้กำหนดตัวชี้ว ัด “ระดับ 
ความสำเร็จของการพัฒนาไปสู ่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)” เพื ่อประโยชน์ 
ในการ เสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากร  
ไม่มีความสุขในการทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน  
เป็นองค์กรแห่งความสุข มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนความสุขในการทำงานและผูกผันในองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม มีการจัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี  
จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี และการงานดี เกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุข 
ในการทำงานอย่างตรงจุด ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมของกระทรวงสาธารสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” การดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)” 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก โดยคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและคณะทำงาน สร้างสุข
ขององค์กรได้ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดข้างต้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินความสุขบุคลากร กระทรวง
สาธารณสุข (Happinometer) เมื่อปีงบประมาณ ที่ผ่านมา พบว่าปัญหาด้านสุขภาพกายดี (Happy Body) 
แม้ว่าจะไม่ได้มีค่าเฉลี่ยความสุขท่ีต่ำที่สุด แต่ ณ ปัจจุบันทุกคนต่างดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างไม่ หยุดนิ่ง 
ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบยิ่งขึ้นลดความใส่ใจ 
ร่างกายของตัวเองและให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องการงาน 
หรือการเข้าสังคมมาเป็นอันดับแรก ทำให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งอย่างหนักหน่วง 
และในขณะเดียวกันกลับละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองไม่ให้เวลากับตัวเองในการออกกําลังกายและพักผ่อน  
ซึ ่งทั ้งหมดนี้อาจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นจุดเริ ่มต้นของความเสี ่ยงที ่จะเ กิดโรคต่าง ๆ ตามมา 
ได้มากมาย ดังนั้น คณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร จากการรวมตัว 
ของผู้แทนจากทุกกลุ่มงานในสังกัดเห็นถึงความสำคัญของปัญญาสุขภาพมาเป็นอันดับแรกจึงได้ดำเนินการ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยกําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน Happy body ดังนี้ 

1.1 สนับสนุนให้บุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ ของกรมอนามัย 
2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน Happy Body ดังนี้ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู ้นําองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  

การส่งเสริมการออกกําลังกายและการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
2. มีการกำหนดคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร เพื่อขับเคลื่อน 

การสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
4. บุคลากรในกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้นําข้อมูลรูปภาพ ( Infographic) ส่งต่อให้กับเพื่อนหรือ 

ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพซึ่งสามารถส่งผลในการปฏิบัติในอนาคต 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค ์

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
มีนโยบายและแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
มีกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย คือ 
- คนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข (Happy People) 
- ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home) 
- ชุมชนสมานฉันท์ (Happy Teamwork)  
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มีกิจกรรมเสริมสร้างความสุข 8 ด้าน ดังนี้ 
1. Happy Body (สุขภาพดี)  การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ ไม่ให้เป็นภาระของผู้อ่ืน  
2. Happy Heart (น้ำใจงาม)  การเป็นผู้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น  
3. Happy Relax (ผ่อนคลาย)  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้  
4. Happy Brain (หาความรู้)  การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงาน  
5. Happy Soul (ทางสงบ)   การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู  
6. Happy Money (ปลอดหนี้)  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น  
7. Happy Family (ครอบครัวดี)  การเป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้  
8. Happy Society (สังคมดี)  การเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/ สังคมของตนเองได้ 

แผนสร้างสุขหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ชื่อหน่วยงาน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเภทการ 
จัดโครงการ/ 

กิจกรรม 

เป้า 
หมาย 

หน่วย
นับ 

งบประมาณที่
จัดสรร (มี/ 
ไม่มีก็ได้) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

สำนักงาน
สาธารณสุข
อำเภอไพศาลี 

สมาร์ท
บุคลากรคัพ
ไพศาลี 

 จัดภาย 
ในหน่วยงาน 
 ทำร่วมกับ 
CUP 

100 คน 20,500 กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 
2564 

แผนพัฒนาความสุขของบุคลากร ประจำปี 2564 

ลำดับ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 องค์กร
สร้าง
ความสุข
ด้วยการ 
มีบัญชี
ครัวเรือน 

1. เพื่อให้บุคลากรรู้
รายรับ-รายจ่าย และ
นำมาปรับสมดลุ
ค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ 
ไม่เน้นหน้ีสิน 
2. เพื่อให้บุคลากร
รู้จักบริหารรายรับ-
รายจ่ายใหส้มดุล 
3. เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
บุคลากรลดค่าใช้จ่าย 
ฟุ่มเฟือย ประหยัด  
มีระเบยีบการใช้จ่าย 

บุคลากร 
ในองค์กร 
จำนวน 4 คน 

- ตค. 63 - 
กย. 64 

1. บุคลากร
ในองค์กร
รู้จักออม
และ
ประหยดั
ต่อเนื่อง 
2. บุคลากร
ในสังกัดมี
ความเครยีด
ลดลง 

สายรุ้ง  
สุ่มประเสริฐ 

2 ธรรม
บำบัด 
จิตใจสงบ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรฝึกจิตใจให้
สงบ มีสมาธ ิ
2. เพื่อลด
ความเครยีดจากการ
ทำงาน 

บุคลากรใน
องค์กร 
จำนวน 4 คน 

- ตค. 63 - 
กย. 64 

1. บุคลากร
ในองค์กรมี
ความเครยีด
ลดลง จติใจ
ผ่อนคลาย 

สายรุ้ง  
สุ่มประเสริฐ 

259



ลำดับ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
แหล่ง

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการ
แอโรบิค 
ออกกำลัง
กาย 

1. เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้
แข็งและรูปรา่งสม
ส่วนปกติของ
บุคลากร 

บุคลากร 
ในองค์กร 
จำนวน 4 คน 

- ตค. 63 - 
กย. 64 

1. บุคลากร
มีสุขภาพ
ร่างกายให้
แข็ง และ
รูปร่างสม
ส่วน 

สายรุ้ง  
สุ่มประเสริฐ 

4 ลาพักผ่อน 
ลดภาระ
เครียด 

1. เพื่อให้บุคลากร 
ในองค์กรลาพักผ่อน
ไปเที่ยวผ่อนคลาย
จากการทำงาน 

บุคลากร 
ในองค์กร 
จำนวน 4 คน 

- ตค. 63 - 
กย. 64 

1. บุคลากร
ในองค์กรได้
ผ่อนคลาย
จากการได้
ลาพักผ่อน 
ไปเที่ยว 

สายรุ้ง  
สุ่มประเสริฐ 

5 อบรม
ฟื้นฟู
ความรู ้

1. เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรในองค์กร
ได้รับการอบรม
พัฒนางานเสริม
ความรู้ในหน้าท่ี
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากร 
ในองค์กร 
จำนวน 4 คน 

- ตค. 63 - 
กย. 64 

1. บุคลากร
ในองค์กร
ได้รับการ
อบรม
พัฒนางาน
เสรมิความรู้
ในหน้าท่ี
ตนเองอย่าง
ตอ่เนื่อง 

สายรุ้ง  
สุ่มประเสริฐ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

- มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพดี ทั้ง 8 ด้าน อย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแหง่ความสุข 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ในการชี้ขาดความสำเร็จในการทำงานทุกองค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี เห็นถึงความสำคัญ 
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนให้ เอื้อต่อการทำงาน โดยการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
เพื่อส่งเสริมความสุขในการทำงานแก่บุคลากรในระยะยาวต่อไป การดำเนินงานนี้มีจุดประสงค์ เพื่อสำรวจ 
สุขภาวะหน่วยงานและความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) ของบุคลากร กำหนดนโยบายและ 
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแหงความสุข และเสริมสร้างความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 

การขับเคลื่อนองค์กรแหงความสุขนี้ ได้การดำเนินงานสำรวจสุขภาวะหน่วยงานด้วย Happy Public 
Organization Index :HPI สำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER) จากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 84 คน
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและแปรผล หลังจากนั้นได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรแหงความสุข เพื่อนำ 
ผลการสำรวจสุขภาวะหนว่ยงาน ด้วย Happy Public Organization Index :HPI และความผาสุก (HAPPINOMETER) 
มาวิเคราะหแ์ละวางแผนนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ผลการดำเนินงาน พบว่า 

1. ผลการสำรวจสุขภาวะหน่วยงานด้วย Happy Public Organization Index :HPI 
สุขภาวะหน่วยงานค่าเฉลี่ย 30.56 ต้องรีบปรับปรุงทุกดา้นยกเว้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. ผลการสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง (HAPPINOMETER)  
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ร้อยละ 56.9 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 60 และ 

น้อยที่สุด คือผ่อนคลายดี (Happy Relax) ร้อยละ 46.4 รองลงไปคือ การงานดี (Happy Work-life) ร้อยละ 
47.6 และจิตวิญญาณดี (Happy Soul) รอ้ยละ 61.4 

3. ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรแหง่ความสุข 
    จากผลการสำรวจสุขภาวะหน่วยงาน ด้วย Happy Public Organization Index :HPI และความผาสุก 

(HAPPINOMETER) คณะทำงานมีความเห็นว่า สุขภาวะหน่วยงานต่ำจริง และตนเองรีบปรับปรุงทุกด้าน 
ส่วนบุคลากร มีความสุขโดยรวมต่ำ โดยเฉพาะประเด็นผ่อนคลายดี (Happy Relax) การงานดี (Happy 
Work-life) และจิตวิญญาณดี (Happy Soul) แต่ประเด็นที่ควรดำเนินการและต้องเฝ้าระวังคือ สุขภาพเงินดี 
(Happy Money) เพราะจะเป็นสาเหตุของปัญหาอื่น ๆ ตามมา 

คณะทำงานได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื ่อนองค์กรแหงความสุขของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรีที่จำเป็นและสามารถดำเนินการได้อย่างเปน็รูปธรรม คือ 

1. ส่งเสริมความผาสุก สุขภาพการเงินดี (Happy Money) ได้แก่ จ่ายค่าตอบแทน/ค่าจ้างลูกจ้าง  
ตรงตามกำหนดทุกเดือนและส่งเสริมการใช้และทำบัญชีครัวเรือน 

2. ส่งเสริมการเข้ารวมกิจกรรมในองค์กร เช่น การทำบุญขึ้นปีใหมก่ารจัดงานสงกรานต์ และอ่ืนๆ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร เช่น สนับสนุนการอบรม/ประชุม 
4. ส่งเสริมการผ่อนคลายดี (Happy Relax) ไดแ้ก่ จัดทำสนามออกกำลังกายที่หน่วยงาน 
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4. ประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรแหง่ความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 
4.1 ส่งเสริมความผาสุก สุขภาพการเงินดี (Happy Money) 

1. การจ่ายค่าตอบแทน/คา่จ้างลูกจ้าง ตรงตามกำหนดทุกเดือน 14 แห่ง 28 คน 
2. ส่งเสริมการใช้และทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 42 คน ร้อยละ 50.0 

4.2 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในองคก์ร 
1. การทำบุญขึ้นปีใหม ่ครั้ง มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 49 คน 
2. การจัดงานสงกรานต์ 1 ครั้ง มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 29 คน 
3. การจัดงานมุทิตาจิต 1 ครั้ง มีผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 60 คน 

4.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร สนับสนุนการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1 คน 
4.4 ส่งเสริมการผ่อนคลายดี (Happy Relax) จัดทำสนามออกกำลังกายที่หน่วยงาน 14 แห่ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
คณะทำงานและเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญและเขา้ใจปัญหาซึ่งกันและกัน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. จัดหาเงินสนับสนุนสภาพคล่องหรือการลงทุนเพ่ือข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับ 
2. ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไมจ่ำเป็น 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย การส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Government Excellence) 
โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ซึ่งใน
ส่วนของยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้มีการจัดทำ Roadmap แผนยุทธศาสตร์
กำลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญ
ในการชี้ขาดความสำเร็จในการทำงานทุกองค์กร ดังนั้นการสร้างความสุขในการทำงานแก่บุคลากรจึงเป็นกลไก
สำคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหคีรี เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัย
สนับสนุนให้เอื ้อต่อการทำงาน โดยการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริมความสุขในการทำงาน  
แก่บุคลากรในระยะยาวต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื ่อสำรวจสุขภาวะหน่วยงานและความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ของบุคลากรของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 
 2. เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพยุหะคีรี 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 

การดำเนินงาน 

 1. สำรวจสุขภาวะหน่วยงานด้วย Happy Public Organization Index : HPI จากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 
84 คน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและแปรผล ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 0 – 48  “ต้องรีบปรับปรุง” 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 49 – 56   “ต้องเพ่ิมความใส่ใจ” 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 57 – 73   “กำลังพัฒนา” 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 74 – 100  “น่าปลื้มที่สุด” 
 2. สำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) จากเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 84 คน พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อมูลและแปรผล ดังนี้ 
 - น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 - ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 3. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข เพื่อนำผลการสำรวจสุขภาวะหน่วยงาน ด้วย 
Happy Public Organization Index: HPI และความผาสุก (Happinometer) มาวิเคราะห์และวางแผน
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 
 4. วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 
 5. ดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 
 6. ประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 

ผลการดำเนินงาน 

1. ผลการสำรวจสุขภาวะหน่วยงานด้วย Happy Public Organization Index: HPI 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
28.6 
71.4 

อาย ุ
- ต่ำกว่า 30 ปี 
- 30 – 40 ปี 
- 41 – 50 ปี 
- ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 
 

 
42.8 
42.8 
14.4 

- 
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ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
การศึกษาสูงสุด 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ปวช. 
- ปวส. 
- ปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 

 
14.3 
14.3 
14.3 

- 
- 

57.1 
- 

สถานภาพสมรส 
- โสด 
- แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 
- แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 

 
28.6 
57.1 
14.3 

จำนวนบุตร 
- ไม่มี 
- 1 คน 
- 2 คน 
- มากกว่า 2 คน 

 
28.6 
14.3 
57.1 

- 
งานที่ท่านทำเป็นงานลักษณะ 
- งานด้านบริหาร 
- งานด้านการบริการ 
- งานด้านสนับสนุน 

 
14.4 
42.8 
42.8 

ท่านปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง 
- ระดับหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหลุ่มงาน/หัวหน้างาน 
- ระดับปฏิบัติงาน 

 
14.3 
85.7 

ประเภทการจ้างงาน 
- ข้าราชการ 
- ลูกจ้างชั่วคราว 

 
42.8 
57.2 

สายงาน 
- นักวิชาการสาธารณสุข/ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- พนักงานธุรการ 
- พนักงานพิมพ์ 
- พนักงานสถานที ่

 
42.8 
14.3 

- 
14.3 
28.6 

ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด 
- 3 ปี หรือน้อยกว่า 
- เกิน 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 
- เกิน 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 

 
- 

42.8 
14.3 
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ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
- 10 ปีขึ้นไป 28.6 
ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ท่านลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง 
- ไม่เคยลาออก 
- 1 – 3 ครั้ง 
- มากกว่า 3 ครั้ง 

 
100.0 

- 
- 

รายได้ต่อเดือน (รายได้+เงินเดือน+ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ) 
- น้อยกว่า 20,000 บาท 
- 20,001 – 30,000 บาท 
- 30,001 – 50,000 บาท 

 
57.2 
42.8 

- 

    1.2 ผลการวิเคราะห์สุขภาวะหน่วยงาน 

กิจกรรม ระดับคะแนน การแปรผล 
1. องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่บอมรับของสังคม 50 ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 75 น่าปลื้มที่สุด 
3. ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทำงาน 0 ต้องรีบปรับปรุง 
4. ระบบและกลไกการจัดสวัสดิการบุคลากร 0 ต้องรีบปรับปรุง 
5. ระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากร 25 ต้องรีบปรับปรุง 
6. ระบบและกลไกของความก้าวหน้าในอาชีพ 0 ต้องรีบปรับปรุง 
7. ระบบและกลไกการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 50 ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
8. การดูแลความสุขของครอบครัวบุคลากร 0 ต้องรีบปรับปรุง 
9. การจัดการบุคลากรให้ทำงานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ 25 ต้องรีบปรับปรุง 
10. การประเมินสุขภาพของบุคลากร (ดัชนีมวลกาย/ รอบเอว, 
สัดส่วนเอวต่อสะโพก, ผลการตรวจทางคลินิก, ผลการตรวจ
สุขภาพประจำปี) 

50 ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 

11. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 50 ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
12. การจัดการความเครียดของบุคลากร 50 ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
13. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย/การตายที ่มี
สาเหตุจากการทำงาน 

25 ต้องรีบปรับปรุง 

14. การส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร 75 น่าปลื้มที่สุด 
15. การส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร 50 ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
16. การส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการ
ทำงาน 

25 ต้องรีบปรับปรุง 

17. ผู้นำสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง 25 ต้องรีบปรับปรุง 
18. บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร 25 ต้องรีบปรับปรุง 
19. บรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความสุขของบุคลากร 
(อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ) 

50 ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 
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กิจกรรม ระดับคะแนน การแปรผล 
20. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี (อาทิ การจัดสถานที่ให้เอ้ือต่อ
การทำงาน) 

25 ต้องรีบปรับปรุง 

21. ความปลอดภัยในการทำงาน 25 ต้องรีบปรับปรุง 
22. การกำกับดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุข 0 ต้องรีบปรับปรุง 
23. การสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร 25 ต้องรีบปรับปรุง 
24. การเรียนรู้การสร้างสุขในองค์กร 25 ต้องรีบปรับปรุง 
25. การสนับสนุนทรัพยากรสร้างสุขจากองค์กร 25 ต้องรีบปรับปรุง 
26. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข 25 ต้องรีบปรับปรุง 
27. กระบวนการประเมินองค์กรสร้างสุข 25 ต้องรีบปรับปรุง 
28. ความสำเร็จ 62.50 กำลังพัฒนา 
29. การบริหาร 15.00 ต้องรีบปรับปรุง 
30. สุขภาพกาย-ใจ 38.89 ต้องรีบปรับปรุง 
31. บรรยากาศ 30.00 ต้องรีบปรับปรุง 
32. การลงทุน 20.83 ต้องรีบปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 30.56 ต้องรีบปรับปรุง 

 จากตารางบุคลากรสุขภาวะหน่วยงานค่าเฉลี่ย 30.56 ต้องรีบปรับปรุงทุกด้านยกเว้น ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

2. ผลการสำรวจวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 

ระดับความผาสุก ร้อยละ เฉลี่ย 
1. สุขภาพกายดี (Happy Body) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
42.8 
57.2 

62.9 

2. ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
71.4 
28.6 

46.4 

3. น้ำใจดี (Happy Heart) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
57.2 
42.8 

58.6 

4. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
28.6 
71.4 

61.4 

5. ครอบครัวดี (Happy Family) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 
 

 
42.8 
57.2 

64.3 
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ระดับความผาสุก ร้อยละ เฉลี่ย 
6. สังคมดี (Happy Society) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
28.6 
71.4 

61.9 

7. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
71.4 
28.6 

79.2 

8. สุขภาพเงินดี (Happy Money) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
57.2 
42.8 

68.7 

9. การงานดี (happy Money) 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
71.4 
28.6 

47.6 

10. เฉลี่ยภาพรวม 
- น้อยกว่า ร้อยละ 60 ปี 
- ตั้งแต่ร้อยละ 60 ปีขึ้นไป 

 
71.4 
28.6 

56.9 

จากตารางบุคลากร มีค่าเฉลี่ยภาพรวม ร้อยละ 56.9 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 60 และน้อยที่สุด 
คือ ผ่อนคลายดี (Happy Relax) ร้อยละ 46.4 รองลงไป คือ การงานดี (Happy Work-Life) ร้อยละ 47.6 
และจิตวิญญาณดี (happy Soul) ร้อยละ 61.4 

3. ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากผลการสำรวจสุขภาวะหน่วยงานด้วย Happy Public Organization Index : HPI และความผาสุก 

(Happinometer) คณะทำงานมีความเห็นว่า สุขภาวะหน่วยงานต่ำจริง และต้องรีบปรับปรุงทุกด้าน  
ส่วนบุคลากร มีความสุขโดยรวมต่ำ โดยเฉพาะประเด็นผ่อนคลายดี (Happy Relax) การงานดี (Happy 
Work-Life) และจิตวิญญาณดี (Happy Soul) แต่ประเด็นที่ควรดำเนินการและต้องเฝ้าระวังคือ สุขภาพเงินดี 
(Happy Money) เพราะจะเป็นสาเหตุของปัญหาอื่น ๆ ตามมา 

คณะทำงานได้กำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี ที่จำเป็นและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ 

1. ส่งเสริมความผาสุก สุขภาพการเงินดี (Happy Money) ได้แก่ จ่ายค่าตอบแทน/ค่าจ้างลูกจ้าง  
ตรงตามกำหนดทุกเดือนและส่งเสริมการใช้และทำบัญชีครัวเรือน 

2. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในองค์กร เช่น การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การจัดงานสงกรานต์ และอ่ืน ๆ  
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร เช่น สนับสนุนการอบรม/ประชุม 
4. ส่งเสริมการผ่อนคลายดี (Happy Relax) ได้แก่ จัดทำสนามออกกำลังกายที่หน่วยงาน 
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4. แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี  

แผนการพัฒนาความผาสุกของบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 

โครงการ/งาน : เสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคลากรมีความผาสุกแต่ละด้าน มากกว่าร้อยละ 60 
งบประมาณ : -   แหล่งงบประมาณ : - 
ผู้รับผิดชอบ : นายวิษณุ มากบุญ  ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
วิธีการดำเนินงานและผลงาน :  

วิธีการดำเนินงาน ผลงาน (ตามเป้าหมายกิจกรรม) 

กิจกรรมหลกั เป้าหมาย 
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รวม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

1. ส่งเสรมิ
ความผาสุก 
สุขภาพการเงิน
ดี (Happy 
Money) 

           

1.1 จ่าย
ค่าตอบแทน/
ค่าจ้างลูกจ้าง 
ตรงตาม
กำหนดทุก
เดือน 

ทุกคน 28 100         

1.2 ส่งเสริม
การใช้และทำ
บัญชีครัวเรือน 

ทุกคน 42 50         

2. ส่งเสรมิการ
เข้าร่วม
กิจกรรมใน
ชุมชน 

           

2.1 การทำบุญ
ขึ้นปีใหม่ 

1 ครั้ง   1 100       

2.2 การจัดงาน
สงกรานต ์

1 ครั้ง     1 100     

3. ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ของ
บุคลากร 

           

3.1 สนับสนุน
การอบรม/
ประชุม 
 

คน     1      
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วิธีการดำเนินงาน ผลงาน (ตามเป้าหมายกิจกรรม) 

กิจกรรมหลกั เป้าหมาย 
ตค.-ธค. มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. รวม 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

4. ส่งเสรมิการ
ผ่อนคลายดี 
(Happy 
Relax) 

           

4.1 จัดทำ
สนามออก
กำลังกาย 

14 ที่ 14 100         

 5. ประเมินผลการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี 
 5.1 ส่งเสริมความผาสุก สุขภาพการเงินดี (Happy Money) 
  5.1.1 การจ่ายค่าตอบแทน/ค่าจ้างลูกจ้าง ตรงตามกำหนดทุกเดือน 14 แห่ง 28 คน 
  5.1.2 ส่งเสริมการใช้และทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 42 คน ร้อยละ 50.0 
 5.2 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในองค์กร 
  5.2.1 การทำบุญขึ้นปีใหม่ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 49 คน 
  5.2.2 การจัดงานสงกรานต์ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29 คน 
  5.2.3 การจัดงานมุทิตาจิต 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน 
 5.3 ส่งเสริมการผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
  สนับสนุนการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัง 1 คน 
 5.4 ส่งเสริมการผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
  จัดทำสนามออกกำลังกายที่หน่วยงาน 14 แห่ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

คณะทำงานและเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญและเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

1. จัดหาเงินสนับสนุนสภาพคล่องหรือการลงทุน เพ่ือข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับ 
2. ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่จำเป็น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค ์

 
บทสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข  

วิสัยทัศน์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลาดยาว 

“เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ให้บริการประทับใจเจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงานและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพ” 

การขับเคลื่อนนโยบายองค์กรแห่งความสุข 
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ดัชนีความสุข รายมิติบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลาดยาว 

 
 

มีการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เพื่อการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 

โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทการจัดโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งบประมาณที่
จัดสรร 

(มี/ไม่มีก็ได้) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  

สุขภาพดี Happy Body  

1. กิจกรรม "ตรวจสุขภาพ
ประจำปี" 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ พฤษภาคม  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

2. กิจกรรมส่งเสริมการออก
กำลังกาย 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัดCUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ ทุกวันพุธเวลา  
15.30- 16.30 น. 

 ทำร่วมกับ CUP 

ผ่อนคลาย Happy Relax  

1. กิจกรรมการผ่อนคลายกัน 
วันทำงาน (ห้อง Relax 
room) 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ ทุกวันเวลา  
12.00- 13.00 น. 

 ทำร่วมกับ CUP 

2. ปรับภูมิทัศน์และการจัด
สถานท่ีน่าอยู่น่าทำงาน 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัดCUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 
2 และ 4 

 ทำร่วมกับ CUP 

3. กิจกรรมการบริหาร
ความเครยีด และทักษะการ
ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 
  

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 
2 และ 4 

 ทำร่วมกับ CUP 

72.8
75.63

78.74

80.27
61.8

69.42

73.8

78.68

75.02

Happy Body

Happy Brain

Happy Family

Happy Heart

Happy MoneyHappy Relak

Happy Society

Happy Soul

Happy Work Life
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โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทการจัดโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งบประมาณที่
จัดสรร 

(มี/ไม่มีก็ได้) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

น้ำใจดี Happy Heart  

1. กิจกรรมวันเกดิสุขใจ  
จัดอวยพรวันเกิดให้กับ
เจ้าหน้าท่ีทุกเดือนในวัน
ประชุมประจำเดือน 



  

จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ ในวันประชุม
ประจำเดือน 

 ทำร่วมกับ CUP 

จิตวิญญาณดี Happy Soul 

1. กิจกรรมธรรมะบรรยาย 
"ธรรมกับการทำงานอย่าง 
มีความสุข 



  

จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ 4 สิงหาคม 2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

2. กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันปีใหม่ 2564 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ มกราคม  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

3. กิจกรรมการมุฑิตาจิต
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสและ 
ผู้เกษียณอายุราชการ 



  

จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ กันยายน  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

ครอบครัวดี Happy Family 

1. กิจกรรมครอบครัวดี  
สืบสานประเพณีสงกรานต ์

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ เมยายน  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

สังคมดี Happy Society  

1.กิจกรรมนันทนาการ  
การสื่อสารภายในองค์กร 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ พฤษภาคม  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

2. กิจกรรมจติอาสาทำความ
ดีด้วยหัวใจ 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ ตุลาคม - 
กันยายน  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

3. กิจกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น/ 
คนดีศรสีาธารณสุข/บุคลากร
ดีเด่น  



  

จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ มีนาคม  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

ไฝ่รู้ดี Happy Brain  

1. กิจกรรมแนะนำเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ตามระเบียบ กฎหมายที่
กำหนดแก่บุคลากร 



  

จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ พฤษภาคม  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

การเงินดี Happy Money  

1. กิจกรรมการเสริมสร้าง
สุขภาพทางการเงิน 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ มีนาคม - 
กันยายน  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 
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โครงการ/กิจกรรม 
ประเภทการจัดโครงการ/

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

งบประมาณที่
จัดสรร 

(มี/ไม่มีก็ได้) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การงานดี Happy Work-life 

1. กิจกรรมผู้บริหารพบ
บุคลากร (การประชุม
ประจำเดือนสญัจร) 



  

จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ ตุลาคม - 
กันยายน  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

2. กิจกรรมการเสริมสร้าง
การทำงานอย่างมีความสุข 

 จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ สิงหาคม  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

3. กิจกรรมโครงการสร้างสุข
ในองค์กรเช่ือมสัมพันธ์ 
Buddy ต่าง GEN 



  

จัดภายในหน่วยงาน จนท.สังกัด CUP
ลาดยาวทุกคน 

คน ไม่ใช้งบ กันยายน  2564 

 ทำร่วมกับ CUP 

กระบวนการเพื่อให้การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขประสบผลสำเร็จ 

โดยการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมีความสุขในการทำงาน การมีกระบวนการ
ในการสร้างความผูกพันในองค์เน้นการทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ตามประเด็น Happinometer ดังนี้ 

สุขภาพดี Happy Body 

กิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรทำมา 
1. กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี" เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลาดยาวได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ

ให้แก่บุคลากรในสังกัด และประเมินภาวะเสี่ยง 
2. กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร 

ในสังกัดมีการออกกำลังกายตามความสนใจ และประเมินผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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ผ่อนคลาย Happy Relax 

1. กิจกรรมการผ่อนคลายกัน วันทำงาน (ห้อง Relax room) 
2. ปรับภูมิทัศน์และการจัดสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน 
3. กิจกรรมการบริหารความเครียด และทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 

 

น้ำใจดี Happy Heart 

กิจกรรมวันเกิดสุขใจ จัดอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกเดือนในวันประชุมประจำเดือน 

 

 

 

 

 

 

จิตวิญญาณดี Happy Soul 

สร้างสติ ปรับความคิด ชีวิตมีสุข 
1. มีการกิจกรรมธรรมะบรรยาย "ธรรมกับการทำงานอย่างมีความสุข ให้กับบุคลากรในสังกัดในทุกระดับ 
2. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ซึ่งทำเป็นกิจกรรมในการสืบสานประเพณีต่อเนื่องทุกปี 
3. กิจกรรมการมุฑิตาจิตเจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้เกษียณอายุราชการ 
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ครอบครัวดี Happy Family 

กิจกรรมครอบครัวดี สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคมดี Happy Society 

1. กิจกรรมนันทนาการ การสื่อสารภายในองค์กร 
2. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 
3. กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น/ คนดีศรีสาธารณสุข/ บุคลากรดีเด่น 
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ไฝ่รู้ดี Happy Brain 

กิจกรรมแนะนำเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดแก่บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเงินดี Happy Money 

การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรในทุกระดับ โดยการปลูกผัก
สวนครัวจำหน่ายจากพื้นที่ด้านหลังของโรงพยาบาล และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีการเงินเพื่อควบคุม
รายรับ-รายจ่ายให้เหมาะสม 

ผลลัพธ์ระดับองค์กร 

 1. การประเมินสุขภาวะองค์กร (ครั้งก่อน) 
 2. การประเมินสุขภาวะองค์กร (ครั้งล่าสุด) 

แสดงการประเมินความสุขระดับบุคคลของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลาดยาว 
 

 

 

 

 

ความสําเร็จ, 54.77

การบริหาร, 61.09

สุขภาพกาย-ใจ, 58.96

บรรยากาศ, 61.91

การลงทุน
53.43
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ผลลัพธ์ระดับบุคคล 

การประเมินความสุขระดับบุคคลของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลาดยาว 
ลำดับ รายละเอียด  ค่าเฉลี่ย  

1 โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน    79.13  

2 ปัจจุบันท่านออกกำลังกาย โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน    47.02  

3 ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น หรือไม่    97.94  

4 ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้าเบียร์ไวน์สาโทหรือสุราพื้นบ้าน
หรือไม่ 

   70.18  

5 โดยรวมแล้ว ท่านพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่    71.79  

6 โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนเพียงพอหรือไม่    70.64  

7 โดยรวมแล้ว ใน 1 สัปดาห์ท่านทำกิจกรรมเพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ 
ดูหนัง ฟังเพลง ซ็อปปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่ 

   68.81  

8 โดยรวมแล้ว ท่านมีความเครียด (เครียดจากการทำงาน/เรื่องครอบครัว/เรื่องอ่ืนๆ) 
บ้างหรือไม่ 

   74.77  

9 โดยรวมแล้ว ท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง หรือไม่    66.74  

10 เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับปัญหาได้ หรือไม่    76.83  

11 โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้าง หรือไม่    82.34  

12 โดยรวมแล้ว ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง หรือไม่    82.11  

13 โดยรวมแล้ว ท่านเต็มใจและยินดี ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือไม่    85.55  

14 โดยรวมแล้ว ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่าการ
บริจาคสิ่งของ หรือไม่ 

   75.46  

15 โดยรวมแล้ว ท่านได้ทำกิจกรรมที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และมีประโยชน์ต่อสังคม 
เช่น การคัดแยกขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 

   80.73  

16 โดยรวมแล้ว ท่านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน หรือไม่    76.15  

17 โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ หรือไม่    69.72  

18 โดยรวมแล้ว ท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่สำนักผิด    80.05  

19 โดยรวมแล้ว ท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำ หรือมีส่วนรับผิดชอบ    82.11  

20 โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณหรือช่วยเหลือท่าน     7.84  

21 ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่    79.13  

22 ท่านทำกิจกรรม (ออกกำลังกาย ทำบุญ ซื้อของ ฯลฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว     3.85  
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ลำดับ รายละเอียด  ค่าเฉลี่ย  

23 โดยรวมแล้ว ท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน หรือไม่    87.16  

24 โดยรวมแล้ว เพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่าน หรือไม่    76.83  

25 โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม หรือไม่    83.26  

26 โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่    77.52  

27 โดยรวมแล้ว เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน 
หรือไม่ 

   74.54  

28 โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข หรือไม่    61.56  

29 โดยรวมแล้ว ทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่     5.92  

30 โดยรวมแล้ว ท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ 
หรือไม่ 

    8.67  

31 โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่     0.73  

32 ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเอง หรือไม่ 

   69.72  

33 ท่านรู้สึกว่า การผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่    66.28  

34 ท่านผ่อนชำระหนี้ตามกำหนดเวลาทุกครั้ง หรือไม่    85.78  

35 โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่    45.87  

36 โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน 

   57.80  

37 งานของท่าน มีความท้าทายและส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือไม่    71.56  

38 งานของท่าน มีความชัดเจนของโอกาสในการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ หรือไม่    61.70  

39 งานของท่าน ในขณะนี้มีความมั่นคง หรือไม่    73.62  

40 ในการทำงาน ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับ
นายจ้าง หรือหัวหน้างาน หรือไม่ 

   70.64  

41 ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน/พรบ.ข้าราชการ 2551/
พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2547/กฎหมายอ่ืน ๆ จากองค์กรของท่าน หรือไม่ 

   77.06  

42 ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้างเหมาะสม หรือไม่    70.64 

43 ความถูกต้อง ของการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับเป็นอย่างไร    90.60  

44 ความตรงเวลา ของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับเป็นอย่างไร    90.37  

45 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับ คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำงาน     66.06  
46 ท่านได้รับ การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพท่ีดีจากองค์กร หรือไม่    76.61  
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ลำดับ รายละเอียด  ค่าเฉลี่ย  

47 ท่านพึงพอใจ ต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่    74.31  

48 ท่านพึงพอใจ กับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ หรือไม่    71.56  

49 โดยรวมแล้ว ที่ทำงานของท่านให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม หรือไม่    77.75  

50 โดยรวมแล้ว ความสัมพันธ์ในที่ทำงานของท่านเหมือนพี่เหมือนน้อง หรือไม่    77.29  

51 โดยรวมแล้ว ท่านสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานในที่ทำงาน หรือไม่    80.28  

52 ในที่ทำงานของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทำงานระหว่างกัน
หรือไม่ 

    2.48  

53 ท่านจะแนะนำญาติ/เพื่อน/คนรู้จักมาทำงานที่องค์กรของท่าน หรือไม่    75.00  

54 ท่านจะแนะนำญาติ/เพื่อน/คนรู้จักมาทำงานที่องค์กรของท่าน หรือไม่    65.14  

55 หากมีใครกล่าวถึงองค์กรในทางที่ไม่เหมาะสมท่านจะปกป้ององค์กรของท่าน หรือไม่    80.73  

56 ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ทำงานในองค์กรนี้ หรือไม่    81.65  

57 ขณะที่ทำงานอยู่ในองค์กรนี้ หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเม่ือสำเร็จการศึกษา
แล้ว ท่านจะทำงานต่อหรือว่าลาออก 

   78.67  

58 ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปทำงานท่านพร้อม
ที่จะไปหรือไม่ 

   71.33  

59 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่านทำงานในปัจจุบัน หรือไม่    77.29  

60 ท่านทุ่มเททำงาน เพ่ือประโยชน์ขององค์กรของท่าน หรือไม่    82.80  

61 ท่านเป็นคนคิดใหม่ ทำใหม่ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่าน หรือไม่    75.00  

62 ในแต่ละวัน ท่านทำงานอย่างมีเป้าหมาย หรือไม่    77.98  
63 ท่านรู้สึกว่าโดยเฉลี่ย ในหนึ่งสัปดาห์ท่านทำงานกี่วัน    71.10  

64 ท่านรู้สึกว่าโดยเฉลี่ย ท่านทำงานวันละกี่ชั่วโมง    40.83  

65 ท่านรู้สึกว่าได้พักผ่อนโดยเฉลี่ย (ไม่รวมการนอนหลับตอนกลางคืน) วันละกี่ชั่วโมง    57.11  

66 หน่วยงานของท่าน มีความยืดหยุ่นในการทำงาน หรือไม่ (เช่น ความยืดหยุ่นในการ
ทำงานนอกสถานที่ ไม่ต้องเข้างาน/ออกงานตามเวลาที่กำหนด/สามารถเลือกวันหยุด
ของตนเองได้ ฯลฯ) 

   73.17  

67 ท่านทำงานตรงตามวุฒิการศึกษา หรือไม่    76.38  

68 ปัจจุบันความสุขของท่านอยู่ในระดับใด    75.02  

69 Happy Body/ สุขภาพกายดี    62.80  
70 Happy Relax/ ผ่อนคลายดี    71.56  

71 Happy Heart/ น้ำใจดี 81.24 
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ลำดับ รายละเอียด  ค่าเฉลี่ย  

72 Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 79.17 
73 Happy Family/ ครอบครัวดี    80.05  

74 Happy Society/ สังคมดี    74.94  

75 Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี    76.38  

76 Happy Money/ สุขภาพเงินดี    63.93  

77 Happy Work Life (Happy Plus)/ การงานดี     5.15  
78 ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม    75.02  

79 Say    75.84  

80 Stay    75.76  

81 Strive    78.59  

82 ความผูกพัน    76.63  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บุคลากรสาธารณสุขมีปัญหา  Happy Brain/ ไฝ่รู้ดี 
0-24.99 หมายถึง ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 50.00-74.99 หมายถึง มีความสุข 
25.00-49.99 หมายถึง ไม่มีความสุข 75.00-100.00 หมายถึง มีความสุขอย่างยิ่ง 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จนั้นองค์กรจะต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งหลักสำคัญที่เป็น
แกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คือ ความเป็นผู้นำ  (Leadership Engagement) 
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งข้ึนอยู่กับจริยธรรมและการให้คุณค่า (Values and Ethics)  

การมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้นำต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำงาน ต้องมี “สติ” รู้ตระหนักในหน้าที่
อันควรทำและไม่ควรทำทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีชีวิตที่มีทั้ง “คุณค่า” และ “คุณภาพ” เพรา ะความสุขกับ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน สุขอย่างมีสติ และ สุขอย่างมีคุณภาพ ถือ เป็นเรื ่องธรรมดาแต่มีความสำคัญยิ่ง  
ต่อองค์กร คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ผู้นำมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างทายาทในการทำงาน สร้างทีมงาน  
ที่แข็งแกร่งให้เป็นที่ยอมรับ  

นอกจากความเป็นผู้นำ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรแล้ว ยังมีเงื่อนไขจำเป็น ต่อการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข อยู่ที่บุคคล 3 ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันคือ  

1. ผู้บริหารองค์กร  
2. ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร  
3. บุคลากรทุกคนในองค์กร 
องค์กรที่มีความสุขว่า จะต้องประกอบด้วยหัวใจสำคัญหลายอย่าง คือ การทำงานเป็นทีม การมีความสุข

มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีนำไปสู่ความก้าวหน้า  
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขในเครือข่ายบริการอำเภอลาดยาวผู้บริหารจะกำหนด
เป้าหมายร่วมกันของคนในองค์กรในการสร้างสุข เพื่อช่วยนำทางและทำให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายขององค์กร 
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดตั้งทีมสร้างสุข (Happy Building Team) มีทีมรับผิดชอบการดำเนินงานสร้างสุของค์กร 
จะทำให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการ และกิจกรรมขององค์กรได้ชัดเจน มีการประสานความร่วมมือในทีม
และเกิดการเป็นเจ้าทั้งจากทีมผู้บริหารและบุคลากร โดยมีการพัฒนางานสร้างสุขควรจะต้องมีการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างสุข  

2. การจัดทำปฏิทินองค์กร (Workplace Calendar) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร
เพ่ือให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการทำงานของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมกิจกรรม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทสรุปผูบ้ริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแหง่ความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หนองบัวเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดมั ่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  
4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานฯ ที่เป็นรูปธรรมได้นั้น เกิดจากการที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และบุคลากรในหน่วยงานเห็นความส ำคัญของ 
การส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” เนื่องจากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติและเกิด 
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ และส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติเอง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื ่อง  

และเป็นรูปธรรม 
3. มีการประเมินสุขภาวะองค์กรภาครัฐ (HPI) และความสุขรายบุคคล (Happinometer) อย่างต่อเนื่อง

ทุกปี และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างอย่างแท้จริง 
4. ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการทำงานของหน่วยงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 องค์กรแห่งความสุข คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้
ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดและหลักการในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขแบบ
ความสุข 8 ประการ  
คือ 1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body) 
 2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) 
 3. การเป็นผู้ที่นักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) 
 4. การเปน็ผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (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
ได้ว่า องค์กรแห่งความสุขที่แท้จริงขององค์กร มีเรื่องใดมาก น้อย สภาพบริบท ทุนเดิมและวัฒนธรรมองค์กร
เป็นอย่างไร การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร แต่เป็นหน้าที่ของ
ทุกคนในองค์กรที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงาน ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 
ของคนทำงาน การสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องสร้างสมดุลของการทำงานให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญา เพ่ือขับเคลื่อนองคก์รสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ หรือองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การสร้างองค์กรแห่งความสุข และนำไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จนั้น องค์กรจะต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือ ทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งหลักสำคัญ 
ที่เป็นแกนกลางจะต้องปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ คือ ความเป็นผู้นำ (Leadership Engagement) 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Worker Involvement) ซึ่งขึ้นอยู่จริยธรรมและการให้คุณค่า (Values and Ethics) 
เมื่อคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานตามที่ตนถนัดและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม  
ก็จะทำให้ได้คนเก่งไว้ในองค์กร ซึ่ง่สงผลต่อผลิตผลขององค์กรที่ จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง
แน่นอน 

285



  
 

286



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองฉาง  จังหวัดอทุัยธาน ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การตระหนักถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมุ่งเน้นด้านบริการสุขภาพตามมาตรฐานที่นำมิติจิตใจเข้ามา
บูรณาการของผู้นำองค์กรจนเกิดเป็นนโยบายที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มากขึ ้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที ่เริ ่มรู ้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโรงพยาบาล และมุ ่งเน้น
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจปัจจุบัน (ปี 2564) เพ่ือให้การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลหนองฉาง
เป็นไปอย่างคล่องตัวและครอบคลุมมากขึ้น โรงพยาบาลหนองฉางได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน พัฒนาทีมสร้างสุขของโรงพยาบาลอย่างเป็น
รูปธรรม  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การสนับสนุนจากผู้บริหารและทีมนํามีส่วนสำคัญในความสำเร็จ และความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหนา้ที่

ทุกระดับ  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
มีการสร้างความรู้ในการออมเงินและการลงทุน เพื่ออนาคตเจ้าหน้าที่ไม่มีหนี้ การไม่มีหนี้เป็นปัจจัย

สำคัญของความสุขในการดำเนินชีวิตของคนทุกคน ถ้าบุคลากรไม่มีหนี้ มีเงินออม มีการแบ่งใช้เงินที่ดี ชีวิต
ครอบครัวดี ไม่มีภาวะความเครียดจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

ตัวช้ีวัดองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ปีดำเนินการ 

2560 2562 2564 
1 คะแนนเฉลี่ย Happy Body >60% 66.86 66.00 63.70 
2 คะแนนเฉลี่ย Happy Relax >60% 52.06 56.57 56.39 
3 คะแนนเฉลี่ย Happy Soul >60% 67.49 69.73 68.82 
4 คะแนนเฉลี่ย Happy Society >60% 61.31 63.77 63.25 
5 คะแนนเฉลี่ย Happy Brain >60% 58.76 62.73 60.01 
6 คะแนนเฉลี่ย Happy Family >60% 61.76 64.92 66.21 
7 คะแนนเฉลี่ย Happy Money >60% 48.9 51.96 54.86 
8 คะแนนเฉลี่ย Happy Heart >60% 65.04 69.23 68.05 
9 คะแนนเฉลี่ย Happy Work Life >60% 61.91 64.55 67.89 
10 Total AVR >60% 60.45 63.27 63.24 

จากผลสำรวจความสุขบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลหนองฉางดังได้กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารทราบ ประกอบการ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นด้านบริการสุขภาพ
ตามมาตรฐานบูรณาการมิติจิตวิญญาณส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมเติมอย่าง
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ต่อเนื่อง เช่น โครงการแก้ปัญหาหนี้สิน ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการรวมหนี้/จัดการหนี้สิน+คลินิกแก้หนี้ การจัดตั้ง
ทีมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรที่เป็นรูปธรรม การรวมกลุ่มจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ตามความถนัด
และความสนใจของเจ้าหน้าที่เพ่ือสร้างความผ่อนคลาย 

 
“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) ซึ่งการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ข้างต้นให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ปัจจัยหลักสำคัญคือบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง เป็นทรัพยากรบุคคล 
ที่มีคุณค่า มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร จึงควรต้องได้รับการดูแลและพัฒนา ตลอดจนเตรียม 
ความพร้อม เพื่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั ้งไว้ และสามารถ บริหาร  
การเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งนี้การสรรหา คัดเลือก และการ ธํารงรักษา
คนดี คนเก่งนั้น ถือได้ว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้องค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้อย่าง ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) มีเป้าหมายที่จะให้กําลังคนด้านสุขภาพ เป็นคนดี 
มีคุณค่า และมีความผาสุกในการทำงาน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2562)  

จากการดำเนินการของ โรงพยาบาลหนองฉาง ในการเสริมสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรและวัดความสุข
ในระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร (Happy Public Organization index)  ปีงบประมาณ 2563 
พบว่า ในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 63.27 ซึ่งสูงขึ้นจากการประเมินที่ผ่านมา (ปี 2560 ค่ารวม เฉลี่ยเท่ากับ 60.45) 
อย่างไรก็ตาม มิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การเงินดีและผ่อนคลายดีองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งการดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทํางาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลส ำคัญ
และเป็นกําลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม การสร้าง ความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัย
สำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุข ในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น
ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียด 
จากการทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ ้นจากการท ำงาน
เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้ม ที่ดีขึ้น และในปีงบประมาณ 
2564 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด้านบุคลากรที่ เป็นเลิศ แผนงานที่ 10 การพัฒนา ระบบบริหารจัดการ
กําลังคนกําลังคนด้านสุขภาพ มี 3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด ซึ่ง โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุขเป็นโครงการหนึ่ง โรงพยาบาลหนองฉาง ดำเนินการขับเคลื่อน ความสุขของบุคลากร
สาธารณสุขในโรงพยาบาลหนองฉาง โดยจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง ความสุขเพ่ือพัฒนาสู่องค์กร
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผลคนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นํารุ่นใหม่ และ พัฒนาคนให้เก่งกล้า เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างสุขให้กับองค์กร  

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

ตนเอง ครอบครัว และสังคม ผ่านองค์ประกอบแห่งความสุข 8 ประการ  
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กลุ่มเป้าหมาย  
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  
“Happy 8 ความสุขไม่รู้จบ” นั้นจะทำให้ทุกคนเข้าใจและได้เรียนรู้วิถีสร้างสมดุลชีวิตด้วยโลก ความสุข 

3 ใบที่ทับซ้อนกัน ได้แก่ โลกของตนเอง ครอบครัว และสังคม Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนา 
คนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้ องค์กรมีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนําพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (การจัดการองค์กรโดย เน้นการจัดการ 
“คน” เป็นหลัก) โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต 
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเป็นสมาชิกท่ีดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม โดยมีความสุขท่ีแท้จริงบนพื้นฐาน ความสุข 8 ประการ
ที่สมดุลกับชีวิต ประกอบด้วย  

1. การเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่น (Happy Body) คือ มีสุขภาพแข็งแรง 
ทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน  

2. การเป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น (Happy Heart) คือ การมีน้ำใจ การคิดถึงคนอื่น มีน้ำใจเอื้ออาทร
ต่อกันและกัน การรู้บทบาทของเจ้านาย ลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ และผลของการ
กระทำของตนเองต่อสิ่งต่าง ๆ  

3. การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) คือ การรู้จักการผ่อนคลายกับสิ่ง
ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เมื่อชีวิตในการทำงาน และหรือการดำเนินชีวิตประจำวันมีความเครียดต้องหาวิธี 
ผ่อนคลาย เพ่ือรักษาสมดุลของชีวิตไว้  

4. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงาน (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้การพัฒนา
ตัวเองตลอดเวลา เพ่ือให้เป็นมืออาชีพ และเพ่ือให้เกิดความม่ันคงก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน  

5. การเป็นผู ้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul) คือ การเป็นผู ้ที ่ม ีคุณธรรม โดยเฉพาะ 
หิริโอตัปปะ (ความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำของตน) ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ 
ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และเป็นคุณธรรมที่สำคัญต่อการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ ควรมีคุณธรรมอื่น ๆ เช่น 
การเป็นคนดี มีศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ 
วินัย ตรงต่อเวลา เป็นต้น  

6. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ เป็นผู้ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จักใช้ เป็นหนี้อย่างมีเหตผุล  
มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกล่าวว่าเป็นบุคคลที่สามารถจัดการรายรับ-รายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัวได้  

7. การเป็นผู้ที่รักและตูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและ มั่นคง 
ให้ความสำคัญต่อครอบครัว และครอบครัวเป็นกําลังใจที่ดีในการทำงาน เป็นกําลังใจเมื่อต้องเผชิญกับ ปัญหา
หรืออุปสรรคในชีวิต การมีครอบครัวเข้มแข็ง จะทำให้สังคมม่ันคงด้วย  

8. การเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/สังคมของตนเองได้ (Happy Society) คือ การเป็นสมาชิกที่ดีของ 
องค์กรและสังคม  
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จากผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากร รวมทั้งการพิจารณาจุดที ่น่าจะเป็นปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบต่อความสุขด้านต่าง ๆ ข้างต้น ตามกระบวนการจัดทำแผนสร้างสุข โดยพิจารณาจัดทำแผนงาน/ 
โครงการที่สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งจะครอบคลุมถึงทฤษฎี Positive Psychology ในภาพรวมของหน่วยงาน
โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนความสุขในโรงพยาบาลหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนความสุขของหน่วยงานที่สอดคล้องกับบริบทดำเนินการได ้ตาม Happy 8  

1. Happy Body  
สถานการณ์ 1. คะแนนเฉลี่ย Happy Body ร้อยละ 66  

2. ผลการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับการตรวจฯ พบความเสี่ยงอย่างน้อย BMI  
   มากกว่า เกณฑ์ปกติ เพ่ิมข้ึน พบภาวะความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือที่จะได้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการออกกําลังกาย การลดความเครียด 
ที่เกิดจากการทำงานและการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)  
รวมถึงต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบางประเภท เช่น โรคอ้วน เป็นต้น  

ตัวช้ีวัด  1. BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ - เริ่มอ้วน (ระหว่าง 18.5 – 25)  
2. บุคลากรมีระดับความเครียด (แบบประเมิน ST5) ปานกลางหรือน้อย  

กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. ตรวจร่างกายและ
วัดสมรรถภาพ
ประจำปี 

1. ประชาสัมพันธ์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี  
2. ทีมตรวจสุขภาพ กำหนดวันตรวจสุขภาพแต่ละ
หน่วยงาน  
3. คืนข้อมูลการตรวจสุขภาพให้หน่วยงาน  
4. กลุ่มท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ เข้ารับคำปรึกษา  
5. กลุ่มท่ี BMI ไม่อยู่ในเกณฑ์ 18.5 – 25 รณรงค์ให้เข้า 
Fitness, ออกกําลังกายตามความสนใจ/ชมรมแบตมินตัน  
6. ติดตามประเมินผลต่อเนื่อง โดยติดตามผลทุก 6 เดือน
ในกลุ่มเสี่ยง 

คณะทำงานสร้างสุข
ทางร่างกาย 

2. การให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพ :ในมิติต่าง ๆ 

1. การให้ความรู้โภชนาการ การออกกําลังกาย โดยให้
บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติและมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 
2. การให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีปัญหาเฉพาะกลุ่ม เช่น  
โรคที่เกิด จากภาวะอ้วน การบําบัดความเครียด การลด/
ละ/เลิกการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา เสี่ยงความดัน/เบาหาน 
เป็นต้น  
3. ข้อมูลสุขภาพเสียงตามสาย/เว็บบอร์ด/โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

- คณะทำงาน 
สร้างสุขทางร่างกาย 
- โภชนากร  
- จิตเวช 
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กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
3. การจัดกีฬาสัมพันธ์  
 

1. จัดตั้งคณะทำงานจัดกีฬาสี  
2. แบ่งทีมจัดสายการแข่งขันกำหนดวันแข่งคู่ชนะเลิศ 
3. หาสปอนเซอร์  
4. จัดวันกีฬาสัมพันธ์ 

 

4. การจัดกิจกรรม
คลายความเครียดจาก
การทำงาน 

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิตและผ่อนคลาย
ความเครียด 
- คลิปวีดีโอ อวยพรปีใหม่ ออกกําลังกาย  
- สมาธิบําบัดก่อนเริ่มงาน หน่วยงาน ประชุม  
- มุม/สวนหย่อมคลายเครียด 

- คณะทำงาน 
สร้างสุขทางร่างกาย  
-  คณะทำงาน 
สร้างสุขทางการ
ผ่อนคลาย  

-จิตเวช 
5. การทำกิจกรรม 
ที่ออกกำลัง 

1. การส่งบุคลากรออกไปทำกิจกรรมเพ่ือสังคมที่ต้องลงแรง 
เช่น อาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์  
2. ส่งเสริมการออกกําลังกาย  
-Fitness, ชมรมแบตมินตัน, การวิ่ง/เดิน 

- คณะทำงาน 
สร้างสุขทางร่างกาย 

2. Happy Relax  
สถานการณ์ คะแนนเฉลี่ย Happy Relax ร้อยละ 56.57  
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือลดความเครียดในเจ้าหน้าที่  

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้  
3. การรู้จักการผ่อนคลายกับ สิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต  

ตัวช้ีวัด  เจ้าหน้าที่มีระดับความเครียดอยู่ในระดับเครียดเล็กน้อย เครียดปานกลาง  
(วัดโดยใช้แบบประเมิน ST5)  

กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมผ่อนคลาย
ความเครียด  

1. ทำแบบสํารวจ ST5 เพื่อประเมินความเครียด
เจ้าหน้าที่ คณะทำงานสร้างสุข โรงพยาบาล 
หนองฉาง 2 ครั้ง/ปี  
2. การจัดห้องสปาใจสำหรับให้บุคลากรคลาย
ความเครียด :  นวดน้ำมัน ห้องสมุด/internet 
ห้องร้องคาราโอเกะ 
3. การพาบุคลากรไปพักผ่อนและท่องเที่ยว
ประจำปี (OD)  
4.การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ : การทำงาน 
ประดิษฐ์ การตั้งวง ร่างกาย ดนตรี การสอนจัด
ดอกไม้ (แพลนปี 2564) 
5. การจัดงานในเทศกาลต่าง ๆ : งานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่งานลี้ยงเกษียณ  

-  คณะทำงานสร้างสุข
ทางการผ่อนคลาย 

- จิตเวช 
- คณะกรรมการ ESB 
- คณะทำงานสร้างสุขทาง
ร่างกาย  
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กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
6. จิตอาสาร้องเพลงผ่อนคลายกับชมรมดนตรี
บําบัด  
7. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิต  
และผ่อนคลาย ความเครียด  
- คลิปวีดีโอ อวยพรปีใหม่ ออกกําลังกาย 
- สมาธิบําบัดก่อนเริ่มงาน หน่วยงาน ประชุม 
- มุม/สวนหย่อมคลายเครียด 

2. การออกกําลังกาย
ร่วมกัน 

1. การจัดเตรียมสถานที่/ อุปกรณ์การออกกําลังไว้
บริการบุคลากร ได้แก่ Fitness อุปกรณ์แบตมินตัน/
เปตอง/ วอลเลย์บอล 
2. ตั้งชมรมออกกําลังกายแบตมินตัน วิ่ง จักรยาน 
ธรรมมะ  

- คณะทำงานสร้างสุขทางการ
ผ่อนคลาย  
 

3. การจัดตลาดนัด
สินค้าราคาประหยัด 
 

1. ตลาดนัดโรงพยาบาลหนองฉาง (ปลอดสารพิษ) 
2. กลุ่มไลน์ขายของ  

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางการผ่อนคลาย  

 

3. Happy Soul  
สถานการณ์ คะแนนเฉลี่ย Happy Soul ร้อยละ 69.73  
วัตถุประสงค์ 1. มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคีและมีความเอ้ืออาทร 

     ช่วยเหลือเกื้อกูลกันย่อมนําความสุขสู่องค์กร  
  2. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรสามารถนําหลักธรรมะไปใช้ในการดำเนิน 

   ชีวิตประจำวัน รวมถึงมีสติและสมาธิในการทำงาน  
ตัวชี้วัด  1. อัตราความพึงพอใจในการเข้าร่วมทำบุญในที่ทำงานและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา >80%  

2. จำนวนผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมทางศาสนาแต่ละครั้ง มากกว่า 50 %  

กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. การสอนหลักธรรม
ทางศาสนา 
 

1. การฝึกวิปัสสนากรรมฐาน การสวดมนต์และ 
การแผ่เมตตา 
2. การจัดค่ายธรรมะ (แพลนจะทำ) 
3. การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร : การ
จัดตั้งชมรม พุทธศาสนา เพ่ือจัดฝึกอบรมในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางคุณธรรม  
 

2. การจัดทำบุญร่วมกัน
ในองค์กร 
 

1. การจัดถวายเทียนพรรษาประจำปี  
2. การทำบุญปีใหม่  
3. ธรรมมะนําทาง  

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางคุณธรรม 

3. การมีสถานทีป่ระกอบ
กิจกรรม 

1. การสร้างห้องสวดมนต์และนั่งสมาธิไว้ให้
บุคลากรได้ปฏิบัติศาสนกิจในที่ทำงาน 
2. สมาธิบําบัดก่อนเริ่มงาน หน่วยงาน ประชุม  

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางคุณธรรม 
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กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 4. การจัดกิจกรรมนอก
สถานที่เพ่ือให้บุคลากร
เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 

รวมกลุ่มจิตอาสา ตามจังหวะและโอกาส  
1. วันเด็กของเทศบาลและโรงเรียนขาดแคลน  
2. กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุราชการของแต่ละ
แผนก  
3.ร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางคุณธรรม 

4. Happy Society  
สถานการณ์  1. คะแนนเฉลี่ย Happy Society ร้อยละ 63.77  

2. เจ้าหน้าที่มีความแตกต่างด้าน Generation ทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง Generation  
วัตถุประสงค ์    1. เนื่องจากต้องการให้บุคลากรได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ให้ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดี 

   กับชุมชนรอบข้างมีจิตสํานึกสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  
2. เป็นการสร้างสังคมท่ีดีในที่ทำงาน  
3. ทำให้มีกําลังใจในการทำงานและแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  
4. บุคลากรจะมีความภาคภูมิใจอีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ได้ 
   ผลค่อนข้างดี 

ตัวช้ีวัด   1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน/กิจกรรมโรงพยาบาลมากกว่า 80%  
2. ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทำงานร่วมกัน  
3. จำนวนผู้เข้าร่วมบริจาคแต่ละครั้ง  

กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. การทำกิจกรรม 
เพ่ือช่วยเหลือสังคม 

1. การทำความดีเทอดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
2. จิตอาสา/บริจาค โรงเรียนขาดแคลน  
3.บริจาค/เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางสังคมดี 
 

2. สร้างคุณค่าบุคคล
ต้นแบบ 

1. กำหนดคุณลักษณะของบุคคลต้นแบบ เช่น  
มีความเสียสละ,ช่วยเหลือผู้อื่น, ทำคุณประโยชน์
ให้แก่องค์กร, มีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง
เหมาะสม  
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วม Vote โดยเลือกบุคคล
ต้นแบบในความคิดของ ตนเองจากบุคลากร ทั้ง 3 
ประเภทการจ้างงาน โดยเลือกบุคคลต้นแบบ 
ประเภทละ 1 คน (ข้าราชการ, พนักงานราชการ,
ลูกจ้างประจำ, จ้างเหมา) 

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางสังคมดี 
 

3. การจัดกิจกรรมที่มุ่ง 
สร้างความสัมพันธ์  
ของบุคลากรทุกระดับ
ในองค์กร 

1. การจัดกิจกรรม Buddy โดยให้บุคลากรเก่าจับคู่
กับบุคลากรใหม่ เพื่อดูแลให้คำแนะนําและถ่ายทอด
วัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรใหม่ มีทำในองค์กร
พยาบาลที่เป็นรูปธรรม 

- องค์กรพยาบาล 

 

 

293



5. Happy Brain  
สถานการณ์ 1. คะแนนเฉลี่ย Happy Brain ร้อยละ 62.73  

2. จำนวนเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมอย่างน้อย 10 วัน/ปี ตามท่ีโรงพยาบาลจัดให้มีส่วนหนึ่ง 
   ที่ขอไปอบรมตามที่ต้องการ 

วัตถุประสงค ์ 1. บุคลากรเรียนเพื่อรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต ทั้งหมดนี้มาจากคําว่า “มืออาชีพ”  
2. บุคลากรมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริงมีความรับผิดชอบมีการพัฒนาตนเอง 
    อย่างต่อเนื่อง  
3. บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร  
4. ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงาน  

ตัวช้ีวัด  1. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม 10 วัน/ปี 100%  
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมตาม training need  

กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่โดยการอบรม
ภายนอก 

1. ประชาสัมพันธ์การประชุมอบรม/คัดกรอง 
training need  
2. เจ้าหน้าที่ท่ีมีความต้องการไปอบรมแจ้งงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยขอไปอบรมได้ปีละ 
1 ครั้ง มีงบประมาณไม่เกินคนละ10,000 บาท 
ในข้าราชการ 5,000 บาท ในลูกจ้างไม่ถือเป็นวันลา  
3. ทำตามข้ันตอนการขอไปอบรมของงานการเงิน
และงาน พัฒนาบุคลากร  
4. เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลบันทึก
ข้อมูลการประชุม/อบรม 

- คณะกรรมการ HRD/กบร. 

2. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่โดยการอบรม
ภายใน 
 

1. ทบทวนโรคสำคัญของโรงพยาบาลประจำปี/ 
โรคเน้นตาม service plan เพ่ือนําแผนอบรม
ประจำปี 
2. จัดอบรมข้าราชการใหม่  
3. จัดอบรมก่อนการเกษียณ 

- คณะกรรมการ HRD 
- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางสมองดี 
 

3. การพัฒนาระบบการ
สอนงานหรือแบบพี่
สอนน้อง 

1. การพัฒนาระบบการสอนงานและการกำกับ
บุคลากร (Coaching and Mentoring) โดยให้
บุคลากรที่อาวุโสกว่า ดูแลบุคลากรใหม่หรือ
หัวหน้างานดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาระบบพ่ีสายของ
องค์กรพยาบาล เป็นต้น 

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางสมองดี 

4. การให้ความรู้
เพ่ิมเติม เกี่ยวกับทักษะ
ชีวิต  
 

1. ทักษะการใช้ชีวิตการทำบัญชีครัวเรือน  
การดูแลสุขภาพ การขับขี่ปลอดภัยหรือ 
การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางสมองดี 
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กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
5. การพัฒนาระบบ
เรียนรู้ 
 

1. การจัดตั้งห้องสมุดการจัดทำเว็บไซต์และ
ระบบ E-learning หรือการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. การนิเทศงาน  
3. การประชุมประจำเดือน  
4. จัดตั้งห้องสมุด internet พร้อม WI 

- คณะทำงานสร้างสุข 
ทางสมองดี 

 

6. Happy family  
สถานการณ์ 1. คะแนนเฉลี่ย Happy familyร้อยละ 64.92  

2. เจ้าหน้าที่มีความแตกต่างด้าน Generation ทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง Generation  
วัตถุประสงค ์ 1. กําลังใจที่ดีในการทำงานการมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน 

   เป็นกําลังใจในการที่เราจะสามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้  
2. บุคลากรสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีครอบครัวที่อบอุ่น  
   และม่ันคง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว  

ตัวช้ีวัด  คะแนนความผูกพันธ์ของบุคลากร  

กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. การเชิญชวนครอบครัว
ของบุคลากรร่วมกิจกรรม
ขององค์กร 
 

1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
2. งานวันเด็ก  
3. กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางสังคมดี  
 

2. การเติมความรู้สำหรับ
บุคลากรเกี่ยวกับการดูแล
ครอบครัว 

1. การให้ความรู้ทางการเงิน  
2. การให้ความรู้โภชนาการ การออกกําลังกาย 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางสังคมดี  

3. การเยี่ยมบ้านของ
บุคลากร  

1. การเยี่ยมหลังคลอดเจ็บป่วยของหน่วยงาน  
2. การเยี่ยม เจ้าหน้าที่หลังเกษียณในวันสูงอายุ  

- ทุกหน่วยงาน  
 

 

7. Happy Money  
สถานการณ์  1. คะแนนเฉลี่ย Happy Money ร้อยละ 51.96  

2. การเป็นหนี้นอกระบบของเจ้าหน้าที ่
วัตถุประสงค์  1. วางแผนการเงินเป็นสามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้คือการใช้เงินเป็น  

2. มีการออมอย่างต่อเนื่องไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและยามเกษียณ  
ตัวช้ีวัด  1. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล  

2. เจ้าหน้าที่มีระดับความเครียดอยู่ในระดับเครียดเล็กน้อย, เครียดปานกลาง  
   (วัดโดยใช้แบบประเมิน ST5)  
3. จำนวนเข้าร่วมเรียนรู้ทักษะอาชีพอ่ืนๆ  
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กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดโปรแกรม
บริหารจัดการหนี้ของ
บุคลากรกิจกรรมของ
องค์กร 

1. โครงการรวมหนี้/ คลินิกแก้หนี้  
2. โครงการให้ความรู้บุคลากรรุ่นใหม่  
3. โครงการให้ความรู้ทางการเงินบุคลากรก่อนเกษียณ  
4. ให้ความรู้/ กระตุ้นทำบัญชีครัวเรือน 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางการเงินดี  
 

2. ส่งเสริมให้สมาชิก
ออม  
 

1. ส่งเสริมให้สมัครในสมาชิกและออมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี  
2. ให้ความรู้ในการออม เช่น การฝากสลาก/ พันธบัตร/หุ้น 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางการเงินดี  

3. การส่งเสริมและฝึก
อาชีพเสริม 

1. ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่าง/ศูนย์วงเดือน  
2. ขายของในหน่วยงานทันตกรรม ตึกสาม ห้องคลอด 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางการเงินดี  

4. การจัดตลาดเพื่อการ
ซื้อขายให้บุคลากร  

1.ตลาดออนไลน์ : ครัวแม่น้องปริ้น หนองฉางมาเก็ต  
2.ตลาดนัดปลอดสารพิษของ รพ.  

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางการเงินดี  

8. Happy Heart  
สถานการณ์ 1. คะแนนเฉลี่ย Happy Heart ร้อยละ 69.23  

2. เจ้าหน้าที่มีความแตกต่างด้าน Generation ทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง Generation 
วัตถุประสงค ์ 1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต  

2. พัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร ส่งเสริมความมีน้ำใจไมตรีเอ้ืออาทรต่อกัน  
    ในที่ทำงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและการทำงานเป็นทีม  
3. ลดช่องว่างและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

ตัวช้ีวัด  จำนวนผู้เข้าร่วมงาน/ กิจกรรมโรงพยาบาลมากกว่า 80%  

กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. การทำกิจกรรมร่วมกันอกเหนือ
จากเวลาทำงาน 

1. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2. กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  
3. กิจกรรมวันเด็ก 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางนำ้ใจดี  

2. การจัดกิจกรรมพบปะผู้บริหาร 1. การให้บุคลากรรดน้ำดำหัวผู้บริหารใน
วันสงกรานต์/ มอบของขวัญในวันปีใหม่ 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางนำ้ใจดี  

3. การทำกิจกรรม พักผ่อน/
ท่องเที่ยวนอกสถานที่ 

1. จิตอาสา/ บริจาค โรงเรียนขาดแคลน  
2. กิจกรรม OD 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางนำ้ใจดี  

4.การให้กําลังใจบุคลากรในสภาวะ
ยากลำบาก 
 

1. การไปเยี่ยมบุคลากรที่ป่วยหรือคลอด
บุตร การไปร่วมงานฌาปนกิจศพของ
บุคลากรและครอบครัวของบุคลากร  
2. ฌาปนกิจงานศพ 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางนำ้ใจดี  
 

5.การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี 
คนเก่ง 

1. Vote โดยเลือกบุคคลต้นแบบ/ 
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
2. ยกย่องบุคคลทำความดีในไลน์ รพ./ 
ถ้าเป็นพยาบาลส่งเข้าประกวดในน้ำใจดี 
เวทีสภาการพยาบาล 

- คณะทำงานสร้างสุข
ทางนำ้ใจดี  
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กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
6. การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและ 
สอน งานบุคลากรใหม่ 
 

1. การจัดกิจกรรม Buddy โดยให้
บุคลากรเก่าจับคู่กับบุคลากรใหม่ เพ่ือ
ดูแลให้คำแนะนําและถ่ายทอดวัฒนธรรม
องค์กรให้แก่บุคลากรใหม่ มีทำในองค์กร
พยาบาลที่เป็นรูปธรรม 

- องค์กรพยาบาล 

9. Happy work life  
สถานการณ์ - 
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรสร้างสุข  

2. เพ่ือให้บุคลการทุกหน่วยงานในสังกัดได้ประเมินความสุขด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือ  
   Happinometer  

ตัวช้ีวัด  จำนวนความสุขภาพรวมของบุคลากรในสังกัดเพ่ิมข้ึน  

กิจกรรม รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1.แบบประเมิน Happinometer 1. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตอบแบบ

ประเมิน Happinometer 
2. เก็บรวบรวม  
3. วิเคราะห์/ประเมินผลส่ง กบร.และ
หน่วยงาน  
4.นิเทศน์ติดตามการทำงานของ
คณะทำงานองค์กรสร้างสุข 

- คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลทัพทัน  จังหวัดอุทัยธาน ี

 

จากผลการสํารวจความสุขของบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลทัพทัน 9 มิติ ประกอบด้วย มิติ 
ด้าน สุขภาพดี มิติด้านผ่อนคลายดี มิติด้านน้ำใจดี มิติด้านจิตวิญาณดี มิติด้านครอบครัวดี มิติด้านสังคมดี  
มิติด้านใฝ่ รู้ดี มิติด้านสุขภาพเงินดี และมิติด้านการงานดี มีผู้ตอบแบบสํารวจ จำนวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 
55 ของ บุคลากรทั้งหมด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจคุณภาพชีวิตความสุข และความผูกพันในองค์กรฯ 
(Happinometer) ของโรงพยาบาลหนองฉาง ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ ข้อมูลการสํารวจระหว่างวันที่  
9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564  

ผลการสํารวจพบว่า ภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 67.08 อยู่ในระดับมีความสุข (Happy) เป็นระดับ 
ความสุขตามเป้าหมาย (50.00 - 74.99 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปี 2562 ที่มีค่าเฉลี่ย 64.5 มิติที่มีคะแนน 
เฉลี่ยสูงสุดคือ มิติด้านครอบครัวดี รองลงมาคือ มิติด้านจิตวิญญาณดี มิติด้านน้ ำใจดี, มิติด้านการงานดี,  
มิติด้าน สุขภาพกายดี, มิติด้านสังคมดี มิติด้านใฝ่รู้ดี และมิติด้านผ่อนคลายดี ตามลำดับ มิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ มิติด้านสุขภาพเงินดี เท่ากับ 54.85 ซึ่งเหมือนกับ ปี 2562 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 53.80  

จากการจําแนกรายมิติ พบว่ามีมิติที่ค่าเฉลี่ยลดลงจากปี 2562 คือ มิติด้านสุขภาพกายดี ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, มิติด้านผ่อนคลายดี ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาล, 
มิติด้านสังคมดี ของหน่วยงานโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, มิติด้านสุขภาพเงินดีของ 
หน่วยงานโรงพยาบาล และมิติด้านใฝ่รู ้ดีของหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนมิติอื ่น ๆ  
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นท้ัง 3 หน่วยงาน  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลทัพทัน 
ควรพัฒนาความสุขมิติสุขภาพเงินดี (Happy Money) และมิติด้านผ่อนคลายดี โดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บ 
ออมเงิน และการบริหารจัดการรายได้กับรายจ่ายให้เกิดความสมดุล และการจัดกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์  
งานเลี้ยง วันขึ้นปีใหม่ งานวันสงกรานต์ หรือกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างเครือข่าย ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่มี
ความสำคัญอันดับต้น ๆ ขณะเดียวกันควรให้ความสำคัญในสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข มิติอื่น ๆ 
เช่นกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรได้พัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนทํางานอย่างมีความสุขในการ
ทำงาน เกิดความผูกพันในองค์กรและก่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธาน ี

 
โรงพยาบาลบ้านไร่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีบุคลากรประมาณ 200 คน อยู่ห่างจากตัว 

จังหวัด 80 กิโลเมตร บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนพื ้นที ่มีภูมิสำเนาอยู ่บ้านไร่ อายุโดยเฉลี ่ย 30 - 40 ปี  
มีจำนวนมากสุด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากสุด อายุงานโดยเฉลี่ย  5 - 20 ปี มากสุด โสดกับสมรส 
มีค่าเฉลี่ยเท่า ๆ กัน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน "องค์กรสุขภาพที่มีคุณภาพ ชุมชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่  
มีความสุข" ภายใต้พันธกิจ พัฒนาองค์กรด้านคุณภาพระบบบริการ 4 มิติ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและ
เครือข่ายและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายใต้ ค่านิยมขององค์กร HOME'S บ้านไร่บ้านเรา  

H: Health Focus  
O: Organization of Happiness  
M: Management by Fact  
E: Ethics  
S: Service mind  
มียุทธศาสตรใ์นด้านการเสริมสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากรด้วยกัน 2 กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
2. เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน  
ยุทธศาสตร์ในด้านความเป็นเลิศทางด้านบุคลากรทำงานภายใต้การขับเคลื่อนขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ซึ่งประกอบด้วย  
1. Action Learning  
2. Coaching  
3. Team Work  
ทั้งยังพัฒนาทักษะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันผลลัพธ์ที่ได้พบว่าบุคลากรมีความตระหนักรู้  

และมีความสุขมากขึ ้นในรอบปีที ่ผ่านมา นอกจากนี้ยังพัฒนาให้บุคลากรมีความฉลาดทางด้านสุขภาพ  
(Health Literacy) ด้วยเพื่อวิเคราะห์ ประเมิน การปฏิบัติและจัดการตนเองรวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพ 
ส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีได้ด้วย 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลลานสัก  จังหวัดอุทัยธาน ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

ผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์กรสุขภาวะผู้บริหารระดับ จะต้องรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วม 
หากผู้บริหารมีแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์เล็งเห็นความสำคัญของความสุขในการทำงานที่จะ
ส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่และองค์กรจะส่งผลให้สามารถดำเนินการ กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของการสร้าง 
ความสุขในองค์กรและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
กระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นระบบ และให้คุณค่ากับเจ้าหน้าที่ เป็นสำคัญและยอมรับ 
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง จะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญ เมื่อบุคคลมีความสุขก็จะทำให้องค์กร 
เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการที่บุคคลนั้น จะเกิดความสุขมีหลายปัจจัยด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือ 
ได้รับการให้คุณค่าทางจิตใจได้รับการยอมรับ ได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการอย่างมีส่วนร่วม จนเกิด
เป็นความพึงพอใจความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสุขและประสบความสำเร็จได้  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข  
2. บุคลกรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดองค์กรแห่งความสุขและสามารถนําแนวคิดองค์กร

แห่งความสุขมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและออกแบบกิจกรรมต่างๆ  
3. องค์กรมีคณะทำงานที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข  
4. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุขต่างๆ  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข  
1. อยากจะให้มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัดเพื่อที่จะเห็นมุมมอง 

ที่แปลกใหม่  
2. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการจัดอย่างต่อเนื่อง  
3. ทุกกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี เห็นสมควรให้มีการต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป  
4. อยากให้จัดกิจกรรม ที่เก่ียวกับการให้ความรู้และเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ถิ่นที่อยู่  
5. ปรับจำนวนกิจกรรมให้สมดุลกับระยะเวลาและภารกิจงานของทุกกลุ่มงาน  
6. ควรพิจารณากิจกรรมที่เน้นการสร้างความสามัคคีในองค์กรเป็นลำดับแรก  
7. เห็นควรปรับปรุงบางกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อย 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 
“โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2564” 

โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ 

ทำงานได้กําหนดให้ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม  
ในการทำงานระบบงาน และบรรยากาศการทำงานมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม 
ที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนมีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และให้
ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการ  
ให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) คือการดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐไว้ในระบบราชการให้
ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จึงจัดทำโครงการองค์กรแห่งความสุข 
(Happy Workplace) ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรในสังกัด
เกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และนําไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการนําแนวทางการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace) มาใช้ในเกิดสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ 
คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย  

(1) Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ  
(2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน  
(3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม  
(4) Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ลดความเครียด

ในการทำงาน 
(5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง  ๆ เพื่อให้เกิด 

ทักษะ ความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  
(6) Happy Soul : ส่งเสริมและบํารุงศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 

และมีความเข้าใจในหลักคําสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
(7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง 

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน  
(8) Happy Family : ส่งเสริมความตะหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุข
จากการปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2.2 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก 
สามัคคีในหมู่คณะ  
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2.3 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนักในการ
ดูแลองค์กร และสังคมร่วมกัน  

2.4 เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงานของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  
3. กลุ่มเป้าหมาย  

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  
ข้าราชการ   จำนวน 77 คน  
ลูกจ้างประจำ   จำนวน 3 คน  
พนักงานราชการ   จำนวน 1 คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45 คน 
พนักงานรายเดือน  จำนวนคน 8 คน 
พนักงานรายวัน   จำนวน 18 คน 
จ้างเหมาบริการ   จำนวน 1 คน  

รวมทั้งสิ้น  153 คน  
4. วิธีการดำเนินการ  

1. ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  
2. ดำเนินแผนงาน/ กิจกรรมตามที่กำหนดไว้  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

6. งบประมาณ  
การระดมทุนจากข้าราชการและลูกจ้างภายในโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ได้รับความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม และเกิด 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. ข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ได้เข้าใจและตะหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย 

ความเข้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  
8. ตัวช้ีวัด  

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการ (เป้าหมาย: ร้อยละ 70)  
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  

แนวทางการดำเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการประชุมชี ้แจง เนื ่องจากการดําเนินงานโครงการองค์กร  

แห่งความสุข Happy Workplace เป็นเรื่องใหม่ที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ การประชุม
ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้รับทราบถึงหลักการ เหตุผล และขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือ  เพื่อไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน  
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2. การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการเป็นผู ้รับผิดชอบให้เกิดการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน  
โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานในกิจกรรมต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงาน
ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแผนงาน รูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละประเภทกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย  

3. การสร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประประเมินผลโครงการ โดยการสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ข้าร่วมกิจกรรมผ่านแบบประเมินพึงพอใจและดำเนินการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ
ออนไลน์  

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1. Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ  
- การตรวจสุขภาพประจำปี  
วิธีการดำเนินการ การประสานงานโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ เรื่องตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร 

และแนะนําการดูแลสุขภาพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยได้ดำเนินการไป เมื่อวันที่ 11 - 12 
มีนาคม 2564 เพ่ือตรวจสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
รวมถึงค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 
โดยมีการสอบถามประวัติอาการต่าง ๆ ของบุคลากร นอกจากนั้น ยังใช้ช่วยประเมินวิธีรักษา ช่วยติดตาม
ผลการรักษา และประเมินสุขภาพ โดยรวมของบุคลากรเพื่อการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม และลดปัญหา 
ที่จะนําไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านการเงิน เป็นต้น  

2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน  
- กิจกรรมโครงการ “ขยายคืนสุข” นําของที่เจ้าหน้าที่บุคลากรไม่ได้ใช้น้ำมาขายในตลาดโรงพยาบาล 

สว่างอารมณ ์เพ่ือนําสิ่งของที่ขาย แปลงเป็นเงินช่วยเหลือให้กับแผนกอ่ืนในองค์กรเดียวกัน  
3. Happy Society: สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม  
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ มีจิตอาสาช่วยเหลือ การฉีดวัคซีน COVID-19  
4. Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตลดความเครียด 

ในการทำงาน  
- ผู้บริหารและคณะหัวหน้าของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์เลี้ยงอาหารว่างให้กับบุคลากรโรงพยาบาล

สว่างอารมณ์ เพ่ือเป็นการลดความเครียดและผ่อนคลายในการทำงาน  
5. Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆเพ่ือให้เกิดทักษะ

ความชํานาญรอบรู้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  
- กิจกรรม Sharing Knowledge การแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับบุคลากรที่ได้ผ่านการอบรมมาเผยแผ่องค์ 

ความรู้หลังอบรมผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ (Sawangarom-hospital.go.th) 
และถ่ายทอดในที่ประชุม ข้าราชการประจำเดือน เพื่อความรู้ให้กับ ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดนําไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานทักษะการพูดในที่ประชุมให้กับข้าราชการอีกทางหนึ่ง  

6. Happy Soul : ส่งเสริมและบํารุงศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตและ 
มีความเข้าใจในหลักคําสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

- จัดบริเวณสถานที่ลานธรรมให้กับบุคลากร เพ่ือสักการะกราบไหว้วันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้บุคลากรตระหนัก เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทางกาย จิตใจ สังคม  
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7. Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเองและ 
ครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน  

- แจ้งกรรมการบริหารให้หัวหน้ากลุ่มงานประเมินองค์กรแห่งความสุข  
- จัดกิจกรรมเก่ียวกับ HAPPY MONEY ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ โดยการจัดทำเพจประชาสัมพันธ์  
- โรงพยาบาลพอเพียง ในเพจของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมเจ้าหน้าที่พึ่งพา 

ตนเอง  
- ส่งเสริมการลดรายจ่าย : จัดทำบัญชีครอบครัว  
- ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้ : ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมต่างๆ และสร้างกลุ่มอาชีพโดยการเปิด 

ให้ลงทะเบียนกลุ่มอาชีพ เสริมประกอบด้วย การจัดเบรก การทําอาหาร ซักผ้า เฝ้าคนไข้ ช่างซ่อมทั่วไป  
ทำสวน ทำความสะอาด รับ-ส่งคนไข้  

- กิจกรรมการแนะนําการบริหารทางการเงิน โดย นายชัชวาล ศรสุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานขับเคลื่อนการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุข  
8. Happy Family : ส่งเสริมความตะหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว  
-  ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ให้กับชุมชนและครอบครัว  

การประเมินผลโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  

1. ตัวช้ีวัด  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการโดยภาพรวมเป้าหมาย ร้อยละ 70  

2. วิธีการประเมิน  
ดำเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการด้วยแบบประเมินผลความพึงพอใจ 

ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และระบบไลน์ โดยวัดระดับความพึงพอใจในแต่ละ
กิจกรรมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1 คะแนน = ไม่พอใจ 2 คะแนน = ค่อนข้างพอใจ 3 คะแนน = พอใจ 4 คะแนน 
= พอใจมาก 5 คะแนน = พอใจมากที่สุด  

3. ผลการประเมิน 

กิจกรรม 
จำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(คน) 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ 

(คะแนน) 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
1. Happy Body    
1.1 การตรวจสุขภาพประจำปี 153 2.14 70.17 
2. Happy Heart    
- กิจกรมโครงการ “ขยะคืนสุข” 153 2.23 73.13 
3. Happy Society    
- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  
มีจิตอาสาช่วยเหลือ การฉีดวัคซีน 
COVID-19 
- จิตอาสาโรงพยาบบุษราคัม 

153 2.04 66.75 
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กิจกรรม 
จำนวน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
(คน) 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ 

(คะแนน) 

ผลประเมิน 
ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
4. Happy Relax    
- ผู้บริหารและคระหัวหน้าของ
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์เลี้ยงอาหาร
ว่างให้กับบุคลากร 

153 1.94 63.54 

5. Happy Brain    
- กิจกรรม Sharing Knowledge การ
แบ่งปันความรู้เกี่ยวบุคลากร 

153 2.00 65.22 

6. Happy Soul    
- จัดบริเวณสถานที่ลานธรรมให้กับ
บุคลากร 

153 1.73 72.57 

7. Happy Money    
- จัดกิจกรรมเก่ียวกับ HAPPY 
MONEY ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
โดยการจัดทำเพจประชาสัมพันธ์ 

153 1.71 56.08 

8. Happy Family    
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ร่วมและจัดใน
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ให้กับ
ชุมชนและครอบครัว 
- การจัดกิจกรรมคลายปัญหาใน
ครอบครัวเจ้ากน้าท่ีแบบครอบครัวมี
ส่วนร่วม 

153 2.23 73.03 

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  

1. อยากให้จัดนิเทศงานการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ทันสมัย ในปัจจุบันนิยม  

2. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการจัดต่อเนื่อง  
3. ทักกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี เห็นสมควรให้มีกรต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป  
4. อยากให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความรู้  
5. ปรับจำนวนกิจกรรมให้สมดุลกับระยะเวลาและภารกิจของทุกกลุ่มงาน  
6. ควรพิจารณากิจกรรมที่เน้นการสร้างความสามัคคีในองค์กรเป็นอันดับแรก  
7. เห็นควรปรับปรุงบางกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อย  
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4. กิจกรรมที่มีความพึงพอใจสูงสุด 4 อับดับ ได้แก่  

ลำดับ ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
ผลประเมินความ

พึงพอใจ 
(คะแนน) 

ผลประเมินความ
พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

1. Happy Heart กิจกรรมโครงการ “ขยะคืนสุข
เพ่ือให้หน่วยงาน เก็บขยะ 
Recycle ขายให้ กองทุนขยะ
คืนสุขแล้วน้ำเงินไปใช้สำหรับ
กิจกรรมหน่วยงาน 

2.23 73.13 

2. Happy Family ส่งเสริมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติให้กับชุมชนและ
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ 

2.23 73.03 

3. Happy Body การตรวจสุขภาพประจำปี 2.14 70.17 
4. Happy Society - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสว่าง

อารมณ์ มีจิตอาสาช่วยเหลือ 
การฉีดวัคซีน COVID-19 
- จิตอาสาโรงพยาบาลบุษราคัม 

2.04 66.75 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยคต  จังหวัดอุทัยธานี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

- ผู้บริหารเป็นแกนนําในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย  

ปัจจัยความสำเร็จ  
- มีนโยบายที่ชัดเจน  
- ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมการสร้างองค์กรแห่งความสุข  
- มีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร  
- สร้างขวัญกังใจให้แก่บุคลากรในองค์กรณ์ เช่น การออกค่าตอบแทนตรงเวลา มีสวัสดิการเสริม เช่น 

กระเช้าเยี่ยมเมื่อป่วยไข้ ของรับขวัญ เป็นต้น  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
- ควรมีเพิ่มการบรรจุตำแหน่งข้าราชการ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยคต  

กิจกรรมการสร้างสุขในองค์กร 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร เช่น การทำบุญประจำปี การเลี้ยงรับส่ง  
- กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เช่น การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และการรอ้งเหตุอัคคีภัย 
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การสวดมนต์นั่งสมาธิ การรวมกลุ่มการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 

“โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่ดี 
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน และมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวง 

สาธารณสุขภายใต้แนวคิด “ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตสาธารณสุขไทย” ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนา
งาน สาธารณสุขตามแนวพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อม
ขับเคลื่อน นโยบายสำคัญเพื่อคนไทยแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง โดยมีร่างแผนปฏิบัติ
การปี 2564 จำนวน 16 แผนงาน 36 โครงการ นั้น  

โรงพยาบาลหนองขาหย่างเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 ขนาด 10 เตียง มีการพัฒนาคุณภาพบริการ 
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุขคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” และมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุขเป็นจริงโดยมีเป้าหมายหลัก 
เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี ดังนั้น โรงพยาบาลหนองขาหย่างภายใต้การควบคุมกำกับของกระทรวงสาธารณสุข 
จึงจำเป็นต้องรับนโยบายและนํามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจัยที่สำคัญในการบรรลุงานตามนโยบาย คือ 
โรงพยาบาลต้องนํานโยบายมาบูรณาการกับปัญหาในพื้นที่และจัดทำแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ โครงการและ 
จัดระบบติดตามตัวชี้วัตอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับทีมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและบุคลากรมีความสุข 
ในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร 
โรงพยาบาลหนองขาหย่างจึงได้จัดโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ แบบบูรณาการที ่ดี อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
เพื ่อทบทวน แผนการดําเนินงานขององค์กร และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตรงตาม  
แนวทางการพัฒนาจุดแข็ง และจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผล 
ให้องค์กรสามารถขับเคลื ่อน งานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่  
มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดให้เป็นแนวทางเดียวกัน
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลหนองขาหย่าง
3. เพ่ือให้เครือข่ายอำเภอหนองขาหย่างมีผลลัพธ์การดําเนินงานที่ดี  
4. เพ่ือให้บุคลากรมีความพึงพอใจ
5. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในบริการ

3. เป้าหมาย
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลหนองขาหย่างและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 72 คน
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายอำเภอหนองขาหย่างและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากอำเภออ่ืนๆและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน
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4. วิธีดำเนินการ  
1. เสนอโครงการเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณ  
2. ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้  
- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดของ 

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จำนวน 3 วัน ๆ ละ 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  
- กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตรงตามแนวทางการพัฒนาจุดแข็ง 

จำนวน 2 วัน ๆ ละ 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  
- กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการพัฒนาจิตวิญญาณเพ่ือการทำงานอย่างมีความสุข จำนวน 2 วันๆ ละ 40 คน 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  
3. สรุปผลการดำเนินการ  

5. ระยะเวลาดำเนินการ  
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563  

6. สถานที่ดำเนินการ  
ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  

7. งบประมาณ  
งบประมาณจากเงินบํารุงโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เป็นเงินทั้งสิ้น 71,400 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย 

บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและตัวชี ้ว ัดของ

โรงพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลหนองขาหย่างและเครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองขาหย่าง 
จำนวน 3 วัน ๆ ละ 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง เป็นเงินรวม 30,600 บาท 
(สามหมื่น - หกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้  

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน x 100 บาท X 3 มื้อ   เป็นเงิน 12,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 25 บาท X 6 มื้อ   เป็นเงิน 6,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จำนวน 2 คน รวม 21 ชม. X 500 บาท (รวม 3 วัน) เป็นเงิน 12,600 บาท  
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตรงตามแนวทางการพัฒนาจุดแข็ง แก่

เจ้าหน้าที ่ สาธารณสุขโรงพยาบาลหนองขาหย่าง จำนวน 2 วัน ๆ ละ 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สาธารณสุข อำเภอหนองขาหย่าง เป็นเงินรวม 20,400 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้  

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน x 100 บาท x 2 มื้อ   เป็นเงิน 8,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 25 บาท x 4 มื้อ   เป็นเงิน 4,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จำนวน 2 คน รวม 14 ชม. X 600 บาท (รวม 2 วัน) เป็นเงิน 8,400 บาท  
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จำนวน 2 วัน ๆ ละ 40 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เป็นเงินรวม 
20,400 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้  

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน x 100 บาท x 2 มือ้   เป็นเงิน 8,000 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน x 25 บาท x 4 มื้อ   เป็นเงิน 4,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ จำนวน 1 คน X 7 ซ.ม. X 500 บาท X 2 วัน  เป็นเงิน 8,400 บาท  
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงพยาบาล มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด  
2. บุคลากรโรงพยาบาล ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
3. เครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองขาหย่างมีผลลัพธ์การดําเนินงานที่ดี  
4. บุคลากรมีความพึงพอใจ  
5. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ  

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  
1. โรงพยาบาล มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564  
2. บุคลากรโรงพยาบาล ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มากกว่าร้อยละ 80  
3. ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  
4. บุคลากรมีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80  
5. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ มากกว่าร้อยละ 85  

10. วิธีวัดผลสำเร็จของโครงการ  
1. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล  
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
3. ข้อมูลการแบ่งประเภทจุดแข็งของบุคลากร  
4. ผลลัพธ์ของผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่สูงขึ้น  
5. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้รับบริการ  

บทสรุปของผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของ 

โรงพยาบาลและมีการสนับสนุน ส่งเสริมและเป็นผู้นําในการดําเนินงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นํามีความมุ่งมั่น  
2. ผู้นําเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. ความร่วมมือของบุคลากร  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
1. ความพอเพียงขอบุคลากรในองค์กร ทุกวิชาชีพ  
2. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละวิชาชีพ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
3. ความก้าวหน้าในแต่ละวิชาชีพชีพที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธาน ี

“โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2564” 

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต กับการ

ทำงาน ได้กําหนดให้ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความ สะดวกเพิ่มเติม 
ที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนมีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน และให้
ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ ขับเคลื่อนส่วนราชการให้
พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) คือการดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐไว้ในระบบราชการ 
ให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์จึงจัดทำโครงการ “องค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้
บุคลากรในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และนําไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนําแนวทางการสร้างความสุขในที่ทำงาน (HAPPY WORKPLACE) มาใช้ให้เกิดสุข
ภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย  

(1) Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ  
(2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน  
(3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม  
(4) Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต  
ลดความเครียดในการทำงาน  
(5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิด

ทักษะ ความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน 
(6) Happy Soul : ส่งเสริมและบํารุงศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมใน การดำเนินชีวิตและ 

มีความเข้าใจในหลักคําสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
(7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเองและ

ครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน  
(8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

311



2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
2.1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุขจาก

การปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2.2 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดี 

มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
2.3 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนักในการ

ดูแลองค์กร และสังคมร่วมกัน  
2.4 เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  

3. กลุ่มเป้าหมาย  
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  
- ข้าราชการ      จำนวน 32 คน  
- ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/พกส.    จำนวน 7 คน  

4. วิธีดำเนินการ  
4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  
4.2 ดำเนินแผนงาน/กิจกรรมตามท่ีกำหนดไว้  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  

6. งบประมาณ  
การระดมทุนจากข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ได้รับความสุขจากการเข้าร่วม

กิจกรรมและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
7.2 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ได้เข้าใจและตระหนักในการอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมด้วยความเข้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  

8. ตัวช้ีวัด  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70)  

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  
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แนวทางการดำเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการประชุมชี ้แจงเนื ่องจากการดําเนินงานโครงการองค์กร  

แห่งความสุข Happy Workplace เป็นเรื่องใหม่ที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการประชุม 
ชี ้แจงทำความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้รับทราบถึงหลักการ เหตุผล และขั ้นตอน 
การดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือ  
เพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  

2. การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการเป็นผู้รับผิดชอบให้เกิดการเป็นเจ้าของโครงการ ร่วมกัน  
โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานในกิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงาน
ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแผนงาน รูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละประเภท กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย  

3. การสร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื ่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
โครงการ โดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ และดำเนินการ
ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์  

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1. Happy Body : การส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ  

1.1 กิจกรรม Break Time การออกกําลังกาย เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการทำงานป้องกันการเกิด 
โรค Office Syndrome  

วิธีดำเนินการ มอบหมายให้ สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง เป็นเจ้าภาพในการนําออกกําลังกาย  
เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ของทุกสัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  

1.2 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ  
วิธีดำเนินการ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และได้มีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และให้

ความรู้ในสรรพคุณของสมุนไพร และคุณค่าของอาหารประเภทต่าง ๆ ร่วมด้วย  
1.3 การตรวจสุขภาพประจำปี  
วิธีดำเนินการ การประสานโรงพยาบาลสว่างอารมณ์เรื่องตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรและ 

แนะนําการดูแลสุขภาพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 
2564  
การดําเนินงานตามกิจกรรม Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน และกิจกรรม 
Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ได้จัดทำโครงการ “สร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม CSR” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดดําเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี  
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้และไกลอันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร รวมทั้ง 
โครงการนี้เป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อต้องการให้บุคลากร 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน รักษา ใส่ใจ ดูแลซึ่งกันและกันในองค์กร รวมทั้ง
การดูแลสังคมภายนอก ซึ่งเป็นจุดเริ ่มต้นของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
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1. เพื ่อให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กรได้ร ับความสุข 
จากการปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ  

3. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนักในการดูแล
องค์กร และสังคมร่วมกัน  

4.  เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  
วิธีดำเนินการ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ได้กำหนดแนวทางการดําเนินงาน CSR เป็นส่วนหนึ่งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของข้าราชการที่สังกัดกลุ่มงาน โดยมีขั้นตอนการ ดําเนินงาน ดังนี้  
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน CSR ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  
2. กำหนดตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของกิจกรรมเป็น “ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม CSR  

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์” โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มงานเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการจัดทำ
กิจกรรม CSR ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ โดยให้กำหนดกิจกรรมของกลุ ่มงานที ่จะ
ดำเนินการที่ครอบคลุม 2 ด้าน (ด้านละ 1 กิจกรรม) ได้แก่  

2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างกิจกรรม : การร่วมบริจาคอวัยวะ และโลหิต , การรับบริจาค
สิ่งของเหลือใช้เพื่อนําไปบริจาค การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ฯลฯ  

2.2 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตัวอย่างกิจกรรม : การประหยัดกระดาษ อุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน การจัดกิจกรรม 5 ส การจัดกิจกรรม Recycle การมีวินัยในการทำงาน ฯลฯ  

3. การดำเนินกิจกรรม CSR จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานที่ได้มีการประชุม 
ระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยงานบริหารทั่วไปจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเป็นแผนปฏิบัติการ CSR ของ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ในภาพรวม  

2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ได้แก่ กิจกรรม CSR เพื่อองค์กร  
2.1 กิจกรรม CSR เพ่ือองค์กร  

2.1.1 กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื ่อง “ทำงานให้มีความสุข และสนุกกับการทำงาน”  
เพ่ือแนะนําแนวทางการทำงานอย่างมีความสุขให้กับบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  
2.1.2 การจัดทำบอร์ดเพื ่อให้ความรู้เกี ่ยวกับสุขภาพ (จัดทำข้อมูลความรู ้เกี ่ยวกับสุขภาพ  

ผ่านไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊คกลุ่ม) ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  
2.1.3 การจัดตู้ยาสามัญประจำสำนักงาน เพื่อให้กับบุคลากรในสังกัดมียาใช้ในการบรรเทา 

อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  

2.2 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ชีวิตจากข้าราชการ 
ในสังกัดผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือให้เกิดการแลกเลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความสามัคคีในกลุ่มงาน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  
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ตัวอย่างเรื่องราวการเล่าสู่กันฟัง  
1. กว่าจะได้มาเป็นสาธารณสุขอำเภอ  
2. ภัยใกล้ตัว  
3. ประสบการณ์ตอนไปอบรม  
4. การให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด  
5. ชีวิตที่ต้องสู้ จากกรรมกรสู่ข้าราชการพลเรือน  

3. Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม  
3.1 กิจกรรม CSR เพ่ือสังคม  

3.1.1 การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทางสังคม รพ.สต. และทีม พชอ. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์  
4. Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตลดความเครียด

ในการทำงาน  
4.1 การแนะนํางานอดิเรกให้กับข้าราชการ การอบรมการทำขนมไทย โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ 

ใน รพ.สต.หนองไผ่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป  

5. Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิด
ทักษะ ความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน 

5.1 กิจกรรม Sharing Knowledge การแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกระบวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของข้าราชการ ถ่ายทอดในที่ประชุมข้าราชการประจำเดือน เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับข้าราชการและลูกจ้างใน
สังกัดนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมให้กับข้าราชการ อีกทางหนึ่ง 
โดยได้ดำเนินการไปจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
โดยนายจตุภพ ดิษผล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร์
จังหวัดอุทัยธานี โดยนางวิภา คําแหงพล ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  

6. Happy Soul : ส่งเสริมและบํารุงศาสนาเพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
และมีความเข้าใจในหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

6.1 กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักศาสนา ได้แก่ การเข้ารับฟังหลักคําสอนและหลักปฏิบตัิ
ของแต่ละศาสนา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
7. Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของ ตนเอง

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน  
กิจกรรมการแนะนําการออมเงิน โดย นางวิภา คําแหงพล ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์  

ผู้ผ่านการอบรมจากคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
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8. Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว  
8.1 การประกวดภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์  
วิธีดำเนินการ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายครอบครัว ประกวด 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 เกณฑ์การให้รางวัล คือ การโหวตให้คะแนนจากเพื่อนร่วมงาน 
ในวันที่ 30 ก.ย. 2564 และประกาศผลโหวตในวันที่ 9 ตุลาคม 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป  

การประเมินผลโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  

1. ตัวช้ีวัด  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการโดยภาพรวม (เป้าหมาย : ร้อยละ 70)  

2. วิธีการประเมิน  
ดำเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการด้วยแบบการประเมินผลความ  

พึงพอใจออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ (www.sk-local.go.th) ระบบ 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบไลน์ (Line) โดยวัดระดับความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรมเป็น  
5 ระดับ ได้แก่ 1 คะแนน = ไม่พอใจ, 2 คะแนน = ค่อนข้างพอใจ, 3 คะแนน = พอใจ, 4 คะแนน = พอใจมาก, 
5 คะแนน = พอใจมากที่สุด  

3. ผลการประเมิน 

กิจกรรม 
จำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
ผลประเมินความ 
พึงพอใจ (คะนน) 

ผลประเมินความ 
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. Happy Body    
1.1 กิจกรรม Break Time 39 4.38 87.69 
1.2 โภชนาการ 
เพ่ือสุขภาพ 

39 3.98 79.60 

1.3 การตรวจสุขภาพประจำปี 39 4.16 83.11 
2. Happy Heart    
2.1 การจัดกิจกรรม บรรยาย
พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทำงานให้
มีความสุข และสนุกกับการ
ทำงาน” 

39 4.08 81.57 

2.2 การจัดทำข้อความ Line 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

39 3.85 77.09 

2.3 การจัดตู้ยาสามัญประจำ
สำนักงาน 

39 3.94 78.80 

2.4 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง  
(การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต
จากข้าราชการ 
 

39 3.69 73.73 
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กิจกรรม 
จำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
ผลประเมินความ 
พึงพอใจ (คะนน) 

ผลประเมินความ 
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

3. Happy Society    
3.1 การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทาง
สังคม รพ.สต. และทีม พชอ. 

39 4.38 87.50 

4. Happy Relax    
4.1 การอบรมการทำขนมไทย 39 3.91 78.26 
5. Happy Brain    
5.1 กิจกรรม Sharing 
Knowledge 

39 3.84 76.73 

6. Happy Soul    
6.1 กิจกรรมการเรียนรู้การ
ปฏิบัติตามหลักศาสนา 

39 4.27 85.38 

7. Happy Money    
Happy Money การบรรยาย
พิเศษการออมเงินจาก
คณะกรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด 

39 3.93 78.64 

8. Happy Family    
การประกวดภาพถ่ายครอบครัว
สุขสันต์ 

39 3.79 75.85 

9. การประเมินผลในภาพรวม    
ความพึงพอใจในโครงการ 
Happy Workplace ในภาพรวม 

39 4.15 83.05 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. อยากจะให้มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ต่างอำเภอ หรือ ต่างจังหวัด เพื่อที่จะเห็นมุมมอง  

ที่แปลกใหม ่
2. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการจัดอย่างต่อเนื่อง 
3. ทุกกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี เห็นสมควรให้มีการต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป 
4. อยากให้จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการให้ความรู้และเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ถิ่นที่อยู่ 
5. ปรับจำนวนกิจกรรมให้สมดุลกับระยะเวลาและภารกิจงานของทุกกลุ่มงาน 
6. ควรพิจารณากิจกรรมที่เน้นการสร้างความสามัคคีในองค์กรเป็นลำดับแรก 
7. เห็นควรปรับปรุงบางกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อย 
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4. กิจกรรมที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

ที ่ ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
ผลประเมินความ 

พึงพอใจ (คะแนน) 
ผลประเมินความ
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

1 Happy Body Break Time 4.38 87.69 
2 Happy Society การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทาง

สังคม รพ.สต. และทีม พชอ. 
4.38 87.50 

3 Happy Relax การอบรมการทำขนมไทย 4.28 85.65 
4 Happy Body และ 

Happy Family 
กิจกรรม Break Time 4.28 85.61 

5 Happy Soul กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา 

4.27 85.38 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

“โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2564” 

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ทำงาน ได้กําหนดให้ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อ สภาพแวดล้อมใน
การทำงานระบบงาน และบรรยากาศการทำงานมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความ สะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมายซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนมีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและให้ระหว่าง
ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ที ่ต้องการ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2562 - 2565) คือการดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐไว้ในระบบราชการให้ข้าราชการ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่างจึงจัดทำโครงการ “องค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้
บุคลากรในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และนําไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนําแนวทางการสร้างความสุขในที่ทำงาน (HAPPY WORKPLACE) มาใช้ให้เกิดสุข
ภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย  

(1) Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ  
(2) Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน  
(3) Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม  
(4) Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ลดความเครียด

ในการทำงาน 
(5) Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด

ทักษะ ความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  
(6) Happy Soul : ส่งเสริมและบํารุงศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 

และมีความเข้าใจในหลักคําสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
(7) Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง 

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน  
(8) Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร ได้รับความสุขจาก

การปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2.2 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง มีความสัมพันธ์

ที่ดี มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
2.3 เพื ่อให้ข้าราชการและลูกจ้างรู ้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ ้มค่า เกิดความตระหนัก  

ในการดูแลองค์กรและสังคมร่วมกัน  
2.4 เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการดําเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  
- ข้าราชการ     จำนวน 24 คน  
- ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน    จำนวน 1 คน  

4. วิธีดำเนินการ  
4.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  
4.2 ดำเนินแผนงาน/กิจกรรมตามท่ีกำหนดไว้  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

6. งบประมาณ  
การระดมทุนจากข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภออหนองขาหย่างได้รับความสุขจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
7.2 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่างได้เข้าใจและตระหนักในการ

อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเข้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  

8. ตัวช้ีวัด  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70)  

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  

แนวทางการดำเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการประชุมชี ้แจงเนื ่องจากการดําเนินงานโครงการองค์กร 

แห่งความสุข Happy Workplace เป็นเรื่องใหม่ที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการประชุม
ชี ้แจงทำความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้ร ับทราบถึงหลักการเหตุผล และขั ้นตอน  
การดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือ  
เพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  
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2. การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการเป็นผู ้รับผิดชอบให้เกิดการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน  
โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานในกิจกรรมต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงาน
ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแผนงานรูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละประเภทกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย  

3. การสร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื ่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่างได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
โครงการ โดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจและดำเนินการ
ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์  

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1. Happy Body : การส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ  

1.1 กิจกรรม Break Time การออกกําลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการทำงาน ป้องกันการเกิด
โรค Office Syndrome  

วิธ ีดำเนินการ มอบหมายให้ สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง เป็นเจ้าภาพในการนําออกกําลังกาย  
เพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ของทุกสัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  

1.2 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ  
วิธีดำเนินการ การรับประทานอาหารเพื ่อสุขภาพ และได้มีการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และ 

ให้ความรู้ในสรรพคุณของสมุนไพร และคุณค่าของอาหารประเภทต่าง ๆ ร่วมด้วย  
1.3 การตรวจสุขภาพประจำปี  

วิธีดำเนินการ การประสานโรงพยาบาลหนองขาหย่างเรื่องตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร และ
แนะนําการดูแลสุขภาพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 
2564  

การดําเนินงานตามกิจกรรม Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน และกิจกรรม 
Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่างได้จัดทำโครงการ “สร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม CSR” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดดําเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี 
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับใกล้และไกลอันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร รวมทั้ง 
โครงการนี้เป็นการดําเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อต้องการให้บุคลากร 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปัน รักษา ใส่ใจ ดูแลซึ่งกันและกันในองค์กร รวมทั้ง
การดูแลสังคมภายนอก ซึ่งเป็นจุดเริ ่มต้นของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  

1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กรได้รับความสุขจากการ
ปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความ
รักสามัคคีในหมู่คณะ  

3. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนักในการดูแล
องค์กร และสังคมร่วมกัน  
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4. เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  
วิธีดำเนินการ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่างได้กำหนดแนวทางการดําเนินงาน CSR เป็นส่วนหนึ่งของการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของข้าราชการที่สังกัดกลุ่มงาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน CSR ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  
2. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมเป็น “ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม CSR ของ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง” โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มงานเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ การจัดทำ
กิจกรรม CSR ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง โดยให้กำหนดกิจกรรมของกลุ ่มงาน 
ที่จะดำเนินการที่ครอบคลุม 2 ด้าน (ด้านละ 1 กิจกรรม) ได้แก่  

2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างกิจกรรม : การร่วมบริจาคอวัยวะ และโลหิต , การรับบริจาค
สิ่งของเหลือใช้เพื่อนําไปบริจาค, การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ฯลฯ  

2.2 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร ตัวอย่างกิจกรรม : การประหยัดกระดาษ อุปกรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน การจัดกิจกรรม 5ส, การจัดกิจกรรม Recycle การมีวินัยในการทำงาน ฯลฯ  

3. การดำเนินกิจกรรม CSR จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานที่ได้มีการประชุม 
ระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยงานบริหารทั่วไปจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเป็นแผนปฏิบัติการ CSR ของ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่างในภาพรวม ผลการดําเนินงาน  

2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ได้แก่ กิจกรรม CSR เพื่อองค์กร  
2.1 กิจกรรม CSR เพ่ือองค์กร  

2.1.1 กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื ่อง “ทำงานให้มีความสุข และสนุกกับการทำงาน”  
เพ่ือแนะนําแนวทางการทำงานอย่างมีความสุขให้กับบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  
2.1.2 การจัดทำบอร์ดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ (จัดทำข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับสุขภาพ  

ผ่านไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊คกลุ่ม) ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  
2.1.3 การจัดตู้ยาสามัญประจำสำนักงาน เพื่อให้กับบุคลากรในสังกัดมียาใช้ในการบรรเทา 

อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  

2.2 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ชีวิตจากข้าราชการ 
ในสังกัดผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือให้เกิดการแลกเลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความสามัคคีในกลุ่มงาน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ตัวอย่างเรื่องราวการเล่าสู่กันฟัง
1. กว่าจะได้มาเป็นสาธารณสุขอำเภอ  
2. ภัยใกล้ตัว  
3. ประสบการณ์ตอนไปอบรม  
4. การให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด  
5. ชีวิตที่ต้องสู้ จากกรรมกรสู่ข้าราชการพลเรือน  
 
 

322



3. Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม  
3.1 กิจกรรม CSR เพ่ือสังคม  

3.1.1 การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทางสังคม รพ.สต. และทีม พชอ. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์  
4. Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ลดความเครียด

ในการทำงาน  
4.1 การแนะนํางานอดิเรกให้กับข้าราชการ การอบรมการทำขนมไทย โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่  

ใน รพ.สต.หนองไผ่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป  

5. Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดทักษะ ความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน 

5.1 กิจกรรม Sharing Knowledge การแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกระบวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของข้าราชการ ถ่ายทอดในที่ประชุมข้าราชการประจำเดือน เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง 
ในสังกัดนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมให้กับข้าราชการอีกทาง
หนึ่ง โดยไดด้ำเนินการไปจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง ขั้นตอนการทำลายหนังสือของทางราชการ และหนังสือ
ราชการ โดยนายเอเธน วรพงศ์ไชย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนของข้าราชการ โดยนายวรพจน์ 
ประทีป ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง  

6. Happy Soul : ส่งเสริมและบํารุงศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
และมีความเข้าใจในหลักคําสอนของแต่ละศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

6.1 กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักศาสนา ได้แก่ การเข้ารับฟังหลักคําสอนและหลัก ปฏิบัติ
ของแต่ละศาสนา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
7. Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของ ตนเอง

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน  
กิจกรรมการแนะนําการออมเงิน โดย นายวรพจน์ ประทีป ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง 

ผู้ผ่านการอบรมจากคณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์  

8. Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ครอบครัว  

8.1 การประกวดภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์  
วิธีดำเนินการ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่ายครอบครัว ประกวด 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 เกณฑ์การให้รางวัล คือ การโหวตให้คะแนนจาก เพื่อนร่วมงาน 
ในวันที่ 30 ก.ย. 2564 และประกาศผลโหวตในวันที่ 9 ตุลาคม 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป  
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การประเมินผลโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

1. ตัวช้ีวัด  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการโดยภาพรวม (เป้าหมาย : ร้อยละ 70) 

2. วิธีการประเมิน  
ดำเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู ้ เข ้าร่วมกิจกรรมของโครงการด้วยแบบการประเมินผล  

ความพึงพอใจออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง (www.sk-local.go.th) 
ระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และระบบไลน์ (Line) โดยวัดระดับความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม
เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1 คะแนน = ไม่พอใจ, 2 คะแนน = ค่อนข้างพอใจ, 3 คะแนน = พอใจ, 4 คะแนน =  
พอใจมาก, 5 คะแนน = พอใจมากที่สุด  

3. ผลการประเมิน 

กิจกรรม 
จำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
ผลประเมินความ 
พึงพอใจ (คะนน) 

ผลประเมนความ 
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. Happy Body    
1.1 กิจกรรม Break Time 25 4.38 87.69 
1.2 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 25 3.98 79.60 
1.3 การตรวจสุขภาพประจำปี 25 4.16 83.11 
2. Happy Heart    
2.1 การจัดกิจกรรม บรรยาย
พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทำงานให้มี
ความสุข และสนุกกับการทำงาน” 

25 4.08 81.57 

2.2 การจัดทำข้อความ Line 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

25 3.85 77.09 

2.3 การจัดตู้ยาสามัญประจำ
สำนักงาน 

25 3.94 78.80 

2.4 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง (การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจาก
ข้าราชการ 

25 3.69 73.73 

3. Happy Society    
3.1 การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทาง
สังคม รพ.สต. และทีม พชอ. 

25 4.38 87.50 

4. Happy Relax    
4.1 การอบรมการทำขนมไทย 25 3.91 78.26 
5. Happy Brain    
5.1 กิจกรรม Sharing 
Knowledge 
 

25 3.84 76.73 
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กิจกรรม 
จำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
ผลประเมินความ 
พึงพอใจ (คะนน) 

ผลประเมนความ 
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

6. Happy Soul    
6.1 กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา 

25 4.27 85.38 

7. Happy Money    
Happy Money การบรรยาย
พิเศษการออมเงินจาก
คณะกรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด 

25 3.93 78.64 

8. Happy Family    
การประกวดภาพถ่ายครอบครัว
สุขสันต์ 

25 3.79 75.85 

9. การประเมินผลในภาพรวม    
ความพึงพอใจในโครงการ Happy 
Workplace ในภาพรวม 

25 4.15 83.05 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. อยากจะให้มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด เพื่อที่จะเห็นมุมมอง 

ที่แปลกใหม ่
2. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการจัดย่างต่อเนื่อง 
3. ทุกกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี เห็นสมควรให้มีการต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป 
4. อยากให้จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการให้ความรู้และเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ถิ่นที่อยู่ 
5. ปรับจำนวนกิจกรรมให้สมดุลกับระยะเวลาและภารกิจงานของทุกกลุ่มงาน 
6. ควรพิจารณากิจกรรมที่เน้นการสร้างความสามัคคีในองค์กรเป็นลำดับแรก 
7. เห็นควรปรับปรุงบางกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อย 

4. กิจกรรมที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

ที ่ ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
ผลประเมินความ 

พึงพอใจ (คะแนน) 
ผลประเมินความ
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

1 Happy Body Break Time 4.38 87.69 
2 Happy Society การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทาง

สังคม รพ.สต. และทีม พชอ. 
4.38 87.50 

3 Happy Relax การอบรมการทำขนมไทย 4.28 85.65 
4 Happy Body และ 

Happy Family 
กิจกรรม Break Time 4.28 85.61 

5 Happy Soul กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา 

4.27 85.38 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทนั จังหวัดอุทัยธานี 

“โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2564” 

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับกาทำงาน

ได้กําหนดให้ส่วนราชการมีนโยบายแผนงานโครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยข้าราชการและผู ้ปฏิบ ัต ิงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม  
ในการทำงานระบบงาน และบรรยากาศการทำงานมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม 
ที ่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจน  
มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
และให้ระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะ ขับเคลื่อนส่วน
ราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดมาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2564) คือการดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐไว้ในระบบราชการ 
ให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันจึงจัดทำโครงการ “องค์กร 
แห่งความสุข (Happy Workplace)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานส่งผล 
ให้บุคลากรในสังกัดเกิดความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และนําไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนําแนวทางการสร้างความสุขในที่ทำงาน (HAPPY WORKPLACE) มาใช้ให้เกิด 
สุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ประกอบด้วย  

1. Happy Body : ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ
2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน
3. Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม
4. Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตลดความเครียด

ในการทำงาน 
5. Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่ง ต่างๆ เพื่อให้เกิด

ทักษะ ความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน 
6. Happy Soul : ส่งเสริมและบํารุงศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

และมีความเข้าใจในหลักคําสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
7. Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง

และครอบครัวอย่างถกูวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 
8. Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กรได้รับความสุขจาก

การปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2.2 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน มีความสัมพันธ์ที่ดี 

มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  
2.3 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนักในการดูแล

องค์กร และสังคมร่วมกัน  
2.4 เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน  
- ข้าราชการ      จำนวน 63 คน  
- ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน    จำนวน 9 คน  

รวมจำนวน 64 คน  

4. วิธีดำเนินการ  
4.1 ประชุมชี้แจงแนวการดําเนินงานให้กับบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน  
4.2 ดำเนินแผนงาน/กิจกรรมตามท่ีกำหนดไว้  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2563  

6. งบประมาณ 
- การระดมทุนจากข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันได้รับความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
7.2 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันได้เข้าใจและตระหนักในการอยู่ร่วมกัน 

ในสังคมด้วยความเข้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน  

8. ตัวช้ีวัด  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการ (เป้าหมาย : ร้อยละ 70)  

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน 

แนวทางการดำเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการประชุมชี ้แจงเนื ่องจากการดําเนินงานโครงการองค์กร  

แห่งความสุข Happy Workplace เป็นเรื่องใหม่ที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การประชุม
ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้รับทราบถึงหลักการเหตุผลและขั ้นตอนการ
ดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือเพื่อไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน  

327



2. การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการเป็นผู ้รับผิดชอบให้ เกิดการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน  
โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานในกิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงาน
ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแผนงาน รูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละประเภท กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย  

3. การสร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื ่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการโดย
การสอบถามความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ และดำเนินการตอบ 
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์  

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  

1. Happy Body : การส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ  
1.1 กิจกรรม Break Time การออกกําลังกายเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อในการทำงานป้องกัน การเกิด

โรค Office syndrome  
วิธีดำเนินการ มอบหมายให้ สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ในทุกๆวัน เวลา 15.00 น. 
ของทุกสัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  

1.2 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ  
ว ิธ ีดำเน ินการ การร ับประทานอาหารเพ ื ่อส ุขภาพ และได ้ม ีการจ ัดท ำบอร ์ดประชาส ัมพันธ ์และ 
ให้ความรู้ในสรรพคุณของสมุนไพร และคุณค่าของอาหารประเภทต่าง ๆ ร่วมด้วย  

1.3 การตรวจสุขภาพประจำปี  
วิธีดำเนินการ การประสานโรงพยาบาลทัพทัน เรื่องตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร และแนะนําการดูแล
สุขภาพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดยได้ดำเนินการไปเม่ือวันที่ 27 - 28 มกราคม 2564  

การดําเนินงานตามกิจกรรม Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน และกิจกรรม 
Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ได้จัดทำโครงการ “จิตอาสาสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อ สังคม” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดดําเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคม  
ทั้งในระดับใกล้และไกลอันนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งโครงการนี้เป็นการดําเนินงาน ต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อต้องการให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความดูแล 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน รักษา ใส่ใจ ดูแลซึ่งกันและกันในองค์กร ร่วมทั้งการดูแลสังคมภายนอก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  

1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กรได้รับความสุขจาก 
การปฏิบัติงาน และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันมีความสัมพันธ์ที ่ดี มีความรัก 
สามัคคีในหมู่คณะ  

3. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างรู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า เกิดความตระหนักในการดูแล
องค์กร และสังคมร่วมกัน  
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4. เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดําเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน  
วิธีดำเนินการ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ได้กำหนดแนวทางการดําเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของการ ประเมินผล

การปฏิบัติราชการรายบุคคล ของข้าราชการที่สังกัดกลุ่มงาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
1. การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  
2. กำหนดตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของกิจกรรมเป็น “ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมของ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน” โดยกําหนดให้แต่ละกลุ่มงานเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการจัดทำกิจกรรม
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน โดยให้กำหนดกิจกรรมของกลุ่มงานที่จะดำเนินการที่ ได้แก่  

ความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างกิจกรรม : การเป็นผู้นําในด้านต่างๆ ดังนี้ การร่วม บริจาคอวัยวะ 
และโลหิต, การรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพ่ือนําไปบริจาค, การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ฯลฯ 
การร่วมดำเนินกิจกรรมในองค์กรต้นแบบ ได้แก่ การประหยัดกระดาษ/อุปกรณ์ เครื ่องใช้ส ำนักงาน 
การจัดกิจกรรม 5ส การจัดกิจกรรม Recycle, การมีวินัยในการทำงาน ฯลฯ  

3. การดำเนินกิจกรรมจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานที่ได้มีการประชุมระดม 
ความคิดเห็นร่วมกัน โดยงานบริหารทั ่วไปจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเป็นแผนปฏิบัติการของส ำนักงาน 
สาธารณสุขอำเภอทัพทัน ในภาพรวมผลการดําเนินงาน  

2. Happy Heart : กระตุ้นให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ได้แก่ กิจกรรม เพื่อองค์กร  
2.1 กิจกรรมเพื่อองค์กร  

2.1.1 กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทำงานให้มีความสุข คลายทุกข์ให้กันและกัน”  
เพ่ือแนะนําแนวทางการทำงานอย่างมีความสุขให้กับบุคลากรในสังกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน  
2.1.2 การจัดทำบอร์ดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ (จัดทำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผ่าน 

ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊คกลุ่ม) ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2564  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน  
2.1.3 การจัดตู้ยาสามัญประจำสำนักงาน เพื่อให้กับบุคลากรในสังกัดมียาใช้ในการบรรเทา

อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน  

2.2 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานประสบการณ์ชีวิตจากข้าราชการ 
ในสังกัดผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้เกิดการแลกเลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความสามัคคี  
ในกลุ่มงานในวาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกเดือน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน หัวข้อเรื่องราวการเล่าสู่กันฟัง  
1. กว่าจะได้มาเป็นสาธารณสุขอำเภอ  
2. ภัยใกล้ตัว  
3. การให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด  
4. ชีวิตที่ต้องสู้ จากบทเรียนชุมชนในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
5. สิ่งที่ได้จากการเผชิญชีวิตบนสังคมวิถีใหม่ ไวรัสโคโรนา-2019  
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3. Happy Society : สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม  
3.1 กิจกรรมเพื่อสังคม  

3.1.1 การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทางสังคม รพ.สต.และทีม พชอ. ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์  
4. Happy Relax : ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ลดความเครียด

ในการทำงาน  
4.1 การแนะนํางานอดิเรกให้กับข้าราชการ การอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เพื ่อกลุ ่มผู ้ยากไร้  

โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.หนองกลางดง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป  

5. Happy Brain : ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดทักษะ ความชํานาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน  

5.1 กิจกรรม Sharing Knowledge การแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกระบวนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของข้าราชการ ถ่ายทอดในที่ประชุมข้าราชการประจำเดือน เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง 
ในสังกัดนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมให้กับข้าราชการ อีกทางหนึ่ง 
โดยได้ดำเนินการไปจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง ถอดองค์ความรู้การวิเคราะห์ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-2019 โดยนายอดุล สิทธิการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง ระเบียบและวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของข้าราชการ  
โดยนายซาเวช วราหะ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอทัพทัน  

6. Happy Soul : ส่งเสริมและบํารุงศาสนา เพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
และมีความเข้าใจในหลักคําสอนของแต่ละศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

6.1 กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักศาสนา ได้แก่ การเข้ารับฟังหลักคําสอนและหลักปฏิบตัิ
ของชาวพุทธในยุค New Normal วันเข้าพรรษา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน เมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
7. Happy Money : สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของ ตนเอง

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพื่อให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน  
กิจกรรมการแนะนําการออมเงิน โดย นายซาเวช วราหะ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอทัพทัน 

คณะกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  

8. Happy Family : ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครอบครัว  
8.1 การประกวดภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์  
วิธีดำเนินการ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม โดคคัดเลือกจากการแสดง 

ภาพถ่ายครอบครัวบนโลกโซเซียล Facebook ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564 เกณฑ์การให้ 
รางวัล คือ การโหวตให้คะแนนจากเพื ่อนร่วมงานในวันที่ 30 ก.ย. 2564 และประกาศผลโหวตในวันที่  
1 ตุลาคม 2564  

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานบริหารทั่วไป  
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การประเมินผลโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  

1. ตัวช้ีวัด  
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินงานของโครงการโดยภาพรวม (เป้าหมาย : ร้อยละ 70)  

2. วิธีการประเมิน  
ดำเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู ้ เข ้าร่วมกิจกรรมของโครงการด้วยแบบการประเมินผล  

ความพึงพอใจออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) และระบบไลน์ (Line) โดยวัดระดับความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1 คะแนน = 
ไม่พอใจ, 2 คะแนน = ค่อนข้างพอใจ, 3 คะแนน = พอใจ, 4 คะแนน = พอใจมาก, 5 คะแนน = พอใจมากที่สุด  

3. ผลการประเมิน 

กิจกรรม 
จำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
ผลประเมินความ 
พึงพอใจ (คะนน) 

ผลประเมนความ 
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

1. Happy Body    
1.1 กิจกรรม Break Time 64 4.68 93.60 
1.2 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 64 4.22 84.40 
1.3 การตรวจสุขภาพประจำปี 64 4.8 96.00 
2. Happy Heart    
2.1 การจัดกิจกรรม บรรยาย
พิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทำงานให้ 
มีความสุข และสนุกกับการ
ทำงาน” 

64 4.55 91.00 

2.2 การจัดทำข้อความ Line 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

64 4.32 86.40 

2.3 การจัดตู้ยาสามัญประจำ
สำนักงาน 

64 4.00 80.00 

2.4 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง (การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจาก
ข้าราชการ 

64 4.25 85.00 

3. Happy Society    
3.1 การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทาง
สังคม รพ.สต. และทีม พชอ. 

64 4.12 82.40 

4. Happy Relax    
4.1 การอบรมการทำขนมไทย 64 4.5 90.00 
5. Happy Brain    
5.1 กิจกรรม Sharing 
Knowledge 
 

64 4.2 85.38 
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กิจกรรม 
จำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (คน) 
ผลประเมินความ 
พึงพอใจ (คะนน) 

ผลประเมนความ 
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

6. Happy Soul    
6.1 กิจกรรมการเรียนรู้การ
ปฏิบัติตามหลักศาสนา 

64 4.2 85.38 

7. Happy Money    
Happy Money การบรรยาย
พิเศษการออมเงินจาก
คณะกรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด 

64 4.6 92.00 

8. Happy Family    
การประกวดภาพถ่ายครอบครัว
สุขสันต์ 

64 3.88 77.60 

9. การประเมินผลในภาพรวม    
ความพึงพอใจในโครงการ 
Happy Workplace ในภาพรวม 

64 4.33 86.65 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
1. อยากจะให้มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัด  
2. ควรมีการจัดอย่างต่อเนื่อง  
3. เห็นสมควรให้มีการต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป  
4. ปรับจำนวนกิจกรรมให้สมดุลกับระยะเวลาและภารกิจงานของทุกกลุ่มงาน  
5. ควรพิจารณากิจกรรมที่เน้นการสร้างความสามัคคีในองค์กรเป็นลำดับแรก  

4. กิจกรรมที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

ที ่ ประเภทกิจกรรม กิจกรรม 
ผลประเมินความ 

พึงพอใจ (คะแนน) 
ผลประเมินความ
พึงพอใจ (ร้อยละ) 

1 Happy Body Break Time 4.8 96.00 
2 Happy Society การเยี่ยมคนด้อยโอกาสทาง

สังคม รพ.สต. และทีม พชอ. 
4.68 93.60 

3 Happy Relax การอบรมการทำขนมไทย 4.6 92.00 
4 Happy Body และ 

Happy Family 
กิจกรรม Break Time 4.55 91.00 

5 Happy Soul กิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา 

4.5 90.00 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล่องตาท ีตำบลลานสัก อำเภอลานสัก  

จังหวัดอุทัยธานี 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง "Happy 8 Happy Workplace" มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 

8 คน บุคลากรมีการรับรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะองค์กร อีกทั้งสามารถนาแนวคิดความสุข 8 ประการไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลหลังกิจกรรมพบว่าบุคลากรในกองกลางสามารถ  
นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของตนเองได้ มากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ Happy Body (สุขภาพดี), Happy Society (สังคมดี) และ Happy Heart (น้ำใจงาม) และต้องการให้
กองกลางจัดกิจกรรมด้าน Happy Relax (ทางผ่อนคลาย), Happy Body (สุขภาพดี) และ Happy Society 
(สังคมดี) มากที่สุด ซึ ่งจะนําข้อมูลที ่ได้รับมาออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมเพื ่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
ในการทำงานด้วยความคาดหวังว่าจะนาไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข บุคลากรต้องมีส ่วนร่วม Happy 8 Happy 

Workplace ทุก Happy เพ่ือให้ทุกคนเห็นคุณค่าตนเองและให้เกียรติบุคคลอ่ืนในการอยู่ร่วมสังคม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
ขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
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เขตสุขภาพที่ 4 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

 
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)  

จากผลการสำรวจวัดระดับความสุขของบุคลากร พบค่าดัชนีวัดความสุขที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่สุด คือ  
ด้านสุขภาพกายดี (Happy Body) และพบค่าดัชนีวัดความสุขที่น้อยที่สุด คือ ด้านผ่อนคลายดี (Happy 
Relax) โดยมีปัจจัยมาจากการคาดหวังถึงความมั่นคง ความเครียดจากการทำงานครอบครัวและเรื่องอื่น  ๆ  
จึงได้จัดทำแผนงานและกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
มากขึ้น ดังนี้  
ปี 2561  

- จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมองค์กร โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขด้านการออกกำลังกาย 
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกายใจ จังหวัดนครนายก  

- จัดทำโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที ่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ทางด้านการสร้างสุขภาพและการทำงานเป็นทีม  

- จัดอบรมพัฒนาสร้างเครือข่ายนักสร้างสุข ระดับอำเภอ  
- จัดตั้ง HR Excellence clinic ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล  
- Happy Social บริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้  
- ตรวจสุขภาพประจำปี 

ปี 2562 
- จัดกิจกรรมทางศาสนาตามประเพณี เช่น งานปีใหม่ รดน้ำวันสงกรานต์ ทำบุญวันพระใหญ่ 
- Happy Birthday ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
- งานมุฑิตาจิต 
- จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  
- กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “กีฬา สาสุข”  
- กิจกรรมตลาดนัดน้ำใจ  
- ตรวจสุขภาพประจำปี  

ปี 2563  
- จัดกิจกรรมทางศาสนาตามประเพณี เช่น งานปีใหม่ รดน้ำวันสงกรานต์  
- Happy Birthday ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แบบ Online  
- งานมุฑิตาจิต  
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน เช่น มุมผ่อนคลาย มุมเครื่องดื่มและน้ำดื่ม 
- กิจกรรมรวมใจเย็บหน้ากากผ้าในสถานการณ์โควิด-19 
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- จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ปี 2564  
- Happy Birthday ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แบบ Online  
- กิจกรรมแสดงความยินดีบุคลากร เช่น โยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ผู้บริหารองค์กรเล็งเห็นความสำคัญ มุ่งมั่นสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กำหนดนโยบาย

สร้างสุข เป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนา และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากร 
เจ้าหน้าที ่ทุกระดับ ด้วยความเต็มใจและเสียสละ สร้างบรรยากาศ สร้างความสุขในองค์กรให้บุคลากร 
มีความสุขในการทำงานขึ้นมาอีกระดับ  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน กระบวนการในการสรรหา จัดสรร กระจาย

บุคลากรที่รวดเร็ว เพื่อให้มีกำลังคนที่เหมาะสมกับภาระงาน  
2. การส่งเสริมบุคลากรด้านโอกาสและความก้าวหน้าในองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ  

สร้างความผูกพันที่ดีกับองค์กร  
3. การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บุคลากรควรได้รับ เช่น การทำผลงานเพ่ือเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น 
4. การส่งเสริมให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่ากับบุคลากรทุกสายอาชีพ ไม่แบ่งแยกวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขด้านการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายใจ 
จังหวัดนครนายก 

  โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที ่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
ทางด้านการสร้างสุขภาพและการทำงานเป็นทีม 
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อบรมพัฒนาสร้างเครือข่ายนักสร้างสุข ระดับอำเภอ 

 

 จัดกิจกรรมทางศาสนาตามประเพณี 

 
  กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “กีฬา สาสุข” 
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Happy Birthday ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

    
กิจกรรมรวมใจเย็บหน้ากากผ้าในสถานการณ์โควิด-19 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนครนายก  จังหวัดนครนายก 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

โรงพยาบาลนครนายก ได้เริ ่มจัดทำโครงการ HAPPY KHONYOK PROJECT ตั้งแต่ปี 2560 จนถึง 
ปัจจุบัน ภายใต้พันธกิจ ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ ด้วย เทคโนโลยี  
ที่ทันสมัย และเป็นองค์กรแห่งความสุข ซึ่งได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรม ที่มีความ หลากหลาย
ตอบสนองต่อ HAPPINOMETER ทั้ง 9 มิติดังต่อไปนี้  

ปี 2561 โครงการ "Happy KHONYOK Project 2018"  
- ขับเคลื่อนค่านิยม KHONYOK  
- KHONYOK Green Market  
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  
- คนดีคิดดี 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 คิดดีสังคมดี" มอบประกาศเกียรติคุณ  
- "คนดีศรีโรงพยาบาล"  
- ประกวดเรื่องเล่า  
- โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
- โครงการองค์กรพยาบาล "พี่พบน้องพยาบาล"  
- สร้างความสุขในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ งานเกษียณ  
- แข่งขันกีฬาสาธารณสุข  
- โครงการลดน้ำหนักรักษ์สุขภาพ  
- โครงการทัศนศึกษา สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 

ปี 2563 
- "คนดี คิดดีสังคมดี" มอบประกาศเกียรติคุณ  
- "คนดีศรีโรงพยาบาล"  
- ทำบุญ ตักบาตร เดือนเกิด  
- แข่งขันกีฬาสาธารณสุข  
- วิถีใหม่สายใยเกษียณ  
- จัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการ 
- ตู้แบ่งปัน ให้แกบุ่คลากรในช่วงสถานการณ์ COVID - 19  
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ปี 2564 
- "คนดี คิดดีสังคมดี" มอบประกาศเกียรติคุณ  
- รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  
- ธรรมบรรยาย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และทีมนักสร้างสุขในองค์กร  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน  
1. โรงพยาบาลควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มีหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น 

พัฒนา ระบบสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เช่น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวได้รับส่วนลดราคา
อาหารหรือสินค้า กลุ ่มลูกจ้างและข้าราชการที ่มีรายได้น้อยควรจัดเวร OT เพิ ่มในงานส่วนกลางหรือ 
เพ่ิมค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาระงาน ควรส่งเสริมจัดกิจกรรมในการผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน 
กิจกรรม สาธารณประโยชน์เพื ่อชุมชนและสังคม มีระบบการประเมินความเครียดและให้คำปรึกษา  
สร้างวัฒนาธรรม ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร มอบรางวัลและเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ด ี

2. กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสม ให้บุคลากรมีเวลาทำงานไม่ควรเกิน 
8 - 12 ชั่วโมงต่อวัน สนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสมและมีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง/
อาชีพ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า จังหวัดนนทบุรี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

นโยบายบริหารโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  
1. ด ้านบริการ พัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลให้มีค ุณภาพมาตรฐานและศักยภาพระดับสูง  

เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในทุกๆ ด้านมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง  
2. ด้านการบริหารใช้หลักธรรมาภิบาล ให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีการบริหารโดยมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และมีระบบคุณธรรมในการ
บริหารจัดการทรัพยากร  

3. ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพโดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำวิจัย การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมผลิตแพทย์และบุคลากร  
ทาง สาธารณสุข มุ่งให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความสุขและมีสวัสดิการที่ดี  

4. ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริม 
สุขภาพป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ มีเครือข่ายระบบส่งต่อที่ดีทั้งในและนอกเครือข่ายบริการ  

5. ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับควบคุมรายจ่ายโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและ  
สร้างความม่ันคงทางการเงิน  

6. ด้านความปลอดภัยและความเสี ่ยงพัฒนาระบบการบริหารความเสี ่ยงทั ้งเชิงร ุกและเช ิงรับ 
การ ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และการเจรจาไกล่เกลี่ย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ  

7. ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม  
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพและการทำงาน มีการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประโยชน์สูงสุด  

การส่งเสริมสุขภาพ  
ระยะสั้น  
1. แนะนําการดูแลสุขภาพรายบุคคล  
2. จัดทำโครงการ “ PNK ชวนขยับ นับก้าว เดินวิ่ง ท้าใจ Season1 ”  

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ 244 คน คิดเป็น 13.86%  
- มีผู้ที่ส่งระยะก้าวสม่ำเสมอ 124 คนคิดเป็น 50.82%  
- มีผู้สะสมก้าวได้ตามเกณฑ์ 53 คน คิดเป็น 42.74%  

ระยะกลาง  
- จัดตั้ง Wellness center เพื่อให้คำปรึกษา และดูแล ส่งเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกมิติในเดือน

มกราคม 2564  
จุดเน้นของทีม  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร  

- มีบุคลากรเพียงพอ  
- บุคลากรมีความรู้ และสมรรถนะที่เหมาะสม  
- บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน  
- บุคลากรมีความสุขในการทำงาน  
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ผลการดําเนินงานของทีม  

1. โครงการผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ 

 
2. โครงการสวัสดิการอาหารกลางวันสำหรับผู้มีรายได้น้อย 
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3. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  

- จัดโครงการ PNK ชวนขยับนับเก้า VIRTUAL RUN  Season 1 แก่บุคลากรโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 
63 วัน 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 

เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 1 ครั้ง/เดือน โดย 
- วัดองค์ประกอบร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล 
- ให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง 
- จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพ่ือคลายกล้ามเนื้อและความตึงเครียดในระหว่างพัก Break 
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5. โครงการบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศ 

 
 

6. โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ  
7. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยให้กับบุคลากร  
8. ส่งเสริมการทำแผนการฝึกอบรมตาม Training Need (ตามผลการประเมิน Specific Competency, 

อุบัติการณ์ที่พบบ่อย)  
9. ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพหรือการอบรมทางด้านการบริหารเพื่อเตรียม  

ความพร้อมในการดำรงตำแหน่งที่สูงข้ึน  
10. ส่งเสริมความก้าวหน้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ได้รับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  
11. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและคณะทำงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 

(Wellness Center) 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

 
กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และบริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) โดยมีเป้าหมาย
ในการดำเนินงาน คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน 

จากยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โรงพยาบาลบางบัวทอง ได้มีการดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุข  
ทั้ง 9 มิติ คือ สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ำใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี 
(Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ไฝ ่ร ู ้ด ี (Happy Brain) สุขภาพ
การเงินดี(Happy Money) และการงานดี (Happy Work Life) โดยในปี 2561 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขของ
บุคลากรในหน่วยงานอยู่ที ่ ร้อยละ 57.63 เมื่อพิจารณาซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม มีความสุข (อ้างอิงการจัดระดับ
ความสุขจาก Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข, สิงหาคม 2561) แต่เมื่อพิจารณา
แยกรายมิติ พบว่ามิติท่ีคะแนนต่ำที่สุด คือ ผ่อนคลายดี (Happy Relax) คะแนนร้อยละ 49.52 และการงานดี 
(Happy Work Life) คะแนนร้อยละ 53.75 ในมิติการผ่อนคลายดี (Happy Relax) นั้น อาจเนื่องด้วยภาระงาน
ที่มาก และมีการขาดอัตรากำลังในบางหน่วยงาน ทำให้บุคลากรไม่มีเวลาพักหรือทำกิจกรรมหย่อนใจ  
เพื่อลดความเครียดจากงาน คณะผู้บริหารจึงได้มีการปรับการบริหารอัตรากำลังไปเสริมในหน่วย งานที่ขาด 
และสรรหาบุคลากรเพิ่มโดยการให้ทุนการศึกษา เช่น แพทย์ พยาบาล นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการ  
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมอุปกรณ์ลดความเสี่ยงจากการทำงาน ทำให้ในปี 2562 ในมิติผ่อนคลายดีผ่อนคลายดี (Happy 
Relax) คะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52.09 และ การงานดี (Happy Work Life) คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 
58.06 และค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขของบุคลากรในหน่วยงานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60.82 ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2561 
จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลบางบัวทอง ได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมี
สุขภาพดี และมีขวัญและกำลังใจการในทำงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี กิจกรรมออกกำลัง
กายจัดให้มีห้องฟิตเนส กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในและรอบโรงพยาบาล ปรับให้มีที่นั่งพักผ่อนระหว่างวันจัด
งานทำบุญขึ ้นปีใหม่ และการทำบุญในเทศกาลต่างๆ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของบุคลากร  
ในโรงพยาบาล การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ มีพื้นที่ให้บุคลากรนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ  
มาจำหน่ายส่งเสริมรายได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการรณรงค์ส่งยิ้ม เพื่อให้ผู้บริหารได้เดินพบปะพูดคุยสร้าง
กำลังใจ และบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้บุคลากร โครงการอบรมพัฒนาพฤติกรรมในการบริการ โครงการ 
Star Service Award เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีการบริการที่ดี 

ในระหว่างปี 2563 - 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 2019 บุคลากรมีภาระงานเพ่ิม 
ขึ้นมาก และมีความเครียดสะสมจากงานค่อนข้างมาก เพื่อดูแลสภาพจิตใจของบุคลากร ในปี 2564 โรงพยาบาล
บางบัวทอง โดยกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด จัดทำโครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และทีม MCATT จากโรงพยาบาล 
ศรีธัญญา ร่วมกันประเมินภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรโรงพยาบาลบางบัวทอง ด้วยเครื่อง BIOFEEDBACK 
พร้อมทั ้งมีก ิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตรายบุคคล การทำกลุ ่มบำบัดประคับประคองจิตใจ 
กิจกรรมบำบัด และบางรายได้ส่งพบจิตแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ช่วยวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาสุขภาพจิตทั้งระดับรายบุคคลและระดับหน่วยงาน ทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันและ 
การทำงานร่วมกันราบรื่นมากขึ้น 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู ้บริหารเห็นความสำคัญ และสนับสนุนในการสร้างองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีความผูกพัน  

ต่อองคก์ร มีความสามัคคี เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. การประเมินความสุขของบุคลากรควรจัดทำให้มีข้อคำถามที่ไม่มากจนเกินไป และแนะนำแนวทาง

หรือเครื่องมือการประเมินความสุขและความผูกพันของบุคลากร พร้อมการอบรมวิเคราะห์ข้อมูล 
2. แนะนำแนวทางหรือกิจกรรมที่เป็นต้นแบบในการสร้างสุขในองค์กร 
3. การปรับแนวทางในการทำผลงานเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นให้ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน 
 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 
การออกกำลังกายระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ ระหว่างรอรับบริการ 
โครงการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
2. ผ่อนคลายดี(Happy Relax) 

จัดมุมนั่งพักผ่อน 
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3. น้ำใจดี (Happy Heart) 
โครงการรณรงค์ส่งยิ้ม 

 
4. จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

ทำบุญปีใหม่, ทำบุญเทศกาลต่างๆ 

 
5. ครอบครัวดี (Happy Family) 

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่ 
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6. สังคมดี (Happy Society) 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม, การอบรมดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพ่ือถ่ายทอดสู่ชุมชน 

 
 

7. ไฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
การอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก การช่วยฟื้นคืนชีพ งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) อบรม

งานควบคุมการติดเชื้อ 

 
 

8. สุขภาพการเงินดี (Happy Money) 
มีพ้ืนที่ให้เจ้าหน้าที่นำสินค้า/ผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบางใหญ่  จังหวัดนนทบุร ี

 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ในการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุข การจะประสบความสำเร็จได้ต้องนโยบายที่มีความชัดเจนและ  

มีคณะกรรมการที ่ด ําเนินงานต่อเนื ่อง มีการถ่ายทอดสู ่ผ ู ้ปฏิบัติ ในส่วนของโรงพยาบาลบางใหญ่ได้  
มีการดําเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 - 3 ปี เพราะผู้บริหารตระหนักว่าบุคคลากรเป็นส่วนสำคัญที่สุด 
ในการขับเคลื่อนองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. นโยบายที่มีความชัดเจน  
2. ความต่อเนื่องของการดําเนินงาน 
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 

กิจกรรมที่ดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน 
1. ตลาดนัดสุขภาพ จัดกิจกรรมให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่นําผักปลอดสารและอาหารปลอดภัยมาจําหน่าย

ในโรงพยาบาล Happy Money Happy Society Happy Body 
2. ตลาดนัดออนไลน์ มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นําผลิตภัณฑ์มาจําหน่ายในไลน์

กลุ่ม Happy Money 
3. กิจกรรมตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา และทุกวันพุธจะมีการนิมนต์พระมาให้คนไข้ที ่นอน  

ในโรงพยาบาลได้ตักบาตร Happy Heart 
4. จัดกิจกรรมออกกําลังกายเย็นเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เจ้าหน้าที่มีความแข็งแรง Happy Body  
5. จัดกิจกรรมเชิญชวนเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สม่ำเสมอ Happy 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข 
ควรมีการดำเนินการเป็นรูปธรรมและติดตามผลและเป็นพี่เลี้ยงในโรงพยาบาล 
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เขตสุขภาพที่ 5 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การพัฒนาบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรพัฒนาขับเคลื่อน

ไปได้ตามเป้าหมาย ถ้าบุคลากรสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง การศึกษาหาความรู้ การพัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลา การเป็นผู้มีคุณธรรม และความกตัญญูการเป็นผู้ใช้เงินเป็นรู้จักวางแผนทางการเงิน การเป็นผู้ที่รัก
และดูแลครอบครัวตนเองได้ การเป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กรจะทำให้สามารถการจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้
อย่างมืออาชีพมีศีลธรรมอันดีงามและเอื้ออาทรต่อตนเองและผู้อื่น และในช่วงสถานการณ์การระบาดระลอก
ใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บุคลากรมีความเครียดสูงกว่าปกติ หากมีการวางแผน 
การปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี เราจะสามารถผ่านวิกฤตไปได้อย่างมีความสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. นโยบายการบริหารของผู้นำองค์กรในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
2. ความสามัคคี ความสมานฉันท์ในหน่วยงาน
3. วัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนช่วยเหลือกัน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน ในช่วงสถานการณ์การระบาด

ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจทำได้ยากด้วยภาระงานของที่เพ่ิมข้ึนของแต่ละ
บุคคลแต่ถ้าเราจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะสามารถสร้างความสุขให้กับ
บุคลากรได ้

2. การวางแผนการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน ถ้ามีการวางแผนที่รอบครอบจะสามารถ
จัดกิจกรรมได้ประสบความสำเร็จ และมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
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สรุปผลการการทำแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
ของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจำปี 2564 

การทำแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ประจำปี 2564   
มีระยะเวลาการสำรวจข้อมูล ตั ้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 12 กรกฎาคม  2564 ซึ ่งบุคลากรสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3,420 คน ร่วมตอบแบบประเมิน 2,012 คน คิดเป็นอัตราการ
ตอบกลับร้อยละ 58.83 ของบุคลากรทั้งหมด   

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการสำรวจค่าเฉลี่ยมิติความสุขของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 

มิติความสุข 
ร้อยละ 

(ปี 2563) 
ร้อยละ 

(ปี 2564) 
1. Happy Body/ สุขภาพกายดี 55.60 67.09 
2. Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 69.18 57.66 
3. Happy Heart/ น้ำใจดี 69.18 70.57 
4. Happy Family/ ครอบครัวดี 61.82 70.74 
5. Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 58.63 65.21 
6. Happy Society/ สังคมดี 61.97 62.48 
7. Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 53.54 62.67 
8. Happy Money/ สุขภาพเงินดี 64.57 54.82 
9. Happy Work Life/ การงานดี 64.10 63.84 

ค่าเฉลี่ยความสุขรวม 72.36 63.90 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ลดลงจาก 72.36 เป็น 63.90 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในแต่ละมิติ พบว่า มิติความสุข Happy 
Family/ ครอบครัวดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 70.74 ในขณะที่มิติความสุขด้าน Happy Money/ สุขภาพเงินดี 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เท่ากับ 54.82   
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมิติความสุขทั้ง 9 มิติ จำแนกตามผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 

มิติความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2563 2564 

Happy Body/ สุขภาพกายดี 54.95 68.02 
Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 67.69 55.87 
Happy Heart/ น้ำใจดี 71.05 68.89 
Happy Family/ ครอบครัวดี 60.70 70.71 
Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 69.41 62.83 
Happy Society/ สังคมดี 60.07 61.24 
Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 55.70 60.32 
Happy Money/ สุขภาพเงินดี 64.75 59.23 
Happy Work Life/ การงานดี 63.62 62.65 

ค่าเฉลี่ย 63.10 63.31 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขรวม 9 มิติของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติความสุขเพิ่มขึ้นจาก 63.10 เป็น 63.31 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
แต่ละมิติพบว่า 

1) ค่าเฉลี่ยมิติความสุขเพ่ิมข้ึน จำนวน 4 มิติ ดังนี้ 
- Happy Body/ สุขภาพกายดี 
- Happy Family/ ครอบครัวดี 
- Happy Society/ สังคมด ี
- Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 
2) ค่าเฉลี่ยมิติความสุขลดลงจำนวน 5 มิติ ดังนี้ 
- Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 
- Happy Heart/ น้ำใจดี 
- Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 
- Happy Money/ สุขภาพเงินดี 
- Happy Work Life/ การงานด.ี 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมิติความสุขทั้ง 9 มิติ จำแนกตามผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 

มิติความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

2563 2564 

Happy Body/ สุขภาพกายดี 54.95 68.02 
Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 67.69 55.87 
Happy Heart/ น้ำใจดี 71.05 68.89 
Happy Family/ ครอบครัวดี 60.70 70.71 
Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 69.41 62.83 
Happy Society/ สังคมดี 60.07 61.24 
Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 55.70 60.32 
Happy Money/ สุขภาพเงินดี 64.75 59.23 
Happy Work Life/ การงานดี 63.62 62.65 

ค่าเฉลี่ย 63.10 63.31 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขรวม 9 มิติของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติความสุขเพิ่มขึ้นจาก 63.10 เป็น 63.31 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย  
แต่ละมิติพบว่า 

1) ค่าเฉลี่ยมิติความสุขเพ่ิมข้ึน จำนวน 4 มิติ ดังนี้ 
- Happy Body/ สุขภาพกายดี 
- Happy Family/ ครอบครัวดี 
- Happy Society/ สังคมด ี
- Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 
2) ค่าเฉลี่ยมิติความสุขลดลงจำนวน 5 มิติ ดังนี้ 
- Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 
- Happy Heart/ น้ำใจดี 
- Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 
- Happy Money/ สุขภาพเงินดี 
- Happy Work Life/ การงานด ี
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมิติความสุขทั้ง 9 มิติ ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน   
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 

มิติความสุข 
โรงพยาบาลชุมชน 

2563 2564 

Happy Body/ สุขภาพกายดี 55.45 65.34 
Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 68.47 54.72 
Happy Heart/ น้ำใจดี 78.80 66.72 
Happy Family/ ครอบครัวดี 61.46 67.39 
Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 63.59 61.90 
Happy Society/ สังคมดี 59.79 58.71 
Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 55.85 58.56 
Happy Money/ สุขภาพเงินดี 63.55 52.34 
Happy Work Life/ การงานดี 63.41 58.78 

ค่าเฉลี่ย 63.37 60.50 

จากตารางที ่ 4 พบว่า ค่าเฉลี ่ยความสุขรวม 9 มิติของผู ้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติความสุขลดลงจาก 63.37 เป็น 60.50  
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยแต่ละมิติพบว่า 

1) ค่าเฉลี่ยมิติความสุขเพ่ิมข้ึน จำนวน 3 มิติ ดังนี้ 
- Happy Body/ สุขภาพกายดี 
- Happy Family/ ครอบครัวดี 
- Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 
2) ค่าเฉลี่ยมิติความสุขลดลงจำนวน 6 มิติ ดังนี้ 
- Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 
- Happy Heart/ น้ำใจดี 
- Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 
- Happy Society/ สังคมด ี
- Happy Money/ สุขภาพเงินดี 
- Happy Work Life/ การงานด ี
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมิติความสุขทั้ง 9 มิติ ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 

มิติความสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
2563 2564 

Happy Body/ สุขภาพกายดี 52.14 69.98 
Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 68.66 62.45 
Happy Heart/ น้ำใจดี 88.62 76.37 
Happy Family/ ครอบครัวดี 66.69 76.03 
Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 82.68 70.88 
Happy Society/ สังคมดี 60.38 68.25 
Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 43.80 68.93 
Happy Money/ สุขภาพเงินดี 60.79 57.55 
Happy Work Life/ การงานดี 61.49 71.57 

ค่าเฉลี่ย 65.03 69.11 

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขรวม 9 มิติของผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติความสุขเพ่ิมขึ้นจาก 65.03 เป็น 69.11 ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยแต่ละมิติพบว่า 

1) ค่าเฉลี่ยมิติความสุข เพ่ิมข้ึน จำนวน 4 มิติ ดังนี้ 
- Happy Body/ สุขภาพกายดี 
- Happy Family/ ครอบครัวดี 
- Happy Society/ สังคมด ี
- Happy Work Life/ การงานด ี
2) ค่าเฉลี่ยมิติความสุขลดลงจำนวน 5 มิติ ดังนี้ 
- Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 
- Happy Heart/ น้ำใจดี 
- Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 
- Happy Money/ สุขภาพเงินดี 
- Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 
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ตารางที ่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยมิติความสุขทั ้ง 9 มิติ จำแนกตามโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 

มิติความสุข 

โรงพยาบาลชุมชน 
รพ. 

ปราณบุรี 
รพ. 

สามร้อยยอด 
รพ. 

กุยบุรี 
รพ. 

ทับสะแก 
รพ. 

บางสะพาน 
รพ. 

บางสะพานนอ้ย 
            

1. Happy Body/ 
สุขภาพกายด ี

63 51.22 62.41 57.28 57.84 53.77 51.43 

64 62.43 68.02 68.30 65.47 61.85 67.36 

2. Happy Relax/ 
ผ่อนคลายด ี

63 66.49 71.15 67.72 71.23 66.61 67.33 

64 51.27 57.00 57.05 55.69 52.88 54.81 

3. Happy Heart/ 
น้ำใจดี 

63 66.71 71.08 69.78 70.30 67.24 68.29 

64 65.49 67.62 68.39 68.32 64.57 66.60 

4. Happy Family/ 
ครอบครัวด ี

63 50.07 67.74 60.49 62.98 61.35 60.79 

64 66.30 68.35 69.06 68.39 65.71 68.49 

5. Happy Soul/        
จิตวิญญาณด ี

63 57.52 61.71 60.06 60.99 59.88 57.94 

64 60.84 64.73 64.66 60.92 59.33 56.45 

6. Happy Society/ 
สังคมด ี

63 57.52 61.71 60.06 60.99 59.88 57.94 

64 54.60 61.04 62.09 59.20 57.11 60.85 
7. Happy Brain/        
ใฝ่รู้ด ี

63 45.28 63.94 51.59 57.95 52.46 52.56 

64 55.39 62.00 59.97 59.99 55.53 57.08 
8. Happy Money/ 

สุขภาพเงินด ี
63 48.14 60.12 52.87 60.94 54.30 54.09 

64 45.81 55.29 58.98 53.07 50.07 58.96 

9. Happy Work 
Life/ การงานด ี

63 58.81 69.31 64.49 65.00 62.00 61.80 

64 51.17 63.63 62.21 60.49 56.01 63.62 

ค่าเฉลี่ย 
63 59.06 81.99 72.15 71.16 68.53 70.87 

64 57.03 63.08 63.41 61.28 58.12 61.58 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกุยบุรี มีค่าเฉลี่ยมิติความสุขรวมทั้ง 9 มิติ สูงสุด 
เท่ากับ 63.41  
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมิติความสุขทั้ง 9 มิติ จำแนกตามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่าง ๆ          
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 

มิติความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

หัวหิน ปราณบุร ี
สามร้อย
ร้อยยอด 

กุยบุร ี เมือง ทับสะแก 
บาง

สะพาน 

บาง
สะพาน
น้อย 

1. Happy Body
สุขภาพกายดี 

63 65.00 53.33 69.17 73.00 70.71 62.00 60.83 56.60 
64 67.07 68.24 69.68 70.73 69.29 74.63 58.00 70.33 

2. Happy Relax   
ผ่อนคลายด ี

63 75.03 74.33 75.83 82.06 74.01 68.50 69.17 72.46 
64 59.13 56.39 62.68 68.41 63.51 66.25 50.00 61.64 

3. Happy Heart    
น้ำใจด ี

63 80.65 81.77 80.58 81.57 80.55 81.52 82.65 80.70 
64 74.35 72.96 79.01 73.17 78.10 78.63 72.00 77.05 

4. Happy Soul    
จิตวิญญาณด ี

63 69.41 71.03 71.52 70.14 70.13 70.28 70.28 69.24 
64 74.35 72.96 79.15 71.22 76.68 79.88 69.00 74.67 

5. Happy Family   
ครอบครัวด ี

63 59.75 61.43 62.11 61.02 59.84 62.13 59.47 59.55 
64 66.49 67.59 71.13 70.33 72.95 73.33 56.67 69.81 

6. Happy 
Society สังคมด ี

63 75.00 67.44 69.44 76.67 72.85 61.67 56.94 67.69 
64 64.76 62.89 69.48 66.26 70.46 72.08 66.67 69.06 

7. Happy Brain    
ใฝ่รู้ด ี

63 54.98 62.65 62.50 71.25 61.89 68.75 56.25 51.89 
64 65.58 63.73 71.83 69.31 71.52 74.17 63.33 65.85 

8. Happy Money    
สุขภาพเงินด ี

63 68.81 68.95 75.78 72.24 72.73 66.62 65.44 69.89 
64 54.89 56.48 57.57 59.45 58.96 62.34 52.50 56.45 

9. Happy Work 
Life การงานด ี

63 69.35 67.25 73.38 77.48 69.47 67.47 63.72 66.50 
64 67.77 62.51 73.70 73.31 74.32 75.55 63.82 71.58 

ค่าเฉลี่ยรวม 
9 มิต ิ

63 68.66 67.58 71.15 73.94 70.24 67.66 64.97 66.06 
64 66.04 64.86 70.47 69.13 70.64 72.98 61.33 68.49 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก มีค่าเฉลี่ยมิติความสุข
รวมทั้ง 9 มิติสูงที่สุดเท่ากับ 72.98 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน มีค่าเฉลี่ยมิติความสุขรวมทั้ง 
9 มิติน้อยที่สุดเท่ากับ 61.33 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

“พลังจากการทำงานเป็นทีม ยิ่งใหญ่กว่าเราทำคนเดียว” 

สถานการณ์โรคโควิด-19 อำเภอกุยบุรี ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งผู้ป่วยในพื้นที่ กลุ่ม Cluster งานเลี้ยงสังสรรค์ และ Cluster พ่อค้าแม่ค้าตลาด รวมทั้งการตอบสนองต่อ
นโยบาย คนไทยไม่ทอดทิ้งกันของกระทรวงสาธารณสุข ในการรับผู้ป่วยนอกจังหวัด เข้ามารักษาตัวต่อที่บ้านเกิด 
ส่งผลให้จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด ใน Cohort ward ของโรงพยาบาลกุยบุรี ที่มีเพียงตึกเดียวสั่นสะเทือน 
จำนวนผู้ป่วยแออัด และมีมากขึ้นแทบทุกวัน ห้องประชุมโรงพยาบาลหลังเล็ก ๆ จึงถูกมองให้เป็นโรงพยาบาล
สนาม แต่กระนั้นก็ตาม ทีมรักษาพยาบาลก็เห็นว่า ขนาดของห้องประชุม ไม่สามารถที่จะรองรับกับจำนวน
ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ 

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างทีมอำเภอ, องค์กรส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายสาธารณสุข, 
โรงพยาบาล และผู้นำชุมชน เพื่อจัดหาสถานที่ในการสร้างโรงพยาบาลสนาม พื้นที่แรก กำหนดเป็นโรงเรียน
บ้านยางชุม แต่จากการลงพื้นที่ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ ไม่เห็นด้วยในการจัดสร้าง จึงมองหาพื้นที่ใหม่ในครั้งนี้ 
ทางทีมเห็นว่า ศาลาปริยัติธรรม วัดกุยบุรี มีความเหมาะสม อีกทั้งท่านเจ้าอาวาสได้เ คยให้ใช้พื้นที่นี้ ในการ
บริการวัคซีนผู้ป่วย จึงได้เข้าไปร่วมประชุมปรึกษากับท่านเจ้าอาวาส และผู้นำชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี ไม่มีการคัดค้านหรือประท้วงใดๆ 

การดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามวัดกุยบุรี จึงได้เริ่มต้นขึ้น จากแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ 
จากพ่ีน้องประชาชนชาวอำเภอกุยบุรี ทำให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 2 วัน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทาง
ภาครัฐเลย และแล้วโรงพยาบาลสนามวัดกุยบุรี ได้พร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วย ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
โดยท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้ประกาศเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการ
ผู ้ป่วยโควิด-19 ทุกชาติ ทุกภาษา เจ้าหน้าที ่พร้อมให้บริการอย่างเต็มใจและเต็มกำลัง วันที ่ดี  ๆ เช่นนี้ 
จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้พลังจากการทำงานเป็นทีม ที่ยิ่งใหญ่กว่าเราทำคนเดียวเสมอ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
1. การมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ ่งกันและกันคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่

ความสำเร็จ 
2. การวางแผนงานและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนำไปสู่ความสำเร็จของผลงาน 
3. เครือข่ายที่ดี สัมพันธภาพที่ดี งานที่ต้องประสานจะผ่านไปได้เสมอ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. คณะผู้บริหาร และคณะทำงานมีความตั้งใจและมุ่งม่ันในการทำงาน 
2. การได้รับความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ เงินบริจาคจากประชาชนในพื้นท่ี 
3. สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยมีความเหมาะสม 
4. เครอืข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่และเต็มใจ 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
เน้นการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี ่ยวกับโรค และการแพร่กระจายของโรคกับประชาชนให้มากขึ้น  

เพ่ือสร้างความเข้าใจ และลดความตระหนัก 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้จะ 
มีรูปแบบแผนงานที่ตั้งไว้ก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและจิต  
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานจึงต้องมีการจัดการสนับสนุนกิจกรรมทรัพยากรหรือแผนการดําเนินงาน  
ที่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที ่ เพื ่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีความสุข กับการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. นโยบายของผู้บริหาร  
2. ความรับผิดชอบและความเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
3. ความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนในองค์กร  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
1. ควรสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากขึ้น  
2. รูปแบบการดําเนินงานควรปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากข้ึน  
3. กิจกรรมควรมีการต่อยอดในปีต่อไป  
4. ควรมีการหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
ได้กําหนดให้ ส่วนราชการมีนโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดย ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน มีการจัดสวัสดิการ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการตลอดจนมีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่าง
ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กําลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. นโยบายผู้บริหาร  
2. ความผูกพันต่อองค์กร  
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  
4. ความรับผิดชอบส่วนบุคคล  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
1. อยากจะให้มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ต่างอำเภอ หรือ ต่างจังหวัด เพื่อที่จะเห็นมุมมอง  

ที่แปลกใหม่  
2. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการจัดอย่างต่อเนื่อง  
3. ทุกกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี เห็นสมควรให้มีการต่อยอดในปีงบประมาณต่อไป  
4. อยากให้จัดกิจกรรม ที่เก่ียวกับการให้ความรู้และเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ถิ่นที่อยู่  
5. ปรับจำนวนกิจกรรมให้สมดุลกับระยะเวลาและภารกิจงานของทุกกลุ่มงาน  
6. ควรพิจารณากิจกรรมที่เน้นการสร้างความสามัคคีในองค์กรเป็นลำดับแรก  
7. เห็นควรปรับปรุงบางกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

362



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนภาลัย  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ประกาศโรงพยาบาลนภาลัย 

เรื่อง  นโยบายองค์กรแห่งความสุข 
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข 

องค์กรสุขภาวะ หรือองค์กรแห่งความสุขเป็นกระบวนการ พัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ลอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำองค์ กร
ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และตัวชี้วัดที่ 60 
องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 

โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีนโยบายสร้างองค์กรที่มีกระบวนการพัฒนา
คนในองคก์รอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้องค์กร
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
2. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อสุขภาพอนามัยที่ดี 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก สามัคคี มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร โดยยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ  
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง 

จึงประกาศนโยบายดังกล่าว เพ่ือสร้างองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบต่อไป 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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แผนการดำเนนิงาน/กิจกรรม 
โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

ของ 
โครงการ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตร
มาส  
1 

ไตร
มาส 
2 

ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส  
4 

โครงการรณรงค์ 
ขับเคลื่อน 
คุณธรรม จริยธรรม 
และ ต่อต้าน ทุจริต 
ภายใต้แนวคิด 
“พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมส่งเสริม 
องค์กรคุณธรรม
ด้วย 1ซ 1ย 1ส 3ต 
3 ม (ไม่)  
1ช= ชื่นชม  
1ย= ยิ้มใหก้ัน  
1ส= สงสัยให้ถาม 
ทบทวน, เสนอแนะ 
3ด= คิดดี พูดด ีทำด ี 
3ม (ไม่) = ไม่ 
bully ด้วย วาจา/
สื่อโซเชียล  
ไม่ blame 
ไม่ shame 

เพื่อให้เกิดสังคม
คุณธรรม โดย 
1. ระเบิดจาก
ข้างใน  
2. ทำแบบองค์
รวม  
3. ทำตามหลัก
ความจริง  
4. การมีส่วน
ร่วม 
5. ทำความดี
เพื่อความด ี
 
เพื่อปลูกและ
ปลูก จิตสำนกึ
แก่บุคลากร 
ตามคุณธรรมที่
พึงประสงค์ 
 
เพื่อสร้าง
บุคลากรตั้งแต่
ผู้นำทุกระดับให้
เป็นแบบอยา่งที่
ดีในการ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและ
องค์กร และเห็น
แก่ประโยชน์
ส่วนรวม
มากกว่า 
ผลประโยชน์
ส่วนตัว 

HRD 
กรรมการ 
บริหาร 
รพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HRD 
กรรมการ 
บริหาร 
รพ. 

จนท. 228 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน
ในหัวข้อการ
ทำงาน 
Happinometer 
ผ่านเกณฑ์ 

องค์กรมี
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรมี
ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่
พึงประสงค์
เกิดความรัก 
ความสามัคคี
บุคลากรอยู่
ร่วมกัน อย่าง
มีความสุข 
มีน้ำใจ/ 
เกรงใจกัน 
จริงใจต่อกัน 
เอื้อเฟื้อต่อ
กัน มีวินยั
เคารพใน
กติกา 
ซ่ือสัตย์สุจริต 
ใคร่ครวญ
ส่วนรวม 

- ✓ ✓ ✓ ✓ มีกิจกรรม
การชมเชย
ผ่าน line 
กลุ่มต่าง ๆ 
ในการชื่นชม
ผู้ปฏิบัติงานด ี
ผู้บริหาร
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
ชื่นชม 
 
 
 
ผู้ใต้บังคับ 
บัญชา 
พึงพอใจและ
ร่วมมือ 
ในกิจกรรม
จิตอาสา 

โครงการเทิดไท้
องค์ ชัน 
- การร่วมพระราช
พิธี ในวันสำคัญ/ 
งานพิธีต่าง ๆ  
- กิจกรรมจิตอาสา
เพื่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 

เพื่อให้จนท.  
มีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ทุก
หน่วยงาน 

6 คร้ัง/ปี จนท.มีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระ
มาหากษัตริย ์

6,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ทีมบริหาร 
นำทีมเทิด 
พระเกียรติ
ทุกคนมีความ 
จงรักภักด ี

364



 
 

กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

ของ 
โครงการ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตร
มาส  
1 

ไตร
มาส 
2 

ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส  
4 

โครงการสร้างองค์
แห่งความโปร่งใส 
- กาํหนดการ
พิจารณาความดี
ความชอบเป็น
รูปธรรมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
 
 
 
- กิจกรรมการสร้าง
บรรยากาศองค์กร
แห่งการเรียนรู้
สร้างบรรยากาศใน
การทำงาน 
 

เพื่อเปิดโอกาส
ให้จนท.
ภาคภูมิใจใน
ผลงานและ
ความดีที่ได้
กระทำเพื่อสร้าง
ความโปร่งใส
และเป็นการ
สร้างขวัญและ
กําลังใจ 
 
เพื่อพัฒนา
องค์กรด้วยกา
รบริหาจัดการ
ความเส่ียงโดย
เน้นแก้ไขระบบ
สร้างวัฒนธรรม 
No Blem  
No Shame 

ทุก
หน่วยงาน 

2 คร้ัง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน
ในหัวข้อการ
ทำงาน 
Happinometer 
ผ่านเกณฑ์ 

เป็นองค์กร
แห่งความ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
มีการบริหาร
จัดการความ
เส่ียงอย่าง
เป็นระบบ 
 
บุคลากร 
มีความสุข 
ในการทำงาน 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

✓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
✓ 

มีแนวทาง
การพิจารณา
ความดี
ความชอบ
ชัดเจน
โปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ บวร 
“บ้าน วัด
โรงเรียน” 

เพื่อความมั่นคง 
มั่งค่ังยั่งยืนของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมนำหลัก 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

         

บ้าน 
- มีเยี่ยมบ้าน  
- กำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย 
 
- กิจกรรม green 
and clean แปลง
ผักสวนครัวปลอด
สาพิษ ตลาดนัด
เพื่อสุขภาพหมัก
ชีวภาพ 
 
- กิจกรรม
รักษาพยาบาลและ
การให้ความรู้
ประชาชน 
1. ออกหนว่ยงาน
แพทย์เคลื่อนที่ 
หน่วยปฐม
พยาบาล 

 
เพื่อบุคลากร 
มีความรัก 
ความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจ
กันในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
เพื่อให้
ประชาชน 
มีความรู้และ
ปฏิบัติตนได้ 
 
 
 

 
งาน HRD 
งานชุมชน  

อสม. 
วัด

โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

HRD 
 

 

 
3 ครั้ง/ปี 
10 ครั้ง/ปี 

 
 

12 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ครั้ง/ปี 
 
 
 

 
บุคลากร 
มีความรัก 
ความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจ
กันในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
ประชาชน 
มีความรู้และ
ปฏิบัติตนได้ 

 

 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

จนท.ทุกคน
ทุกหน่วยงาน
ร่วมทีมจิต

อาสา รว่มมือ
ร่วมใจในการ
ทำกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

มีความ 
พึงพอใจ 
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กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

ของ 
โครงการ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตร
มาส  
1 

ไตร
มาส 
2 

ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส  
4 

 2. ฝึกทักษะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้นในชุมชน 
 3. สนับสนุน
วิทยากรให้ความรู้
เร่ืองสุขภาพ/โรค
ไม่ติดต่อ 

เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

 
 
 

4 ครั้ง/ปี 

วัด 
กิจกรรมจิตอาสา 
ทำบุญ 
- เข้าวัดฟังธรรม/ 
สวดมนต์ ในวาระ
สำคัญต่าง ๆ 
 
- ทำบุญใส่บาตร
พระ ทุกวัน พธุ
แรกของเดือน 
 
- บวงสรวง บูรณะ
วิหารหลวงพ่อบ้าน
แหลมใน รพ. 
 
- Big Cleaning 
ทำความสะอาด
สานวัดล้างห้องน้ำ 

 
เพื่อให้ จนท.  
มีโอกาสได้
ทำบุญ ฟังเทศน์ 
และแบ่งปัน
เพื่อนร่วมงาน 
 
เพื่อบุคลากร 
มีความรัก 
ความสามัคคี 
ร่วมมือร่วมใจ
กันในการ
ปฏิบัติงาน 

 
งาน HRD 

 
3 ครั้ง/ปี 

 
 
 
 
 

10 ครั้ง/ปี 
 
 
 

1 ครั้ง/ปี 
 
 
 

4 ครั้ง/ปี 

 
จนท. มี
โอกาสได้
ทำบุญ ฟัง
เทศน์ และ
แบ่งปันเพื่อน
ร่วมงาน 
 
 
 
 
บุคลากร 
มีความรัก 
ความสามัคคี 
ร่วมมือร่วมใจ
ในการ
ปฏิบัติการ 

 
- 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
✓ 
 

 
มีภาพการทำ
กิจกรรมใน
ภาคผนวก 

 
 
 

มีกิจกรรม 
จิตอาสาใน
การรณรงค์
คัดกรองทั้ง
เชิงรุก เชิงรับ 
ค้นหา 
COVID-19 

โรงเรียน 
- ฝึกทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
ในโรงเรียนมัธยม 
 
- กำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย 

เพื่อให้
ประชาชน 
มีความรู้ และ
ปฏิบัติตนได้ 
เพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

HRD 12 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 

6 ครั้ง/ปี 

ประชาชน 
มีความรู้ และ
ปฏิบัติตนได้ 
 
 
ลดอัตราการ
ป่วย
ไข้เลือดออก 

 ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

ทีมงาน 
พึงพอใจ 

ในกิจกรรม
จิตอาสา 

กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีตาม
เทศกาลและสร้าง
ขวัญกำลังใจให้
บุคลากร 
1. วันขึ้นปีใหม ่
2. วันสงกรานต์ 
3. แห่เทียนเข้า
หรรษา 
4. งานเกษียณ
ราชการ 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมความ
ผูกพันองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 
 
เพื่อสร้างความ
เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันใน
องค์กรและ
ส่งเสริมกิจกรรม 

HRD 4 ครั้ง/ปี มีการดำรง
รักษา
ประเพณ ี

 
 
บุคลากร
ได้รับ
สวัสดิการ
และเป็นการ
สร้างขวัญ
และกำลังใจ 

งานปี
ใหม่ 
80,000 
บาท 

 
งาน
เกษียณ 
50,000 
บาท 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

มีภาพการทำ
กิจกรรมใน
ภาคผนวก 
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กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค ์

ของ 
โครงการ 

 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตร
มาส  
1 

ไตร
มาส 
2 

ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส  
4 

โครงการ “หนู
อยากได้ 5 ดาว” 
- กิจกรรมชื่นชม
คนทำด ี
 
 
 
 
 
- สนับสนุนการ
นำเสนอผลงานเด่น 
 
 
 
- นวัตกรรมเยี่ยม 

เพื่อสนับสนุนให้
ทุกคน
ตั้งเป้าหมาย, 
มีการ
เปลี่ยนแปลงใน
การดำเนินงาน
และกำหนด
วิธีการและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงานจน
เกิดผลลัพธ์ที่ดี 

งานวิจัย
และการ
พัฒนา 

 
 

2 คร้ัง/ปี 
 
 
 
 
 
 

จนท.150คน 

 
 
จนท.
ภาคภูมิใจใน
ผลงานและ
ความดีที่ได้
กระทำ 
 
 
สร้างคนดีชื่น
ชมคนเก่งยก
ย่องบุคคลทำ
ความดี 
 
สร้างผลงาน
นวัตกรรม 

 
 

3,750 
บาท 

  
 
✓ 
 

 
 
✓ 
 

 
 
✓ 
 

มีภาพการทำ
กิจกรรมใน
ภาคผนวก 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้สนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกกิจกรรม  
2. ผู้นําดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  
3. ผู้นํามอบหมายความรับผิดชอบชัดเจน กระตุ้น ติดตามงาน และให้กําลังใจในการดําเนินงาน  
4. ผู้นําสร้างขวัญและกําลังใจให้ทีมงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
1. มีการวางแผนงานกิจกรรมจิตอาสาชัดเจน  
2. มีการกำหนดทีมผู้ร่วมงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน ทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม  
3. มีการนําผลการดําเนินงานมาชื่นชมให้กําลังใจ 
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เขตสุขภาพที่ 6 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัสระแก้ว 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารระดับจังหวัด โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 

13 กลุ่มงาน 2 งาน มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 133 คน ภารกิจส่วนใหญ่เป็นงานวิชาการและการสนับสนุน
บริการสุขภาพ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขโดยจัดแผนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
แบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารให้ความสำคัญโดยได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมของบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในมิติ Happy Body ได้แก่การร่วมกิจกรรมกา้วทา้ใจ season 3 และการควบคุมน้ำหนักของบุคลากร 
ส่วนมิติอื่นๆได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานโดยมอบหมายแต่ละกลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ การจัด
กิจกรรมพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเดือนละ 1 ครั ้ง ในทุกเช้าวันพุธ สัปดาห์ที ่ 2 ของเดือน กิจกรรม
ประกอบด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิ กิจกรรมเรื่องเล่าดี ๆ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด การอวยพรวันเกิด
บุคลากรในเดือนนั้น ๆ การแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษเช่น คลอดบุตร เลื่อนตำแหน่ง การต้อนรับบุคลากร
ใหม่ การแสดงมุทิตาจิตบุคลากรที่ย้าย/ลาออก/เกษียณอายุราชการ การทำบุญประจำปีของสานักงาน การรด
น้ำขอพรวันสงกรานต์จากผู้บริหาร เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดกิจกรรม ระหว่างเดือน พ.ย. 63 - 
มี.ค. 64 รวมจำนวน 5 ครั้ง และต้องงดกิจกรรมการประชุมไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส 
โคโรน่า 2019 แต่ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าในกลุ่มไลน์ สสจ.คลองถมเปิดท้าย ที่ให้บุคลากรนำสินค้ามา
จำหน่าย แลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องภายใต้วิถี New Normal และช่วยอุดหนุนสินค้าจากหมอนวดแผนไทย 
ที่ขาดรายได้จากการปิดให้บริการคลินิกแผนไทย 

การประเมินผลกำหนดประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งวัดใจและการประเมินค่า BMI มาเป็นคะแนน
ตัวชี้วัดส่วนการประเมิน HPI และ Happinometer ยังไม่ได้มีการประเมิน เนื่องจากกำหนดรอบการประเมิน
ไว้ปลายปี แต่ทราบว่ากระทรวงจะเปิดประเมินในภาพรวมในต้นปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน จึงรอไว้ประเมินตามระบบของกระทรวงสาธารณสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การให้ความสำคัญของผู้บริหาร 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ 
3. ผู้นำกิจกรรม (Key Man) 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีแนวทางหรือคู่มือการดำเนินงานที่ชัดเจนและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ให้หน่วยงานสามารถนำไป

ปรับใช้ให้เกิดความสุขแก่บุคลากรได้อย่างแท้จริง 
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กิจกรรมอวยพรวันเกิดของบุคลากรเดือนละ 1 ครั ้ง สอดคล้อง Happy Relax, Happy Heart  
การทำบุญประจำปีของสำนักงานเทศกาลปีใหม่ประเพณีรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโสในวันสงกรานต์  
การร่วมพระราชพิธีและงานพิธีการต่าง ๆ ของจังหวัดและการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำบุญตักบาตรประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สอดคล้องมิติ Happy Soul, Happy Relax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วสอดคล้อง Happy Relax, Happy Hart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

370



การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทาความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
1. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุข ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สระแก้ว ประจำปี 2563 และได้จัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อมอบแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกในการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 
สิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 

โล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว (ครุฑทองคำ) ได้แก่ 
1) นายราเชฎ เชิงพนม   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ 

โล่รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 คน ได้แก่ 
1) นางสาวดารัตน์ เรืองเกรียงสิน   นายแพทย์ชำนาญการ   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
2) นายภิรมณ์ ถี่ถ้วน   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 
3) นางจำเรียง หนูโพนทัน   พนักงานธุรการ   ส.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

โล่รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ระดับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 คน ได้แก่ 
1) นายภิรมณ์ ถี่ถ้วน   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ 
2) นายอามร งามศัพท ์  พนักงานประจำตึก   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

เกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
1) นายปรัชญา แก้วพัฒน์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ 
2) นายธนาดร คำดำ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด 
3) นายชัย บุญร่วม   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา 
4) ว่าที่ร้อยตรีรัตนชัย เพ็ชรสมบัติ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสมบูรณ์ 

เกียรติบัตรคนดีศรีสาธารณสุข ระดับหน่วยงาน จำนวน 1 คน ได้แก่ 
นางสาวรัตนา ด่านปรีดำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
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2. การมอบประกาศนียบัตรบุคลากรผู้มีวินัยดีเด่น สำหรับบุคลากรผู้ไม่เคยมาสายในรอบ 6 เดือน (เดือน
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) จำนวน 7 คน ได้แก ่

1) นางณัฐภรณ์ มลิจาร   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) นางสาวณภัค ศรีวิลัย   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
3) นายมนตรี โอวาทสุวรรณ  กลุ่มกฎหมาย 
4) นางสาววันบูชา เพ็ชรรัตน์  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
5) นางสาวรำไพร คำฉัตร   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
6) นางสาวรมย์ชลี ประเสริฐศรี  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
7) นายธนกฤต นิธิตันติปัญญา  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัตราด 

 

1. ผลการประเมิน HPI 

หน่วยงาน 
จำนวน
บุคลากร 

หมวด 1 
Success 

หมวด 2 
Administration 

หมวด 3 
Body & 
Mind 

หมวด 4 
Atmosphere 

หมวด 5 
Investment 

คะแนน
รวม 

เปอร์เซ็นต ์ การแปลผล 

รพ.คลองใหญ่ 124 100 55 75 95 79.16 404.16 80.83 น่าปลื้มที่สุด 
รพ.บ่อไร ่ 133 100 95 91.66 100 66.66 453.32 90.66 น่าปลื้มที่สุด 
รพ.แหลมงอบ 121 87.5 70 91.66 85 66.66 400.82 80.96 น่าปลื้มที่สุด 
สสอ.แหลมงอบ 33 83.33 90 91.66 90 87.5 442.49 88.50 น่าปลื้มที่สุด 
สสจ. 112 80.03 55 55.56 60 41.67 292.26 58.48 กำลังพัฒนา 
รพ.เขาสมิง 145 100 50 58.33 60 50 318.33 63.67 กำลังพัฒนา 
รพ.เกาะช้าง 93 75 60 69.44 65 41.66 311.1 62.22 กำลังพัฒนา 
สสอ.เขาสมิง 61 100 70 66.66 70 54.16 360.82 72.16 กำลังพัฒนา 
สสอ.คลองใหญ ่ 24 87.5 75 47.22 60 50 319.72 63.94 กำลังพัฒนา 
สสอ.บ่อไร ่ 59 91.66 70 69.44 90 45.83 366.93 73.39 กำลังพัฒนา 
รพ.เกาะกูด 54 100 35 41.66 45 45 266.66 53.33 ต้องเพิ่ม

ความใส่ใจ 
สสอ.เมือง 90 66.66 45 52.77 55 41.66 261.09 52.22 ต้องเพิ่ม

ความใส่ใจ 
สสอ.เกาะช้าง 25 41.66 35 27.77 50 25 179.43 35.89 ต้องรีบ

ปรับปรุง 
สสอ.เกาะกูด 10 62.5 55 33.33 45 33.33 229.16 45.83 ต้องรีบ

ปรับปรุง 
ภาพรวม 1084 83.99 61.43 62.30 69.29 52.02 329.02 65.80 กำลังพัฒนา 

น่าปลื้มที่สุด  รพ.คลองใหญ่, รพ.บ่อไร่, รพ.แหลมงอบ, สสอ.แหลมงอบ 
กำลังพัฒนา  สสจ., รพ.เขาสมิง, รพ.เกาะช้าง, สสอ.เขาสมิง, สสอ.คลองใหญ่, สสอ.บ่อไร่ 
ต้องเพ่ิมความใส่ใจ รพ.เกาะกูด, สสอ.เมือง 
ต้องรีบปรับปรุง  สสอ.เกาะช้าง, สสอ.เกาะกูด 

2. ผลการประเมิน Happinometer 

อำเภอ รพ. สสอ. 
เมือง สสจ. 53.39 57.24 

คลองใหญ่ 55.17 48.81 
บ่อไร่ 57.35 55.70 

เขมสมิง 52.84 52.54 
แหลมงอบ 55.32 52.88 
เกาะช้าง 48.70 60 
เกาะกูด 46.66 83.33 
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ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 
 ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ เนื ่องจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดผ่าน  
การรับรองคุณภาพ HA ครบทุกแห่ง และ รพ.สต.ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว เป็นจำนวนมาก รวมทั้ง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการก็อยู่ในเกณฑ์สูง 

บทสรุปผู้บริหาร 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มีหน่วยงานในสังกัดจำนวน 15 แห่ง โดยแยกเป็นสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (รวม รพ.สต.) 7 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,973 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 
2564) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรแห่งความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ คนที่ทำงานในองค์กร ดังนั้น 
การสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานเหมือนที่เหมือนน้อง พูดคุยกับเพื่อร่วมงาน และการทำงานเป็นทีม รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ให้กับคนทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการช่วยเหลือในการทำงานซึ่งกันและกัน 
สร้างบรรยากาศในที่ทำงาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
แบบพ่ีสอนน้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะทำให้คนในองค์กรมีความสุข เป็นการสร้างความสุขในที่ทำงาน
จะทำให้องค์กรมีความสุขที่ยั่งยืน 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญหลายด้าน เช่น การสรรหาบุคลากรให้มีเพียงพอ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบและภารกิจขององค์กร และการรักษาไว้ซึ ่งบุคลากร  
ที่มีคุณค่าให้สามารถทำงานอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
จะต้องมีการวางแผนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานขององค์การ ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่า
จะมีในอนาคต ทำให้สามารถวางแผนการรับคนเข้าทำงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่ง จะส่งผลให้องค์การ 
มีบุคลากรทำงานอย่างเพียงพอตามความจำเป็น และมีบุคลากรที่ทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
องค์การสามารถดำเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
 ผลการประเมิน HPI ในปีงบประมาณ 2563 พบว่า มีหน่วยงานอยู่ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
  ระดับน่าปลื้มที่สุด  จำนวน 4 หน่วยงาน 
  ระดับกำลังพัฒนา  จำนวน 6 หน่วยงาน 
  ระดับต้องเพิ่มความสนใจ  จำนวน 2 หน่วยงาน 
  ระดับต้องรีบปรับปรุง  จำนวน 2 หน่วยงาน 
 โดยภาพรวมระดับจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 65.80 อยู่ในระดับกำลังพัฒนา 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำองค์กรระดับจังหวัดและรดับ คปสอ. มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน 

ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนงบประมาณและความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน 
2. ผู้นำองค์กรและทีมมีวิสัยทัศน์ มองความสุขของคนทำงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ  ด้วยการคิด 

กลยุทธ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังคนให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ 
3. บุคลากรของส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่มองภาพองค์กรในลักษณะการเป็นเจ้าของทำงาน เพ่ือเป้าหมาย

ขององค์กร ทำให้มีความมุ่งม่ันทุมเท เพ่ือการพัฒนา 
4. มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในที่ทำงาน 
5. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
6. การทำงานเป็นทีม เป็นเหมือนพี่เหมือนน้อง 
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7. การมีส่วนร่วม วางแผนทำงานร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกัน 
8. ผู้นำองค์กร ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการศึกษา และเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 
2. ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันของคนทำงาน 

และการเป็นสมาชิกที่ด ี
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
- มีนโยบายมุ่งเน้นทรัพยากรบุคลากร โดยมีการมอบหมายให้ทำโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในด้านต่าง ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสุขจากภายใน 
ของบุคลากร  

- มีการทบทวน เพ่ิมเติมสวัสดิการแก่บุคลากร  
- สร้างช่องทางในการสื่อสารกันในองค์กร เพ่ือส่งข่าวและสร้างบรรยากาศที่ใกล้ชิดกัน 
- ส่งเสริมการปรับสิ่งแวดล้อมในองค์กร ให้เหมาะสมกับการทำงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ทำงาน 
- ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ส่งเสริมการศึกษา อบรม การเพิ่มพูนทักษะในการ

ทำงานในแต่ละสายงานทั้งตามความต้องการของแต่ละบุคคลและตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและพร้อ ม 

ที่จะร่วมกันพัฒนาให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
- อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับใช้ในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เช่น  

การจัดกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ สวัสดิการเยี่ยมไข้ งานศพ เป็นต้น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง ,
โรงพยาบาลชุมชน 11 แห่ง ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 10 แห่ง ,และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
121 แห่ง โดยแต่ละสถานบริการมีภาระงานที่แตกต่างกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีมีนโยบายและ
เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงานจึงได้นำผลจากการประเมินดัชนีความสุข
ด้วยเครื่องมือ Happinometer มาวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของ
บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 
ระลอกที่ 3 ทำให้การดำเนินงานบางอย่างเป็นไปได้น้อยและมีข้อจำกัด แต่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
จันทบุรีก็ยังดำเนินงานในบางเรื่องที่สามารถดำเนินการได้เพ่ือให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
นโยบายและการบริหารจัดการของผู้นำองค์กรเป็นปัจจัยที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบภาพรวมทั้งประเทศเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับบุคลากร เช่น การจัด

กิจกรรมกีฬาสาธารณสุข ในช่วงและเวลาที่เหมาะสมในอนาคต 
ทำบุญแบบ New Normal 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 755 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละเกือบ 

3,000 คน มบีุคลากรประมาณ 2,700 คน ภาระงานค่อนข้างหนักท้ังด่านหน้า หน่วยบริการรักษาพยาบาลและ
หน่วยสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลก็มีนโยบายในเรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจของบุคลากรมา
โดยตลอด ทำให้ภาพรวมของบุคลากรโรงพยาบาลพระปกเกล้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุขและ  
มีประสิทธิภาพผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจในทุกกลุ่มภารกิจของโรงพยาบาล 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
นโยบายการบริหารจัดการในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลมีนโยบายเรื่องสุขภาพกายคือ ส่งเสริม

การออกกำลังกายในบุคลากร มีคณะกรรมการรณรงค์ออกกำลังกายโรงพยาบาลพระปกเกล้า มีการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในและภายนอกโรงพยาบาล มีกิจกรรมออกกำลังกายทั้งตามที่กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุน
ให้มี เช่น โครงการก้าวท้าใจ กิจกรรมกีฬาเดินวิ่งปั่น พระจันทร์รออยู่ ซึ่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจัดเป็น
ประจำทุกปี มีโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสุขในองค์กร คือจัดกิจกรรมทำบุญตามประเพณี และกิจกรรมประกวดร้องเพลง เพื ่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทำงานและค้นหาบุคลากรผู้มีความสามารถ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรมีการสนับสนุนให้โรงพยาบาลจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนหรือมีแรงจูงใจ 
2. มีคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
3. มีการเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาล 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลขลุงมีทิศทาง แนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีคณะทำงาน

ทั้งสิ้น 5 คน โดยมีผู้อํานวยการโรงพยาบาลขลุงเป็นประธาน มีการกำหนดแผนงาน 9 องค์กร แห่งความสุข 
โดยมีแผนงานโครงการ 3 โครงการ แผนงานกิจกรรม 5 กิจกรรม ครอบคลุมทั้งสิ ้น 10 Happy ปัจจุบัน
ดำเนินการแล้วเสร็จไปทั้งสิ้น 7 กิจกรรม มีการประเมินความสุขของเจ้าหน้าที่รายปีจําแนกตามแผนก และ 
การประเมินความสุขโดยภาพรวมขององค์กรและนําคะแนนการประเมินมาดําเนินงานจัดทำแผนต่อไป  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารและทีมนํา  
2. นโยบายของผู้บริหาร  
3. ผู้รับผิดชอบงาน 
4. เจ้าหน้าที่  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
จัดอบรมการทำแผนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

 - กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการออกกําลังกาย Happy Body) ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลขลุง ประจำปีงบ 2564  
 - กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขกาย สุขใจ ผ่อนคลายดี (Happy Relax) อำเภอขลุง 
ปีงบประมาณ 2564 
 - กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากการที ่ได้วิเคราะห์ตัวเลขค่าเฉลี ่ย HPI และ Happinometer ในปี 2562 โรงพยาบาลท่าใหม่ 

มีค่าเฉลี่ย HPI = 54.38 ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับต้องเพ่ิมความใส่ใจ และค่าเฉลี่ยของ Happinometer = 63.83 
แยกพิจารณาแต่ละหมวดจะเห็นได้ว่า Happy Money มีค่าเฉลี่ย = 56.43 ค่อนข้างต่ำกว่า Happy ตัวอ่ืน 
และ Happy Relax Happy Brain รองลงมา ซึ่งในปี 2561 Happy Brain และ Happy Money ต่ำกว่า 60 
โรงพยาบาลได้ดำเนินการปรับปรุงโดยจัดเวทีนำเสนอ CQI นวัตกรรม เรื่องเล่าดี ๆ ส่งผลให้ ปี 62 Happy 
Brain เพิ่มจาก 59.01 เป็น 61.54 และจัดตั้ง Group line ตลาดนัดส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่นำสินค้ามาจำหน่าย
ส่งผลให้ในส่วนของ Happy Money เพิ่มจาก 48.49 เป็น 56.43 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย โรงพยาบาลจึงใช้
แนวทางส่งเสริม Group line ตลาดนัด ต่อเนื่องและวางแผนการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอด 
เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ต่อไป และโรงพยาบาลท่าใหม่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องความสุขของบุคลากร 
ในองค์กรในปี 2562 และ 2563 โรงพยาบาลท่าใหม่ได้นำเครื่องมือดัชนีชี ้วัดความสุขคนไทยฉบับ 15 ข้อ  
ให้บุคลากรสำรวจตนเองเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับใด โดยแบ่งกลุ่ม 3 ระดับ ประกอบด้วย 
 1. Good = มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป 
 2. Fair = มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป 
 3. Poor = มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป 
และผลที่ได้ Good มีค่าเฉลี่ย = 24.17 Fair มีค่าเฉลี่ย = 63.73 และ Poor มีค่าเฉลี่ย = 12.08 โรงพยาบาล
ท่าใหม่นำกลุ ่ม Poor มาวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่บุคคลที่มีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไปมีอาการป่วยเป็น 
โรคซึมเศร้า จึงดำเนินการแก้ไขโดยให้พยาบาลสุขภาพจิตดำเนินการเชิงรุกโดยใช้กระบวนการ Counselling 
และประเมินภาวะซึมเศร้าเพื่อค้นหาปัญหาและนำเข้าสู่กระบวนการรักษา และได้วางแผนจัดโครงการศิลปะ
บำบัดเพื่อให้บุคลากรได้ผ่อนคลายและเพ่ิมความสุข ผลที่ได้ปี 2563 Good มีค่าเฉลี่ย = 34.72 Fair มีค่าเฉลี่ย 
= 52.77 และ Poor มีค่าเฉลี่ย = 12.51และวางแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในปี 2564 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
โรงพยาบาลท่าใหม่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม และความสุขของบุคลากร ดังนั้นเมื่อพบว่า

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อความสุขของบุคลากรในองค์กรก็จะนำมาแก้ไขปรับปรุงโดยการร่วมคิดร่วมทำของ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและเน้นการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบผ่านการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกเดือน 
ดังนี้ 

1. นำ Happy Brain มาแก้ไขโดยเน้นเรื่องส่งเสริมความคิด การทำ CQI นวัตกรรม เล่าเรื่องดี ๆ  
2. นำผล Happy Money มาแก้ไขโดยส่งเสริม Group line ตลาดนัดต่อเนื่องและวางแผน การดำเนินการ

ส่งเสริมอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ 
นำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ต่อไป  

3. ให้ความสำคัญกับ Happy Body เนื่องจากแนวโน้มผลการตรวจสุขภาพ กลุ่มดีลดลง กลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วยเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงส่งเข้าโปรแกรม DPAC เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลุ่มป่วยส่งพบแพทย์ 
และในปีงบประมาณ 2564 วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการลด BMI ในเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลท่าใหม่ 
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โดยมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดี ผลที่คาดว่าจะได้รับเจ้าหน้าที่มีสุขภาพดีขึ้นและผลการตรวจสุขภาพ
กลุ่มท่ี BMI เกินมีจ่านวนลดลง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับทุกองค์กรที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ปัจจัยหลักท่ีสำคัญในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยเรื่องสุขภาพและเงินสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ บุคลากรทุกคน
ควรได้รับค่าตอบแทนต่าง ๆ อย่างเสมอภาค นั่นคือทั่วถึงแต่อาจจะแตกต่างกันตามวุฒิ  หรือความยากลำบาก 
ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาสุกิม จังหวัดจันทบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสุขภาวะองค์กร และผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสุข

ระดับบุคคลของโรงพยาบาลเขาสุกิมอยู่ในช่วงของการกําลังพัฒนา  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ การสร้างองค์ ความรู้

และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางานการสร้างความสุขในที่ทำงาน การส่งเสริม
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่าง  ๆ 
ให้บุคลากรมีความพึงพอใจมีความสุขและเกิดความผูกพันต่อองค์กร การปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้น 
องค์กรจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความสุขระดับบุคคล Happy Money อยู่ในช่วงต้องเพ่ิมความใส่ใจ

ปัญหาเรื่องของค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในการทำงานจึงขอเสนอเรื่องตอบแทน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี   

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตลาดนัดปันสุข โรงพยาบาลสองพี่น้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ 

ของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ผู้บริหารให้การสนับสนุนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความสุข เนื่องจาก  
มีรายได้และคุณภาพชีวิตทางการเงินดีขึ้น ผู้มาจับจ่ายใช้สอยได้รับประทานอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษและ
โครงการนี้เป็นการสร้างจิตสํานึกท่ีดีต่อการลดการใช้พลาสติก  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การจัดกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลสองพี่น้องส ำเร็จลุล่วงเกิดจาก

ปัจจัยหลายด้านดังนี้  
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง  
2. มีทีมงานที่เข้มแข็งและมีความสามารถ  
3. เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
การที่โรงพยาบาลสามารถขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนทางกระทรวงสาธารณสุข 

ควรมีการพัฒนาในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางการเงิน (เงินเดือนและค่าตอบแทน) รวมถึง 
สนับสนุนให้มีอาชีพเสริมสำหรับหารายได้นอกเหนืองานประจำ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลโป่งนำ้ร้อน จังหวัดจนัทบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
“องค์กรสุขภาวะ” หรือ “องค์กรแห่งความสุข” เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย 

และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล เพื ่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  
นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างทีมบริหารทรัพยากรของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนได้เล็งเห็นความสำคัญของ
การเป็นองค์กรแห่งความสุขที่บุคลากรทุกคนควรมีสุขภาวะที่ดี จึง ได้สร้างแนวทางการสร้างสุขในที่ทำงาน 
ขึ้นเป็นความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์หลายมิติ ในด้านการมีสุขภาพดี 
(Happy Body), การมีนำ้ใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (Happy Heart), การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) การมีศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจำใจ (Happy Soul), มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money), การพัฒนา
ความรู้ (Happy Brain), การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) และมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) 
ดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โดยมีแผนพัฒนาความสุขในแต่ละ
ด้าน และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ความมุ่งม่ันของทีมนำ และทีมบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลมีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน 

การประเมินผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมที่ส่งเสริมในมิติต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนในระดับนโยบาย 
    

 

    

384



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ 

การขับเคลื่อนไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นเลิศ 
(Prevention Promotion & Protection Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากร
เป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่  
มีความสุข ระบบ สุขภาพยั่งยืน” และได้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงกำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์กําลังคนด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกลไกและส่งเสริมการขับเคลื่อนเรื่องที่
เกี่ยวกับกําลังคนด้านสุขภาพอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิผล มุ่งเน้นความสุขคนทํางาน” และ “องค์กร  
แห่งความสุข” บนพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ การมีสุขภาพดี (Happy Body) การมีน้ำใจเอื ้อเฟื้อเผื ่อแผ่ 
(Happy Heart) การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจำใจ 
(Happy Soul) การมีเศรษฐกิจการเง ินที ่ด ี (Happy Money) การพัฒนาความรู ้ (Happy Brain) การมี
ครอบครัวที ่ดี (Happy Family) และการมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) ผ่านการใช้เครื ่องมือวัด
ความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) เพื ่อวิเคราะห์และวางแผนการสร้างความสุขให้แก่บุคลากร 
ในด้านต่าง ๆ มีการจัดทำกิจกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรมีความสุข
กับการทำงานควบคู่กับการมีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมท่ีปลอดภัย ลดความเครียดในการทำงาน
ลดปัญหาการสูญเสียบุคลากรจากการเคลื ่อนย้ายและเปลี ่ยนแปลงสถานที ่ท ำงานก่อให้เกิดความรัก 
ความผูกพันในองค์กร  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุข  
2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy MOPH)  
3. มีการจัดทำแผนงานปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุข เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในแต่ละมิติ  
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การดําเนินงาน  

ในปี 2564 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งความสุข ประการ (Happy MOPH) เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในแต่ละมิติ และดำเนินการสร้างองค์กรแห่งความสุขตาม 
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรพร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้างกระตุ้นให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท ำงาน
ให้มีความสุข ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด และประยุกต์ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแผนงาน
ปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุข ปี 2564 ดังนี้ 

ลำดับ มิต ิ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

(คน) 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

1 Happy 
Body 

1. โครงการจัดหาสถานที่
และซ้ืออุปกรณ์กีฬา 
1.1 ปาเป้า 

1.1.1 กระดานเป้า  
1.1.2 ลูกดอก ชุด  

1.2 เปตอง  
1.2.1 สนามเปตอง  
1.2.2 ลูกเปตอง 

1 ชุด 
2 ชุด 

 
1 แห่ง 
4 ชุด  

 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมี สุขภาพ
แข็งแรงได้ผ่อน
คลายจากการ
ทำงาน 

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 
 
 
 
 

10,000 บาท 
 
 

25,000 บาท 

สุขภาพของ
บุคลากรดีขึ้น 

  2. โครงการจัดแข่งกีฬา
ภายในโรงพยาบาล / กีฬา 
สสจ. 

1 ครั้ง / ปี เพื่อส่งเสริมความ
รักความสามัคคี
ความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กร  

ธ.ค. 63 15,000 บาท 

  3. โครงการคลินิกสุขภาพ 
(DPAC) เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรม  

70 คน สุขภาพของ
เจ้าหน้าที่ให้มี
สุขภาพด ี

ม.ค. - ก.ย. 
64  
 

5,000 บาท  
 

  4. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปีของเจ้าหน้าที ่ 
4.1 ตรวจตามสิทธิ์, ตรวจ
ตามความเส่ียง  
4.2 ทดสอบสมรรถภาพ
เจ้าหน้าที่  

1 ครั้ง/ปี 
 

1 ครั้ง/คน 

เพื่อส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ตระหนกั
ถึงความสำคัญของ
การตรวจสุขภาพ
ประจำปีและดูแล
รักษาสุขภาพของ
ตนเองให้มีสุขภาพ
ดีและแข็งแรง 

ม.ค. - ก.ย. 
64 
 

พ.ค. 64 
 

มี.ค. 64 

5,000 บาท 

2 Happy 
Relax 

โครงการจัดงานปีใหม่  
 

จนท.รพ. ทุกคน เพื่อส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ด ี
ในองค์กร 

ธ.ค. 63 - 
ม.ค. 64 

ตามแผนปฏิบัติ
การปี 64 

บุคลากร 
มีความเครียด

ลดลง 

  กิจกรรม OD จนท.รพ. ทุกคน เพื่อส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ด ี
ในองค์กร 

ม.ค. - ก.พ. 
64 

ตามแผนปฏิบัติ
การปี 64 

 

  โครงการรับประทาน
อาหารร่วมกัน 

จนท.รพ. ทุกคน เพื่อส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี 
ความสัมพันธ์ที่ด ี
ในองค์กร 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

386



ลำดับ มิต ิ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

(คน) 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

  จัดมุมอ่านหนังสือ จนท.รพ. ทุกคน เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจาก
การทำงาน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

  จัดทำห้องออกกาํลังกาย จนท.รพ. ทุกคน เพื่อให้บุคลากรได้
ผ่อนคลายห่างไกล
โรคออฟฟิศซินโดรม 

ต.ค. 63 - 
ก.ย.  
 64 

-  

3 Happy 
Heart 

โครงการปันน้ำใจปัน
ความสุข  
- จัดตู้ปันสุขเชิญชวนให้
เจ้าหน้าที่/ผู้รับบริการ  
นำสิ่งของมาบริจาคใส่ในตู้
เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่น 

ตู้ปันสุข 1 ตู ้ - เพื่อให้เจา้หน้าที ่
รพ.มะขามเรียนรู้
การเสียสละ 
แบ่งปันและมีจิต
อาสาในการทำ
ความดีต่อสังคม 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

2,500 บาท บุคลากร 
มีน้ำใจเอื้อ
อาทรต่อกัน

และกัน 

  โครงการจิตอาสา  
- เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
จิตอาสาพระราชทาน  
- ร่วมกจิกรรมจิตอาสา
ของชุมชน  

เจ้าหน้าที่ รพ.
มะขาม 

 ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

  โครงการคนดีศรีมะขาม  
- จัดกจิกรรมประกวดคน
ดีศรีมะขามทุก 3 เดือน  
- จัดบอร์ดติดเพื่อชื่นชม  
- มอบรางวัลในงานปีใหม่   

เจ้าหน้าที่ รพ.
มะขาม 

- เพื่อให้เจา้หน้าที ่
ที่ทำความดีได้รับ
การยอมรับและ
การชื่นชม 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

4,000 บาท  

  โครงการเยียวยาคลาย
ทุกข์  
- เยี่ยมเจ้าหน้าที่กลุ่มการฯ 
เจ็บป่วย 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
การฯ รพ.
มะขาม 

- เพื่อเป็นกําลังใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เจ็บป่วย 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

  โครงการ "เพื่อนรู้ใจ"  
- จับคู่เพื่อนรู้ใจชว่ยดูแล
ซ่ึงกันและกัน 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
การฯ รพ.
มะขาม 

- เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีใน
องค์กร 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

4 Happy 
Soul 

1. โครงการร่วมเป็น
เจ้าภาพงานศพเจ้าหนา้ที่ 
รพ. เจ้าหน้าทีแ่ละญาติ
สายตรง 

เจ้าหน้าที่  
รพ.มะขาม 

- เพื่อร่วมเป็น
กําลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่และ
ส่งเสริมจริยธรรม
ให้กับเจ้าหนา้ที ่
ในโรงพยาบาล 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ผลคะแนน
ประเมินมิติ 

happy soul 
เพิ่มขึ้น 

  2. โครงการสรงน้ำพระ
และรดน้ำ จนท.อาวโุส 

เจ้าหน้าที่  
รพ.มะขาม 

- เพื่อร่วมเป็น
กําลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่และ
ส่งเสริมจริยธรรม
ให้กับเจ้าหนา้ที ่
ในโรงพยาบาล  

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

  3. โครงการสร้างขวัญและ
กําลังใจ สำหรับบุคลากร
ใหม่  
- พาบุคลากรใหม่ไป
นมัสการพระ พาดูสถานที่
สำคัญในชุมชน 

บุคลากรใหม่ - เพื่อร่วมเป็น
กําลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่และ
ส่งเสริมจริยธรรม
ให้กับเจ้าหนา้ที ่
ในโรงพยาบาล 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  
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ลำดับ มิต ิ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

(คน) 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

  4. โครงการทำบุญ
โรงพยาบาลประจำปี  

เจ้าหน้าที่ รพ.
มะขาม 

- เพื่อร่วมเป็น
กําลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่และ
ส่งเสริมจริยธรรม
ให้กับเจ้าหนา้ที่ใน
โรงพยาบาล 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

  5. โครงการกลุ่มการฯ 
ร่วมใจ 
- ร่วมแสดงความเสียใจ
กับญาติสาย ตรง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการ
พยาบาล โดยการมอบ
พวงหรีดในงานศพ  

ญาติสายตรง
เจ้าหน้าที่กลุ่ม

การฯ 

- เพื่อร่วมเป็น
กําลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่และ
ส่งเสริมจริยธรรม
ให้กับเจ้าหนา้ที่ใน
โรงพยาบาล 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

5 Happy 
Family 

ประกวดภาพถา่ย
ครอบครัวสุขสันต์ 

เจ้าหน้าที่  
รพ.มะขาม 

เพื่อสร้างความสุข
ด้านครอบครัว
ให้กับเจ้าหนา้ที่
และพนักงานใน
องค์กร 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ผลคะแนน
ประเมินมิติ 

Happy 
Family
เพิ่มขึ้น 

  รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ 

เจ้าหน้าที่หลัง
คลอดบุตร

ในช่วงระยะเวลา 
6 เดือน 

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างสายใย
รักระหว่างกัน 
ภายในครอบครัว
ของเจ้าหน้าที่และ
พนักงาน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

  

6 Happy 
Society 

1. โครงการจัดงานคล้าย
วันเกิดของ จนท.  
- ใช้เสียงตามสายอวยพร
วันเกิดเจ้าหนา้ที่รายวัน
และเปิดเพลงอวยพรวัน
เกิดเสียงตามสาย  

155 คน เพื่อแสดงถึงความ
ใส่ใจในเรื่องเล็ก ๆ
น้อย ๆ แต่มีคุณค่า
ทางจิตใจอย่างมาก
ต่อเจ้าหน้าที่ส่งผล
ให้เกิดความ
ประทับใจต่อ
องค์กร 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ผลคะแนน
ประเมินมิติ 

Happy 
Society 
เพิ่มขึ้น 

  2.จัดกิจกรรมต้อนรับ
เจ้าหน้าที่ใหม ่โดยจัด
ร่วมกับงาน HRD  
โดยมีกิจกรรมดังนี้  
2.1 กิจกรรมบายศรี 
สู่ขวัญ 
2.2 กิจกรรมพี่เล้ียง พี่รัก 

30 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ใหม่ได้ ทำความ
รู้จักสถานที่บุคคล
ในโรงพยาบาลและ
เกิดความรักและ
ประทับใจองค์กร 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

3,000 บาท  

  3. จัดกิจกรรมตรวจ IQ 
ให้กับบุตร หลาน
เจ้าหน้าที่ฟรีทกุคน 

100 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
รู้สึกมั่นคงใน
สถานที่ทำงานแม้
เราหรือครอบครัว 
มีปัญหาจะได้รับ
การคัดกรองและ
ช่วยเหลือจาก
องค์กร 

ต.ค.63 - 
ก.ย. 64 

-  
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ลำดับ มิต ิ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

(คน) 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

  4. ประเมินความสุข 
ในการทำงานของ 
เจ้าหน้าที่และเปิดให้
คำปรึกษารายกลุ่ม/
รายบุคคลสำหรับ
เจ้าหน้าที่ที่มี ความวิตก
กังวลมากผิดปกติโดยให้
เป็นความลับ 

155 คน - ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

  5. โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภยั และ
สุขอนามัยในการทำงาน  
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
งานอาชีวอนามัยโดยเน้น
ในโรคระบาด ตามแต่ละ
ช่วงโดยเข้าไปให้ความรู้ 
ในวันที่มีการประชุม
ประจำเดือนของ
หน่วยงาน  
- โครงการอบรมให้ความรู้
บุคลากรเรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จาก
การทำงานในโรงพยาบาล 
2564 

155 คน 
 
 
 
 
 

80 คน 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความรู้สึก
ปลอดภัยในการ
ทำงาน  
 
 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความรู้สึก
ปลอดภัยในการ
ทำงาน 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

 
 
 
 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

3,000 บาท  
 
 
 
 
 
20,000 บาท 

 

7 Happy 
Brain 

1. กิจกรรมจัดบอร์ด
ความรู้ ขนาด 1 X 1.5 ม. 
บริเวณหน้าห้องเก็บน้ำดื่ม
เจ้าหน้าที่ โดยปรับเปลีย่น 
เดือนละหนึ่งครั้ง 
- ผลการทบทวนจากทีม
คุณภาพ  
- ความรู้ใหม ่ๆ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  
- อื่น ๆ ที่ควรรู้  

1 แห่ง/จนท.ทุก
คน 

เพื่อสื่อสารความรู้
และข้อตกลงที่
ชัดเจนในการ 
ทำงานร่วมกัน 

มค.- ก.ย. 64 3,000 บาท ผลคะแนน
ประเมิน มิติ 

Happy 
Brain เพิ่มขึ้น 

  2. โครงการอบรมฟื้นฟู
ทักษะที่จาํเป็นในการ
ทำงานของทีม/ หนว่ย 
ต่าง ๆ 

จนท.ทุกคน  มค.- ก.ย. 64 ตาม 
แผนปฏิบัติการ
ปี 64 

 

  3. ส่งอบรม/เรียนต่อ
เฉพาะทาง เช่น  
หลักสูตรผบต. 3 คน  
พยาบาลเวช ENP 1 คน  
พยาบาลสูติศาสตร์ 1 คน 

3 คน เพื่อพัฒนางานที่
จําเป็น 

กพ.- ก.ย. 
64 

  

  4. ส่งเสริมการส่งข้อมูล
เข้า และ ส่งเสริมเข้าถึง
ศูนย์ข้อมูลของ 
โรงพยาบาล โดยการ
ประชาสัมพันธ ์พัฒนา
รูปแบบในการเผยแพร่

1 แห่ง เพื่อเข้าถึง 
องค์ความรู้ต่าง ๆ  
ได้สะดวก รวดเร็ว 

ธ.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

งบปกติ 
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ลำดับ มิต ิ ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย
และจำนวน 

(คน) 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

ความรู้ โดยจัดกลุ่มให ้
เอื้อต่อการเข้าถึงและ 
เข้าใจง่าย  

  5. จัดเวทีให้บุคลากร
พูดคุย แลกเปลีย่นความรู้
กัน  
- ในบุคลากรที่ใกล้
เกษียณอายุ/ ลาออกกับ 
ผู้ที่ต้องรับงานต่อ หรือ 
เกี่ยวขอ้ง  
- ในประเด็นที่กำหนด
ร่วมกัน เช่น เร่ืองที่
ประสบความสำเร็จสูง  
หรือไม่สำเร็จตาม
เป้าหมายทีว่างไว ้

2 เร่ือง/ปี ป้องกันองค์กร
สูญเสียความรู้ อัน
เนื่องมาจากการที่
บุคลากรลาออก
หรือเกษียณอาย ุ

มค. - ก.ย. 
64 

-  

8 Happy 
Money 

โครงการออมทรัพย์สร้างสุข  
- เชิญชวนเจ้าหน้าที่ใหม่
เข้าเป็นสมาชิก  

จนท.รพ. 10 คน  
 

เพื่อสร้าง
หลักประกันชวีิตใน
ระหว่างยังทำงาน
และความมั่นคง
ทางด้านการเงิน  

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

- ผลคะแนน
ประเมิน มิติ 

Happy 
Money 
เพิ่มขึ้น 

  โครงการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน  

จนท.รพ. 70 คน  เพื่อให้ทราบถึง
รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของ
ตนเองและ ช่วยใน
การวางแผนการใช้ 
จ่าย 

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  

  โครงการส่งเสริมรบฝึก
อาชีพเสริม  

จนท.รพ. 20 คน เพื่อส่งเสริมทักษะ
และความรู ้
ในการประกอบ
อาชีพด้านอื่น ๆ 
ให้กับเจ้าหนา้ที ่

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

-  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลแหลมสิงห์  จังหวัดจนัทบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลแหลมสิงห์เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน มีการ

ตั้งคณะกรรมการ Happy โดยมาจากทุกหน่วยย่อยของโรงพยาบาล ซึ่งมีการประชุมตลอดต่อเนื่อง เมื่อมีงาน
กิจกรรมทำเทศการทีมสัญจร มีการประชุมและมีข้อสรุปเสนอผู้บริหาร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารเล็งเห็นควาสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน 
2. ทีมงานทุกคนได้รับผิดชอบในกิจกรรมของตนเอง 
3. คณะกรรมการมีความตั้งใจดำเนินงาน 
4. มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
มีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเฉพาะด้าน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลสอยดาว มีความมุ่งเน้นในนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพียงพอ เก่ง ดี มีสุข     
- เพียงพอ คือ การหาคนดี คนเก่ง เข้ามาทำงานอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงาน 

ทีก่ำหนด 
- เก่ง   คือ การพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งขึ้น 
- ดี     คือ มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลและรักษาสิ่งแวดล้อม  
- มีสุข  คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุขท้ังกายและจิตใจมีความรักความผูกพันองค์กร 
ปัจจุบันโรงพยาบาลสอยดาว มีเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน จำนวน 245 คน ประกอบด้วย ข้ารา ชการ 

จำนวน 114 คน, ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน, พนักงานราชการ จำนวน 3 คน, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
76 คน, ลูกจ้างรายเดือน จำนวน 1 คน, ลูกจ้างรายวัน จำนวน 23 คน, จ้างเหมา จำนวน 20 คน 

แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลสอยดาว ในปี 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคน ดี  
เมื่อบุคลากรเป็นคนดี องค์กรก็จะเป็นองค์กรของคนดีก็จะนำพาให้องค์กรมีคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุข
เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลัก “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลัง
หลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคมมีการส่งเสริมพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานและเมื่อใดคนทำงานในองค์กรมีความสุขมีคุณธรรม 
ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตองค์กร ความผาสุกในครอบครัวชุมชนส่งผลต่อสังคมที่มีความสุข 
ที่ยั่งยืนต่อไป 

จากสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ ่งส่งผลกระทบที่เชื ่อมโยงถึงกันตั ้งแต่บุคคล  
ในครอบครัว สังคม องค์กรและประเทศ แต่คำนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมลดน้อยลง การพัฒนาที่ยั่งยืน  
จึงเป็นไปได้ยาก เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลมากขึ้น  
นั้นคือความสุข เพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความสุข คือ องค์การที่สามารถกระตุ้นจูงใจ สร้างความสุขทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กร 
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับบุคคลากรที่ถือเป็นบุคคล
สำคัญ 

องค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบการบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โรงพยาบาลสอยดาว  
จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญประจำปีของโรงพยาบาลสอยดาว (ครบรอบวันก่อตั้งโรงพยาบาลสอยดาว 
วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ) 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี    
โดยมีวัตถุเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณเน้นการกระตุ้นให้คิด  

เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและ
เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพ่ือให้ตระหนักและปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตลอดจนเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยกตัวอย่างกิจกรรมที่โรงพยาบาลฯ มีการบู รณาการร่วมกัน
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ระหว่างกลุ่มงานขับเคลื่อนโดยกลุ่มงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสอยดาวซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวฯ จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความรู้และได้นำไปปฏิบัติกับ
ตัวเองและองค์กรได้มีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นในการทำงานความสามัคคีเรียนรู้องค์กรมีการสร้างสัมพันธภาพ 
ที่ดีภายในองค์กรและต้องการให้บุคลากรมีความสุขสนุกกับการทำงานโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ คือตัวเองแล้วค่อย ๆ 
แผ่ความดีความสุขไปให้ผู้อ่ืน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
 ซึ ่งผู ้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาวได้เห็นความสำคัญ โดยถ่ายทอดนโยบายให้กับผู ้บร ิหาร  

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลสอยดาวและได้ถ่ายทอดนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลสอยดาว ในที่ประชุมประจำเดือน และมีการให้ความสำคัญเน้นย้ำและ  
การกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอทางระบบการสื่อสารทางไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่  
ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ง่ายเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและ
เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาว 

โรงพยาบาลสอยดาวมีระบบการบริหารงานสายการบังคับบัญชาแบบหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานถึงแม้
สายงานบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์หรือสายใยความผูกพันแบบพี่สอนน้องที่เป็นเหมือน  
ตาข่ายที่โยงใยความสัมพันธ์ที่ฝังเน้นและถือเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญประการหนึ่ง ส่งผลดีในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้วยวิธีการ COACHING การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง On the job training 
เป็นการพัฒนาบุคลากรที ่มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดตัวต่อตัวเนื ่องจากมีสัมพันธภาพที่ดี นอกจากนั้น
โรงพยาบาลสอยดาวส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้วยงบพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

นอกจากนั้นโรงพยาบาลสอยดาวยังให้ความสำคัญต่อบุคลากรจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือบุคลากรมีความสุขจากการ
ทำงานองค์กร คือ สภาพจิตใจที่ไม่เครียดกับการทำงาน คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญ 
เฉกเช่นร่างกายประกอบได้ด้วย อวัยวะทั้ง 32 ส่วน ที่สำคัญจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ในการดูแลบุคลากร  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่ างต่อเนื่อง 

หลายเดือน หลายปี บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กรและมีความสุขต่อการทำงาน
ระบบสวัสดิการถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กรโรงพยาบาลสอยดาวได้จัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากรอาทิ เช่น ครอบครัวสายตรงที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล การช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่สูญเสีย
สมาชิกภายในครอบครัว (ญาติสายตรง) มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเรื่องสวัสดิการออมทรัพย์ การสมัคร
เข้าฌาปนกิจ การขอรับหนังสือรับรองประเภทต่างๆ การให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกประเภท ได้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  
มีผลต่อการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร รวมถึงจ้างเหมาบริการ 

สิ่งที่ไม่สามารถดึงดูดบุคลากรให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กรและมีความสุขต่อการทำงาน คือ
ความก้าวหน้าทางสายงานเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบการบริหารของราชการ เช่น 
หน่วยงานไม่สามารถให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการบรรจุเป็นข้าราชการได้ทุกคนแต่
สามารถแนะนำและผลักดัน หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถ เป็นที่ต้องการของระบบราชการ
เพื่อส่งบุคลากรที่มีความสามารถไปบรรจุรับราชการในหน่วยงานต่าง  ๆ แต่ไม่สามารถธำรงรักษาพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการ เหล่านี ้มาพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว และในส่วนของส่วน
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ข้าราชการก็ไม่สามารถให้ความก้าวหน้าสูงสุดในตำแหน่งหน้าที่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของการปรับระดับสูงขึ้น
ซึ่งจะต้องมีระบบการคัดเลือกท่ีเป็นธรรมมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริหารโรงพยาบาล
สอยดาวให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับขององค์กร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลแก่งหางแมว มีการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีคณะทางานทั้งสิ้น 16 คน 
โดยมีผู ้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมวเป็นประธาน โดยมีการกำหนดแผนงานปฏิบัติการองค์กร 
แห่งความสุขในมิติของ Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน มีสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดี มีความรัก ความปรองดอง สามัคคี พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีการ
เป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม “ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5ส. ภายใน
โรงพยาบาลแก่งหางแมว” และยังมีกิจกรรมเพิ ่มเติมในเรื่องของ Happy Society อื่น ๆ มีการประเมิน
ความสุขของเจ้าหน้าที่และการประเมินความสุขภาพรวมขององค์กรและนำคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำ 
แผนต่อไปในอนาคต 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแก่งหางแมว 
2. ผู้รับผิดชอบงาน 
3. เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
จัดอบรมและมีการนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุขภาพรวมในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นแนวทางที่ดี

ต่อไป 

ภาพประกอบ หรือคลิปวิดีโอองค์กรแห่งความสุข 
ภาพกิจกรรม “ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส.ภายในโรงพยาบาลแก่งหางแมว” 
ภาพกิจกรรม “การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564” 
ภาพกิจกรรม “การทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงพยาบาลแก่งหางแมว ประจำปี 2564” 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนายายอาม จังหวัดจนัทบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การทำงานอย่างมีความสุข โดยแนวคิดการสร้างสุขในองค์กร โดยใช้เครื่องมือ Happinometer มาเป็น

ตัววัดความสุขของบุคลากรในองค์กรในมิติทั้ง 8 มิติ โดยผลในปี 2560 - 2562 คะแนน ด้าน Happy Relax 
เท่ากับ 55.31, 53.5 และ 54.08 ตามลำดับ เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาสร้างเสริมความสุขทีมผู้บริหารองค์กร
จึงได้นำผลที่ได้มาพัฒนาสถานที่และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในโครงการ Happy Free 
Style และ Happy Relax โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมออก
กำลังกายและจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล รวมทั้งปรับปรุงสถานที่และเครื่องอำนวยความ
สะดวกในการนั่งรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ เรียกว่า “ มุมอร่อย"  เพื่อให้บุคลากรได้ใช้สถานที่ในการ 
ผ่อนคลายร่างกายและพักจิตใจ เมื่อได้ออกกำลังกายและมีการสนทนาสื่อสารสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
องค์กรที่ผู้บริหารให้ความใส่ใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการท ำ

กิจกรรมสร้างสุขทำให้บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือนํามาปฏิบัติ  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืน  
นำดัชนีชี้วัดความสุขมาจัดทำแผนงบประมาณประจำปีจัดสรรลงสู่สถานบริการต่าง ๆ เพ่ือความต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจนัทบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ มีการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เขาคิชฌกูฏ เป็นประธาน โดยมีการกำหนดแผนงานปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุข ในมิติ Happy Brain 
วางแผน/ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเองตามส่วนขาดที่พบและตามส่วนขาดของ
หน่วยงานมีพลังหรือมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ ่งใหม่ ๆ เพื่อปรับตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งมีความสุขในการปรับปรุงและแสดงสิ่งใหม่ ๆ ที่ตนเองมีให้ผู้อื่นรู้ปัจจุบันได้มีการจัดท ำ
เรียบร้อยในการจัดกิจกรรมอบรมต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
2.1 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
2.2 ผู้รับผิดชอบงาน 
2.3 เจ้าหน้าที่ท้ังหมดในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
จัดอบรมและมีการนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุขภาพรวมในทุก ๆ ปี เพื่อให้บุคลากรและ

เจ้าหน้าที่ทั่วทั้งโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏได้มีความรู้และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเพื่อเป็นแนวทางที่ดี
ต่อไป 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุร ี

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอย่าง 
มีความสุข จึงกำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) 
และการประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index: HPI) และกรมสุขภาพจิตได้กำหนด
ตัวชี ้ว ัด “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)”  
เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์กร ลดปัญหาอันเกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผล
ให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในองค์กรมีการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าได้
อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรแห่งความสุข มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนความสุขในการทำงานและผูกพันในองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี 
น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพการเงินดี และการงานดี เกิดการดำเนินการส่งเสริม
ความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
โดยมีการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรทุกคนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโป่งน้ำร้อน  
โดยมีแผนพัฒนาความสุขในแต่ละด้าน และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ผู ้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรในองค์กร มีเป้าหมายและแผนงานที ่ช ัดเจน  
เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม และมีการประเมินผลและติดตามอย่างต่อเนื่อง   
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม มีแผนงานปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุขเพื ่อใช้ดำเนินงาน
ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมีการชี้แจงให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ 
Happy Relax  Happy Society และ Happy Money แบ่งเป็น 8 กิจกรรมหลัก 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน สนใจให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดียิ่ง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
การประเมินผ่านระบบออนไลน์ และสามารถใช้กิจกรรมออนไลน์ในการสร้างสุข เพ่ือลดการแพร่ระบาด

ของ Covid – 19 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

399



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาวเป็นหน่วยงานบริหารที่ดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลและ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมทั้งประสานงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
สุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดี ทำให้ต้องพัฒนาองค์กรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาวและ  
รพสต.ก่อน โดยมุ่งเน้นเรื่องการทำงานเป็นทีมการประสานงานที่ดีเป็นภาคีเครือข่าย มีคุณธรรม และความสุข
ด้วยบุคลากรของเราส่วนใหญ่เรียนจบจากสถาบันพระบรมราชนก เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ  
ซึ่งแต่ละคนมีความเคารพในสถานบันและความเป็นรุ่นพี่รุ ่นน้องที่มาจากสถาบันเดียวกัน มีเลือดสีเดียวกัน 
เพื่อมาทำงานในองค์กรเดียวกัน การเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ที่ดีเมื่อมาทำงานร่วมกันการหลอมรวมเป็น  
หนึ่งเดียวทำได้ไม่ยาก 

กิจกรรมที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ดำเนินการ 
- สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการทำงาน บุคลากรของเราใด้บรรจุรอบโควิด 3 และ 

ทุนสมเด็จย่า รวม 16 คน และบรรจุเป็น พกส. 1 คน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี มีการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่และ 
แนวทางการทำงานขององค์กร การทำผลงานเลื่อนระดับของบุคลากร ภายใต้การทำงานร่วมกับงานบุคลากร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีกับสาธารณสุขอำเภอสอยดาว บุคลากรส่วนใหญ่มีการทำผลงานผ่านและ
แต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ ้นทำให้มีโอกาศเติบโตในหน้าที่การงานและทำงานอย่างมีความสุข และมีความรัก  
ความผูกพันธ์องค์กรเหมือนบ้านหลังที่สอง 

- การฝึกอบรมขัดเกลาจิตใจ มีการทำบุญร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและตัวบุคลากรรวมทั้ง
นิมนต์พระมาให้ความรู้ทางธรรม มีการประยุกต์ธรรมกับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดความสุข  
ทั้งกายและใจ 

- การทำงานเป็นทีม มีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เมื่อมีข้อจำกัดบางเรื ่องในการทำงานจะมีการ
พิจารณาร่วมกันเพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความสุขในการทำงาน 

ปัจจัยความสำเร็จ 
บุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นคนในอำเภอสอยดาว จบจากสถาบันเดียวกันมีอายุงานเกิน 3 ปี  

ในการทำงาน บางคนทำงานในพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านตนเองเกิน 10 ปี มีความรักความผูกพันในชุมชนและองค์กร 
ทำให้การทำงานมีความสุขกายและใจ รวมทั้งผู้บริหาร บริหารงานแบบพี่แบบน้องเมื่อมีปัญหาและอุปสรรค  
ในการทำงานสามารถมาปรึกษาด้วยความเป็นกันเอง 

ข้อเสนอแนะ 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หน่วยงานราชการที่มีอยู่ในจังหวัด อำเภอ

และตำบลจนถึงหมู่บ้านมีอยู่หน่วยงานเดียวที่มีถึงหมู่บ้านนั่นคือหน่วยงานสาธารณสุข ปัจจุบันคือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ 
กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งอำเภอสอยดาวเป็นพ้ืนที่ชายแดน เป็นสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงภัยอันตราย แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำงาน
อย่างมีความสุขโดยมีสาธารณสุขอำเภอสอยดาวและสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นพี่เลี้ยง 
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การทำงานใกล้ชิดประชาชนสามารถรักษากายและใจให้กับประชาชนได้ เป็นอย่างดี เสนอยังผู้บริหาร
ระดับสูงดูแลความก้าวหน้างบประมาณขวัญและกำลังใจแก่องค์กรและเจ้าหน้าที่อำเภอชายแดนให้มีความสุข
มากยิ่งขึ้นตลอดไปและพวกเรายังมีความสุขท่ีทำงานในอำเภอชายแดน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอามมีการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำที่มีคุณภาพ

และเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่มีความสุขของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ คนสำราญ งานสำเร็จ ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีการสร้างแนวทางการทำงานตามพระราชดำริของในหลวง ให้ความสำคัญกับ
บุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันและมองว่า บุคลากรเปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่พร้อมจะช่วยกันนำพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงมองความเท่าเทียมกันของบุคลากรว่าควรสนับสนุนพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพในการทำงานของบุลากรไปพร้อมกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ ดีของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรและให้องค์กรเป็นองค์กรแห่ง ความสุข “บุคลากรในองค์กร รวมถึง
ผู ้บริหารได้มีกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีความสัมพันธ์ที ่ดีเกิดขึ ้น มีผลที ่ดีในการ ทำงานร่วมกัน บุคลากร  
มีความสุขโดยรวมเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องการทำ งาน สุขภาพ ความเป็นอยู่ มีขวัญและ กำลังใจในการทำงาน  
ซึ่งผลที่ได้ทั้งหมด ส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของงานที่เพ่ิมข้ึน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การสร้างทีมงานสร้างสุขในองค์กรร่วมดำเนินงานในเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุข 
2. การทำงานเป็นทีมรักสามัคคี เอ้ืออาทร ต่อกันมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานในองค์กร 
3. คนสำราญงานสำเร็จ คือ หลักในการทำงานในองค์กร 
4. การประสานงานที่ราบรื่นทุกระดับชั้นภาคีเครือข่าย 
5. บุคลากรมีจิตใจที่เข้มแข็ง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. จัดอบรมนักสร้างสุข เพ่ือ สร้างทีมงานสร้างสุขในแต่ละอำเภอ 
2. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรสร้างสุขดีเด่นระดับจังหวัดที่เป็นรูปธรรม 
3. จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินการสร้างสุขในองค์กร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ มีแผนงานปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุข เพื่อดำเนินงาน

ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมีการชี้แจงให้ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์รับทราบทุกคน โดยมีแผนงานกิจกรรม 3 กิจกรรม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมเป็นอย่างด ี

 - ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คปสอ.แหลมสิงห์ และ สสจ.จันทบุรี 
 - ภาพกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” 
 - ภาพกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความสุข 

- ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรได้บุญคนทำนำความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินสุขภาวะองค์กร HPI และผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน

ความสุขระดับบุคคล Happinometer ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
มีค่าเฉลี่ย HPI = 52.50 ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับต้องเพ่ิมความใส่ใจ และค่าเฉลี่ยของ Happinometer = 65.66 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุขและ
ส่งเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากรในองค์กร โดยมีแผนงานปฏิบัต ิการองค์กรแห่งความสุข 
เพื่อดําเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมีการชี้แจงให้ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่รับทราบ โดยมีแผนงานกิจกรรม  
4 กิจกรรม  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม และความสุขของบุคลากร 

เมื่อพบปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อความสุขของบุคลากรในองค์กรก็จะนํามาแก้ไขปรับปรุงโดยการร่วมคิดร่วมทำ
โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมเป็นอย่างดี  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาด 

60 เตียง และปรับเป็นขนาด 120 เตียงในปี 2564 ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  
จำนวน 88,805 คน รวมถึงประชาชนในเขตอำเภอใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่ง ให้บริการทั้งด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการด้านต่าง ๆ จำนวน 
255 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้าง
ชั่วคราว แต่ละกลุ่มประกอบด้วยหลายวิชาชีพ ซึ่งแต่ละวิชาชีพแต่ละบุคคลมีพื้นฐานในด้านบุคคล ครอบครับ 
สังคม และเศรษฐานะแตกต่างกัน 

การที่บุคลากรในองค์กรแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกัน ส่งผลต่อความสุขในชีวิตและความสุขในการ
ทำงานแตกต่างกัน จากการประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 มีผลการวิเคราะห์ 
Happinometer และ HPI ร้อยละ 70 ของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. คะแนนสุขภาพกายดี (Happy body) รวม 64.80 จำแนกเพศ เพศชาย 54.39 เพศหญิง 67.42 
จำแนกอายุ ต่ำกว่า 24 ปี 73.13 อายุ 24 - 37 ปี 65.13 อายุ 38 - 53 ปี 62.24 อายุ 54 - 74 ปี 68.79 
จำแนกกลุ ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 64.68 พนักงานราชการ 69.00 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 62.92 
ลูกจ้างประจำ 70.91 ลูกจ้างชั่วคราว 65.38 

2. คะแนนผ่อนคลายดี (Happy Relax) รวม 54.17 จำแนกเพศ เพศชาย 53.41 เพศหญิง 54.36
จำแนกอายุ ต่ำกว่า 24 ปี 61.25 อายุ 24 - 37 ปี 57.47 อายุ 38-53 ปี 51.72 อายุ 54 - 74 ปี 58.18 จำแนก
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 52.05 พนักงานราชการ 51.00 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 55.19 ลูกจ้างประจำ 
60.00 ลูกจ้างชั่วคราว 56.63 

3. คะแนนน้ำใจดี (Happy Heart) รวม 66.13 จำแนกเพศ เพศชาย 65.49 เพศหญิง 66.29 จำแนก
อายุ ต่ำกว่า 24 ปี 70.63 อายุ 24 - 37 ปี 64.47 อายุ 38-53 ปี 65.40 อายุ 54 - 74 ปี 70.36 จำแนก
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 66.74 พนักงานราชการ 71.00 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 65.85 ลูกจ้างประจำ 
72.27 ลูกจ้างชั่วคราว 62.75 

4. คะแนนจิตวิญญาณดี (Happy Soul) รวม 69.93 จำแนกเพศ เพศชาย 67.32 เพศหญิง 70.58 
จำแนกอายุ ต่ำกว่า 24 ปี 78.75 อายุ 24 - 37 ปี 67.96 อายุ 38 - 53 ปี 69.54 อายุ 54 - 74 ปี 73.33 
จำแนกกลุ ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 68.84 พนักงานราชการ 76.00 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 68.49 
ลูกจ้างประจำ 76.82 ลูกจ้างชั่วคราว 71.75 

5. คะแนนครอบครัวดี (Happy Family) รวม 60.91 จำแนกเพศ เพศชาย 61.59 เพศหญิง 60.74 
จำแนกอายุ ต่ำกว่า 24 ปี 50.00 อายุ 24 - 37 ปี 61.84 อายุ 38 - 53 ปี 58.33 อายุ 54 - 74 ปี 68.18 
จำแนกกลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 58.681 พนักงานราชการ 61.67 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 64.31 
ลูกจ้างประจำ 61.36 ลูกจ้างชั่วคราว 61.46 

6. คะแนนสังคมดี (Happy Society) รวม 60.72 จำแนกเพศ เพศชาย 59.96 เพศหญิง 60.92 จำแนก
อายุ ต่ำกว่า 24 ปี 59.38 อายุ 24 - 37 ปี 60.20 อายุ 38 - 53 ปี 59.96 อายุ 54 - 74 ปี 64.27 จำแนก

405



กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 60.48 พนักงานราชการ 58.33 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 60.06 ลูกจ้างประจำ 
60.61 ลูกจ้างชั่วคราว 62.50 

7. คะแนนใฝ่รู้ดี (Happy Brain) รวม 58.29 จำแนกเพศ เพศชาย 54.88 เพศหญิง 59.15 จำแนกอายุ 
ต ่ำกว ่า 24 ป ี  86.04 อาย ุ  24 - 37 ป ี  59.32 อาย ุ  38 - 53 ป ี  55.27 อาย ุ  54 - 74 ป ี  59.60 จำแนก
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 57.19 พนักงานราชการ 66.67 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 55.03 ลูกจ้างประจำ 
67.42 ลูกจ้างชั่วคราว 61.67 

8. คะแนนสุขภาพเงินดี (Happy Money) รวม 52.21 จำแนกเพศ เพศชาย 48.63 เพศหญิง 53.11 
จำแนกอายุ ต่ำกว่า 24 ปี 43.75 อายุ 24 - 37 ปี 53.04 อายุ 38 - 53 ปี 49.35 อายุ 54 - 74 ปี 59.85 
จำแนกกลุ ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 56.97 พนักงานราชการ 43.75 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 48.35 
ลูกจ้างประจำ 51.14 ลูกจ้างชั่วคราว 47.34 

9. คะแนนการงานดี (Happy Work Life) รวม 52.08 จำแนกเพศ เพศชาย 60.76 เพศหญิง 62.41 
จำแนกอายุ ต่ำกว่า 24 ปี 67.28 อายุ 24 - 37 ปี 60.41 อายุ 38 - 53 ปี 60.43 อายุ 54 - 74 ปี 69.03 
จำแนกกลุ ่มเป้าหมาย ข้าราชการ 62.20 พนักงานราชการ 56.76 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 60.74 
ลูกจ้างประจำ 71.66 ลูกจ้างชั่วคราว 61.62 
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จากผลการวิเคราะห์ Happinometer และ HPI ดังกล่าว จึงนำไปสู่การพัฒนาให้บุคลากรมีความสุข
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร นำไปสู่องค์กรแห่งความสุข Happy Work Life โดยมีการจัดทำ
โครงการตั้งเป้าประสงค์ และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านความสุข Happy Body ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 70 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 
- ส่งเสริมให้กินอาหารเช้าทุกมื้อ 
- รณรงค์ลดละเลิกสูบบุหรี่ 
- รณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2. ด้านความสุข Happy Relax ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 60 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมพัฒนาจิตใจคลายความเครียด 
- ส่งเสริมให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ 
- ส่งเสริมกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
- ส่งเสริมการใช้สายด่วนสุขภาพจิตเมื่อมีปัญหาชีวิต 

3. ด้านความสุข Happy Heart ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 70 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี 
- ส่งเสริมให้เอ้ืออาทร ห่วงใย ให้ความช่วยเหลือคนรอบข้าง 
- ส่งเสริมให้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

4. ด้านความสุข Happy Soul ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 75 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมพัฒนาจิตใจ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติกิจทางศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 
- ส่งเสริมให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 
- ส่งเสริมให้รู้จักยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทำหรือมีส่วนรับผิดชอบ และยกโทษและให้อภัยอย่าง

จริงใจต่อผู้ที่สำนึกผิด 
- ส่งเสริมเรื่องความกตัญญูตอบแทนผู้มีพระคุณหรือผู้ช่วยเหลือ 

5. ด้านความสุข Happy Family ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 65 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมปรับทัศนคติคิดเชิงบวก 
- ส่งเสริมให้มีเวลา และกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างเพียงพอ 

6. ด้านความสุข Happy Society ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 65 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน 
- ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม 
- ส่งเสริมให้เอ้ืออาทรช่วยเหลือกันในชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบสุข 

7. ด้านความสุข Happy Brain ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 65 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมปรับทัศนคติให้สนใจแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต 
- ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถ 

8. ด้านความสุข Happy Money ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 60 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมปรับทัศนคติลดการก่อหนี้ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 
- ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน และแนวทางเศรษฐกิจพอพียง 
- ส่งเสริมให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือการออมเงิน 
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9. ด้านความสุข Happy Work Life ให้เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 60 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
- ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
- จัดช่องทางให้สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
- กิจกรรมจัดสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เอื้อต่อการทำงาน 
- ดำเนินการพิจารณาการเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง/ปรับขึ้นค่าจ้างอย่างเหมาะสม 
- ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ในทำงานเหมือนพี่เหมือนน้อง 
การจัดโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งยัง 

ไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ดังนั้น จึงยังไม่มีผลการวิเคราะห์ 
Happinometer และ HPI ที่จะชี้ถึงความสำเร็จในการจัดโครงการพัฒนาดังกล่าว แต่อาจคาดการณ์ได้ว่า 
ระดับผลการประเมินในด้านต่างๆ น่าจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว  
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ทำให้การดำเนินชีวิตมีความยากลำบาก ภาระงานเพิ่มมากขึ้น
อย่างมาก ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและความสัมพันธ์และกิจกรรมในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากรในองค์กร 
2. ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรมีนโยบายที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 
2. ควรมีการจัดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของบุคลากร  

ในแต่ละวิชาชีพและในแต่ละระดับ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ผลการประเมิน Happinometer 2562 ความสุขด้านการเงินของบุคลากร โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ได้ 

คะแนนต่ำสุดร้อยละ 56.89 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ” วางแผน
การเงินดีชีวีมีสุข” ในปี 2563 โดยส่งบุคลากรของโรงพยาบาลจำนวน 4 คน เข้าฝึกอบรมวิทยากรประจำ 
หน่วยงาน (Fin Trainer) เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมาอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเน้นเป้าหมายกลุ่มวัยทำงาน 
วัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือให้ความรู้ทางการเงิน สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อนําไปสู่การ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางการเงิน ลดภาระหนี้สิน เพ่ือให้บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมทางการเงินในวัยเกษียณ มีชีวิต
ทางการเงินอย่างมีความสุข ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยทีมจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา 
ในการดำเนินงานและประเมินผลโครงการผลลัพธ์ของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจจนสิ ้นสุด 
โครงการจำนวน 48 คน มีเงินออมรวมทั้งสิ ้น 206,245 บาท (สองแสนหกพันสองร้อยสี ่สิบห้าบาทถ้วน) 
โรงพยาบาลมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ตลาดนัดโรงพยาบาลซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตผลของบุคลากรเพิ่มรายได้ 
ให้บุคลากรและครอบครัว พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรที่ร่วมโครงการเปลี่ยนแปลง ลดละเลิกสิ่งฟุ่มเฟือย
และนำมาสะสมเป็นเงินออม และประเมินผลลัพธ์ด้านการเงินของบุคลากรในกลุ่มเป้าหมายมีเงินออมฉุกเฉิน 
เพ่ิมข้ึน 32 % ภาระผ่อนหนี้ต่อรายได้ลดลง 18% (เอกสารสรุปจากธนาคารแห่งประเทศไทย)  

ปี 2564 โรงพยาบาลบ้านโพธิ ์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการต่อยอดเพิ ่มศักยภาพ  
Fin Trainer สู่องค์กรภาครัฐหน่วยงานอื่น โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้คือสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้าน โพธิ์ นอกจากนี้โรงพยาบาลดำเนินแก้ไขหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ของบุคลากรในโครงการ  
“มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 5 คน ที่มีภาระ
หนี้บัตรเครดิต บัตร กดเงินสด ที่อยู่สถานะดี แต่เริ่มฝืดเคืองหนี้ค้างชําระ NPL, หนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
และหนี้ที่ถูกบังคับคดีแล้ว เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 เมษายน 
2564  

ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 คน ได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้ จากธนาคารและผู้ให้บริการ 
ที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน จากจำนวนเจ้าหนี้รวม 23 แห่ง ได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จ 20 แห่ง และเข้าโครงการ
คลินิกแก้หนี้ 3 แห่ง ผลลัพธ์ของกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจ เนื่องจากภาระในการชําระหนี้น้อยลง  
ไม่เสียประวัติ หนี้ค้างชำระ ชําระเฉพาะเงินต้นโดยไม่เสียดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระหนี้กำหนดสิ้นสุด
ชัดเจน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู ้บริหารมองเห็นปัญหาและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยร่วมเป็น Fin Trainer ของ 

หน่วยงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออม ลดการสร้างหนี้  
2. กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เห็นประโยชน์จากกิจกรรมที่ทำจึงเต็มใจให้ความร่วมมือ

และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
โรงพยาบาลบ้านโพธิ ์ เสนอกระตุ ้นต่อยอดเชิงนโยบาย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะนําเสนอ  

ต่อกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือสร้างความสุขและสุขภาพการเงินบุคลากรอย่างยั่งยืน  
รางวัลแห่งความสำเร็จรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี ่ยมจากธนาคาร 

แห่งประเทศไทย 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลคลองเขือ่น  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ อย่างมาก อาทิ

การเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของโลกที่เกิดจากปัญหามลพิษของสิ ่งแวดล้อม การเปลี ่ยนแปลง  
ทางเศรษฐกิจ สังคม ไปสู่ยุคดิจิทัล การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (COVID- 19) และโรคต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นใหม่ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560 -
2579 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการพัฒนา
สุขภาพเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสิ่งแวดล้อม  

โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน อำเภอ
คลองเขื่อน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เริ่มมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. พ้ืนที่
ใช้สอยประมาณ 1,125 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 3130/2526 และเอกสาร ข.181/ ส.ค./28+ข.231/พ.ย.
54 จำนวน 1 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,640,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) มีกำหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 และในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลคลองเขื่อนได้เปิดให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างเป็นทางการ โดยเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วย นอก (OPD) และในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน 10 เตียง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F3 ขนาด 30 เตียง มีอัตรา
ครองเตียง 21.47 % (ข้อมูล ณ วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2561) ความครอบคลุมหน่วยบริการประกอบด้วย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ตำบลก้อนแก้ว ตำบลคลองเขื่อน ตำบล 
บางตลาด ตำบลบางโรงและตำบลบางเล่า  

ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่  
โครงสร้างประชากร อำเภอคลองเขื่อนมีประชากรทั้งสิ้น 13,164 คน มีเพศชาย 2,410 คน หญิง 6,754 คน 

มีผู้สูงอายุจำนวน 2,818 คน แต่อย่างไรก็ตามเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองเขื่อน จึงเร่งดำเนินการ
จัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีมากถึงร้อยละ 21.40 

1. ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
สาเหตุการเจ็บป่วย/การตายของประชาชน ในอำเภอคลองเขื่อน 

ตารางที่ 1 10 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองเขื่อน (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)  

ที ่ โรค ปี 2558 
จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 2559 
จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 2560 
จำนวน 
(ราย) 

1 ความดันโลหิตสูง 3,539 การติดเชื้อของทาง 
เดินหายใจส่วนบน
แบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 

4,225 ความดันโลหิตสูง 5,138 

2 การติดเชื้อขอทาง 
เดินหายใจ ส่วนบน
แบบเฉียบพลันอ่ืน ๆ 

2,127 ความดันโลหิตสูง 4,149 การติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ

4,122 
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ที ่ โรค ปี 2558 
จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 2559 
จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 2560 
จำนวน 
(ราย) 

ส่วนบนแบบ 
เฉียบพลันอื่น ๆ 

3 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 1,464 เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 1,999 เนื้อเยื่อผิดปกติ 2,627 
4 เบาหวาน 1,438 ความผิดปกติอ่ืน ๆ 

ของฟันและโครงสร้าง 
1,820 เบาหวาน 2,577 

5 ความผิดปกติอ่ืน ๆ
ของฟันและโครงสร้าง 

1,325 เบาหวาน 1,787 ความผิดปกติอ่ืน ๆ
ของฟันและ
โครงสร้าง 

2,444 

6 ฟันพุ 938 ฟันพ ุ 1,418 ฟันพ ุ 1,550 
7 โรคอ่ืน ๆ ของหลอด

อาหาร 
878 โรคอ่ืน ๆ ของหลอด

อาหาร 
1,157 ความผิดปกติอ่ืน ๆ

ของฟันและ
โครงสร้าง 

1,448 

8 คออักเสบเฉียบพลัน
และต่อมทอนซิล
อักเสบเฉียบพลัน 

852 การบาดเจ็บ, ไม่ระบุ 
เฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

1,128 การบาดเจ็บ, ไม่
ระบุ เฉพาะและ
หลายบริเวณใน
ร่างกาย 

1,280 

9 การบาดเจ็บ, ไม่ระบุ 
เฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

611 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

810 โรคอ่ืน ๆ ของ
ผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

957 

10 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนัง
และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 

517 คออักเสบเฉียบพลัน
และต่อมทอนซิล
อักเสบเฉียบพลัน 

762 พยาธิสภาพของ
หลังส่วนอื่น ๆ 

920 

 Total OPD 13,689 Total OPD 19,255 Total OPD 23,063 

ตารางที่ 2 10 อันดับกลุ่มโรค ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคลองเขื่อน (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) 

ที ่ โรค ปี 2558 
จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 
2559 

จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 2560 
จำนวน 
(ราย) 

1 

- - - - 

โรคลําไส้อักเสบอ่ืน ๆ  13 
2 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 

โภชนาการและเมตะบอลิกอ่ืน ๆ 
9 

3 โรคของหูและปุ่มกกหูอ่ืน ๆ  9 
4 ปอดบวม 8 
5 โรคของท่อและเนื้อเยื่อระหว่างท่อในไต 7 
6 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง

และปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืน 
5 
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ที ่ โรค ปี 2558 
จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 
2559 

จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 2560 
จำนวน 
(ราย) 

7 ไข้จากไวรัสที่นําโดยแมลงและ
ไข้เลือดออกที่เกิดจากไวรัสอื่น ๆ 

5 

8 กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเคนัม
อักเสบ 

5 

9 โรคอ่ืนๆ ของหลอดอาหาร 4 
10 ไขห้วัดใหญ่ 4 
 Total OPD - Total OPD - Total OPD 69 

ตารางที่ 3 5 อันดับกลุ่มโรคสาเหตุการตายโรงพยาบาลคลองเขื่อน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ์ณ 3 ธ.ค.60) 

ที ่ โรค ปี 2558 
จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 2559 
จำนวน 
(ราย) 

โรค ปี 2560 
จำนวน 
(ราย) 

1 โรคชรา 37 โรคชรา 16 โรคชรา 24 
2 จมน้ำ 3 มะเร็ง 8 มะเร็ง 12 
3 มะเร็ง 3 หัวใจล้มเหลว 3 ความดันโลหิตสูง 3 
4 หัวใจล้มเหลว 2 ฆ่าตัวตาย 3 ภาวะหัวใจล้มเหลว 2 
5 วัณโรค 2 จมน้ำ 2 จมน้ำ 2 
 Total OPD 47 Total OPD 32 Total OPD 43 

โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ โดยสรุปประเด็นที่สำคัญมีดังนี้ 
วิสัยทัศน์ Vision เป็นโรงพยาบาลที่อบอุ่นเหมือนบ้าน บริการใกล้ใจ (Home Hospital)  

พันธกิจ Mission  
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการแบบองค์รวมที่อบอุ่นเหมือนบ้าน บริการใกล้ใจ  
- พัฒนาคุณภาพการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  
- พัฒนางานด้านวิชาการและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสุขภาพของพ้ืนที่  
- พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

เข็มมุ่ง  
ปี 2561   - วัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ  
ปี 2564   - HA ขั้น ๓  

- มีแผนบุคลากร (HRM/HRP)  
- คลินิกบริการครบถ้วน  
- มีแผนยุทธศาสตร์  
- มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน  

ปี 2562   - บุคลากรคุณภาพ (Smart Personal)  
- ข้อมูลคุณภาพ (HIS Smart Hospital)  
- ภูมิทัศน์สวยงาม  
- ภาคีเครือข่ายร่วมใจ  
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ปี 2563   - วิกฤติการเงินการคลังไม่เกินระดับ 1  
- งานเชิงรุกและบริการต่อเนื่องครอบคลุม  

เป้าประสงค์ Goal  
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยังยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ (Good Service)  
เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและปลอดภัย 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1. ร้อยละของเด็กอายุ  
0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
2. ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี 
สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ 5 ปี 
3. ร้อยละของเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมส่วน  
4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0 
– 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity 
Free) 
5. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - 
ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่
อย่างเดียว 
6. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
7. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 
ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ 
8. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 
 
 
(ร้อยละ 50) 
 
 
ร้อยละ 60 
 
 
ร้อยละ 100 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย 
2. โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเด็ก 
 
3. โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการในเด็กวัยเรียน 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันฟันผุ 
ในเด็ก 0 – 12 ปี 
5. โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 
รณรงค์การกินยาเม็ด
เสริมไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์ 

กลุ่มวัยเรียน อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 
ปี 

น้อยกว่า 5 ต่อแสน
ประชากร 

โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันเด็กจมน้ำ 

กลุ่มวัยรุ่น 1. อัตราคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15 – 19 ปี 
2. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำ
ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 

ไม่เกิน 42 ต่อ
ประชากรพันคน  
ร้อยละ 10 

โครงการให้ความรู้การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
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ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
กลุ่มวัยทำงาน 1. ร้อยละของประชาชนวัย

ทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
2. อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน 
3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
4. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
5. ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิต
สูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจ และหลอดเลือด 
(CVD Risk) 
6. ร้อยละของผู้ป่วย CKD มี
อัตราลดลงของ egfr< 4 ml 
7. ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้ารับบริการ
สุขภาพจิต 
8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่
ได้รับบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ที่ได้มาตรฐาน 
9. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ 
 
10. อัตราการติดเชื้อ 
(Sepsis) 
11. อัตราตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ 

ร้อยละ 54 
น้อยกว่า 14 ต่อแสน
ประชากร 
น้อยกว่า 6.5 ต่อแสน
ประชากร 
DM มากกว่าร้อยละ 
40, 
HT มากกว่าร้อยละ 
50 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
 
ร้อยละ 50 
 
 
ร้อยละ 20 
 
 
 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
6.3 ต่อแสนประชากร 
น้อยกว่าร้อยละ 20 
 
ลดลงร้อยละ 10 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่/ 
สาธารณภัยและการรับ
ผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 
 
 
 
 
 
คัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
เชิงรุกในประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไปในชุมชน 
 
 
โครงการฟื้นฟูความรู้และ
พัฒนาศักยภาพทีมรักษ์ไต
ให้มีความสามารถในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดทีม
รักษ์ไตที่มีประสิทธิภาพ 
 
โครงการอบรมการใช้ 
ยาสมุนไพรทดแทน 
ยาแผนปัจจุบัน 

กลุ่มผู้สูงอายุ 1. ร้อยละของตำบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดุแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชน 
ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 100 - โครงการอบรม อสม. 
และ อสค. เพื่อให้มี
ความรู้ในการคัดกรือง
ภาวะพ่ึงพิงในผู้สูงอายุ 
- โครงการส่งเสริมการ 
มีสุขภาพที่ดี โดยมีภาวะ 
ไม่ลื่น ไม่ล้ม ไม่ซึมเศร้า 
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ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
กินข้าวอร่อย เพื่อส่งเสริม
คุณภพาชีวิตที่ดีให้
ผู้สูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ (Good Service)  
เป้าประสงค์ : โรงพยาบาลคลองเขื่อนมีคลินิกบริการครบตามขนาดของ รพ.ขนาด F3 และ Service Plan 
แผนงานที่ 1 :  

ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
พัฒนาคลินิกบริการ 
(Service Plan) 

1. เป็น รพ. 30 เตียงเต็ม
รูปแบบ (F3) 
2. ผ่าน ER คุรภาพ 
3. ได้รับการรับรอง LAB 
MOPH Standard 
4. ได้รับการรับรอง  
X-Ray MOPH 
Standard 
5. ผ่าน OPD คุณภาพ 
6. ผ่าน NCD คุณภาพ 
7. ผ่าน HA คุณภาพ 
8. เป็น รพ. ที่ใช้ยาอย่า
สมเหตุผล RDU 
9. OPD แผนไทยคู่ขนาน
ได้มาตรฐาน 
10. ผ่าน LB คุณภาพ 
11. ผ่าน ANC คุณภาพ 
12. ผ่าน WBC คุณภาพ 
13. มีคลินิก DPAC 
14. มีคลินิกผู้สูงอาย ุ
15. มีคลินิกกายภาพที่
ได้มาตรฐาน 
16. มีคลินิก COPD 
คุณภาพ 
17. มีคลินิกให้คำปรึกษา, 
TB & ARV คลินิกที่ได้
มาตรฐาน 
 

ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
ผ่านเกณฑ์สำเร็จ ขั้น 5 

ศึกษาดูงาน รพ.ชุมชน 
ระดับ F3 จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
อบรมแลกเปลี่ยน  
เพ่ือส่งเสริมการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในสถาน
บริการสุขภาพ 
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ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
พัฒนาคุณภาพบริการ 
(HA) 

1. ได้รับการรับรอง HA 
ขั้นที่ 1 
2. ได้รับการรับรอง HA 
ขั้นที่ 2 
3. ได้รับการรับรอง HA 
ขั้นที่ 3 

ปีงบประมาณ 2562 
 
ปีงบประมาณ 2563 
 
ปีงบประมาณ 2564 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Good Governance) 
เป้าประสงค์ : โรงพยาบาลคลองเขื่อนมีแผนยุทธศาสตร์และแผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถปฏิบัติได้  
อย่างเป็นรูปธรรม 
แผนงานที่ : 

ประเดน็ปัญหา ตัวชี้วัด เป้าหมาย Action Plan 
วางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงพยาบาลคลองเขื่อน 

มีแผนยุทธศาสตร์และ
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ที่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 1. มีแผนยุทธศาสตร์  
4 – 5 ปี ที่สามารถนำไป
ใชได้จริง 
2. มีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์เป็นประจำปี 
3. มีการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ 

วางแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน 

 1. มีแผนและระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และแผน
ประคับประคองกิจการ 
2. มีทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT)  
ที่สามารถปฏิบัติงานได้
จริง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Good Governance) 
เป้าประสงค์ : โรงพยาบาลคลองเขื่อนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ไม่เกินระดับ 1 
แผนงานที่ : 

ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
บริหารโปร่งใส (Good 
Governance) 

1. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

หน่วยงานในสังกัดผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 
ร้อยละ 90 

- หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBIT) (EB4 – EB6) 
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ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
2. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 

- หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBIT) (EB 1 – EB 11) 

แก้ไขปัญหาการเงิน 
การคลัง 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน 

วิกฤติทางการเงินไม่เกิน 
ระดับ 1 

โรงพยาบาลคลองเขื่อน 
มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล และมี
ภาวะวิกฤตทางการเงิน
ไม่เกินระดับ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (Good Governance) 
เป้าประสงค์ : โรงพยาบาลคลองเขื่อนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย 
แผนงานที่ : 

ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
ข้อมูลคุณภาพ (HIS 
Smart Hospital) 

ร้อยละของจังหวัดและ
หน่วยบริการที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

ร้อยละของหน่วยบริการ
สุขภาพที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาระบบการบันทึก
คุณภาพข้อมูลเวช
ระเบียนและการ
วินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

การวัดและประเมินผล 
(M & E) 

โรงพยาบาลคลองเขื่อน 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ทันสมัย 

- 1. มีสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน ทุกราย
เดือน/ไตรมาส/ครึ่งปี/ปี 
2. มีรายงานประจำปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิชาการและนวัตกรรม (Good Innovation) 
เป้าประสงค์ : โรงพยาบาลคลองเขื่อน มีบุคลากรที่เพียงพอสอดคล้องกับภาระงาน 
แผนงานที่ : 

ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
วางแผนบุคลากร 
(HRM/HRP) 

1. ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2. อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุข 

ร้อยละ 80 1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ร้อยละของกลุ ่มงาน 
ที่มบีุคลากรเพียงพอ 
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ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
3. ร้อยละของจังหวัด 
ที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิชาการและนวัตกรรม (Good Innovation) 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 
แผนงานที่ : 

ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
พัฒนาบุคลากรและงาน
วิชาการ (Smart 
Personal) 

1. ร้อยละของบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา  
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
2. จำนวนผลงานวิจัย/ 
R2R ด้านสุขภาพท่ีให้
หน่วยงานต่าง ๆ 
นำไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 ปีละอย่าง
น้อย 2 เรื่อง 

- อบรมฟ้ืนฟูแนวทาง 
การวิจัยของเครือข่าย
บริการสุขภาพอำเภอ
คลองเขื่อน 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมภายใน
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อำเภอคลองเขื่อน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Good Network) 
เป้าประสงค์ : โรงพยาบาลคลองเขื่อน มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาพ 
แผนงานที่ : 

ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินการพัฒนา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
Green & Clean 
Hospital 
2. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5ส. 
3. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม OSC 
4. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน HPHNQC 

รพ. 1 แห่ง รพ.สต.  
5 แห่งร้อยละ 100 
บุคลากรในรพ. 
คลองเขื่อนและเครือข่าย
บริการสุขภาพอำเภอ
คลองเขื่อน จำนวน 50 
คน 

อบรมเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนางาน Green 
& Clean Hospital  
วางแผนการจัดอบรม
บุคลากร 
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ประเด็นปัญหา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย Action Plan 
ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรต้นแบบ 

ร้อยละของบุคลากรมี
วัฒนธรรมและค่านิยม
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรัก 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 60 

จัดทำแผนพัฒนา
ความสุขและดำเนินการ
ของคนทำงาน ค่านิยม 
MOPH 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Good Network) 
เป้าประสงค์ : ภาคีเครือข่ายมีส่วนในการจัดการสุขภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
แผนงานที่ : 

ประเดน็ปัญหา ตัวชี้วัด เป้าหมาย Action Plan 
ประสานภาคีเครือข่าย
ร่วมใจ (Network) 

1. ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ 
เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ภาพกับ
โรงพยาบาล 
2. จำนวนทรัพยากรและเงินทุน
บริจาค จากภาคีและประชาชน 
ปีละมูลค่า ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
3. จำนวนโครงการที่ได้รับ
ทรัพยากร/ทุนสนับสนุนการ
ดำเนินงานจากภาคีเครือข่าย  
ปีละมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท 
4. สัดส่วนของภาคีเครือข่าย 
ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร รพ. 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 

 

 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลคลองเขื่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แล้วมีคุณภาพ คระกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลคลองเขื่อน จึงได้กำหนดจุดยืนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้งานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและหน่วยงงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็ นแนวทางในการ
ดำเนินงาน พ้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน  
ที่มีคุณภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ คนทำงานมีความสุข ทั้งกายและใจ ส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนต่อไป 
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แผนปฏิบัติการสร้างสุข กิจกรรม 5ส. 
ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรม 5ส. 
เป้าประสงค์ บุคลากรสาธารณสุขมีดัชนีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในปี 2564 
วัตถุประสงค์ บุคลากรสาธารณสุขมี Happy Relax เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ นางเปรมสินี พ่วงวัฒนวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.คลองเขื่อน 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
 จากการวัดความสุขในมิติด้านผ่านคลายดี (Happy Relax) โดยเครื่องมือ Happinometer พบว่า 
ค่าเฉลี่ยรวม 58.52 สามารถกล่าวได้ว่า บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขด้านผ่อนคลายดี อยู่ในระดับน้อย 
 จากผลสำรวจดังกล่าว ทำให้พบว่า มิติด้านการผ่อนคลายของบุคลากรโรงพยาบาลคลองเขื่อนนั้น  
น่าเป็นห่วง โดยอาจมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียด เช่น เครียดจากการทำงาน เครียดจาก
ปัญหาด้านสุขภาพ หรือเครียดจากปัญหาครอบครัว/ปัญหาส่วนตัว ซึ่งหากบุลคากรโรงพยาบาลคลองเขื่อน
สามารถเพิ่มร้อยละความสุขของมิติด้านผ่อนคลายดี อาจทำให้ร้อยละของมิติอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมาเช่นกัน เช่น  
มิติด้านสุขภาพ มิติด้านการทำงาน เป็นต้น ดังนั้น โรงพยาบาลคลองเขื ่อน จึงกำหนดกิจกรรม 5ส. ขึ้น  
มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดโรงพยาบาล ตัดแต่งกิ่งไม้ ดายหญ้า เพื่อช่วยผ่อนคลายและ
ลดความตึงเครียดที่เกิดจากการทำงาน สร้างความสามัคคี ความรักกันในองค์กรและได้ออกกำลังกาย ทำให้
ร่างกายแข็งแรง  

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่/
ระยะเวลา 

งบประมาณ Outcome/KPI 

ทำความสะอาด
โรงพยาบาล 

บุคลากร, 
เจ้าหน้าที่ของ รพ.
คลองเขื่อน จำนวน 
54 คน 

ทุกวันศุกร์สุดท้าย
ของเดือน เดือนละ 
1 ครั้ง 

ไม่มี 
ไม่มี 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่  
รพ. คลองเขื่อน มี
ความเครียดลดลง มีความ
รักความสามัคคี การมีความ
ผ่อนคลายเป็นการมีส่วน
ร่วม มีความผ่อนคลายเป็น
การออกกำลังกาย 

ปลูกต้นไม้/ตัด
แต่ง/ก่ิงไม้ 
เก็บขยะ/ถอน
หญ้า/กวาดใบไม้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแกร่ง องค์กรมีความสุข” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขสู่องค์กรแห่งความสุข  

แบบยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมความผูกพันธ์ ความสามัคคีในองค์กร บุคลากรมีสุขภาพท่ีดี และมีความสุข 
ในการทำงาน ดังนี้ 

1. การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2. การส่งเสริมความรักความผูกพันในองค์กร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
3. การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร และประชาชน 
4. การปรับปรุงสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่าทำงาน 
5. การดูแลสุขภาพบุคลากร มีนโยบายในการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการค้นหา  

ความเสี่ยงและโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในร่างกายตั้งแต่ระยะแรก 
6. มีการเยี่ยมดูแลเจ้าหน้าที่ ในการดูแลเรื่องเจ็บป่วย 
สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ได้มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน มีการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรการการป้องกันการระบาดฯ มีการสร้างเสริมกำลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเครียดจากการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าว 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข จึงได้รับ  

ความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคลากรในหน่วยงาน ทำให้บุคลากร “สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแกร่ง 
องค์กรมีความสุข” 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
ควรมีการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรมากกว่านี้ ทั้งในเรื่องความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ ้นและ

ส่งเสริม ให้ความสำคัญเห็นคุณค่ากับบุคลากรทุกสายอาชีพ อย่างเท่าเทียมกัน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“องค์กรแห่งความสุขด้วยธรรมาภิบาล” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง มีอัตรากำลัง จำนวน 74 คน แยกเป็นข้าราชการ จำนวน 58 คน 

พนักงานราชการ จำนวน 0 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 คน จ้างเหมา (แม่บ้าน) จำนวน  
9 คน “สุขของคนทำงาน” องค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั้น หนึ่งในองค์ประกอบของแรงขับเคลื่อน คือ 
คนทำงานมีความสุขงานจะออกมาดี บรรลุเป้าหมายขององค์กร องค์ประกอบสำคัญมาจากคนทำงานมีสุขภาพ
ดีและมีความสุของค์กรจึงพยายามสร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็น “องค์กรสร้างสุข” 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง ภายใต้การนำองค์กรโดย นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอ
บางปะกง มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงานที่ทำงานน่าอยู่ มีความปลอดภัย  
มีความรักความเอื ้ออาทรต่อกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขโดย
คณะกรรมการระดับอำเภอใส่ใจในการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและมีการนำ
ผลการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละบุคคลมีการประเมินความเครียดของบุคลากรอย่างสม่ ำเสมอ 
โดยมีชมรมจริยธรรมเข้ามาดูแลมีการพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญ ๆ เช่น ปีใหม่ การเลี้ยงรับ 
เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่และมีการรับประทานอาหารร่วมกันในวันประชุม เดือน 1 ครั้ง เพื่อสร้างความรักและ 
ความผูกพันในองค์กร ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้นาองค์กรมีการชี้แจงสื่อสารสร้างความเข้าใจ
แก่ทุกคนในองค์กรและร่วมลงปฏิบัติงานให้คำแนะนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้นำให้ความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน องค์กรมีความรักสามัคคีมีส่วนร่วม  

ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรเพิ ่มกิจกรรมการอบรมพัฒนาองค์กร (OD) นอกสถานที่เพื ่อความรัก ความสามัคคีในองค์กร 

เป็นการเติมพลังหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี (ปัจจุบันผู้บริหารมอบนโยบายไม่ให้จัดอบรมนอกสถานที่) 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมอืงฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ความสำคัญองค์กรแห่งความสุข 
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขประกอบด้วย การส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากร 
เป็นเลิศ (People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน  
จากยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้มีการจัดทำ Roadmap แผนยุทธศาสตร์กำลังคน
ด้านสุขภาพระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก ซึ่งในระยะ 5 ปีแรก  
เน้นการปฏิรูปกำลังคนด้านสาธารณสุข (HRH Transformation) เพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณค่า มีความ
ผาสุก โดยการเร่งดำเนินการจัดทำแผนกำลังคนด้านสุขภาพ แผนพัฒนากำลังคน แผนบริหารจัดการกำลังคน 
แผนพัฒนาเครือข่ายรวมทั้งการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH ) เพ่ือให้บุคลากรสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีพฤติกรรมร่วมเดียวกัน 

ทั้งนี้ การเสริมสร้างความผาสุกให้แก่บุคลากร ได้มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันประชากรและ 
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัยดุสิตในการ 
ขอใช้เครื ่องมือวัดความสุขในระดับบุคคล (Happinometer) และองค์กร (Happy Public Organization 
Index) และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การใช้แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพัน 
ในองค ์กรของคนทำงานในประเทศไทย (Happinometer) ไปพัฒนาเช ื ่อมต ่อผ ่านระบบเคร ือข ่าย 
ทางคอมพิวเตอร์ (Online) ในการวัดความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข” 
ซึ ่งมีว ัตถุประสงค์เพื ่อให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้และสามารถนำผลการวิเคราะห์ 
ไปวางแผนการสร้างความสุขให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน ควบคู่กับการ 
มีสุขภาพกายที่ดี ครอบครัวที่อบอุ่น สังคมท่ีปลอดภัยและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

การดำเนินงานด้าน “องค์กรแห่งความสุข” 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทราให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็น มืออาชีพ (ดี มีสุข เก่ง) โดยมีเป้าประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม 
มีความผาสุกเป็นมืออาชีพด้านการปฏิบัติงานและด้านวิชาการ ด้วยกลวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในการดำเนินงานภายใน เพื่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้มีการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่สอดคล้องกันของ
ยุทธศาสตร์และการเป็นองค์กรแห่งความสุข 

การสร้างเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรามีการขับเคลื่อนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริม 

สนับสนุนให้บุคลากรมีจริยธรรม คุณธรรม เช่น จัดให้มีการทำบุญประจำปีในช่วงปีใหม่ การทำบุญตักบาตร
อาหารแห้งอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธ ศาสนาและวันสำคัญ ๆ
ร่วมกับจังหวัดและคัดเลือกบุคลากรเพื่อยกย่องเชิดชูเป็นคนดีศรีสาธารณสุขตลอดจนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
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ให้บุคลากร มีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื ่อป้องกันการทุจริตคอรัปชันในองค์กร การคัดเลือกบุคลากร 
ที่มีความประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างในระดับจังหวัด 

ผลการประเมินการวัดความสุขนะดับบุคคล Happinometer ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จากผลการประเมิน Happinometer ของบุคลากร คะแนนเฉลี่ยของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา คือ ร้อยละ 64 อยู่ระหว่าง 50.00 – 74.99 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กร 
มีความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข” และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมีความสุขด้านจิตวิญญาณดี
มากที่สุดที่ร้อยละ 71 รองลงมาคือด้านน้าใจดีร้อยละ 69 ด้านครอบครัวดีและใฝ่รู้ดีร้อยละ 65 ด้านสุขภาพ
กายดีร้อยละ 64 ด้านสังคมดีและการงานดีร้อยละ 63 บุคลากรมีความสุขน้อยที่สุดในด้านสุขภาพการเงินดี 
ร้อยละ 56 รองลงมาคือผ่อนคลายดีร้อยละ 57 ดังนั ้น บุคลากรในองค์กรและผู ้บริหารต้องร่วมมือกัน  
สร้างเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีความสุขยิ่งขึ้นไป 

ผลการประเม ินส ุขภาวะภาคร ัฐสำหร ับหน ่วยงาน (Happy Public Organization Index)  
ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จากผลการประเมิน Happy Public Organization Index สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
คือ ร้อยละ 63 คะแนนเฉลี ่ยระหว่าง 50.00 – 74.99 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรอยู ่ในระดับ  
“มีความสุข” โดยด้านสุขภาพกาย-ใจมากที่สุด ร้อยละ 68 รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศร้อยละ 64 และ 
ด้านความสำเร็จและด้านบริหารร้อยละ 62, ร้อยละ 60 และด้านการลงทุนมีความสุขน้อยที่สุดร้อยละ 58 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
บุคลากรในองค์กรคือ คนสำคัญที่จะต้องเป็น “คนมีคุณค่า” โดยใช้กระบวนการสร้างความสมดุล 

ในการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมของบุคลากรในองค์กร (Happy People 
Happy Home Happy Teamwork) ในระยะสั้น ๆ อาจมีการเลือกที่จะพัฒนาหรือจัดกิจกรรม/โครงการ
สำหรับบุคคลากรในด้านที่มีความสุขน้อยก่อนคือ น้อยกว่าร้อยละ 60 ลงมา ซึ่งก็คือด้านสุขภาพการเงินดี 
ร้อยละ 56 ด้านผ่อนคลายดีร้อยละ 57 โดยให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในการจัดกิจกรรมและจัดกิจกรรม/โครงการ และนำผล 
การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรมาจัดเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรต่อไป 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“โครงการ สวดมนต์, ทำสมาธิ, แผ่เมตตา” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
องค์กรแห่งความสุขเป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร”  

การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานมุ่งเน้นให้บุคลากร 
ทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีสภาพแวดล้อมที่น่าทำงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสร้างกิจกรรมร่วมกันในการทำความดีให้กับบุคลากร  

Happy Soul (จิตวิญาณดี) ความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ทำให้ทุกคนมีสติ  
มีสมาธิในการทำงานเพิ่มขึ้น โดย คิดดี พูดดี ทาดี ชีวิตมีสุข ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์นได้
ดำเนินการวางแผนให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ โดยนำธรรมคำสอนของศาสนา Happy Soul แบ่งกิจกรรมย่อย
ให้บุคลากรในสังกัดเลือกปฏิบัติ ได้แก่ การสวดมนต์, ทำสมาธิ, แผ่เมตตา โดย กำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำ
ทุกเดือนอย่างน้อย 1 วัน ในวัน เวลา สถานที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ปัจจุบัน ซึ่งเน้นตาม
มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เน้นสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยง 
การสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 บุคลากรทุกคนให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ และมีความพึงพอใจในระดับดี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การสร้างองค์กรแห่งความสุขมีสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างร่วมคิดร่วมปฏิบัติ  

ร่วมรับผิดชอบ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการดำเนินงาน 
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เขตสุขภาพที่ 7  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัมหาสารคาม 

             
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

Structure 
- คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการวางแผนกำลังคน คณะกรรมการบริหาร

กำลังคน คณะกรรมการดำเนินงาน Human Resource for Health(HRH) Transformation คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรมสร้างสุขและเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดมหาสารคาม 

- มีเครือข่ายการทำงาน HR ที่เข้มแข็งมีผู้รับผิดชอบหลักนักสร้างสุขที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์กรสร้างสุข นิเทศงานและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

Information 
- มีการปรับปรุงข้อมูลนักสร้างสุขของหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาองค์กรแห่งความสุข 
- มีฐานข้อมูลการประเมินความสุขขององค์กร HPI และความสุขของบุคลากรรายบุคคล โดยโปรแกรม 

Happinometer ใน สสจ. มีการประเมิน HPI รายบุคคลเพิ่มเติมเพื่อได้ข้อมูลที่เกิดจากบุคลากรอย่างแท้จริง 
เพ่ือนำข้อมูลนั้นมาวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด 

- มีการนำข้อมูลจากการประเมินความสุขแต่ละหน่วยมาวิเคราะห์และหาความสอดคล้องของปัญหา
วางแผนพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

- มีการสนับสนุนข้อมูลจาก สสจ. การนิเทศงานแนะแนวแนวทางการดำเนินงานทุกอำเภอ กำหนด
ช่องทางการรายงานผลการดำเนินงาน 

- มีแผนการประเมินและรวบรวมผลการประเมินความสุขในปี 2564 โดยใช้แอปพลิเคชั่นสร้างสุข 
- มีฐานข้อมูลในระบบ HROPS ที่เป็นปัจจุบันสามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่าง

สะดวกถูกต้อง 

Intervention/Innovation 
- ปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ เกิดอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมของ

แต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับ MOPH 
- มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ HRH CHRO อย่างต่อเนื่อง 
- การประชุมมอบนโยบายในระดับจังหวัดโดย นพ.สสจ. กับหน่วยงานเครือข่าย 
- การนิเทศแนะนำการดำเนินงานโดยจังหวัดในพ้ืนที่หน่วยงานทุกแห่ง 
- สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมสร้างสุข การสร้างกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นขององค์กรจนเกิดความตื่นตัว

ในการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขในหลายลักษณะ เช่น กิจกรรมชมรมออกกำลังกายสร้างสุข โดยบุคลากร
สามารถเลือกประเภทการออกกำลังกายตามสมัครใจ กิจกรรมตลาดสร้างสุข On Line สมุดบันทึกความดี 
บัญชีครัวเรือน การทำเกษตรพอเพียง กิจกรรมชมรมสร้างสุข กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย Happy Body & 
Happy Relax กิจกรรมส่งเสริม Happy Brain ร่วมกับงานวิชาการ สงกรานต์สร้างสุข กีฬาสร้างสุข ปี ใหม่ 
สร้างสุข และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสุขของทุกหน่วยผ่าน Application Line และ Facebook Page 
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- มีมาตรการใช้ค่านิยม MOPH เป็นเกณฑ์องค์ประกอบในการสรรหาคนเข้าสู่ตำแหน่งในการบริหาร 
- สสจ. ร่วมให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการค้นหากิจกรรมสร้างสุขที่โดดเด่นของหน่วยงาน 

ในพ้ืนที่เพ่ือถอดบทเรียนเป็น Success Story เกิดวัฒนธรรมสร้างสุขขององค์กร 

Integration 
- บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มุ่งเน้นเกิดองค์กรแห่งความสุขและ

คุณธรรม ร่วมกับ PMQA เกิด PMQA & Happy MOPH ร่วมจัดกิจกรรมกับงาน OG และ ITA งานส่งเสริม
สุขภาพในการจัดกิจกรรม Happy Body ร่วมกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการสร้างบรรยากาศ
การทำงานที่มีความสุขในหน่วยงานพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับงาน HA งานวิชาการ รพ.สต. ติดดาว 

- จัดกิจกรรมสร้างสุขโดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในสสจ. และหน่วยงานเครือข่าย 
- การทำงานร่วมกับภาคชุมชนและหน่วยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์วิทยาลัยพยาบาลในการดำเนินงาน

องค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม 
- การบูรณาการร่วมกับงานโสตทัศนศึกษาในการใช้สื่อ Social Media และ Infographic ในการสื่อสาร

บุคลากรสาธารณสุขในองค์กรและประชาชนในจังหวัดให้เข้าใจการสื่อสารข่าวสารของหน่วยงานอย่างง่าย  
และรวดเร็ว 

Monitoring & Evaluation 
- กำกับติดตามการทำงานของพื้นที่ด้วยการรายงานทุกไตรมาสและแบบรายงานผลการวิเคราะห์

ความสุขของบุคลากร แบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัญหาความสุขและแผนพัฒนา 
- กำหนดเป็น KPI ประเมินระดับอำเภอ 
- ติดตามนิเทศการดำเนินงานช่วงต้นปีงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงานในปลายปี

งบประมาณในพื้นที่ตา่ง ๆ 
- ใช้ Application Line กลุ่ม Happy MOPH MHSK และกลุ่ม HR สสจ.มหาสารคาม ในการสื่อสาร

เร่งด่วนหรือให้คำปรึกษา 
- ใช้ Application Facebook เป็นสื่อถ่ายทอดกิจกรรมการพัฒนาองค์กรสร้างสุขเพื่อเป็นการกระตุ้น 

และสร้างความตื่นตัวในการดำเนินงาน 

Small Success 
- มีนักสร้างสุขและเครือข่ายHR Admin Happinometer ร่วมพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในรูปแบบ

คณะกรรมการ 
- มีการนิเทศแนะนำแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่กับนักสร้างสุขทุกอำเภอ ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล 

วางแนวทางการดำเนินงานรายอำเภอ 

Best Practice 
- มีการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยกิจกรรมสร้างสุขอย่างต่อเนื่องหลากหลาย เช่น กิจกรรมชมรม

สร้างสุขชมรมออกกำลังกายที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกับงานอื่น ๆ และขยายผลจาก สสจ.มหาสารคาม 
สู่หน่วยงานสาธารณสุขเครือข่าย 

- บุคลากรมีจิตอาสาที่ดี จิตวิญญาณดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีสติ สมาธิ มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
สะท้อนจากผลการประเมินความสุขด้าน Happy Soul และการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 อย่างมุ่งม่ันเข้มแข็ง 
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- มีบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมเป็นต้นแบบให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้ตามรอยได้ถ่ายทอดประสบการณ์
ข้าราชการทีด่ีและจิตอาสาในการทำงานเป็นแนวทางปฏิบัติคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

- Facebook Page “เครือข่ายสาธารณสุขมหาสารคาม องค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม Happy 
MOPH MHSK” เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่นำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเกิดกระแสตื่นตัว 
ในการจัดกิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงานต่าง ๆ ในเครือข่ายที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขยายผลจากจังหวัด 
สู่อำเภอที่มีการนำเสนอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสร้างสุขสื่อสารทางสื่อโซเชียลเช่นเดียวกัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- นโยบายการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจนจากผู้บริหาร พร้อมทั้งให้การสนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
- ความเข้มแข็งของเครือข่ายนักสร้างสุขและผู้รับผิดชอบงานทราบบทบาทหน้าที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
- เกณฑ์มาตรฐานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานจากส่วนกลางออกมาล่าช้า ทำให้หน่วยงาน

วางแผนการดำเนินงานได้ล่าช้าตามไปด้วย ส่งผลกระทบกับการจัดทำแผนการดำเนินงานแผนสร้างสุขที่ต้อง
ขอใช้งบประมาณในการดำเนินการสร้างสุขที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 

- การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมสร้างสุขที่มีการรวมจำนวนคนจำนวนมากและ
งบประมาณจัดไว้เพ่ือการควบคุมโรค จึงมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว 

- การประเมินความสุข ระบบกลาง แจ้งเล ื ่อนการประเมินจากต้นปี 2564 เป็นปลายปี 2564  
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงานที่จะนำผลการประเมินมาออกแบบกิจกรรมสร้างสุข 

ผู้นำและบุคลากรในองค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม
สร้างสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมประชุมการมอบนโยบายและการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ภายใต้กิจกรรม “Kick off PMQA & Happy MOPH ITA” 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นำโดย 
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการจัดกิจกรรม  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม และลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีกิจกรรม
ประชุมมอบนโยบายขับเคลื ่อนการดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงาน PMQA & Happy MOPH ITA 
ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างงาน PMQA & Happy MOPH ITA 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมหาสารคามสู้โควิด รณรงค์ สสจ.มหาสารคามฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 100% กิจกรรม Happy Body & Happy Relax กิจกรรม Happy MOPH ตู้ปันสุขมีบุคลากร
ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน 
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องค์กรกำหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” โดยยึดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินพัฒนางานคุณธรรมจริยธรรม 
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 สอดคล้องกับค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข คือ “MOPH”  
โดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้บรรยายในการประชุม 
มอบนโยบายดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 
 การประกวดผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตสุขภาพที ่ 7 ประจำปี
งบประมาณ 2560 
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การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 
2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานคุณธรรม ได้ร ับประทานโล่รางว ัลจากจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ เรื ่องเล่าคุณธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
ได้นำเสนอเรื่องเล่าต่อหน้าพระพักตร์และรับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาต ุ

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและ
บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสำเร็จของการดำเนินงานและพฤติกรรมของคนในองค์กรเปลี่ยนแปลง 
จากการดำเนินงานพัฒนาองค์กรแห่งความสุขและคุณธรรม พบว่ามีผลดำเนินการตามแผนส่งเสริม

คุณธรรมสร้างสุขที่กำหนดไว้ เป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมที่กำหนดไว้ และพบว่าบุคลากรในหน่วยงาน 
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ตามเป้าหมายที่กำหนดที่สามารถวัดได้และเห็นเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันมากขึ้น จากผลการจัดกิจกรรมตู้ปันสุข และตลาดสร้างสุข 
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2. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาจากผลการเข้าร่วมประชุมชุมต่าง ๆ และการสแกนลายนิ้วมือ เริ่มปฏิบัติงาน 

แผนภูมิแสดงร้อยละการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา (เวลาเริ่มปฏิบัติงานระบบสแกนลายนิ้วมือ) ของ
บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปรียบเทียบระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มีผลการประเมินความสุขของบุคลากรมากขึ้น (ประเมินความสุขบุคลากร 2 ปี/ ครั้ง) 
บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการประเมินความสุข ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 

14 กุมภาพันธ์ 2562 เป้าหมายการประเมินทั้งหมดจำนวน 5,025 คน เข้าระบบประเมินประเมิน จำนวน 4,609 คน 
คิดเป็นร้อยละประเมิน 91.72 สรุปผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ดังนี้ 

ตารางแสดงคะแนนความสุข Happinometer เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2562 
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จากตาราง พบว่าค่าคะแนนความสุข Happinometer ในปี 2562 หน่วยงานโรงพยาบาลทั ่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ รวม รพ.สต. ค่าเฉลี่ยความสุขรวมในปี 2562 เพิ่มมากขึ้นจากการ
ประเมินครั้งแรกในปี 2560 ยกเว้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่ค่าความสุขลดลงเล็กน้อย 
จาก 65.09 เหลือ 64.71 ด้านที่สสจ.มีความสุขลดลงอย่างเห็น ได้ชัด ได้แก่ Happy Family คะแนนลดลง 
ถึง 1.83 รองลงมาคือ Happy Body คะแนนลดลง 0.84 โรงพยาบาลทั ่วไปมีความสุขเพิ ่มขึ ้น ยกเว้น 
ในด้าน Happy Body ลดลงถึง 2.16 โรงพยาบาลชุมชน ความสุขลดลงในด้าน Happy Body 1.45 และ 
Happy Family ลดลง 0.59 สาธารณสุขอำเภอลดลงด้าน Happy Family เช่นเดียวกัน ลดลง 0.51 

จะเห ็นว ่าบ ุคลากรม ีความส ุดลดลงจากป ี 2560 ในด ้าน Happy Body และ Happy Family  
เป็นส่วนใหญ่จึงควรให้ความสำคัญพัฒนาความสุขสองด้านนี้เพิ่มขึ้น 

 จากแผนภูมิ พบว่าเมื่อพิจารณาค่าคะแนนความสุข Happinometer รายด้านของจังหวัดมหาสารคาม
ในปี 2562 ค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จาก 64.65 เพิ่มขึ้นเป็น 65.95 เพิ่มขึ้น 1.30 เมื่อพิจารณา
ความสุขรายด้านพบว่า ความสุขเกือบทุกด้านเพิ ่มขึ ้นแต่ในด้าน Happy Body ความสุขลดลงเล็กน้อย 
จาก 66.44 เหลือ 65.67 ลดลง 0.77 ด้านที ่มีความสุขเพิ ่มขึ ้นมากที ่ส ุดคือด้าน Happy Money และ 
ด้าน Happy Heart ด้านที่มีความสุขมากที่สุดคือ ด้าน Happy Heart สูงถึง 74.58 แต่ด้านที่ยังคงมีความสุข
ต่ำที่สุดยังคงเป็นด้าน Happy Money 47.29 ซึ่งถึงแมจ่ะเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์มีความสุข 
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แผนภูมิเรดาร์แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนร้อยละความสุข Happinometer จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิแสดงคะแนนความสุข Happinometer รายด้าน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 เปรียบเทียบ 
ระหว่างเพศต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนบุคลากรจังหวัดมหาสารคามที ่ได้ทำแบบประเมิน Happinometer จำแนกตามเพศหญิง 
มีมากท่ีสุด ร้อยละ 75.76 รองลงมาคือ เพศชาย 23.95 และเพศทางเลือก ร้อยละ 0.28 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความสุขของแต่ละเพศ พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม Average Happy ของ
เพศหญิง มากที่สุด ร้อยละ 64.98 (มากกว่าปีที่ผ่านมา 63.52) รองลงมาคือ เพศทางเลือก ร้อยละ 64.81 
(มากกว่าปีที่ผ่านมา 58.70) และเพศชาย ร้อยละ 64.34 (มากกว่าปีที่ผ่านมา 62.27) และ ด้านที่มีความสุข
มากที่สุด คือ ด้านจิตวิญญาณ Happy Soul เพศทางเลือกมากที่สุด ร้อยละ 80 (ในปีที่ผ่านมาเพศหญิงมีมาก
ที่สุด 73.33) รองลงมาคือเพศหญิง ร้อยละ 74.38 และเพศชาย ร้อยละ 72.24 ด้านที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ  
ด้านสุขภาพการเงิน Happy Money เดิมปีที่ผ่านมาเพศทางเลือกมากที่สุด ที่ร้อยละ 46.88 แต่ปี 2562 นี้  
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เพศชายมีมากที่สุด ร้อยละ 47.85 (มากกว่าปีที่ผ่านมา 44.84) รองลงมาคือเพศหญิง ร้อยละ 47.50 (มากกว่า
ปีที่ผ่านมา 45.32) น้อยที่สุดคือเพศทางเลือก ร้อยละ 44.23 (เดิม46.88 ) 

ด้านความผูกพันกับองค์กร เพศชายมีมากที่สุด ร้อยละ 68.79 แต่ผกผันกับสมดุลชีวิตการทำงาน 
ที่เพศชายกลับมีน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 57.76 กลุ่มที่มีความผูกพันกับองค์กรน้อยที่สุดอย่างเพศทางเลือก  
ร้อยละ 65.60 กลับมีสมดุลชีวิตกับการทำงานที่มากท่ีสุด ถึงร้อยละ 63.08 

แผนภูมิแสดงคะแนนความสุข Happinometer รายด้าน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 เปรียบเทียบ 
ระหว่างประเภทการจ้าง 

สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที ่ได ้ท ำแบบประเมิน Happinometer จำแนก 
ตามประเภทการจ้างงานกลุ่มข้าราชการมีมากที่สุด มากกว่ากึ่งหนึ่งของบุคลากรทั้งหมด ถึงร้อยละ 51.77 
รองลงมาคือกลุ ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ร ้อยละ 22.04 กลุ ่มล ูกจ้างชั ่วคราวร้อยละ 18.88  
กลุ่มลูกจ้างประจำร้อยละ 4.38 กลุ่มพนักงานราชการมีน้อยที่สุด ร้อยละ 2.93 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความสุขของแต่ละประเภทการจ้างงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวมของ
ลูกจ้างประจำมีมากที่สุดร้อยละ 66.50 รองลงมาคือกลุ่มข้าราชการร้อยละ 65.47 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ 
64.5 กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 62.81 กลุ่มพนักงานราชการมีความสุขเฉลี่ยน้อยที่สุดร้อยละ 
62.21 ด้านที่มีความสุขมากท่ีสุดคือ ด้านจิตวิญญาณ Happy Soul กลุ่มลูกจ้างประจำมากที่สุดร้อยละ 76.46 
กลุ่มที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มพนักงานราชการร้อยละ 70.70 ด้านที่มีความสุขน้อยที่สุดคือด้านสุขภาพการเงิน 
Happy Money กลุ่มข้าราชการมากที่สุดร้อยละ 49.60 (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 48.00) กลุ่มที่มีความสุข  
ทางการเงินน้อยที่สุดคือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 43.19 

ด้านความผูกพันกับองค์กร กลุ่มลูกจ้างประจำมีความผูกพันมากท่ีสุดร้อยละ 72.88 ผกผันกับสมดุลชีวิต
การทำงานที่คนกลุ่มนี้กลับมีน้อยที่สุดร้อยละ 55.22 กลุ่มที่มีความผูกพันกับองค์กรน้อยที่สุดคือ  พนักงาน
ราชการร้อยละ 65.56 กลุ่มท่ีมีสมดุลชีวิตการทำงานมากที่สุดคือ กลุ่มข้าราชการร้อยละ 60.39 
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แผนภูมิแสดงคะแนนความสุข Happinometer รายด้านจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 เปรียบเทียบ
ระหว่างวิชาชีพ 

 

สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที ่ได ้ท ำแบบประเมิน Happinometer จำแนก 
ตามวิชาชีพกลุ่มอื่น ๆ มีมากที่สุดร้อยละ 54.94 รองลงมาคือกลุ่มพยาบาลวิชีพร้อยละ 28.73 กลุ่มที ่มี  
น้อยที่สุดคือ นักกายภาพบำบัดร้อยละ 0.85 

ระดับความสุขของบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มวิชาชีพ ความสุขเฉลี่ยของกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์  
มีมากที่สุดรองลงมาคือ กลุ่มนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยแพทย์ และกลุ่มที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ 
กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรมีความสุขทางการเงินน้อยที่สุด ซึ่งกลุ่มแพทย์แผนไทยมีความสุขด้านนี้
น้อยที่สุดรองลงมาคือ กลุ่มอ่ืน ๆ และนักเทคนิคการแพทย์ในด้านความผูกพันกับองค์กร นักเทคนิคการแพทย์ 
มีความผูกพันกับองค์กรมากที่สุดรองลงมาคือ กลุ่มแพทย์แผนไทย กลุ่มเภสัชกร มีความผูกพันต่อองค์กร 
น้อยที่สุดในด้านสมดุลชีวิตกับการทำงาน กลุ่มพยาบาลวิชาชีพมีมากที่สุด รองลงมาคือ นักวิชาการสาธารณสุข
แพทย ์และกลุ่มที่น้อยท่ีสุดคือ กลุ่มอ่ืน ๆ รองลงมาคือ เภสัชกร 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขในการทำงาน 
 1. ส่งเสริมความสุขจิตวิญญาณดี และยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา 
 มีการขับเคลื่อนชมรมธรรมะสร้างสุขในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ เนื่องใน 
วันสำคัญทางพุทธศาสนาและการสื่อสารผ่านออนไลน์กรุ๊ปไลน์ชื่อ “ชมรมธรรมะสร้างสุข” และการส่งเสริม
หลักธรรมศาสนาในหลักสูตรอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
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 2. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ส่งเสริมให้บุคลากรปลูกผักสวนครัวหลุมพอเพียง ทำบัญชีครัวเรือน สามารถจัดการการเงินของตนเอง
ด้วยการจัดโครงการ Happy Money Program ให้คำปรึกษา Happy Money Clinic ร่วมกับธนาคารต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3. ส่งเสริมการมีวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันอังคาร พฤหัสบดีและ  
ชุดผ้าขาวม้าในวันศุกร์ 
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 องค์ความรู้จากการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่ สามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ 

เป็นแหล่งฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” บุคลากรข้าราชการใหม่
สังกัดสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ของกิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงานของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ข้าราชการที่ได้รับ 
การบรรจุใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2564 
ได้รับการอบรมพัฒนา
ข้าราชการใหม่ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดเครือข่ายวิชาชีพ 
สามารถทำงานร่วมกัน
ได้ 
- มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ 

1. ข้าราชการบรรจุใหม่
ในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม 
ได้รับการอบรมพัฒนา
ข้าราชการใหม่ 
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 59 ตาม
เกณฑ์ร้อยละ 100 
2. บุคลากรในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามมีสมรรถนะ
ตามวิชาชีพและ
ให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการบรรจุใหม่
ได้รับการอบรมพัฒนา
ข้าราชการใหม่ 
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 59 ตาม
เกณฑ์ และมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่มีความรู้ตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 

✓-เป็นไปตามเป้าหมาย 
- สูงกว่าเป้าหมาย 
- ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

“องค์กรแห่งความสุข (Happy Money) โรงพยาบาลมหาสารคาม” 
 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้นของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเด็นที่ 9 องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้ทุกหน่วยงาน 
ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานองกรค์แห่งความสุข และส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่าง 
ตรงประเด็น และได้ส่งเกณฑ์องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบ ตามกรอบแนวทางการประเมิน
ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) การประเมินสุขภาวะองค์กร (Happy Public 
Organization Index: HPI) และโรงพยาบาลมหาสารคามได้ดำเนินการพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กร 
แห่งความสุขในการทำงานและผูกพันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดทำแผนสร้างสุขขององค์กร  
ซึ่งประกอบด้วย 9 มิติ คือ สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพ
การเงินดี และการงานดีเกิดการดำเนินการส่งเสริมความสุขในการทำงานอย่างตรงจุด ส่งผลให้บุคลากร 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกระทรวงสาธารณสุข ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน การดำเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)” โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลความสุขของบุคลากรในหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2) จัดทำแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 พร้อมชี้แจงสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงาน
รับทราบ 3) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564  
4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 5) นำเสนอผลงานที ่โดดเด่น 2 กิจกรรม (Success Story หรือ  
Bright Spot) งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและคณะทำงานสร้างสุข 
ขององค์กรได้ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เมื่อปีงบประมาณ 2562 
ของโรงพยาบาลมหาสารคาม พบว่าปัญหาด้านสุขภาพการเงิน (Happy Money) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.04  
มีความสุขในระดับต่ำสุด บุคลากรส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทาให้จำเป็นต้องหาแนวทาง
ช่วยเหลือ เช่น ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ระบบร้านค้าสวัสดิการ สนับสนุนรายได้ในกลุ่มบุคลากร ทั้งนี้  ได้มี
กิจกรรมการออมเงิน อาทิเช่น การลงทุนในหุ้นกิจการร้านค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม
มีตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษราคาถูกสัปดาห์ละ 1 วัน 

 กิจกรรมโดดเด่นลำดับที่ 1 ด้าน Happy money / สุขภาพการเงิน ที่โดดเด่นคือตั้ง Groups line 
ชื่อ “ตลาดนัดออนไลน์โรงพยาบาลมหาสารคาม” จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือข่ายชาวโรงพยาบาล
มหาสารคาม เพ่ือให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในองค์กร โดยสมาชิกจะเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล
นำสินค้ามาจำหน่ายและสินค้าที่นำมาจะต้องมีประโยชน์ มีคุณภาพไม่มีสารเสพติด สินค้าส่วนใหญ่เป็นอุปโภค
และบริโภคมีสมาชิกที่เข้ากิจกรรมโครงการ 525 คน สมาชิกผู้ซื้อมีทุกกลุ่มวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล พนักงานทั่วไปและระดับปฏิบัติจึงทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เป็นกิจกรรม 
ที่ทำต่อเนื่องทุกวัน 
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 กิจกรรมโดดเด่นลาดับที่ 2 ด้าน Happy Body/ สุขภาพดี จากผลการประเมินความสุขบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เมื่อปีงบประมาณ 2562 ของโรงพยาบาลมหาสารคาม พบว่า ปัญหา
ด้านสุขภาพดี (Happy Body) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.68 แม้ว่าจะไม่ได้มีค่าเฉลี่ยระดับต่ำที่สุด แต่ ณ ปัจจุบัน
ทุกคนต่างดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันและสังคมสุขภาวะ บทเรียนของวิกฤติ COVID-19 อย่างไม่หยุดนิ่ง
ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบยิ่งขึ้น ลดความใส่ใจ  
ในสุขภาพตนเองและให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องการงาน 
คณะกรรมการองค์กรแห่งความสุขและคณะทำงานสร้างสุขขององค์กร จากการรวมตัวของตัวกลุ ่มงาน 
ในโรงพยาบาลมหาสารคาม เห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพมาเป็นอันดับแรกจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสุขของบุคลากร เพื ่อแก้ไขปัญหาด้าน Happy Body ดังนี ้ การจัดตั ้งชมรมรักษ์สุขภาพ 
มีตัวแทนผู้นาการออกกำลังกาย 1. กลุ่มกิจกรรมออกกำลังกายนำทีมโดยองค์กรแพทย์ 2. กลุ่มกิจกรรม  
EMS & Refer & Fit & Firm ชวนวิ ่ง โดยกลุ ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3. โครงการศัลยกรรมชวนวิ ่ง  “ส่งรัก  
ส่งสุขภาพ” 4. กิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมของโรงพยาบาลมหาสารคามและ  
5. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรแห่งความสุขและมีการถ่ายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับ 
2. ผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่

และชุมชนสมานฉันท์ และสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการใหม่หรือนวัตกรรมในการดำเนินงานเสริมสร้าง
ความสุขในการทำงาน 

3. บุคลากรทุกกลุ่มวิชาชีพ มีความรักความสามัคคีในองค์กร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในหน่วยงาน 
มีจิตวิญญาณดี ครอบครัวดี ส่งผลต่อสังคมในการปฏิบัติงานดี ซึ่งเห็นได้จากผลการสำรวจข้อมูล Happinometer 
ด้าน Happy Soul อยู่ในเกณฑ์มีความสุขมากที่สุด 

4. ผู้บริหารเป็นต้นแบบ แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต (ครองคน ครองตนและ
ครองงาน) 

5. องค์กรมีมาตรการ แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่  
ดื่มสุรา ใช้ยาเสพติด 

6. ส่งผลให้องค์กรได้รับรางวัล การเชิดชู ยกย่องจากหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานสร้างสุข 
ในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันได้ทุกกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 
4. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่าง ๆ 

จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 
5. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
6. ควรมีการสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
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การดำเนินกิจกรรม Happy money/ สุขภาพการเงินดี  
ภาพแพลตฟอร์มกิจกรรมตลาดนัดออนไลน์ส่งเสริมอาชีพบุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคาม   

มีบุคลากรทุกวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 540 คน (ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินการกิจกรรม Happy Body โรงพยาบาลมหาสารคาม : กิจกรรมการจัดตั้งชมรมรักษ์สุขภาพ  
มีตัวแทนผู้นำการออกกำลังกาย 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มกิจกรรมออกกำลังกาย โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกิจกรรม EMS & Refer ชวนว่ิง โดยกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กิจกรรม EMS & Refer & Fit & Firm 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มกิจกรรมศัลยกรรมชวนว่ิง “ส่งรัก ส่งสุขภาพ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 4 การส่งเสริมการสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มที่ 5 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 
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 ผู้บริหารร่วมส่งบุคลากรสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขในการค้นผู้ป่วยติดเชื้อ Covid 19 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 
โรงพยาบาลมหาสารคามโดยผู้บริหารร่วมให้กำลังใจสนับสนุนภารกิจดูแลผู ้ป่วย Covid 19  

อาสาเสริมทัพสู้โควิด บุษราคัม ณ โรงพยาบาลบุษราคัม กรุงเทพมหานคร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์การวิเคราะห์ความสุข (Happinometer) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมความสุขของบุคลากรโดยการประชุม
ชี้แจง/ สื่อสารนโยบายองค์กรสร้างสุข/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ/ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) และประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ผ่านระบบ 
Online-based ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดกิจกรรมสร้างสุขที่สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร ซึ่งผลการประเมินความสุขของบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า คะแนน
ความสุขภาพรวม ร้อยละ 64.40 ซึ่งเมื่อแยกตามมิติ รายละเอียดดังนี้ 

ปี 
พ.ศ. 

Happy 
Body 

Happy 
Relax 

Happy 
Heart 

Happy 
Soul 

Happy 
Family 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Money 

Happy 
Work 
life 

Average 
Happy 

2560 64.83 55.75 69.71 72.47 67.88 63.96 64.78 45.09 61.23 62.87 
2562 64.39 56.99 72.01 73.32 67.95 65.77 67.48 48.28 63.45 64.41 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนานักสร้างสุขให้ครอบคลุมทุกอำเภอจำนวนทั้งสิ้น  
33 คน ซึ่งเป็นแกนนำในการสำรวจ และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ผลเพื่อวางแผนพัฒนา
ความสุขและจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างความสุขของบุคลากร สร้างความผูกพันต่อองค์กร การเสริมสร้าง
แรงจูงใจขวัญกำลังใจของบุคลากร ธำรงไว้ซึ่งบุคลากรในองค์กร เช่น Happy Money Program ตลาดนัด
สร้างสุข Happy Money online การเชิดชูคนดี การพัฒนาองค์กรคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมสร้างสุข
ต่าง ๆ ตามบริบทของหน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 
      ในปี 2564 ได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมให้ทุกองค์กรในสังกัดทุกแห่งมีแผนพัฒนาองค์กรสร้างสุข
อย่างต่อเนื่องมีแผนการควบคุม/กำกับ/ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอตามรอบ
การนิเทศของยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด และออกเยี่ยมติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   

 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนองค์กรสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรม ไตรมาสที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 100   

หน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 1 

มีช่องทางการ
สื่อสารนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 2 
มีคณะกรรมการ

ดำเนินงานและเครือข่าย 

ขั้นตอนที่ 3 
มีแผนองค์กร

สร้างสุข 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 1 1 
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 1 1 1 
โรงพยาบาลชุมชน 17 17 17 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 18 18 18 
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ส่วนที่ 2 กระบวนการ/การกำหนดบทบาทหน่วยงานเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างสุขในองค์กร  ปี 2564 

หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานในระดับพื้นที่ 
กำหนดนโยบายสร้างสุขและ
ตัวชี้วัดให้สามารถประเมินผล 

1. รับนโยบายจากส่วนกลางและสร้าง 
ช่องทางการสื่อสารไปยังบุคลากรในพ้ืนที่ 
2. กำหนดในยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด
และกำหนดเป็นตัวชี้วัดจังหวัดกาฬสินธุ์
เพ่ือลงนามคำรับรองร่วมกับหัวหน้า 
ส่วนราชการ 

รับนโยบายจากจังหวัดและ
สื่อสารนโยบายลงสู่หน่วยงาน/
บุคลากรในพ้ืนที่ 

สร้างแบบประเมินความสุข
และวิเคราะห์สถานการณ์
ความสุขมวลรวม  นำเสนอ
สถานการณ์ความสุขแก่
หน่วยงานระดับต่าง ๆ 

นำข้อมูลการวิเคราะห์ความสุขภาพรวม
ของส่วนกลางมากำหนดกรอบในการ
สร้างความสุขและกำหนดบทบาท
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

นำข้อมูลการวิเคราะห์ความสุข
ภาพรวมของส่วนกลางมา
กำหนดกรอบในการสร้าง
ความสุขและกำหนดบทบาท
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

1. กำหนดรูปแบบติดตาม
ประเมินผลองค์กรสร้างสุข 
2. พัฒนาเกณฑ์องค์กรสร้าง
สุขที่มีคุณภาพและเป็น
ต้นแบบ ประจำปี 2564 
3. พัฒนาเครือข่ายนักสร้าง
สุข/พัฒนากิจกรรมสร้างสุข 
 

1. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนสร้าง
ความสุขโดยการระดมแนวคิดจากทุก
ภาคส่วน   
2. กำหนดกิจกรรมการสร้างสุขท่ีชัดเจน
เป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน 
3. กำหนดรูปแบบการประเมินความสุข
ตามตัวชี้วัด 
4. มีแนวทางการส่งเสริม/พัฒนา
เครือข่ายนักสร้างสุขและกำหนดบทบาท
นักสร้างสุขเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร้างสุขในพ้ืนที่ 
5. ผลักดันให้หน่วยงานมีการจัดสรร
งบประมาณในการสร้างสุของค์กรให้
เพียงพอ 
6. กำหนดระบบติดตาม ประเมินผล 

1. กำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนสร้างความสุขโดยการ
ระดมแนวคิดจากทุกภาคส่วน   
2. กำหนดกิจกรรมการสร้างสุข
ที่ชัดเจนเป็นไปตามบริบทของ
หน่วยงาน 
3. กำหนดรูปแบบการประเมิน
ความสุขตามตัวชี้วัด 
4. กำหนดแนวทางการ
ส่งเสริม/พัฒนาเครือข่ายนัก
สร้างสุขและกำหนดบทบาท
นักสร้างสุขท่ีชัดเจน 
5. กำหนดงบประมาณในการ
สร้างสุของค์กรให้เพียงพอ 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างสุขเพ่ือถอด
บทเรียน/ประกวดหน่วยงาน
สร้างสุขดีเด่นประจำปี (แบ่ง
ประเภทรางวัลให้ชัดเจน  
เช่น  กลุ่ม รพท/รพศ., กลุ่ม 
รพช. และ กลุ่ม รพ.สต) 
2. รวบรวมผลงานจัดทำคู่มือ
แนวทางสร้างสุขมอบ 
ทุกหน่วยงาน 

1. มีการถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างสุข
ของหน่วยงานในพ้ืนที่  
2. มีกิจกรรมค้นหาหน่วยงานสร้างสุข
ดีเด่น ประจำปี (เพ่ือส่งร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ)  
โดยแบ่งประเภทรางวัลให้ชัดเจน เช่น  
กลุ่ม รพท/รพศ., กลุ่ม รพช. และ  
กลุ่ม รพ.สต. 

-มีการถอดบทเรียนกิจกรรม
สร้างสุขของหน่วยงานในพ้ืนที่  
-มีการประกวดคัดเลือก
หน่วยงานสร้างสุข ประจำปี  
(เพ่ือส่งประกวดในระดับ
จังหวัด)  โดยแบ่งประเภท
รางวัลให้ชัดเจน เช่น กลุ่ม 
รพท/รพศ., กลุ่ม รพช. และ 
กลุ่ม รพ.สต. 
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ส่วนที่ 3  กรอบกระบวนการสร้างสุขขององค์กร จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กร

สร้างสุขของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง 
2. จังหวัดกาฬสินธุ์มีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินการดำเนินงานผ่านเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง และออกนิเทศติดตามทุก 6 เดือน 
3. จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดให้การส่งเสริมองค์กรสร้างสุขเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดในระดับ

ผู้บริหารและมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับผู้บริหารทุกภาคส่วน 
4. จังหวัดกาฬสินธุ์มีเครือข่าย คปสอ. ที่มีความเข้มแข็งสามารถกำกับติดตามการดำเนินงานในองค์กร

ได้อย่างต่อเนื่อง 
5. จังหวัดกาฬสินธุ์มีเครือข่ายวิชาชีพในการดำเนินงานร่วมกันในระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับ

ชุมชน  

ส่วนที่ 5 ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1. นโยบายชัดเจนแต่การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน การดำเนินงานส่วนใหญ่ของ

หน่วยงานเป็นไปตามบริบทและความเข้าใจของแต่ละพ้ืนที่ กิจกรรมจึงยังขาดความเชื่อมโยงในแนวทางปฏิบัติ 
ขาดความชัดเจน รวมทั้งการวัดระดับความสำเร็จของ KPI (ทั้งในระดับกระทรวงเขตสุขภาพ จังหวัดและ
อำเภอ) ยังไม่สามารถวัดความสุขของบุคลากรได้จริง และการควบคุมกำกับติดตามเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับพื้นท่ี จึงยังไม่ประสบผลสำเร็จ 
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2. ระบบการกรอกข้อมูลออนไลน์ (Happinometer & HPI) ระบบของส่วนกลางเข้าถึงยาก ระบบออนไลน์
ไม่เสถียร กรอกข้อมูลไม่ได้ข้อคำถามเยอะมาก   

3. บุคลากรไม่เห็นความสำคัญในการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหาความสุข  
ไม่ชัดเจน 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย 
1. หลังจากปิดระบบการกรอกข้อมูลออนไลน์หน่วยงานระดับกระทรวงสาธารณสุขควรมีการจัดงาน

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุข โดยรวบรวมผลงานเด่นแต่ละพ้ืนที่ในประเทศมานำเสนอเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

2. เสริมพลังเครือข่ายนักสร้างสุขระดับเขตสุขภาพและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักสร้างสุขและองค์กร
แห่งความสุขระดับเขตสุขภาพ  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น 

“ผสานกำลังใจสู้ภัยโควิด (COVID-19)” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัญหาสาธารณสุขทั ่วโลกรวมทั ้งประเทศไทย บุคลากร 
ทางการแพทย์เป็นผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับโรคร้ายในขณะที่  
การระบาดของโรค COVID – 19 ยังมีจำนวนมากในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน การดูแลผู้ป่วย 
โรค COVID – 19 แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยโรคอ่ืน ๆ คือ หากบุคลากรทางการแพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยแล้ว 
ต้องติดเชื้อและเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างมหาศาลในวงการวิชาชีพ จึงทำให้
บุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
นำไปสู่การถูกกดดันจากสังคม เนื่องจากความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ นำไปสู่ 
การถูกคุกคามจนทำให้เสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็ง
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ 
การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร จึงมีการจัดกจิกรรม “ผสานกำลังใจสู้ภัยโควิค (COVID - 19)” 
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้วิถีชีวิตใหม่
แบบ New Normal 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางกรแพทย์ของโรงพยาบาล 
 2. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ 

วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
สำหรับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารองค์กรแห่งความสุข
เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนางานด้านความผาสุก ค่านิยม  
และคุณธรรม 
 3. กำหนดประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับ
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสม 
 4. กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งจากภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 
 5. กำหนดมาตรการด้านสาธารณสุข การแพทย์ และสังคม ที่เข้มแข็ง 
 6. มีระบบการสื่อสารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
 7. จัดกิจกรรมผสานกำลังใจสู้ภัยโควิด (COVID - 19) 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

 2. มีการจัดทำคำสั่ง และกำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. มีการถ่ายทอดนโยบายองค์กรแห่งความสุขอย่างทั่วถึงทุกระดับ 

การประเมินผล 
 - แบบประเมินสุขภาวะภาครัฐ Happy Public Organization Index (HPI) จำนวน 5 หมวด 
 - สรุปผลการ Work From Home ของบุคลากรทางการแพทย์ มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 จากจำนวน
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด (บุคลากรทางการแพทย์ที่ Work From Home จำนวน 30 คน จากบุคลากร
ทางการแพทย์ทั้งหมด จำนวน 435 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89) 

ผลการดำเนินงาน 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสุขภาวะภาครัฐ Happy Public Organization Index (HPI) 
จำนวน 5 หมวด ปีงบประมาณ 2564 ที่เพ่ิมสูงขึ้นทั้ง 5 หมวด 
 2. บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้  
การแพร่ระบาดของ COVID – 19 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่ย่ังยืน 
 - วางแผนการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการดำเนินงาน เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 

การดำเนินกิจกรรม “ผสานกำลังใจสู้ภัยโควิด (COVID - 19)” 
การประชุมคณะกรรมการ EOC ระดับโรงพยาบาล, ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด สัปดาห์ละ 2 วัน 

เพื ่อบูรณาการดำเนินงาน COVID – 19 ในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันเวลา  
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
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การรายงานสถานการณ์ COVID – 19 ในไลน์กลุ่มสื่อสารองค์กรทุกวัน เพ่ือให้บุคลากรในโรงพยาบาล
เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุข ด้านการแพทย์ ด้านสังคม และด้านชุมชน เพื่อเป็นแนวทาง  
การดำเนินงานที่ปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมการปฏิบัติงาน  
ณ โรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร และโรงพยาบาลบุษราคัม 
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 การกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานฉีดวัคซีน เพ่ือำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การจัดทำช่องทางติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ COVID – 19 สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบการสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับ COVID – 19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร
โรงพยาบาลและประชาชนในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

452



 องค์กรแพทย์, ทีม IC และกลุ่มบูรณาการทบทวนการป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
และทีม MERT เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 อบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. และแพทย์ประจำบ้านภาคเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 

 
 การจัดกิจกรรมมอบกำลังใจให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัด
สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามบุษราคัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

453



 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสนับสนุนน้ำสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านหวัด สำหรับ
บุคลากรโรงพยาบาลทุกท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวแทน ผอ.รพ. ส่งมอบกำลังใจ (ขนมเทียน) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำลังใจจากน้ำใจของประชาชน/ ห้างร้าน/ หน่วยงานภาครัฐ - เอกชน ในการสนับสนุน การบริจาค
แบ่งปันสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอ้ยเอ็ด 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ Happinometer  
เป็นเครื่องมือในการวัดความสุขด้วยตนเอง เพื่อสำรวจความสุขคนทำงาน ใน 9 มิติ ประกอบด้วย 1.Happy 
Body ร ่างกายดี 2.Happy Relax ผ่อนคลายดี 3.Happy Heart น้ำใจดี 4.Happy Soul จิตว ิญญาณดี  
5.Happy Family ครอบครัวดี 6.Happy Society สังคมดี 7.Happy Brain ใฝ่รู้ดี 8.Happy Money สุขภาพ
เงินดี 9.Happy Work Life การงานดี และเพื ่อสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลจากระดับความสุขของบุคลากร ปี 2562 ร้อยละ 65.90 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ชี้วัด
ว่า “Happy” ระดับสุขภาวะขององค์กร ปี 2562 ร้อยละ 59.18 หมายถึง กำลังพัฒนาและเพื่อให้หน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด บรรลุถ ึงองค์ประกอบแห่งความสุขขององค์กรและบุคลากร  
คณะผู้บริหารจึงได้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมที่สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ เช่น กิจกรรมตุ้มโฮมโจมฮัก 
กิจกรรมขอพรผู ้ใหญ่ ออกกำลังกาย เสียงตามสายขยายความสุข สวดมนต์วันพระ และกิจกรรมเนื ่อง  
ในโอกาสสำคัญ เช่น รับปริญญาวันสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันความรักความสามัคคี 
ในองค์กรและจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดี มีความผูกพันต่อองค์กร  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ความคิดสร้างสรรค์ของทีมผู้บริหาร 
3. ความร่วมมือจากบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมไม่ซับซ้อน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์แห่งความสุข 
2. ลดการประเมิน ลดเกณฑ์ที่ซับซ้อน เพ่ือลดภาระการทำงานของบุคลากร 
3. การประเมินความสุขของบุคลากร ควรประเมินทุกปี เพ่ือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลร้อยเอด็ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

1) ให้ความสำคัญถึงความเท่าเทียมของผู้ปฏิบัติงาน ปรับอัตราค่าตอบแทนพิเศษ P4P ลดความเหลื่อม
ล้ำของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

2) เน้นการเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานในการจัดกิจกรรมให้  
ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมโรงทาน กิจกรรมอาสา การขอความร่วมมือจิตอาสาให้บริการ 
ฉีดวัคซีน  

3) การให้ความสำคัญด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของ
เจ้าหน้าที่ 100% และตรวจเพิ่มในเจ้าหน้าที ่ผู ้มีความเสี ่ยงในการปฏิบัติงานหน้างานนั้น  ๆ รวมถึงการ
จัดบริการด้านวัคซีนป้องกันโรคตามฤดูกาล และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานได้ 
อย่างเหมาะสม 

4) การจัดสรรสวัสดิการแก่บุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโควิด -19 ที่มีการเสี่ยงภัย โดยจัดหา
สวัสดิการที่ควรได้รับอย่างเหมาะสมและรวดเร็วตามท่ีสามารถจัดหาได้ให้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1) มีแผนงานกิจกรรมที่ชัดเจน 
2) มีการสื่อสารจากผู้บริหารให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและดำเนินกิจกรรมไปในแนวทางเดียวกัน 

รวมถึงการเปิดโอกาส และให้พื้นที่ในการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  
3) ผู้บริหารให้ความสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดที่ได้มาดำรงตำแหน่ง

ใหม่เมื่อต้นปีงบประมาณ 2564 ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงาน รวมทั้งทีมผู้บริหารได้ลงเยี่ยมในพื้นที่
ปฏิบัติงานจริงอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งด้านกายภาพ
อาคารสถานที่ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือดำเนินการเข้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

4) มีการติดตามโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้เกิดความยั ่งยืน เช่น โครงการตลาดนัด   
รพ.ร้อยเอ็ดยังคงมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง แม้การลงเปิดพ้ืนที่ตลาดจะถูกปิดชั่วคราว (จนกว่าสถานการณ์
โควิด-19 จะคลี่คลาย) แต่ยังมีการซื้อขายของออนไลน์ที่รับออเดอร์และนำส่งตามจุดที่นัดรับ โดยยังคง
มาตรการ DMHTT อยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมสร้างสุขอื่น ๆ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุก ๆ ป ี

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
1) การจัดเวทีประกวด แสดงผลงานตัวอย่างองค์กรแห่งความสุข และมอบรางวัล/มีการประกาศเกียรติ

คุณ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำพาองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรอย่ างมีความสุข โดยบุคลากร 
ในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 

2) การจัดประกวดองค์กรแห่งความสุข ควรลดขั้นตอน และกระบวนการต่างๆให้น้อยที่สุดที่จะเป็น ไป
ได้ เพื่อดึงดูดองค์กรที่จัดส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วไม่กระทบต่อค่าใช้จา่ย  
ที่จะเกิดข้ึน แม้จะเป็นองค์กรขนาดเล็กก็สามารถส่งผลงานประกวดในระดับประเทศได้ 

3) การประเมินความสุขของหน่วยงาน ซึ่งเป็นนโยบายกระทรวง ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นประจำ
ในทุก ๆ ปี เพื่อการดำเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในเชิงนโยบาย  
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การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยมีผู ้เช ี ่ยวชาญจากกลุ ่มงานสุขศึกษาเป็นผู ้นำออกกำลังกาย  
ซึ่งเป็นไปเชิงรุกหมุนเวียนไปแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกๆ สัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 จึงไม่จัดรวมกลุ่มใหญ่ทั้ง รพ.   

1. กิจกรรมเต้นแอโรบิกหลังเลิกงาน วันอังคารและวันพุธ ณ บริเวณลานโถงชั ้น  6 อาคารเฉลิม 
พระเกียรติจุฬาภรณ์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บุคลากร back office ที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 5 และชั้น 6 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมโยคะ หลังเลิกงานทุกวันจันทร์ ณ บริเวณลานโถงชั้น 12 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ บุคลากรที่สนใจในทุกหน่วยงาน และกลุ่มชมรมโยคะของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด   

 
     
 
 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมเต้นแอโรบิก ยืดเหยียด หลังเลิกงานทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ณ บริเวณลานจอดรถ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอมและบุคคลที่สนใจใกล้เคียง 
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4. กิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยอาสาสมัครจากสหวิชาชีพ เพื่อเร่งกำเนินการ
การฉีดวัคซีน ตามเป้าหมายนโยบายของประเทศ โดยทีมแกนนำจากเวชกรรมสังคม สุขศึกษา กลุ่มการ
พยาบาลและเภสัชกรรม 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

458



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน  
ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้สอดคล้องกับการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกลยุทธ์คือการสร้างและพัฒนาหน่วยงาน  
ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมและส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 
ทั้งนี้ โดยบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมโยงกับแผนงานอื่น ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาล  ซึ่งทำหน้าที่จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของโรงพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเข้ากับตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมทางชมรมจริยธรรมได้จัดทำโครงการ โรงพยาบาลคุณธรรม คุณภาพ  
นำความสุขเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลให้บรรลุตามเป้าหมาย
และเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ มีกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมให้บุคลากรเป็นองค์กรแห่งความสุข อาทิ  
มีการกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันของโรงพยาบาลคือ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา  สามัคคี เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการกำหนดค่านิยมในการทำงานร่วมกันคือ PATHUM Love หมายถงึ ผู้รับบริการถูกใส่ใจ 
ระบบปรับตัวไว สานใจทีมงาน  สานต่อสุขภาวะ มุมานะเป็นน้ำหนึ่ง นำซึ่งข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่องค์กร
คุณภาพ การจัดกิจกรรมปล่อยปลาหน้าเขียง สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนั้น  ๆ ตลอดจนการ
บริจาคทานในวาระต่าง ๆ ด้วย  

สรุปผลการด้านความผูกพันต่อองค์กร ปี 2564 
ด้านความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ของความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โดยรวม ร้อยละ 89.45 มีความผูกพันอยู ่ในระดับดีมาก พบว่า   
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำร้อยละ 91.40 อยู่มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวร้อยละ 90.60 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม  
ในองค์กรร้อยละ 90.40 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบร้อยละ 90.00 ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร้อยละ 88.60 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
ร้อยละ 87.80 และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กรร้อยละ  87.40 
ตามลำดับ 

เมื่อแยกด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร ร้อยละ  87.40 ซึ่งมี 
ค่าความผูกพันอยู่ในระดับน้อยที ่สุดพบว่า ด้านหน่วยงานมีการวางแผนที่จะส่งเสริมให้ข้าพเจ้าก้าวขึ้น  
สู่ตำแหน่งที่สูงกว่าได้ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 87.40 มีค่าน้อยที่สุด  

ด้านความพึงพอใจ 
ด้านความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน โดยผล 

การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม (ร้อยละ 86.50) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานโดยรวม (ร้อยละ 86.60)  
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รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยรวม 
(ร้อยละ 86.40) ตามลำดับ  

จากผลการสำรวจความสุขของบุคลากร จะเห็นว่าบุคลากรมีความสุขในระดับปลื้มที่สุด ซึ่งแนวทาง  
ของผู้บริหารคือการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขมากข้ึน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- ผู้บริหารให้ความสำคัญ และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
- บุคลากรมีความรักสามัคคี  
- มีสถานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่เกิดความสะดวก ปลอดภัย 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
- มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนที่เกิดจากความสุขภายใน จะเป็นความสุขที่ยั่งยืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองพอก  จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

โครงการ “Fin ดี Happy Life” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากผลการสำรวจ Happinometer ทุก 2 ปี พบว่า มิติของสุขภาพเงินดี (Happy Money) มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดเท่ากับ 45.49 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 48.03  ในปี 2562 แต่ทั้งสองปียังอยู่ในระดับ 
Unhappy ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักในการบริหารจัดการด้านการเงิน การวางแผนทางการเงินของ
บุคลากร โรงพยาบาลหนองพอกจึงได้จัดทำโครงการ Fin ดี Happy Life โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและ
ที่ปรึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสงเสริมทักษะทางการเงินประจำหน่วยงาน เพ่ือสร้าง
ความรูด้านการวางแผนการเงินและบริหารจัดการหนี้ และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการบริหารจัดการเงิน  
โดยทำการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 28 คน จากนั้นจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยทีมวิทยากร  
จากธนาคารแห่งประเทศไทยในด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และการบริหารจัดการหนี้ ในวันที่  
9 พฤศจิกายน 2563 สร้างเป้าหมายของออมในแต่ละเดือนจัดทำไลน์กลุ่มเพื่อให้ความรู้ ทางการเงินผ่านทาง
ไลน์อย่างต่อเนื่องโดยความรู้ที่เผยแพร่ได้แก่ 

- 5 นิสัย ทิ้งให้ได้ ก่อนก้าวข้ามปีใหม่ 2021 
- 5 เทคนิคการเงิน รอดตาย ยุคโควิด -19  
- ค้นหาเป้าหมายในชีวิต 
- เงิน 3 ก้อนที่มีแล้ว รอด 
- ปรับโครงสร้างหนี้ 
- เปรียบเทียบ 3 สลากออมทรัพย์ 
- การใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ระลอกใหม่ 
- 7 วิธี ลงทุนด้วยเงิน 1,000 บาท 
- มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยแบงก์ชาติและกรมบังคับคดี  
- แนะนำอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล และดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ฯ 
กิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการออมเงินแต่ละเดือนเป็นระยะเวลา 

6 เดือน (ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564) ซึ่งทั้ง 28 คน มีผลการออมในเดือนแรก รวมเป็นเงิน 78,898 บาท, 
เดือนที่ 2 เป็นเงิน 115,438 บาท, เดือนที่ 3 เป็นเงิน 205,949 บาท, เดือนที่ 4 เป็นเงิน 124,850 บาท ,  
เดือนที่ 5 เป็นเงิน 86,050 บาท และในเดือนที่ 6 เป็นเงิน 75,050 บาท จากการดำเนินโครงการได้รับการ
ตอบรับที่ดี บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน สามารถบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมและ
สามารถออมเงินได้เพ่ิมขึ้น มีเป้าหมายของการออมที่ชัดเจนขึ้น เช่น บางรายมีเป้าหมายเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
บุตรบางรายเป็นการออม เพื่อการท่องเที่ยวกับครอบครัวประจำปีบางรายออมไว้ เพื่อใช้จ่ายยามจำเป็นและ
พบว่า การออมเงินของบางรายที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ จากความจำเป็น ในการใช้จ่ายที่ยังคงมี
มากกว่ารายรับแต่ได้รับข้อคิดและกำลังใจจากเพื่อนร่วมโครงการให้ดำเนินการออมเงินอย่างต่อเนื่อง  แม้เป็น
เงินออมเพียงเล็กน้อยก็ตาม เพ่ือเป็นการฝึกให้มีวินัยเรื่องการออมเงิน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
- การกำหนดเป้าหมายของการออมเงินที่ชัดเจน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจจริงในการออมเงิน

เพ่ือเป้าหมายที่กำหนด 
- การได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องผ่านทางไลน์ทั้งการให้ความรู้ทางการเงิน การบอกเล่าการออมเงิน

ในแต่ละเดือนช่วยสรางแรงกระตนุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นทีมผู้บริหารทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีในออมเงิน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- เผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรมการวางแผนการเงิน บริหารจัดการหนี้และสร้ างภูมิคุ้มกันด้านการ

บริหารจัดการเงินให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภมูิ  จังหวัดร้อยเอด็ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทน
กระทรวงสาธารณสุขระดับอำเภอมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายอำเภอ มีหน้าที่ทางด้านการบริหาร 
ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล จำนวน 25 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ภายใต้การบริหารของนายจุลพันธ์ สุวรรณ 
สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ มีการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข ตาม " SELAPHUM Model" ในการจัดทำ
แผนงาน เป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอำเภอเสลภูมิ ซึ่งใน
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้หน่วยงานของรัฐและให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบตัิ
ตามทรัพยากรและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวเสลภูมิ 

วิสัยทัศน์  
องค์กรเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำพาสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองในด้านสุขภาพและมีวิถีชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อม

ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพด ี
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้ ด้านสุขภาพ 
3. แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
4. พัฒนาและยกระดับเครือข่ายบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมด้วยหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

ค่านิยม  
“พอเพียง ทำงานดี มีวินัย ใส่ใจความเป็นทีม” 

วัฒนธรรมองค์กร  
“เคารพผู้อาวุโส ส่งเสริม สนับสนุน ชมรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล” 

อัตลักษณ์  
“SELAPHUM Model” 
1. มีนโยบายของผู้บริหาร จัดทำเป็นประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ เรื่อง นโยบาย องค์กร

คุณธรรม 
2. มีรายงานการประชุมชี้แจงนโยบาย ประกาศนโยบายในเวทีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
3. มีประเด็นคุณธรรมร่วมที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติ หน่วยงานยึดหลักธรรม อปริหานิยธรรม  7 และ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจำนวน 25 แห่ง เป็นหน่วยงาน 
คุณธรรมและจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ 
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4. การนำนโยบาย MOPH เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ กำหนดให้ทุก รพ.สต. นำนโยบายไปกำหนดเป็น
แนวทางการปฏิบัติ 

5. มีการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี ตามอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ สามัคคี วิถีพอเพียง” 

องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
1. ผู้บริหารมีนโยบายการนำองค์กรโดยกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายองค์กรสร้างสุขและมีการประชุม

ถ่ายทอดนโยบาย มีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มทักษะ 
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและบริการที่มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายมีการสร้าง
ความสุข ในองค์กรโดยการจัดสวัสดิการและนันทนาการคนทำงานให้เกิดความสมดุลการทำงานกับการดำเนิน
ชีวิตรวมถึงการจัดการปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้บุคลากรได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การจัด
สถานที่ทำงานน่าอยู่ จัดบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2. จัดทำแผนงานโครงการสร้างสุข คำสั่งคุณธรรมจริยธรรมคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการสร้างสุข
ในองค์กรชัดเจน 

3. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ บุคลากรมีความสุขจัดสถานที่สำหรับผ่อนคลาย สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน 
มีการจัดสวัสดิการอวยพรวันเกิด รับขวัญสมาชิกใหม่ลูกเจ้าหน้าที่ งานแต่ง งานบวช งานการเสียชีวิตและ
ช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ด้านรายได้ที่เป็นปัญหาหนึ่งคือด้านการเงิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน เปิดตลาดนัดออนไลน์ การช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ 

4. การวัดและการประเมินความสุขระดับบุคลากรและระดับองค์กร  

องค์กรแห่งความสุขระดับบุคคล (Happinometer) ปี 2561 ประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน  
จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 

มิติของความสุข 
ไม่มี

ความสุข
อย่างยิ่ง 

ไม่มี
ความสุข 

มีความสุข 
มีความสุข
อย่างยิ่ง 

คะแนน
เฉลี่ย 

ความหมาย 

Happy Body 1 13 49 37 65.00 Happy 
Happy Relax 2 16 66 16 58.65 Happy 
Happy Family 1 6 29 64 73.33 Happy 
Happy Brain 0 4 48 48 70.42 Happy 
Happy Heart 0 2 40 58 75.65 Very Happy 
Happy Soul 0 2 35 63 75.65 Very Happy 
Happy Society 0 7 61 32 67.17 Happy 
Happy Money 7 47 35 11 45.75 Unhappy 
Happy Work Life 0 11 56 33 67.43 Happy 
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องค์กรแห่งความสุขระดับบุคคล (Happinometer) ปี 2562 ประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน  
จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากร (รายมิติ) 

มิติของความสุข คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
สุขภาพกายด ี(Happy Body) 63.72 Happy 
ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 55.46 Happy 
น้ำใจดี (Happy Heart) 74.23 Happy 
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 72.60 Happy 
ครอบครัวดี (Happy Family) 70.92 Happy 
สังคมด ี(Happy Society) 65.90 Happy 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 68.88 Happy 
สุขภาพการเงินดี (Happy Money) 47.13 Unhappy 
การงานดี (Happy Work Life) 65.86 Happy 
ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 64.97 Happy 
ความผูกพัน (Happy Engagement) 70.15 Happy 

HPI สำหรับผู้บริหาร และ ผอ.รพ.สต. มีผู ้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ ้น 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล HPI พบว่า ปัญหาด้านความสำเร็จ ร้อยละ 54.33 แนวทางแก้ไข มีการประชุม 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร การศึกษาดูงาน ให้มีความรู ้ความชำนาญ  
ในการทำงาน มีการติดตาม ควบคุม กำกับอย่างมีระบบและสม่ำเสมอ 
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เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจโครงการ Happinometer 
 

ที ่ ดัชนีชี้วัด 
ร้อยละ 

ภาพรวมประเทศ 2561 2562 ผลต่าง 
1 สุขภาพกายด ี(Happy Body) 65.54 65.00 63.72 - 1.28 
2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 55.69** 58.65 55.64 - 3.19* 
3 น้ำใจดี (Happy Heart) 68.43 73.33 74.23 0.90 
4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 70.47 70.42 72.60 2.18 
5 ครอบครัวดี (Happy Family) 65.92 75.65 70.92 - 4.73 
6 สังคมด ี(Happy Society) 62.48 75.65 65.90 - 9.75 
7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 62.69 67.17 68.88 1.17 
8 สุขภาพการเงินดี (Happy Money) 50.65** 45.75 47.13 1.38 
9 การงานดี (Happy Work Life) 61.52 67.43 65.86 - 1.57 
 ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 62.60 66.56 64.67 - 1.59 

ปัญหาที่พบ จากการประเมินในปี 2561 และปี 2562 มี 1 มิติ ที่บุคลากรอยู่ในระดับไม่มีความสุข คือ
มิติด้านHappy Money (สุขภาพเงินดี) อยู่ในระดับไม่มีความสุข ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. บุคลากรต้องผ่อนชำระหนี้สินต่างๆ 
2. ปัญหาการชำระหนี้ 
3. บุคลากรไม่มีแนวทางการออมเงิน 
4. ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
และอีกมิติด้าน Happy Relax (ผ่อนคลายดี) อยู่ในระดับมีความสุขแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยกว่า 

60 คะแนน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. บุคลากรพักผ่อนไม่เพียงพอ 
2. ไม่มีกิจกรรมหย่อนใจที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือความชอบ 
3. ความเครียด จากภาระงานที่มาก 
4. ชีวิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
5. การจัดการกับปัญหาในชีวิต 
แนวทางแก้ไข มีการประชุมและจัดทำแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง ในปี 2562 - 2564 ดังนี้ 
เป้าประสงค์ : คะแนนเฉลี่ยด้าน Happy Money และคะแนนเฉลี่ยด้าน Happy Relax เพิ่มขึ้นอยู่ใน

ระดับมีความสุข 
1. โครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรอำเภอเสลภูมิ เพื ่อประเมินความเครียดและให้ความรู้เรื ่อง  

การจัดการความเครียดที่ถูกต้อง โดยใช้หลักสติและระฆังสติในการดำเนินชีวิตและการทำงาน 
2. โครงการธรรมสัญจร ในช่วงเทศกาล เข้าพรรษา และปฏิบัติธรรม 
3. โครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในและในภาพรวมของ CUP เสลภูม ิ
4. กิจกรรมสร้างเสริมสุขเจ้าหน้าที่และครอบครัว 
5. โครงการให้ความรู้ด้านวินัยเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
6. ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่/ฟื้นฟูเจ้าหน้าที่เก่า (จริยธรรม/จรรยาบรรณ/วินัยข้าราชการ) 
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7. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดกิจกรรม สันทนาการ กีฬาภายใน   
สติบำบัด หรือปฏิบัติธรรม 

8. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รู ้จักการให้รู ้จักใช้สติในการประหยัดอดออมประมาณค่าใช้จ่ายของตนเอง  
เปิดตลาดนัดออนไลน์ส่งเสริมรายได้ รวมถึงการระดมเงินเป็นเงินกองทุนในการช่วยเหลือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน 
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ งานผูกแขนรับขวัญลูกเจ้าหน้าที่ สร้างสัมพันธ์อันดี  
ในหน่วยงาน 

9. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยการยกย่อง มอบรางวัลแก่บุคคลที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ างที่ดี เช่น 
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานและรางวัลผลงานตามตัวชี้วัด 

10. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงาน ได้แก่ การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การอวยพรวัน
เกิดผ่านช่องทางการสื่อสาร การไปร่วมกิจกรรมสำคัญของเจ้าหน้าที่ การกินอยู่อย่างพอเพียง 

กระบวนการ 
1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 
1.1 มีการจัดสิ่งสนับสนุนการทำงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีอำนวยความสะดวกในการ

ทำงานอ่ืน ๆ เพียงพอ 
1.2 มีการส่งเสริมความปลอดภัยตามความจำเป็น เช่น มีรั้วล้อมรอบ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง 

เซฟทีคัท อุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย 
1.3 การสร้างบรรยากาศให้มีความสุขในการทำงาน 
2. การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 
2.1 บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงานได้ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เช่น มอร์นิ่งทอล์ค การประชุม/ช่องทางการสื่อสารทางไลน์/โทรศัพท์/เว็บไซต์ 
2.2 ผู้บริหารเปิดโอกาสและช่องทางให้บุคลากรสาธารณสุขในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ทั้งผ่านที่ประชุมและช่องทางการสื่อสารทางไลน์กลุ่มต่าง ๆ 
2.3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยผ่านไฟล์อิเลคทรอนิคไลน์กลุ่ม 

เว็บไซต์ 
2.4 จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ในหน่วยงานและ (OD) ภายนอกหน่วยงาน 

เช่น จัดประชุมฟื้นฟูองค์ความรู ้/ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงาน  
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 

ผลลัพธ์ 
1. ผลลัพธ์ระดับองค์กร (HPI) ตามแบบประเมินสภาวะองค์กรภาครัฐ 
1.1 มีการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI (ครั้งล่าสุด) จำนวน 1 ครั้ง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 26 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 100 
1.2 มีการประเมินสุขภาวะองค์กร HPI (ครั้งก่อน) จำนวน - ครั้ง เมื่อปีงบประมาณ ค่าคะแนนการประเมิน 
การประเมิน HPI สำหรับผู้บริหารและ ผอ.รพ.สต. มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล HPI พบว่าปัญหา ด้านความสำเร็จ ร้อยละ 54.33 
แนวทางแก้ไข มีการประชุมจัดทำแผน การจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร การศึกษาดูงาน 

ให้มีความรู้ความชำนาญในการทำงานมีการติดตามควบคุมกำกับอย่างมีระบบและสม่ำเสมอ 
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2. ผลลัพธ์ระดับบุคลากร (Happinometer) ตามแบบประเมินความสุขรายบุคคล 
2.1 มีการประเมินความสุขระดับบุคคล (ครั้งล่าสุด) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากร (รายมิติ) 

มิติของความสุข คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
สุขภาพกายดี (Happy Body) 63.72 Happy 
ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 55.46 Happy 
น้ำใจดี (Happy Heart) 74.23 Happy 
จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 72.60 Happy 
ครอบครัวดี (Happy Family) 70.92 Happy 
สังคมดี (Happy Society) 65.90 Happy 
ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 68.88 Happy 
สุขภาพการเงินดี (Happy Money) 47.13 Unhappy 
การงานดี (Happy Work Life) 65.86 Happy 
ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม 64.97 Happy 
ความผูกพัน (Happy Engagement) 70.15 Happy 
สมดุลชีวิตกับการทำงาน  
(Happy Work Life Balance) 

58.72 Happy 

2.2 มีการประเมินความสุขระดับบุคคล (ครั้งก่อน) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลการประเมิน Happinometer สำหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกคน มีผู้ตอบแบประเมิน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer พบว่าปัญหา ดังนี้ 

1. มิติด้าน Happy Money (สุขภาพเงินดี) เพ่ิมข้ึน 1.36 อยู่ในระดับไม่มีความสุข 
2. มิติด้าน Happy Relax (ผ่อนคลายดี) อยู่ในระดับมีความสุข แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.92  

อยู่ในระดับน้อยกว่า 60 คะแนน 
แนวทางแก้ไข มีการประชุมและจัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อเนื่อง เพิ่มการ

จัดทำแผน ODสำหรับบุคลากร นอกสถานที และแผนการออกกำลังกาย/รับประทานอาหารร่วมกันสร้างสรรค์
สามัคคี 

3. องค์กรมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างสุข ที่มีความต่อเนื่อง อำเภอเสลภูมิมีการดำเนินงาน
ต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันรวม 8 ปี 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การทำงานในปัจจุบันที่มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ความสำเร็จ ทำให้เกิดแรงกดดันแก่คนทำงานทำให้เกิดความทุกข์ 

หากคนทำงานมีความสุขก็จะส่งผลให้ทำงานสำเร็จและนำไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” แต่ความสุขที่ว่านั้นไม่ใช่
ความสุขแบบทั่วไป หากแต่เป็น “สุขจากภายใน” ที่ยั่งยืนยกระดับเหนือจากความสุขทางวัตถุไปสู่ความสุข 
ที่เกิดจากการเข้าใจตนเองและเข้าใจโลกซึ่งต้องพัฒนาจากส่วนลึกของจิตใจให้เกิดเป็นความดีงาม ความรัก 
ความเสียสละ ให้อภัยทั้งที่ทำงานและครอบครัว นั่นคือ “การพัฒนาจิต” จึงได้กำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้อง คือ 
โครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร โครงการธรรมะสัญจร กิจกรรมทำบุญร่วมกับชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา
การปรับปรุงพัฒนาสร้างบรรยากาศสถานที่ทำงานและบริเวณให้น่าอยู่น่าทำงาน 
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ขณะเดียวกันในการตอบสนองความต้องการของบุคลากรก็สำคัญเช่นกันจึงได้กำหนดแผนงานตามความ
ต้องการ คือ โครงการกีฬาสัมพันธ์ภายในและหน่วยบริการสาธารณสุขในภาพรวมของCUP เสลภูมิ โครงการ
พัฒนาองค์กรนอกสถานที่ (OD) และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer ที่สำรวจข้อมูลการประเมิน
สุขภาวะองค์กร ล่าสุดในปี 2562 พบว่าดัชนีชี้วัดที่ทำให้บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ  
ไม่มีความสุขคือ ดัชนีชี ้วัดด้านการเงิน ร้อยละ 47.13 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2561 (ร้อยละ 45.75)  
ร้อยละ 1.38 ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำ “โครงการตลาดนัดออนไลน์” เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรรู้จักการสร้างรายได้เสริมและเกิดการเรียนรู้ในการค้าขายผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรม
สร้างเสริมเติมสุขให้เจ้าหน้าที่และครอบครัวนอกจากจะจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่และครอบครัวแล้วโดยชมรม
คุณธรรมจริยธรรมแล้วยังมีกิจกรรม“แบ่งปันสุข พี่ให้น้อง” โดยเอาสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น เสื้อผ้า เข็มขัด 
กระเป๋า รองเท้า ชุดทำงาน เครื่องหมายที่เลื่อนระดับ และเกินความจำเป็นมาแบ่งปันให้น้อง ๆ เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กรซึ่งได้รับการยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากรสาธารณสุข
ทั้งอำเภอเป็นอย่างดียิ่ง 

แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
2557 จนถึงปัจจุบัน นั่นย่อมแสดงถึงการพัฒนาที่สม่ำเสมอ มีความยั่งยืน และยิ่งมีตัวเลขจากผลการสำรวจ 
Happinometer ที่ชี้ว่า ดัชนีชี้วัดด้านการเงินเป็นประเด็นที่ทำให้บุคลากรไม่มีความสุข ซึ่งจากการประเมิน
ความสุขระดับองค์กร พบว่าปี 2561 ร้อยละ 45.75 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 47.13 ในปี 2562 แม้ว่าภาพรวม
ความสุข ปี 2561 ร้อยละ 66.56 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 64.97 ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) ลดลง เพราะภาระงานบุคลากรมีไม่เพียงพอแต่ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์มีความสุข นั่นคือ  
ทิศทางที่เราจะต้องพัฒนาในโอกาสต่อไป และปี 2563 - 2564 ปัญหาการระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 
2019 ทำให้บุคลากรมีความเครียดและเหนื่อยล้าก็จะส่งเสริมให้มีการผ่อนคลาย เน้นให้มีการเคลื่อนไหว
ร่างกาย (Happy Relax) แบบ New Normal 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร พอใจในสิ ่งที ่ตนเองมีและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  

ยึดกฎกติการะเบียบปฏิบัติร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน 
2. มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและยั่งยืน เจ้าหน้าที่รู้จักการจัดการความเครียด 

ด้วยกิจกรรม สันทนาการ กีฬาภายใน สติบำบัด หรือปฏิบัติธรรม รู้จักการออม การให้แบ่งปัน 
3. สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยการยกย่องมอบรางวัลแก่บุคคลที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. การสนับสนุนให้องค์กรมีความสุขส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปี 2563 - 2564 มีผลงาน

ดีเด่นในลำดับต้นๆ 
5. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี พ.ศ.2559 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขท่ียั่งยืน 
1. การพัฒนาจิตเพ่ือนำสู่ความสุขของคนในองค์กรนั้นจะให้เกิดผลลัพธ์อย่างทันทีทันใดคงไม่ใช่เรื่องง่าย 

คนในองค์กรต้องมีความมุ่งมั่นต้องทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต้องนำไปปฏิบัติ  
ในชีวิตประจำวันทั้งที่ทำงานและที่บ้านด้วย จึงต้องมีการทำความเข้าใจปรับทัศนคติคนทั้งองค์กรหัวหน้า
หน่วยงานต้องสร้างเสริมกำลังใจ ช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอต่อไป 
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่และมีการสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ ยืดเหยี ยด ผ่อนคลาย  
และกิจกรรมอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ ก่อนประชุมประจำเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดตัวการออกกำลังกายแบบ New Normal ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอด็ 

“เมยวดี อยู่ดี มีแฮง ฮักแพง แบ่งปัน” สู่ องค์กรแห่งความสุข 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร”  

ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนา
นโยบายการสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน ภายใต้
แนวคิดที่ว่าเมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความ
ผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทำงาน จึงนับว่าเป็นปัจจัย
สำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานความสุขที่เกิดขึ้นนั้น
ก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิดงานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการ
ทำงาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อ
เลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีข้ึน 

ระดับความสุขของบุคลากรที่ทำงานในองค์กร จะเป็นปัจจัยและตัวแปรสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรนั้น ๆ 
สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม ่ถ้าองค์กรปราศจากความสุขบุคลากรก็จะทำงานอย่าง ไร้จิตวิญญาณ 
ไร้ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

ฉะนั้น หลักคิดที่สำคัญขององค์กรแห่งความสุข ก็คือมุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงาน
ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักมีการส่งเสริมและพัฒนานโยบาย การสร้างองค์ความรู้และ
การขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร เมื่อบุคลากรในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดี
ต่อการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สาธารณสุขและส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมยวดีใหความสำคัญกับการสร้างความสุขใหกับบุคลากร        
โดย นายป๊อกศักดิ์ เวียงนนท์ สาธารณสุขอำเภอเมยวดี เป็นผู้นำพาองคกรไปสู่องคกรแห่งความสุข           

โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรน่า 2019 (Covid-19 ) เพื่อให
บุคลากรมีแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำใหเกิดความสุขในการทำงาน
และเกิดความผูกพันตอองคกรมากข้ึนด้วย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การกำหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญและเป็นวาระ

สำคัญของทุกองคกรหรือหน่วยงาน เพื ่อใช เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างองคกร 
แห่งความสุขตอไป หากผู้บริหารหรือผู้นำองคกรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ใหความสำคัญในเรื่องนี้ที ่ชัดเจน  
ยอมเปน็เรื่องยากที่จะนำพาองคกรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไวได ้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งตอ่เนื่อง 
2. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันไดเพ่ือความสัมพันธ์อันดี 
3. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้ างความสุขในประเด็นต่าง ๆ 

จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือใหไดก้ิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความตองการของบุคลากรมากที่สุด 
4. ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อย่างตอ่เนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง  

อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอด็ 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
ผู้บริหารเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและในขณะที่เกิดปัญหาการเป็น

ผู้จัดการที่ดีจะใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นสอนให้คนในองค์กรรู้จักแก้ไขปัญหา ณ ขณะนั้น แนะนำทีมและแบ่งปันข้อมูล 
เชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหา สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรได้รับประสบการณ์ที่มีค่าและเติบโตสนับสนุน  
การตัดสินใจและการเลือกเส้นทางในอนาคตของลูกน้องคนทำงานทุกๆ คนย่อมมีทางเดินเป็นของตัวเอง  
ซึ่งแน่นอนว่าบางคนก็พร้อมที่จะเดินออกไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าเดิมได้ในอนาคต โดยส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
เต็มที่เมื ่อเข้าใจว่าเส้นทางที่ลูกน้องของตัวเองจะเดินไปในอนาคตนั้นดีกว่า และสร้างความสุขให้กับชีวิต 
ของเขาได้มากกว่า 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศน์การทำงาน ที่แทรกซึมเข้าไปเป็นวัฒนธรรมองค์กร

และใช้ในการทำงานร่วมกัน  
2. ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสขององค์กรที่ใช้ในการติดต่อการสื่อสารไปยังลูกค้า เพื่อสร้างความ

ไว้ใจ และความเชื่อถือให้เกิดตามมา  
3. บุคลากรเข้าใจถึงวิธีการทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี  
4. องค์กรปรับปรุงกลยุทธ์ไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนางาน พัฒนาองค์กร

และเพ่ิมประสบการณ์ให้กับบุคลากร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่ย่ังยืน 
อยากให้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งผู้บริหารและบุคลากรสหวิชาชีพ

สายงานต่าง ๆ ทุกสถานบริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกแห่งใดแห่งหนึ่งก้าวไปพร้อมกัน เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจแก่ทุกคนในองค์กรและมองเห็นทิศทางความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง  

อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอด็ 
“แนวทางพัฒนา ความผูกพัน (Engagement) รพ.สต.บ้านหนองกุง” 

 
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง 

เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และ
มีทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ รพ.สต. บ้านหนองกุง ดังนี้ 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง และส่วนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการไปเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ การไป
ปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร การไปประชุม สัมมนาหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัด ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่จะให้ความรู้ใหม่ ๆ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

2. ส่งเสริมให้แต่ละส่วนงานมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากร  
ตามเป้าหมายและภารกิจหลักของส่วนงาน โดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้  
ที่สมดุล ทั้งการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การประชุม
และสัมมนา เป็นต้น และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร โดยให้หัวหน้าส่วนงานและผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่าง ๆ  เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ 
ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การปฐมนิเทศ การสอนงาน การแนะนำงาน การกำกับดูแลวิธีการ
ทำงานในหน้าที ่ความรับผิดชอบ การแบ่งปันความรู ้ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้   
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) และการพัฒนา 
งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะการจัดอบรมเท่านั้น เพ่ือให้สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการ
ฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการ
พัฒนางาน ทั้งนี้ โดยให้ส่วนงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือทราบข้อบกพร่องและนำมาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำหนดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ  
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนที่เป็นความต้องการโดยรวมในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านหนองกุง และส่วนงานสามารถกำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เป็นความ
ต้องการเฉพาะของส่วนงานได้เอง โดยให้สอดคล้องกับความจำเป็น ทิศทาง และเป้าประสงค์ เพื่อประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติงาน ตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 5 ลักษณะ ดังนี้ 
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 1) การเสริมสร้างค่านิยมหลักและสมรรถนะหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง 
(Core Value/ Organization Culture & Core Competency) เป็นการหล่อหลอมให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสสุขภาพตำบล
บ้านหนองกุง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง 
เพื่อให้เกิดทัศนคติที ่ดีต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ ่งการพัฒนา
บุคลากรในส่วนนี้ ควรเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและส่วนงาน โดยพัฒนา 
ตามค่านิยมหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ค่านิยมหลัก (Core Value/ Organization Culture) 
- Mastery (ความชำนาญ) 
- Altruism (ความไม่เห็นแก่ตัว)  
- Harmony (ความสามัคคี) 
- Integrity (ความซื่อสัตย์) 
- Determination (ความมุ่งมั่น) 
- Originality (ความแปลกใหม่) 
- Leadership (ความเป็นผู้นำ) 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
- ความยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) 
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
- ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) 
- การทำงานเป็นทีม (Teamwork) 
- การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning)  
2) การพัฒนาความรู้/ ทักษะในการปฏิบัติงาน (Job Knowledge/ Function Area Knowledge) 

เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ/ทักษะปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ (ตามแต่ละตำแหน่ง) 
ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว ควรพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

2.1 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
- การพัฒนาวิชาการ เช่น หลักการเขียนโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัย 
- การให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษาฝึกงาน 
- การพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชการ เช่น ความรู้เฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ  
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ และกลุ่มตำแหน่งสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล  

ทันตแพทย์ เภสัชกร ฯลฯ 
- กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนทั่วไป เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
โดยการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ ๆ ตามตำแหน่งงานนั้น ๆ 

เช่น ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ควรได้รับการพัฒนาทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื ่องต่าง ๆ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ควรได้รับการพัฒนาทางด้านการเงินและบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ อาจทำได้หลายแนวทาง 
เช ่น การสอนงาน (Coaching), ระบบพี ่เล ี ้ยง (Monitoring), การไปปฏิบัต ิงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
(Attachment Working), การสับเปลี ่ยนหมุนเว ียนงาน (Job Rotation), การจัดการความรู ้ในองค์กร 
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(Knowledge Management) ,  การจ ัดอบรมในองค ์กร ( In – House Training)  หร ือการส ่งไปอบรม  
ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ (Public Raining) โดยการพัฒนาใน่สวนนี้ ควรเป็น
หน้าที่ของส่วนงาน ที่จะจัดหรือเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตามรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อาทิ เช่น  
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

- ความรู้ด้านการเงินและบัญชี 
- ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การให้คำปรึกษานักศึกษา 
- การทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
- การจัดทำงบประมาณ 
ฯลฯ 
3) การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/ Self Development) เป็นการ

พัฒนาตนเอง เพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น (ทีมงาน) 
เพ่ือให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของ
งานที่ปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งควรพัฒนาทักษะในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
- การทำงานเป็นทีม 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- การสื่อสาร การประสานงาน 
ฯลฯ 
4) การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ (General Management) เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ 

ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่ง
บริหาร หรือบุคลากรสายบริหารที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้มีสักยภาพที่เหมาะสม 
ต่อการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ซึ่งได้แก่ 

- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
- ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving) 
- เครื่องมือการบริหารจัดการต่าง ๆ (Tool & Technical Management) 
- การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) 
5) การพัฒนาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ (leadership) เป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม และมีคุณลักษณะในการเป็นผู้นำที่ดี สามารถ
นำพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่วิสัยทัศน์/ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่ตั้งไว้ได้ อันได้แกก่ารพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
- การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Visionary Strategy) 
- การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) 
ซึ่งจากแนวทางการดำเนินงานข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development 

Roadmap) ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร 
 แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) 

(ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงโครงกร/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของแต่ละส่วนงานที่เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาบุคลากร  
ในส่วนงานนั้น ๆ) ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

 
แผนงาน/โครงการ 

 
ประเภท 

แผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล 

แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
ของในสำนักงานอธิบการบดี 

Core Value/ 
Organization Culture & 
Core Competency 

- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ - โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำหรับบุคลากร รพ.สต.บ้านหนองกุง 

Job Knowledge/ 
Functional Area 
Knowledge 

- โครงการพัฒนาเครือข่ายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

**สามารถได้ โดยการฝึกอบรมจากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the job training) 
โดยหัวหน้างานเป็นผู้ถ่ายทอด และ
สอนแนะเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจถึงวิธีการทำงาน
ที่ถูกต้อง เหมาะสม หรือการส่ง
บุคลากรไปอบรมในหลักสูตร 
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แผนงาน/โครงการ 
 

ประเภท 

แผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล 

แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
ของในสำนักงานอธิบการบดี 

ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก 
(ภาครัฐ/ เอกชน)** 

People Skill/ Self 
Development 

- โครงการพัฒนาคุณภาพงาน และ
สร้างโอกาสความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

- โครงการอบรมนพลักษณ์เพ่ือความสุข
ในงานและชีวิต 
- โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารและปฏิบัติงาน (English 
for Supporting Staff) 
- โครงการพัฒนาทักษะ IT บุคลากร 

General Management - โครงการพัฒนาทักษะกลุ่ม
ตำแหน่งบริหาร (อำนวยการ) 
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหาร 

- โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มตำแหน่ง
บริหาร (อำนวยการ) 
- หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

Leadership - โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านหนองกุง 

- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านหนองกุง 

การทบทวนสรุปการดำเนินงานภายในองค์กร 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง มีการจัดเวทีทบทวนการทำงาน ถอดบทเรียน  
ในการทำงาน และกิจกรรมเปิดใจพูดคุยประเด็นการพัฒนา ความรู ้ส ึก การวิเคราะห์องค์กร โดยวิธี  
Focus Group เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และสร้างความเข้าใจกันของบุคคล  
ในองค์กร 

การทบทวน การปรับปรุงการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 สิ้นปีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง มีการทบทวน แนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา 
เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินงานแผนงาน/ โครงการ ในปีถัดไป ให้มีความสอดคล้องกับบริบทชุมชน 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำเภอ  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  2560 และมีการประกาศระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยหลักการพื้นที่เป็นศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและ  
มีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็น
องค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้าง
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ความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล 
ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกายจิตและสังคม เพ่ือคณุภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 

 อำเภอโพนทองมีการดำเนินงานตามนโยบายฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทอง 
ดังนี้  กระบวนการขับเคลื่อนดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทอง 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามร่างระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ  คำสั่งอำเภอโพนทอง ที่ 3/2561 ลงวันที่  
5 มกราคม 2561 

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 คำสั่งอำเภอโพนทอง ที่ 343/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2561 และยกเลิกคำสั่งอำเภอโพนทองที่ 3/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 

  3. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นอำเภอโพนทอง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทอง 
ที่ 1/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

  4. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอำเภอโพนทอง ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อำเภอโพนทอง ที่ 2/2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอโพนทอง เมื่อวันที่  

9 มกราคม 2561 เพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต สรุปประเด็น
ยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านวัยรุ่น “คนโพนทองร่วมใจ วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง” 
- วัยรุ่นอำเภอโพนทองไม่ท้องก่อนวัยอันควร 
- วัยรุ่นอำเภอโพนทองไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
- วัยรุ่นอำเภอโพนทอง มีสติ มีวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ 
- ทุกตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานวัยรุ่น 
- ทุกภาคส่วนในอำเภอโพนทองมีส่วนร่วมในดำเนินงานวัยรุ่น 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม(ขยะ) 
- ทุกภาคส่วนส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
- ทุกตำบลจัดทำโครงการธนาคารขยะโดยคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการลดและคัดแยก

ขยะอย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน 
- ทุกตำบลมีจุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากขยะอันตราย

เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน 
- ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ผลการดำเนินงาน 
 1. การประกาศนโยบาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้ประกาศวาระ

อำเภอโพนทอง  โดยกำหนดประเด็นสำคัญแบบมีส่วนร่วมใน  2  ประเด็นหลัก 
  1.1 คณะทำงานด้านวัยรุ่นได้ดำเนินการ ประกาศนโยบาย “คนโพนทองร่วมใจ วัยรุ่น วัยใส 

ไม่เสพ ไม่ท้อง” ลงนามข้อตกลง (MOU) ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
นายอำเภอโพนทองเป็นประธาน และทุกภาคส่วนในอำเภอโพนทอง และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ จัดบูท
นิทรรศการ การแสดงของผู้เข้าประกวด TO BE IDOL 2018 โดยภาคส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคประชาชน 

  1.2 คณะทำงานด้านวัยรุ่นได้ดำเนินการ ประกาศนโยบาย “คนโพนทองร่วมใจ วัยรุ่ น วัยใส 
ไม่เสพ ไม่ท้อง” ลงนามข้อตกลง (MOU) ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี
นายอำเภอโพนทองเป็นประธาน และทุกภาคส่วนในอำเภอโพนทอง และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ จัดบูท
นิทรรศการ การแสดงของผู้เข้าประกวด TO BE IDOL 2018 โดยภาคส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคประชาชน
ที่ ร.ร. คำนาดีพิทยาคม ตำบลคำนาดี 

 2. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอำเภอโพนทอง ได้ดำเนินการดังนี้ 
  2.1 กำหนดพื้นที่ต้นแบบบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมนำร่อง 4 ตำบลตำบลละ 1 หมู่บ้านและ

ขยายพื้นที่เป็นอย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน และกำหนดให้ทุกตำบลมีจุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 
ในพ้ืนที่ 14 ตำบล 

  2.2 กำหนกแผนการดำเนินกิจกรรม และเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน 
  2.3 เริ่มดำเนินการกระบวนการจัดตั้งธนาคารขยะในทุกตำบล โดยมีเทศบาลตำบลโนนชัยศรี 

อำเภอโพนทองที่สามารถดำเนินกิจกรรมที่เห็นผล เป็นรูปร่าง เข้มแข็ง เป็นต้นแบบให้พื้นที่เริ่มดำเนินการ 
 ซ่ึงแต่ละคณะทำงานจะนำเสนอผลการปฏิบัติ นำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำเภอ (พชอ.) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 

การกำกับและประเมินผล 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทองในฐานะเลขานุการของ พชอ.โพนทองได้จัดทำข้อเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทองได้รับทราบและพิจารณาถึงแนวทางในการควบคุมกำกับและ
ติดตามประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานในนาม พชอ. โดพนทอง ในวันประชุมอย่างเป็นทางการ  
ครั้งแรก โดยใช้งบประมาณจากส่วนกลางและจังหวัดในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยบรูณาการเข้ากับ  
งานประจำของหน่วยงาน เวทีประชุมของหน่วยงาน การนิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
เวทีประชาคมในชุมชน โดยมีสำนักงานเลขานุการ พชอ. โพนทอง เป็นผู้รับผิดชอบในรายงาน 

โอการสพัฒนา 
 1. ความเอาใจใส่ต่อการขับเคลื่อนวาระอำเภอของเครือข่ายระดับตำบลและชุมชนที่ต้องทำอย่าง

ต่อเนื่องจริงจังและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 2. วิถีชุมชนดั้งเดิมยังเปลี่ยนแปลงได้ยากต้องใช้เวลาเพื่อการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี 
 3. ความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ การบรรจุในการเรียนการสอน

จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยตาล  

ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 นโยบายสร้างสุของค์กร (happy workplace policy) นับเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งในการ
กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือ การดำเนินกิจกรรม Happy Workplace ต่าง ๆ ในองค์กร 
ซึ่งการสร้างนโยบาย สร้างสุของค์กร จำต้องอาศัยพลังจาก 3 ส่วน คือ (1) การสร้างความรู้ความ เข้าใจ
เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (2) การมีสวนร่วมของพนักงานในองค์กรและ (3) การสนับสนุนจากผู้บริหาร
องค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีบริบทหรือมีธรรมชาติขององค์กรที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจุดเริ ่มต้น  
ของการพัฒนานโยบายสร้างสุของค์กรในแต่ละองค์กรก็อาจจะแตกต่างกัน บางองค์กรอาจจะมีความเข้มแข็ง  
ของทั้งสามพลังที่เท่ากัน แต่ในบางองค์กรก็อาจจะมีความเข้มแข็งของทั้งสามพลังที่ไม่เท่ากัน แต่ภายหลัง  
จากที่องค์กรได้เริ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งความสุขความเข้มแข็งของทั้งสามพลัง  
ที่ไม่เท่ากันก็จะสามารถขับเคลื่อนเข้าสู่ภาวะสมดุลของความเข้มแข็งของทั้งสามพลัง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
  องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยแรก
ที่องค์กรควรต้องคำนึงถึง เพราะฉะนั้น Happy Workplace จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารงานราบรื่น 
เมื่อคนในองค์กรมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำเกิดความภูมิใจเห็นคุณค่าของงานการมองเห็นคุณค่าของงาน
และเพ่ือนร่วมงาน   ตลอดจนรู้จักเข้าใจคนรอบข้างทั้งหลายเหล่านี้ ทำให้เกิดการกระตุ้นเสริมพลังการทำงาน
และสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานที่ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้ง 
ในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานท่ีดี สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  การได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่าง ๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเรา
สามารถสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจก่อให้เกิดปัญญาที่งดงามสร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและ
การงานได้อย่างสูงสุดเป็นรูปธรรมก็จะนำไปสู ่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวม  
อย่างมีความสุข 
        การจะให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั ้น บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถู กต้อง 
ในการทำงาน ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพ  
ของแต่ละคน การจัดอบรมและสัมมนาเรื่ององค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตสำนึก
ในความรักและผูกพันของพนักงานให้เกิดมีขึ้นกับองค์กร พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 เนื่องจากระบบการทำงานขององค์กรอยู่ในส่วนของการให้บริการในท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชน  
ในส่วนภูมิภาค การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรยังมีความไม่เพียงพอที่จะให้การบริการอย่างเต็มที่  
ทำให้ประชาชนยังต้องเดินทางไปรับบริการในส่วนของโรงพยาบาลประจำอำเภอ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้การ
บริการอย่างเต็มที่กระทรวงสาธารณสุขควรมีการกระจายบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินงานไปยัง
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ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรมีกำลังในการปฏิบัติงานและมีความสุข  
อย่างยั่งยืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอนามัย  

ตำบลผักแว่น อำเภอจงัหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือ “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม 
การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร  
มีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมาย 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน สภาพแวดล้อม รวมทั้งลดความขัดแย้งภายในองค์กร 
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้ม
ที่ดีขึ ้น อีกทั้งยังจำเป็นต้องมีนโยบายสร้างสุของค์กร (Happy Workplace Policy) เป็นเครื่องมือในการ
กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร โดยอาศัยพลังจาก 3 ส่วน คือ  
(1) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (2) การมีสวนร่วมของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และ  
(3) การสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีบริบทหรือมีธรรมชาติขององค์กรที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้นนโยบายสร้างสุขในแต่ละองค์กรก็อาจจะแตกต่างกัน หรือมีความเข้มแข็งของทั้งสามพลัง  
ที่ไม่เท่ากัน แต่ภายหลังจากที่องค์กรได้เริ ่มขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิดองค์กรแห่งความสุ ข 
ความเข้มแข็งของทั ้งสามพลังที ่ไม่เท่ากันก็จะสามารถขับเคลื ่อนเข้าสู ่ภาวะสมดุลของความเข้มแข็ง  
ของทั้งสามพลังได ้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีผลมาจากความสุขของคนภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยแรก
ที่องค์กรควรต้องคำนึงถึง เพราะฉะนั้น Happy Workplace จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารงานราบรื่น 
และมีปัจจัยอื่น ๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. การมองเห็นคุณค่าของงานและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนรู้จัก เข้าใจคนรอบข้าง ทั้งหลายเหล่านี้    
ทำให้เกิดการกระตุ้น เสริมพลังการทำงาน และสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานที่ดี 
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในการทำงาน เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สามารถส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร ทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. การได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ต่าง ๆ ขององค์การทั้งทางกายภาพและสังคม หากเราสามารถ
สร้างปัจจัยเหล่านี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดปัญญาที่งดงาม สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงาน
ได้อย่างสูงสุด เป็นรูปธรรม ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของพนักงานและขององค์กรโดยรวมอย่างมีความสุข 
 3. บุคลากรได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้องในการทำงาน  ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก 
สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพของแต่ละคน การจัดอบรมและสัมมนาเรื่อง 
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จะช่วยสร้างจิตสำนึกในความรักและผูกพันของเจ้าหน้าที่  
ให้เกิดข้ึนกับองค์กร มีความสุขในการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การจะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น บุคลากรต้องได้รับการเรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดที่ถูกต้อง
ของการทำงาน ปรับทัศนคติให้เป็นเชิงบวก สามารถนำสิ่งที่รู้และเข้าใจมาใช้ในการทำงานได้เต็มศักยภาพ  
ของแต่ละบุคคล รวมทั้งต้องมีความต่อเนื่องและติดตามผลการดำเนินงานด้วย 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 1. การขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการที่ทั่วถึง ทำให้ประชาชน ยังต้องมีการเดินทาง  
ไปรับบริการที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ จึงควรมีการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางและ 
มีความชำนาญ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การสนับสนุนงบประมาณที่ไม่เพียงพอและมีความล่าช้าในการเบิกจ่าย ซึ่งส่งผลต่อการบริหาร
จัดการภายในองค์กร และทำให้การให้บริการกับประชาชนได้อย่างไม่เต็มที่ 

3. ภาระงานที่ไม่เหมาะสมกับจำนวนบุคลากร ทำให้การดำเนินงานและการปฏิบัติงานได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ในปีนี้จังหวัดหนองคายจะเน้นเรื่องการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมสู่องค์กรแห่งความสุขคุณภาพและ
เป็นต้นแบบ อำเภอละ 1 แห่ง โดยจะพิจารณาจากกิจกรรมที่ส่งเสริมความสุขของคนในองค์กร และประเมิน 
HPI ที่ประกอบด้วย 5 หมวด 27 ข้อ ได้แก่ หมวดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ (องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
ของสังคม/ความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ) หมวดความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ หมวดการบริหาร  
หมวดบรรยากาศในการทำงาน หมวดการลงทุนเพื่อการสร้างสุขในองค์กร ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคายได้ถ่ายทอดนโยบายสู ่พื ้นที ่ กำหนดเป็นตัวชี ้ว ัด Agenda base หน่วยงานผ่านเกณฑ์องค์กร 
แห่งความสุขระดับน่าปลื้ม (74.00 - 100.00) สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

สรุปประเด็นสำคัญ ข้อ
ค้นพบ 

เมือง ท่าบ่อ 
โพน
พิสัย 

ศรี
เชียงฯ 

สังคม สระใคร เฝ้าไร่ 
รัตนวา

ปี 
โพธิ์
ตาก 

1. มีแผนงาน/โครงการ/ 
มีคณะกรรมการ/ทีมพ่ีเลี้ยง
ในการขับเคลื่อนองค์กร 
แห่งความสุข 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. มีกิจกรรมการดำเนินงาน
ภายในองค์กรมุ่งเน้นการ
สร้างเสริมบคุลากรให้ม ี
ทั้งสุขภาพท่ีดีและมีความสุข
ในการทำงาน การจัดสมดลุ
ชีวิตในการทำงานได้อย่าง
มืออาชีพ เอื้ออาทรต่อ
ตนเองและผู้อื่น การทำงาน
เป็นทีม 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. ระดับ คปสอ.  
มีหน่วยงานอย่างน้อย  
ร้อยละ 15 มีการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานองค์กร
แห่งความสุขด้วย Happy 
Public Organization 
Index (HPI) อยู่ในระดับ 
น่าปลื้มทีส่ดุ  
(74.00 – 100 คะแนน) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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มีแนวทางการขับเคลื่อน องค์กรแห่งความสุขดังนี้ 
1. สนับสนุนให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
2. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนขับเคลื่อนความสุขในองค์กร 
3. ดำเนินกิจกรรมที่สอคคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในแต่ละมิติ 
สรุปผลการดำเนินงานมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสุขในองค์กร ในช่วงไตรมาส 1, 2 หลากหลาย 

ครอบคลุมทุกมิติ เช่น การจัดทำแผนพัฒนาโครงการส่งเสริมการออกกำลังการและกิจกรรมสานสัมพันธ์/
โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ รพ.สต.โพนแพง สสอ.รัตนวาปี 
จ.หนองคาย, ทำงานอย่างไรให้ชีวิตสมดุล Work Life Balance ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย  
เป็นต้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
บุคลากรในหน่วยงานให้ความสนใจ และผู้บริหารให้การสนับสนุน 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแผน เช่น
แผนการฝึกอบรม สถานศึกษามีการเลื ่อนหรือยกเลิกการอบรมทำให้การบริหารงบประมาณไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. บุคลากรในพื้นที่อยู่ในห้วงที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข  
ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย 

 
สรุปผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขในระดับพื้นที่ 

การดำเนินงาน (มาตรการ/ แนวทาง) ปีงบประมาณ 2564 
1. โรงพยาบาลสระใคร : มีการประเมินตามแบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุข 

(Happy Public Organization Index :HPI) ได้คะแนน 103 คิดเป็น 76.297% อยู ่ในระดับสุขภาวะของ 
คนในองค์กรนี้น่าปลื้มที่สุด 

2. รพ.สต. 3 แห่ง และ PCU ประเมินตนเอง อยู่ในระดับสุขภาวะของคนในองค์กรนี้น่าปลื้มที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรม 
1. ประหยัดรายจ่ายของบุคคลากรและเพิ่มความผาสุกของบุคคลากร โดยมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น  

การรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน จัดสวัสดิการชุดฟอร์มตามวิชาชีพ 
2. เพิ่มรายได้โดยการจัดให้มีตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลทุกวันพุธและมีกลุ่มไลน์  PP Lucky ในกลุ่ม

เจ้าหน้าที ่
3. สนับสนุนให้สมาชิกครอบครัวของบุคลากรได้เข้ามามีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยบริการ 
4. ส่งเสริมการทำอาชีพเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่ตามความถนัดของบุคคลากร 
5. จัดสวัสดิการที่อำนวยประโยชน์แก่บุคคลากร ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและการพักผ่อน

หย่อนใจ 
6. มีการพัฒนาบุคคล ฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาตนเอง 
7. จัดสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายแก่บุคลากร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรตันวาปี  จังหวัดหนองคาย 

 
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุง 
สิ่งแวดล้อม 

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง   นายสิทธิศานติ์  ทรัพย์สิริโสภา 

2 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมและศาสนา 

ไตรมาส ละ 1 ครั้ง   นายศรีเมือง ผาเจริญ 
 

3 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย  
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยง 

ปีละ 2 ครั้ง   นางสาวจินตนา จำวงค์ลา 
 

4 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงาน การสร้าง 
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

ปีละ 2 ครั้ง   นายสิทธิศานติ์  ทรัพย์สิริโสภา 

5 กิจกรรมสร้างเสริมความมั่นคงด้าน
การเงินและลดความเสี่ยงด้านการเงิน 

ปีละ 2 ครั้ง   นายสุพันธ์ หนันถา 
 

6 กิจกรรมบริจาคโลหิต   ไตรมาส ละ 1 ครั้ง   นางสาวจินตนา จำวงค์ลา 
7 กิจกรรมการบริจาคสิ่งของเพ่ือบุคคล

ยากไร้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง 
ปีละ 2 ครั้ง   นางสาวจินตนา จำวงค์ลา 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

“ทำงานอยา่งไรให้ชีวิตสมดุล Work Life Balance” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
Work Life Balance คือ การทำงาน 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นกลายเป็นเรื่องที่ล้าสมัยขึ้นเรื่อย ๆ คนรุ่นก่อน

อาจเคยมองว่างานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่เราทุกคนต่างก็เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างงานกับสุขภาพมาก
ขึ้น โดยมีความตระหนักเพิ่มขึ้นถึงกรณีการปรับชีวิตส่วนตัวให้พอเหมาะกับทุกเรื่องดังกล่ำว คำว่า Work Life 
Balance หรือบางครั้งเรียกว่า WLB เป็นคำที่อธิบายความหมายของตัวเองได้อยู่แล้ว นั่นคือความสอดคล้อง
กันระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตที่บ้านโดยไม่มีข้อขัดแย้งกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำงานล่วงเวลา
หลายชั ่วโมง คุณอาจพบบว่าตัวเองเจอกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ซึ ่งคุณไม่สามารถ 
ทำหน้าที่ในส่วนของงานและในส่วนของครอบครัวได้ในระดับที่เท่ากันในกรณีนี้ถือว่า Work Life Balance 
ของคุณขาดสมดุล โดยทั่วไปเมื่อคนเรากล่าวถึงแนวคิด Work Life Balance พวกเขาจะพูดเกี่ยวกับตาราง 
การทำงานที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือให้ได้ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น การมีความสมดุล 
ที่เหมาะสมมักจะถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้คนทำงานมีความสุขและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่น่าชื่นชมร่างกาย
มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร ดังนั้นควรมีการหยุดพัก บำรุงตัวเองทำงานอย่างพอเหมาะเพื่อป้องกันความเสื่อมของ
ร่างกายและรักษาให้มีคุณภาพเพื ่อการทำงานในระยะยาวได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ การสร้างสมดุล 
ในการทำงานและชีวิตส่วนตัวแบบ Work Life Balance นั้นเป็นสิ่งที่บุคลากรและองค์กรควรให้ความสำคัญ
เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ชีวิตสมดุล ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน การดูแลครอบครัว สุขภาพร่างกายดี 
สุขภาพจิตใจยอดเยี่ยม เมื่อทุกอย่างดีแล้วก็จะทำให้ชีวิตมีความมสุข ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กร 
ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ยิ่งขึ้นและมีบุคลากรที่มีคุณภาพช่วยสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ในระยะยาว 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีมีส่วนสร้างวินัยในการทางานที่ดี ทำให้มีระบบระเบียบ 

ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี ทำให้บุคลากรทำงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ในระยะยาว การส่งเสริมความสมดุลชีวิตกับการทำงานสามารถ
ทำได้หลายวิธี บุคลากรที่มีสมดุลชีวิตที่ดีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างดีเยี่ยมในระยะยาว 

ข้อเสนอ 
ผู้บริหารกำหนดนโยบายสำคัญ ๆ การวางแผนเป้าหมายอย่างชัดเจน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

“องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โภชนาการดี สามัคคีมีความสุข  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซิม” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข โภชนาการดี สามัคคีมีความสุขเป็นแนวคิดหลักที่มุ ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็น 
คนที่มีความสุขและมีความสามัคคี เพราะคน คือ หัวใจหลักขององค์กร หากคนทำงานมีการบริโภคอาหาร 
ตามหลักโภคชนาการมีความสามัคคีความสุขก็จะตามมา นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วย 
ความหมายขององค์กรแห่งความสุข คือ เป็นองค์กรที ่มีการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาคนในองค์กร 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกายใจ สังคมและจิตปัญญาย่อมส่งผลดีต่อ 

ผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั ่งยืน การสร้าง
ความสุข การมีโภชนาการที่ดี มีความสามัคคีในที่ทำงาน นับว่าเป็นปจัจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุง่เน้นให้
บุคลากร ทุกคนในองค์กรมีการนำวัตถุดิบที่ครอบครัวตนเองผลิตปลอดสารพิษ นำมาปรุงเป็นอาหารกลางวัน
สุกสะอาด แล้วแบ่งกันรับประทานในที่ทำงานและนำกลับไปทานกับครอบครัวที่บ้าน ความสุขในการทำงาน
ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความ
ตึงเครียดจากการทำงานและสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองคกรความสุขที่เกิดขึ้นจากการรับประทาน
อาหารอิ่มท่ีมีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ความสามัคคี การแบ่งปัน การทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อ
เลี ้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี ่ยนและพัฒนาในแนวโนมที ่ด ีขึ ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซิม 
ให้ความสำคัญกับการสร้างความสุข โภชนาการดี ความสามัคคีมีความสุขให้กับบุคลากร โดย ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซิมเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุขสามัคคีมีความสุข ซึ่งได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และไม้ผลรวมกันอย่างน้อยครอบครัวละ  5 ชนิด  
โดยนำวัตถุดิบตามฤดูกาลมาแบ่งปันและปรุงเป็นอาหารประทานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซิม 
เพื ่อให้บุคลากรมีแนวทางการรับประทานอาหารปลอดสารพิษและถูกหลักโภชนาการ มีความสามัคคี  
เกิดความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากข้ึนด้วย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
การมีโภชนาการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความสามัคคีของคนทำงาน 

ถือเป็นเรื ่องสำคัญของทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้าง 
องคก์รแหง่ความสุขตอ่ไป หากผู้บริหารหรือผู้นำองคก์รหรือหน่วยงานใด ไม่ไดใ้ห้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่ชัดเจน 
ย่อมเปน็เรื่องยากที่จะนำพาองค์กรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได ้

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ควรหากิจกรรมหลากหลายที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันไดเ้พ่ือความสัมพันธ์อันดี 
4. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่าง ๆ 

จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ไดก้ิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนัง  

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
ภาคีเครือข่ายกับการรับบริการวัคซีนโควิดในชุมชน “ไทนาหนัง ฮักแพง เบิ้งแยง บ่ถิ่มกัน” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การรับวัคซีนโควิด 19 เป็นวาระแห่งชาติ ที่ชุมชนต้องดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสำคัญ 
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการระดมความคิด พลังกาย พลังใจและ
ทรัพยากรในชุมชนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลสภาพท้องถิ่น ความต้องการและ
เจตคติของประชาชน ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมติดตามและประเมินผลของการพัฒนาแล้ว จะทำให้ประชาชนยอมรับแผนงาน/
โครงสร้างการพัฒนานั้น โดยใช้หลักองค์กรรัฐสนับสนุน ให้คำแนะนำ อธิบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการกำหนดนโยบาย วางแผน แนวทาง การดำเนินการและติดตามประเมินผล โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
สร้างภูมิคุ ้มกันหมู่ในชุมชน ตามสโลแกน “ไทนาหนัง ฮักแพง เบิ้งแยง บ่ถิ่มกัน”ผลการดำเนินงานทุกคน 
ให้ความร่วมมือร่วมใจและมีความพ่ึงพอใจในระดับดีเยี่ยม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ทุกคนมีส่วนร่วมเกิดภาวะผู้นำร่วม เป็นตัวอย่าง ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบและให้ความสำคัญ

ในการดำเนินงานทั้งในชุมชนหน่วยงานและครอบครัว 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
“ไทนาหนัง ฮักแพง เบิ้งแยง บ่ถิ่มกัน” ทำให้การรับวัคซีนที่เป็นเรื่องยากในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มป่วย  

7 กลุ่มโรคและเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายถึ งร้อยละ 40 %  
ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อันเนื่องมาจากเกิดภาวะผู้นำร่วม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสวย  

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
“หมู่บ้านวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สถานการณ์โรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นกลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาสำคัญท่ีมีการจัดลำดับ
ความสำคัญในพื้นที่ การแก้ไขปัญหา โดยการทำงานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรมีความผูกพันและสามัคคีของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านปากสวย อสม. กับชุมชนได้มีแนวคิด
การแก้ไขปัญหา โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมจึงมีการดำเนินงาน หมู่บ้านต้นแบบนำร่อง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโคก
หมู่ 9 บ้านโคกเจริญ หมู่ 16 ตำบลวัดหลวง โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพรวิทยาและวัดโคกสุข คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน โดยนายอำเภอโพนพิสัย ประกอบด้วย ผู ้ใหญ่บ้าน หมู่  8, 9, 11, หมู่ 16 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา อสม. หมู่ 9 อสม. หมู่ 16 ไวยาวัจกรวัดโคกสุข และที่ปรึกษา 
ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านปากสวยให้ดำเนินการวัตถุประสงค์ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง การใช้ยาสมเหตุผลและการป้องกันโรคติดต่อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมายเด็กนักเรียนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง จำนวน 84 คน  
ผลการศึกษาก่อนและหลังจากดำเนินครบ 6 เดือน พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมเกี่ยวกับเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง การใช้ยาสมเหตุผลและโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มขึ้นทุกด้าน และระดับพฤติกรรม
การลดเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมการป้องกันโควิด - 19 เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
คณะกรรมการ มีการกากับติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านวิถีใหม่ห่างไกล NCDs เดือนละ 1 ครั้ง 

ประเมินมาตรการ ลดเค็ม ออกกำลังกายและงานบุญงานกีฬาปลอดเหล้าให้ครอบคลุม หมู่บ้าน วัด โรงเรียน 
นำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุม พชต.วัดหลวงทุก 2 เดือน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
ควรมีการขยายผลไปยังหมู่บ้านให้ครบอีก 8 หมู่บ้านในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลบ้านปากสวย 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว  

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
องค์กรสร้างสุข “คนทำงานมีความสุขกับการทำงาน งานสำเร็จได้เพราะคนมีความสุข” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุขเพราะคน คือ หัวใจ
หลักขององค์กร คนทำงานมีความสุข นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงาน โดยการส่งเสริมและพัฒนา
คนในองค์กรให ้มีค ุณภาพชีว ิตที ่ด ี ครอบคลุมทั ้งด ้านกาย-ใจ สังคมและจิตปัญญา ย่อมส่งผลดีต่อ 
ผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน 
การสร้างความสุขในที่ทำงานนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ้งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร 
มีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมาย 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความตึงเครียดจากการทำงานและสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองคกรความสุข
ที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤตกิรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโนมที่ดีข้ึน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว ได้ให้ความสำคัญอันดับหนึ่งในเรื ่ององค์กรแห่งความสุข  
ตามสโลแกน “คำสำราญงานสำเร็จครอบครัวอบอุ่น” รพสต. เป็นบ้านหลังที่ 2 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ทุกคนในองค์กร รับทราบนโยบายร่วมกันและร่วมกันปฏิบัติงานอย่างมีความสุขไม่มีข้อขัดแย้งในองค์กร 

แบ่งหน้าที่กันทำงาน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้บริหารควรให้ความใสใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันไดเ้พ่ือความสัมพันธ์อันดี 
3. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่าง ๆ  

จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ไดก้ิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 
4. บางกิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถาณการณ์โรคระบาด 
5. กิจกรรมเน้นเชิงรุกควบคุมโรคระบาด แต่งานประจำต้องทำ ประเมินผลงานก็ต้องทำ ควรลดบาง

กิจกรรมที่ไม่จำเป็นลงบ้าง เจ้าหน้าที่เกิดภาวะเครียดบางเวลา 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง (บ้านร่องโน) 

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
“ขับเคลื่อนด้วยความรัก เริ่มต้นด้วยความสุข ปลายทางจะมีแต่ความสำเร็จ” 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

การทำงานด้วยความรัก จะเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ผูกพัน 
และสามัคคีกันในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องโน ทำให้เกิดความสุขในการทำงาน 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องได้มีแนวคิดให้บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพอันดีร่วมกัน โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรม  
 1. การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันใน รพ.สต. โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด ในการนำ
เมนูอาหารที ่จะจัดเตรียมไว้รับประทานในมื ้อกลางวันร่วมกัน และปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้
รับประทานเองที่ รพ.สต. เพื่อเป็นการปลูกฝังการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่านิยมไม่ใช้โฟม ไม่ใช้ถุงพลาสติก และ
เป็นการลดโลกร้อน อีกทั้ง บุคลากรได้พูดคุยมีสัมพันธ์กันมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระงานอาจต้อง
แยกกันไปคนละที่อาจทำให้บุคลากรมีสัมพันธภาพกันน้อยลง การรับประทานร่วมกันทำให้เจ้าหน้าที่  
มีสัมพันธภาพกันมากข้ึน และได้พุดคุยประสานเรื่องงานราชการด้วย 
 2. การออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพุธ ในเวลา 15.30 น. เพื ่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
ในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 3. การจัดทริปทำบุญไหว้พระ เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดร่วมกันในแบบครอบครัวใหญ่ ภายใต้ 
Concept (We are kudbong Family)  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ทุกคนในหน่วยงาน ให้ความร่วมมือร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกันสร้างความสุข สนุกกับ
กิจกรรมที่ทำ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประดุจดั่งคนในครอบครัวเดียวกัน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 แนวทางการสร้างความสุขในการทำงานนี้ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ และ อสม.  
ในพื้นที่สร้างโอกาสและกิจกรรมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ และ อสม. เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีกันในหมู่คณะ 
ของคนทำงานด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนคนตำบลทุ่งหลวง เช่น กิจกรรมการกินข้าวซุมกันหลังเลิกประชุม
ประจำเดือน กิจกรรมร่วมทำบุญในเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เป็นต้น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์  

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในเขต รพ.สต.บ้านโพธิ์  

“กลับบ้านโพธิ์ อุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในปัจจุบัน 

ที่มีการระบาดและได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จังหวัดหนองคายได้พบและรายงายจำนวนผู้ติดเชื้ออย่าง
ต่อเนื่องและมีประชาชนที่เดินทางเข้ามาในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านโพธิ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด จำนวน 4 จังหวัดและพื้นที ่ควบคุมสูงสุด จำนวน 11 จังหวัด ที ่ต้องรายงานตัวต่อกำนัน 
ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้นำชุมชน อสม.และ จนท.รพ.สต.บ้านโพธิ ์ และต้องกักตัวที ่บ้านหรือที ่พักอาศัย (Home 
Quarantine) อย่างเคร่งครัด อย่างน้อย 14 วัน โดยแยกห้องพัก ห้องสุขา อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ฯลฯ เพื่อให้
เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ ตามสโลแกน ที ่ว่า “กลับบ้านโพธิ์ อุ ่นใจ 
ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”จากผลการดำเนินงานดังกล่าวประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้ามาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ให้ความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอย่างดี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลเสีย 

ที่จะเกิดข้ึนในชุมชน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
“กลับบ้านโพธิ์ อุ่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”ทำให้การกักตัวของกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มที่ไม่ยอมกักตัว 

มีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวและผลเสียที่ตามมากับชุมชนมากขึ้นอันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ  

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
“การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว  และพบว่า 
การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่พบผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่แล้วและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้มากข้ึน อัตราป่วยด้วย
โรควัณโรคลดลงจากปีท่ีแล้ว ผู้ป่วยเข้าถึงกระบวนรักษาได้จากการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 

 
กลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด 

ได้รับการ 
คัดกรอง CXR 

CXR 
ผิดปกติ 

ตรวจเสมหะ 
เสมหะ
ผิดปกติ 

เข้าสู่กระบวน 
การรักษา 

ปี 2563 234 คน 186 คน 24 คน 24 คน 0 คน 0 คน 
ปี 2564 234 คน 24 คน 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การพัฒนารูปแบบใหม่ในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นและมีการพัฒนาศักยภาพ 

อสม. ในการติดตามค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และกำกับการกินยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเดิม แนวทางใหม่ 
รพ.สต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด รพ.สต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
รพ.สต.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ รพ.สต.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี 
กลุ่มท่ีมีคะแนนมากกว่า 3 คะแนน พบแพทย์ที่  
รพ.สต. แพทย์ประจำรพ.สต.ประเมินและส่งต่อ CXR 

รพ.สต.ส่งเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดท่ีจะ CXR  
ให้ผู้รับชอบระดับอำเภอ 

จัดทำแผน CXR ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอจัดแผน CXR เคลื่อนที่ 
ออกพ้ืนที่ 6 จุด 

คนไข้เดินทางมา CXR ที่ รพ.ด้วยตัวเองตามแผน CXR 
เดินทางกลับบ้าน 

กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดรับการ CXR ในพ้ืนที่ไม่ต้อง
เดนิทางมา รพ.เอง 

แพทย์อ่านแผ่นเอกเรย์เสร็จ รพ.แจ้งผลคืนข้อมูลมายัง 
รพ.สต. 

แพทย์อ่านแผ่นเอกเรย์เสร็จ รพ.แจ้งผลคืนข้อมูล
มายัง รพ.สต. 

คนไข้ที่ผล CXR ผิดปกติ รพ.สต.ดำเนินการเก็บเสมหะ
ส่งตรวจ รพ. 

คนไข้ที่ผล CXR ผิดปกติ รพ.สต.ดำเนินการ 
เก็บเสมหะส่งตรวจ รพ. 

รพ.ดำเนินการตรวจเสมหะแจ้งผลคืนข้อมูลให้ รพ.สต. รพ.ดำเนินการตรวจเสมหะแจ้งผลคืนข้อมูลให้  
รพ.สต. 

รพ.สต.แจ้งผลคนไข้และนัดเข้ารับการรักษาคลินิค 
วัณโรค 

รพ.สต.แจ้งผลคนไข้และนัดเข้ารับการรักษา
คลินิควัณโรค 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
การดำเนินงานมีความล่าช้าในการอ่านผล CXR เนื่องจากมีปริมาณมากในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ควรวางแผนในการจัดหาบุคลากรเพ่ือมาดำเนินงานให้เพียงพอเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ้ง ตำบลกุดบง  

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
“องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) ในการทำงาน 

ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ้ง” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
รพ.สต.บ้านหนองกุ ้ง ตำบลกุดบง จัดทำกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมให้รพ.สต.บ้านหนองกุ ้งเป็นองค์กร 

แห่งความสุขเป็นแนวคิดหลักที่มุ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุขเพราะคนคือหัวใจหลักขององค์กร  
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับหรือตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม หากคนทำงานมีความสุข นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพ
ของการทำงานด้วย ความหมายขององค์กรแห่งความสุขคือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกายใจ สังคมและจิตปัญญา ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิต
ขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ท ำงาน 
นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการท ำงาน 
ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความ
ตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กรความสุขที ่เกิดขึ้นจากการทำงาน
เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น รพ.สต.บ้านหนองกุ้ง 
ตำบลกุดบงให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับบุคลากร โดยมีนายอลงกร เจริญใจ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุ้ง เป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข จึงได้ดำเนินการ
จัดทำกิจกรรม “องค์กรสร้างสุข” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในรพ.สต.บ้านหนองกุ้ง ตำบลกุดบง มีแนวทางในการ
เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันธ์ต่อ
องค์กรมากขึ้น เช่น กิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน กิจกรรมในการออกกำลังกายร่วมกัน 
กิจกรรมการช่วยเหลืองานระหว่างพี ่น้องในหน่วยงาน กิจกรรมให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ กิจกรรมสนับสนุนการออมเป็นต้น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
รพ.สต.บ้านหนองกุ้ง ตำบลกุดบง การกำหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงานถือ

เป็นนโยบายสำคัญ และเป็นวาระสำคัญของทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการ
ปฏิบัติในการสร้างองค์กรแห่งความสุขต่อไป หากผู ้บริหารหรือผู ้น ำองค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ให้
ความสำคัญในเรื่องนี้ที่ชัดเจน ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะนำพาองค์กรไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้ 

นโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนทางานของเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านหนองกุ้ง 
1. นโยบายพี่ช่วยน้องเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดูแลงานร่วมกับน้องลูกจ้างไม่ปล่อยให้น้องท ำงาน 

ตามลำพัง 
2. นโยบายการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน 
3. ส่งเสริมและมีกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 
4. นโยบายดูแลคุณภาพชีวิตในระหว่างทำงานเช่น ร่วมงานจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น  ๆ  

เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี 
5. นโยบายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานให้กับประชาชนดุจญาติพี่น้อง 

497



6. กิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทุกวันที่มีโอกาสเหมาะสม 
7. กิจกรรมการประชุมประจำเดือนเพื่อนรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาในระหว่างการทำงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาและการให้กำลังใจ 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านหนองกุ้ง ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2. ผอ.รพ.สต.บ้านหนองกุ ้งและเจ้าหน้าที ่ทุกคนในองค์กรควรให้ความใส่ใจและเห็นความสำคัญ 

ในกิจกรรมต่าง ๆ 
3. เพื ่อการมีกิจกรรมที่ต่อเนื ่องและยั ่งยืน ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำร่วมกันได้เพ่ือ

ความสัมพันธ์อันด ี
4. ควรมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความสุขในประเด็นต่าง ๆ  

จากบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ได้กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของบุคลากรมากที่สุด 
5. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง   

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
“ซุมข้าวม้ือเที่ยง พอเพียง เป็นองค์กรแห่งความสุข” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การทำงานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
โภชนาการดี บุคลากรมีความผูกพันและสามัคคีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมช้างได้มีแนวคิด 
ให้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยทุกคนมีส่วนร่วมนาเสนอออกความคิดเห็นเมนูอาหารร่วมกัน 
หรือห่อข้าวมารับประทานร่วมกัน เพื่อเป็นการปลูกฝังการประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
ไม่ใช้โฟม ไม่ใช้ถุงพลาสติกและเป็นการลดโลกร้อน สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีภาระงานต้องแยกกันอยู่ 
ภาระงานทำให้บุคลากรมีสัมพันธภาพกันน้อยลง การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันได้พูดคุยประสาน  
เรื่องงานราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพกันเพ่ิมมากข้ึน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ทุกคนในหน่วยงานให้ความร่วมมือ มีสัมพันธภาพที่ดี มีความพอเพียง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและ

เป็นองค์กรแห่งความสุข 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
นำแนวทางในการสร้างความสุขนี้ขยายผลไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่องค์กรต่าง ๆ 

ครอบครัวเป็นต้น ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มเติมให้บุคลากรสามารถทำร่วมกันได้ เช่น การออกกำลังกาย
ร่วมกันหลังเลิกงานเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม มีความสัมพันธ์อันดี 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระพัง  

อำเภอโพนพิสัย   จังหวัดหนองคาย 
“องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงสระพัง” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุขเป็นแนวคิดหลักที ่มุ ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุขเพราะคน  คือ  
หัวใจหลักขององค์กร หากคนทำงานมีความสุขนั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วย ความหมาย
ขององค์กรแห่งความสุข คือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุม 
ทั้งด้านกายใจ สังคม และจิตปัญญา ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุก 
ในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 

การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน 
ในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมาย 
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กร
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้ม
ที่ดีขึ ้น ทำให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กร 
แห่งความสุขนั้น ประกอบด้วย 1) คนทำงานมีความสุข Happy People 2) ที่ทำงานน่าอยู่ Happy Home  
3) ชุมชนสมานฉันท์ Happy Teamwork และเป้าหมายของการส่งเสริมให้คนทำงานมีความสุข Happy 
People คือบุคลากรสามารถจัดสมดุลความสุขในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ความสุขของตนเอง ความสุข
ของครอบครัว และความสุขขององค์กร/สังคม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระพังให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขให้กับบุคลากร  
โดยนายวีระพงษ์ สุโนภักดิ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระพัง เป็นผู้นำพาองค์กร
ไปสู่องคก์รแห่งความสุข จึงได้จัดทำกิจกรรม “องค์กรสร้างสุข” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการเสริมสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น
ด้วย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การกำหนดนโยบายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำงาน ถือเป็นนโยบายสำคัญ และเป็นวาระ
สำคัญของทุกองค์กรหรือหน่วยงาน เพื ่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติในการสร้างองค์กร  
แห่งความสุขต่อไป หากผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที ่ชัดเจน  
ยอมเป็นเรื่องยากที่จะนำพาองค์กรไปถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 2. ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจ และเห็นความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ  
 3. ควรหากิจกรรมที่บุคลากรสามารถทำรวมกันได้ เพ่ือความสัมพันธ์อันดี 
 4. ควรมีการสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรดำเนินการสร้างความต้องการของบุคลากร  
มากที่สุด 
 5. ควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าต่างคำ  

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
“องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าต่างคำ” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
องค์กรแห่งความสุขเป็นแนวคิดหลักที ่มุ ่งสร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุขเพราะคน  คือ  

หัวใจหลักขององค์กร หากคนทำงานมีความสุข นั่นจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานด้วย ความหมาย
ขององค์กรแห่งความสุขคือเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุม 
ทั้งด้านกายใจสังคมและจิตปัญญา ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกของ
ครอบครัวชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขท่ียั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทำงานนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการ
บริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากร ทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงานความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิด 
การรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงานและ
สภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร ความสุขที ่เกิดขึ ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี ้ยง 
ให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าต่างคำ  
โดย นายวุฒิภิวัตน์ คำหงส์ษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าต่างคำ ให้ความสำคัญ 
กับการสร้างความสุขให้กับบุคลากร โดยเน้นการทำงานเป็นทีมถือหลักเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนพี่น้อง
เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ทุกคนทุกตำแหน่ง มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งความสุขและสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพแบบองค์รวม 
ที่ดียิ่งข้ึน โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรม ดังนี้ 

1. รับประทานอาหารร่วมกันใน รพ.สต. 
2. มีรางวัลหรือของขวัญมอบให้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกกำลังกาย เพ่ือสุขภาพที่ดี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ทุกคนในหน่วยงานให้ความร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับเพ่ือนร่วมงาน

และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประดุจดั่งคนในครอบครัวเดียวกัน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
- ควรมีการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างพลังเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเพื่อการทำงานที่มีความสุข เมื่อบุคลากรมีความสุขในการ

ทำงานจะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพในภาคประชาชนให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นและสามารถทำงานร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

501



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างนางขาว  

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
“ฮักแพง แบ่งปัน ซุมข้าวกันม้ือเที่ยง” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การทำงานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความผูกพันและ
สามัคคีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างนางขาว นางนิรวรรณ อุดมวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างนางขาวได้มีแนวคิดให้มีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันทุกวัน โดยให้ทุกคน  
ห่อข้าวมารับประทานร่วมกันในมื้อเที่ยง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปลูกฝังค่านิยมในการอดออม อีกทั้งบุคลากร  
ได้พูดคุยมีสัมพันธ์กันมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่พักอยู่ในพื้นที่และกับไปรับประทานอาหารที่บ้านและภาระ
งานทำให้บุคลากรมีสัมพันธ์ภาพกันน้อยลง การรับประทานร่วมกันทำให้เจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพกันมากขึ้น 
และได้พูดคุยประสานเรื่องงานราชการและพุดคุยปรึกษาหารือกันด้วย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายขององค์กร การปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีและมีการติดตาม

ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยต่อมาคือความร่วมมือของบุคลากร ซึ่งโดยธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.  
สร้างนางขาว เราอยู่กันแบบพ่ีแบบน้องเป็นครอบครัว ฮักแพง แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความเสียสละและ 
ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาวัฒนธรรมองค์กรเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความสุขในองค์กรจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
ควรเพิ่มกิจกรรมอ่ืนในการสร้างสุขในองค์กร เพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง  จังหวัดหนองคาย 

“การควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
ประชาชนกลุ่มเสี ่ยงเข้าถึงบริการการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้มากขึ้นกว่าปีที ่แล้ว  และพบว่า 

การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่พบผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่แล้วและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้มากขึ้น อัตราป่วยด้วย
โรควัณโรคลดลงจากปีที่แล้ว ผู้ป่วยเข้าถึงกระบวนรักษาได้จากการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 

 
กลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด 

ได้รับการ 
คัดกรอง CXR 

CXR 
ผิดปกติ 

ตรวจ
เสมหะ 

เสมหะ
ผิดปกติ 

เข้าสู่กระบวน 
การรักษา 

ปี 2563 825 คน 29 คน 8 คน 8 คน 1 คน 1 คน 
ปี 2564 836 คน 44 คน 17 คน 17 คน 9 คน 1 คน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การพัฒนารูปแบบใหม่ในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นและมีการพัฒนาศักยภาพ 

อสม. ในการติดตามค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และกำกับการกินยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเดิม แนวทางใหม่ 
รพ.สต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด รพ.สต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
รพ.สต.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี รพ.สต.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ 
กลุ่มท่ีมีคะแนนมากกว่า 3 คะแนน พบแพทย์ที่  
รพ.สต. แพทย์ประจำ รพ.สต.ประเมิณ และส่งต่อ CXR 

รพ.สต.ส่งเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดท่ีจะ CXR  
ให้ผู้รับชอบระดับอำเภอ 

จัดทำแผน CXR ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอจัดแผน CXR เคลื่อนที่ 
ออกพ้ืนที่ 6 จุด 

คนไข้เดินทางมา CXR ที่ รพ.ด้วยตัวเองตามแผน CXR 
เดินทางกลับบ้าน 

กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดรับการ CXR ในพ้ืนที่ไม่ต้อง
เดินทางมา รพ.เอง 

แพทย์อ่านแผ่นเอกเรย์เสร็จ รพ.แจ้งผลคืนข้อมูลมายัง 
รพ.สต. 

แพทย์อ่านแผ่นเอกเรย์เสร็จ รพ.แจ้งผลคืน
ข้อมูลมายัง รพ.สต. 

คนไข้ที่ผล CXR ผิดปกติ รพ.สต.ดำเนินการเก็บเสมหะ
ส่งตรวจ รพ. 

คนไข้ที่ผล CXR ผิดปกติ รพ.สต.ดำเนินการ 
เก็บเสมหะส่งตรวจ รพ. 

รพ.ดำเนินการตรวจเสมหะ แจ้งผลคืนข้อมูลให้ รพ.สต. รพ.ดำเนินการตรวจเสมหะ แจ้งผลคืนข้อมูลให้ 
รพ.สต. 

รพ.สต.แจ้งผลคนไข้และนัดเข้ารับการรักษาคลินิค 
วัณโรค 

รพ.สต.แจ้งผลคนไข้และนัดเข้ารับการรักษา
คลินิควัณโรค 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
การดำเนินงานมีความล่าช้าในการอ่านผล CXR เนื่องจากมีปริมาณมากในการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ควรวางแผนในการจัดหาบุคลากรเพ่ือมาดำเนินงานให้เพียงพอ เพ่ือให้ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำรุ่งเรือง  

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 
“ทำงานอย่างไรให้ชีวิตสมดุลในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

เมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเจ้าหน้าที่ต้องทำงานภายใต้ความเสี่ยงและความกดดันทุกทาง 
ดังนั้นควรมีการหยุดพักบำรุงตัวเองทำงานอย่างพอเหมาะเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายและรักษา 
ให้มีคุณภาพเพ่ือการทำงานในระยะยาวได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ การสร้างสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว
แบบ Work Life Balance นั้นเป็นสิ่งที่บุคลากรและองค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ชีวิตสมดุล 
ประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน การดูแลครอบครัวสุขภาพร่างกายดี สุขภาพจิตใจยอดเยี่ยม เมื่อทุกอย่าง
ดีแล้วก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ยิ่งขึ้น 
และมีบุคลากรที่มีคุณภาพช่วยสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ในระยะยาวและที่สำคัญการมีภาคีเครือข่าย 
ที่มีความเสียสละและมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ชีวิตคนทำงานสมดุลได้การจัดแผนปฏิบัติงาน
สำหรับบุคลากรเป็นรายบุคคล ทำให้การทำงานได้ครอบคลุมทันเวลามีประสิทธิ์ภาพ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การแบ่งเวลาในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีมีส่วนสร้างวินัยในการทำงานที่ดี ทำให้มีระบบระเบียบ 

ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี ทำให้บุคลากรทางานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ในระยะยาว การส่งเสริมความสมดุลชีวิตกับการทำงานสามารถ
ทำได้หลายวิธีบุคลากรที่มีสมดุลชีวิตที่ดีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างดีเยี่ยมในระยะยาว 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
ผู้บริหารควรกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่สำคัญต้องมีความจริงใจในการ

ดำเนินการด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

504



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย   

จังหวัดหนองคาย 
“คนสำราญ งานสำเร็จ เพราะเราคือครอบครัวกุดบง” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

การทำงานอย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ผูกพันและ
สามัคคีกันในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบง นางสมจิตร บุญยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดบง ได้มีแนวคิดให้บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี ร่วมกัน  
โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรม 
 1. การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในรพ.สต.โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด หรือเสนอ
เมนูอาหารที่จะจัดเตรียมไว้รับประทานในมื้อกลางวันร่วมกัน มีส่วนร่วมในการจัดหาวัตถุดิบมาประกอบอาหาร
และปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่รพ.สต. เพื่อเป็นการปลูกฝังการประหยัดค่าใช้จ่าย
ค่านิยมไม่ใช้โฟม ไม่ใช้ถุงพลาสติกและเป็นการลดโลกร้อน อีกทั้งบุคลากรได้พูดคุยมีสัมพันธ์กันมากขึ้น 
เนื ่องจากเจ้าหน้าที ่มีภาระงานอาจต้องแยกกันไปคนละที่อาจทำให้บุคลากรมีสัมพันธ์ภาพกันน้อยลง  
การรับประทานร่วมกันทำให้เจ้าหน้าที่มีสัมพันธภาพกันมากข้ึนและได้พูดคุยประสานเรื่องงานราชการด้วย 
 2. การออกกำลังกายร่วมกันในเวลา 15.30 น. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน 
ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 3. การจัดทริปทำบุญไหว้พระ เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจวันในหยุดร่วมกันในแบบครอบครัวใหญ่ ภายใต้ 
Concept (We are kudbong Family) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ทุกคนในหน่วยงานให้ความร่วมมือร่วมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกันสร้างความสนุกสร้างเสียง

หัวเราะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประดุจดั่งคนในครอบครัวเดียวกัน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
นำแนวทางการสร้างความสุขในการทำงานนี้ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ และคณะ อสม. 

สร้างโอกาส และกิจกรรมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ และ อสม. เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีกันในหมู่ค ณะของ
คนทำงานด้านสุขภาพ เพื่อประชาชนคนกุดบง เช่น กิจกรรม การกินข้าวซุมกันหลังเลิกประชุม ประจำเดือน 
เป็นต้น 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

“โรงพยาบาลสุรินทร์องค์กรแห่งความสุข” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนา

องค์การให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพสูงสามารถรับมือและแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การที่นําพาองค์การสู่ความสำเร็จ โดยองค์การใด ๆ  
ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ อมส่งผลต่อความสำเร็จในภาพรวม  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีคุณประโยชน์อย่างสูงและเป็นตัวแปรชี้วัดความสำเร็จขององค์การ 
ในอนาคตได้อย่างดีซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและการบริหารความแตกต่างของบุคลากรภายในองค์การแล้วยังมุ่งส่งเสริมและจัดการ 
ให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขด้วยทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรการบริหารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญ
มากที่สุดเพราะมนุษย์คือผู้ที่นําเอาทรัพยากรอื่น ได้แก่ เงิน วัสดุ อุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังเป็น  
ผู้กำหนดเป้าหมาย วางแผนและลงมือปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะ 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างราบรื่น จะเป็นส่วนช่วยผลักดันให้องค์การก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว พนักงานในองค์การจะทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็ต่อเมื่อพวกเขามีความสุข ดังนั้น  การสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happiness at 
workplace) จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดําเนินงานขององค์กร เนื่องจากเมื่อองค์การได้มีการลงทุน
เพ่ือสร้างบรรยากาศให้คนทํางานมีความสุขถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า การสร้าง บรรยากาศให้
เกิดความสุขในการทำงานเป็นประโยชน์ทั้งคนงานและนายจ้าง โดยเชื่อว่า คนที่มีความสุขหรือ องค์การที่มี
บรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่าง  ๆ เช่น การเพิ่ม ผลผลิต  
การเพิ ่มคุณภาพ เพิ ่มยอด ความพึงพอใจของลูกค้า สร้างสรรค์และนวัตกรรม สามารถปรับตัวได้ดี  
มีความยืดหยุ่นสูง ลดความสูญเสีย ลดการขาดหรือลางาน ลดความเครียดของคนงาน ลดอุบัติเหตุและโรคจาก 
การทำงานเป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้องค์การมีการดําเนินงานอย่างราบรื่น และส่งผลให้องค์การประสบ 
ผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น สิ่งที่องค์การควรตระหนักอยู่เสมอ คือ องค์การจะพัฒนาอย่างไร 
เพื่อจูงใจและ ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ขณะเดียวกันก็พยายาม 
สร้างและรักษาไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยพยายามสร้างความสุขในการท ำงานของบุคลากร 
ให้มากขึ ้นด้วยการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกําลังใจในการทำงาน เพราะองค์การและบุคลากรต้องมี
ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  

การทำงานอย่างมีความสุข (Happiness at the Workplace) เป็นสิ ่งที ่พนักงานทุกคนในองค์กร 
ต่าง ปรารถนา หากพนักงานได้ทำงานในที่ทำงานที่มีความสุขแล้วนั้นจะรู้สึกผูกพัน สนุกสนาน ตรงกันข้าม
หากพนักงานไม่มีความสุขย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่เพียงส่งผลให้กับตัวพนักงานเอง ยังส่งผลไปยังองค์กร
อีกด้วย ซึ่งแสดงผลออกมาในรูปของอัตราการลาออก อัตราการป่วย สาย ลา ขาด ที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ 
แล้วยังสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของทั ้งพนักงานและองค์กรอีกด้วย หลักคิดที่ สำคัญขององค์กร 
แห่งความสุข ก็คือมุ่งดําเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทํางานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลส ำคัญและ 
เป็นกําลังหลักของทั ้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคมมีการส่งเสริมและพัฒนานโยบาย การสร้าง  
องค์ความรู้ และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทํางาน ด้วยเห็นความสำคัญว่า 
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เมื่อคนทํางานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว
ชุมชนส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน  

ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมความสุขของคนทํางานโรงพยาบาลสุรินทร์จึงได้จัดโ ครงการ 
โรงพยาบาลสุรินทร์องค์กรแห่งความสุขขึ้น เพื่อนําพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุขซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยง  
ของภาระหน้าที่ความริเริ ่มสร้างสรรค์ด้วยจิตอาสาเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทำงานส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพและเพ่ือสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์มีความสุขมีขวัญและกําลังใจในการทำงานเกิดจากความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน  
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร  
3. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากรเกิดเจตคติที่ดีในการทำงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร เสริมสร้าง

บรรยากาศการทำงานที่มีความสุขและความสามัคคีในหมู่คณะ  

ผลการประเมินความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ 

 

ในปี 2561 โรงพยาบาลสุรินทร์ได้มีการประเมินความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์ พบว่า
บุคลากรมีความสุขในแต่ละมิติ ดังนี้ Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ร้อยละ 
64.23 Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน ร้อยละ 64.32 Happy Soul (ทางสงบ)  
มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ร้อยละ 71.73 Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อน
คลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ร้อยละ 55.23 Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนา
ตนเองตลอดเวลา ร้อยละ 62.61 Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ร้อยละ 48.20 
Happy Family ครอบครัวดี) มีครอบครัวที ่อบอุ ่นและมั ่นคง ร้อยละ 63.99 Happy Society (สังคมดี)  
มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย ร้อยละ 63.57 และความสุขในภาพรวมของ
บุคลากรอยู่ที่ ร้อยละ 62.15 โดยสรุปแล้ว  
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- Gen X มีเจ้าหน้าที่มากที่สุดและมีความสุขมากท่ีสุด  
- มิติสุขภาพการเงินมีความสุขน้อยท่ีสุดใน Gen Y และวิชาชีพอ่ืนๆ  
- ความผูกพันองค์กรและความสุขด้านการเงินแปรผันตามรายได้น้อยกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน แต่เงินเดือน

มากกว่า 1 แสนความสุขด้านการเงินลดลงอยู่ที่ร้อยละ 51.35 
- เจ้าหน้าที่มีความสุขด้านจิตวิญญาณสูงที่สุดในจำนวน 9 มิติ แสดงถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 

สุรินทร์มีความตระหนักในด้านคุณธรรมและศีลธรรม รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณมาก  
ในปี 2562 โรงพยาบาลสุรินทร์ได้มีการประเมินความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์ พบว่า

บุคลากรมีความสุขในแต่ละมิติดังนี้ Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ร้อยละ 
59.93 Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน ร้อยละ 68.87 Happy Soul (ทาง สงบ)  
มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ร้อยละ 62.35 Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อน
คลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ร้อยละ 51.41 Happy Brain (หาความรู้) การศึกษาหาความรู้ พัฒนา
ตนเองตลอดเวลา ร้อยละ 62.84 Happy Money (ปลอดหนี้) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ ร้อยละ 47.42 
Happy Family ครอบครัวดี) มีครอบครัวที ่อบอุ ่นและมั ่นคง ร้อยละ 60.30 Happy Society (สังคมดี)  
มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย ร้อยละ 71.04 และความสุขใน  

ภาพรวมของบุคลากรอยู่ที่ ร้อยละ 60.48 โดยสรุปแล้ว  
- Gen Y มีเจ้าหน้าที่มากที่สุด และมีความสุข ความผูกพันกับองค์กรน้อยที่สุด Gen BB มีความสุข และ

ความผูกพันกับองค์กรมากท่ีสุด 
- มิติสุขภาพการเงินมีความสุขน้อยท่ีสุดใน Gen Y และวิชาชีพอ่ืนๆ  
- ความผูกพันองค์กรและความสุขด้านการเงินแปรผันตามรายได้ 
- เจ้าหน้าที่มีความสุขด้านจิตวิญญาณสูงที่สุดในจำนวน 9 มิติ แสดงถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 

สุรินทร์มีความตระหนักในด้านคุณธรรมและศีลธรรม รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณมากที่สุดถึง 
ร้อยละ 71.04 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 
ด้วย Happy Public Organization Index (HPI) ปี 2561 และ 2562 
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- สุขภาวะองค์กรโรงพยาบาลสุรินทร์ภาพรวมร้อยละ 54.15 อยู่ในช่วงกําลังพัฒนา 
- สุขภาวะองค์กรอยู่ในช่วงกําลังพัฒนา คือด้านความสำเร็จ (Success) ด้านการบริหาร (Administration) 

และด้านบรรยากาศ (Atmosphere)  
- สุขภาวะองค์กรอยู่ในช่วงต้องเพิ่มความใส่ใจคือด้านสุขภาพกาย ใจ (Body & Mind) และด้านการลงทุน 

(Investment)  
ปีงบประมาณ 2563 และปี 2564 โรงพยาบาลสุรินทร์ไม่ได้มีการประเมิน Happy Public Organization 

Index (HPI) และประเมินความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลสุรินทร์ เนื่องจากการประเมินจะต้องดำเนินการ
พร้อมกันทั่งประเทศในภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

วิธีการดําเนินงาน  
 1. ด้านนโยบายและแผน ประกาศยุทธศาสตร์ นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลองค์กรแห่งความสุข  
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุรินทร์และแจ้งเป็นเอกสารให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการขยาย 
ผลต่อ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจัดทำแผนงาน/โครงการ มีการ 
ดำเนินการตามนโยบายแผนงานโครงการ  
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565 มีดังนี้  
 โดยได้กำหนดกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลและภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลได้กำหนดพันธกิจทางยุทธศาสตร์ (Mission) ไว้ดังนี้  
 (1) การจัดบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการที่เป็นเลิศ  
 (2) ร่วมส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน พัฒนาศักยภาพการบริการปฐมภูมิ  
 (3) สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพและความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 (4) พัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องสู่มาตรฐานสากล  
และได้กำหนดเป้าประสงค์สูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal)  
 (1) ความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ 5 สาขา (สาขามะเร็ง, สาขาหัวใจ, สาขาทารกแรกเกิด, 
สาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  
 (2) ดัชนีความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการ >90 %  
 (3) ดัชนีความสุขและความม่ันคงของบุคลากร >90 %  
โดยมีค่านิยมองค์กร (Core Value) คือ SURIN  
 S : Safety : ความปลอดภัย ได้มาตรฐาน  
 U : Unity : เป็นหนึ่งเดียว รู้รักสามัคคี  
 R : Respect : ยอมรับ เคารพซึ่งกันและกัน  
 I : Integrity : ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม  
 N : Network : ร่วมมือกับเครือข่าย 
และได้กำหนดประเด็นหลักที่สำคัญหรือวาระการพัฒนาที่โรงพยาบาลจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ด้วยวิธีการของแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ดังนี้  
 (1) การจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานสากลและบริการสุขภาพ 
แบบ Convenient Health Care  
 (2) การเสริมสร้างความเป็นเลิศในบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน  
 (3) การจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้  
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 (4) การบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมร่วมอย่างเข้มแข็งสู่องค์กร 
แห่งความสุขอย่างยั่งยืน  
 (5) การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับประเทศ  
 (6) การพัฒนาโรงพยาบาลสู่องค์กรดิจิทอล องค์กรนวัตกรรมสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล  
 2. การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข มีการส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และผู้มาติดต่อราชการ สวดมนต์ เจริญสติด้วยระฆัง 
แห่งสติทุกวัน ทำบุญตักบาตร ธรรมะเสียงตามสาย เผยแพร่บทความธรรมะจัดให้มีการทำบุญถวายสังฆทาน 
ให้ธรรมะสำหรับผู้ป่วย ญาติ บุคลากรและผู้ที่สนใจทุกวันจัดมุมธรรมะที่หอผู้ป่วยและห้องพิเศษอบรมสร้างสุข
ด้วยสติ สร้างสุขปลูกผักปลอดสารพิษ นำเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง มีการบริจาคเสื้อผ้าเพื่อจําหน่าย 
ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ส่งเสริมยกย่องผู้กระทำความด ี
 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี/ องค์กรรธรรมาภิบาล/ องค์กรแห่งความสุข/ โรงพยาบาล
คุณธรรม มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจัดให้มีกองทุนสวัสดิการ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินทร์ จัดสวัสดิการอาหารกลางวันราคาประหยัดสำหรับเจ้าหน้าที่เป็นรายเดือน ๆ ละ 
400 บาทมีร้านอาหารจําหน่ายให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลถึง 30 ร้านโดยจําหน่ายราคาถูก 
พร้อมเมนูชูสุขภาพลดหวาน มัน เค็มและร้านอาหารผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Test โรงพยาบาลเป็น
องค์กรต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม มีกองทุน
ขยะ Recycle การจัดระบบการถ่ายเอกสารที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของบุคลากร เช่น  
การลดน้ำหนัก การเลิกสูบบุหรี่ การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส มีการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู บุคคลต้นแบบ  
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมให้สาธารณชนได้รับรู้ทุกเดือน หน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ เช่น ชมรมพฤหัสนี้เรามีเพื่อน ชมรมมิตรภาพบําบัด เพื่อนช่วยเพื่อนโรคหัวใจ ไต มะเร็ง  
จิตเวช ชมรมจิตอาสาสุรินทร์สร้างสุข เป็นต้น จำนวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โรงพยาบาลสุรินทร์ได้จัดให้มีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มโรค รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยระยะยาวและ  
การดูแลแบบประคับประคอง โดยมีการวางแผนจําหน่ายทุกราย มีการสอนผู้ป่วยและญาติ ให้ยืมวัสดุ อุปกรณ์ 
26 รายการมีมูลค่าถึง 6 ล้านบาท ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงระบบบริการการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องร้อยละ 90 
การดูแลผู้ป่วยระยะยาวร้อยละ 78.74 มีการทำงานทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกับทีมจิตอาสาสุรินทร์สร้างสุข 
เครือข่ายของจิตอาสาราชประชาสมาสัยในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จัดหาบ้านพักที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล 
(บ้านใจดี มีสุข บ้านพักผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยรังสีรักษา โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสุรินทร์)  
ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ ที่อยู่ระหว่างการรักษา เช่น ฉายรังสี ให้เข้าพักฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการ 
ส่งคนสำคัญกลับบ้านโดยจิตอาสาทีมผู้ใหญ่ใจดีจัดหารถพยาบาลเพื่อส่งผู้ป่วยระยะท้ายกลับไปที่บ้าน โดยไม่ 
คิดค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง PPS< ร้อยละ 30 ร้อยละ 100 โดยมี 
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ระดับจังหวัด และระดับเขต มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเขต 
สร้างทีมงาน Palliative care ในทุกโรงพยาบาลสร้างเครือข่ายและทำระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ รพศ./ 
รพท. ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ รพช./รพสต. มีการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาล 
สุรินทร์ ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ ฝึกอบรมบุคลากร ระดับเขตนครชัยบุรินทร์และระดับประเทศ 
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 4. มีแผนงานโครงการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา  
- โครงการเรียนจัดการเงินส่วนบุคคล โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2564  
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์รู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน  
 2. เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ทักษะกางวางแผนจัดการด้านการเงินให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์  
 3. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ตระหนักถึงการออม และใช้เงินอย่างถูกวิธี  
 4. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์มีความตระหนักว่าการออมเป็นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  

บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ทุกคนเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิค 19 อบรมออนไลน์แก้ไขปัญหา
ความสุขทางด้านการเงิน เรื่องเรียนจัดการเงินส่วนบุคคลกับโค้ชหนุ่ม The Money Coach จักรพงษ์ เมษพันธุ์ 
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับการอบรมที่มีต่อโครงการฯ  

บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 97.00  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ  

1. บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน เข้าใจหลักการออมเงินได้ถึงร้อยละ 100 
2. บุคลากรโรงพยาบาลสุรินทร์ได้ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารการเงินว่าจะบริหารเงินอย่างไรให้เป็นสุข  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนทั้งคน เงิน ของและให้โอกาสและให้อิสระในการดําเนินงานแก่คณะกรรมการ

ดําเนินงานส่งเสริมความสุขของคนทํางาน  
2. มีการทำงานเป็นทีมและคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมสร้างสุข 
3. ทีมงานทุ่มเทเสียสละ  
4. มีแผนยุทธศาสตร์การทำงาน การแบ่งงานและผู้รับผิดชอบ ผู้นําทีมแต่ละยุทธศาสตร์มีความชัดเจน 

เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรแห่งความสุขมีรองผู้อํานวยการด้านกิจกรรมพิเศษควบคุม กำกับติดตามและ
ประเมินผล  

5. การทำงานเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันและให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่าง 
องค์กรในโรงพยาบาลและองค์กรภายนอก เช่น ชมรมจิตอาสาสุรินทร์สร้างสุข  

6. บุคลากรมีความรักและความผูกพันกับองค์กร มีความรักใคร่สามัคคีกัน  

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
การดําเนินงานองค์กรสร้างสุขจะสำเร็จได้ควรมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรด้านการพัฒนา

บุคลากร พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานขององค์กรสร้างสุขที่ชัดเจนมีผู้นําระดับองค์กรรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานไปกับทีมที่เข้มแข็งมีความรัก ความสามัคคีในองค์กรจะทำให้
องค์กรประสบความสำเร็จเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนต่อไป  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลปราสาท  จังหวัดสรุนิทร ์

Happinometer Hospital โรงพยาบาลแห่งความสุข “Happy Heart (น้ำใจดี)” 
 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 จุดมุ ่งเน้นของโรงพยาบาลปราสาท หรือ “Happiness Hospital โรงพยาบาลแห่งความสุข”  
ซึ่งบุคลากรโรงพยาบาลทุกคน ได้ปฏิบัติร่วมกันตลอดเวลา 2 ปี ในช่วงปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกได้ว่า 
ยามลำบาก เนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Happy Heart (น้ำใจดี)  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรโรงพยาบาลปราสาท เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม มีเมตตา ให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง มีการทำงานเป็นทีม และมีความสั มพันธ์
เหมือนพี่น้อง ประกอบด้วย 5 ประเด็นกิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมส่งรักส่งความปรารถนาดี บุคลากรโรงพยาบาลปราสาททุกคน ได้ร่วมกันส่งมอบความสุข
ผ่านหัวใจดวงน้อย ที่มาร้อยเรียงกันให้สายลมได้พัดผ่านคำทุกอวยพรของเราไปยังเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ และ
ครอบครัวของเรา ถือว่าเป็นการส่งความสุขให้กันแบบง่าย ๆ อย่างทั่วถึงรวมทั้งพวกเราได้เชิญชวนผู้มารับ
บริการร่วมเขียนคำอวยพรต่าง ๆ ด้วย และพบว่า ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน มีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข 
 2) กิจกรรมจิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา
สิ่งแวดล้อมบริเวณภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อปรับภูมิทัศน์อาคาร สถานที่ ให้มีความสะอาด
เรียบร้อย ซึ่งในกระบวนการดำเนินกิจกรรม นอกจากกลุ่มบุคลากรจิตอาสาทุกท่าน จะได้ร่วมกันพัฒนาเรื่อง
ของพื้นที่/ สถานที่ในโรงพยาบาลแล้ว สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ พบว่า พวกเรามีความสุข ความสนุกที่ได้
ร่วมกันทำงาน ร่วมกันแสดงถึงความสามัคคี ที่พวกเรามีให้กันและกัน 
 3) ในยามที่ลำบาก เราช่วยดูแลกันและกัน ในด้านของการทำงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา เรื่องของการที่เรา
ต่อสู้กับโควิดนั้น ในช่วงที่บุคลากรของเรา มีความเสี่ยงสูง ต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องถูกกักตัว พวกเราทุกคนได้
ร่วมกันให้กำลังใจ ได้ร่วมกิจกรรมในการรับ-มอบสิ่งของ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
 4) ปันน้ำใจสู่ภายนอก โรงพยาบาลปราสาทของเรานั้น ร่วมส่งมอบความสุขและขวัญกำลังใจ ไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ที่มีประเด็นปัญหามากกว่าเรา เช่น เราส่งทีมของเราไปที่สมุทรสาคร และในช่วงนี้เราส่งทีมของ
เราไปที่โรงพยาบาลบุษราคัม เป็นต้น พบว่า การส่งมอบความรักและความห่วงใย ให้แก่กันและกันมี ความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 5) ธารน้ำใจหลั่งไหลต้านภัย โควิด 19 กิจกรรมการรับบริจาค จากภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอ
ปราสาท เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้สามารถต่อสู้กับเรื่องของโควิดนี้ได้ เรายังต้องเตรียมเครื่องมือ
ทางการแพทย์ และห้องสำหรับดูแลผู้ป่วยหนัก และโดยเฉพาะเรื่องของความสามารถพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 (RT-PCR For COVID) ขึ้น 
 การได้รับความรักและคสามอบอุ่นห่วงใย การได้รับสิ่งของบริจาคอย่างมากมายจากภาคส่วนอำเภอ
ปราสาท ในการที่จะพัฒนาโรงพยาบาลของเรา ให้ต่อสู่กับโควิดนี้ได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็ต้ องบอกว่าเกิดขึ้น
ได้จากพวกเรา ชาวโรงพยาบาลปราสาททุกคน เรามีหัวใจดวงเดียวกัน หัวใจที่มีความสุขร่วมกัน ที่รียกว่า 
ความใส่ใจกันและกัน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 - ผู้บริหารเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 - มีนโยบายที่ชัดเจนโดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและบรรจุเข้าในแผนกลยุทธ์ ทำให้  
มีทิศทางท่ีชัดเจน 
 - ความร่วมแรง ร่วมใจและความสามัคคีของบุคลากรโรงพยาบาลปราสาท 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 - ปรับแนวคิด (Mindset) เรื่องความสุขของบุคลากร ให้เข้าใจตรงกัน ความสุขเป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่อยู่
รอบตัว ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสมอไปและต้องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 - บูรณาการกิจกรรมสร้างสุขเข้ากับวิถีชีวิตการทำงานของบุคลากร 
 - จัดกิจกรรมสร้างสุขท่ีตรงกับความต้องการและความจำเป็นต่อบุคลากร เพ่ือให้มีความสุขที่แท้จริง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ 
“สร้างความสุขจากการทำงานสู่องค์กรแห่งความสุข” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงพยาบาลท่าตูม เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเต็มศักยภาพ ภายในปี 2567 

อัตลักษณ์ 
 บริการดี มีน้าใจ ซื่อสัตย์ 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลท่าตูม เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง มีบุคลากรทั้งสิ้น 327 คน แบ่งเป็นข้าราชการ  
166 คน ลูกจ้างประจำ 11 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 58 คน ลูกจ้างชั่วคราว 
25 คน ลูกจ้างชั ่วคราวรายวัน 65 คน ซึ ่งการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลท่าตูมได้
ดำเนินการควบคู่ไปกับการดำเนินงาน “โรงพยาบาลคุณภาพเข้าสู่โรงพยาบาลคุณธรรม” ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเกิด
จากการใช้กระบวนการระดมสมองวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อมากำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ว่า 
“บริการดี มีน้ำใจ ซื่อสัตย์”และประกาศนโยบายของโรงพยาบาลคุณธรรมร่วมกันเพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และในปี 2559 ได้พาคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูมไปศึกษาดูงาน
โรงพยาบาลคุณธรรมที่โรงพยาบาลชลบุรี เพื่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาโรงพยาบาล
คุณธรรมต่อไป ซึ่งในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้บุคลากรกรทุกคนลงข้อมูลการประเมินองค์กร  
แห่งความสุขในโปรแกรม Happinometer พบว่า มีบุคลากร ลงข้อมูลในโปรแกรม จำนวน 278 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85 พบว่า บุคลากรมีความสุขในแต่ละมิติดังนี้  โดยแบ่งเป็นความสุขมากกว่าร้อยละ 70 จำนวน  
2 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ำใจดี (ร้อยละ 72.62) ด้านจิตวิญญาณด ี(ร้อยละ 73.02) ด้านความสุขที่อยู่ระหว่างร้อยละ 
60 - 70 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพกายดี (ร้อยละ 66.18) ด้านสังคมดี (ร้อยละ 66.10) ด้านครอบครัวดี 
(ร้อยละ 65.34) ด้านใฝ่รู้ดี (ร้อยละ 65.02) และด้านการงานดี (ร้อยละ 61.95) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความสุข
น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 2 ด้านคือ ด้านสุขภาพการเงินดี (ร้อยละ 51.05) และด้านผ่อนคลายดี (ร้อยละ 
55.78) ตามลำดับและความสุขในภาพรวมของบุคลากรอยู ่ที ่ ระดับ 64.20 จากข้อมูลค่าเฉลี่ยความสุข 
ด้านสุขภาพการเงินดีและด้านผ่อนคลายดี น้อยกว่าร้อยละ 60 ได้แสดงให้เห็นว่าแม้ด้านอีก 7 ด้านจะทำให้
บุคลากรรู้สึกภูมิใจในองค์กร (ร้อยละ 75.54) มีความผูกพัน (ร้อยละ 72.07) กล่าวถึงองค์กรในทางที่ด ี(ร้อยละ 
71.91) และต้องการที่จะอยู่กับองค์กร (ร้อยละ 68.75) แต่ความสมดุลชีวิตกับการทำงานยังมีเพียงร้อยละ 
56.53 อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจในการทำงานลดลง 
 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลท่าตูมที่ได้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
เต็มกำลังความสามารถจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมานั้น โดยคณะกรรมองค์กรสร้างสุขของโรงพยาบาล  
ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการว่างแผนการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้จัดท ำ
แผนปฏิบัติการประจำปีในการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านการผ่อนคลาย ว่างแผนด้านการเงินและกิจกรรม
อื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริม Happy Workplace เพื่อให้ครบทั้ง 8 ด้าน โดยในปี 2564 ทางคณะกรรมการฯ ได้
วางแผนในการดำเนินงานดังนี้ 
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(1) Happy Body: ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจดี โดยมีกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ มีดังนี ้

การตรวจสุขภาพประจำปี 2564 
วิธีดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเขียนแผนงานโครงการเพ่ือตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี โดยจะ

ออกให้บริการตรวจสุขภาพในเดือนพฤศจิกายน เพื่อนำผลที่ได้มาวางแนวทางมาตรการเฝ้าระวังที่จะป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและได้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน
ต่อไป 
 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล/และกิจกรรมการออกกำลังกาย 
 (2) Happy Heart: น้ำใจดี กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกันสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือ 
การทำงานในองค์กร อวยพร วันเกิด เชิดชูยกย่องบุคลากรในองค์กรที่ทำความด ี
 กิจกรรมการประกาศเชิดชูบุคคลทำดี อย่างต่อเนื่องทุกปี การทำดีมีแชร์ เช่น บุคคลทำคุณประโยชน์
ให้กับโรงพยาบาล บุคคลทำความดี โดยมอบเกียรติบัตรให้ในที่ประชุมโรงพยาบาลและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประสาน “คนดีศรีโรงพยาบาลท่าตูม”โดยปี มีบุคลากร ร่วมทำดีมีแชร์ 2563 เก็บเงินได้ส่งคืน
เจ้าของ จำนวน 1 ราย ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรม การจัดกิจกรรม สโลแกน “ส่งการ์ดส่งใจ” อวยพรวันเกิด ประจำเดือน Happy Birthday  
ในทุกเดือนเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 (3) Happy Society: สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคม การจัดกิจกรรมจิตอาสา  
ทำความดีภายนอกและภายในหน่วยงานและเชิญชวนบุคลากรทุกคนในองค์กรทำกิจกรรมอาสากับหน่วยงาน
ภายนอกและร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้  
 (4) Happy Relax: ด้านการผ่อนคลาย โรงพยาบาลท่าตูมได้มีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการผ่อน
คลายของบุคลากรกร ตั้งแต่แรกเข้า เริ่มทำงาน เกษียณอายุราชการ ดังนี้  
 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากร ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่เกิดความประทับใจและอบอุ่นใจซึ่งเปรียบเทียบว่า โรงพยาบาลเหมือนบ้านที่สองของเรา ซึ่งเมื่อบุคลากร 
เข้ามาใหม่ทุกรายจะมารายงานตัวที่งานพัฒนาบุคลากรและหลังจากนั้นพาเดินแนะนำตัวตามหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยกับรุ่นพี่รุ ่นน้องทุกราย หลังจากนั้นงานพัฒนาบุคลากรจะทำหนังสือแจ้งเข้ารับ 
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การปฐมนิเทศเพื่อจะได้เรียนรู้บริบทของโรงพยาบาลท่าตูม และหลักการทำงาน ซึ่งปีงบประมาณ 2564 ได้จัด
อบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 รุ่น ๆ ที่ 1 จำนวน 10 คน 
 กิจกรรมการสวนมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าของเจ้าหน้าที่และญาติ และการเปิดเพลงเบา ๆ จัดมุมสบาย ๆ 
เพ่ือผ่อนคลายจากการทำงาน 
 ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ จะเปิดเสียงตามสายบทสวดมนต์ทุกคนเพื่อให้
เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการได้หยุดบริการชั่วคราวและสวดมนต์ทำสมาธิ  
 ช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. เสียงตามสายจากงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์และฟังเพลงสบาย ๆ  
จากผู้จัดรายงาน 
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรภายในโรงพยาบาลร่วมกับผู้ป่วยและญาติ (ต่อเนื่องทุกเดือน) เพ่ือให้บุคลากร
ของโรงพยาบาลท่าตูมและผู้มารับบริการได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันถือเป็นการสั่งสมบุญ เริ่มต้นวันใหม่ให้จิตใจ
สงบ มั่นคงมีสติอิ่มเอิบใจรวมทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน  
 (5) Happy Brain: ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ทักษะความชำนาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน 
 สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาความรู้ความสามารถ เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์โควิดระบาด
อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจึงสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถพัฒนาหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติม  
จากการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยโรงพยาบาลสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ในหลักสูตรที่สั่งการ
ให้ไปและหลักสูตรที่ต้องสมัครไปเพ่ือเพ่ิมหน่วยกิตของแต่ละวิชาชีพและมีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมออนไลน์
แล้วจำนวน 20 ราย และบุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี จำนวน 1 ราย ได้แก่ หลักสูตร 
วิสัญญีพยาบาลและหลักสูตรปริทันวิทยา อบรมระยะสั้นออนไลน์ 5 เดือนจำนวน 1 หลักสูตร จำนวน 1 ราย 
 (6) Happy Soul: ส่งเสริมและบำรุงศาสนาเพื่อให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 
และมีความเข้าใจในหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โรงพยาบาลให้การสนับสนุน  
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น เป็นเจ้าภาพงานกฐิน ผ้าป่าของอำเภอและวัดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ในเขต
อำเภอท่าตูม 
 (7) Happy Money: สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง
และครอบครัวอย่างถูกวิธีมีการออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินและในปี 2564 โรงพยาบาลท่าตูมได้
วางแผนงานในการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการ การเงินมั่งคั ่ง การงานมั่นคง เกษียณมั่นใจ 
ประเทศไทยมั่นคง วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้สมาชิก กบข. รับรู้ความสำคัญของเงินออมเพื่อเกษียณ สิทธิ
ประโยชน์และทางเลือกในการบริหารเงินออมและให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในการวางแผนทาง
การเงินสามารถบริหารจัดการระบบรับจ่ายและออมเงินของตนเอง แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดระบาด
อย่างต่อเนื่องทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้ ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลได้มีการ
จัดตั้งกลุ่มไซต์ไลน์ขายของโรงพยาบาลอยู่ก่อนแล้ว และเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการ 
เพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง 
 1.วัตถุประสงค์ คือ 
  1.1 เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมรายได้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนอกจากรายได้ประจำจากการปฏิบัติงาน 
  1.2 เพ่ือบริการ เจ้าหน้าที่ของ รพ.ท่าตูมของเราเองในการซื้อขายสินค้าของกินของใช้ 
  1.3 เพื่อช่วยส่งเสริมการมีรายได้ของเจ้าหน้าที่ของเราเองเราไม่ได้จากัดสินค้าหรือจ ำกัด 
คนซื้อคนขายมีไรก็สามารถมาประกาศขายได้หรือมาแบ่งปันกันกินกันใช้ได้ 
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 2. สมาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
  จำนวน 217 คน ประกอบด้วย กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร
และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาชีพและกลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป โดยแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการ 90 คน 
ลูกจ้างประจำ 4 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานกระทรวง 67 คน ลูกจ้างชั่วคราว 59 คน 
 3. ประเภทสินค้าที่จำหน่าย เช่น ประเภทอาหาร อาหารสด อาหารทะเล ของกินของใช้ เสื ้อผ้า  
ของเบ็ดเตล็ด แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะหามาได้ในแต่ละวัน 
 4. ช่วงระยะเวลาในการโพสจำหน่ายสินค้า 
  - นอกเวลาราชการและไม่ได้อยู่เวรเช้าบ่ายดึก 
 5. ระยะเวลาการส่งสินค้า 
  - ช่วงเช้า เที่ยง เย็น แต่ต้องไม่อยู่ในในช่วงขณะขึ้นปฏิบัติงานและในเวลาราชการ 
 6. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  - มีการสั่งทางกลุ่มไลน์ซึ่งจะเป็นการขายหรือสั่งซื้อสินค้า 
 7. รูปแบบกิจกรรม ดังนี้ 
  7.1 สมาชิกเมื่อต้องการขายสินค้าก็จะดำเนินการโพสในไลน์เพื่อรับออร์เดอร์ล่วงหน้าก่อน  
1 วันเพื่อที่จะหาลูกค้าที่แจ้งความประสงค์สั่งซื้อสินค้า 
  7.2 ซึ่งข้อความในการโพสขายสินค้า จะใช้คำพูดที่แตกต่างกันออกไป 
  7.3 แม่ค้าที่โพสขายของได้ลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ต้องการสินที่เสนอมาแล้วก็จะปิดรับ  
ออเดอร์และจะจัดส่งให้ลูกค้าตามเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป 
 8. ผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มไลน์ขายของประจำโรงพยาบาล 
  พบว่าเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ 100% เนื่องจากได้สินค้าตามที่ต้องการและเจ้าหน้าที่  
มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากรายได้ประจำและในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งหมด 217 คน  
 (8) Happy Family: ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 
ซึ่งโรงพยาบาลท่าตูมกำหนดวางแผนที่จะดำเนินการ การจัดประกวดภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์ขึ ้นและ
สนับสนุนให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีสิทธิในการลาพักผ่อนเพ่ือไปทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ ผลงานเด่น 
ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรแห่งความสุข สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม  

ในทุกกิจกรรม (HAPPY WORKPLACE) ทั้ง 8 ข้อ และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำ
ความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมทำบุญตักบาตรในทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง การทำกิจกรรม 5ส ร่วมกัน การจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรแรกเข้าทุกคน กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ยิ้มไหว้ทักทาย รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมการหารายได้เสริมของบุคลากรทางไซต์ไลน์ขายของโรงพยาบาล 
ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์โรคโควิดระบาดที่รุนแรง ทำให้การดำเนินการว่างแผนในการจัดกิจกรรม

ในแต่ละด้านต่าง ๆ ขององค์กรแห่งความสุข ต้องยกเลิกไปและในบางกิจกรรมที่จำเป็นต้องมีการรวมกลุ่ม 
ในการทำกิจกรรมทำให้ไม่สามารถทำได ้
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาทักษะและความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องในการทำงานอย่าง

สม่ำเสมอ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรเป็นประจำในวาระสำคัญ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ตัวอย่างด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เสียสละ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ตามค่านิยมเพื่อให้เป็นองค์กร 
แห่งความสุขได้อย่างยั่งยืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเขวาสินรินทร ์ จังหวัดสุรินทร ์

“สรุปผลการดําเนินงานองค์กรแห่งความสุข ปี 2564 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์” 
 

1. ประเด็น Success story หรือ Bright spot คือ การสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นรูปธรรม  
1.1 Happy Work Heart น้ำใจดี การสร้างค่านิยมและอัตลักษณ์องค์กรจากการระดมสมองบุคลากร

ทุกระดับทุกคนได้อัตลักษณ์ ค่านิยม โรงพยาบาลเขวาสินรินทร ์ดังนี้ “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจบริการ”  
1.2 จากการทำ Work shop/ Braining storming บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล เกี่ยวกับค่านิยม 

อัตลักษณ์องค์กร ทุกระดับ ได้ค่านิยมท่ีบุคลากรทั้งโรงพยาบาลอยากให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรคือ  
รู ้หน้าที ่ หมายถึง รู ้ถึงบทบาทหน้าที ่รับผิดชอบในงานตำแหน่งในบทบาทผู้ให้บริการในบทบาท 

ข้าราชการของในหลวง  
มีน้ำใจ หมายถึง มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้ให้บริการมีความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน ใส่ใจ

บริการ หมายถึงการให้บริการยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางยึดหลักการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

2. กิจกรรมการส่งเสริมความสุข ค่านิยม อัตลักษณ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
2.1 ตู้ ปณ.ส่งมอบความดี เป็นผู้รับเรื ่องราว ที่จนท. หรือผู้มารับบริการ ที่พบเห็นการทำความดี 

เกิดความพึงพอใจ ชื่นชมในบุคคลนั้นๆ สามารถเขียนข้อความคำชื่นชมและหย่อนใส่ตู้ ปณ.ส่งมอบความดี ที่ตั้ง
อยู่หน้าห้อง X-ray ทุก 3 เดือน จะเปิดตู้และมอบรางวัลแก่ผู ้ที ่มีรายชื่อในวาระการประชุมบุคลากร 100 %  
ทุก 3 เดือน มอบรางวัลโดย ผู้อำนวยการมีการติดใบประกาศเกียรติคุณ ณ ลาน DPAC  

2.2 คนดีศรีเขวา บุคคลต้นแบบให้บุคลากรทุกคนเขียนชื ่อบุคคลที ่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่าง  
ในการทำงานความประพฤติ การเสียสละ คุณธรรมจริยธรรม แบบอย่างการให้บริการหรือผู้ที่ทำผลงานสร้าง
ชื่อเสียงให้กับองค์กรและมีคณะกรรมการ HRD พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรด้านต้นแบบเสนอผู้อํานวยการ 
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณประกาศยกย่องในเวทีประชุมบุคลากร 100%  

2.3 กิจกรรมส่งเสริมด้านการใส่ใจด้านบริการ พยาบาลในดวงใจ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้โดดเด่น  
จากการโหวตหรือจากการซักถามของผู้รับบริการและจากเพื่อนร่วมงานมีการจัดการอบรมบุคลากร 100% 
ด้านพฤติกรรม บริการมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานหน้างานโดยหัวหน้างานมีการทบทวนอุบัติการณ์  
จากการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน  

2.4 กิจกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมมีกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส.ทุกวันศุกร์ พื้นที่ส่วนรวม 5ส. 
และมีกิจกรรมประกวดพื้นที่ 5ส. ภายในหน่วยงาน และจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน: (2.5 กิจกรรมจิตอาสา
ปลูกต้นไม้ในโรงพยาบาล เทศกาลต่าง ๆ วันเกิดโรงพยาบาล รับเจ้าหน้าที่ใหม่  

2.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกโรงพยาบาล/ การร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
เช่น วันปิยมหาราช วันพ่อ วันแม่ วันเข้าพรรษา ฯลฯ การทำบุญตักบาตรทุกสิ้นเดือน กิจกรรมออกกําลังกาย
ทุกวันพุธ 

2.7 กิจกรรมส่งเสริมความสุขจากภายใน ความรู ้ส ึกมีคุณค่าในงานผ่านเรื ่องเล่า บทสัมภาษณ์  
การสังเกต แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม จากหลักฐานเชิงประจักษ์จับต้องได้จากเสียงชื่นชม จดหมาย
ขอบคุณ  

2.8 จัดอบรมพฤติกรรมบริการบุคลากรทุกระดับมีกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมบริการ ได้แก่ รางวัล
บุคลากรไหว้สวย บุคลากรดีเด่นด้านบริการ พยาบาลในดวงใจ Aid โดดเด่น บุคลากรที่แต่งกายถูกระเบียบ 
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เน้นการบริการ เชิงรุกด่านหน้า ความกระตือรือร้น ความใส่ใจมีตู้รับเรื่องร้องเรียนนำเรื่องร้องเรียนดำเนินการ
แก้ไขพฤติกรรมรายบุคคลมีการนิเทศติดตามโดยหัวหน้า พบว่าอุบัติการณ์เรื่องร้องเรียนด้านพฤติกรรมลดลง 
จากเดิมปี 2563 จำนวน 7 เรื่อง เหลือ 4 เรื่อง (ตค. 63 - พค.64)  

3. การนำปัญหาจากสัมภาษณ์ สอบถามบุคลากรและผลการประเมิน Happinometer ที่ต่ำมาแก้ไขเชิงรุก 
ได้แก่ Happinometer - Money  

3.1 มีการทบทวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม แก่บุคลากรทุกระดับ ปีละ 1 - 2 ครั้ง ตามบริบท ทบทวน 
ค่าตอบแทนการขึ้นเวร ค่าตอบแทนการเรียกอัตรากําลังเสริม ค่าตอบแทนเฉพาะกิจโควิด - 19 เป็นต้น  

3.2 ส่งเสริมรายได้ มีกลุ่ม Line Khwao shopping ส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปแบบเงินออมสหกรณ์  
3.3 ทบทวน ติดตามความก้าวหน้า การบรรจุจากลูกจ้างรายวันเป็นลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้างชั่วคราว 

เป็น พนักงานกระทรวง และการบรรจุรับราชการ ฯลฯ  

4. การประเมินผลลัพธ์ การส่งเสริมความสุข ค่านิยม อัตลักษณ์ ในองค์กร  
4.1 จากผลการประเมินความสุข Happinometer จากการสัมภาษณ์/ การสังเกตและจากการประเมิน 

ความสุขจากเพื่อนร่วมงาน พบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจมากและคิดว่าบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการสร้าง
ค่านิยมในองค์กร เรื่องความมีน้ำใจของคนในองค์กร  

4.2 จากใบอุบัติการณ์ ข้อร้องเรียน พฤติกรรมบริการจากผู้มารับบริการ พบข้อร้องเรียนลดลง  

5. บทสรุปผู้บริหาร  
5.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนทุกระดับและเป็นสิ่งที่  

ทุกคนอยากได้อยากเป็นผู้บริหารให้การสนับสนุนมีนโยบายที่ชัดเจนและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
มีการวัดติดตามประเมินผล รวมทั้งมีการสื่อสารภายในทีมเพ่ือสร้างความรู้ ความตระหนัก ทิศทางการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันกำหนด และมีขวัญและกําลังใจตอบสนองจากผู ้บริหาร 

เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกคนรับรู้  

7. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา  
มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบโครงการกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

การกระตุ้น การสร้างขวัญและกําลังใจ การทบทวน  

การขับเคลื่อนองค์กร/ บ้านหลังที่ 2 ของพวกเราทุกคน 
ค่านิยม P - Patient and Personal safety เน้นความปลอดภัยทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ 

  C – Continuous process Improvement มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง (ช่วยพัฒนา) 
  T – Team work มีการทำงานเป็นทีม (มาเป็นทีม)  
อัตลักษณ์คนในองค์กร รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจบริการ 

หลักคิดพื้นฐาน 
- ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดี 
- ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ 
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ความย่ังยืนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนางาน 
- เห็นคุณค่าในงาน 
- พัฒนาคน 

บทบาทผู้นำองค์กร 
- กำหนดทิศทางที่ชัดเจน สื่อสาร/สร้างทีม 
- สนับสนุนหรือ back ทีม/ ต่อยอดความรู้ 
- สร้าง Event เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เห็นคุณค่าของบุคลากร ทีมงาน 
- ชื่นชมผลงาน Empower ทีม 

โรงพยาบาลแห่งความสุข ด้วยมาตรฐานบริการ ภายในปี 2564 
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 

มิติ : 
ผู้รับบริการ 
มีความสุข 

บริการดี 
(พฤติกรรมบริการ/การ

บริการด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์/

ความพึงพอใจ) 

รักษา/มาตรฐาน 
(ผลสัมฤทธิ์ KPI 

Case manager/
ข้อร้องเรียน) 

ประชาชนสุขภาพดี 
(จำนวนผู้ป่วย DM-HT 
รายใหม่/ กลุ่มติดบ้าน

ติดเตียงดีขึ้น) 

 

มิติ : เจ้าหน้าที่
มีความสุข 

การงานดี 
(ภาระงาน/อัตรากำลัง 
สมรรถนะ-tacit 
Knowledge/ทีม) 

เงินดี 
(ค่าตอบแทน/
รายได้เพ่ิม/
ความก้าวหน้า-
ความมั่นคง) 

เวลาดี/สังคมดี 
(มีเวลาร่วมกิจกรรมทาง
สังคมสันทนาการ/ผ่อน
คลาย/เพื่อนร่วมงานดี) 

เจ้าหน้าที่
สุขภาพดี 
(ส่งเสริมออก
กำลังกาย/
ตรวจสุขภาพ) 

มิติ : 
โรงพยาบาล 
มีความสุข 

ชุมชนดี 
(ชุมชนเชื่อถือ ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรม รพ./
จำนวนโครงการ อปท.
สนับสนุน) 

มั่นคงดี 
(สถานการณ์
การเงินการเพ่ิม
รายได-้ลดรายจ่าย) 

การพัฒนาข้างหน้า 
(การพัฒนาตาม Service 
Plan/การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/การพัฒนา
งานประจำ) 

สิ่งแวดล้อม 
(สวย สะอาด 
เอ้ือต่อ
สุขภาพ) 

มิติ : ผู้รับบริการมีความสุข 
บริการดี 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2562 2563 2564 
ความพึงพอใจ >80 % 85.0 87.0 88.0 
ข้อร้องเรียน 0 8 2 4 

มาตรการ 
1. นโยบายการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง/แนวคิดหัวใจความเป็นมนุษย์ 
2. การร่วมคิดร่วมสร้างค่านิยมในองค์กร “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจบริการ” อัตลักษณ์ในองค์กร PCT 
3. การจัดการเรื่องร้องเรียน/เจรจาไกล่เกลี่ย/นำปัญหามาแก้ไขเชิงระบบคิดตามและเฝ้าระวัง 
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แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ ลดแออัด/การบริการ one stop service/ แนวคิด Lean 
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
3. โครงการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมฝัน/กิจกรรมสร้างตัวตนคนในองค์กร 

เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ผลการประเมิน Happinometer 

Happinometer ปี 2563 ปี 2564 
Happy Body 69.81 68.04 
Happy Relax 64.00 63.40 
Happy Heart 76.12 75.57 
Happy Soul 76.45 76.94 
Happy Family 71.75 72.34 
Happy Society 69.28 68.94 
Happy Brain 69.97 71.28 
Happy Money 57.89 57.02 
Happy Work Life 68.61 70.90 
Average Happy 68.77 69.12 

 

ตัวช้ีวัด/ ผลงาน เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน >60% 64.16 69.67 64.09 
ความผูกพัน >60% 63.66 68.77 71.15 

 

Happinometer โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ 
Happy Body 
 

1. นโยบายส่งเสริมการออกกําลังกาย
ทุกวันเวลา 15.45 น.  
2. ออกกําลังกายแอโรบิคทุกวันพุธ 
15.30-16.15 น.  
3. ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีป่ระจำปี  
4. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จนท. 
ทุกปี 
 

- มีการตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่ทุกปี  
ผลลัพธ์ปี 64 BMI>25 จำนวน 35 คน*
33.33%  
Chl>200 จำนวน 33/ 12 คน 12.87%  
TG>70 จำนวน 9 คน *8.91 % 
ซีด 4 จำนวน 4 คน *3.96%  
- มีคลินิก DPAC วันพุธ  
ผลลัพธ์ปี 64 น้ำหนักลดลง 11 คน จาก 
35 คน *31.42% น้ำหนักเพ่ิมข้ึน 24 คน 
68.57% 
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Happinometer โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ 
Happy Relax 
ภาระงานที่เหมาะสม 
 
ขาดอัตรากําลังใน
กลุ่มงานการ 
พยาบาล 
FTE 50 % (RA 34 
คนแต่มี เพียง 17 
คน) มีแผนขอ 
อัตรากําลังและ
ประกาศรับสมัครเอง 

1. ทบทวนอัตรากำลัง/ เกลี่ยภาระ
งาน/อัดอัตรากำลังเสริม  
2. แผนอัตรากำลัง/ ประกาศจ้างเพิ่ม
โดย รพ.  
3. นำแนวคิด Lean มาใช้ใน 
การทำงาน 
4. นําระบบ IT/ สารสนเทศ  
มาช่วยในการทำงาน  
5. ลดงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับพยาบาล  
นโยบายส่งเสริมการออกกําลังกาย/
สันทนาการ  
1. สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการ/ออก
กําลังกาย 15.45 น.  
ตามอัธยาศัย กิจกรรมแอโรบิค-โยคะ 
ทุกวันพุธ  
2. กีฬาสี คปสอ. ทุกปี  
3. กิจกรรมเทศกาลต่าง ๆ ปีใหม่ 
สงกรานต์ วันเข้าพรรษา กิจกรรม
ต้อนรับ-ส่ง จนท.ใหม่  
4. กิจกรรมตักบาตรทุกเดือน  
5. กิจกรรม OD/ ESB ปี 1 ครั้ง  
6. กิจกรรม “โฮปบายทะไงจงันนะ" 
ประชุมพบปะทุกเดือน 

Happy relax ปี 64 *63.40 ผ่าน
เกณฑ์ 
- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วย 
ในการทำงาน ได้แก่  
1. โปรแกรมพัฒนาบุคลากร/ Thai 
COC/ โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ วัสดุ 
การแพทย์ ยา Lab ทันตกรรม/ 
โปรแกรมตรวจสถานะ chart ระบบ
ประเมินด้วย QR code  
ความพึงพอใจ-การใช้ห้องน้ำ/  
ห้องประชุม/ การประเมินธรรมาภิบาล 
ในกลุ่มการพยาบาล/ การประเมินความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน  
การขอใบส่งตัวด้วย QR code  
2. การพัฒนาระบบคิวหน้าห้องตรวจ 
ทุกห้อง 

Happy Heart  
Happy Society  
มีนำ้ใจ มีวินัย 
สามัคคี สัมพันธภาพ 
ผู้ร่วมงานดี  

1. ส่งเสริมอัตลักษณ์ในองค์กร  
“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจบริการ”  
2. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม กิจกรรม
ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ  
3. กิจกรรม 5ส. ทุกวันศุกร์ 

1. มีการทำ work shop ทุกคนทุกระดับ 
มีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์และ
ทิศทางขององค์กร  
2. มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ปีละ 1 - 2 ครั้งปลูก ต้นไม้
ไปแล้ว 10,000 ต้น และมีโครงการ
ร่วมกับกลุ่ม love green ไทย - ญี่ปุ่น  
3 ครั้ง และรณรงค์ปลูกต้นไม้ทุกปีในวัน
สำคัญ  
3. มีการกำหนดพ้ืนที่ร่วม 5ส. แต่ละ
หน่วยงานเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 
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Happinometer โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ 
Happy Soul  1.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร/

กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติทาง
ราชการ/ นโยบายการบริหารจัดการ
ด้วยความโปร่งใส ITA  
2.รางวัล คนดี ศรีเขวา ตู้ ปณ.  
ส่งมอบความดี  
3. โครงการอบรมแนวคิดเชิงบวก  
จิตใต้สำนึก  
4. มีกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ
ต่าง ๆ  
5. การสร้างจิตสำนึกและการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการโดย
ยึด หลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
6. การสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในงาน 
“ความสุขจากภายใน” ผ่านเรื่องเล่า
บทสัมภาษณ์ คำบอกเล่าความรู้สึกนึก
คิดคนหน้างาน 99 เรื่อง  

1. มีการเชิดชูเกียรติคนดีศรีเขวา/  
ตู้ปณ. ส่งมอบความดีทุกไตรมาส/ 
พยาบาลในดวงใจ – ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
โดดเด่นทุก 3 เดือน  
2. การสร้างความตระหนักและยึด
ระเบียบทางราชการในการ ปฏิบัติงาน  
3. ผลการประเมิน ITA  
4. จำนวนข้อร้องเรียนมีแนวโน้มลดลง  
5. ความรู้สึกมีคุณค่าในงาน “ความสุข
จากภายใน” ผ่านเรื่องเล่าบท สัมภาษณ์ 
คำบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดคนหน้างาน 

Happy Family  สนับสนุนการดูแลบุคคลในครอบครัว
เวลาเจ็บป่วย การส่งเสริมสมดุล
ระหว่างชีวิตการทำงาน 

- อัตราความพึงพอใจในงานของบุคลากร
สุขภาพความสมดุลระหว่างชีวิตและ 
การทำงาน 73.24  

Happy Brain  
ได้รับการอบรม
เพ่ิมพูนเพื่อทำงานที่
ได้รับมอบหมาย 

1. ส่งเสริมการฝึกอบรมของบุคลากร/
พัฒนาส่วนขาด  
2. มอบหมายงานตามถนัดและ
ความสามารถ  
3. ให้อิสระทางความคิดและสนับสนุน
ในการคิดริเริ่มพัฒนางาน  
4. พัฒนาบุคลากรตาม Service Plan 
และตามหน้าที่รับผิดชอบ  

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
บุคลากรระดับ 5  
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาส่วนขาดและ
ตามปัญหาและความต้องการ 
3. มีผลงานวิชาการปี 2557 - 2563  
รวมทั้งสิ้น 110 เรื่อง เรื่องเล่า 49 เรื่อง/  
CQI 83 เรื่อง นวัตกรรม 11 เรื่อง/ วิจัย 
8 เรื่อง 

Happy Money 
ค่าตอบแทน
เหมาะสมกัน  
ภาระงาน 

1. ทบทวนค่าตอบแทนมีแนวทาง
ปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และถูกระเบียบราชการ 
2. ส่งเสริมการสร้างรายได้ มีอาชีพ
เสริม : Line shopping khwao  
3. โครงการออมเงินกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์อนามัยสุรินทร์  

มีแนวทางค่าตอบแทนการขึ้น OT/ On 
call แพทย์ เภสัชกร/ พยาบาล/ เทคนิค
การแพทย์ ห้องบัตร/ พนักงาน 
ผู้ช่วยเหลือ คนไข้ พขร./ เครือข่ายกู้ชีพ 
ที่ไม่ผิดระเบียบราชการ 
สรุป 
- ยังมีปัญหาความมั่นคงในอาชีพ  
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Happinometer โครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ 
4. โครงการส่งเสริมการออมในกองทุน
รวมหุ้น ลดหย่อนภาษี/ ออมระยะ 

การบรรจุรับราชการของพยาบาล ลูกจ้าง
รายวัน ราย  

Happy Work Life 1. มีสวัสดิการ เช่น การเจ็บป่วย/
คลอดบุตร/ เสียชีวิต/ แต่งงานการจัด
รถรับส่งเวลาไปประชุม  
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยกำหนดตัวชี้วัดทุกคน 
มีส่วนร่วมและมีคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่ชัดเจน  
 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีคณะกรรมการประเมินผล
จากการทำ Braining Storming กำหนด
ตัวชี้วัด/ กำหนดสัดส่วนคะแนนการ
ประเมิน  
2. มีการเปิดเผยคะแนนการประเมินผล  
3. มีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบถึงวิธีการประเมินผลงานจากเวที
ประชุมบุคลากร 100 % ทุกไตรมาส 

การพัฒนาไปข้างหน้า 
การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 

ตัวช้ีวัด/ผลงาน จำนวน 2562 2563 2564 
จำนวน CQI เรื่อง 19 20 20 
นวัตกรรม เรื่อง 4 2 1 
วิจัย เรื่อง 2 1 2 
จำนวนโปรแกรมท่ีพัฒนา โปรแกรม 4 4 1 

มาตรการ/การดำเนินงาน 
1. มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในสถานะการปัจจุบัน 
2. มีการปรับปรุงระบบงานและรูปแบบการทำงานให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
3. มีการตรวจสอบผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการคัดกรอง 

โปรแกรมท่ีพัฒนาปี 2563 - 2564  
1. โปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บ E-claim  
2. โปรแกรมแกรม Covid Screen  
3. โปรแกรมวันลา/ โปรแกรมจัดเก็บการฝึกอบรมบุคลากร รายบุคคล  
4. โปรแกรมตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย 

กิจกรรมส่งเสริมความสุข/ ความดี/ ความสุขจากภายใน/ ความรักความสามัคคี/ การทำงานเป็นทีม 

 1. ตู้ ปณ.ส่งมอบความดี/ คนดีศรีเขวา/ ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำประโยชน์ ชื่อเสียงให้กับ รพ./ 
ทำบุญตักบาตร กิจกรรมทางศาสนา/ ประชุมบุคลากร 100%/ การรับประทานอาหารร่วมกันทุก 3 เดือน 

 2. กิจกรรมส่งเสริมความสุขจากภายใน การเห็นคุณค่างานที่ทำ ความภาคภูมิใจคนหน้างาน ถ่ายทอด
เรื่องราวผ่านเรื่องเล่า บทสัมภาษณ์ 

 

 

526



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร ์

“ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรสามัคคี  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ ปี 2564” 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ มียุทธศาสตร์ 4 Excellence ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ ้มครองผู ้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) และการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) วิสัยทัศน์ คือ 
เป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อให้องค์กร 
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานมีคณะกรรมการและทีมงานแกนนำในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ตามคำสั่งสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอสังขะ ที่ 16/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
ขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข (HPI) ปี 2564 ทีมงานแกนนำได้ดำเนินการประเมินความสุขบุคลากร 
(Happinometer) และสุขภาวะองค์กร (HPI) เพื่อประเมินสถานการณ์องค์กร ทำการวิเคราะห์และแปลผล 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข พบว่าบุคลากรมีความเครียดในการทำงานมีภาวะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค NCD 
และมีปัญหาด้านการเงินมีผลประเมินสุขภาวะองค์กร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ค่าคะแนนการประเมิน 112 
คะแนน 

หน่วยงานได้นำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปจัดทำแผนสร้างสุขในหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารและทีมนำองค์กร
ได้จัดทำโครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สังขะ ปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร และรักษาประเพณีวัฒนธรรม 
อันดีงาม นำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย
และสร้างความสามัคคีในองค์กร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คปสอ.สังขะ จำนวน 26,900 บาท มีบุคลากรในสังกัด จำนวน 136 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การทำบุญตักบาตร การฟังบรรยายธรรมะในหัวข้อ “จิตเบิกบาน งานได้ผล  
คนสามัคคี” การนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการออกกำลังกายเชื่อม
สัมพันธ์ด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล และกีฬามหาสนุก 

ผลการดำเนินงานดังกล่าวบุคลากรทุกคนในองค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรมีความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 98 ได้รับฟังการบรรยายธรรมะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ผลประเมินสุขภาวะองค์กร 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ค่าคะแนนการประเมิน 124 คะแนน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการ หน่วยงานสามารถจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและ

ดำเนินการตามแผนได้ บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน 
2. การนำผลการตรวจสอบ/ ประเมินมาปรับปรุง/ พัฒนาระบบและกลไกคุณภาพกระบวนการ 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การดำเนินงานแผนงานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์ 

การระบาดของโรค 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตมู  จังหวัดสรุินทร ์

“การนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข” 

 

อัตลักษณ์  รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม 

วิสัยทัศน์  บริการเหนือมาตรฐาน บริหารดี ภาคีมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์  บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและ 
เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

 จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความเจริญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่
บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่มีเป้าหมายของความเจริญเติบโต  
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพื่อมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจกบุคคลและกลุ่มเป้าหมายเพียงบางสว่น 
แต่ขาดการคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ขาดการพัฒนาที่ยั่งยืน เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
จึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล แต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพื่อมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสขุ” 
คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุข ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กร  สร้าง
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญ 
และเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการเสริมสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ด้วยความคาดหวังว่าคนทำงานในองค์กรมีความสุข งานที่ได้รับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และลดความขัดแย้งในองค์กร 
เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาไปในแนวโน้มที่ดี รวมไปถึงความผาสุกในครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 
 อำเภอท่าตูม แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 10 ตำบล 165 หมู่บ้าน มีนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ เป็น
นายอำเภอท่าตูม โดยมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โดยนายสมหวัง อิฐรัตน์ เป็นสาธารณสุขอำเภอ  
ท่าตูมร่วมกับ เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลท่าตูม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 17 แห่ง  
มีบุคลากรในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ทั้งหมด 109 คน ปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพ 
ของประชาชนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟู  
และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการบริหาร ด้านการประสานงานกับองค์กรหรือภาคีเครือข่ายอ่ืน  
ทั้งในพื ้นที่และนอกพื้นที ่ และงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องมากมาย ภายใต้ขีดจำกัดในเรื ่องงบประมาณ และ
ทรัพยากรด้านบุคคล แต่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ก็ปฏิบั ติงานด้วยความสามารถ  
ด้านเสียสละ และด้วยความเต็มใจ  และจากการวัดความสุขของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอำเภอท่าตูม 
จากการประมวลผลตามโปรแกรม Happinometer ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 จากจำนวนบุคลากร 
จำนวน 108 คน เพื่อประเมินผลค่าเฉลี ่ยความสุข 9 ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความสุขมากกว่าร้อยละ 70 
จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ำใจดี ร้อยละ 74.58 ด้านจิตวิญญาณดี ร้อยละ 74.31 ด้านใฝ่รู้ดี ร้อยละ 72.92 
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ด้านครอบครัวดี ร้อยละ 72.07 และด้านร่างกายดี ร้อยละ 70.69 และด้านที่มีความสุขน้อยกว่าร้อยละ 60 
จำนวน 2 ด้านคือ ด้านสุขภาพการเงินดี ร้อยละ 49.19 และด้านผ่อนคลายดี ร้อยละ 58.52  
 จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ประมวลผลตามโปรแกรม Happinometer ของกระทรวง
สาธารณสุข จากบุคลากร จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 จากข้อมูลประเมินผลค่าเฉลี่ยความสุข  
9 ด้าน ส่วนใหญ่มีความสุขมากกว่าร้อยละ 70 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านน้ำใจดี ร้อยละ 74.58 ด้านจิตวิญญาณดี 
ร้อยละ 74.31 ด้านใฝ่รู้ดี ร้อยละ 72.92 ด้านครอบครัวดี ร้อยละ 72.07 ด้านร่างกายดี ร้อยละ 70.69 และ
ด้านที ่มีความสุขน้อยกว่าร้อยละ 60 มีจำนวน 2 ด้าน คือ ด้านสุขภาพการเงินดี ร้อยละ 49.19 และ 
ด้านผ่อนคลายดี ร้อยละ 58.52 จากข้อมูลความสุขท่ีน้อยกว่าร้อยละ 60 จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาให้ความสำคัญ
ในลำดับเบื้องต้นในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสุขและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุข
อำเภอท่าตูม 
 เป้าหมายการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม 
ปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคไวรัส โควิด – 2019 เพื ่อให้เกิดความสุข ทั ้ง 8 ด้าน ภายใต้ 
การนำองค์กรของผู้บริหารที่ต้องบริหารความแตกต่าง โดยการดำเนินงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคไวรัสโควิด – 2019 ที่มีภาระงานในการเฝ้าระวัง การป้องกัน การรายงานผู้เดินทางเข้ามา ในพื้นที่ และ 
การติดตามเยี่ยมผู้กักตัวการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนพ้ืนที่ก่อนการเปิดเรียน ซึ่งเป็นภาระงาน
ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์  
ในการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด โดยการดำเนินงานเหล่านี้ อยู่ภายใต้การบริหารงานอย่างเป็นระบบและ  
มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร โดยการให้การสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การมอบหมายที่เหมาะสม การให้รางวัลและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม การส่งเสริมความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของบุคลากร ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร และความผูกพันที่ดีต่อองค์กร และการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่าน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้ความสุขด้านสุขภาพ
การเงินดี และด้านการผ่อนคลายดี ดีขึ้นตามลำดับ  

การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 

 ทางผู้รับผิดชอบงานองค์กรแห่งความสุข จึงได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล จากการดำเนินงานในปี 2562 – 
2563 และนำข้อมูลความสุขด้านสุขภาพการเงินดี และด้านผ่อนคลายดี มีน้อยกว่าร้อยละ 60 จึงได้ประชุม
ทีมงานผู้รับผิดชอบงานองค์กรแห่งความสุขในภาพรวมของ คปสอ. เพื่อแผนงานและโครงการ กิจกรรม  
ในการดำเนินงาน ในปี 2564 และมีการแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมชี้แจงในระดับสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอท่าตูม 
 และการมีการชี้แจงการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอท่าตูม ในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด – 2019 อาหารปลอดภัย เน้นการปลูกผักทานเอง  
เน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังหาย การรับการตรวจสุขภาพประจำปี 
โดยโรงพยาบาลท่าตูม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคโควิด – 2019 และวัคซีนป้องกัน
โรคไวรัสตับอักเสบ ในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้การกำกับติดตามของผู้รับผิดชอบงาน ของ คปสอ. ท่าตูม 

การจัดการความรู้สำหรับองค์กรแห่งความสุข 

 มีการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ หรือช่องทางการถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบ Line สสอ. 
Line ตลาดสุขภาพ หรือ Facebook หรือผ่านช่องทางการสื่อสารโดยตรง 
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การมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุข 

 สุขภาพกายใจดี รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีจิตอาสาคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสามัคคี 
ส่วนร่วมในองค์กรแห่งความสุข  

ผลลัพธ์ขององค์กรแห่งความสุข 

 บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีความผูกพันต่อองค์กร และมีความพึงพอใจต่ อกิจกรรมสร้างสุข 
ในองค์กร 

กิจกรรมสร้างสุขขององค์กรแห่งความสุข 

 ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยมุ ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มี 
ทั้งสุขภาพท่ีดี และมีความสุขในการทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ 
 1. คนทำงานมีความสุข (happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรม
อันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อื่น 
 2. ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของ
บุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน โดยจัดความสำคัญของกิจกรรม  
ที่ทำงานน่าอยู่ ตามโปรแกรม Happinometer ของปี 2562 เพ่ือจัดทำแผนงานและโครงการเสริมสร้างองค์กร
แห่งความสุข ทั้ง 8 กิจกรรม ในปี 2564 ดังนี้ 
  2.1 Happy Money มีเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย  
ใช้จ่ายแต่เท่าท่ีจำเป็น ยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.2 Happy Relax การสร้างมุมผ่อนคลายในที่ทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3 Happy Body กิจกรรมการออกกำลังกาย สันทนาการ 
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  2.4 Happy Heart การเลี้ยงส่งโยกย้ายและรับตำแหน่งใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.5 Happy Society กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน และ
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.6 Happy Brain การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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  2.7 Happy Soul การร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการสร้างศีลธรรมในการดำรงชีวิต 

  

 

 

 

 

 

 2.8 Happy Family  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ภาวการณ์เป็นผู้นำองค์กรโดยผู้บริหาร คือ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน
ให้เกิดองค์กรแห่งความสุข เป็นผู้ประกาศนโยบายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม 
บุคลากรที ่รับผิดชอบงาน ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั ้ง 17 แห่ง และบุคลากรทุกท่าน
รับทราบนโนบายและร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อให้เกิด
ความสุขทั้ง 8 ด้าน ภายใต้การเป็นผู้นำที่ต้องบริหารความแตกต่าง การให้การสนับสนุนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพร่างกาย 
การให้รางวัลและค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร 
ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ความผูกพันต่อองค์กร และความผูกพันที่ดีต่อองค์กร และการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่าน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้ความสุขด้วยสุขภาพ
การเงินดี และด้านการผ่อนคลายดี ดีขึ้นตามลำดับถึงแม้การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องปฏบิัติ
ตัวตามมาตรการ DMHTT ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด – 2019 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 บุคลากรสาธารณสุข มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ มีการเรียนต่อ มีการฝึกอบรม 
เพื่อให้ได้ใบประกอบอาชีพ เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ แต่ยังขาดการสนับสนุนในเรื่อง
ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ณ ปัจจุบัน ซึ่งค่าตอบแทนส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้าง
ความสุขในด้านการเงินดี และขวัญกำลังใจในช่วงการปฏิบัติงานโควิด ให้กับบุคลากรสาธารณสุขสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภมู ิ

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลตัวอย่าง 
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประทับใจ” มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายค่านิยม อัตลักษณ์ สู่การ
ปฏิบัติรายกลุ่มงาน ผ่านการประชุมชี้แจงนโยบายและมอบตัวชี้วัดประจำปี/ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุกเดือน/ การประชุมเจ้าหน้าที่ 1%/ การจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมบริการและเวทีชื่นชมให้การยกย่อง
ชมเชยแก่บุคลากรผู ้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนองค์กรแห่งความสุข เช่น  
แผนอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการกับการทำงานอย่างมีความสุข/ แผนการส่งเสริมการออกกำลังกายและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ การทำบุญตักบาตร/ เวทีสุข/ การฟังธรรมะ โดยผู้บริหารและทีมนำองค์กร  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่วางไว้ มีการกำกับ 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่องด้วยวิธ ีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
การประเมินความเครียด การประเมินความสุขในการทำงาน Happinometer 
 ด้านสภาพแวดล้อมที ่ เอ ื ้อต ่อการสร ้างส ุขและความปลอดภัยในการทำงานมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในองค์กร สถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การทำกิจกรรม 5ส. ในทุกกลุ่มงาน  
1 ครั้ง/ สัปดาห์ มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน โดยปฏิบัติตามาตรการของระบบงานความเสี่ยง 
กระตุ้นติดตามผลการทบทวนความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าร่วมโรงพยาบาล 2P’safety สื่อสารการนำไปปฏิบัติ 
โดยการ Leadership walk around โดยทีมบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจและระบุความเสี่ยงได้มากขึ้น 
กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้กำกับติดตาม ทบทวนรายงานความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง 
 ด้านการสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร มีช่องทาง
ในการให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่านหัวหน้ากลุ่มงานหรือทีมนำองค์กร และโดยวิธีการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน ปรับปรุงผลงาน เพื่อเป้าหมายของ
องค์กรและมีการได้สนับสนุนการจัดการองค์ความรู ้ในหน่วยงาน โดยการจัดทำ R2R, Best Practice 
นวัตกรรม และ CQI เข้าร่วมนำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 - ผู้บริหารและทีมนำ ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ 
 - การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
 - สังคม ชุมชน 
 - สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
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หมวดที่ 1 การนำองค์กร 

หัวข้อ การปฏิบัติ 
1.1 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 
1. ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์
นโยบายองค์กรแห่งความสุข 
2. ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรประกาศ ถ่ายทอด
นโยบายองค์กรแห่งความสุขไปยังบุคลากรทุกระดับ 
 
 
 
 
3. ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร  
4. ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมี
ความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 
 
5. ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรมีการกำกับ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลตัวอย่าง ด้านคุณภาพ  
ความปลอดภัย และประทับใจ 
- ผู้นำสูงสุดมีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายสู่
บุคลากร ผ่านการประชุมชี้แจงนโยบายและมอบ
ตัวชี้วัดประจำปี การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุกเดือน การประชุมเจ้าหน้าที่ 1% และการจัด
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมบริการเวทีชื่นชมให้การ 
ยกย่องชมเชย 
- มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามบริบทของ
โรงพยาบาล เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
 
- มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากร
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
สื่อสารนโยบาย ค่านิยม อัตลักษณ์ สู่การปฏิบัติ  
รายกลุ่มงาน 
- มีการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง เช่น การประเมินความ
พึงพอใจ ความเครียด ความสุข/ Happinometer/ 
แผนงานโครงการ ทีมงานกับการทำงานอย่างมี
ความสุข 

1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไป สู่องค์กรแห่งความสุข 
1. มียุทธศาสตร์ และแผนองค์กรแห่งความสุข 
 
 
 
2. มีโครงสร้างการทำงาน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข 
3. มีกิจกรรมหรือการดำเนินงานตามแผนองค์กร
แห่งความสุข 
 
4. มีการวัดและประเมินความสุขระดับบุคลากรและ
ระดับองค์กร 
 
5. มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่
เชื่อมโยง กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

- มีการจัดทำแผนองค์กรแห่งความสุข เช่น โครงการ
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการกับการทำงานอย่าง 
มีความสุข/ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ การทำบุญตักบาตร 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
กำลังคน (HRD HRM) 
- มีการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
ที่วางไว้ มีการกำหนดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
- มีการวัดและประเมินความสุขจากความพึงพอใจ 
ในกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 (อยู่ในระดับที่ 
พึงพอใจมากที่สุด) 
- มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขเป็นประจำทุกปีและ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร 

536



หมวดที่ 2 กระบวนการ 

หัวข้อ การปฏิบัติ 
2.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 
1. มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ทำงาน 
 
2. มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. มีการสร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการ
ทำงาน ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมคนมีความสุขในการทำงาน 
ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 
 
5. มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนิน
ชีวิตกับการทำงาน (Work Like Balance) 

- มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร สถานที่
ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การทำกิจกรรม 
5ส. ในทุกกลุ่มงาน 1 ครั้ง/ สัปดาห์ 
- ได้ปฏิบัติตามมาตรการของระบบงานความเสี่ยง
กระตุ้นติดตามผลการทบทวนความเสี่ยง พร้อมทั้ง
เข้าร่วมโรงพยาบาล 2P Safety สื่อสารการนำไป
ปฏิบัติ โดยการ Leadership walk around โดยทีม
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจและระบุความเสี่ยง
ได้มากข้ึน กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้กำกับติดตาม
รายงานความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง ส่งเสริม
ให้มีการทบทวนด้านการดูแลทางคลินิก โดยองค์กร
แพทย์อย่างสม่ำเสมอ 
- มีการจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้น่าอยู่  
มีการจัดกิจกรรม 5ส. 1 ครั้ง/ สัปดาห์ 
- มีการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความสุข ความ
ผูกพัน และการทำงานเป็นทีมในองค์กร เช่น เวทีสุข 
ฟังธรรมะ 
- มีการบริหารจัดการเวลาในการทำงานให้เหมาะสม
กับการดำเนินชีวิตของบุคลากร ทั้งในส่วนของชีวิต 
ครอบครัว และสังคม เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทำงาน เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข
และสังคมที่ยั่งยืน 

2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 
1. บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการทำงาน 
2. มีการเปิดโอกาสหรือทีมช่องทางในการสื่อสาร
จากบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร 
3. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

- มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร โดยใช้วิธี
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
- มีช่องทางให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงานหรือทีมนำองค์กรไปยังผู้บริหาร 
- มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการสื่อสาร
ผ่านทีมนำองค์กร คระกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
เพ่ือสื่อสารลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
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หัวข้อ การปฏิบัติ 
4. มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
5. มีการจัดการองค์ความรู้ ทักษะการทำงาน และ
การปรับปรุงผลงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

- มีกระบวนการเสริมองค์ความรู้ในหน่วยงาน  
โดยการจัดอบรมวิชาการภายใน - ภายนอกองค์กร 
ส่งเสริมการประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการทบทวน
อุบัติการณ์ท้ังในระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร 
ที่เก่ียวข้อง การเรียนรู้และการพัฒนาระบบ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ CQI ส่งเสริมการ
นำเสนอผลงานนอกโรงพยาบาล สร้างระบบการ
เผยแพร่ข้อมูลวิชาการภายในโรงพยาบาลให้
บุคลากรเข้าถึงง่าย 
- เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้สนับสนุนหน่วยงานจัดทำ 
R2R, Best Practice นวัตกรรม และ CQI เข้าร่วม
นำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ 
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Happinometer ของกระทรวง ปี 2562 

 ผลการประเมิน Happinometer มิติมีค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ระดับหน่วยงาน ร้อยละ 1.7 สะท้อน
ให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กร เฉลี่ยอยู่ในระดับ “มีความสุข” มิติที่มีค่าเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด ได้แก่ จิตวิญญาณดี 
ร้อยละ 71.1 น้ำใจดี ร้อยละ 70.02 และสังคมดี ร้อยละ 65.10 มิติที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ สุขภาพการเงินดี 
ร้อยละ 46.33 ผ่อนคลายดี ร้อยละ 54.79 และการงานดี ร้อยละ 58.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำหรับมิติด้านสุขภาพเงินดี ข้อที่คะแนนต่ำสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันกับที่ 1 มีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน
หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 30.17 อันดับ 2 ค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือน เป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.11 และการผ่อนชำนะหนี้สิ้นต่าง ๆ โดยรวมในปัจจุบัน
เป็นภาระหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 44.38 

 มิติด้านผ่อนคลายดี ข้อที่คะแนนต่ำสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 การได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ
หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 47.53 อับดัน 2 ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 48.76 และ 
ใน 1 สัปดาห์ท่านทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น การอ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ หรือไม่ 
คิดเป็นร้อยละ 50.51 

 มิติด้านการงานดี ข้อที่คะแนนต่ำสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ค่าตอบแทนที่ได้รับคุ ้มค่า 
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทำงาน เช่น การถูกฟ้องร้อง การได้รับอันตรายจากการทำงาน ฯลฯ คิดเป็น
ร้อยละ 36.97 อันดับที่ 2 มีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 43.99   
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร (รายด้าน) 5 มิต ิ

รายด้าน ค่าคะแนนเฉลี่ย การแปรผล 
ด้านความสำเร็จ 58.13 กำลังพัฒนา 
ด้านการบริหาร 43.13 ต้องรีบปรับปรุง 
ด้านสุขภาพกาย – ใจ 45.9 ต้องรีบปรับปรุง 
ด้านบรรยากาศ 48.38 ต้องรีบปรับปรุง 
ด้านการลงทุน 38.56 ต้องรีบปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 45.14 ต้องรีบปรับปรุง 

 ผลการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากข้อมูลตารางที ่ 1 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมระดับหน่วยงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.14 อยุ่ในเกณฑ์ต้องรีบปรับปรุง และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มีด้านที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ด้านการลงทุน มีค่าเฉลี่ย 38.56 ด้านการบริหาร มีค่าเฉลี่ย 43.13 
ด้านสุขภาพกาย - ใจ มีค่าเฉลี่ย 45.9 ด้านบรรยากาศ มีค่าเฉลี่ย 48.38 และด้านความสำเร็จ มีค่าเฉลี่ย 58.13 
ตามลำดับ 

โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการทำงานอย่างมีความสุข”  

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาระบบบริการในส่วนภูมิภาคโดยดำเนินการให้มีแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ 
ระดับตติยภูมิ และรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง การสร้างระบบเครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงกัน 
ในระดับจังหวัดภายในเขต ระดับเครือข่ายบริการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการ
พัฒนายกระดับบริการในการรับผู้ป่วยส่งต่อ (Referral Hospital Cascade) เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 
(M1) ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ระดับเชี่ยวชาญประกอบด้วย 
แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขา และสาขารองในบางสาขาที่จำเป็น กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ
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ผู้ป่วยระดับกลาง (ระดับ M1) มีการจัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลตามศักยภาพที่กำหนด และสามารถ
รองรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนลูกข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โรงพยาบาลคอนสาร และ
โรงพยาบาบ้านแท่น เพื่อลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลระดับที่สูงขึ้น และสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
ในระดับตำบล 
 การพัฒนาบุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ในการ
พัฒนาองค์กรหน่วยงานนั้น ๆ บุคลากรเป็นทรัพยการที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร ความสำคัญของการพัฒนาคน
ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จ
ขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หากบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการประสานงานกัน มีพฤติกรรม
บริการที่ดี มีการติดต่อสื่อสารที่ดี ไม่มีข้อขัดแย้ง ก็สามารถที่จะคิด สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาผลงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ ่งในยุคที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมทุกวันนี ้ เป็นสิ ่งจำเป็นอย่างยิ ่งที ่บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ให้บริการทุกคน ต้องมีการปรับตัว ทั้งในด้านพฤติกรรมบริการและเทคนิคในการ
ให้บริการ การแก้ไขความข้อขัดแย้ง การแก้ไขเหตุการณ์ที ่ไม่พึงประสงค์ ทักษะการสื ่อสาร ตลอดจน
กระบวนการทำงานอย่างมีความสุขของบุคลากร โดยการเข้าถึ งความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ไม่เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาพฤติกรรมบริการ
ทักษะการสื่อสาร และการทำงานอย่างมีความสุขของบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
“ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” เพื่อสร้างพฤติกรรมบริการที่ดี ลดความขัดแย้ง พัฒนา
ความสัมพันธ์ของบุคลากร มีทัศนคติที ่ดี มีการติดต่อสื่อสาร มีการประสานงาน และร่วมมือกันมากขึ้น  
ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศการทำงานที่ดีและสามารถพัฒนางานไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของตนเอง มีการสื่อสารที่ดี และการแสดงออกถึง
ทัศนคติที่ด ี
 2.2 เพื่อเสริมสร้างพลัง ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจภายในหมู่คณะ และความรักความผูกพัน
ในองค์กร 
 2.3 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 

 บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ทุกระดับ 5 รุ่น รุ่นละ 120 คน รวม 600 คน 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 4.1 จัดทำ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.2 จัดตั้งคณะทำงาน และประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
 4.3 ประสานงานวิทยากร สถานที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้อง 
 4.4 จัดอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” แบ่งเป็น 5 รุ่น 
ดังนี้ 
  4.4.1 รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2563 
  4.4.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2563 
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  4.4.3 รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน 2563 
  4.4.4 รุ่นที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2563 
  4.4.5 รุ่นที่ 5 วันที่ 28 กันยายน 2563 
 4.5 ประเมินผลการจัดอบรม แต่ละรุ่น 
 4.6 สรุป และรายงานผลโครงการ 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 5.1 คณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังคน (HRD and HRM) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
 5.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป และงานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ 

6. แผนปฏิบัติการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดทำ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     
2. จัดตั้งคณะทำงาน และประชุมชี้แจงการดำเนินงาน     
3. ประสานงานวิทยากร สถานที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
และผู้เกี่ยวข้อง 

    

4. จัดอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ จำนวน 5 รุ่น    9 – 14 
21 - 28 

5. ประเมนผลการจัดอบรม แต่ละรุ่น     
6. สรุป และรายงานผลโครงการ     

7. งบประมาณ  
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินสวัสดิการของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ชัยภูมิ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 7.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 600 คน คนละ 150 บาท 

เป็นเงิน 90,000 บาท 
 7.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะวิทยากร ขอนแก่น – ภูเขียว (ไป - กลับ 5 รอบ) 

เป็นเงิน 4,000 บาท 
 7.3 ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 10 คน คนละ 200 บาท 5 วัน 

เป็นเงิน 10,000 บาท 
 7.4 ค่าอาหารเย็น วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 10 คน คนละ 200 บาท 2 วัน 

เป็นเงิน 4,000 บาท 
 7.5 ค้าปา้ยไวนิลโครงการ (ถาวร) ขนาด 2.5 เมตร x 5 เมตร ป้ายละ 1,875 บาท 

เป็นเงิน 1,875 บาท 
 7.6 ค่าเอกสารประกอบการอบรม เล่มละ 14 บาท จำนวน 600 คน 

(ถ่ายเอกสาร 28 หน้า หน้าละ 50 สตางค์)     เป็นเงิน 8,400 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 118,275 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  

หมายเหตุ: งบประมาณทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
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8. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมพลอยภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรมีจิตสำนึกท่ีดีสามารถนำหลักการในบริการที่ดี มาใช้ในการทำงาน และสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการได้ 
 10.2 บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข เกิดความสามัคคี มีความร่วมมือระหว่างทีมงาน 
 10.3 ผู้รับบริการได้รับความประทับใจในการมารับบริการและเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กร 

กำหนดการอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

    รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2563 
    รุ่นที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2563 
    รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน 2563 
    รุ่นที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2563 
    รุ่นที่ 5 วันที่ 28 กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

เวลา 08.00 – 08.45 น. 
08.45 – 09.00 น. 
 
09.00 – 10.30 น. 
 
10.30 – 10.45 น. 
10.45 – 12.00 น. 

- ลงทะเบียน 
- พิธีเปิดการอบรม โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ 
- บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (การฟัง
อย่างลึกซึ้ง การสะท้อนความรู้สึก)” 
- พักรับประทานอาหารว่าง 
-บรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการให้การบริการ” 

 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น. 

 
14.30 – 14.45 น. 
14.45 – 16.00 น. 

- บรรยายหัวข้อ “การบริการที่เป็นเลิศสำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ (Professional Service)” 
- พักรับประทานอาหารว่าง 
- การปรับใช้เทคนิคการสื่อสาร เพ่ือลดข้อขัดแย้ง 
(ภาคปฏิบัติ) 

หมายเหตุ: วิทยากร คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 ตามที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
“ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี
งบประมาณ 2563 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9 – 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรตินั้น มีผู ้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลภูเขียว เฉลิมพระเกียรติ โดยแบ่งออก 
เป็น 5 รุ่น ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 กันยายน 2563  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 92 คน คิดเป็นร้อยละ 18.44 
 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน 2563  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 97 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 
 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21 กันยายน 2563  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 94 คน คิดเป็นร้อยละ 18.84 
 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 23 กันยายน 2563  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 114 คน คิดเป็นร้อยละ 20.85 
 รุ่นที่ 5 ในวันที่ 28 กันยายน 2563  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 102 คน คิดเป็นร้อยละ 20.44 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 499 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 573 คน คิดเป็นร้อยละ 87.09 มีผู้ไม่เข้าร่วมทั้งสิ้น 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 12.91 
 โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น เพ่ือประเมินผล ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การอบรม ซึ่งผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ คณะผู้สำรวจได้ดำเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอนต่าง ๆ โดยรายงานผลการ
วิเคราะห์ได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีลำดับเนื้อหา ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรม 
 3. ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ตารางท่ี 1 จำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดอบรมโครงการพัฒนา
พฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” (N= 401) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน 2563  
รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21 กันยายน 2563 
รุ่นที่ 4 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 
รุ่นที่ 5 ในวันที่ 28 กันยายน 2563  

 
71 
86 
79 
91 
74 

 
17.71 
21.45 
19.70 
22.69 
18.45 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 
ไม่ระบุเพศ 
 
 

 
81 
319 
1 

 
20.20 
79.55 
0.25 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
2. อายุ 
ต่ำกว่า 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 
ไม่ระบุอายุ 

 
1 

124 
141 
83 
50 
2 

 
0.25 
30.92 
35.16 
20.70 
12.47 
0.50 

3. วุฒิการศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
ไม่ระบุ 

 
51 
13 
247 
14 
76 

 
12.72 
3.24 
61.60 
3.49 
18.95 

4. ตำแหน่ง 
แพทย์ 
ทันตแพทย์ 
เภสัชกร 
พยาบาลวิชาชีพ 
นักกายภาพบำบัด 
นักเทคนิคการแพทย์ 
อ่ืน ๆ 
- พนักงานประจำห้องยา 
- จพง. เภสัชกรรม 
- จพง.ทันตสาธารณสุข 
- ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
- จพง.เวชสถิติ 
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
- ผู้ช่วยพยาบาล 
- พนักงานบริการ 
- จพง.สาธารณสุขชุมชน 
- นวก.สาธารณสุข 
- รังสีการแพทย์ 
- นักการจัดการทั่วไป 
- พนักงานเวชระเบียน 
- ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
- นวก.พัสดุ 
- นวก.การเงินและบัญชี 

 
3 
2 
15 
152 
8 
10 
211 
7 
7 
1 
2 
2 
12 
2 
12 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

 
0.75 
0.50 
3.74 
37.91 
2.00 
2.49 
52.62 
3.32 
3.32 
0.47 
0.95 
0.95 
5.69 
0.95 
5.69 
1.42 
1.42 
0.47 
0.95 
0.95 
0.47 
0.47 
0.47 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
- จพง.ธุรการ 
- จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- จพง.ฉุกเฉินการแพทย์ 
- ช่างกายอุปกรณ์ 
- แพทย์แผนไทย 
- ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
- โภชนาศาสตร ์
- พนักงานบันทึกข้อมูล 
- พนักงานประจำห้องทดลอง 
- พนักงานเปล 
- นักจิตวิทยา 
- ไม่ระบุตำแหน่ง 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 

134 

1.42 
0.47 
0.47 
0.47 
0.95 
0.47 
1.90 
0.47 
0.47 
0.47 
0.95 
63.51 

5. ประเภทตำแหน่ง 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
ไม่ระบุ (ประเภทตำแหน่ง) 

 
207 
14 
8 
83 
37 
43 
9 

 
51.62 
3.49 
2.00 
20.70 
9.23 
10.72 
2.24 

6. สถานที่ปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานการแพทย์ 
กลุ่มงานทันตกรรม 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
กลุ่มงานรังสีวิทยา 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
กลุ่มการพยาบาล 
งานผู้ป่วยนอก (จักษุ+ENT+OPD med) 
งานอุบิตเหตุฉุกเฉิน 
งานการพยาบาลผู้คลอด 
งานการพยาบาลฟ้องผ่าตัด/ วิสัญญี 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 

 
3 
7 
32 
16 
10 
4 
5 
8 
22 
6 

173 
8 
10 
8 
15 
4 

 
0.75 
1.75 
7.98 
3.99 
2.49 
1.00 
1.25 
2.00 
5.49 
1.50 
43.14 
2.00 
2.49 
2.00 
3.74 
1.00 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 
งานผู้ป่วยหนัก 
หอผู้ป่วยกุมารเวชรกรรม 
หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม 
หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์/ พิเศษ med 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
หอผู้ป่วยอายรุกรรมชาย 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
งานจ่ายกลาง 
ไม่ระบุ (สถานที่ปฏิบัติงาน) 

1 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
47 

0.25 
1.00 
1.00 
0.50 
0.50 
0.75 
0.75 
0.50 
0.50 
11.72 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัด
อบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” ประจำปีงบประมาณ 
2563 ในระหว่างวันที่ 9 – 28 กันยายน 2563 ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 401 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 79.55 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.16 วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 61.60 ประเภทตำแหน่งที่ตอบแบบสอบถามมากที่วุด คือ พยาบาลวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 37.91 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรมนี้ 

 ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการจัดอบรม
โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ “ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 (N= 401) 

ประเด็นความพึง
พอใจ 

พอใจน้อย
ที่สุด 

พอใจ
น้อย 

พอใจปาน
กลาง 

พอใจ
มาก 

พอใจมาก
ที่สุด 

Mean S.D. Level 

1. รูปแบบของการ 
จัดอบรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการ 

0  
(0.0) 

2  
(0.5) 

50 (12.5) 223 
(55.6) 

126 
(31.4) 

4.18 0.654 มากที่สุด 

2. การนำเสนอของ
วิทยากร 

0  
(0.0) 

0  
(0.0) 

19  
(4.7) 

153 
(38.2) 

229 
(57.1) 

4.52 0.587 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของ
เอกสารประกอบ 

0  
(0.0) 

5  
(1.3) 

83 (20.7) 200 
(49.9) 

113 
(28.2) 

4.05 0.733 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจัด
อบรม 

2  
(0.5) 

7  
(1.8) 

76 (19.0) 203 
(50.6) 

113 
(28.2) 

4.05 0.751 มากที่สุด 

5. จากการอบรม
พฤติกรรมบริการ 
ท่านสามารถเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ี,  
การบริการที่ดี และ
การทำงานเป็นทีมได้
ในระดับใด 

0  
(0.0) 

1  
(0.3) 

38  
(9.5) 

229 
(57.1) 

133 
(33.2) 

4.23 0.619 มากที่สุด 
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ประเด็นความพึง
พอใจ 

พอใจน้อย
ที่สุด 

พอใจ
น้อย 

พอใจปาน
กลาง 

พอใจ
มาก 

พอใจมาก
ที่สุด 

Mean S.D. Level 

6. ความเหมาะสมของ
สถานที่ในการจัดอบรม 

5  
(1.3) 

15  
(3.7) 

84 (21.0) 192 
(47.9) 

105 
(26.2) 

3.94 0.855 มาก 

7. ความเหมาะสมของ
อาหารและเครื่องดื่ม 

3  
(0.8) 

13  
(3.2) 

119 
(29.7) 

175 
(43.6) 

91 (22.7) 3.84 0.835 มาก 

8. ความสำเร็จ/ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรมที่จดัขึ้น 

1  
(0.3) 

1  
(0.3) 

53 (13.2) 228 
(56.9) 

118 
(29.4) 

4.16 0.653 มากที่สุด 

9. ก่อน การเข้าอบรม
ท่านมีความรู้ ความ
เข้าใจพฤติกรรม
บริการที่ดี การสื่อสาร
ในองค์กรและการ
ทำงานเป็นทีม 

0  
(0.0) 

12  
(3.0) 

157 
(39.2) 

187 
(46.6) 

45 (11.2) 3.66 0.714 มาก 

10. หลัง การเข้าร่วม
โครงการท่านมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ 
พฤติกรรมบริการทีด่ี, 
การสื่อสารในองค์กร 
และการทำงานเป็นทีม 

0  
(0.0) 

1  
(0.3) 

26  
(6.5) 

215 
(53.6) 

159 
(39.7) 

4.33 0.605 มากที่สุด 

11. การมีส่วนร่วม 
ในการอบรม 

0  
(0.0) 

1  
(0.3) 

36  
(9.0) 

209 
(52.1) 

155 
(38.7) 

4.29 0.634 มากที่สุด 

12. ความต้องการให้มี
การอบรม/ กิจกรรม
อีกในครั้งต่อไป 

2  
(0.5) 

6  
(1.5) 

54 (13.5) 185 
(46.1) 

154 
(38.4) 

4.20 0.764 มากที่สุด 

รวม  
คิดเป็นร้อยละ 

     49.45 
82.4 

8.404 มากที่สุด 

 จากตารางที ่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ต่อการจัดอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
“ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” ในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และยังพบว่า ผู้เข้าร่วม
อบรม มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมและมีความต้องการให้มีการอบรม/ กิจกรรมอีกในครั้งต่อไป  
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (S.D. = 0.764) คิดเป็นร้อยละ 84.00 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 

 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การนำเสนอของวิทยากร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (S.D. = 
0.587) คิดเป็นร้อยละ 90.4 รองลงมา คือ หลังการเข้าร่วมโครงการท่านมีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรม
บริการที่ดี, การสื่อสารในองค์กรและการทำงานเป็นทีม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 (S.D. = 0.634) คิดเป็นร้อยละ 85.8 

 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ก่อนเข้าร่วมอบรมบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  
ในพฤติกรรมบริการที่ดี การสื่อสารในองค์กรและการทำงานเป็นทีม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (S.D. = 0.714)  
คิดเป็นร้อยละ 73.20 รองลงมา คือ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (S.D. = 0.835) 
คิดเป็นร้อยละ 76.8 และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 (S.D. = 0.855)  
คิดเป็นร้อยละ 78.8 

548



ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมในครั้งนี้ 

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอบรม “ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 9 – 28 กันยายน 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ข้อดี 
 1. ต้องการให้มีการจัดอบรมในรูปแบบนี้ขึ้นอีก 
 2. ได้รู้จักตัวตนของตนเองมากข้ึน รู้จุดเด่น และจุดด้อย 
 3. ได้ความรู้และความสนุกสนาน 
 4. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
 5. ได้เรียรู้ทักษะและการปรับทัศนคติ 
 6. มีความผ่อนคลายจากการปฏิบัติงาน 
 7. ช่วยให้เกิดการเปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น 

 สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา 
 1. เรื่องวิทยากร ควรเปลี่ยนรูปแบบวิทยากรบ้าง เช่น พระมหาสมปอง 

2. เรื่องอาหารเบรก ไม่ควรเป็นกาแฟ และควรมีผลไม้ 
 3. ควรจัดหากิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม ฯลฯ 
 4. เพ่ิมกิจกรรม สร้างเสริมพลัง เปิดใจ รับฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

5. เน้นทักษะการพูด + Deep Listen 
 6. ควรมีการนำเสนอรูปแบบพฤติกรรมการให้บริการมากกว่านี้ 
 7. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดอบรม 
 8. ปรับปรุงเรื่องเครื่องเสียง เสียงทุ่มมากเกินไป 
 9. สถานที่ในการจัดอบรม จากการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากร พบว่า อยากให้จัดอบรม
นอกสถานที่ จำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.13 และอยากให้จัดอบรมภายใน รพ.ภูเขียว จำนวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.48 

ระดับความพึงพอใจ แบ่งระดับและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 พอใจมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน 
 พอใจมาก  ให้ 4 คะแนน 
 พอใจปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
 พอใจน้อย  ให้ 2 คะแนน 
 พอใจน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 

การแปลความหมายของความเห็นต่อปัจจัยต่าง ๆ  
 ระดับน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.00 
 ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.01 – 2.00 
 ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.00 
 ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.01 – 4.00 
 ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.01 – 5.00 
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โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการพัฒนายกระดับบริการในการรับผู้ป่วย  
ส่งต่อ (Referral Hospital Cascade) เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วย 
ที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อน ระดับเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขาและ
สาขารองในบางสาขาที่จำเป็น กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยระดับกลาง (ระดับ M2) มีการจัด
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลตามศักยภาพที่กำหนด และสามารถรองรับการส่งต่อโรงพยาบาลชุมชน 
ลูกข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ โรงพยาบาลคอนสาร และโรงพยาบาลบ้านแท่น เพ่ือลดการส่งต่อไป
โรงพยาบาลระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการยกระดับบริการ  
เพิ่มศักยภาพบริการ โดยการมีแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขา จึงต้องการจัดให้มีเครื่องมือที่มีความ
ทันสมัยและเพียงพอพร้อมใช้งานตลอดเวลา อีกทั้งโรงพยาบาลต้องการพัฒนา การให้บริการ ฝ่ายวิกฤต  
ด้านการเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยหนัก และจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอพร้อมใช้งานต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
สาขา 
 การส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื ่อสร้างสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ยึดหลักการ “การสร้างสุขภาพ” นำ “การซ่อมสุขภาพ” โดยการส่งเสริมการออกกำลังกาย 
ควรมุ่งเน้นส่งเสริมการออกกำลังกาย ควรมุ่งเน้นส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข  
เพื ่อเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพ จากนั้นได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพ  
ในประชาชนทั่วไป ตามแนวคิด 1) การดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเองเป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนทุกคน
และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้อนาคตของระบบสาธารณสุข มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 2) บุคลากร 
ทางการแพทย์ควรเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และ 3) การออก
กำลังกาย เป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสุขภาพบุคลากร  
โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย/ติดเชื้อ ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจากการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง/ 
อ้วน และกลุ่มปกติ และได้มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่
ด้วย 3อ., 2ส. ในกลุ่มป่วย และกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในส่วนกลุ่มปกติจะเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยการออกกำลังกาย ดังนั้น งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย 
 2.2 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการออกกำลังกาย 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรด้วยการออกกำลังกาย 
 2.4 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพและขวัญกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากร 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 บุคลากรโรงพยาบาล จำนวน 570 คน 
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4. วิธีการดำเนินงาน 
 4.1 จัดทำและเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4.2 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
 4.3 ประสานหน่วยงาน องค์กร และชมรมที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 กำหนดกิจกรรมโครงการ 
  1) การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 
  2) การแข่งขัน “วิ่งสร้างสุข” ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
  3) กิจกรรมนันทนาการ 
 4.5 สรุปและประเมินผลโครงการ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณจากเงินสวัสดิการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 6.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 570 คน คนละ 150 บาท 
         เป็นเงิน 85,500 บาท 
 6.2 ค่าอาหารเย็น จำนวน 570 คน คนละ 250 บาท   เป็นเงิน 142,500 บาท 
 6.3 ค่าเสื้อกีฬา จำนวน 570 บาท คนละ 200 บาท  เป็นเงิน 114,000 บาท 
 6.4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์      เป็นเงิน 33,000 บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   

หมายเหตุ : งบประมาณทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้  

7. สถานที่ดำเนินการ 

 7.1 ห้องประชุมพลอยภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 
 7.2 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

8. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการออกกำลังกาย 
 9.2 บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย 
 9.3 บุคลากรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย 
 9.4 บุคลากรมีสัมพันธภาพและขวัญกำลังใจที่ดี 
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ผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

ปีงบประมาณ 2563 
 
 ตามที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ (ภายใน) 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว นั้น เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ประเมิน 
สร้างขึ้น เพื่อประเมินผล ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์  (ภายใน) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ คณะผู้สำรวจได้ดำเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยรายงานผลการวิเคราะห์ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีลำดับเนื้อหา ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 2. ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร 
 3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
ชาย 
หญิง 
ไม่ระบุเพศ 

 
41 
198 

- 

 
17.15 
82.85 

- 
2. อายุ 
ต่ำกว่า 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีขึ้นไป 
ไม่ระบุอายุ 

 
2 
81 
92 
43 
21 
- 

 
0.84 
33.89 
38.49 
17.99 
8.79 

- 
3. ประเภทบุคลากร 
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 
ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
 
 
 

 
110 
2 
58 
6 
31 
31 

 
46.03 
0.84 
24.27 
2.51 
12.97 
13.39 
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ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
กลุ่มงานการแพทย์ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานทันตกรรม 
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 
กลุ่มงานรังสีวิทยา 
งานผู้ป่วยนอก  
งานวิสัญญี 
งานอุบิตเหตุฉุกเฉิน 
งานจ่ายกลาง 
หอผู้ป่วยใน กุมารเวชกรรม 
หอผู้ป่วยใน พิเศษอายุรกรรม 
หอผู้ป่วยใน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
หอผู้ป่วยใน ศัลยกรรมหญิงและเด็ก 
หอผู้ป่วยใน สงฆ์อาพาธและพิเศษ 
หอผู้ป่วยใน สูตินรีเวชกรรม 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
งานการพยาบาลผู้คลอด 
งานการพยาบาลฟ้องผ่าตัด 
หอผู้ป่วยหนัก 

 
1 
18 
7 
1 
3 
8 
23 
8 
3 
15 
5 
15 
6 
21 
1 
16 
2 
17 
15 
19 
4 
15 
1 
5 
10 

 
0.42 
7.53 
2.93 
0.42 
1.26 
3.35 
9.62 
3.35 
1.26 
6.28 
2.09 
6.28 
2.51 
8.79 
0.42 
6.69 
0.84 
7.11 
6.28 
7.95 
1.67 
6.28 
0.42 
2.09 
4.18 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ (ภายใน) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 239 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
82.85 มีอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.49 ประเภทการจ้างที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ 
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 46.03 
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2. ความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร 
 ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นผู้รับบริการ 

ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

พอใจน้อย
ที่สุด 

พอใจน้อย 
พอใจปาน

กลาง 
พอใจมาก 

พอใจมาก
ที่สุด 

Mean SD. Level 

1. สิ่งที่ท่านได้รับจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม 

        

1.1 บุคลากรตระหนัก
ถึงความสำคัญในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองด้วยการออก
กำลังกาย 

0 3 19 109 108 4.35 
(87%) 

0.68 มาก
ที่สุด 

1.2 เป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ประชาชนในการ
ออกกำลังกาย 

1 1 19 96 122 4.41 
(88%) 

0.69 มาก
ที่สุด 

1.3 ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรด้วยการออก
กำลังกาย 

1 3 22 109 104 4.31 
(86%) 

0.72 มาก
ที่สุด 

1.4 สร้างสัมพันธภาพ
และขวัญกำลังใจท่ีดี
ให้กับบุคลากร 

1 3 12 81 142 4.51 
(90%) 

0.69 มาก
ที่สุด 

2. การเตรยีมความ
พร้อมก่อนการแข่งขัน 

        

2.1 การประสานงาน
ของคณะสีและ
คณะทำงาน 

2 5 26 123 83 4.17 
(83%) 

0.77 มาก
ที่สุด 

2.2 การเตรียมความ
พร้อมของคณะส ี

2 3 24 124 86 4.21 
(84%) 

0.74 มาก
ที่สุด 

2.3 การสื่อสาร
ระหว่างคณะส/ี 
คณะทำงาน 

2 4 28 121 84 4.18 
(84%) 

0.76 มาก
ที่สุด 

3. ความเหมาะสมของ
วันและเวลาที่จัด 

2 7 25 115 90 4.19 
(84%) 

0.72 มาก
ที่สุด 

4. ความเหมาะสมของ
ขบวนพาเหรด/ 
เส้นทางเดินขบวน
พาเหรด 

0 4 27 115 93 4.24 
(85%) 

0.72 มาก
ที่สุด 

5.ความเหมาะสมของ
สถานท่ีจัดการแข่งขัน 

1 4 24 106 104 4.29 
(86%) 

0.75 มาก
ที่สุด 

6. ความเหมาะสมของ
พิธีเปิด 

1 4 28 114 92 4.22 
(84%) 

0.75 มาก
ที่สุด 
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ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

พอใจน้อย
ที่สุด 

พอใจน้อย 
พอใจปาน

กลาง 
พอใจมาก 

พอใจมาก
ที่สุด 

Mean SD. Level 

7. ความเหมาะสมของ
การประชาสัมพันธ์
และสื่อสารกีฬา 

1 4 33 119 82 4.16 
(83%) 

0.75 มาก
ที่สุด 

8. ความเหมาะสมของ
ประเภทการแข่งขัน
กีฬา/ กีฬาอื่น 

2 6 38 116 77 4.09 
(82%) 

0.81 มาก
ที่สุด 

9. ความเหมาะสมของ
การประกวดกอง
เชียร์/ เชียร์ลดีเดอร ์

1 5 30 113 90 4.20 
(84%) 

0.77 มาก
ที่สุด 

10. ความเหมาะสม
ขงอรางวัล 

1 6 38 117 77 4.10 
(82%) 

0.78 มาก
ที่สุด 

11. ความเหมาะสม
ของกรรมการตัดสิน 

0 5 28 120 86 4.20 
(84%) 

0.72 มาก
ที่สุด 

12. ความเหมาะสม
ของอาหารและน้ำดื่ม 
(ช่วงกลางวัน) 

0 10 41 122 66 4.02 
(80%) 

0.72 มาก
ที่สุด 

13. การจัดงาน Sport 
night 

        

13.1 ความเหมาะสม
ของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

0 6 59 107 66 3.97 
(79%) 

0.81 มาก
ที่สุด 

13.2 ความเหมาะสม
ของนักร้อง/ดนตร ี

2 3 43 111 80 4.10 
(82%) 

0.79 มาก
ที่สุด 

13.3 ความเหมาะสม
ของช่วงเวลาในการจัด 

2 3 28 118 88 4.20 
(84%) 

0.76 มาก
ที่สุด 

14. ท่านพึงพอใจกับ
สวัสดิการที่องค์การ
จัดให้ในรูปแบบการ
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 

1 4 42 89 103 4.21 
(84%) 

0.82 มาก
ที่สุด 

15. ความพึงพอใจ 
ในภาพรวมของการจัด
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 

0 5 23 105 106 4.31 
(86%) 

0.73 มาก
ที่สุด 

16. การแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ควรมีการจดั
ต่อเนื่องทุกป ี

1 3 20 66 149 4.50 
(90%) 

0.74 มาก
ที่สุด 

17. ผลลัพธ์ด้านความ
ภักดีต่อองค์กร 

        

17.1 ท่านเต็มใจใน
การทุ่มเทพลังกายใจ
ในการทำงานอย่าง

1 3 15 112 108 4.35 
(87%) 

0.69 มาก
ที่สุด 
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ประเด็นวัดความพึง
พอใจ 

พอใจน้อย
ที่สุด 

พอใจน้อย 
พอใจปาน

กลาง 
พอใจมาก 

พอใจมาก
ที่สุด 

Mean SD. Level 

เต็มที่ เพื่อทำงาน
ให้กับองค์กร 
17.2 ท่านตั้งใจทำงาน
อยู่กับองค์กรจน
เกษียณอายรุาชการ 

2 13 39 101 84 4.05 
(81%) 

0.90 มาก
ที่สุด 

17.3 ท่านพอใจท่ีได้
ทำงานหรือรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงกับองค์กร 

0 3 22 121 93 4.27 
(85%) 

0.68 มาก
ที่สุด 

17.4 ท่านรู้สึกผูกพัน
กับองค์กร 

2 2 23 122 90 4.24 
(85%) 

0.73 มาก
ที่สุด 

รวม 1.11 
(0.46) 

4.52 
(1.89) 

28.74 
(12.03) 

110.07 
(46.06) 

94.56 
(39.56) 

4.22 
(84.47) 

0.75 มาก
ที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การตอบแบบสอบความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ (ภายใน) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ในภาพรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.47 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 1. การสร้างสัมพันธภาพและขวัญกำลังใจที่ดีให้กับบุคลากร  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 90 (ค่าเฉลี่ย = 4.51, SD. = 0.69) 2. ควรมีการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์
ต่อเนื ่องทุกปี มีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจร้อยละ 90 (เฉลี ่ย = 4.50, SD. = 0.74) และ 3. เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่ประชาชนในการออกกำลังกาย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 88 (ค่าเฉลี่ย = 4.41, SD. = 0.69) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและเรียงลำดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดจำนวน 3 ข้อ คือ 1. ความเหมาะสม
ของอาหารและเครื่องดื่มในงาน Sport Night มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 79 (ค่าเฉลี่ย = 3.97, SD. = 0.81) 
2. ความเหมาะสมของอาหารและเครื ่องดื่ม (ช่วงงานกีฬากลางวัน) มีค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจร้อยละ 80 
(ค่าเฉลี่ย = 4.02, SD. = 0.79) 3. ความตั้งใจทำงานอยู่กับองค์กรจนเกษียณอายุราชการ มีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจร้อยละ 81 (ค่าเฉลี่ย = 4.05, SD. = 0.90) 

3. ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ในครั้งนี้ 

 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอบรม จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ (ภายใน) โรงพยาบาล  
ภูเขยีวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดกิจกรรมกีฬาสีแบบนี้ทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจ
ในการทำงาน และเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน 
 2. ประเภทกีฬามาก - น้อยเกินไป (อยากให้มีกีฬาพ้ืนบ้านและเซปักตะกร้อเพ่ิม) 
 3. อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมมากกว่านี้ เช่น สลับกันมีส่วนร่วมแต่ละปี 
 4. บริเวณวิ่งสร้างสุข จุดบริการน้ำดื่มน้อยเกินไป 
 5. สถานที่เปิดงานเห็นควรใช้สถานที่ในที่ร่ม เช่น โดมของโรงเรียนภูเขียว เนื่องจากอากาศร้อน และ
สถานที่กว้างเกินไป 

556



 6. การตัดสินกองเชียร์ หรือเชียร์ลีดเดอร์ อยากให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หาง่าย 
เน้นความคิดสร้างสรรค์ 
 7. แบบเสื้อสวย ผ้าใส่สบาย ถ้าสกีนข้อความด้านใดด้านหนึ่ง 
 8. งานเลี้ยงกลางคืน ควรมีช่วงเวลาการประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
 9. ของรางวัลน้อยเกินไป 
หมายเหตุ; 
 ระดับความพึงพอใจ แบ่งระดับและเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
  พอใจมากที่สุด  ให้ 5 คะแนน   
  พอใจมาก  ให้ 4 คะแนน  
  พอใจพอสมควร  ให้ 3 คะแนน 
  พอใจน้อย   ให้ 2 คะแนน 
  พอใจน้อยที่สุด  ให้ 1 คะแนน 
 การแปลความหมายของความเห็นต่อปัจจัยต่าง ๆ 
  ระดับน้อยที่สุด   ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.00  
  ระดับน้อย  ค่าเฉลี่ย 1.01 – 2.00  
  ระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.00 
  ระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.01 – 4.00 
  ระดับมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย 4.01 – 5.00 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ เริ่มมีการประเมินองค์การแห่งความสุข ตั้งแต่ปี 2561 และได้จัดทำโครงการ 
เพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 9 ด้าน โดยมีคณะกรรมการ HRD เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
โรงพยาบาลได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการทำงานให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข มีความ
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการ มีการนำข้อเสนอแนะของบุคลากร
มาปรับปรุง และจัดให้มีตามความต้องการ เช่น สถานที่จอดรถ จัดทำที่จอดรถเพิ่มเติม ติดกล้ องวงจรปิด 
จัดทำถนนลาดยางทดแทนถนนขรุขระ มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ประเมินภาวะสุขภาพจิตและสนับสนุนการ
ออกกำลังกาย จัดงานกีฬาสี เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กร จัดการอบรม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ทั้งในเรื่องกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงาน การแนะนำบุคลากรใหม่ให้ทุก ๆ คนในองค์กรได้รู้จัก และ
รับทราบถึงสมาชิกใหม่ เพ่ือให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่น่าทำงานในองค์กรแห่งนี้ 
 การนำกิจกรรมการจำหน่ายอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ โดยการจัดตั้งกลุ่มไลน์ร้านค้าพ่ีน้องไทคอนสวรรค์ 
เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการหารายได้ของบุคลากร การเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การศึกษาหาความรู้อยู่สม่ำเสมอ มีการจัดเวทีงานวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ซึ ่งกันและกัน มีการเตรียมการตัวก่อนปฏิบัติงาน โดยการทำสมาธิผ่านเสียงตามสายทุกวันก่อน
ปฏิบัติงานช่วงบ่าย ทำให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ทำให้โรงพยาบาลคอนสวรรค์ มีการพัฒนาและได้รับรางวัลต่าง ๆ 
มากมาย 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ความสามัคคี มีน้ำใจของคนในองค์กรที่มีความรักต่อองค์กร และเพ่ือนร่วมงานเหมือนบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน และมีผู้นำที่เป็นที่รักของคนในองค์กร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 ขอเพ่ิมค่าตอบแทน ขอความก้าวหน้าในวิชาชีพต่าง ๆ 
 

 
 

558



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
 บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลหนองบัวแดง
เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีคุณภาพในเขตนครชัยบุรินทร์อย่างยั่งยืน”  มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบาย
ค่านิยม อัตลักษณ์ สู ่การปฏิบัติรายกลุ ่มงาน ผ่านการประชุมชี ้แจงนโยบายและมอบตัวชี ้ว ัดประจำปี /  
การประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน/การประชุมเจ้าหน้าที่ 100%/การจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม
บริการและเวทีชื่นชมให้การยกย่องชมเชยแก่บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีการจัดทำยุทธศาสตร์และ
แผนองค์กรแห่งความสุข เช่น  แผนอบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการกับการทำงานอย่างมีความสุข / แผนการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ / การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่าง ๆ / การจัด
รายการเสียงตามสายด้านความรู้และบันเทิงทุกเช้าวันเวลาราชการ โดยผู้บริหารและทีมนำองค์กร มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่วางไว้ มีการกำกับ ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  การประเมิน
ความเครียด การประเมินความสุขในการทำงาน  Happinometer   

ด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงานมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในองค์กร สถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การทำกิจกรรม 5ส.ในทุกกลุ่มงาน1 ครั้ง/สัปดาห์  
มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานโดยปฏิบัติตามมาตรการของระบบงานความเสี่ยง กระตุ้นติดตามผล
การทบทวนความเสี่ยง พร้อมทั้งเข้าร่วมโรงพยาบาล 2P safety สื่อสารการนำไปปฏิบัติ โดยการ leadership 
walk round โดยทีมบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจและระบุความเสี่ยงได้มากขึ้น  กำหนดให้หัวหน้างานเป็น
ผู้กำกับติดตาม ทบทวนรายงานความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง   

ด้านการสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร มีช่องทาง
ในการให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่านหัวหน้ากลุ่มงานหรือทีมนำองค์กร และโดยวิธีการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน ปรับปรุงผลงานเพื่อเป้าหมายของ
องค์กรและมีการได้สนับสนุนการจัดการองค์ความรู ้ในหน่วยงาน โดยการจัดทำ R2R, Best practice 
นวัตกรรม และ CQI เข้าร่วมนำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 - ผู้บริหารและทีมนำ ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ 

- การมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
- สังคม ชุมชน 
- สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
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โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  กิจกรรมเกี่ยวที่โคกหนองนา NBD  
จัดขึ้นในระหว่างวันที่  28  พฤศจิกายน  2563   

 
นายแพทย์พุทธา  สมัดไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดง นำทีมคณะเจ้าหน้าที่และอสม. 

ร่วมแรงร่วมใจเกี่ยวข้าวปลอดสารตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย 
ห่างไกล NCD ใช้เกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นต้นแบบให้ประชาชนรู้จักและเลือกใช้ผักปลอดสารเคมี ณ โคกหนองนา  
NBD โรงพยาบาลหนองบัวแดง 
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หมวดที่ 1 การนำองค์กร 

หัวข้อ การปฏิบัติ 
1.1 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 
1. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ 
นโยบายองค์กรแห่งความสุข 
2. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรประกาศ ถ่ายทอดนโยบาย
องค์กรแห่งความสุขไปยังบุคลากรทุกระดับ 
 
 
 
 
3. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 
4. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างให้คนทำงานมี
ความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 
 
5. ผู้บริหาร/ทีมนำองค์กรมีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลหนองบัวแดงเป็นโรงพยาบาล
แม่ข่ายที่มีคุณภาพในเขตนครชัยบุรินทร์อย่างยั่งยืน 
-ผู้นำสูงสุดมีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายสู่
บุคลากร ผ่านการประชุมชี้แจงนโยบายและมอบ
ตัวชี้วัดประจำปี   การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทุกเดือน  การประชุมเจ้าหน้าที่ 100% และการจัด
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมบริการเวทีชื่นชมให้การ 
ยกย่องชมเชย   
-มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามบริบทของ
โรงพยาบาลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
 
 -มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากร
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เช่น การ
สื่อสารนโยบาย ค่านิยม อัตลักษณ์ สู่การปฏิบัติ  
รายกลุ่มงาน 
-มีการประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง เช่น การประเมินความพึงพอใจ 
ความเครียด ความสุข/ Happinometer/ แผนงาน
โครงการ ทีมงานกับการทำงานอย่างมีความสุข 

1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
1. มียุทธศาสตร์ และแผนองค์กรแห่งความสุข 
 
 
 
2. มีโครงสร้างการทำงาน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข 
3. มีกิจกรรมหรือการดำเนินงานตามแผนองค์กร 
แห่งความสุข 
 
4. มีการวัดและประเมินความสุขระดับบุคลากรและ
ระดับองค์กร 
 
5. มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

- มีการจัดทำแผนองค์กรแห่งความสุข เช่น โครงการ
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการกับการทำงานอย่างมี
ความสุข/ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ การทำบุญตักบาตร 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
กำลังคน(HRD&HRM) 
-มีการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
ที่วางไว้  มีการกำหนดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
-มีการวัดและประเมินความสุขจากความพึงพอใจ 
ในกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 80 (อยู่ในระดับที่พึงพอใจ
มากที่สุด) 
-มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขเป็นประจำทุกปีและ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 
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หมวดที่ 2 กระบวนการ 

หัวข้อ การปฏิบัติ 
2.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 
1. มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน 
 
 
2. มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 

 
 
 

 
 

 
 

 
3. มีการสร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการทำงาน 
ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 
 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมคนมีความสุขในการทำงาน  
ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 

 
5. มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิต
กับการทำงาน (Work Life Balance) 

-มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร สถานที่
ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การทำกิจกรรม 
5ส. ในทุกกลุ่มงาน 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
-ได้ปฏิบัติตามมาตรการของระบบงานความเสี่ยง 
กระตุ้นติดตามผลการทบทวนความเสี่ยง พร้อมทั้ง 
เข้าร่วมโรงพยาบาล 2P safety สื่อสารการนำไป
ปฏิบัติโดยการ leadership walk round โดยทีม
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจและระบุความเสี่ยงได้
มากขึ้น  กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้กำกับติดตาม
รายงานความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง ส่งเสริมให้
มีการทบทวนด้านการดูแลทางคลินิกโดยองค์กรแพทย์
อย่างสม่ำเสมอ 
-มีการจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงานให้น่าอยู่ มีการ
จัดกิจกรรม 5ส. 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
 
-มีการทำจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข ความผูกพัน 
และการทำงานเป็นทีมในองค์กร เช่น เวทีสุข  
ฟังธรรมะ 
-มีการบริหารการจัดการเวลาในการทำงานให้
เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของบุคลากร ทั้งในส่วน
ของชีวิต ครอบครัว และสังคม เพื่อให้เกิดความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงาน เพ่ือนำไปสู่ องค์กร 
แห่งความสุขและสังคมที่ยั่งยืน 

2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 
1. บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การทำงาน 
2. มีการเปิดโอกาสหรือมีช่องทางในการสื่อสารจาก
บุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร 
 
3. มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน 

 
 
 

-มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรโดยใช้วิธี 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร  
-มีช่องทางให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นผ่านหัวหน้า
กลุ่มงานหรือทีมนำองค์กรไปยังผู้บริหาร 
 
-มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
หน่วยงาน เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการสื่อสารผ่านทีมนำ
องค์กร คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อสื่อสาร
ลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
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หัวข้อ การปฏิบัติ 
4. มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน และการ
ปรับปรุงผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

-มีกระบวนการเสริมสร้างองค์ความรู้ในหน่วยงาน  
โดยการจัดอบรมวิชาการภายใน-ภายนอกองค์กร
ส่งเสริมการประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการทบทวน
อุบัติการณ์ท้ังในระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร 
ที่เก่ียวข้อง  การเรียนรู้และการพัฒนาระบบ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอ CQI ส่งเสริมการนำเสนอ
ผลงานนอกโรงพยาบาล  สร้างระบบการเผยแพร่
ข้อมูลวิชาการภายในโรงพยาบาลให้บุคลากรเข้าถึงง่าย 
-เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้สนับสนุนหน่วยงานจัดทำ 
R2R, Best practice นวัตกรรม และ CQI เข้าร่วม
นำเสนอระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคให้มีคุณภาพ 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาและ
ฟ้ืนฟูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรเพียงพอ และมีศักยภาพตามมาตรฐาน
โรงพยาบาล M2 

4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

มีระบบบริหารจัดการโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.1 การส่งเสริม ป้องกัน และการดูแลสุขภาพ 
ทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการ 

1.1.1 พัฒนาระบบการดูแลรักษาและส่งเสริมทันต
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
1.1.2 พัฒนาการจัดบริการ Well Child Clinic 
(WCC) กลุ่มวัย 0 – 5 ปี ให้มีประสิทธิภาพ 
1.1.3 พัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.2 การป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.2.1 สง่เสริมงานวางแผนครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ 
1.2.2 พัฒนาระบบการค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและ
การลดปัจจัยเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
1.2.3 พัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
1.2.4 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนสุขภาพดี 

1.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือความปลอดภัย 1.3.1 ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจร 

563



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษาและฟื้นฟูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
2.1 ระบบการรักษาฟ้ืนฟูโรคไม่ติดต่อมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

2.1.1 พัฒนาระบบการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้ได้มาตรฐาน NCD 
คุณภาพ 
2.1.2 พัฒนาระบบการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหอบ
หืด และปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
2.1.3 จัดระบบการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (STEMI) 
2.1.4 พัฒนาระบบการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ทางถนน 
2.1.5 พัฒนาระบบการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 
2.1.6 พัฒนาระบบการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคไตวาย 
2.1.7 พัฒนาการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคภาวะ 
ติดเชื้อในกระแสโลหิต (Sepsis) 
2.1.8 พัฒนาการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคสุขภาพจิต
และยาเสพติด 
2.1.9 พัฒนาการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยต้อกระจก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
3.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
มีประสิทธิภาพ 

3.1.1 พัฒนาระบบสรรหา/ คัดเลือกบุคลากร 
3.1.2 จัดสรรอัตรากำลังบุคลากร 
3.1.3 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3.1.4 พัฒนาระบบการประเมินบุคลากรที่มีคุณภาพ 
3.1.5 สนับสนุนความก้าวหน้าและระบบสวัสดิการ
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
4.1 ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4.1.1 พัฒนาระบบการเงิน การคลัง งานพัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ 
4.1.2 พัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหาร 
ความเสี่ยง 
4.1.3 ส่งเสริมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 

4.2 องค์กรมีคุณภาพมาตรฐานสำหรับ
สถานพยาบาล 

4.2.1 พัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐาน (HA) 
4.2.2 สนับสนุนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่
น่าทำงานตามมาตรฐาน 
4.2.3 พัฒนาอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเนินสง่า  จังหวัดชัยภมูิ 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 จากการประเมิน Happinometer ปี 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนินสง่า จำนวน 119 คน คิดเป็น 
100% ผลการประเมิน Happinometer 9 มิติ พบว่า 
 1. มิติที่มีค่าเฉลี่ยที่ดี่สุด 3 อันดับแรก คือ มิติด้านน้ำใจดี ร้อยละ 72.25 มิติด้านจิตวิญญาณดี ร้อยละ 
71.61 มิติด้านครอบครัวดี ร้อยละ 70.38 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในองค์กรมีน้ำใจดีพร้อมที่จะให้บริการ  
มีจิตวิญญาณในการทำงานทำด้วยความเต็มใจ และไม่มีปัญหาด้านครอบครัว 
 2. มิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ คือ มิติสุขภาพการเงินดี ร้อยละ 44.62 มิติด้านผ่อนคลายดี ร้อยละ 
57.44 มิติด้านสุขภาพดี ร้อยละ 63.67 สะท้อนให้เห้ฯว่า บุคลากรในองค์กรส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการเงิน 
ด้านความเครียด และด้านสุขภาพ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 แนวทางการสร้างสุขในโรงพยาบาลเนินสง่า 
  1. คณะกรรมการ HRD ได้นำผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ มาวิเคราะห์ 
  2. จัดทำโครงการปรับแก้ไขมิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ ในภาพองค์กร 
  3. ดำเนินการแก้ไข ในปี 2563 
  4. ประเมินผลการดำเนินการ 

การดำเนินการปรับแก้ไขมิติที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ ดังนี้ 
 1. มิติด้านการเงินดี จากการวิเคราะห์ มีสาเหตุมาจาก ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เงินเดือนน้อยถูกปรับลด
ค่าตอบแทนในบางตำแหน่ง ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ คณะกรรมการ HRD ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 
 - จัดทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมในการปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริม  
อัตลักษณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม “สามัคคี มีวินัย ใส่ใจ พอเพียง” ของโรงพยาบาล 
 - ส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียง รู้จักประหยัด อดออม 
 - บริหารอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรมตามภาระงาน 
 ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 75% 
 2. มิติด้านผ่อนคลายดี จากการวิเคราะห์ มีสาเหตุมาจากความเครียดจากการทำงาน ผู้มารับบริการ 
มีจำนวนเพิ่มขึ้น ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 
 - ให้หน่วยงานต่าง ๆ วิเคราะห์ภาระงาน และจัดอัตรากำลังตามความเหมาะสม 
 - มีการประเมินบุคลากรโดยใช้แบบ 2Q เพ่ือประเมินความเครียดของบุคลากร 
 - จัดเจ้าหน้าที่สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร เช่น กิจกรรมพาแลง กิจกรรม Big Cleaning 
กิจกรรมกีฬาสี กีฬาโซน กิจกรรมไหว้พระทุกวันพระ กิจกรรมรับผ้าป่า กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรนอกสถานที่ 
 ผลการประเมิน พบว่า บุคลากรมีความรู้สึกผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่โรงพยาบาลจัดมากข้ึน ร้อยละ 80 
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 3. มิติด้านสุขภาพดี จากการวิเคราะห์ มีสาเหตุจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การทำงานเร่งรีบ 
เพ่ือให้ทันตามกำหนดเวลาทำให้ไม่มีเวลาได้ออกกำลังกาย ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 
 - มีการตรวจสุขภาพประจำปีในบุคลากรให้ครอบคลุม 100% 
 - มีการตรวจอาชีวอนามัยในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงทุกคน 
 - เฝ้าระวังและรักษาบุคลากรที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
 - กำหนดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลเรื่องการออกกำลังกายหลังเลิกงานให้กับเจ้าหน้าที่และส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

 ควรมีการประเมินผลด้าน Happinometer ทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

567



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลซับใหญ ่ จังหวัดชัยภูม ิ

“องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม” 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงพยาบาลซับใหญ่ มุ่งเน้นนโยบายสร้างองค์กรแห่งความสุข เพียงพอ เก่ง ดี มีสุข (เพียงพอ คือ  
การหาคนดี คนเก่ง เข้ามาทำงาน/ เก่ง คือ พัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล และรักษา
สิ่งแวดล้อม/ มีสุข คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุข ทั้งกายและจิตใจ มีความรัก ความผูกพันองค์กร) 
ปัจจุบัน โรงพยาบาลซับใหญ่ มีผู้ปฏิบัติงานจำนวน 83 คน มีสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานภารกิจหลัก จำนวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.44 ภารกิจรอง จำนวน 3 คน คิดเปน็ร้อยละ 3.12 และมีภารกิจสนับสนุน มีจำนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.61 ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 47.08 พนักงานราชการ 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.27 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข คิดเป็น 19.77 ลูกจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละ 7 อายุเฉลี่ย
ของบุคลากรโรงพยาบาลซับใหญ่ เฉลี่ย 25 – 30 ปี ข้าราชการ 25 – 30 ปี พนักงานราชการ 30 ปี พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 35 – 45 ปี ลูกจ้างประจำ 30 ปี ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Generation X และ 
Generation Y  
 แนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปี 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี เมื่อบุคลากร
เป็นคนดี องค์กรก็จะเป็นองค์กรของคนดีก็จะนำพาให้เป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขเป็นแนวคิด
หลักท่ีมุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและกำลังหลักของ
ทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนานโยบายการสร้างองค์ความรู ้ และการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุขและคุณธรรม 
ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กรความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มี
ความสุขที่ยั่งยืน จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความเจริญของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกันตั้งแต่
บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศ แต่คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมลดลง การพัฒนาที่ยั่งยืน 
จึงเป็นไปได้ยาก เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงหันมามองสิ่งที่อยู่ภายใต้ตัวบุคคลมากขึ้น  
นั่นคือ “ความสุข” เพื่อมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่งความสุข” คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น  จูงใจ สร้างความสุข 
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพร้อมปฏิบัติภารกิจ
ขององค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับบุคลากรที่ถือ
เป็นบุคคลสำคัญองค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบการบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรแห่งความสุข องค์กรคุณธรรม 

 การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นงานตามนโยบายของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลซับใหญ่ได้เห็นความสำคัญ โดยถ่ายทอดนโยบายให้กับ
หัวหน้ากลุ่มงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากร  
ทุกระดับในองค์กร ในที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลซับใหญ่ มีการให้ความสำคัญ
เน้นย้ำและกระตุ้น อย่างสม่ำเสมอ ทางระบบการสื่อสารทางไลน์ ซึ ่งเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
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ที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ง่าย เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การ
ดำเนินงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลซับใหญ่ 
 ในส่วนคณะกรรมการในการจัดโครงการเป็นคณะกรรมการคร่อมสายงาน ส่วนใหญ่เป็นคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาล มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลซับใหญ่ เป็นประธาน HRD มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เป็นรองประธาน HRD สำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะทำงานกลุ่ม Generation X และ Generation Y โดยมี 
Generation B ช่วยให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ และให้ผู ้ปฏิบัติงานซึ ่งเป็น Generation Y 
ออกแบบกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมของ
โครงการ การจัดกิจกรรมเน้นการจัดกิจกรรมเพื ่อตอบสนองกลุ ่ม Generation X และ Generation B  
ซึ่งบางครั้งมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม Generation B ในการออกแบบกิจกรรมจึงค่อนข้างยากที่จะทำให้ 
Generation ทั้ง 3 กลุ่มมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม มีการประสานงานระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน 
ในการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 โรงพยาบาลซับใหญ่ มีระบบการบริหารงานสายการบังคับบัญชาแบบหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน 
ถึงแม้สายงานบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์หรือสายใยความผุกพันแบบพี่สอนน้องที่เป็น
เหมือนตาข่ายที่โยงใยความสัมพันธ์ที่ฝังเน้นและถือเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญประการหนึ่ง ส่งผลดีในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง On the job 
training เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดตัวต่อตัว เนื่องจากมีสัมพันธภาพที่ดี นอกจากนั้น
องค์กรยังมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ E-Learning แบบออนไลน์ และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้วยงบพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 นอกจากนั้นองค์กร ยังให้ความสำคัญต่อบุคลากรจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ บุคลากรมีความสุขจากการ
ทำงานองค์กร คือ สภาพจิตใจที่ไม่เครียดกับการทำงาน คิดว่าตนเองคือ ส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญ 
เฉกเช่นร่างกายประกอบไดด้้วย อวัยวะทั้ง 32 ส่วน ที่สำคัญจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
หลายปี บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน ระบบ
สวัสดิการถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กร โรงพยาบาลซับใหญ่ได้จัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากร อาทิ เช่น การให้กระเช้าเยี ่ยมสำหรับบุคลากรและครอบครัวสายตรงที ่เข้ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาล การแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีสมาชิกในครอบครัวใหม่ มีสวัสดิการช่วยเหลือแก่ครอบครัว 
ที่สูญเสียสมาชิกภายในครอบครัว (ญาติสายตรง) มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เรื่องสวัสดิการออมทรัพย์  
การสมัครเข้าฌาปนกิจ การขอรับหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ การให้ความสำคัญต่อบุคลากรทุกประเภท 
ได้แก่ 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม มีผลต่อสร้างความผูกพันองค์กร รวมถึงจ้างเหมาบริการ 
 สิ่งที่ไม่สามารถดึงดูดบุคลากรให้มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน คือ 
ความก้าวหน้าทางสายงาน เส้นทางการเติบโตทางอาชีพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบการบริหารของราชการ เช่น 
หน่วยงานไม่สามารถให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการ บรรจุเป็นข้าราชการได้ทุกคน  
แต่ละสามารถแนะนำและผลักดัน หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถ เป็นที่ต้องการของระบบ
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ราชการ เพื่อส่งบุคลากรที่มีความสามารถไปบรรจุข้าราชการในหน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่สามารถธำรงรักษา 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการเหล่านี้มาพัฒนาสถาบัน พัฒนาการโรงพยาบาลซับใหญ่ได้ 
ในทางกลับกันโรงพยาบาลซับใหญ่ได้สร้างบุคคลที่มีศักยภาพ เพื่อไปพัฒนาความรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ผลดี ในส่วนข้าราชการก็ไม่สามารถให้ความก้าวหน้าสูงสุดในตำแหน่งหน้าที่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของการ
ปรับระดับสูงขึ้น ซึ่งจะต้องมีระบบการคัดเลือกที่เป็นธรรม มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ผู้บริหารสถาบันฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การสร้างความเข้าใจอันดีกับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ ์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข โดยการพัฒนาสถานที่
ทำงานให้มคีวามสุข (Happy Workplace) โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและใส่ใจในการสร้างบรรยากาศใน
ที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสุขในทำงาน เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มความผุกพัน และลดการลาออกของ
บุคลากร ปัจจุบันโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์มีบุคลากรทั้งหมด 248 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 129 คน 
(52.01%) พนักงานราชการ 4 คน (1.62%) พนักงานกระทรวง 78 คน (31.46%) ลูกจ้างประจำ 5 คน 
(2.01%) ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน (4.44%) ลูกจ้างรายวัน 21 คน (8.46%) แนวทางการดำเนินงานองค์กร 
แห่งความสุขของโรงพยาบาล คือ 
 1) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการประชุมชี้แจงนโยบายถ่ายทอดลงสู่ผู้ ปฏิบัติการดำเนินงาน
โครงการองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ 
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดได้รับทราบถึงหลักการ เหตุผล และ
ขั้นตอนการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการเกิดความร่วมมือ 
เพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 2) การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการเป็นผู้รับผิดชอบให้เกิดการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน  
โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานในกิจกรรมต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงาน
ได้ระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอผลงาน รูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละประเภทกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
 3) การเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีต้นแบบและ
ปฏิบัติตาม 
 โดยได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ดังนี้ 
 กิจกรรมที ่1 โครงการเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 - ทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาล 
เนื่องในวันก่อตั้งโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 
 - รว่มกิจกรรมเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรมะ ปฏิบัติธรรมในวัดต่าง ๆ  
 กิจกรรมที่ 2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 - การทำบุญตักบาตรเช้า วันขึ้นปีใหม่ 
 - พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 
 - กิจกรรมสืบสานประเพณีสาวบ้านแต้ 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน 
 - กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
 - กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 5ส. 
 - กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาภูมิทัศน์และปลุกต้นไม้บริเวณสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแต้ 
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 จากผลการประเมินความพึงพอใจและบรรยากาศในการทำงานของบุคลากร พบว่า ความพึงพอใจ
ของบุคลากรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73.5 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 81.12 และร้อยละ 80.84 ในปี 2563 และ 
ปี 2564 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเล็กน้อย คือ ร้อยละ 80 สำหรับอัตราการคงอยู่ในระดับที่ดี 
มาโดยตลอด โดยในปี 2562 – 2564 คิดเป็นร้อยละ 96.62, 98.35 และ 92.35 ตามลำดับ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
 2. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดขององค์กรแห่งความสุขและสามารถนำแนวคิดองค์กร 
 3. องค์กรมีคณะทำงานที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
 4. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายบริการสุขภาพในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
 5. ความสุขของคนภายในองค์กร ทำให้การบริหารงานราบรื่น เมื่อคนในองค์กรมีความสุข สนุกกับ 
สิ่งที่ตัวเองทำ เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
หลายปี บุคลากรในองค์กรจะเกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และสิ่งที่ไม่สามารถดึงดูดบุคลากรให้  
มีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน คือ ความก้าวหน้าทางสายงาน เส้นทาง 
การเติบโตทางอาชีพ ซึ ่งเป็นข้อจำกัดของระบบการบริหารของราชการ ซึ ่งห ากผู ้บริหารของกระทรวง
สาธารณสุขเห็นความสำคัญ และมีแนวทางในการสนับสนุนด้านระบบสวัสดิการที่ดี รวมทั้งให้มีความก้าวหน้า
ในทุกวิชาชีพ จะช่วยพัฒนาให้เกิดองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ 

 
บทสรุปของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 
 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขสืบเนื่องมาเป็น
เวลา 4 ปี เพราะมีผู้นำที่ดี ได้เป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรในหน่วยงาน มุ่งมั่นในการบริหารงาน การบริการ
ประชาชนผู้มารับบริการ เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากร ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านไปด้วยดี ผู ้บริหารได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร และได้ประกาศเป็นนโยบายสร้างสุขภายในองค์กร โดยการ
สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข และให้บุคลากรในหน่วยงาน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรม Happy Workplace และกระตุ้นให้บุคลากรไปมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม Happy Workplace และการดำเนินงานต่าง ๆ ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 โดยการบริหารของหน่วยงานโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ใช้การบริหารการเปลี ่ยนแปลงแบบ
ผสมผสาน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการผสมผสานวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบบนลงล่าง และแบบล่างขึ้นบน  
เข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะรั บรู้
ปัญหาและทิศทางความจำเป็นในการเปลี ่ยนแปลงแล้วนำมาปรึกษาหารือ เพื ่อแสวงหาแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลง มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน หรืออาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานต้องการเปลี่ยนแปลง  
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนำเสนอผู้บริหาร มีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
ในส่วนของการพัฒนาต่อไป ผู้บริหารให้ความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านสุขภาพ Happy Body โรงพยาบาลจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากร เป็นประจำ
ทุกปี รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย ส่งเสริมในการให้บุคลากร  
ในหน่วยงานร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 2. ด้านจิตใจและอารมณ์ Happy Heart Happy Relax โดยการเปิดโอภาสให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้แสดงออกในโอภาสอันสมควร เพื่อเป็นการผ่อนคลาย มีการจัดกิจกรรม มุมอ่านหนังสือ ตลาดนัดออนไลน์ 
การนวดผ่อนคลาย และการทำกิจกรรมยามเช้าร่วมกัน (ดอกไม้บาน) การทำกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  
ก่อนการประชุมประจำเดือน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ภายใน
หนว่ยงาน และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพ่ือให้กิจกรรมดำเนินไปสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 2. บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจในแนวคิดขององค์กรแห่งความสุข และสามารถนำแนวคิดของ
องค์กรไปประยุกตใ์ช้ในการทำงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมแห่งความสุขขององค์กร โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะขององค์กร การจัดตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย การเข้าร่วมเป็นคระกรรมการสวัสดิการของหน่วยงาน 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขต้องกำหนดองค์กร  
แห่งความสุขเข้าเป็นตัวชี้วัดในหน่วยงานทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานดำเนินการกิจกรรมองค์กร
แห่งความสุขตลอดไป 

กิจกรรมการดำเนินงานประจำปี 2564 
1. สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมเครื่องมือ ในการตรวจสุขภาพและรับบริจาคโลหิต ที่ว่าการ

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
2. ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร วันที่ 3 พฤษภาคม 

2564 ณ ศาลาประชาคมในวัดศิริผล บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

3. จัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 3 มิถุนายน 2564 (โดยกลุ่มงานบริหารฯ) 

4. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม 
ราชินีนาถ 3 มิถุนายน 2564 

5. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ตั ้งของ
หน่วยงาน 3 มิถุนายน 2564 

6. ร่วมกิจกรรม “นายอำเภอพาเข้าวัด” ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 
06.30 น. ณ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเพชร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภมูิ 

 
ที่มาและความสำคัญ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้ดำเนินการทบทวนจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการทำงานของหน่วยงานในอนาคต โดยการระดมความคิดเห็นของ
ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทำให้ได้วิสัยทัศน์
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย “บุคลากรดี บริการดี ภาคีดี มีส่วนร่วม” จากวิสัยทัศน์ พบว่า จุดเน้นในการ
พัฒนางานด้านสาธารณสุข คือ การพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีพฤติ กรรมบริการ
จิตอาสา และทำงานอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนา
ระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ความสุข 
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์มีความสุข  
ในการทำงานและผูกพันองค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย 
 1. บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จำนวน 16 แห่ง จำนวน 105 ราย 
 2. บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 10 ราย 
  รวมทั้งสิ้น 115 ราย 

อัตรากำลัง 
 จำนวนบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 115 ราย แย่งตามประเภท
การจ้างงาน ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

หน่วยงาน ข้าราชการ 
พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมทั้งสิ้น 

สสอ.เกษตรสมบูรณ์ 6 3 1 10 
รพ.สต. 16 แห่ง 78 25 2 105 
รวมทั้งสิ้น 84 28 3 115 
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แสดงสัดส่วนบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำแนกตามประเภทการจ้างงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อจำแนกตามประเภทการจ้างงาน พบว่า มีข้าราชการร้อยละ 73.04 รองลงมาคือ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ที่ร้อยละ 24.34 และ 2.60 ตามลำดับ 

หมวดที่ 1 การนำองค์กร 

1.1 ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 

 (1) ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายองค์กรแห่งความสุข 

นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 

วิสัยทัศน์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 บุคลากรดี บริการดี ภาคีดี มีส่วนร่วม คนสำราญ งานสำเร็จ สวัสดี สนุกดี สบายดี มีความสุข 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน 
 เพ่ือสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ ตามบทบาทวิชาชีพ และมีคุณธรรม 
จุดเน้นในการพัฒนา 
 จากวิสัยทัศน์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พบว่า จุดเน้นในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
คือ การพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีพฤติกรรมบริการ จิตอาสา และทำงานอย่าง 
มีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการขับเคลื่อนความสุขของกระทรวงสาธารณสุข 

แนวคิดการขับเคลื่อนความสุขของกระทรวงสาธารณสุข 
 องค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์  
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่  
การเติบโตอย่างยั่งยืน (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว, 2559) 
 องค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย คนทำงานที่มีความสุข ที่ทำงานอยู่ และชุมชน 
สมานฉันท์ 

73.04, 73%

24.34, 24%

2.6, 3%

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
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 1. คนทำงานมีความสุข (Happy People) หมายถึง พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตได้ ตระหนักว่า
ตนเองเป็นบุคคลที่มีความสำคัญขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น  
มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและสังคม 
 2. ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home) คือ พนักงานรู้สึกว่าที่ทำงานเป็นบ้านหลังที่ 2 มีความรัก ความสามัคคี
ในองค์กร โดยลักษณะของที่ทำงานน่าอยู่ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก ่
  2.1 เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง การร่วมกันทำงานของสมาชิก 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ การทำงานเป็นทีมต้องทำงานร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา ทำด้วยใจ และ
เห็นคุณค่าของสมาชิก งานที่ทำและมีเป้าหมายของงาน 
  2.2. เป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงานร่วมกัน การสร้างทีมเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะ  
การเป็นทีมงานเพื ่อการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลง เพราะองค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเสมอ  
แต่พนักงานส่วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลง ทำให้ช่วงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาที่ความเป็น
ทีมน้อย 
  2.3 เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน (Creativity) 
หมายถึง การสร้างองค์กรแห่งความสุขที่เป็นแบบเฉพาะ และเหมาะสมกับบริบทขององค์กร องค์กรต้องพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการอยู่ร่วมกันที่เหมาะสมกับองค์กรด้วย กระบวนการมีส่วนร่วม 
จากพนักงานทุกคน 
 3. ชุมชนสมานฉันท์ (Happy Teamwork) ต้องมีความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง ชุมชนสมานฉันท์ หมายรวมถึงลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียกับองค์กร ชุมชน สังคม พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
 ความสุข (Happy) หมายถึง การประเมินของแต่ละคนว่า ชื่นชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแคไ่หน 
การที่เราบอกว่าเรามีความสุข จึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกับชีวิตเราร่วมกับสิ่งที่เรารู้สึกในแต่ละวัน 
คนที่มีความสุขนั ้น เป็นคนที่ได้ทำในสิ ่งที ่ตนต้องการ และทำได้สำเร็จ ไม่รู ้สึกวิตกกังวลกับชีวิตตนเอง  
ชอบสนุกสนานอยู่กับเพื่อนฝูง และชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอารมณ์มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงง่าย และ
มักจะหวังว่าตนจะพบเจอสิ่งดี ๆ ในอนาคต (วีนโฮน 1997) การสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace) 
หรือการสร้างองค์กรแห่งความสุขนั้น หมายถึง หน่วยงานที่ทำงาน ที่มีความม่ันคงก้าวหน้าตามจุดประสงค์ของ
ภารกิจคนในองค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยหลักการ 3 ประการ คนทำงานมีความสุข การให้ความสำคัญ
กับคนในองค์กร ซึ่งจะทำให้คนในองค์กรเกิดความเสียสละและจงรักภักดีกับองค์กร ที่ทำงานน่าอยู่ด้วย 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน ทำให้เกิดความสุขกายสุขใจในที่ทำงาน ชุมชนสมานฉันท์ ด้านการสร้าง
ความรัก และความสามัคคีภายในองค์กร วิธีการสร้างองค์กรแห่งความสุข จะต้องสร้างบทบาทของคนในองค์กร 
ให้เหมาะสม ต้องทำให้ผู้บริหารรับรู้เข้าใจว่าองค์กรแห่งความสุข คืออะไร และพร้อมที่จะสนับสนุน โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาต (UNDP) กำหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์ เรียกว่า ความสุข 8 ประการ  
ซึ่งมีอยู่ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว และความสุขของสังคม ดังนี้ 
 1. Happy Body (สุขภาพดี) คือ ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การรู้จักใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
 2. Happy Heart (น้ำใจงาม) คือ ความมีน้ำใจเอ้ืออาทรต่อกันและกันในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญไม่มีใคร
อยู่ได้คนเดียวในโลกนี้ เราต้องรู้จักการแบ่งปันและต้องรู้สึกว่า เมื่อคิดถึงคนอ่ืนก็มีความสุขใจเกิดข้ึน 
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 3. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) การรู้จักผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือ การใช้ชีวิต ต้องนำ
ทางสายกลางมาใช้ ต้องรู้จักปล่อยวางบ้าง เพราะจริงจังแต่ไม่ไหวต้องมีคำว่า “หยุด” เพื่อจะมีสติและคิดเดิน
ต่อไป 
 4. Happy Brain (หาความรู้) คือ ความสุขจากการได้เรียนรู้พัฒนาสมองตัวเองแหล่งต่าง ๆ นำไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ และความก้าวหน้าในการทำงาน คนเราเรียนเพื่อรู้ มีปัญญาก้าวหน้า บทความเรื่องการ
สร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace) ในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ อนาคตก้าวหน้า เงินทอง เกียรติยศ
ชื่อเสียง ความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง 
 5. Happy Soul (คุณธรรม) คือ ความศรัทธา ศาสนา และศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ความสุขของ
คนทำงานเกิดได้จากธรรมะ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ทุกคนที่องค์กรต้องสร้างองค์กรใด
ไม่ปลูกฝังความศรัทธา ศาสนา และศีลธรรมให้เกิดในองค์กร อย่าหวังว่าคนในองค์กรจะซื่อสัตย์ จงรักภักดี 
และมีน้ำหนึ่งใจเดียว พร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรนามที่องค์กรตกอับ คุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งที่สำคัญของ
ทุกองค์กร 
 6. Happy Money (ใช้เงินเป็น) คือ การรู้จักเก็บออม รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้  ถ้าเชื่อว่าหาความสุขด้วย 
เงินไม่มีวันพอ เพราะบางครั้งเงินไม่สามารถตอบสนองความสุขให้คนได้จริง ๆ ทั้งนี้ หนี้ของมนุษย์ที่สำคัญ  
มีอยู่ 2 อย่างคือ หนี้ที่ควรมีกับหนี้ที่ไม่ควรมี หนี้ที่ควรมีได้แก่หนี้ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 
(อาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา รักษาโรค) รวมถึงหนี้ความรู้ และหนี้ที่ไม่ควรมี ได้แก่ หนี้ที่เกิดจากความ 
ใช้จ่ายสิ้นเปลือง ฟุ้งเฟือย อยากมีอยากเด่นตามคนอื่น ทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่มีความจำเป็น 
 7. Happy Family (ครอบครัวดี) คือ ครอบครัวท่ีเข้มแข็งย่อมเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคงความสุข
ที่ให้กับคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ, แม่, ญาติผู้ใหญ่, ลูก, ภรรยา หรือหลาน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้ครอบครัว 
 8. Happy Society (สังคมดี) คือ อยู่กันอย่างสันติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ สังคมดี 
จะเกิดขึ้นในเมื่อมีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือต่อคนในสังคม 
 ความสุข 8 ประการข้างต้น สามารถสร้างได้ เพื่อให้เกิดความสุขที่ใหญ่ที่สุด คือ การสร้างความสุข  
ในที่ทำงาน (Happy Workplace) เมื่อสร้างความสุขในที่ทำงานแล้วเกิดอะไรขึ้น ความสุขที่ทุกคนจะได้จาก
การทำงาน คือ ความสุขจากการดำรงชีวิตที่เหมาะสม มีผลงานที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพ ได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่ดี เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ
ผู้บริหารที่ดีขึ้น มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปเผยแพร่ต่อครอบครัว 
ชุมชน และแรงงานที่มีคุณค่าขงประเทศ ที่ทำงานมีความสุของค์กรได้อะไร สิ่งที่องค์กรได้จากการมีความสุข 
ในที่ทำงาน คือ ผลผลิตสูงสุด การบริการดีขึ้น คุณภาพของสินค้าและบริการดีขึ้น ลดการขาดงาน การเข้างานช้า 
การลาป่วยลากิจของพนักงาน มีชุมชนที่เข้มแข็งในองค์กรสภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ลดอัตราการ  
เลิกจ้างงานประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหา ฝึกพนักงานใหม่ ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ ้น และลดความ  
ไม่พอใจของผู้ใช้แรงงาน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานดีขึ้น พนักงานก็จะมีความรัก 
ในองค์กรมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรต้องการที่สุด องค์กรแห่งความสุข เป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้ เข้าหาได้ 
เข้าถึงได้ และทำให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ 
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 (2) ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรประกาศ มีการถ่ายทอดนโยบายองค์กรแห่งความสุขไปยังบุคลากร  
ทุกระดับ  

(3) ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้อง  
กับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

(4) ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรมีการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเสริมสร้างทำให้
คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ 

(5) ผู้บริหาร/ ทีมนำองค์กรมีการกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

“คนสำราญ งานสำเร็จ สวัสดี สนุกดี สบายดี มีความสุข” 
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1.2 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 

 (1) มียุทธศาสตร์ และแผนองค์กรแห่งความสุข 

  แผนสร้างสุขของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 

แผนงาน 
แผนปฏิบัติการกิจกรรมการสรา้งสุขในองค์กร 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ ์

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
โครงการกีฬาสัมพนัธ ์             
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป ี             
กิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต             
กิจกรรมปันความสุขบริจาค
สิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส 

            

กิจกรรมยกย่อง ชมเชย 
ผู้ปฏิบัตงิานที่เป็นคนดีที่ทำ
คุณประโยชน์แก่องค์กร 

            

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที ่

            

กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์
นันทนาการของเจ้าหนา้ที่ 

            

กิจกรรมแสดงความยินดีกับ
เจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสตา่ง ๆ  

            

กิจกรรมทางศาสนาในโอกาส
ต่าง ๆ 

            

โครงการสาวบ้านแต้สเลนเดอร์ 
ออกกำลังกายทุกวันพุธ 

            

กิจกรรมพักชำระหนี้แก่สมาชิก
สหกรณ์สาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิ 
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 (2) มีโครงสร้างการทำงาน หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือผู้รับผิดชอบงานสร้างสุข 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (3) มีกิจกรรมหรือการดำเนินงานตามแผนองค์กรแห่งความสุข 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ Happy 8 ประการ 
Body Heart Money Relax Brain Soul Family Society 

โครงการกีฬา
สัมพันธ ์

115 คน ปี 2562 ✓   ✓    ✓ 

กิจกรรม
ตรวจสุขภาพ
ประจำป ี

115 คน ปีละ 1 
คร้ัง 

✓        

กิจกรรมร่วม
ใจบริจาค
โลหิต 

- ทุก 3 
เดือน 

 ✓    ✓  ✓ 

กิจกรรมปัน
ความสุข
บริจาค
สิ่งของแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

- ทุกเดือน  ✓    ✓  ✓ 

กิจกรรม 
ยกย่อง 
ชมเชย 
ผู้ปฏิบัตงิาน
ที่เป็นคนด ี
ที่ทำ
คุณประโยชน์
แก่องค์กร 

 ทุกปี  ✓   ✓   ✓ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ Happy 8 ประการ 
Body Heart Money Relax Brain Soul Family Society 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที ่

115 คน ทุกปี     ✓   ✓ 

กิจกรรมเลี้ยง
สังสรรค์
นันทนาการ
ของ
เจ้าหน้าที ่

115 คน ทุกปี ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรม
แสดงความ
ยินดีกับ
เจ้าหน้าที่ 
เนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ  

- ทุกปี  ✓ ✓    ✓ ✓ 

กิจกรรมทาง
ศาสนาใน
โอกาสต่าง ๆ 

115 คน ทุกปี      ✓  ✓ 

โครงการสาว
บ้านแต ้
สเลนเดอร์ 
ออกกำลัง
กายทุกวันพุธ 

115 คน ปี 2564 ✓   ✓    ✓ 

กิจกรรมพัก
ชำระหนี้แก่
สมาชิก
สหกรณ์
สาธารณสุข
จังหวัดชัยภูม ิ

- ปี 2564   ✓      
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 (4) มีการวัดและการประเมินผลความสุขระดับบุคลากรและระดับองค์กร 

สรุปผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือ HPI 

หมวด คะแนนที่ได ้ การแปลผล 
หมวดที่ 1 ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ 87.50 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด 
หมวดที่ 2 การบริหาร 75.00 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด 
หมวดที่ 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย - ใจ  
ของบุคลากร 

58.33 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กำลังพัฒนา 

หมวดที ่4 บรรยากาศในการทำงาน 70.00 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กำลังพัฒนา 
หมวดที่ 5 การลงทุนเพ่ือการสร้างสุข 
ในองค์กร 

50.00 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องเพ่ิมความใส่ใจ 

รวม 5 หมวด 63.88 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กำลังพัฒนา 

 (5) มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องท่ีเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร 

หมวดที่ 2 กระบวนการ 

2.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 

 (1) มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยการความสะดวกในการทำงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในส่วนของ
การดูแลสวัสดิการ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เช่น บ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ การสนับสนุน
ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค กล้องวงจรปิด ติดตั้งเหล็กดัดเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ แฟ๊กซ์ 
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างรั้วตาข่ายถักทอ รั ้วคอนกรีต เพื ่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 (2) มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 
 นโยบายสำคัญลำดับแรกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คือ เรื่องของความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น
ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สิน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่หรือขอทางราชการ ผู้บริหารมีนโยบายการอยู่เวร
ปฏิบัติงานคู่กันสองคน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีความสบายใจ รู้สึกปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้ทุก
หน่วยบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งเหล็กดัด ในหน่วยบริการและบ้านพัก รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ  
ในการสร้างรั้วตาข่ายถักทอ รั้วคอนกรีต เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ มีการกำหนดเวลา
เปิด – ปิดทำการ ให้บริการประชาชนที่ชัดเจน 
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 (3) มีการสร้างบรรยากาศให้คนทำงานมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร และ  
การทำงานเป็นทีม 
 (4) มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 

(5) มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) 

2.2 การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 (1) บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงาน 
 (2) มีการเปิดโอกาสหรือมีช่องทางในการสื่อสารจากบุคลากรถึงผู้บริหาร หรือทีมนำองค์กร 
 (3) มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
 (4) มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ในหน่วยงาน 
 (5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน และการปรับปรุงผลงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประเมินผลลัพธ์การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขด้วย
เครื่องมือการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุขด้วย happy Public 
Organization Index (HPI) 

เกณฑ์การประเมินนี้ ประกอบด้วย 5 หมวด จำนวน 27 ข้อ คือ 
 หมวดที่ 1 ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ (Success) จำนวน 2 ข้อ 
 หมวดที่ 2 การบริหาร (Administration) จำนวน 5 ข้อ 
 หมวดที่ 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย - ใจ ของบุคลากร (Body & Mind) จำนวน 9 ข้อ 
 หมวดที่ 4 บรรยากาศในการทำงาน (Atmosphere) จำนวน 5 ข้อ 
 หมวดที่ 5 การลงทุนเพ่ือการสร้างสุขในองค์กร (Investment) จำนวน 6 ข้อ 

การแปลค่าคะแนน (ตัวเลือก) 
 ตัวเลือกที่ 1 มีค่าคะแนนเท่ากับ  0 คะแนน 
 ตัวเลือกที่ 2 มีค่าคะแนนเท่ากับ 25 คะแนน 
 ตัวเลือกที่ 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ 50 คะแนน 
 ตัวเลือกที่ 4 มีค่าคะแนนเท่ากับ 75 คะแนน 
 ตัวเลือกที่ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 100 คะแนน 

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 

สรุปผลการประเมินองค์กรแห่งความสุข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

หมวด คะแนนที่ได ้ การแปลผล 
หมวดที่ 1 ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ 87.50 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด 
หมวดที่ 2 การบริหาร 75.00 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด 
หมวดที่ 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย - ใจ 
ของบุคลากร 

58.33 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กำลังพัฒนา 

หมวดที่ 4 บรรยากาศในการทำงาน 70.00 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กำลังพัฒนา 
หมวดที่ 5 การลงทุนเพ่ือการสร้างสุข 
ในองค์กร 

58.33 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กำลังพัฒนา 

รวม 5 หมวด 63.88 สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กำลังพัฒนา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 2. จำนวนบุคลากร 115 คน 
 3. หน่วยงานมีกระบวนการสร้างสุขโดยมีการจัดตั้งคระกรรมการ กำหนดอำนาจหน้าที่ ทำงานขับเคลื่อน
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 
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4. มีกิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรดำเนินการมาแล้ว เช่น การกีฬา การท่องเที่ยว การบำเพ็ญประโยชน์ 
การทำบุญ พัฒนาจิตใจ การสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 
 5. บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขสม่ำเสมอเป็นประจำต่อเนื่อง เช่น อบรม รับฟังแนวคิด 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมรณรงค์ 

ผลการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐของตัวเอง 

หมวดที่ 1 ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ 
 1) องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 - รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว  
ครบทุกหมวด จำนวน 16 แห่ง 
 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ครบทุกหมวด 
 2) ผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
 สรุปคะแนนการประเมิน หมวด 1 ช่วงคะแนน 87.50 เท่ากับสุขภาวะของคนในองค์กร อยู่ในระดับ 
น่าปลื้มสุด 

หมวดที่ 2 การบริหาร 
 1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทำงาน  
เป็นที่ยอมรับ และมีการตรวจสอบระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีคณะกรรมการบริหาร  
เป็นผู้ดำเนินงานขับเคลื่อน 
 2) มีระบบและกลไกการจัดสวัสดิการบุคลากร มีการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ภายใต้กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 3) มีระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากร อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 4) มีระบบและกลไกพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ มีการกำหนดเส้นทาง ให้บุคลากรก้าวสู่ตำแหน่ง  
ที่สูงขึ้น ตามเส้นทางการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 5) มีระบบและกลไกการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 สรุปคะแนนการประเมิน หมวด 2 ช่วงคะแนน 75.00 เท่ากับสุขภาวะของคนในองค์กร อยู่ในระดับ 
น่าปลื้มที่สุด 

หมวดที่ 3 มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย - ใจ ของบุคลากร 
 1) มีแนวทางและกิจกรรมการดูแลสุขภาพของครอบครัวบุคลากร 
 2) มีแนวทางการปฏิบัติและการช่วยเหลือบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพ 
 3) มีการประเมินสุขภาพของบุคลากร (ดัชนีมวลกาย/ รอบเอว, สัดส่วนเอวต่อสะโพก ผลการตรวจ
ทางคลินกิ ผลการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างต่อเนื่องทุกปี) 
 4) มีแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร วิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพของบุคลากร  
มีแนวทางการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากร 
 5) มีแนวทางการจัดการความเครียดของบุคลากร มีกิจกรรมและการจัดการความเครียด โดยใช้ 
แบบประเมินสภาวะสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 6) มีแนวทางการประเมินการเกิดอุบัติเหตุ/ การเจ็บป่วย/ การเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากท่ีทำงาน 
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 7) มีการประเมินความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรม 
 8) มีแนวทาง กิจกรรม การส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร 
 9) มีแนวทางและกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน บุคลากร
สามารถจัดสรรเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเองได้ 
 สรุปคะแนนการประเมิน หมวด 3 ช่วงคะแนน 58.33 เท่ากับสุขภาวะของคนในองค์กร อยู่ในระดับ
กำลังพัฒนา  

หมวดที่ 4 บรรยากาศในการทำงาน 
 1) ผู้นำสูงสุดมีแนวทางนโยบายมีบทบาทอย่างชัดเจนในการสร้างสุขในองค์กรต่อบุคลากรทุกระดับ
สามารถโน้มน้าวคนในองค์กร มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุขในการทำงานได้ 
 2) ผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบในการสร้างสุขในองค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย ผลักดนัให้เกิดความรู้ ในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
 3) มีแนวทางและกิจกรรมการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสุขของบุคลากร ทำให้บุคลากรรู้สึกถึง
การเป็นส่วนหนึ่งของทีม การได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน เมื่อพบปัญหาที่แก้ไขยาก ทำให้บุคลากร
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 4) มีแนวทางและเลือกกิจกรรมสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ผู้บริหารองค์กร  
มีออกแบบระบบการให้รางวัลหรือผลตอบแทน นโยบายการทำงาน กำหนดมาตรฐานการทำงาน สถานที่และ
สภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
 5) มีแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 สรุปคะแนนการประเมิน หมวด 4 ช่วงคะแนน 70.00 เท่ากับสุขภาวะของคนในองค์กร อยู่ในระดับ
กำลังพัฒนา 

หมวดที่ 5 การลงทุนเพื่อการสร้างสุขในองค์กร 
 1) มีคณะทำงานกำกับดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุข 
 2) มีแนวทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร แลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างสุขภายในองค์กร 
 3) มีแนวทางและกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู ้ในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มประสบการณ์การทำงานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และลดปัญหาความขัดแย้ง  
ในองค์กรให้มีพฤติกรรมในการบริการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และมีจิตอาสา โดยมุ่งให้เกิ ดองค์กร
แห่งความสุข 
 4) มีแนวทางสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการสร้างสุขในองค์กร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างสุข
จากกองทุนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 5) มีแนวทางให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
 6) มีแนวทางการประเมินการสร้างสุขในองค์กร แล้วนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำแผนในการพัฒนา
องค์กร 
 สรุปคะแนนการประเมิน หมวด 5 ช่วงคะแนน 58.33 เท่ากับสุขภาวะของคนในองค์กร อยู่ในระดับ
กำลังพัฒนา 
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บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ในปัจจุบันในการทำงานทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน อันจะทำให้
องค์กรประสบผลสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะ
นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร ในหลายองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มากขึ้น ซึ่งในที่นี้ก็คือ จะทำอย่างไรให้พนักงานมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วเกิดการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร เมื่อบุคคลมีความสุขก็จะทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  
ซึ่งการที่บุคคลนั้นจะเกิดความสุขมีหลายปัจจัยด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือได้รับการให้คุณค่าทางจิตใจ  
ได้ร ับการยอมรับ ได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการอย่างมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นความพึงพอใจ  
ความภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จได้ 
 “องค์กรสุขภาวะ” (Happy Workplace) เป็นแนวคิดหนึ่งที ่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์  
และเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ซึ่งหมายถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมี
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความสุขที่บุคลากรทุกคนมีสุขภาวะที่ดี จึงได้สร้างแนวทางการสร้างสุข  
ในที่ทำงานขึ้น เป็นพื้นฐาน 8 ประการ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์หลายมิติ คือ ด้านการมีสุขภาพดี 
(Happy Body) การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (Happy Heart) การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) การมีศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว มีคุณธรรมประจำใจ (Happy Soul) มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money) การพัฒนา
ความรู้ (Happy Brain) การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) และมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) 
ดำเนินงานกับกลุ ่มเป้าหมายหลักคือ “คนในองค์กร” ซึ ่งถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของ  
ทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่กำลังพัฒนาองค์กร 
โดยมีฐานแนวคิดการให้ความสำคัญกับบุคลากร เพราะเชื ่อว่า หากบุคลากรมีความสุขได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอยู่เสมอ และมีระบบการบริหารงานที่เอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ก็จะทำให้องค์กร  
มีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมาตลอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตร
สมบูรณ์ จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรสุขภาวะต้นแบบของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ  
ที่มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ เป็นองค์กรแห่งความสุข  
สร้างสุขให้บุคลากร ภายใต้แนวคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ สวัสดี สนุกดี สบายดี มีความสุข” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญ 
 ผู้บริหารกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ของการสร้างสุขในองค์กร และสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อให้
พนักงานเป็นเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยผู้บริหารยังมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร 
 บุคลากรมีส่วนร่วม ได้รับการตอบสนองความต้องการที่แท้จริง 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ โดยเปิดให้บุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็น 
และสนับสนุนให้เกิดการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ
ว่าเขาเป็นทรัพยากรที่มีค่าเป็นคนที่องค์ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานยอมรับ บรรยากาศในการ
ทำงานร่วมกันก็มีความสุข เป็นมิตร องค์กรก็พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรจะรู้สึกมีส่วนร่วม 
และได้รับการตอบสนองความต้องการจากหลากหลายช่องทาง อาทิ แบบสอบถามความต้องการในแต่ละ
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กิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ Morning Talk โดยทุกเช้าของแต่ละหน่วยบริการ บุคลากรจะพบ
ผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ ่งจะรับทราบข้อมูลการดำเนินงานขององค์ กร เป้าหมาย ทิศทางที ่จะเกิดขึ้น  
ผ่านผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือเข้าสู่การนำเข้าคณะทำงาน เพ่ือวางแผนดำเนินการต่อไป ทำให้หน่วยงานสามารถ
จัดสวัสดิการและกิจกรรมได้ตรงความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง 
 บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ 
 ตามแนวทางการบริหารที่เชื่อว่า ความสำเร็จเกิดข้ึนได้ บุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถ โอกาส + 
ความสามารถ เท่ากับความสำเร็จ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื ่อง สนับสนุน
ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่วิชาชีพ การสนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาชีพ การได้ รับพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนต่าง ๆ เหล่านี้ รวมถึงการทำให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกหรือรับรู้ได้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง  
เป็นการผูกใจบุคลากรด้วยความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในอาชีพเขา 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การให้คุณค่า เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงในการทำงานกับบุคลากรขององค์กร ควรให้การยอมรับ  
ให้ความเท่าเทียม ยอมรับความคิดเห็น มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร  
เปิดโอกาสและกระตุ้นให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ ทำให้บุคลากรรู้สึกถึงความมีตัวตนในองค์กร รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยู ่เสมอให้เท่าทันต่อการเปลี ่ยนแปบงเพื ่อให้องค์กรสามารถเป็นองค์กร  
แห่งความสุขได้อย่างยั่งยืน 
 การจะเป็นองค์กรแห่งความสุขได้นั้น ต้องอาศัยการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบการ
วางแผนระบบบริหารจัดการองค์กรต้องสอดคล้องกัน คือ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร 
สวัสดิการและกิจกรรมในองค์กร ให้สามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 ผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ผู้บริหารจะต้องรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วม 
หากผู้บริหารมีแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เล็งเห็นความสำคัญของความสุขในการทำงานที่จะ
ส่งผลดีต่อบุคลากร และองค์กร จะส่งผลให้สามารถดำเนินการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง
ยังเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได ้
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประวัติ 

 โรงพยาบาลประทาย เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ (F1) เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป และการรักษาพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดบริการ คลินิกเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
จำนวน 13 แห่ง ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่สุขใจ” 

พันธกิจ (Mission) 

 มีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพ โดยมุ่งเน้น
การให้บริการแบบองค์กรรวมอย่างมีมาตรฐาน ตั้งอยู่บนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผู้รับบริการภายใต้
พฤติกรรมที่ดี เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดและความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริม
สุขภาพ ทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป 

ค่านิยม (Value) 

 Patient Focus/ Team Work System Perspective 
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ประกาศโรงพยาบาลประทาย 

เรื่อง นโยบายเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

  ด้วยโรงพยาบาลประทาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกคนในองค์กร เพราะว่า
บุคลากร เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินขององค์กร หากบุคลากรมีสุขภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 
ในการทำงาน และมีความผูกพันกับองค์กร จะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

  ดังนั้น โรงพยาบาลประทาย จึงได้มีการกำหนดนโยบาย “เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข” ขึ้น 
โดยจะดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 

 1. Happy Body มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 
 2. Happy Heart มีน้ำใจเอื้อเฟ้ืออาทรต่อกันและกัน 
 3. Happy Society มีความรัก ความสามัคคี ทำประโยชน์ต่อชุมชนที่เราทำงานและที่พักอาศัย 
 4. Happy Relax รู้จักผ่อนคลายกบัสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต 
 5. Happy Brain มีการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 6. Happy Soul มีศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดำรงชีวิต 
 7. Happy Money มีเงิน และใช้เงินอย่างรู้คุณค่า 
 8. Happy Family มีคอรบครัวที่มีความรู้ ความอบอุ่น และมั่นคง 

แนวทางการสร้างสุขในโรงพยาบาลประทาย 
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คณะทำงานสร้างสุขโรงพยาบาลประทาย 
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กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข “โรงพยาบาลประทาย” 
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การสำรวจความพึงพอใจบุคลากร โรงพยาบาลประทาย 

ปีงบประมาณ ความพึงพอใจ 
2562 64.70 
2563 64.47 
2564 63.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากข้อมูลจะพบว่า ความพึงพอใจของบุคลากรโรงพยาบาลประทาย ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเป้าหมาย 
คณะกรรมการ HR ของโรงพยาบาลประทาย ได้นำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ภาระที่หนัก และค่าตอบแทนน้อย คณะกรรมการ HR ได้มีการคำนวณ Productivity, Workload เพ่ือพิจารณา
อัตรากำลังที่เหมาะสมต่อไป 

การประเมินความเครียดบุคลากรโรงพยาบาลประทาย 

ปีงบประมาณ 
ระดับความเครียด 

ปกต ิ เล็กน้อย ปานกลาง สูงมาก 
2562 85.5 10.6 1.0 2.9 
2563 97 2 0 1 
2564 90.3 7.7 0.5 1.5 
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 จากข้อมูลจะพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลประทาย ส่วนใหญ่จะมีความเครียดอยู ่ในระดับปกติ  
ถึงเครียดเล็กน้อย แต่จะมีบุคลากรบางส่วนที ่มีความเครียดระดับปานกลางถึงมาก คณะกรรมการ HR  
ของโรงพยาบาลได้มอบหมายให้งานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลไปให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรที่มี
ระดับความเครียดปานกลางถึงสูงมาก ซึ่งพบว่าสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องส่วนตัว ซึ่งงาน
สุขภาพจิตจะติดตามดูแลต่อ 

สรุปผลการประเมินความสุของค์กรโรงพยาบาลประทาย ปี 2564 

ลำดับ หัวข้อ ร้อยละ 
1 Happy Body 61.91 
2 Happy Relax 63.65 
3 Happy Heart 74.55 
4 Happy Soul 74.43 
5 Happy Family 69.47 
6 Happy Society 68.74 
7 Happy Brain 67.15 
8 Happy Money 58.26 
9 Happy Work Life 66.75 
10 ความผูกพัน 69.28 
11 สมดุลชีวิตกับการทำงาน 63.29 

 จากข้อมูลจะพบว่า คะแนนความสุขในหัวข้อ Happy Money มีคะแนนต่ำสุด กิจกรรมส่งเสริมการออม, 
ทำบัญชีครัวเรือน 
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แผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลประทาย ประจำปี 2564 

NO 
โครงการ/

แผน/
กิจกรรม 

Happy ระยะเวลา
ในการ

ดำเนินการ 

ผู้ 
รับผิดชอบ Body Heart Money Relax Brain Soul Family Society 

1 กิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพ
ประจำป ี

✓        มีค. 64 งาน IC 

2 กิจกรรมเชิด
ชูคนดี ศรี
สาธารณสุข 

 ✓     ✓ ✓ พค. 64 งาน HR 

3 กิจกรรม
เยี่ยมไข้/ 
แสดงความ
ยินดีกับ
ครอบครัวที่มี
สมาชิกใหม ่

 ✓     ✓  ตค. 63 – 
กย 64 

งาน HR 

4 กิจกรรมทาง
ศาสนาใน
โอกาสต่าง ๆ 

 ✓    ✓  ✓ ตค. 63 – 
กย 64 

ฝ่าย
บริหาร 

5 Green and 
Clean 
Hospital 

✓ ✓  ✓     ตค. 63 – 
กย 64 

ฝ่ายสุขา 

6 น้ำดื่ม RO ✓  ✓      ตค. 63 – 
กย 64 

ฝ่าย
บริหาร 

7 ตลาดนดั 
สีเขียว 

✓  ✓    ✓ ✓ ตค. 63 – 
กย 64 

ฝ่าย
บริหาร 

8 งานปีใหม่  ✓  ✓   ✓  มค. 64 งาน HR 
9 พัฒนาจิต      ✓   มีค 64 งาน HR 
10 ปรับเปลีย่น

พฤติกรรม
ด้วยยา 8 
ขนาน สังหาร 
NCD 

✓    ✓    พค. 64 งาน NCD 

11 มุทิตาจิตแด ่
ผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

 ✓     ✓  กย. 64 งาน HR 

12 ปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าท่ี
ใหม่/ รับน้อง
ใหม ่

 ✓   ✓    กค. 64 งาน HR 

13 อบรม
วิชาการ 

    ✓    ตค. 63 - 
กย. 64 

งาน HR 

596



NO 
โครงการ/

แผน/
กิจกรรม 

Happy ระยะเวลา
ในการ

ดำเนินการ 

ผู้ 
รับผิดชอบ Body Heart Money Relax Brain Soul Family Society 

14 มหกรรมงาน
คุณภาพ CQI 

 ✓   ✓    มีค. 64 งาน HR 

15 กีฬาสัมพันธ ์ ✓   ✓    ✓ กย. 64 PCU 
16 ซ้อมแผน

อุบัติเหตุหมู่/ 
ทะเลาะวิวาท 

        เมย. 64 งาน ER 

17 ชมรมออก
กำลังกาย/ 
โยคะ/ 
จักรยาน/  
แอโรบิก 

✓ ✓  ✓     ตค. 63 - 
กย. 64 

งาน HR 

18 ส่งเสริม
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
เช่น 
สงกรานต/์ 
ลอยกระทง 

     ✓  ✓ ตค. 63 - 
กย. 64 

งาน HR 

19 กิจกรรมจติ
อาสา ทำ
ความดี 
ภายใน/ 
ภายนอก รพ. 

 ✓      ✓ ตค. 63 - 
กย. 64 

งาน HR 

20 กิจกรรม 
OD/ ESB 

   ✓   ✓ ✓ กค. 64 งาน HR 

21 ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
บุคลากร 
โรงพยาบาล
ประทาย 

 ✓       มีค. 64 งาน HR 

22 ประเมิน 
Happy 8 

 ✓       ธค. 63 งาน HR 
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แผนปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างความสุขในที่ทำงาน ประจำปี 2564 (Happy Workplace) 

กิจกรรม 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1. ศึกษาทำความเข้าใจ 
แนวคิด วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตของ (Happy 
Workplace) 

            

2. ศึกษาข้อมูลประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 
(Happy Workplace) 

            

3. ศึกษาผลการดำเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมา 

            

4. วัดความสุข 8 ประการ
ระดับบุคคล และระดับ
องค์กร 

            

5. จัดทำแผน (Happy 
Workplace) ประจำปี และ
จัดทำกิจกรรมย่อย 

            

6. เสนอแผนให้ผู้อำนวยการ
ให้ความเห็นชอบ และแจ้ง
เวียนหน่วยงานเพื่อทราบ
และดำเนินการ 

            

7. ดำเนินการตามกิจกรรม
ย่อย 

            

8. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนดำเนินงานรายปี 
2564 เสนอผู้อำนวยการ 
เพื่อโปรดทราบ 
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แผนปฏิบัติการกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลประทาย ประจำปี 2564 

กิจกรรม 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจำป ี

            

กิจกรรมเชิดชูคนดี  
ศรีสาธารณสุข 

            

กิจกรรมเยี่ยมไข้/ แสดง
ความยินดีกับครอบครัวที่มี
สมาชิกใหม ่

            

กิจกรรมทางศาสนา 
ในโอกาสใหม่ ๆ  

            

Green and Clean 
Hospital 

            

น้ำดื่ม RO             
ตลาดนดัสเีขียว             
งานปีใหม่             
พัฒนาจิต             
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมด้วย
ยา 8 ขนาน สังหาร NCD 

            

มุทิตาจิตแด ่
ผู้เกษียณอายุราชการ 

            

ปฐมนิเทศเจ้าหนา้ที่ใหม่/ 
รับน้องใหม ่

            

อบรมวิชาการ             
มหกรรมงานคุณภาพ CQI             
กีฬาสัมพันธ ์             
ซ้อมแผนอุบัตเิหตุหมู่/ 
ทะเลาะวิวาท 

            

ชมรมออกกำลังกาย/ โยคะ/ 
จักรยาน/  
แอโรบิก 

            

ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
เช่น สงกรานต์/ ลอยกระทง 

            

กิจกรรมจติอาสา ทำความดี 
ภายใน/ ภายนอก รพ. 

            

กิจกรรม OD/ ESB             
ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร โรงพยาบาล
ประทาย 

            

ประเมิน Happy 8             
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เขตสุขภาพที่ 10  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 องค์กรสร้างสุข ภายใต้การดำเนินงานของทีมงานเครือข่ายนักสร้างสุขขององค์กร เพื่อแก้ไขปัญหา
ภายในองค์กรที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่มีความสุขในการทำงาน
เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ที่รักองค์กร มีความสุขในการปฏิบัติงาน แบ่งปันความสุขส่งผ่านให้ผู้รับบริ การพึงพอใจ 
ป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนโดยผ่านการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การนำแผนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (PDCA) ทำให้เกิด Success story 13 แห่ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 - ผู้นำองค์กร มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 - ทีมงานเครือข่ายนกัสร้างสุข มีการดำเนินงานเครือข่ายเป็นทีมเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขท่ียั่งยืน 
 ควรมีการพัฒนาองค์กรสร้างสุขอย่างต่อเนื่องภายใต้บริบทของแต่ละองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที ่มี
ความสุขในการทำงานและมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และควรมีงบสนับสนุนการดำเนินงาน 
องค์ความสุขสำหรับสำนักงานสาธารณสุขทุกแห่ง และมีการพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดองค์กรแห่งความสุข
อย่างชัดเจน 
 
 
 
 

 
นวัตกรรม : ตลาดปันสุข 
หลักการและเหตุผล 
     การมีเวทีแลกเปลี่ยนความสุข ในรูปแบบ “ตลาดปันสุข” จะเป็นช่องทางในการแบ่งปันความสุขของ
เจ้าหน้าที่ได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค ์
    1. เพ่ือจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความสุขของเจ้าหน้าที่ 
    2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ นำสิ่งดีๆจากช่องทาง “ตลาดปันสุข” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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การดำเนินการ/กลวิธี 
    1. มีการรวมกลุ่มสร้างสุขในองค์กรอย่างชัดเจน เช่น ชมรมวิ่ง ชมรมสายบุญ ชมรมกีฬา ชมรมแม่บ้าน 
ตลาดออนไลน์ ฯลฯ 
    2. มีการแลกเปลี่ยนความสุขซึ่งกันและกัน เช่น สุขภาพกาย จิตใจ สังคม วิชาการ 
    3. มีการประเมินผล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. มีเวทีแลกเปลี่ยนความสุขของเจ้าหน้าที่ใน คปสอ. อย่างน้อย เดือนละ 1 วัน 
    2. เจ้าหน้าที่ นำสิ่งดี ๆ จากช่องทาง “ตลาดปันสุข” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 

 
ผู้บริหารได้มอบหมายให้ชมรมจริยธรรม ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงานของ

องค์กรแห่งความสุขโดยขับเคลื่อนควบคู่กับชมรมจริยธรรม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ความสามัคคีของสมาชิกในชมรมจริยธรรม 
2. มีการกำหนดทิศทางนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยได้จากการระดมความคิดจาก

สมาชิกในชมรม 
3. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการกำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
5. มีการประสานระหว่างองค์กรและชุมชนในการดำเนินงานโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
-งบประมาณ เพ่ือใช้ในการดำเนินงานขององค์กรแห่งความสุข 

 
ภาพประกอบ 

มอบเกียรติบัตรคนดีศรีทรายมูล 
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กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การร่วมทำบุญตักบาตร 
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เขตสุขภาพที่ 11  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่ผ่านมา ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานองค์กร
แห่งความสุขโรงพยาบาลทุ่งสง โดยการกำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลทุ่งสง เป็นเข็มมุ่ง  
ในการพัฒนาโรงพยาบาล โดยการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้จากการจัดประชุมชี้ให้บุคลากรได้รับรู้นโยบายสร้าง
สุขขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์โรงพยาบาล “ผู้ใช้บริการรักและศรัทธาแห่งภาคใต้
ตอนบน ภายในปี 2566” และได้ม ีการแต่งตั ้งคำสั ่งคณะกรรมการขับเคลื่ อนการดำเนินงานองค์กร 
แห่งความสุข และคณะทำงานขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลทุ่งสงขึ ้น เพื ่อได้มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่บริหารจัดการและดูแลนโยบายองค์กรแห่งความสุขที่ชัดเจน และได้ให้ความสำคัญในการจัดทำ
แผนงานยุทธศาสตร์ 5 ปี โรงพยาบาลทุ่งสง และได้ดำเนินการกำหนดกิจกรรมในการขับเคลื ่อนองค์กร 
แห่งความสุข เช่น โครงการ Happinometer ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน, 
โครงการ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและหัวหน้าหน่วยงาน, โครงการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สู่องค์กรยุคใหม่ ในยุค 4.0 ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุของค์กรโรงพยาบาลทุ่งสง เช่น 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู ้มีผลงานวิชาการ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ และ
กิจกรรมทำบุญในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งมีการพัฒนาการดำเนินงานโดยการส่งเสริมหลักสูตรสำหรับ
ผู้นำ/ผู้บริหารในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมตามสาขา
ที่มีแพทย์จบเฉพาะทาง และเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลทุ่งสง และสอดคล้องกับโรคตามเข็มมุ่งโรงพยาบาล 
นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสุขในการทำงานและสนับสนุนสิ่งอำนวย
ความสะดวกแก่บุคลากร โดยการตั้งร้านค้า Amazon สนามวิ่งรอบสระน้ำ ฟิตเนส 7-Eleven ศูนย์อาหาร  
เป็นต้น และยังกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากร ให้ความสำคัญนการส่งเสริมความปลอดภัย
ของบุคลากรในการทำงาน เช่น การทำถนนลอดอุโมงค์ รอรับส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน การจัดทำประกันภัย
รถและผู้ขับข่ีรถพยาบาล การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในทุกปี การฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นต้น อีกท้ังมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จัดประชุมสื่อสาร 100%  ให้กับบุคลากร และมีช่องทาง
ในการสื่อสารถึงผู้บริหาร โดยผ่านทางเว็บไซต์ Facebook หรือสื่อสารผ่านช่องทาง Line 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที ่ผ่านมา ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานการเก็บแบบสำรวจ
ความสุขบุคลากรในทุกปีงบประมาณ โดยผลจากการทำแบบประเมินสุขภาวะองค์กร ครั้งล่าสุด เมื่อ พ.ศ. 
2564 มีค่าคะแนนการประเมิน เท่ากับ 70.93 และการประเมินความสุขระดับบุคลากร เมื่อ พ.ศ. 2564  
มีค่าคะแนนการประเมิน เท่ากับ 70.26 ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารให้ความสำคัญของการพัฒนางานองค์กรแห่งความสุข โดยกาหนดในเข็มมุ่งและนโยบาย  

ในการพัฒนางาน  
2. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแผน/โครงการ/กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข  
3. มีการประกาศใช้นโยบายองค์กรแห่งความสุข (Happinometer Organization) และถือปฏิบัติ 

ในรูปแบบเดียวกัน  
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4. บุคลากรโรงพยาบาลทุ่งสงมีส่วนร่วมในการพัฒนางานองค์กรแห่งความสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี ่

“แผนปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข  
โรงพยาบาลอ่าวลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

 
VIOSION : คนอ่าวลึกสุขภาพ เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรสู่โรงพยาบาล องค์กรแห่งความสุขต้นแบบ 
นโยบาย 

1. สนับสนุนการพัฒนาบริการตาม HA ควบคู่การพัฒนาด้านความสุขตามเกณฑ์องค์กรแห่งความสุข 
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพครอบคลุมองค์รวม 
3. สอบถามความต้องการของเจ้าหน้าที่และนำข้อมูลมาปรับปรุงและชี้แจงให้เจ้าหน้าทราบปีละ 2 ครั้ง 
4. สร้างการมีส่วนร่วมในการหารายได้ ลดรายจ่ายเพื่อให้สามารถจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 ให้เป็น

ปัจจุบัน 
5. สนับสนุนให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานเป็นต้นแบบในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขของโรงพยาบาล 
6. ลดค่าใช้จ่ายในหมวดดำเนินงานที่เป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้ฝึกอบรมประจำปี 
7. ปรับปรุงซ่อมอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศและลดความตึงเครียดจากสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที ่
8. ดูแลปรับปรุงสถานที่สำหรับการกราบไหว้บูชาที่เป็นส่วนรวมของโรงพยาบาลให้น่าเลื่อมใสศรัทธา 
9. ใช้เครื่องมือการจัดการองค์ความรู้สำหรับการสร้างคนทดแทนในตำแหน่งงานสำคัญ 
10. ขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรแห่งความสุขสู่ภาคีเครือข่ายร่วมระดับอำเภอ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 ตามเป้าหมาย 1,000 คน/วัน 
 จากผลกระทบระบาดของ COVID-19 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยให้ Vaccine Covid-19 อย่าง
ครอบคลุมเป็นความท้าทายที่สำคัญ การแก้ปัญหา การสร้างความเข้าใจกับชุมชนในแต่ ละวัน มีความ
ยากลำบาก ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นที ่ข่าวสารมาจากทุกสารทิศ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ข่าวปลอม  
ที่เกิดขึ้นจนกระทั่ง เมื่อถึงเวลาวัคซีนไม่ได้มาตามเป้าหมาย 
 โรงพยาบาลอ่าวลึก มองเห็นความสำคัญ จึงได้ออกแบบกระบวนการตอบโต้ร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก และอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในระบบบริการทั้งอำเภอ ภาคีทุกภาคส่วน
เลือกใช้เครื่องมือการจัดการความรู้นำสู่การบริหารจัดการที่เป็นรูแปบบเฉพาะของอำเภอ ร่วมกับการจัดการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละวันอย่างละเอียดรอบคอบ หมุนเกลียวความรู้แต่ละประเด็น มีเจ้าของพ้ืนที่ในระดับ
ตำบลร่วมร้อยเรียงด้านข่าวสาร ร่วมสร้างความเข้าใจ จนทำให้เกิดการยอมรับข้อจำกัดด้านความเพียงพอของ
วัคซีน 
 ในผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมาในระยะเวลาเพียง 2 เดือนเศษ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมของ
อำเภอมีความสุข ส่งผลกระทบต่อชุมชน มีความสุข มีความหวังในการรอคอย และร่วมแบ่งปันวัคซีนร่วมกัน
เพียงเพราะทุกคนทราบว่า วัคซีน COVID-19 แม้ว่ามีความจำเป็นที่ทุกคนต้องได้รับ ซึ่งในความจริงตอนนี้ 
อำเภออ่าวลึกจะได้ร ับว ัคซีนเพียง Sinovac จำนวน 2,840 dose, AstraZeneca จำนวน 1,200 dose  
รวมแล้วได้รับครบ 2 เข็มเพียง 914 คน จากเป้าหมาย 39,264 คนก็ตาม แต่สิ่งที่หน่วยบริการทั้งโรงพยาบาล

609



และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก และ รพ.สต.ทุกแห่งร่วมกันวางแผนและฝ่าฟันอุปสรรคทุกด้านมาร่วมกัน 
คือ เป็นพลังที่ยั่งยืนและใหญ่ยิ่ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารสนับสนุนเป็นกำลังหลักในการทำงาน 
 2. เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ 
 3. ภาคีทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือดียิ่ง 

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 - ควรมีอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คนทำงานภูมิใจ 

เอกสารและภาพประกอบการดำเนินงาน 
 ผลลัพธ์การดำเนินงาน 

หัวข้อ กระบวนการ ผลลัพธ ์ เอกสารประกอบ 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

Vaccine ระดับอำเภอ 
อ่าวลึก 

มีคำสั่งอำเภออ่าวลึก 1. สำเนาคำสั่ง 
2. รายงานการประชุมอำเภอ 
3. รายงานการประชุม EOC 
จำนวน 6 หน้า 

2. แผนการฉีดวัคซีน แผนฉีดวัคซีน เมย., พค., มิย. 2564  
3. ประชุมทีมทำ BAR นำรูปแบบ

ของกรมควบคุมโรคและของ
ภูเก็ตมาดูเป็นต้นแบบ 

ที่ประชุมเกิดการเรียนรู้และเตรยีมตัว
ปฏิบัติและร่างส่วนขาด 

1. ภาพการประชุม 
2. ส่วนขาดของแต่ละจดุ 

4. ผอ. ศูนย์สั่งการนำผลลัพธ์
นำเสนอที่ประชุมอำเภอ 

มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือโดยการ
ร่วมวางแผนสนับสนุนในนโยบาย โดยให้
ผู้จัดการประสานอีกครั้ง 

 

5 - 6 ทีมปฏิบัติเตรียมพื้นท่ีจริงในจุด
ที่ 1 นำชุดความรู้ที่สกัดได ้

ผลสรุปการจัดการศูนย์บริการฉดีวัคซีน 
จำนวน 500 ราย/วัน อำเภออ่าวลกึ  
การเตรียมการ 
1. ค้นหาสถานท่ีเหมาะสมโดยทีม
อำนวยการ 
1.1 โรงเรียน (ข้อจำกัดการเปิดเรยีน) 
1.2 วัดราษฎร์รังสรรค ์
1.3 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 
2. แต่งตั้งผู้จัดการระดับอำเภอและ
ผู้จัดการประจำจุด  
- นางจรัสศรี ปานเพ็ง จุดที่ 1 
- นายสุชาติ ประคตีะวาทิน จุดที่ 2 
3. ร่างรูปแบบกระบวนการบูรณาการ
แนวทางจากภูเก็ต Model ร่วมกบั 
บำราศนราดูรโมเดล 
4. แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
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หัวข้อ กระบวนการ ผลลัพธ ์ เอกสารประกอบ 
5. เตรียมพื้นท่ีจริง ใช้เวลา 4 – 5 วัน 
(ผู้จัดการประจำอำเภอ/ผู้จัดการประจำจุด) 
5.1 จัดการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ ์
จัดหมวดหมู่ เก็บของเก่าทิ้ง โดยทมีกู้ชีพ
กู้ภัย เป็นเวลา 4 วัน 
5.2 ตัดหญ้าโดยผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่โตโต้) 
ทีม 10 คน เป็นเวลา 2 วัน 
5.3 ทำความสะอาด 5ส พ้ืนท่ีภายใน 
โดยทีมแมบ่้านจำนวน 12 คน  
อย่างละเอียดเป็นเวลา 4 วัน  
(1) เพดาน ผนัง หน้าต่าง ขอบประตู 
จำนวน 1 ครั้ง 
(2) ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า  
จำนวน 1 ครั้ง 
(3) ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า Alcohol 
70% จำนวน 1 ครั้ง 
(4) ถูพ้ืนน้ำเปล่า จำนวน 1 ครั้ง ซ้ำด้วย
น้ำยาถูพ้ืน จำนวน 1 ครั้ง 
6. คณะทำงานลงจัดจุดบริการก่อน
ดำเนินการ เป็นเวลา 1 วัน  
6.1 ก่อนรับบริการ เช็คกลุม่เป้าหมาย 
โดยเจา้ของพื้นที่กรอกประวัต ิ
6.2 V/S ลงทะเบียน จำนวน 8 เครื่อง 
6.3 พบแพทย์ครั้งละ 2 คน 
6.4 ฉีดยา 6 จุด 
6.5 Check สิทธิลง Hospital OS 
6.6 D/C 
6.7 EMS (ความพร้อม CPR, รพ. Refer) 
ซ้อมแผน 1 ครั้ง 
การดำเนินการ/ความเสี่ยงท่ีอาจพบเจอ
การจัดการ 
07.00 น. เจ้าหน้าท่ีถึงจุดบริการ ทำความ
สะอาดบริเวณทำงานด้วย Alcohol 
07.30 น. ระบบการเตรยีมความพร้อม 
จุดบริการก่อนเข้ารับบริการ เตรียม
กลุ่มเป้าหมาย ลำดับที่ 1 ให้พร้อม 
08.00 น. เปิดบริการ V/S และซักประวัต ิ
08.30 น. พบแพทย์คนท่ี 1, 2 
08.40 น. บริการฉีด 1 – 6 คนแรก 
ควบคุมเวลา 1 ช่ัวโมง 100 คน 
ภาคเช้า จัดคัดแยกกลุ่มเปา้หมาย 
พัก 11.00 น. เริ่มทำงาน 12.00 น. 
แพทย์พัก 12.00 น. เริ่มทำงาน 12.30 น. 
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หัวข้อ กระบวนการ ผลลัพธ ์ เอกสารประกอบ 
จัดฉีดพัก 12.30 น. 
จุด D/C และ EMS เปลีย่นกันพักคนละ 
30 นาที 
หลังการฉีด 
1. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ด้วย 
Alcohol 70% 
2. ส่งซักผ้าที่โรงพยาบาล/ รพ.สต. ท่ีมี
โปรแกรมน้ำร้อน 
3. ขนส่งขยะติดเช้ือมาโรงพยาบาลพร้อม
รถขนของ โดยพนักงานขับรถยนตน์ำถัง
ขยะติดเชื้อที่ขนขยะ รพ.สต.มาใช้ 
4. ผู้จัดการทัง้สองจุดดูแลใหม้ีการจัดเก็บ
กวาดขยะ รักษาทรัพยส์ินของแตล่ะหน่วย
บริการให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
หมายเหตุ: หากมีการจัดบริการไมต่่อเนื่อง
ผู้จัดการต้องมีการเตรียมสถานท่ีก่อนเริ่ม
ดำเนินการให้พร้อม ก่อนเริ่ม 1 วนัทุกครั้ง 

7. ประชุมถอดบทเรียน โดยนำ
ความพึงพอใจและข้อเสนอของ
ผู้รับบริการเสนอต่อภาคี
เครือข่าย เพื่อปรับปรุงพัฒนา 

นำเสนอผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการมูลนิธิ 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
เรื่อง การขาดแคลนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ไดร้ับ 
1. เครื่องวัดความดันโลหติดิจติอล จำนวน 
4 เครื่อง 
2. เงินสด 10,000 บาท 
3. เงินสด 50,000 บาท 
4. อาหาร/ น้ำดืม่ผู้ปฏิบัติ/ผู้ป่วยทุกวัน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

 
ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 
 องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” 
ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนา
นโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน ด้วยเป็น
ความสำคัญว่า เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตองค์กร ความ
ผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 
 การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน 
ในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ ้นนั ้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้ง  
ในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงในพฤติกรรมคน ปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ในแนวโน้มที่ดีข้ึน 
 ผู้บริหารโรงพยาบาลเกาะลันตา ได้เห็นถึงความสำคัญด้านการสร้างสุขในองค์กร จึงได้ร่วมนำทีม
องค์กรสร้างสุข เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาลเกาะลันตา และ
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบโดยทั่วกันผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์ ช่องทางเพจและกลุ่มไลน์
โรงพยาบาล ภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบายของโรงพยาบาล ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์: บุคลากรแข็งแรง ทำงานดี มีความสุข 
 นโยบาย: 1. ส่งเสริมสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการทำงาน  
    2. สร้างบรรยากาศ และกิจกรรมความสุขในการทำงาน ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม 
    3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อ 
 เพ่ือให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน มุ่งเน้นสร้างเสริม
บุคลากรให้มีสุขภาพดี โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ 1. คนทำงานมีความสุข (Happy People) 2. ที่ทำงาน
น่าอยู่ (Happy Workplace) 3. การทำงานเป็นทีม (Team work) ทั้งนี้เพื่อให้หลักการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์
และให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบาย ผู้บริหารและทีมนำ
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
องค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
และนำพาไปสู่องค์กรแห่งความสุข ได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างสุข  
และโครงการต่าง ๆ ขององคก์ร เช่น กิจกรรมก้าวท้าใจ กิจกรรม 5ส. โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
และอุบัติเหตุหมู่ ซ้อมแผนการจัดการเหตุรุนแรงในห้องฉุกเฉิน โครงการทางด้าน IC ฯ 
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กิจกรรม ก้าวท้าใจ ซีซ่ัน 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ อสม. แกนนำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมก้าวท้าใจ 
จำนวน 87 คน 

ผลลัพธ์: เจ้าหน้าที ่ที ่เข้าร่วมกิจกรรมสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Application Line  
ก้าวท้าใจซีซั ่น 3 และมีแรงจูงใจในการออกกำลังกายในกิจกรรมของโครงการก้าวท้าใจ และหันมาให้
ความสำคัญและออกกำลังกายมากข้ึน 

กิจกรรม 5ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บริหารโรงพยาบาล นำทีมเจ้าหน้าที่ และอสม. ร่วมกันเก็บขยะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ภายในบริเวณโรงพยาบาลและแหล่งชุมชน 

ผลลัพธ์ : -สถานที่ทำงานสะอาด และปลอดลูกน้ำยุงลาย พบว่าค่า HI=0, CI=0 
   -ชุมชนสะอาดและปลอดลูกน้ำยุงลาย พบว่าค่า HI=0, CI=5 
   -เจ้าหน้าที่และชุมชนเกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรม สถานที่ทำงานเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศในการทำงานและสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น 
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กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ซ้อมแผนอัคคีภัย
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 ผ่านการฝึกซ้อม 

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะลันตามีความพร้อม ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง หากมี
เหตุการณ์เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น 

โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ - ทางบก 
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โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ - ทางน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทั้งทางบก - ทางน้ำ ทำให้ 
มีความเข้าใจ มีความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู่ทั้งทางบอกและทางน้ำ อัตราร้อยละ 80% 

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่มีความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดความรุนแรงได้ 

องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลเกาะลันตา มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในการทำงาน เพ่ือรองรับ
และพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมแก่การให้บริการ
ประชาชนที่สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์ในโรงพยาบาล โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านองค์กรแห่งความสุขขึ้น 
เพื่อให้มีกลไกการสร้างสุข เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืน และบรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และร่วมกันขับเคลื่อน ติดตามและควบคุม ประเมินผลการดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเกาะลันตา : บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและมีความสุข
ในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและการดำเนินงานที่มีความสุข คณะทำงานองค์กรแห่งความสุขได้
จัดทำแผนองค์กรแห่งความสุขขึ้น เพื่อมุ่งให้บุคลากรทุกกลุ่มงานได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนด โดยมี
การวัดและประเมินผลโครงการและวัดระดับความสุขของบุคลากรภาพรวม จากแบบประเมิน Lanta 
Happinometer ปี พ.ศ. 2564 
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แผนสร้างสุขโรงพยาบาลเกาะลันตา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย หน่วยนับ 
งบประมาณ

ที่จัดสรร  
(มี/ไม่มีก็ได้) 

ผลผลิต 
(Output) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ
ประจำปี 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 

115 คน 
 

งบเงินบำรุง 
รพ. 

บุคลากร 
เข้าร่วม
โครงการ 
100% 

มค. - กพ. 64 

2 กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 

115 คน - ร้อยละ 60 
ของบุคลากร
ทั้งหมด 
มีรอบเอว
ปกติ  
ตามเกณฑ์ 

ตค. 63 - กย. 
64 

3 กิจกรรม
ตลาดนัด
สุขภาพ
ออนไลน์ 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 

117 คน - บุคลากร 
เข้าร่วม
มากกว่า  
ร้อยละ 60 

ตค. 63 - กย. 
64 

4 กิจกรรม
ส่งเสริม
ความสุขใน
หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่
เครือข่าย
บริการ
สุขภาพ
อำเภอ 
เกาะลันตา 

175 คน - บุคลากร 
เข้าร่วม
กิจกรรม
มากกว่า  
ร้อยละ 100 

ตค. 63 - กย. 
64 

5 กิจกรรมเรื่อง
เล่าชาวลันตา 

เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 

117 คน - บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม 
100% 

ตค. 63 - กย. 
64 

6 กิจกรรม 5ส. เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
เกาะลันตา 
อสม. 

117 คน - บุคลากร 
เข้าร่วม
มากกว่า 
60% 

ตค. 63 - กย. 
64 
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1. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  
- เป้าหมาย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกาะลันตา จำนวน 117 คน 
- ผลลัพธ์ ได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100 
 แบ่งเป็นกลุ่มปกติ ร้อยละ 70.43 
 แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 15.65 
 แบ่งเป็นกลุ่มป่วย ร้อยละ 13.91 
2. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะลันตา 
- เป้าหมาย ร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมดมีรอบเอวปกติ ผู้ชายมีรอบเอวเกิน 90 ซม. ผู้หญิงมีรอบเอวเกิน  
80 ซม. เข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ผลลัพธ์ บุคลากรรอบเอวเกินเกณฑ์ เข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร 
การลดน้ำหนักจากผู้มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มขึ้น หันมาสนใจเรื่องการรับประทานอาหาร และมา
ออกกำลังกายหลังเลิกงานมากขึ้น 
3. กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพออนไลน์ 
- เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ร้อยละ 60 มีกิจกรรมเสริมจากงานประจำในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เพื่อสุขภาพ 
เช่น ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารกล่อง อาหารแปรรูป ต่าง ๆ ฯลฯ 
- ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รายได้เพ่ิมมากข้ึน 
4. กิจกรรมส่งเสริมความสุขในหน่วยงาน 
- เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของ รพช/ สสอ ผ่านเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรม 
- ผลลัพธ์ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
5. กิจกรรมเรื่องเล่าชาวลันตา 
- เป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงได้ให้มีกิจกรรมเรื่องเล่า ชาวลันตา พบว่า 
บุคลากรโรงพยาบาลเกาะลันตา มีการเขียนเรื่องเล่าร้อยละ 100 
- ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 100% มีความรู้และทักษะในการเขียนเรื่องเล่า สามารถนำเหตุการณ์ 
ทีเ่กิดข้ึนในชีวิตประจำวันมาเป็นทักษะในการพัฒนาการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตประจำวันได้มากข้ึน 
6. กิจกรรม 5ส. 
- เป้าหมาย โรงพยาบาลและแหล่งชุมชน ปลอดลูกน้ำยุงลาย 
- ผลลัพธ์: สถานที่ทำงานสะอาด และปลอดลูกน้ำยุงลาย พบว่าค่า HI=0, CI=0 
   ชุมชนสะอาดและปลอดลูกน้ำยุงลาย พบว่าค่า HI=0, CI=5 
   เจ้าหน้าที่และชุมชนเกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรม สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสร้างบรรยากาศในการทำงานและสถานที่ทำงานที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น 
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แบบประเมินความสุขตนเอง (Happinometer) Lanta happinometer ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เจ้าหน้าที่ร่วมตอบแบบประเมิน Lanta Happinometer ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 80%  

ผลลัพธ์: ผลการประเมิน Happinometer โรงพยาบาลเกาะลันตา ปี พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

มิติความสุข 
ค่าเฉลี่ยความสุข 

ปี 2562 
ค่าเฉลี่ยความสุข 

ปี 2564 
1. สุขภาพกายดี Happy Body  67.13 59.35 
2. ผ่อนคลายดี Happy Relax  50.35 53.91 
3. น้าใจดี Happy Heart  69.31 52.50 
4. จิตวิญญาณดี Happy Soul  70.05 - 
5. สังคมดี Happy Society  62.25 58.04 
6. ใฝ่รู้ดี Happy Brain  66.17 60.33 
7. สุขภาพการเงินดี Happy Money  48.48 52.17 
8. การงานดี Happy Work Life  61.68 47.63 
9. ครอบครัวดี Happy Family  56.19 37.32 

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีเกณฑ์เกินเข้าร่วมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมตามเกณฑ์ที ่กำหนดดังนี้ ผู ้ชาย=มีรอบเอวเกิน 90 ซม. ผู้หญิง=80 ซม. เข้าร่วมปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรม 

ผลลัพธ์:  -ดัชนีมวลกายปกติ คิดเป็นร้อยละ 70.6, ท้วม คิดร้อยละ 14.7, อ้วน ร้อยละ 14.7 
   -จัดกิจกรรมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร 
การลดน้ำหนักจากผู้มีประสบการณ์ 
   -เจ้าหน้าที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน หันมาใส่ใจเรื่องการรับประทานอาหาร และหันมาออกกำลังกาย
หลังเลิกงานมากขึ้น 
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กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 
เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องปลอดภัยแก่ผู้ป่วย 
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ร้อยละ 80 มาตรฐาน 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 
 โรงพยาบาลให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การดูแลความปลอดภัยทางด้านโครงสร้างอาคาร ความพร้อมทางด้านวัสดุ -อุปกรณ์ในการทำงาน  
มีผังการปฏิบัติงานที ่ชัดเจน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุ บัน เช่น  
การปฏิบัติงานแบบ New Normal มีการให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE อย่าง
ถูกวิธีให้แก่เจ้าหน้าที ่ทุกคน ที ่หมุนเวียนมาช่วยปฏิบัติงาน สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE  
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข มีแนวทางเพื ่อความปลอดภัย เน้นการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื ้อขณะปฏิบัติงาน  
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โดยยึดหลัก Standard Precaution ในทุกแผนกและทุกประเภทของผู้ป่วย การรณรงค์ให้บุคลากรสวมหมวก
กันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้งที่ขับขี่รถ การนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ให้บริการ เช่น การใช้ระบบคิวอัตโนมัติ 

กิจกรรม ซ้อมแผนความรุนแรงในห้องฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการ์ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะในการเผชิญเหตุรุนแรง ในห้องฉุกเฉิน
และช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่มีความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและจัดการความรุนแรงได้ 

กิจกรรมออกบูธ ลานตาลันตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

621



เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย/ กลุ่มงานส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูคืนชีพที่ถูกต้อง 

บุคลากรในโรงพยาบาลร่วมแรง ร่วมใจ มีความรักสามัคคี 
 มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) จากผล
การประเมินความสุข Happinometer โรงพยาบาลเกาะลันตา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า โดยรวม 
ด้านสุขภาพทางการเงิน Happy Money ของบุคลากรยังมีน้อย คณะทำงานองค์กรสร้างสุข จึงได้เข้าร่วมกัน
หาแนวทางแก้ปัญหาทางการเงินระดับต้น เพื่อให้บุคลากรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากรายได้หลัก จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างกันของเจ้าหน้าที่ผ่านทางกลุ่มไลน์ 
และเพื่อให้บุคลากรมีทางเลือกในการซื้อขายสินค้าเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่อีก
ทางหนึ่ง เพื ่อสร้างความสมดุลในการดำเนินชีวิตกับการทำงานให้เหมาะสมมากขึ้ น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ 
มีความสุขลดความกังวลเรื่องเงินและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของบุคลากรให้มีมากข้ึน 

การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร 
 โรงพยาบาลมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารภายในโรงพยาบาล มีการสื่อสาร
โดยตรงจากผู้บริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น การประชุมต่าง ๆ หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Line กลุ่มโรงพยาบาล เช่น การประชุม
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล การประชุมผ่านทางกลุ่มไลน์โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานได้เข้าร่วมในการ
ประชุม 
 นอกจากนั้น โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในฝ่าย
งานต่าง ๆ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและประหยัดทรัพยากรสำนักงาน เช่น การใช้แบบฟอร์ม Google Sheet 
โปรแกรมบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานตัวชี้วัดผ่านโปรแกรมออนไลน์ การประเมินความสุขของ
เจ้าหน้าที่ Online ศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารผ่านทางเพจโรงพยาบาล มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ทักษะการทำงาน และการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วยงาน เช่น มีการดำเนินงานและสรุปข้อมูลที่ได้นำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานเกิดเป็นทักษะการทำงานและกระบวนการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล 
ความรู้ที่ได้จะถูกรวบรวมและเก็บอยู่ในศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศใน Webpage โรงพยาบาล มีการสื่อสาร
ของหน่วยงานในการประชุมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมประกวดเรื่องเล่าชาวลันตา การจัดอบรมให้ความรู้ 
แนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางช่องทางสื่อสารสนเทศต่าง ๆ  

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลเกาะลันตา เป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่เกาะของจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลมีความ
มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และพ้ืนที่ทุรกันดารและห่างไกล 
 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเป็นสิ ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู ่ความสำเร็จทั ้งการพัฒนา  
ด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่า การสร้างความความสุข 
ในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ดังนั้นการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  
จึงช่วยลดความตึงเครียดและลดความขัดแย้งในองค์กร รวมทั้งทำให้มีความร่วมมือในทีมได้ 
  ทีมนำองค์กรแห่งความสุขร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายองค์กรสร้างสุขของโรงพยาบาล 
เกาะลันตา โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็น คือ 
 1. บุคลากรแข็งแรง โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยจาก
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ มีการกำหนดให้บุคลากรทุกคนได้ตรวจสุขภาพประจำปี เพ่ือคัดกรองกลุ่มเสี ่ยง  
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กลุ่มป่วย และบุคลากรที่มีสุขภาพดี และในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการให้ความรู้ทักษะ
ต่าง ๆ ในการป้องกันตนเองแก่บุคลากร รวมทั้งมีการปรับปรุงสถานที่ในแต่ละจุดปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
แก่บุคลากร 
 2. ทำงาน ให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
กิจกรรม ฟื้นฟูความรู้ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย อบรม CRPฯ ตลอดจนถึงการ
อบรมความรู้ใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น การอบรมเรื่องกัญชาทางการแพทย์และวัคซีน COVID-19 
 3. มีความสุข สร้างบรรยากาศและกิจกรรมให้เกิดความผูกพันและการทำงานเป็นทีม เช่น โครงการ
รับน้องใหม่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเครือข่าย เป็นต้น 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารในองค์กร จากทีมผู้บริหารถึง
บุคลากรในโรงพยาบาล ผ่าน Line application ทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็วและชัดเจน รวมทั้งให้มีการ
สื่อสารที่สามารถสะท้อนกลับจากบุคลากรทีมผู้บริหารได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการประชุมของบุคลากร 
ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการประชุมผ่านทางระบบ Online มีการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลและการประเมินต่าง ๆ  
ในองค์กร 
 จากการประเมินความสุข Happinometer พบว่า ปี พ.ศ. 2562 บุคลารกมีความสุขด้านการเงนิน้อย 
จึงมีการจัดตั้งตลาดนัดสุขภาพออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้แก่บุคลากรอีกทางหนึ่ง 
 ทีมนำองค์กรสร้างสุขโรงพยาบาลเกาะลันตา ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ผ่านกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ และมีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัย รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อน เพื่อใหบุคลากรในองค์กรมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีข้อจำกัด เช่น 
ข้อจำกัดทางด้านการเงิน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางทีมนำได้มีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาเพื่อทำให้โรงพยาบาลเกาะลันตาเป็นองค์กรแห่งความสุขมากยิ่งขึ้น  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ผู้นำ สมรรถนะของผู้นำ 
3. วิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุข 
4. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 

  - สะอาดและปลอดภัย 
  - บรรยากาศในการทำงาน/ วัฒนธรรมหน่วยงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

 
ผู้บริหารมีการนำองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุข 
 องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” 
ที่ถือเป็น บุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนา
นโยบาย การสร้างองค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน ด้ว ยเป็น
ความสำคัญว่า เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความ
ผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 
 การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากร
ทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั่นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับ
มอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งใน
องค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาใน
แนวโน้มที่ดีข้ึน 
 ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา ได้เห็นถึงความสำคัญด้านการสร้างสุ ขในองค์กร  
จึงได้ร่วมนำทีมองค์กรสร้างสุข เพื ่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายองค์กรแห่งความสุขสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเกาะลันตาและถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบโดยทั่วกันผ่านทางสื่ออ อนไลน์  
ผ่านช่องทางเพจกลุ่มไลน์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา และช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน อสม. 
ภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกาะลันตา “เป็นองค์กรแห่งด้านความคิดและปัญญา นำพาคุณธรรม 

จริยธรรมในการทำงาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ค่านิยม (UMOPH) 
Unity: ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีกัน 
Mastery: เป็นนายตัวเอง มีภาวะผู้นำ 
Originality: เร่งสร้างสิ่งใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ 
People Centered Approach: ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
Humility: ถ่อมตน อ่อนน้อม 

คำขวัญ 
“คุณภาพคู่คุณธรรม” 

อัตลักษณ์ 
ซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรม 
1. ซื่อสัตย์: ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรือ

อคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช่เล่ห์กล คดโกง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนร่วม 

KPI: ทุกคนต้องมีวินัยตรงต่อเวลา มาเซ็นลายมือชื่อในการเข้าปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
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 2. สามัคคี: ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียว ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ, วันปิยมหาราช กิจกรรม 
Big Cleaning Day กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมขอความร่วมมือในหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

KPI: ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมและวันสำคัญต่าง ๆ ร้อยละ 80 
 3. คุณธรรม: ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้ป่วย ญาติบริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพ เน้นความปลอดภัย 
ไม่ให้มีข้อร้องเรียน 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วินัย: ประพฤติตามกฎระเบียบของหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา เช่น  
การยิ้มตอบรับ การทักทาย สวัสดีตอนเช้า มีวินัยในการแต่งตัวให้ถูกต้องตามระเบียบติดป้ายชื่อให้เรียบร้อย 
วินัยในการลองเวลาในการทำงาน วินัยการทำงานแจ้งหัวหน้าทุกครั้งที่มาสายหรือติดธุระเร่งด่วน การรับประทาน
อาหารเที่ยงร่วมกัน  

KPI: ทุกคนแต่งกายตามระเบียบของหน่วยงาน ร้อยละ 90 
5. มีความรับผิดชอบ: ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้ป่วย ญาติบริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพ เน้นความ

ปลอดภัย ไม่ให้มีข้อร้องเรียน ดูแลสถานที่ราชการให้สะอาด ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
KPI: ไม่เกิดข้อร้องเรียนในสถานบริการ ร้อยละ 90 
6. พอเพียง: พอเพียงด้านทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัดและใช้ให้คุ้มค่าของหน่วยงาน เช่น 
 -การประหยัดทรัพยากร กระดาษ A4 ที่ใช้ 1 หน้า นำมารีไซเคิลใหม่ 
 -การประหยัดน้ำประปา ปิดก๊อกน้ำหลังใช้ทุกครั้ง ใช้แต่พอดี 
 -การประหยัดไฟฟ้า ปิดสวิทไฟทุกครั้งหลังเลิกงานหรือไม่ใช้ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบประหยัดไฟ 
 -การประหยัดแอร์ กำหนดเวลาเปิด-ปิดแอร์ใช้เฉพาะช่วงเวลา 09:00 – 16:00 น. และให้

อุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส 
 -การใช้คอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 

เพ่ือประหยัดพลังงาน 
 -ปลูกผักส่วนครัว เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับบุคลากร 
KPI: รพ.สต. มีกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 90 
      รพ.สต. ทุกแห่งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร้อยละ 90 

คุณธรรม 

มีวินัย 

จริยธรรม 

มีความรับผิดชอบ 

ความพอเพียง 

ประพฤติตามกฎระเบยีบของหน่วยงาน/ตาม
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 

ให้บริการแก่ผูร้ับบริการ ท้ังผู้ป่วย ญาติบริการ
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ เน้นความปลอดภัย ไม่ให้
มีข้อร้องเรียน ดูแลสถานท่ีราชการให้สะอาด 
ปลอดภัยต่อผูร้ับบริการ 
 

หน่วยงานช่วยกันประหยดั ประหยัดไฟ 
ประหยดัทรัพยากร อื่น ๆ  
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พันธกิจ 
 1. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาจิตปัญญา คุณธรรม จริยธรรม 
 2. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งผลให้องค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 4. ดำเนินการคัดเลือกและส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ บุคลากรและองค์กรที่ดีเป็นต้นแบบที่เป็น
อย่างทางคุณธรรม การทำความดี 
 5. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน มุ่งเน้นสร้างเสริม
บุคลากรให้มีสุขภาพดี โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ คือ 1. คนทำงานมีความสุข (Happy People)  
2. ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) 3. การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork) ทั้งนี้ เพื่อให้หลักการ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงและนำพาไปสู่องค์กรแห่งความสุข ได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการดำเนินงาน 
กิจกรรมเสริมสร้างสุขและโครงการต่าง ๆ ขององค์กร เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดลูกน้ำยุงลาย, 
กิจกรรมก้าวท้าใจ, กิจกรรมเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และกิจกรรมฟ้ืนฟูทักษะการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

 องค์กรมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา มุ ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุข 
ในการทำงาน เพื่อรองรับและพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
พร้อมแก่การให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา  
โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านองค์กรแห่งด้านความคิดและปัญญา นำพาคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจติดตามและควบคุม ประเมินผลการดำเนินงาน  

ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา 

บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและมีความสุขในการทำงาน เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี 
และการดำเนินงานที่มีความสุข คณะทำงานองค์กรแห่งความสุขได้จัดทำแผนองค์กรแห่งความสุขขึ้น  
เพื่อมุ่งให้บุคลากรทุกกลุ่มงานได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนด โดยมีการวัดและประเมินผลโครงการและ
วัดระดับความสุขของบุคลากรภาพจากแบบประเมิน Happinometer ปี พ.ศ. 2564 
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แผนและผลการดำเนินงานกจิกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ปี 2564 

เป้าประสงค์ ระดับดัชนีความสุขของคนทำงานอำเภอเกาะลันตา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในปี 2563 
ผลสำเร็จระดับภาพรวม (ผลลัพธ์)  

ความสุขภาพรวมอำเภอ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 74.88 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 80.00 ในปี 2565 

กิจกรรม 
เดือน 

ผู้เข้าร่วม 
งบ 

ประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
Happy Body/ สุขภาพกายดี 
1. ออกกำลัง
กายวันละนดิ
พิชิตโรค เพื่อ
ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
สุขภาพท่ีดี 
และแข็งแรง 
-กิจกรรมออก
กำลังกายทุก
วันพุธบ่าย 

/ / / / / / / / / / / บุคลากร
ผู้สนใจ 

ไม่ใช้
งบประมาณ/ 
มีกลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ 

ดำเนินการ
ตามแผน 
ผู้สนใจ 74 
คน 

2. กิจกรรม
ตรวจสุขภาพ
ประจำป ี

     /      บุคลากร
ทุกคน 

ระบบจ่าย
ตรง 

กลุ่ม
ข้าราชการ
และลูกจ้าง
ช่ัวคราว/ 
พกส. 
จำนวน 73 
คนร่วม
กิจกรรม 

3. ปลูกผัก
สวนครัวใน
หน่วยงานไว้
รับประทาน
มื้อเที่ยง
ร่วมกัน 

           รพ.สต.
ทุกแห่ง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ
ทุก รพ.สต. 
ร้อยละ 
100 

Happy Relax/ ผ่อนคลายดี 
1. กิจกรรม
งานปีใหม่/  
รับน้องใหม่/ 
สังสรรค์ ร้อง
เพลง 

  /         บุคลากร
ทุกคน > 
90% 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รอ
ดำเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
COVID-19 

Happy Health/ น้ำใจดี 
1. องค์กร 
สีเขียว  
คัดแยกขยะ 

   / / / / / / / / สสอ./
รพ.สต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 
100% 
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กิจกรรม 
เดือน 

ผู้เข้าร่วม 
งบ 

ประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
ลดการใช้
ถุงพลาสติก 
ประหยดัไฟ 
2. บริจาค
สิ่งของให้
ผู้ป่วย/การ
เยี่ยมบ้าน 

   / / / / / / / / สสอ./
รพ.สต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 
100% 

3. ร่วม
กิจกรรม
หน่วยงาน 
ต่าง ๆ  

   / / / / / / / / สสอ./
รพ.สต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 
100% 

Happy Soul/ จิตวิญญาณดี 
1. การ
ละหมาดใน
หน่วยงาน/ 
มัสยดิ การ
ทำบุญต่าง ๆ 

   / / / / / / / / บุคลากร
ผู้สนใจ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 

2. สนับสนุน 
กิจกรรม สวด
มนต์วันสำคญั 
ถือศีลอด/  
กินเจ/ วัน
สำคัญต่าง ๆ 

           บุคลากร
ผู้สนใจ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 

Happy Family/ ครอบครัวดี 
1. สนับสนุน
พื้นที่สำหรับ
ลูกหลาน 
เจ้าหน้าท่ีให้
เวลารับส่ง 
ร่วมกิจกรรม
ครอบครัว 

   / / / / / / / / บุคลากร
ผู้สนใจ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 

Happy Society/ สังคมด ี
1. องค์กร 
สีขาว-ปลอด
ยาเสพตดิ 

/ / / / / / / / / / /  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 

2. ป้องกัน
อุบัติเหตุ  
สวมหมวก 
คาดเข็มขัด 

/ / / / / / / / / / /  ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 
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กิจกรรม 
เดือน 

ผู้เข้าร่วม 
งบ 

ประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
ปลอดลูกน้ำ
ยุงลาย 

/ / / / / / / / / / /    

กำจัดขยะ 
แหล่ง
เพาะพันธ์ุโรค 

/ / / / / / / / / / /    

Happy Brain/ ใฝ่รู้ดี 
1. ห้องสมุด 
มุมอ่าน
หนังสือ 

   / / / / / / / / บุคลากร
ผู้สนใจ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2. พัฒนา
ทักษะ/
ประชุม 
อบรม/ เวที
เสนอผลงาน 

   / / / / / / / / บุคลากร ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

Happy Money/ สุขภาพเงินดี 
1. เอื้อให้
ธนาคาร/ 
สนับสนุน
สถาบัน
การเงิน พบ
หน่วยงาน
เจ้าหน้าท่ี 

      /     บุคลากร
ผู้สนใจ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้ว 

2. สนับสนุน
การสร้าง
รายได้เสริมแก่
บุคลากร ผ่าน
กลุ่มไลน์, จุด
จำหน่ายสินค้า 
ซื้อ-ขาย 

  / / / / / / / / / บุคลากร
ผู้สนใจ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ 

Happy Work Life/ การงานดี 
การบริหารงาน/นโยบาย-บุคคล-สถานที ่
1. ประชุม
คณะทำงาน
เสรมิสร้าง
องค์กรแห่ง
ความสุข 

/   /        คณะ
ทำงานฯ 
จำนวน 
18 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดำเนินการ
แล้ว 2 ครั้ง 

2. สวัสดิการ
องค์กร (ป่วย
ไข้/งานศพ-
งานบุญ) 

/ / / / / / / / / / /  24,000 ดำเนินการ
แล้ว 6 ครั้ง 
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กิจกรรม 
เดือน 

ผู้เข้าร่วม 
งบ 

ประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
3. 
ค่าตอบแทน
ต่าง ๆ/ OT 

/ / / / / / / / / / /   ดำเนินการ 

4. กิจกรรม  
5ส. (Happy 
work Life) 

  /   /    /  บุคลากร
ในสังกัด 
สสอ. 

 ดำเนินการ 

5. ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน 
(เวรยาม/
กล้อง) 

/ / / / / / / / / / / รพ.สต.
ทุกแห่ง 

 ดำเนินการ
ครบ 100% 

 
โครงการที่เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรแลพะเสริมสร้างองค์กร
ความสุข อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีค่าเฉลี่ยความสุขรวม ร้อยละ 73.83  
จากจำนวน 74 ราย  
 - มิติสุขภาพกายดี (Happy Body) ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 71.14 โดยการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ 
และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
 - มิติน้ำใจดี (Happy Health) ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 71.82 โดยกิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 
เยี่ยมผู้ป่วยในท้องถิ่น 
 - มิติจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 72.74 โดยกิจกรรมละหมาด เข้าร่วม
ประเพณีทางศาสนา 
 - มิติครอบครัวดี (Happy Family) ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 77.77 โดยให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
กับบุตรที่โรงเรียน 
 - มิติสังคมดี (Happy Society) ค่าเฉลี่ยความสุข ร้อยละ 72.74 โดยชุมชน โรงเรียน ช่วยกันกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย 
 - มิติใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ 74.07 โดยการประชุมงานต่าง ๆ เพื่อฟ้ืนฟูความรู้ 
 - มิติสุขภาพเงินดี (Happy Money) ค่าเฉลี่ยความสุขร้อยละ 65.10 โดยสนับสนุนการสร้างรายได้
เสริมแก่บุคลากร ในช่วงนอกเวลาราชการ ในช่วงนอกเวลาราชการ ในการขายสินค้าผ่านทาง Facebook และ 
Line 
 -มิติการงานดี (happy Work Life) ค่าเฉลี ่ยความสุขร้อยละ 77.02 โดยร่วมประชุมพูดคุยสร้าง
ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน มอบเงินสวัสดิการให้บุคลากรใน รพ.สต. กรณีป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาล  

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตาให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลความปลอดภัยทางด้านโครงสร้างอาคาร ความพร้อม
ทางด้านวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำงาน มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การปฏิบัติงานแบบ New Normal การรณรงค์ให้บุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย
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ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ล้างมือบ่อย ๆ การรณรงค์ให้บุคลากรสวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัย 
ปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้งที่ขับขี่รถ การนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเช่น เครื่องวัดความดัน
โลหิตอัตโนมัติ 
1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 

1) มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน  
 ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา ได้มีการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน  
ในส่วนอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงาน อุปกรณ์ในการบริการผู้ป่วยเพ่ือในเจ้าหน้าที่มีความสะดวก
และมีความสุขในการทำงาน 

2) มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเกาะลันตา ได้มีป้องกันตนเองจากการทำงานในทุก ๆ ด้าน 

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่มีความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและป้องกันตนเองให้ปลอดภัย 
3) มีการสร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กร และการทำงานเป็นทีม 

ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตาได้มีการสัมพันธภาพที่ดี สำนักงานและ 
รพ.สต. โดยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ทั้งภายในสำนักงานและนอกสถานบริการ 

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธภาพที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร ร้อยละ 10 
4) มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนมีความสุขในการทำงาน ความผูกพันในองค์กรและทำงานเป็นทีม 
5) มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance)  

2. การสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุลคากร 
1) บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นในการทำงาน 
2) มีการเปิดโอกาสหรือมีช่องทางในการสื่อสารจากบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร 
3) มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงาน 
4) มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ในหน่วยงานและมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ทักษะการทำงานและการปรับปรุงผลงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ และทักษะในการอบรมและฟ้ืนฟูทักษะในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

กิจกรรมฟื้นฟูทักษะให้กับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านพัฒนาการ โภชนการ ทันตสุขภาพให้ครูผู้ดูแลเด็ก
ตามมาตรฐาน สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเข้าร่วมการอบรมและฟื้นฟูทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ : เจ้าหน้าที่ 90% เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้และทักษะในการอบรมและฟื้นฟูทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
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บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัด

กระบี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตามีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อจำกัด  
ด้านงบประมาณ และพ้ืนที่ทุรกันดารและห่างไกล 
  การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเป็นสิ ่งสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ทั ้งการพัฒนา 
ด้านความรู ้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบว่า การสร้างความสุข  
ในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ดังนั้นการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จึงช่วยลดความตึงเครียดและลดความขัดแย้งในองค์กร รวมทั้งทำให้มีความร่วมมือกันในทีมได้ 
 ทีมนำองค์กรแห่งความสุขร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบายองค์กรสร้างสุขของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเกาะลันตาโดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ 
 1. บุคลากรแข็งแรง โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยจาก
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ มีการกำหนดให้บุคลากรทุกคนได้ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี ่ยง  
กลุ่มป่วย และบุคลากรที่มีสุขภาพดี และในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการให้ความรู้ทักษะ
ต่าง ๆ ในการป้องกันตนเองแก่บุคลากร รวมทั้งมีการปรับปรุงสถานที่ในแต่ละจุดปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
แก่บุคลากร ทำงานให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
กิจกรรม ฟื ้นฟูความรู้ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย อบรม CPR ฯ ตลอดจนถึง 
การอบรมความรู้ใหม่ให้ทันต่อเหตุการณ์ เช่น การอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงการให้บริการวัคซีน 
COVID-19 

2. มีความสุข สร้างบรรยากาศและกิจกรรมให้เกิดความผูกพันและการทำงานเป็นทีม เช่น โครงการ
รับน้องใหม่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเครือข่าย กิจกรรมปลูกผักไว้ประกอบอาหารกลางวันในสำนักงาน เป็นต้น 

3. ในสถานการณ์ปัจจุบันในสถานการณ์โรค COVID-19 ได้มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร 
ในองค์กร จากทีมผู้บริหารถึงบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา ผ่าน Line application และ 
Facebook ทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็วและชัดเจน รวมทั้งให้มีการสื่อสารที่สามารถสะท้อนกลับจาก
บุคลากรถึงทีมผู้บริหารได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการประชุมของบุคลากรในสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา  
ซึ ่งเป็นการประชุมผ่านทางระบบ Online มีการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลและการประเมินต่าง ๆ  
ในองค์กร และได้รับความร่วมมือจากการบุคลากรในองค์กรให้ฝ่าฝืนอุปสรรคของงานให้ผ่านไปได้ด้วยดี 

จากการประเมินความสุข Happinometer พบว่า บุคลากรมีความสุขด้านน้ำใจดี (Happy Heart) 
มากที่สุด ซึ่งเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้บุคลากรรักใคร่กลมเกลียวดุจดังพี่น้อง มีความรัก 
ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเคารพนับถือกัน และพบว่า มีความสุขด้านการเงินดี (Happy 
Money) น้อยที่สุด จึงมีการจัดตั้งตลาดนัดสุขภาพออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้แก่บุคลากรอีกทางหนึ่ง 

ทีมนำองค์กรสร้างสุขสาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ผ่านกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ และมีการปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัย รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อน เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีข้อจำกัด เช่น 
ข้อจำกัดทางด้านการเงิน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางทีมนำได้มีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนา เพ่ือทำให้สาธารณสุขอำเภอเกาะลันตา เป็นองค์กรแห่งความสุขมากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ผู้นำ สมรรถะของผู้นำ 
 3. วิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรแห่งความสุข 
 4. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 
  - สะอาดและปลอดภัย 
  - บรรยากาศในการทำงาน/ วัฒนธรรมหน่วยงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

“องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โรงพยาบาลตะกั่วป่า” 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 โรงพยาบาลตะกั่วป่า ได้เริ่มทำแบบประเมิน Happinometer เมื่อปี 2560 เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ 
ผลความสุขของบุคลากรแล้ว พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.76 จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
จัดการองค์ความรู ้สู ่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H): Happy TAKUAPA ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือนำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างเป็นแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

(1) Happy Body: ส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ 
(2) Happy Heart: กระตุ้นให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
(3) Happy Society: สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคม 
(4) Happy Relax: ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ลดความเครียด 

ในการทำงาน  
(5) Happy Brain: ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิด

ทักษะความชำนาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน 
(6) Happy Soul: ส่งเสริมและบำรุงศาสนา เพ่ือให้เกิดความศรัทธา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต และ

มีความเข้าใจในหลักคำสอนของแต่ละศาสนา เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
(7) Happy Money: สนับสนุนให้พนักงานรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ บริหารการใช้จ่ายของตนเอง 

และครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางการเงิน 
(8) Happy Family: ส่งเสริมความตระหนักในความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว  
หลังดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเป็นเวลา 1 ปี ในเดือนมิถุนายน 2562 จึงได้ให้บุคลากรทำ

แบบประเมิน Happinometer พบว่า ผลวิเคราะห์เพิ ่มขึ ้นเป้นร้อยละ 67.38 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ดำเนินการต่อในการจัดโครงการประเมินต้นทุนศักยภาพองค์กรสร้างสุข เพื่อให้ทราบต้นทุนศักยภาพองค์กร
และความจำเป็นในการพัฒนาองค์กรสร้างสุขครอบคลุมทุกมิติ นำไปสู่การมีแนวทางและกระบวนการพัฒนา
องค์กรสร้างสุขที่เหมาะสมกับศักยภาพ เมื่อดำเนินปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมแล้วจึงได้ให้บุคลากรทำ
แบบประเมิน Happinometer พบว่า ผลวิเคราะห์เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 72.50 นั่น หมายถึงว่าบุคลากรมี
ความสุขมากขึ้น จากการที่องค์กรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับบุคลากร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาลตะกั่วป่า 
ให้ความสำคัญ เน้นย้ำ และกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ ยังให้ความสำคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยให้กับบุคลากร รับฟังความคิดเห็นและต้องการบุคลากรทุกระดับ นำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์  
สู่การปรับปรุงองค์กรให้ไปตามความต้องการของบุคลากรอย่างเหมาะสม “ให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ว่า
ตนเอง คือ ส่วนหนึ่งองค์กรที่มีความสำคัญ” เฉกเช่นส่วนประกอบของเครื่องจักรทุกส่วนที่สำคัญ จะขาดสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไปไม่ได้ 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นเวลาหลายปี บุคลากรจึงจะเกิดความรักความผู ้กพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน คือ 
ความก้าวหน้าทางสายงาน เส้นทางเติบโตทางอาชีพ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบบริหารของราชการ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

“โครงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ประจำปีงบประมาณ 2564” 

 
หลักการและเหตุผล 
 องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” 
ซึ ่งเป็นกำลังหลักของหน่วยงานที่จะขับเคลื ่อนการดำเนินงานขององค์กรสู ่เป้าหมายที่ตั ้งไว้ การสร้าง  
องค์ความรู้และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานด้วย เห็นความสำคัญว่า  
เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการทำงานขององค์กร ความผาสุกของครอบครัว ชุมชน 
ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขยั่งยืน การสร้างความสุขในที่ทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้ นนั้นย่อมก่อให้เกิดพลังและ
ความสร้างสรรค์ ทางความคิด ส่งผลต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียด  
จากการทำงานและลดความขัดแย้งในองค์กร เสริมสร้างความสามัคคี ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้คนปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวโน้มที่ดีข้ึน 
 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ได้นำหลักสมดุลแห่งชีวิต “สุขภาพกาย สุขภาพจิต ชีวิตสมดุล” 
มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุขของหน่วยงาน 
 2. เพ่ือกำหนดรูปแบบกิจกรรมของโครงการองค์กรแห่งความสุข (happy Workplace) 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 4. เพ่ือให้มีการติดตามและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง จำนวน 75 คน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 3.5 คะแนน (ระดับดี) 
 2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
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แผนกิจกรรมโครงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ประจำปี 2564 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน
โครงการองค์กร
แห่งความสุข 
(Happy 
Workplace) 

            คณะทำงาน 

2 สำรวจความ
ต้องการโครงการ
องค์กรแห่ง
ความสุข (Happy 
Workplace) 

            คณะทำงาน 

3 ประชุมวางแผน
ออกแบบ
โครงการ/กจิกรรม 
องค์กรแห่ง
ความสุข (Happy 
Workplace) 

            คณะทำงาน 

4 จัดทำโครงการ
พร้อมเสนอ 
ขออนุมัติ 

            คณะทำงาน 

5 ดำเนินกิจกรรม
องค์กรแห่ง
ความสุข (Happy 
Workplace) 

            คณะทำงาน 

 5.1 อนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
เข้าพรรษา 

            คณะทำงาน 

 5.2 แสดงความ
จงรักภักด ี

            คณะทำงาน 

 5.4 บุคลากร
สุขภาพด ี

            คณะทำงาน 

 5.5 กีฬาสร้าง
สุขภาพ สามัคค ี

            คณะทำงาน 

6 ประเมินความพึง
พอใจโครงการ
องค์กรแห่ง
ความสุข (Happy 
Workplace) 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

7 สรุปผลและ
รายงานผลการ 
จัดกิจกรรม
โครงการองค์กร
แห่งความสุข 
(Happy 
Workplace) 

             

 
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 
1) อนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางส่งเสริมสุขภาพใจเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย โดยร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา ร่วมสวดมนต์ ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

2) แสดงความจงรักษ์ภักด ี
 บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ร่วมแสดงความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างเข้มแข็ง เข้าร่วมในกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในทุกงานอย่างต่อเนื่อง 
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3) จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ 
 บุคลกรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา เพื่อแสดงพลังความ
สามัคคี มุ่งม่ันต่อการทำกิจกรรม ทำความดี ด้วยหัวใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) บุคลากร สุขภาพดี 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ในปีงบประมาณ 2563 มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งหมด 73 คน ได้รับ
การตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 93.14 โดยมีสถานบริการ จำนวน 7 แห่ง จาก
จำนวน 11 แห่ง ที่บุคลากรตรวจสุขภาพครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 63.64 รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพแยกรายสถานบริการ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สถานบริการ 
จำนวนเจ้าหน้าที่
ทั้งหมด (ราย) 

จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจ
สุขภาพทั้งหมด (ราย) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 7 7 100  
รพ.สต.ศรีสุนทร 10 10 100  
รพ.สต.เชิงทะเล 10 10 100  
รพ.สต.ไม้ขาว 7 6 85.71  
รพ.สต.ป่าคลอด 8 8 100  
รพ.สต.สาคู 5 5 100  
รพ.สต.บ้านพารา 6 5 83.33  
รพ.สต.บ้านม่าหนิก 5 5 100  
รพ.สต.บ้านไม้ขาว 7 6 85.71  
รพ.สต.เกาะนาคา 2 2 100  
รพ.สต.บ้านบางเทา 6 5 83.33  
รวมทั้งหมด 73 68 93.15  

 จากข้อมูลผลตรวจสุขภาพ เมื่อนำผลมาวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า บุคลากรในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอถลาง มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พบปัญหาด้านสุขภาพ จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 91.78  
พบโรคประจำตัว 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.22 ด้านค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) ซึ่งเป็นมาตรการ 
ที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
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 แผนภูมิ 1 ประเมินค่า BMI บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
5) กีฬา สร้างสุขภาพ สามัคคี 
 สุขภาพกายที่แข็งแรง ถือเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดี กิจกรรมการออกกำลังกาย นอกจากจะเป็น
การส่งเสริมสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้ว ยังเป็นภาพลักษณ์และแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชากรในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ ดังนี้ 

 กิจกรรม “วิ่งก้าวท้าใจ” ในทุกวันพุธของสัปดาห์ 

 

 กิจกรรม “แบดมินตัน” ในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 
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สรุปผลตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ผลงานสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอถลาง สามารถดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 
 - ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ผลงาน บุคลากรสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง มีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 93.15 

สรุปผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 - ผลการประเมิน Happinometer ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง ได้คะแนน 76.30 
หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด 
 - ผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอถลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.89 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับดี 
 คะแนนความพึงพอใจระดับดีมาก จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 คะแนนความพึงพอใจระดับดี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 65.63 
 คะแนนพึงพอใจระดับปานกลาง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 
 คะแนนพึงพอใจระดับน้อย จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 คะแนนพึงพอใจระดับน้อยที่สุด จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 การสร้างสุขในการทำงาน จะต้องเป็นการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ การจัดสวัสดิการที่ดี การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน และการสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน จึงจำเป็นต้อง  
มีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรับรู้และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 1) หัวหน้าหน่วยงาน (สาธารณสุขอำเภอ/ ผอ.รพ.สต.) จะต้องเป็นผู้นำในการทำงานและเป็นตัวอย่าง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 2) มีการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างสุขในหน่วยงานให้ชัดเจน จัดทำแผนปฏิบัติงานและให้มี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 3) สร้างบุคคลต้นแบบในหนว่ยงาน การยกย่องชมเชย การสร้างแรงบันดาลใจ 
 4) จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเฝ้าระวังและพัฒนา 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ซึ่งมีอัตรากำลัง 132 คน แต่จากผลการประเมิน
ดัชนีความสุข (Happinometer) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความสุข
บุคลากร (Happiometer) และการประเมินสุขภาวะองค์กร (HPI) ทุก 2 ปี จังหวัดระนอง มีดัชนีความสุข 
ร้อยละ 64.47 ทำให้เกิดการจัดทำแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) ร่วมกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการจัดกิจกรรม Refinancing Day ร่วมกับธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาระนอง มีผู ้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย ผลการประเมินครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
จังหวัดระนอง มีดัชนีความสุข ร้อยละ 64.47 “มีความสุข” มิติที่มีค่าต่ำคือ สมดุลชีวิตการทำงาน ดัชนีสุขภาวะ
องค์กร ร้อยละ 53.49 จังหวัดระนองได้จัดทำแผนองค์กรแห่งความสุข ประจำปี 2564 ทำให้เกิดโครงการสร้างสุข 
และกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น 
 คณะทำงาน จึงได้ร่วมกันคิดหาแนวทางในการจัดทำแผนเพื่อการสร้างสุขในองค์กร และได้ข้อสรุปว่า
จะยึดแนวทางดำเนินงานภายใต้ 2 หลักการ คือ 1. สร้างความสุขในการทำงาน โดยไม่เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง  
2. เน้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมร่วมมือและลงมือพัฒนาร่วมกัน ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” จึงได้ทำการออกแบบสำรวจความต้องการสร้างสุขในกลุ่มงานของตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรง
กับความต้องการแท้จริงมากที่สุด จึงทำการสำรวจแบบไม่เปิดเผยตัวบุคคล และเป็นคำถามแบบปลายเปิด 
จากนั้นคณะทำงานจึงนำข้อมูลที่ได้มาสรุป เพ่ือจัดทำแผนงาน โดยสามารถได้เป็น 6 ด้านคือ 
 1.  ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดระเบียบที่จอดรถ การดูแลความสะอาดของที่ทำงาน เปิดเสียงดนตรี 
เพ่ือการผ่อนคลายและเชิญชวนออกกำลังกาย ฯลฯ 
 2. ด้านพัฒนาระบบการทำงาน ได้แก่ การดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากร/ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิเศษขององค์กร ฯลฯ 
 3. ด้านนโยบายผู้บริหารต่อสมาชิกในหน่วยงาน ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก มีการพบปะ 
สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้บริหารเป็นผู้นำ 
มีนโยบายด้านการจัดการความสุขที่ชัดเจน และมีการควบคุมกำกับอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
 4. ด้านบุคลากร ได้แก่ การปลูกฝังจิตสาธารณะ การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เช่น กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสสำคัญต่าง ๆ การแข่งขันกีฬาสามัคคี การสร้างขวัญกำลังใจ เช่น การอวยพรวันเกิด การยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ 
 5. ด้านเจ้าหน้าที่และครอบครัว ได้แก่ การให้ความสำคัญกับการร่วมงานประเพณีท่ีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
และครอบครัว ในนามองค์กรอย่างพร้อมเพรียง ส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพท่ีดี ฯลฯ 
 6. ด้านการเงิน ได้แก่ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการทำบัญชีครัวเรือน การออมเงิน 
การกู้ยืมเงิน การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การปลูกผักสวนครัวภายในสำนักงาน ฯลฯ 

 ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานทั้ง 6 ด้านนั้น สามารถดำเนินการทั้งโดยใช้งบประมาณและไม่ใช้
งบประมาณ ซึ่งปรากฏว่ามีหลายกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงานเป็นไปอย่างจริงจัง จึงได้มีการประชุมสมาชิกทุกคน เพ่ือรับทราบผลจาก
การสรุปความต้องการสร้างสุข รวมทั้งมีแผนงานอะไรบ้าง และผู้บริหารของหน่วยงานคือ นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดระนอง ได้ประกาศนโยบาย “สสจ.ระนอง จะเป็นองค์กรแห่งความสุขและธรรมาภิบาล” หลังจากนั้น
ดำเนินการกิจกรรมตามแผน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าให้สมาชิกทราบ โดยกิจกรรมท่ีเด่น ๆ 
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1. การพบปะสมาชิก โดยการให้มีการเคารพธงชาติในทุกเช้าวันจันทร์ 
2. ผักปลอดสารพิษ 
3. กิจกรรม 5ส. 
4. ปรับภูมิทัศน์ สสจ.ระนอง 
5. อวยพรวันเกิด 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ สามารถสรุปได้เป็น 2 มิติ ดังนี้ 
 1. มิติด้านคน ประกอบด้วย  
 1.1 ผู้บริหาร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ซึ่งต้องให้ความสำคัญต่อการ

ดำเนินงาน เพราะเป็นทั้งผู้กำหนดนโยบาย และการสนับสนุนทรัพยากร นอกจากนี้ต้องร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมทั้งต้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 
 1.2 หัวหน้ากลุ่มงาน มีส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีแก่ทีมงานในกลุ่มงาน 
รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงาน 
 1.3 บุคลากรในองค์กร ต้องมีความเข้าใจ เรียนรู้ และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมสร้างสุขอย่างจรงิจัง 
นอกจากนี้ยังต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 2. มิติด้านวิธีการ ประกอบด้วย 
 2.1 การสร้างสุขในองค์กรต้องอาศัยคนในองค์กร เป็นผู้คิดและออกแบบด้วยตัวเอง จะทำให้บุคลากร
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม 
 2.2 การทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรมีกลไกขับเคลื่อนนโยบายสร้างความสุขของคนทำงาน ระดับเขต และเครือข่ายปฏิบัติการฯ 
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานระดับจังหวัด 
 2. ส่วนกลางควรสนับสนุนสื่อความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

ปัญหา/อุปสรรค 
 1. จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน
ตามแผน เช่น ไม่สามารถให้บุคลากรรวมกลุ่มจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นจำนวนมาก 
 2. ตัดปรับแผนการดำเนินการเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ต้องดำเนินการรับมือโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวยีงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ มีวิสัยทัศน์ (Vision) “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข”  
มียุทธศาสตร์ 4 Happiness ประกอบด้วย (1) ชุมชนมีสุขภาวะ (Community Happiness) (2) ผู้รับบริการ 
มีความสุข (Patient Happiness) (3) บุคลากรมีความสุข (Personal Happiness) (4) โรงพยาบาลเป็นองค์กร
แห่งความสุข (Hospital Happiness) ซึ่งยึดปฏิบัติทั ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั ้ง 21 แห่ง โดยมี
คณะกรรมการติดตามการทำงานเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กรรมการมูลนิธิส่วนกลาง 
กรรมการมูลนิธ ิสาขา และคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาล ซึ ่งประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 รูปแบบของการพัฒนา มียุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สู่ทศวรรษที่ 5  
พันธกิจสำคัญ เป็นโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มุ่งมั่นที่จะบริการ
ผู้ป่วย เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสุข ทั้ง 4 Happiness ประกอบด้วย (1) ชุมชนมีสุขภาวะ (Community 
Happiness) (2) ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness) (3) บุคลากรมีความสุข (Personal Happiness) 
(4) โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข (Hospital Happiness)  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การขับเคลื่อนองค์กร ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่วนกลาง และมูลนิธิสาขา รวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 ควรใช้ต้นแบบการพัฒนายุทธศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 5 สู่โรงพยาบาลพระยุพราชทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนา
องค์กรแห่งความอย่างยั่งยืน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
บทสรุปผู้บริหาร 
 จากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลเกาะพะงัน พบว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
เกาะพะงันมีความสุข และความผูกพันอยู่ในระดับมาก ผลจากการทำวิจัยขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรและ
ภาระงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ด้านการเงิน เดิมโรงพยาบาลเกาะพะงันประสบปัญหาทางด้านการเงิน ระดับ 7 ซึ่งเกิดจากหลาย
ปัญหาด้วยกัน เช่น การจัดเก็บรายได้ไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเงินการคลังขาดสภาพคล่อง จึงทำให้
โรงพยาบาลประสบปัญหา ทำให้มีผลต่อ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลที่ไม่มีงบในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย จึงได้มีการวางแผนการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผน มีการตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้ มีการดูแลงานประกันทั้งคนไทยและต่างชาติ มีการพัฒนาระบบข้อมูล พัฒนา
ระบบคลัง การจัดเก็บรายได้สูงขึ้น ทำให้โรงพยาบาลมีฐานะการเงินมั่นคง สามารถวางระบบการทำงานแบบ 
Smart Hospital ลดการใช้กระดาษ สามารถลดระยะเวลารอคอย ลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพงานได้ดีขึ ้น การเบิกจ่ายทางด้านการเงิน รวดเร็ว ตามเวลา ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
พึงพอใจ คนทำงานมีความสุข 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อม เดิมโรงพยาบาลขาดการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดี ตึกเก่าเรื้อรังไม่มีงบพัฒนา 
อุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอไม่ทันสมัย ในช่วงปีที่ผ่านมาฐานะทางการเงินดีขึ ้น ทำให้สามารถปรับปรุง
โครงสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สวยงามมากขึ ้น มีความคล่องตัวในการทำงาน เช่น ปรับปรุง 
ห้องฉุกเฉิน ห้องจัดเก็บรายได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น ระบบคิวออนไลน์ 
ระบบ IPD Paperless ครุภัณฑ์ทางการแพทย์หลายรายการ ที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน  
เพ่ิมแสงสว่าง และกล้องวงจรปิดเพิ่มมากขึ้น ทำให้เข้าหน้าที่พึงพอใจ 
 3. ด้านภาระงาน จากสถานการณ์การทำงานที่มีผู ้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และสถานการณ์โรคโควิด 19  
ที่ระบาดในระลอกใหม่ทำให้การบริหารจัดการ เรื่องคนทำงาน อุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เพียงพอเหมาะสม และ
ได้มีการจัดอัตรากำลังเสริม ที่เหมาะสม ตัวชี้วัดที่หลากหลายเจ้าหน้าที่มีจำนวนจำกัดภาระงานมาก จึงได้มี
วิเคราะห์ภาระงานขึ้น และได้มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ให้กับแผนกต่าง ๆ ตามเหมาะสม วางระบบ IPD Paperless 
ทำให้ลดภาระงาน ลดระยะรอคอย จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้โรงพยาบาลมีผลงานตามตัวชี้วัดดีขึ้น 
สถานะฐานทางด้านการเงินมั่นคง คนทำงานมีความสุขมากขึ้น 
 4. ด้านสวัสดิการ จัดให้มีสวัสดิการบ้านพัก แฟลตแบบครอบครัว และแฟลตคนโสด ศูนย์ออกกำลังกาย
แบบครบวงจร ให้สวัสดิการใช้ไฟตามสิทธิ ส่วนน้ำประปาให้ใช้ฟรี จัดสถานที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่มากข้ึน 
จัดให้มีเครื่องซักผ้าส่วนกลางบริการฟรี เพ่ือความสะดวกสบายในการอยู่แฟลต ทำให้เจ้าหน้าที่พึงพอใจมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
 เพ่ือต้องการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข จึงได้มีแนวคิด ดังนี้ 
 1. การสร้างสถานที่ ศูนย์อาหารที่มีคุณภาพ 
 2. การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน 
 3. จัดให้มีร้านค้าสหกรณ์ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

 
บทสรุปสำหรับผู้บริการในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 การดำเนินงานหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดำเนินงาน
ทั้งหมด 4 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 กระบวนการ หมวดที่ 3 ผลลัพธ์ หมวดที่ 4 
เรื ่องราวของความสำเร็จการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข สำนักงานสาธารรสุขอำเภอไชยา ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุข  
ผ่านระดับคะแนน 100 คะแนน ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว หมวดที่ 1 การนำองค์กร การนำองค์กร ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการติดตามประเมินผล หมวดที่ 2 กระบวนการ มีการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลของ
การดำเนินชีวิตของการทำงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการทำงาน การปรับปรุงผลงาน หมวดที่ 3 
ผลลัพธ์ มีค่าการประเมินผลลัพธ์ระดับองค์กร ระดับ 100 คะแนน และค่าการประเมินผลลัพธ์ระดับบุคคล 
ระดับ 90 คะแนน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรแห่งความสุขให้ได้ระดับ
คะแนน 100 คะแนน ในลำดับต่อไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ให้ความสำคัญกับองค์กรแห่งความสุข 
2. บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจในกระบวนการและปฏิบัติตาม 
3. สภาพสิ่งแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการดำเนินงาน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเดมิ จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 
สรุปผลการประเมิน 
 การประเมินความสุขและความผูกพันของบุคลากร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยใช้ดัชนีชี้วัดความสุขด้วยตนเองของคนทำงานในองค์กร (Happinometer) ซึ่งสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนเสริมสร้างความสุข และ
ความผูกพันของบุคลากร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค และกลุ ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการประเมินความสุขและความ
ผูกพันของบุคลากร ในสังกัดทั้งหมด จำนวน 31 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 23 คน พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และจ้างเหมาบริการ (สายวิชาชีพ) จำนวน 5 คน 
พบว่ามีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.6 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุ
อยู่ในช่วง GEN X (38 – 54 ปี) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท ลักษณะงานเป็นงานด้านบริการ  
มีระยเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป เฉลี่ยทำงานวันละ 6 – 8 ชั่วโมง การทำงานขององ์กรมีความยืดหยุ่นมาก 
และทำงานตรงตามวุฒิการศึกษา 
 สำหรับผลการประเมินความสุขของบุคลการ 9 มิติ พบว่า ความสุขของบุคลากรทุกมิติอยู่ในระดับ 
มีความสุข (Happy) โดยมิติด้านน้ำใจดีมีความสุขมากที่สุด รองลงมา คือ มิติด้านครอบครัวดี และมิติด้านใฝ่รู้ดี 
ส่วนความสุขของบุคลากรที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ มิติด้านการเงินดี 
 ผลการประเมินความผูกพันองค์กรของบุคลากรอยู่ในระดับ Happy โดยมิติที่มีความผูกพันมากที่สุด
คือ ความภูมิใจองค์กร รองลงมาคือ การกล่างถึงองค์กร และการอยู่กับองค์กร 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความสุขและความผูกพันของบุคลากร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของบุคลากร พบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะงานที่ทำ ระยะเวลาที่ทำงานในปัจจุบัน เวลา  
ที่ทำงาน (ชั่วโมง) เฉลี่ยต่อวัน ความยืดหยุ่นในการทำงานขององค์กร และงานตรงตามวุฒิการศึกษา พบว่า 
บุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความยืดหยุ่นในการทำงานขององค์กรแตกต่างกัน จะมีความสุขแตกต่างกัน 
และการทำงานที่ตรงกับวุฒิการศึกษากับไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา จะมีความสุขและความผูกพันแตกต่าง  
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของบุคลากรกับความผูกพันของบุคลากร 
พบว่า ความสุขของบุคลากรมีความสัมพันธ์ความผุกพันของบุคลากรในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ หากความสุขของบุคลากรมีมากขึ้น ความผูกพันของบุคลากรจะมากขึ้น หรือหากความสุขของ
บุคลากรลดลง ความผูกพันของบุคลากรจะลดลงด้วย โดยความสุขของบุคลากรด้านจิตวิญญาณดีและด้านสังคม 
มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของบุคลากรในระดับสูง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  

การประเมินความสุข และนำผลประเมิน มาจัดกิจกรรมวางแผน เพื่อเพิ่มส่วนขาด ลดส่วนที่เกิน 
ส่งผลต่อการพัฒนาความสุข แม้เป็นการเพิ่มทีละน้อย เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ งมีการประเมินซ้ำ ก็จะได้นำผล
ประเมินหาแนวทาง วางแผนพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไป 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

การดำเนินงานขับเคลื่อนตามขั้นตอน โดยเน้นที่ตัวบุคคล และภาพรวมขององค์กร  ร่วมกันวางแผน
จัดกิจกรรมต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน  ร่วมรับทราบ  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่ วมติดตามประเมิน 
ด้วยกัน โดยการสนับสนุนของผู้บริหาร 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน  

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019 การดำเนินงานไม่ได้ต่อเนื่อง  จึงส่งผลต่อการ
ประเมินกิจกรรม 

กิจกรรม การตรวจสอบภายใน วันที่จัดกิจกรรม พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 สถานที่ สถานบริการ 
ในสังกัด 9 แห่ง 
 
 
       
 
      
 
 
 

กิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว วันที่จัดกิจกรรม ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564  สถานที ่ทุกสถานบริการ
ในสังกัด รวม 10 แห่ง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

648



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพงัน มุ่งเน้นนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข พอเพียง เก่ง ดี  
มีสุข  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี โดยมีแนวคิดหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” ถือเป็นบุคคลสำคัญ
และเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มีการส่งเสริมและพัฒนานโยบาย การสร้าง  
องค์ความรู้ และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน เมื่อคนในองค์กรมีความสุข 
และมีคุณธรรม ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกของครอบครัว ชุมชน ส่งผล
ต่อสังคมท่ีมีความสุขที่ยั่งยืน 
 องค์กรแห่งความสุข เป็นกรอบการบริหารองค์กรที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเกาะพะงัน จึงได้จัดโครงการเสริมองค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ 
 กิจกรรมที่ 2 การทำบุญเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริการที่ดี 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการกระตุ้น
ให้คิด เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี 
และเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้ตระหนักและปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมขององค์กรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นงานตามนโยบายของสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้บริหารทุกระดับได้ให้ความสำคัญ เน้นย้ำ และกระตุ้น อย่างสม่ำเสมอ ทางระบบ  
การสื่อสารทางไลน์ ซึ่งเป็นการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ง่าย เน้นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน มีระบบการบริหารงานสายการบังคับบัญชาแบบหัวหน้างาน
และผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้สายงานบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์สายใยความผูกพันแบบพี่สอน
น้องที่เป็นเหมือนตาข่ายที่โยงใยความสัมพันธ์ที่ฝังเน้นและถือเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญประการหนึ่ง ส่งผลดี
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง On the job 
training เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดตัวต่อเนื่องจากมีสั มพันธภาพที่ดี นอกจากนี้ 
สำนักงานฯ ยังส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้วย 
 นอกจากนั้นสำนักงานฯ ยังให้ความสำคัญต่อบุคลากรจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือบุคลากรมีความสุขจากการ
ทำงาน สภาพจิตใจไม่เครียดกับการทำงาน คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญ เฉกเช่นร่างกาย 
ประกอบด้วย อวัยวะทั้ง 32 ส่วนที่สำคัญ จะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ 
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ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 ควรดึงดูดบุคลากรให้มีความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขต่อการทำงาน ด้วยความก้าวหน้า
ทางสายงาน ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบบริหารของราชการ ในส่วนข้าราชการก็ไม่สามารถให้ความก้าวหน้าสูงสุด
ในตำแหน่งหน้าที่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดของการปรับระดับสูงขึ้นซึ่งจะต้องมีระบบการคัดเลือกที่ เป็นธรรม  
มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงต้องให้ความสำคัญในประเด็นนี้เป็นพิเศษ 
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เขตสุขภาพที่ 12 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) การบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และบริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) 
โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั ่งยืน  
ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้มีการจัดทำ Roadmap แผนยุทธศาสตร์
กำลังคนด้านสุขภาพ ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณค่า และมีความผาสุก 
 จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา จึงได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนแผน
สร้างองค์กรแห่งความสุข 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) และได้มีการประเมิน
ความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้องค์ประกอบความสุข 9 มิติ พบว่า 
ระดับความสุขบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา มีค่าเฉลี่ยความสุข อยู่ที่ 69.49 โดยมี
ความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ค่าเฉลี่ยความสุข อยู่ที่ 81.18 รองลงมาคือ 
น้ำใจดี (Happy Heart) ค่าเฉลี ่ยความสุข 76.98 ครอบครัวดี (Happy Family) ค่าเฉลี ่ยความสุข 72.77 
สุขภาพกายดี (Happy Body) ค่าเฉลี่ยความสุข 72.33 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) ค่าเฉลี่ยความสุข 68.89 สังคมดี 
(Happy Society) ค่าเฉลี่ยความสุข 68.54 การงานดี (Happy Work-life) ค่าเฉลี่ยความสุข 66.51 ผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) ค่าเฉลี ่ยความสุข 59.39 และสุขภาพเงินดี (Happy Money) ค่าเฉลี ่ยความสุข 58.83  
ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ในปีงบประมาณ 
2564 ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 18 แห่งในสังกัด เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มความสุขขององค์กร รวมถึงให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคี  
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์  
ต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมการออกกำลังกายภายในหน่วยงาน การตรวจสุขภาพประจำปีการแสดงความยิน ดี 
กับบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ การเยี่ยมบ้านเจ้าหน้าที่เพื่อให้กำลังใจ การจัดงาน วันเกิดของบุคลากร การให้
ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ การทำบุญตักบาตร การไหว้พระฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมตามโอกาส 
การทำบุญสำนักงาน การให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมดิจิตอลผ่านระบบออนไลน์ การให้บุคลากรรู้จักการเก็บออม 
การประหยัด และการขายของออนไลน์ผ่านตลาดออนไลน์ ชาวสา’สุข เมืองยะลา การแสดงความยินดีกับ
ครอบครัวที่มีสมาชิกใหม่ การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด 5ส. และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในหน่วยงาน เป็นต้น 
 จากข้อมูลข้างต้น ทำให้เห็นว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัด ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy MOPH) 
ยึดหลักธรรมาภิบาล นำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร นำไปสู่  
การพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างความสุขของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานที่ได้
มาตรฐาน และตอบสนองนโยบายต่อไป 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญมุ่งมั่นสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กำหนดนโยบายสร้างสุข
เป็นผู้นำในการสร้างและพัฒนา สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากร เจ้าหน้าที่  
ทุกระดับด้วยความเต็มใจและเสียสละ ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จด้านการ “เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข” 
ขึ้นมาอีกระดับ ซึ่งแสดงได้จากผลการดำเนินงาน ดังกล่าวข้างต้น  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 1. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรัก ความผูกพันต่อองค์กร เช่น การประกวดหน่วยงานดีเด่นหรือ
บุคลากรดีเด่น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง และองค์กรให้ดีขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้มีการทำงานรวมกันเป็นทีม มีการสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง 
บุคลากรที่มีระดับอายุแตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
 3. การส่งเสริมบุคลากรด้านโอกาสและความก้าวหน้าในองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สร้างความผูกพันที่ดีกับองค์กร 
 4. การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บุคลากรควรได้รับ เช่น การทำผลงานเพ่ือเลื่อนระดับในตำแหน่ง 
ที่สูงขึ้น สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่บุคลากรพึงได้รับ 
 5. การส่งเสริม ให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่ากับบุคลากรทุกสายอาชีพ ไม่แบ่งแยกวิชาชีพ เคารพ
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 

“เชิดชูสถาบัน พัฒนาการบริการสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ โปร่งใสตรวจสอบได้” 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 ในฐานะผู้บริหาร เราเชื่อว่า การทำความดีทุกคนสามารถทำได้ไม่ยาก โดยเริ่มจากการสร้างความรู้สึก
ที่ดีต่อตัวเอง ซึ่งความรู้สึกนี้จะสามารถส่งต่อให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี ทำให้ความดีแผ่ขยาย ดังนั้น
คณะทำงานสร้างสุข จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรสามารถทำความดีได้โดยไม่ต้องลงทุน ภายใต้แนวคิด  
“ทำดี ได้ดี” ควบคู่กับนโยบายผู้อำนวยการ “เชิดชูสถาบัน พัฒนาการบริการสุขภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรทุกระดับ โปร่งใสตรวจสอบได้” และขับเคลื่อนกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม (ซื่อสัตย์ ส ามัคคี  
มีน้ำใจ) เปิดโอกาสให้บุคลากรทำความดี อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนที่จัดขึ้นในทุกเดือน มีเวที  
ยกย่องบุคลากรที่สร้างผลงานเด่น มีการนั่งพูดคุยผ่านกิจกรรม Focus Group ในบุคลากรทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความทุกข์และความสุขซึ่งกันและกัน เกิดความคิดต่อยอดในการทำ
ความดีจากอีกคนสู่อีกคน จากรุ่นสู่รุ่น 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การดำเนินงานของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เริ่มดำเนินการสำรวจความสุขของเจ้าหน้าที่  
โดยใช้แบบประเมิน Happinometer ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังไม่มีการนำผลของการประเมินมาวิเคราะห์ 
เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา 
 หลังจากท่ีได้นำเสนอผลการตอบแบบประเมินดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสำคัญ (ผู้บริหาร
ให้ความสำคัญ) จึงเริ่มมีการแต่งตั้งคณะทำงานสร้างสุขของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และมีการ
ดำเนินงานวางแผน และจัดกิจกรรม โดยให้บุคลากรทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม 
Focus Group เพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุด, การจัดทำบอร์ดความดี เป็นต้น พวกเราในฐานะคณะทำงาน 
สร้างสุขมีความภูมิใจ ยินดี และพร้อมที่จะทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีความสุข  
ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรได้ทำความดีในทุก  ๆ วัน 
อย่างต่อเนื่องและแบ่งปันสู่คนรอบข้าง ครอบครัว ชุนชน ต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ประเมินความสุขของบุคลากร จากเครื ่องมือ แบบประเมิน
ความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) และนำผลการประเมินวิเคราะห์ และสร้างกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถจัดการความสุขของตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข ต่อไป 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
  “ผู้นำมุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นผู้รับผลงาน มีการเสริมพลัง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง” และ
นโยบาย “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 ของขวัญเยี่ยมบุตรคลอด เยี่ยมไข้ ร่วมงานศพ ญาติสายตรง ฯลฯ 
6. ชื่นชมผลงานให้รางวัลคนดี คนขยัน 

 7. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ป้องกันการทำงาน การตรวจสุขภาพ
ประจำปีบุคลากร การตรวจสายตาและการได้ยินให้แก่บุคลากร เป็นต้น 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 
 เสนอให้กระทรวงจัดทำนโยบาย ความสุขที่บุคลากรในกระทรวงควรได้รับ เป็นนโยบายมายังหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ เพ่ือได้นำเป็นนโยบายในแนวทางเดียวกัน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายให้ดำเนินการองค์กรแห่งความสุขและให้ดำเนินการผ่านแผนยุทธศาสตร์ 
 2. สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
 3. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. โครงสร้างองค์กร/ สายบังคับบัญชาชัดเจน 
 2. มีการจัดทำยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
 3. ผู้บริหารและทีมนำองค์กรมีความมุ่งมั่น 
 4. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 1. ความก้าวหน้าในอาชีพของเจ้าหน้าที่ในทุกตำแหน่ง 
 2. สวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้ให้มีความเพียงพอ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสเิกา จังหวัดตรัง 

 
บทสรุปผู้บริหาร 
 “เพราะเหตุผลของการมีอยู่เพื่อผู้อื่น” แนวคิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้วที่มี
ความมุ่งมั่นในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เป็นการมองตนเองอย่างรอบด้านในทุกมิติ ณ ปัจจุบันเรายืนอยู่ที่ใด 
มีภารกิจหลักทำเพ่ือใคร และจำเป็นต้องมองโลกทุกวันนี้ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง อนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ต่อการพัฒนาในระยะยาว ดังนั้นการค้นหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ โดยเรียนรู้จากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของ
ประชาชน จะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางให้สถานบริการประสบความสำเร็จ 
 วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระบบบริการแบบครบวงจรสู่การพัฒนาระบบสุขภาพพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืน” ด้วยเป้าหมายระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564 – 2568 และสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ 
“คนจะต้องมีคุณภาพ” ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว มีกลยุทธ์พัฒนาคน ก็คือ “การสร้าง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันองค์กร” โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับขีดความสามารถและ
สร้างความสุขให้แก่บุคลากร และใช้กระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ขับเคลื่อนงาน 
เพ่ือให้หน่วยงานเล็ก ๆ ก้าวไปสู่ฝั่งฝัน ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่มีชีวิตชีวา 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ 
 2. เพ่ือสร้างความสุขและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการทำงาน 

กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ขับเคลื ่อนงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) ด้วยความสุขพื้นฐาน 9 มิติ ได้แก่ การมีสุขภาพดี (Happy Body) การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
(Happy Heart) การรู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจำใจ 
(Happy Soul) การมีเศรษฐกิจการเงินที ่ด ี (Happy Money) การพัฒนาความรู ้ (Happy Brain) การมี
ครอบครัวที่ดี (Happy Family) การมีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) และมีหน้าที่การงานดี (Happy 
Work-life) โดยมีตัวชี้วัด “ความสุขมวลรวมของคนทำงาน” เป็นเครื่องมือสะท้อนความอยู่ดีมีสุขและคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรทุกคน 

การดำเนินการ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ขับเคลื่อนงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
ตามกลยุทธ์สร้างบุคลากรที ่มีประสิทธิภาพและมีความผูกพันองค์กร มีแผนงานหลักคือการยกระดับ
ประสิทธิภาพบุคลากรและสร้างความสุขความผูกพันธ์องค์กร โดยมีโครงการหลักคือ “โครงการสร้างองค์กร
แห่งการสร้างสรรค์ ปั้นสุขบุคลากร” ครอบคลุม 9 มิติ ดังนี้ 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 
 ด้านการมีสุขภาพดี มี “โครงการเพื่อนชวนเพื่อนสร้างสุขภาพดี” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้า ง
แรงจูงใจให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพตนเอง ลดภาวะเสี่ยง เป็นต้นแบบให้แก่ประชาชน มีกิจกรรมการเรียนรู้และ
สร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น การออกกำลังกายทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี การทดสอบ
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สมรรถนะและความฟิตทุก 3 เดือน การแบ่งทีมทำอาหารมื้อเท่ียงด้วยเมนูสุขภาพทุกวันมื้อละ 24 บาท การวัด
รอบเอวทุกเดือน และการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปีอย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง 

2. ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
 ด้านการรู้จักผ่อนคลาย มี “โครงการบ้านหลังที่สองแห่งความสุข” เพื่อให้บุคลากรลดความเครียด  
จากการทำงาน มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการใช้ชีวิตในที่ทำงานด้วย
บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนบ้าน มีห้องทำงานที่สะอาดตอบโจทย์การปฏิบัติงาน มีมุมสำหรับผ่อนคลาย เช่น  
มุมแช่เท้า มุมนั่งเล่น มุมสำหรับพักผ่อนหลังอาหารเที่ยง มีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่าง
ครบครัน 

3. น้ำใจดี (Happy Heart) 
 ด้านการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มี “โครงการปันน้ำใจให้เพื่อนเรา” เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจ
ช่วยเหลือระหว่างกัน มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีกิจกรรมพักผ่อนไปเที่ยวด้วยกัน กิจกรรมในเทศกาล  
วันสำคัญ รวมถึงส่งเสริมการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน  
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้อยโอกาส 

4. จิตวิญญาณดี (happy Soul) 
 ด้านคุณธรรมประจำใจ มี “โครงการส่องกล้องมองจิตให้เป็นสุข” จัดทำขึ้นเพื่อฝึกสมาธิและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร มีการจัดห้องจิตใสใจสว่าง เป็นห้องฝึกสมาธิ บุคลากรนับถือศาสนาพุทธ  
จัดให้มีมุมธรรมะ มีหนังสือสวดมนต์ ส่วนผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นห้องละหมาด มีหนังสือหลักธรรมของ
อิสลาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทำบุญตักบาตรและการละหมาดร่วมกัน 

5. ครอบครัวดี (Happy Family) 
 ด้านการมีครอบครัวที่ดี มี “โครงการสร้างสมดุลความสุขด้วยกิจกรรมในครอบครัว” มุ ่งหมาย  
การสร้างความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวบุคลากร มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน การจัดไปเที่ยว
นอกสถานที่ และมีการประกวดภาพถ่ายครอบครัวพร้อมถ่ายทอดเรื่องเล่าความประทับใจประกอบภาพ 

6. สังคมดี (Happy Society)  
 ด้านการมีสังคมที่มีความสุข มี “โครงการปันรักเติมน้ำใจให้สังคม” เป็นการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุข
และทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน มีการจัดอบรม “ปรับแนวคิดการปฏิบัติตนในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม” 
นอกจากนี้ มีการลงชุมชนช่วยจัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ การจัดห้องพยาบาลร่วมกับ
นักเรียนในโรงเรียน และการทำความสะอาดวัดหรือมัสยิดในหมู่บ้าน 

7. ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 
 ด้านการพัฒนาความรู้ มี “โครงการพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้มีความสุขด้วยความใฝ่รู้”  
เป็นโครงการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถและมาตรฐานทักษะองค์กร ด้วยแนวคิด Learning Model 
70:20:10 มีการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้แอปพลิเคชั่น
สมัยใหม่ รวมถึงทักษะการบริหารจัดการงานตนเอง ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานบริการด้านสุขภาพ เช่น 
งานส่งเสริมป้องกันโรคเรื้อรัง (NCD) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพท่ีสำคัญในปัจจุบัน  

8. สุขภาพเงินดี (Happy Money) 
 ด้านการเงินที่ดี มีโครงการ “แฮปปี้มันนี่ออมดีชีวีมีสุข” ส่งเสริมการออมเงินร่ วมกันของบุคลากร  
เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งพยายามทำมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จผล จนในปี 2561 ก็ได้เริ่มต้น

658



อย่างจริงจัง กิจกรรมหลักจะเป็นในเรื่องของการลดรายจ่าย มีการแบ่งกลุ่มทำอาหารกลางวัน โดยเก็บเงิน
สัปดาห์ละ 120 บาทต่อคน มีกิจกรรมออมเงินและให้ความรู้ในการบริหารเงิน เช่น การวิเคราะห์สุขภาพ 
ทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย การบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรายวัน โดยใช้แอปพลิเคชั่น นอกจากนี้ 
มีกองทุนเงินออม  “บัญชีกองทุนออมดีชีวีมีสุข” จัดเก็บออมทุกเดือน ๆ ละอย่างน้อย 200 บาทต่อคน 

9. การงานดี (Happy Work-life) 
 ด้านการมีสมดุลชีวิตกับการทำงาน มีการปรับปรุงสถานที่และสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น
เหมือนบ้าน มีห้องทำงานที่สะดวก สวยงาม มีโรงครัวสำหรับรับประทานอาหาร มีมุมพักผ่อน มีการส่งเสริม
ค่านิยมการรักองค์กร และสร้างความภาคภูมิใจในการได้มาทำงานที่นี่ นอกจากนั้น เราให้การดูแลสุขภาพ  
จากพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ประจำ NPCU รวมถึงการดูแลด้านการเงิน เช่น การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานที่มีความรวดเร็ว ตรงเวลา ที่นี่ทุกคนมาทำงานเร็วมาก เพ่ือทำความสะอาดก่อนให้บริการ แต่ถ้าใคร
ที่ติดภารกิจด่วนก็สามารถฝากงานกันได้ ซึ่งการฝึกให้บุคลากรสามารถทดแทนการทำงานแบบข้ามสายงาน  
จะช่วยสร้างความยืดหยุ่น ช่วยให้บุคลากรคลายความกังวลในการทำงานได้อีกด้วย 

ผลการดำเนินงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว 
มีค่าเฉลี่ยความสุขของบุคลากรเท่ากับ 69.83 อยู่ในระดับ Happy โดยมิติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ Happy Body 
เท่ากับ 79.61 รองลงมาคือ Happy Family 79.84, Happy Heart 75.21, Happy Soul 71.15, Happy Work Life 
68.46, Happy Society 67.94, Happy Brain 66.66, Happy Money 63.46 และมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
Happy Relax เท่ากับ 56.53 

 ปัจจัยความสำเร็จ (Success Story) 
 “Happy Secret” บทสรุปองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ ปั้นสุขบุคลากร 
 กว่าครึ่งศตวรรษของการเดินทางของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ณ วันนี้ หน่วยบริการ
ปฐมภูมิเล็ก ๆ ได้เติบโตจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สิ่งที่ตามมาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็คือ ภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ตามลำดับ จึงเป็นโจทย์ความท้าทายท่ีจะทำอย่างไรให้บุคลากรมีความสุข และยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
ดังเดิม เพ่ือเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน และยังคงยืนอยู่ในระดับแถวหน้าของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
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ดังนั้นการปลูกฝังพฤติกรรมและค่านิยม เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
จะเป็นเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จได้อย่างแท้จริง เคล็ดลับความสำเร็จของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
เขาไม้แก้ว เป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสความสำเร็จในมุมมองของผู้บริหารหน่วยงานเล็ก ๆ ด้วย “8 Step พิชิต
ความสำเร็จ” 

Step 1 ฝึกตั้งคำถามตนเอง 
 เคยมีคนถามคุณบ้างไหมว่า “คุณเกิดมาทำไมในโลกใบนี้?” ถ้าใครไม่เคยคิดคำตอบก็น่าจะเป็นเรื่องที่
ตอบยากพอสมควร เพราะคงไม่มีใครตอบว่าเกิดมาเพ่ือตายหรอกนะ แต่ถ้าหากเราได้คิดไว่บ้างในชีวิตแต่ละวัน 
และจะใช้ชีวิตเช่นไรในอนาคต ทุกคนจะมีเป้าหมายที่สามารถสร้างอนาคตตนเองและสร้างประโยชน์หลาย
อย่างให้แก่สังคม เช่นเดียวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว เรามักถามตัวเองเสมอว่า 
“หน่วยงานของเราตั้งขึ้นมาทำไม?” มีภารกิจหลักอะไร หรือถ้าไม่มีเราผู้ป่วยจะไปใช้บริการที่ไหน แล้วจะมีใคร
ดูแลสุขภาพให้กับเขาได้บ้างเปรียบเหมือนกับการได้สำรวจภารกิจหลักขององค์กร ว่าแท้ที่ จริงแล้วมี
วัตถุประสงค์หลักคืออะไร 

Step 2 ค้นหาจุดแข็งให้เจอ 
 ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อปี 2553 ขณะนั้นเราเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ มีบุคลากรเพียง 4 คน แต่ปัจจุบัน
เป็นคลินิกหมอครอบครัว มีเครือข่ายหน่วยบริการจาก รพ.สต.อ่ืนอีก 3 แห่ง ดูแลประชากร 2 ตำบล ประมาณ 
20,000 คน เฉพาะบุคลากรของที่นี ่ที่เดียวมีทั้งหมด 12 คน ถ้านับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านร่วมสิบปีที่ผ่านมา 
จากการยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การทำงานประสบความสำเร็จมากมาย 
เมื่อมองลึกลงไปปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากการความร่วมมือของบุคลากร โดยเฉพาะการทำงาน
เป็นทีมจะเป็นจุดแข็งของคนที่นี่ ในปี 2559 เรามีโอกาสได้เริ่มต้นการสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างจริงจัง 
รู้สึกเลยว่าใช่ เพราะจะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมากมายระหว่างบุคลากร และสามารถส่งผ่านความสุขโดยการส่งมอบ
บริการที่ประทับใจแก่ประชาชน ซึ่งถ้าใช้ความสุขเป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้น เรียนรู้แล้วทำอย่างต่อเนื่อง  
จะสามารถยกระดับมาตรฐานและสร้างการยอมรับจากสังคมได้อีกด้วย 

Step 3 จับตาองค์กรอ่ืน 
 การทำงานไม่ใช่การแข่งขัน แต่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจำเป็นต้องจับจาองค์กรอ่ืนและดูทิศทางการเติบโตอย่างรอบด้าน ถ้าเปรียบเป็นธุรกิจยุคใหม่เราไม่หวัง
กำไรเป็นตัวเงินในระยะสั้น แต่จะต้องเน้นการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวมากกว่า ส่วนการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ เราไม่สามารถหวังผลกำไรได้อยู่แล้ว แค่บุคลากรมีความสุขในการทำงานและร่วมขับเคลื่อนองค์กร  
ให้เจริญเติบโต มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นคุณค่าที่มากมายประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้น การค้นหาสิ่งใหม่ ๆ จาก
หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จหรือมีนวัตกรรมทางสุขภาพ ตลอดจนการคาดการณ์แนวโน้มบริการสุขภาพ 
ที ่ประชาชนเริ ่มให้ความนิยมและมีทิศทางการเติบโต จะเป็นข้อมูลนำมาวางแผนพัฒนา เพื ่อปรับใช้  
ในหน่วยงานได้ในอนาคต 

Step 4 กำหนดอนาคตองค์กร 
 การกำหนดอนาคตองค์กรหรือวิสัยทัศน์นั้น จะรู้เพียงเฉพาะผู้นำไม่ได้ ทุกคนควรรับรู้เพราะวิสัยทศัน์
เป็นเรื่องของทุกคน “ณ วันนี้เราต้องการจะไปที่ไหน?” คำถามในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าตอบไม่ได้เราก็จะเป็น
เหมือนเดิมหยุดอยู่กับที่ ซึ่งเท่ากับการก้าวถอยหลัง ดังนั้นการกำหนดอนาคตองค์กรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้
บุคลากรได้รับรู้ถึงทิศทางการพัฒนา ที่นี่เราเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมประชันวิสัยทัศน์ระหว่างกัน รอบแรก
คัดเลือกมา 5 วิสัยทัศน์ ต่อจากนั้น จะนำคัดเลือกอีกครั้งในรอบที่สองและรอบที่สาม ร่วมพิจารณาขัดเกลา
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และดูความเป็นไปได้ในระยะเวลา 5 ปี จึงได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระบบบริการแบบครบวงจร
สู่การพัฒนาระบบสุขภาพพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน” ภายใต้ปณิธาน “ความสุขของคุณคือเป้าหมายของเรา” 

Step 5 ตั้งเป้าให้ไกล 
 ถ้าไม่มีเป้าหมายก็เปรียบเสมือนเรือที่วิ่งอยู่ในทะเลอย่างไร้จุดหมาย ในการทำงานก็เช่นเดียวกัน  
การทำแต่เรื่องเดิม ๆ ทุกวัน จะขาดความท้าทาย ความมุ่งมั่น ไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว มีเป้าหมายหลัก 4 อย่าง ได้แก่ ประชานสุขภาพดี บุคลากรเก่ง 
ระบบสุขภาพยั่งยืน และองค์กรมีประสิทธิภาพ ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญเพื่อการบรรลุผลสำเร็จ ฉะนั้น  
การฝึกให้บุคลากรเรียนรู้การทำงานด้วยเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset) การสร้างแรงบันดาล
ใจให้มีพลังแห่งความสุขและมีความท้าทายต่อเป้าหมาย จะสามารถนำองค์กรก้าวไปสู ่ความสำเร็จได้  
อย่างยั่งยืน 

Step 6 สร้างกลยุทธ์พัฒนาคน 
 “รู้ความต้องการของคน” เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน การรับรู้ว่าความต้องการทั้งของบุคลากร
และผู้นำว่าต้องการอะไร จะสร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่ายที่สมดุลมากขึ้น แม้ว่าการเป็นหน่วยงานของรัฐจะมี
ความยากพอสมควร เนื่องจากมีกฎระเบียบและกลไกหลายอย่างที่ไม่เอื้อต่อความต้องการกันและกัน แต่ถ้า  
ไม่มีความพยายามที่จะทำก็คงไม่ต้องพูดถึงความสำเร็จ ในความเป็นจริงนโยบายกับการทำงานอาจไม่สามารถ
ไปด้วยกันได้ทุกอย่าง แต่การสร้างความยืดหยุ ่นและปรับเปลี ่ยนเป็นระยะจะทำให้ระบบเดินต่อไปได้ 
ความสำเร็จอาจไม่สามารถตอบแทนได้ด้วยเงินรางวัล แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่ทำงาน ทุกคน
เห็นและซึมซับทุกวัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นความรู้สึกที่ดี และจะนำไปสู่วัฒนธรรมการให้ เช่น การส่งมอบบริการ
ให้แก่ประชาชนด้วยใจ 
 กลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันองค์กร ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลง มีแผนงานสร้าง
องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ ปั้นสุขบุคลากร ด้วยความสุข 9 มิติ ถ้าหากหน่วยงานใดสามารถผลักดันให้เกิดได้ 
เป็นแนวทางการสร้างบุคลากรคุณภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับความเป็นจริงถึงความ
ยากทั้งการเริ่มต้นและความยั่งยืนของความสำเร็จ ซึ่งเราเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
ทำได้ดีในทุกด้าน ดังนั้นการสร้างจุดเน้นในแต่ละด้านก็เป็นวิธีที ่ดี ซึ ่งด้านที่เราสนใจและให้ความสำคัญ  
เป็นพิเศษ คือ การมีสุขภาพดี ผ่อนคลายดี การเงินดี และใฝ่รู้ดี 

Step 7 ทำงานเป็นทีมด้วยความมุ่งม่ันและอดทน 
 ถึงแม้ที่นี่เราจะเน้นการทำงานเป็นทีม แต่ลึกไปกว่านั้น เรามองศักยภาพตั้งแต่รายคน การปลูกฝัง
สร้างค่านิยมให้บุคลากรมี “วินัยและพฤติกรรมที่ดีงาม” ถึงแม้วินัยเป็นเรื่องยากต่อการเปลี่ยนแปลง แต่เราเชื่อ
ว่าการฝึกให้ทุกคนทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมถาวรได้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ทุกคนตื่นแต่เช้ามา
ทำงานก่อนเวลา เพื่อเตรียมสถานที่ทำงานให้สะอาดทุกซอกทุกมุมตามโซนที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงการ
เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการทำงานเพื่อสร้างความพร้อม และยังมีอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ 
“เวลา” เพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ทุกคนถูกสอนให้ทำงานที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายก่อน
เสมอ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง เน้นบริหารเวลาอย่างมีความสุข 
 ในการขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
สร้างความผูกพันองค์กร เป็นกลยุทธ์สำคัญมากที่สุด มีโครงการองค์กรแห่งการสร้างสรรค์ ปั้นสุขบุคลาก ร  
เป็นโครงการหลักในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างองค์กรแห่งความสุข ระยะ 5 ปี นอกจากนี้ ยังมี
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โครงการขับเคลื่อนอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการเพื่อนชวนเพ่ือนสร้างสุขภาพดี โครงการพัฒนาการทำงาน
ของบุคลากรให้มีความสุขด้วยความใฝ่ร ู ้ โครงการแฮปปี ้มันนี ่ออมดีชีว ีมี ส ุข โครงการบ้านหลังที ่สอง 
แห่งความสุข ซึ่งทุกโครงการจะมีผู้รับผิดชอบหลัก แต่กลไกการขับเคลื่อนยังคงมุ่งเน้นเป็นทีมเช่นเดิม 

Step 8 ตรวจสอบความสำเร็จ 
 การทำงานตามระยะเวลาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ณ วันนี้เราภูมิใจมาก จากสถานีอนามัยเล็ก ๆ 
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับแถวหน้าของจังหวัดตรัง การดำเนินงานประสบความสำเร็จ  
จนได้รับรางวัลหลายอย่าง เช่น รพ.สต.ดีเด่นจังหวัดตรังปี 2554, 2559 อสม.ดีเด่นระดับภาคใต้สาขาส่งเสริม
สุขภาพปี 2557 อสม. ดีเด่นระดับชาติสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2559 
 ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว เป็นคลินิกหมอครอบครัวของอำเภอสิเกา ปัจจัย
ความสำเร็จเป็นเพราะบุคลากรมีคุณภาพ กลยุทธ์การดำเนินงานสร้างองค์กรแห่งความสุขจึงเป็นยุทธวิธีสำคัญ 
เพราะเราเชื่อว่าความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ สามารถสร้างได้จริง ถ้าลงมือทำอย่างต่อเนื่องและเชื่อมต่อกัน
ในหลายมิติ หมั่นตรวจสอบความก้าวหน้า ปรับรูปแบบ เรียนรู้และยืดหยุ่น สุดท้ายต้องประเมินความสำเร็จ 
“องค์กรแห่งความสุข” เครื่องมือที่ครอบคลุมการสร้างประสิทธิภาพคนที่ครอบคลุมทุกด้าน “คนสร้างงาน  
งานสร้างสุข” ต้องลงมากที่สุด คือ สุขภาพกายดี (Happy Body) 79.61 ก้าวต่อไปในอนาคตภายในปี 2567 
จะต้องไปให้ถึง Very Happy และความสุขจะไม่หายไปเม่ือใส่ใจบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

บทส่งท้าย 
 นิยามความสุขในมุมมอของเราเชื ่อว่า “ความสุขต้องเกิดจาดสมดุลของการให้และการได้ร ับ”  
แล้วพัฒนาทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเมื่อไหร่ที่เรารับมากไป โดยไม่ได้ให้เราจะเป็นทุกข์แล้ ว
ถ้าเรารับและให้แต่เราลืมพัฒนาตัวเองก็จะไม่เติบโต การไม่ได้ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่ได้เจอคนใหม่ 
ๆ ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มใหม่ ไม่ได้พัฒนาทางจิตวิญญาณ ท้ายที่สุดเราก็ทุกข์ และในทางกลับกันถ้าเราเติบโต 
พร้อมพัฒนาตัวเองแล้วทุกวัน แต่เราลืมรับ คือไม่ยอมเปิดใจรับความรักจากคนอื่นบ้าง ไม่ยอมเปิดใจรับ
ความสุขจากคนอ่ืน รับความช่วยเหลือ คือให้อย่างเดียว เรียนรู้ แล้วส่งออก ไม่มีวันจะมีความสุข ฉะนั้นทุกคน
บนโลกนี้จำเป็นต้องมีความสมดุลของการให้ การรับ พร้อมมีการเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่องความสุขถึงจะเกิด 
 ท้ายที่สุดผลลัพธ์ของการสร้างองค์กรแห่งความสุขที่มองเห็นได้ เราจะวัดจากรอยยิ้มของบุ คลากร 
บรรยากาศการปฏิบัติงานที่สนุกสนาน คุณภาพงานที่ดี และมีความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน มีความไว้วางใจต่อองค์กร สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกไปในรูปของการให้บริการประชาชนอย่างเต็ม
ศักยภาพ และหมั่นขอบคุณบุคลากรอยู่เสมอที่ร่วมกันช่วยดูแลองค์กรของพวกเรา ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน และนี่คือ “Happy Secret” ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาไม้แก้ว และคงเป็น Happy 
Secret เล็ก ๆ ของทุกคนบนโลกใบนี้ จึงอยากส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ให้ทุกคนได้อ่าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใ จ 
ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่มีความเป็นไปได้ และเราจะไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้และพัฒนาในการสร้าง
ความสุขในองค์กรที่เพ่ิมมากข้ึนในทุกวัน 

ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขย่ังยืน 

 เราเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิต” ที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น  
จึงขอเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนบนรากฐานของค่านิยม 
หรือแนวทางในการทำงานร่วมกัน ดังนี้ 
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1. สร้างภาวะผู้นำองค์กร 
 กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องสร้างภาวะผู้นำองค์กร ในการบริหารองค์กรแห่งความสุขในทุกระดับ 
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานยกระดับศักยภาพ
บุคลากรด้วยความสุขอย่างเป็นรูปธรรม เพราะผู้นำจะมีส่วนสำคัญในการชี้นำทิศทางองค์กร อาจจะมีหลักสูตร
การเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่อง ทันสมัย ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลง 

2. ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย 
 องค์กรแห่งความสุขเกิดขึ้นมานานมาก แต่ในการนำมาใช้ให้เกิดผลนั้นมีไม่มากเท่าท่ีควร แท้ท่ีจริงแล้ว
เป็นสิ่งที่ดีงามมาก แต่เห็นผลช้า ความสำเร็จจะเกิดผลในระยะยาว ถ้านำมาปรับใช้จริงจะมีประโยชน์ ต่อ
หน่วยงาน ผู้บริหารสามารถกำหนดเป็นตัวชี้วัดประจำปีหรืออาจกำหนดเป็นนโยบายก็มีความเป็นเป็นไปได้ 
และอยากให้ทดลองทำอย่างจริงจัง มีการประเมินผลด้วยความจริง จะส่งผลดีต่อระบบงานโดยรวมอีกด้วย 

3. สร้างค่านิยมการสร้างความสุข 
 ทุกหน่วยงานควรส่งเสริมค่านิยมสร้างสุขบุคลากรจะเป็นในรูปแบบใดก็แล้วแต่หน่วยงานจะจัดทำ 
ระดับนโยบายควรผลักดันให้ผู ้บริหารทุกระดับ จะต้องสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้แก่
หน่วยงานที่อยากทำหรือมีความพร้อม และสร้างกำลังใจให้เกิดความต่อเนื่อง อาจนำมาใช้เป็นต้ นแบบที่ดี ๆ 
เผยแพร่ตามช่องทาง เพ่ือกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานอยากทำ และเป็นการให้กำลังใจแก่หน่วยงานมีกำลังใจในการ
พัฒนาต่อไป 

กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 
รูปแบบการจัดกิจกรรมด้าน Happy Body 
1. กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 15.30 น. 

 2. การจัดเมนูสุขภาพอาหารมื้อเที่ยง 
 3. การประเมินและวัดรอบเอวและดัชนีมวลกายทุกเดือน 
 4. กิจกรรมทดสอบสมรรถนะและความฟิตของร่างกาย ทุกๆ 1 เดือน 
 5. การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร 

Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพ่ือการพักผ่อน
ได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และทำชีวิตให้ง่าย สบาย ๆ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมด้าน Happy Relax 
1. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทำงานและบรรยากาศดี 
2. กิจกรรมกายบริหารหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างกัน 
3. การทำกิจกรรมร่วมกันเพ่ือผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน 
Happy Heart (น้ำใจดี) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับ

ส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมด้าน Happy Heart 
1. การมอบอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หรือผู้พิการ 
2. กิจกรรมพักผ่อน การเที่ยวด้วยกัน 
3. การตัดกิจกรรมในเทศกาลวันสำคัญ 
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Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การที่บุคคลมีตระหนักถึงคุณธรรมและศีลธรรม รู้แพ้รู้ชนะ 
รู้จักให้และมีความกตัญญูรู้คุณ 

รูปแบบกจิกรรมการจัดกิจกรรมด้าน Happy Soul 
1. จัดกิจกรรมการฝึกสมาธิทุกวันจันทร์ เวลา 12.40 – 13.00 น. 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนา 
Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจ  

กับบุคคลในครอบครัวของตนเอง 
รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมด้าน Happy Family 
1. การเยี่ยมบ้านบุคลากร 
2. การทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว 
Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ทำให้ผู ้อ่ืน

เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทำให้สังคมเสื่อมถอย 
รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมด้าน Happy Society 
1. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
2. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน หรือสังคม 
Happy Brain (ใฝ่รู้ดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือปรับตัว

ให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดงความทันสมัยอยู่เสมอ 
รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมด้าน Happy Brain 
1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริการสุขภาพ 
2. กิจกรรมการสอนย้อนกลับร่วมกับพี่เลี้ยง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การเกิดทักษะการ

เรียนรู้ร่วมกัน 
Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ความสามารถและ 

พึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน 
รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมด้าน Happy Money 
1. การแบ่งกลุ่มการทำอาหารกลางวัน เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเก็บเงินรายสัปดาห์ คนละ 120 บาท 
2. การเปิดปัญชีเงินออมทรัพย์ “กองทุนออมดีมีชีวีมีสุข” 
3. การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อบริหารจัดการการเงิน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุรภาพชีวิตที่ดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความรักและ
ความผูกพันต่อองค์กร 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยการนำของนายแพทย์และสาธารณสุข จึงให้ความสำคัญและ
มุ่งเน้นที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยการนำของนายแพทย์อุทิศศักดิ ์ หริรัตนกุล นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และ 
มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร จำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณค่า และมีความ
ผาสุกในการทำงาน จึงมอบหมายให้มีคณะกรรมการและคณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยผู้บริหารที่มิใช่ การสั่งการ แต่เป็นร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมประเมินผล ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ ตอบสนอง  
ต่อนโยบายระดับกระทรวงลงสู่แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด 
 องค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยความร่วมมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนอย่างเป็นระบบ ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กิจกรรมสอดรับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ทำให้สามารถก้าวไปสู่
เป้าหมายเดียวกันได้อย่างชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มากที่สุด ผู้บริหารเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการสร้างสุของค์กรผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบายขับเคลื่อนและเข้ามามีส่วนร่วม เล็งเห็นความสำคัญของ
ความสุขในการทำงานที่จะส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักสำคัญของการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นแบบอยางที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้คุณค่ากับทรัพยากร
บุคคล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การให้การยอมรับ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน สร้างความเท่าเที่ยม ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสและกระตุ้นให้เสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นการพัฒนา
ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อยู่เสมอให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน เกิดการพัฒนาไปสู่ “องค์การแห่งความสุข สู่องค์กรแห่งความสุข  
ที่เป็นเลิศจังหวัดสงขลา” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. ผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ชัดเจน และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสงขลา มีแนวคิดในการทำงานว่า “ทำงานได้ผล คนมีความสุขทุกปัญหาร่วมแก้ไข” จากแนวคิดนี้ ทำให้
ท่านได้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำให้ทุกคนในที่ทำงานมีความสุข ทั้งเรื่องงานและเรื่องการดำเนินชีวิต 
เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน (Work Life Balance) มีการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ที่เป็นรูปธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้นำองค์กร และการให้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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 2. มีเป้าหมายเดียวกันในองค์กร/ ความมุ่งม่ันชัดเจนในเป้าหมายเดียวกัน คือ “ทุกคนต้องมีความสุข” 
เมื่อองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการคิด การแสดงความคิดเห็น  
การลงมือปฏิบัติการกระทำของบุคลากรจึงมุ่งเป้าหมายไปที่ คนในหน่วยงานนี้ต้องมีความสุข ทำงานอย่าง  
มีความสุข คนที่มารับบริการต้องมีความสุข 
 3. มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร คำว่า “ศรัทธา” เกิดขึ้นจากความรู้สึกข้างในใจ เมื่อบุคลากร 
มีความศรัทธา พลังแห่งความร่วมมือต่าง ๆ จะตามมา องค์กรที ่สามารถสร้างให้บุคลากรมีความศรัทธา 
ต่อองค์กร ศรัทธาต่อบทบาทหน้าที่ ศรัทธาต่อผู้นำองค์กรได้นั้น ไม่ว่าจะดำเนินกิจกรรมใด ๆ ย่อมสำเร็จ  
ตามเป้าหมาย ความศรัทธาของบุคลากรที่มีต่อองค์กรนั้นสะท้อนให้เห็นได้จากความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ทุกกิจกรรม การร่วมกันแสดงความคิดเห็น จุดเด่น จุดด้อย เพ่ือการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมต่อไป 
 4. ความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ความสำเร็จจากการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
ซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย 
 5. ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างมีวินัย ในทุกความสำเร็จ สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “วินัย” เมื่อเรากำหนด
เป้าหมายกิจกรรมแล้วว่ากิจกรรมที่คิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดี ทำแล้วสามารถทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น มีความสุข  
ในการทำงาน สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายคือ การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เมื่อประสบกับปัญหา 
ก็คิดหาหนทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ทำสม่ำเสมอ แล้วผลสำเร็จจะเกิดขึ้นตามมา 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 1. แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 2. เสริมพลังเครือข่ายนักสร้างสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา 

“การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข” 
 

ความเป็นมา 
 โรงพยาบาลสงขลา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 508 เตียง มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,748 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการ 850 คน ลูกจ้างประจำ 55 คน พนักงานราชการ 67 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 566 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน และลูกจ้างรายวัน 203 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564) มีการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพบริการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการให้บริการ 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลคุณธรรม ล้ำเลิศบริการ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม” ภายใต้  
การสร้างสุขให้กับบุคลากรเพื่อให้ทำงาน และใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร  
ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
 พันธกิจขององค์กรนอกจากการจัดบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริม 
ป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดีแล้ว ผู้บริหารองค์กร
ยังมีนโยบายสร้างสุขให้กับบุคลากรทั้งองค์กร โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนะและร่วมกันจัดกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ตามมิติความสุขด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารงานองค์กรแห่งความสุข ที่กำหนดทิศทางและนโยบายในการสร้างสุขของบุคลากร 
และดำเนินงานโดยคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขร่วมกับคณะกรรมการอื่น ๆ ได้แก่ คณะกรรมการ
กิจกรรมพิเศษ คณะกรรมการจิตอาสา คณะกรรมการ Green & Clean ชมรมจริยธรรม และหน่วยงานที่ดูแล
บุคลากรทุกหน่วย 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 – 2564 มีการระบาดของ COVID – 19 อย่างต่อเนื่องหลายระลอก ทำให้
การจัดกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นกิจกรรมรวมตัวของบุคลากรจำนวนมากต้องระงับไป ตามคำสั่งของกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ บุคลากรโรงพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน เปลี่ยนบทบาท 
และปรับการใช้ชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานยังคงขับเคลื่ อนกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่สามารถทำโดยไม่ขัดต่อระเบียบหรือคำสั่งต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID – 19 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 
(มี/ไม่มีก็ได้) 

1 สร้างเสริมสุขภาพด้วย
ไลน์แด้นซ์ (Happy 
Body + Happy 
Heart) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

- ฟิตเนส 
ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก 
- สวนสาธารณ
เทศบาลนคร
สงขลา  

- บุคลากร
โรงพยาบาล
สงขลา  
- ประชาชน
ทั่วไป 

- 

2 SK Fat Killer (60 วัน
ไขมันละลาย) (Happy 
Body) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

Health & 
Wellness 
Center 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

- 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 
(มี/ไม่มีก็ได้) 

โรงพยาบาล
สงขลา 

3 โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจำปี 2563 
(Happy Body) 

เดือนมีนาคม - 
มิถุนายน 
2564 

Health & 
Wellness 
Center 
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

ตามสิทธิเบิก
ค่ารักษา 
พยาบาล 

4 ชมรมดนตรีชโลมใจ/ 
มุมร้องเพลง (Happy 
Relax) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

ศูนย์สุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

บุคลากร
โรงพยาบาล, 
ผู้รับบริการ 

- 

5 ลานบุญโรงพยาบาล
สงขลา (Happy Soul) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

โรงอาหาร 
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

- 

6 จิตอาสา ทำความดีด้วย
หัวใจ โรงพยาบาล
สงขลา (Happy Heart) 

2 เดือน/ ครั้ง ในโรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

- 

7 โครงการด้านจัดงาน
มุทิตาจิตแก่ 
ผู้เกษียณอายุราชการ 
(Happy Heart/ 
Happy Soul) 

เดือนกันยายน โรงแรมในจังหวัด
สงขลา/  
ห้องประชุม 1 
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

800,000 

8 โครงการ “LOVE TO 
SHARE” (Happy 
Society) 

เดือนมีนาคม 
ถึงพฤษภาคม 
2564 

ทางเดินข้าง กลุ่ม
ภารกิจ พรส. 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

- 

9 ตลาดนัด Online 
“Songkhla Market” 
(Happy Money) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

Line Group บุคลากร
โรงพยาบาล 

- 

10 ทุนการศึกษาสำหรับ
บุตรเจ้าหน้าที่ (happy 
Money/ happy 
Family) 

กุมภาพันธ์ ถึง
พฤษภาคม 
2564 

โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

360,000 

11 การจัดสรรสวัสดิการ
บ้านพักให้เพียงพอและ
เหมาะสม (Happy 
Society) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

- 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 
(มี/ไม่มีก็ได้) 

12 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตาม Service 
Plan/ Training Need 
(Happy Brain) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด บุคลากร
โรงพยาบาล 

3,500,000 

13 การประกวดนำเสนอ
ผลงานคุณภาพ/ 
นวัตกรรม (Happy 
Brain) 

มีนาคม - 
พฤษภาคม 
2564 

ห้องประชุม 1 
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

65,000 

14 โครงการสร้างสุข
บุคลากร (Happy 
Brain) 

มีนาคม - 
พฤษภาคม 
2564 

โรงแรมในจังหวัด
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

60,000 

15 โครงการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อและ
การใช้อุปกรณ์ (PPE) 
ในบุคลากรกลุ่ม
สนับสนุนทางการแพทย์ 
(Happy Brain) 

22 – 24 
ธันวาคม 2563 

ห้องประชุม 1 
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร 
ฝ่ายสนับสนุน 

9,500 

16 โครงการจำหน่ายสินค้า 
อาหาร พ้ืนบ้าน  
โดยกลุ่มชาวบ้าน 
(Happy Society) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

โรงอาหาร 
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล
และประชาชน
ผู้มารับบริการ 

- 

17 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ทุกคน (Happy Work 
Life) 

พฤษภาคม - 
กันยายน 
2564 

ห้องประชุม
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากรใหม่
ทุกคน 

40,000 

18 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคโนโลยี
ระหว่างบุคลากรและ
หน่วยงานโรงพยาบาล
สงขลา : Knowledge 
Management 
(Happy Brain) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

ห้องประชุม
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

 

19 การส่งบุคลากร อบรม
ด้านการบริหาร 
(Happy Brain/ 
Happy Work Life) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
2564 

ขึ้นอยู่กับผู้จัด หัวหน้างาน/ 
หัวหน้ากลุ่ม/ 
หัวหน้าภารกิจ 

1,000,000 
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ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 
(มี/ไม่มีก็ได้) 

20 โครงการประกวด
บุคลากรดีเด่น 
โรงพยาบาลสงขลา 
(Happy Society) 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2563 

ห้องประชุม 1 
โรงพยาบาล
สงขลา 

บุคลากร
โรงพยาบาล 

30,000 

วิธีการดำเนินงาน 
 วิธีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

1. โครงการตามแผนงาน - โครงการประจำปีงบประมาณ ดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ 
ตามท่ีเสนอแผนในการประชุมการจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 

2. โครงการตามวาระพิเศษ และตามสถานการณ์ รับผิดชอบงานโดนคณะกรรมการกิจกรรมพิเศษ 
คณะกรรมการจิตอาสา และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแล และติดตาม
ของรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 
 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 
 4. ติดตาม การดำเนินงานตามแผน โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 5. ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยคณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข และคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 

ลำดับที่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 

ด้านไลน์แด้นซ์ (Happy Body/ 
Happy Heart) 

มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง
ปัจจุบัน โดยแกนนำกลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกิจกรรมวันละประมาณ 20 คน 
- วันจันทร์ ถึง วันพุธ เวลา 16.30 – 18.00 น.  
ที่ห้องฟิตเนส โรงพยาบาลสงขลา 
- วันพฤหัสบดี ถึง วันเสาร์ ที่สวนสาธารณะ เทศบาลนคร
สงขลา โดยร่วมกับกลุ่มประชาชนทั่วไป 
- งดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตามนโยบาย
จังหวัดสงขลา 

2 โครงการ SK Fat Killer (60 วัน
ไขมันละลาย) (Happy Body) 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 92 คน แบ่งเป็น 
เพศหญิง จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อนละ 94.57 เพศชาย 
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.43 และบุคลากรที่มา 
เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน 
เกณฑ์อ้วน ระดับ 2 จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 
เมื่อครบระยะเวลา 60 วัน พบว่า ผลลัพธ์ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีแนวโน้มดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.43 และลดงได้
ตามเป้าหมายสูงสุด คือ 5% (ดัชนีมวลกายเปอร์เซ็นต์
ไขมันในร่างกาย, ระดับไขมันในช่องท้อง, เปอร์เซ็นต์ 
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ลำดับที่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
โครงร่างกล้ามเนื้อที่เพ่ิมขึ้น รอบเอว ทั้งหมดลดลงอย่าง
น้อย 4 ใน 5 อย่างได้ตามเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 
18.37 และมีบางคนมีแนวโน้มน้ำหนักเพ่ิมข้ึน คิดเป็น 
ร้อยละ 8.16 

3 โครการตรวจสุขภาพบุคลากร 
ประจำปี 2563 (Happy Body) 

ดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2564 มีบุคลากร
เข้ารับการตรวจสุขภาพโปรแกรมตามอายุและความเสี่ยง 
1,601 คน (จาก 1,794 คน) คิดเป็นร้อยละ 89.24 

4 ชมรมดนตรีชโลมใจ/ มุมร้องเพลง 
(Happy Relax) 

งดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

5 ลานบุญโรงพยาบาลสงขลา 
(Happy Soul) 

มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันราชการ เวลา 08.00 น. 
บริเวณโรงอาหาร 

6 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 
โรงพยาบาลสงขลา (Happy 
Heart) 

ดำเนินกิจกรรมได้ 3 ครั้ง หลังการจากนั้นงดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

7 โครงการด้านจัดงานมุทิตาจิตแก่ 
ผู้เกษียณอายุราชการ (Happy 
Heart/ Happy Soul) 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 

8 โครงการ “LOVE TO SHARE” 
(Happy Society) 

ยกเลิกปรับเป็นกิจกรรมที่ ตลาดนัดออนไลน์ SK Market  
มีสมาชิก 212 คน 

9 ตลาดนัด Online “Songkhla 
Market” (Happy Money) 

ใช้ช่องทาง Line Application เปิด Line Group  
เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับบุคลากร และเป็นช่องทาง 
การแลกเปลี่ยนสินค้า หรือแบ่งปันของที่เกินความจำเป็น
ปัจจุบันมีสมาชิก 212 คน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

10 ทุนการศึกษาสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่ 
(Happy Money/ Happy 
Family) 

คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครพิจารณาและมอบ
ทุนการศึกษาตามระเบียบทุนการศึกษาสำหรับครอบครัว
บุคลากร เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 360,000 บาท 

11 การจัดสรรสวัสดิการบ้านพักให้
เพียงพอและเหมาะสม (Happy 
Society) 

มีคณะกรรมการบ้านพักสำหรับพิจารณาที่พักของ
บุคลากรตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

12 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม 
Service Plan/ Training Need 
(Happy Brain) 

บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ภายในและภายนอก
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 27.76 

13 การประกวดนำเสนอผลงาน
คุณภาพ/ นวัตกรรม (Happy 
Brain) 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

671



ลำดับที่ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
14 โครงการสร้างสุขบุคลากร (Happy 

Brain) 
งดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

15 โครงการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อและการใช้อุปกรณ์ (PPE) 
ในบุคลากรกลุ่มสนับสนุน 
ทางการแพทย์ (Happy Brain) 

บุคลากรสายงานสนับสนุนและสนับสนุนทางการแพทย์ 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 2 ครั้ง/ปี ร้อยละ 100 

16 โครงการจำหน่ายสินค้า อาหาร 
พ้ืนบ้าน โดยกลุ่มชาวบ้าน (Happy 
Society) 

งดกิจกรรมบริการทุกวันศุกร์ มีการดำเนินงานเฉพาะ 
ร้านสินค้าผู้พิการ ซึ่งใช้พื้นที่สำนักงานหลัก โรงพยาบาล
สงขลา 

17 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกคน 
(Happy Work Life) 

บุคลากรใหม่ที่เป็นข้าราชการทุกคนผ่านการอบรม
หลักสูตรเป็นข้าราชการที่ดี ร้อยละ 100/ บุคลากรใหม่
ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศระเบียบงานบริหารบุคคล และ
ได้รับการสอนงานหน้างานโดยหัวหน้างาน 

18 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีระหว่างบุคลากรและ
หน่วยงานโรงพยาบาลสงขลา : 
Knowledge Management 
(Happy Brain) 

งดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID019 

19 การส่งบุคลากร อบรมด้านการ
บริหาร (Happy Brain/ Happy 
Work Life) 

หลักสูตร ปปร. 1 คน 
พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร Smart Nurse 1 คน 
หลักสูตร ผบก. 4 คน 
หลักสูตร ผบต. 2 คน 

20 โครงการประกวดบุคลากรดีเด่น 
โรงพยาบาลสงขลา (Happy 
Society) 

ศัลยแพทย์ดีเด่น 1 คน (นพ.พงศธร อาสนศักดิ์)  
อยู่ระหว่างรอประเมินผล 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการขับเคลื่อนการสร้างสุข
ในองค์กรตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข และรวบรวมผลการดำเนินงานพร้อมเอกสาร
ประกอบการประเมินตามเกณฑ์ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ องค์กรแห่งความสุขที่ เป ็นเล ิศจังหวัดสงขลา (Excellence Happy Workplace 
Assessment : EHWA) ระดับโรงพยาบาลศูนย์-โรงพยาบาลทั่วไป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
ประจำปี 2562 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศองค์กรแห่งความสุขที่เป็นเลิศจังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ 
2563 
 ส่วนการดำเนินงานในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดอย่างต่อเนื่องของ COVID-19 ทำให้
บุคลากรสาธารณสุขทุกคนต้องมีภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ทั้งในงานประจำและงานตามสถานการณ์โรค โรงพยาบาล
สงขลา เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดสงขลา มีบทบาทในการบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เครือข่ายสุขภาพในจังหวัด และร่วมมือกับโรงพยาบาลจิต เวช 
ราชนครินทร์ เปิดโรงพยาบาลสนามสงขลา ในอาคารเทพรักษา ดูแลผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 100 เตียง  
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เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เปิดให้บริการหอผู้ป่วยแยกโรคในโรงพยาบาลสงขลา 1 หอ (Cohort Ward)  
ห้อง Single Room 14 ห้อง และมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการหนัก และเม่ือสถานการณ์การติดเชื้อ
ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ในปลายเดือนพฤษภาคม ได้พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในเรือนจำจังหวัด
สงขลาจำนวนมาก โรงพยาบาลสนามสงขลาไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้  
เปิดโรงพยาบาลสนามในเรือนจำที่เรือนจำจังหวัดสงขลา เพื่อแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อตามระดับความรุนแรง โดยมี
ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลาเป็นผู้จัดการในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ ร่วมกับ  
ทีมสุขภาพเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา 
 นอกจากโรงพยาบาลต้องดำเนินการด้านการตรวจคัดกรองเชิงรุก และด้านการรักษาพยาบาล  
ทั้งผู ้ป่วย COVID-19 และผู ้ป่วยทั ่วไปแล้ว ขณะเดียวกันก็ดำเนินการรณรงค์ และบริหารจัดการวัค ซีน  
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชน เพ่ือลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมวัคซีนดังกล่าว โดยเปิดให้บริการแก่กลุ ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
บุคลากรสนับสนุนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 4 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์บริบาล
ผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา และเปิดให้บริการวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่  
7 มิถุนายน 2564 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาติณสูลานนท์ 

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 บุคลากรทุกคนทำงานอย่างหนัก กลุ่มงานจิตเวช 
โรงพยาบาลสงขลา จึงได้ทำการประเมินสุขภาพจิตของบุคลากร ในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564  
มีผู้ตอบแบบประเมิน ทั้งสิ้น 521 คน (ชาย 40 คน หญิง 481 คน) มีผล ดังนี้ 

แบบประเมิน 
ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

เล็กน้อย ปานกลาง สูง 
ภาวะหมดไฟ 96.1 (501 คน) 2.9 (15 คน) 1.0 (5 คน) 
ความเครียด 91.7 (478 คน) 6.0 (31 คน) 2.3 (12 คน) 
ภาวะซึมเศร้า 98 (511 คน) 1.58 (8 คน) 0.42 (2 คน) 
ความกังวลต่อเชื้อไวรัส COVID-19 51 (266 คน) 43 (224 คน) 6 (31 คน) 

 ในส่วนของผู้ที ่ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง เจ้าหน้าที่คลินิกสุขภาพใจได้คำปรึกษารายบุคคล
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของกลุ่มปานกลาง และเล็กน้อย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้วางแผนจัดกิจกรรม
สร้างสุขบุคลากร (OD: Organization Development) ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลา ได้มีมติซื้อประกันชีวิต COVID-19 เพื่อคุ้มครอง
บุคลากรทุกคนในวงเงินคนละ 50,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ หากมีการติดเชื้อ ส่วนทีมที่ไม่สะดวก 
กลับบ้านอีกด้วย 
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Success Story 
 ความมุ่งม่ัน ให้ความสำคัญต่อการสร้างทุกมิติของผู้นำองค์กร และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมสร้างสุข
ทุกมิติ จากกลุ่มเล็ก ๆ และขยายผลสู่คนกลุ่มใหญ่ ๆ ในองค์กร 

บทสรุปผู้บริหาร 
 การทำงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขวัญ-กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ในการที่จะช่วยให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น เสียสละ และมีความกล้าที่จะเผชิญหน้า ต่อสู้กับสถานการณ์ภ ายใต้
ภาวะวิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี องค์กรแห่งความสุขจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อบุคลากรทำงานอย่างมีความสุข  
ก้าวข้ามความขัดแย้งที่เกิดจากความเห็นต่าง มองความต่างเป็นข้อเสนอแนะ และทำงานร่วมกันโดยไม่เกี่ยงงาน 
ให้ความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้การนำที่ให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็น และมีข้อสรุปที่ชัดเจน ทำให้
สามารถขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความสุขได้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การมีผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรมทั้งโดยสมัครใจ เช่น จิตอาสา ชมรมจริยธรรม 
และโดยหน้าที่ เช่น กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมสร้างสุขได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้  
การกำกับติดตามโดยกลุ่มงาน HRD และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขโรงพยาบาล
สงขลา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 ผู ้บริหารได้มอบนโยบาย แม่บทส่งเสริมคุณธรรม 4 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
มาดำเนินงานในโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะด้านจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ในช่วงนี้ 
ตั ้งแต่มาเป็นประธาน เป็นผู้นำ และได้ช่วยกิจกรรมด้วยทุกครั ้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานมีแรงที ่จะ
ขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ อย่างมุ่งมั่นจนเกิดผลสำเร็จ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 จิตอาสา ได้เป็นมิติในจิตสำนึกของทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมกันทำกิจกรรมต่าง  ๆ ทำให้การ
ดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จ และเห็นผลชัดเจน เช่น การช่วยปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในหน่วยงาน การช่วยกันปรับปรุงสถานที่รับผู้ป่วยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นต้น และได้ขยายผล
ออกสู่ชุมชนในอำเภอได้ เช่น การช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ได้มีออนไลน์การให้คำปรึกษา 
ผู้ที่ถูกกักตัว เพื่อลดความเครียด การออกช่วยเหลือให้อุปกรณ์ในชุมชน เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ทำให้มีคำชมเชยจากชุมชน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การทำจิตอาสา โดยใช้คุณธรรมเรื่อง การให้มาขับเคลื่อนในโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือมุ่งมั่นให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ในผู้ที่ไม่มีเวลามาทำจิตอาสาร่วมกัน เพื่อสร้างความ
สามัคคีและมีส่วนร่วมในองค์กร โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ จังหวดัสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยวางแผนขับเคลื่อนจากการวิเคราะห์บริบท
ขององค์กร เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ อยู่นาน และมีความรักความผูกพัน
ต่อองค์กรสูง วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นประเด็นขับเคลื่อนฯ คือ “การทำงานเป็นทีม” ผู้บริหารได้วางแผนกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามค่านิยม “ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง คนทำงานมีคุณค่า พัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง เรื่องข้อมูลต้องเป็นจริง สำคัญยิ่งคือทีม” 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 คือ “การทำงานเป็นทีม” ภายใต้การยกย่องชื่นชม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ
การส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้แก่บุคลากรทุกคน ประเด็นการทำงานเป็นทีม ผู้บริหาร ใช้กลยุทธ์ ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น 5ส. ทั้งนี้ได้จัดทรัพยากร เพื่อเอื้อและตอบสนอง ส่งเสริมให้บุคลากร ทำงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระในวันสงกรานต์ กิจกรรมการปลูกต้นไม้
ร่วมกัน การพัฒนาภูมิทัศน์ โรงพยาบาลร่วมกัน เช่น ปูตัวหนอนในโรงรถยนต์ การทาสีเก้าอ้ีรอตรวจของผู้ป่วย 
โดยเน้นการเป็นจิตอาสาในบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านร่ างกาย จิตใจ มีการตรวจสุขภาพ  
จัดเวลาอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย จัดคอร์สหรือแบบอย่างในการลดน้ำหนัก มีการประเมินสภาวะ
ความเครียดและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้แก่บุคลากร  
มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรไปอบรม เพ่ือพัฒนางาน มีการจัดประกวดผลงานเด่น CQI นวัตกรรม มีการยกย่อง
ชื่นชม การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมโครงการ ชวนกันไปวัด 
และการเปิดบวชในมุสลิม สนับสนุนให้มีการปลูกผัก ทำอาหาร ขนมมาขายในโรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 
 - ควรเน้นการทำงานแบบบูรณาการภายใต้บริบทของพ้ืนที่ 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

“โควิด-19 ก้าวแห่งสติ สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน ปี 2564” 
 

               ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ร่วม 13 ปี ที่โรงพยาบาลนาหม่อมได้ดำเนินโครงการพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพ
และเสริมสร้างพลังใจบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัว โดยมีกิจกรรม
หลากหลายบุคลากรสามารถเลือกร่วมพิธีทางศาสนาได้ตามพื้นที่ของตนเอง กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา 
วัด สถานที่สาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสร้างสุข:แข่งขันกีฬา เลี้ยงปีใหม่ (คปสอ.) วัฒนธรรมการแต่งกาย
ประจำวัน การไหว้ทักทายตอนเช้า สมุดบันทึกการมาปฏิบัติงาน :ความดี  บันทึกการเยี่ยมบ้าน ตอนเช้าทุกวัน
นำผู้รับบริการฝึกแกว่งแขนฝึกลมหายใจ การแยกขยะ การใช้ถุงผ้า การร่วมพิธีวันสำคัญทางราชการฯ ส่งผล  
ให้บุคลากรเอ้ืออาทรและมีความสุขร่วมกัน เสริมพลังที่จะทำดีทุกวัน  จากการดำเนินงานโรงพยาบาลนาหม่อม 
โรงพยาบาลคุณธรรม มีเป้าหมายต้องการเห็นคนดี มีน้ำใจอยู ่ทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล จากการนำ 
อัตลักษณ์ “มีน้ำใจ รับผิดชอบ สมาธิ” สู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ บุคลากรมีความรัก
ความสามัคคี ประหยัดและคุณภาพบริการดีขึ้น ได้รับการยกย่องชื่นชมจากประชาชน ทีมจิตอาสาคุณธรรมได้
ดำเนินการรับฟังความความคิดเห็น ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเมื่อได้นำผลงานคุณธรรมปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการและประชาชน ซึ่งมีผลเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองของบุคลากรเข้าใจ เปลี่ยน/ปรับ
ทัศนคติ มีความสุขรับรู้ได้อย่างเห็นชัดเจนทุกหน่วยงานทุกคน ในปี 2560 ได้ดำเนินโครงการคปสอ.นาหม่อม 
สู่รมณียสถาน (องค์กรแห่งความสุข) โดยคณะกรรมการ/คณะทำงานคุณธรรม รับนโยบายและถ่ายทอดค่านิยม
กระทรวงสาธารณสุข MOPH ยึดหลักการบริหารจัดการที ่ดี และมีทีมจิตอาสารับฟังเสียงจากใจทีมงาน  
ในบรรยากาศองค์กรคุณธรรมดำเนินกิจกรรมรมณียในใจตนเองโดยมีกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
บทเพลงเพื่อพ่อ นั่งสมาธิทำความดีเพื่อพ่อจัดบอร์ดพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจของ  
ในหลวงรัชการที่ 9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขจากตัวแทนหน่วยงานและได้จัดกิจกรรมรมณีย
สถานสู่ประชาชนผู้รับบริการอาทิกิจกรรมทำความดี (หนึ่งรมณียสถานหนึ่งหน่วยงานทั้งรพ. สสอ.และรพสต.
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื ่อพ่อ บ้านวัดโรงเรียน และปีนี ้มีการประเมินความสุขด้วยตนเอง 
(Happinometer) ครั้งที่ 1 Happy Body 69.79 Happy Relax 71.10 Happy Heart 62.35 Happy Soul 
73.21 Happy Family 73.72 Happy Society 66.83 Happy Brain 64.64  Happy Money 57.40  Happy 
work Life 64.08 บุคลากรมีระดับคะแนนความสุขเฉลี่ย 67.02 เกณฑ์การประเมิน Happinometer ระดับ 
มีความสุข (Happy) ระดับคะแนนเกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข เฉลี่ย 96 .00 หมายถึง  
สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด  

ปี 2561 ได้ดำเนินโครงการองค์กรคุณธรรมสู่องค์กรสร้างสุข มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
หน่วยงานคุณธรรมทั้งภายนอกโรงพยาบาลและภายในโรงพยาบาลโดยการสนทนาของหน่วยงาน บุคลากร
และผู้รับบริการ เพ่ือรับฟังเสียงภายในใจ และบรรยากาศองค์กร ถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าสิ่งดี ๆ ผ่านทีมจิตอาสา
คุณธรรมในทุกหน่วยบริการ อาทิเสียงจากใจทีมทันตกรรมยึดมันในอัตลักษณ์ เรื่องเล่าดีๆจากการออกแบบ 
การบริการอาหารผู้ป่วยในของทีมโภชนาการ ความสุขที่ได้จากบริการดำเนินงานตรวจสอบสิทธิเชิงรุกของงาน
หลักประกันสุขภาพ ฯ (เรื่องเล่าจาก 12 หน่วยงาน) และความดีที่อยากทำ :การติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วของงาน 
IT และจิตอาสาจัดบอร์ดชื่นชมคนดีปี2561ของงานสารสนเทศ  จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเรื่องเล่าจาก
ใจปาร์ตี้ปิ่นโต และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน การร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี 
ในวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 เมื่อ 28 กค. 2561 และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 
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บุคลากรได้บอกถึงความรู้สึกว่าเห็นภาพทุกคนทำงานดีขึ้น องค์กร ดีขึ ้น ทำด้วยหัวใจ ยึดมั่นในการตั้งใจ  
ทำความดีให้ผู้รับบริการ ดีที่สุดที่เราทำได้ รู้สึกมีความสุขที่มีน้ำใจต่อผู้ป่วย มีความสุขหลังทำ บรรยากาศ  
ในการทำงานดีขึ้น ได้เห็นการแสดงน้ำใจที่ชัดเจนต่อกัน รับรู้ว่าทำดีมีพลัง อารมณ์สดใสใบหน้ายิ้มแย้มเป็นนิจ 
เข้าใจกันและกัน เห็นความร่วมมือกันและได้รับคำชื่นชมจากผู้รับบริการบอกว่าต้อนรับดี บริการดี ให้การ
แนะนำดี ประทับใจ บรรยากาศองค์กรดี ทำงานเป็นทีม บุคลากรเป็นกันเองดีใจมากที่ได้มาใช้บริการ 
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม กล่าวคำขอโทษ ขอบคุณ ระดับความพึงพอใจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในปี 2561, 2562, 2563 
เท่ากับ 82.00, 82.47, 80.00 และ 81.47, 82.94, 89.40 ในปี 2562 ได้ดำเนินโครงการคปสอ.นาหม่อมสู่องค์กร
สร้างสุข สืบสานค่านิยม คนนาหม่อม อัตลักษณ์องค์กร MOPH และอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข (คุณธรรม
สังคมไทย) พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กิจกรรมทบทวน 11 ปี เส้นทางคุณธรรมรพ.นาหม่อม และกิจกรรม
ประเมินความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ครั ้งที ่ 2 ซึ ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อมและ
โรงพยาบาลนาหม่อมแต่ละหน่วยงานได้นำคะแนนมิติความสุข 9 Happy ของบุคลากรมาพัฒนาหน่วยงานของ
ตนเอง ซึ่งระดับคะแนนเกณฑ์มาตรฐานองค์กรแห่งความสุขเฉลี่ย 63.84 หมายถึง สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ 
กำลังพัฒนาระดับคะแนนความสุขเฉลี่ย 65.76 เกณฑ์การประเมิน Happinometer มีความสุข (Happy)  
จากการวิเคราะห์ 8 Happy มีผลค่าคะแนนดังต่อไปนี้ Happy Body 72.13 Happy Relax 60.07 Happy 
Heart 71.04 Happy Soul 72.91 Happy Family 68.22 Happy Society 65.76 Happy Brain 63.43 
Happy Money 55.74 Happy work Life 65.51 และพบว่า Happy Money ใน Generation Y (24 - 37 ปี) 
มีระดับคะแนน 48.23 ไม่มีความสุข (Unhappy) และในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวมีระดับคะแนน 48.96 ไม่มีความสุข 
(Unhappy) ด้วยเช่นกัน  

จากผลประเมินความสุขด้วยตนเองนี้ ปี 2563 โรงพยาบาลนาหม่อมได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
การเงินจากกรุงไทยแอกซาประกันชีวิตช่วยวางแผนเรื่องการ Refinance เรื ่องการบริหารจัดการเงินและ 
การใช้จ่ายของบุคลากรที่สมัครใจ และมีวิทยากรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้สาธิตการปลูกผักสวนครัว  
ผักปลอดสารพิษที่หลังตึกผู้ป่วยในแนวทางการดำเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายการสำรวจ
กิจกรรมสร้างสุขบุคลากรให้ครอบคลุมยิ่งขึ ้น พบว่าบุคลากรมีวิธีการสร้างสุขในรูปแบบของตนเอง อาทิ 
ร่วมกันปลูกผักทานเองที่ทำงาน 2 ครั้งและจากการสำรวจบุคลากรได้ปลูกผักปลอดสารพิษทำสวนครัวที่บ้าน
ร้อยละ 68.22 จากโครงการโรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลคุณธรรมสู่องค์กรแห่งความสุข ปี 2563 นี้ 
ได้รับเกียรติบัตรองค์กรแห่งความสุขเป็นเลิศของสสจ.สงขลา ส่งผลให้บุคลากรและผู้บริหารร่วมกันสืบสาน 
รักษาและต่อยอดกิจกรรมสร้างสุขหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลคุณธรรมยังคง
เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์โควิด – 19 ด้วยสติที่บุคลากรยึดมั่นและก้าวเดินอย่าง
มั่นคงในทุก ๆ วันต่อไปและต่อไป 
  ปี 2564 จากการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการประเด็น Happy Money ในกลุ่มบุคลากร 
ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 2 มีนาคม 2564 จำนวน 37 ใบ 52 ความคิดเห็น สรุปความคิดเห็นและ 
ความต้องการต่อเนื่องคือ การจัดพ้ืนที่จำหน่ายผลผลิต  ระบบจัดการการเงิน เงินเดือน เงินล่วงเวลาออกตรงเวลา 
สวัสดิการของลูกจ้างและครอบครัว ซึ่งทางโรงพยาบาลนาหม่อมได้นำความต้องการมาพัฒนาทุกข้อดังนี้  
จัดพืน้ที่จำหน่ายผลผลิตในตลาดสีเขียวสร้างสุข ตลาดตอนเย็นหลังเลิกงาน (หลาดใต้ได) เห็นภาพรอยยิ้มเสียง
หัวเราะทีมงานในทุก ๆ วัน บรรยากาศตอนเย็นที่ได้ทักทาย ร่วมด้วยช่วยกันซื้อ จำหน่ายผลผลิตของตนเอง
และของเพื่อนร่วมงานเป็นการสร้างความสุขในองค์กรและเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากบุคลากรสามารถสร้างสุขได้
ด้วยตนเองย่อมส่งผลต่อบริการขององค์กรสู่ประชาชนในทุกสถานการณ์ แม้กระทั่งเหตุการณ์ การระบาดของ
โควิด ในระลอกที่ 3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 63 ผู้บริหารได้เตรียมการ  
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โดยประชุมบุคลากรทั้งโรงพยาบาลให้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ครั้งนี้ด้วยสติ เตรียมพร้อมรับมือด้วยความรู้  
คู่สติทุกหน่วยงานได้รับความรู้ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด – 19 (PPE) จากพยาบาล
ป้องกันการติดเชื้อ (พยาบาล ICN) และได้รับการสนับสนุนอนุมัติจัดซื้อ PAPR ได้ครบทุกหน่วยที่เสี่ยงต่อ 
เชื้อโควิดมากท่ีสุดรวมทั้งการมีหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลให้การดูแลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตึกโควิด หัวหน้าผู้ป่วย
นอกดูแล ARI Clinic ในเวลาราชการและหัวหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินดูแลบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการฯ และแพทย์ทุกท่าน หัวหน้าฝ่าย/หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกส่วนให้การสนับสนุนจัดสรรบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงทีตลอดห้วง การระบาดพื้นที่ต่างๆ ตลอดมาด้วยความสามัคคีสมานฉันท์ ผลการดำเนินงาน
ของรพ.สนาม (รพ.นาหม่อม - หาดใหญ่) วันที่ 15 กค. 2564 จำนวน 84 ราย จำนวนผู้ป่วยในศูนย์พิงรัก 
เมืองนาหม่อม จำนวน 73 รายและจำนวนผู้เสี่ยงโควิดเข้าสวอป 34 ราย 

จากภารกิจอันหนักหน่วงนี้ บุคลากรทุกภาคส่วนมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยสติ ระลึก 
รู้กิจที่ทำด้วยความรู้คู่คุณภาพ คุณธรรมและความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทุกวันทุกวินาที ต่อเนื่อง 
ยาวนาน มีความเหนื ่อยล้า โรงพยาบาลนาหม่อมได้ดำเนินการประเมินความเครียดบุคลากรและรับฟัง
ความรู้สึกของบุคลากร ในช่วงโควิด-19 ระลอก 3 ระดับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง สามารถจัดการ
ความเครียดได้ด้วยตนเองและประเมินภาวะหมดไฟ (Burn out) ผลไม่พบบุคลากรอยู่ในระดับภาวะหมดไฟ  
บุคลากรได้รับการดูแลทางด้านขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารทุกระดับและจาก
บุคลากรด้วยกัน รวมทั้งน้ำใจจากประชาชนได้มอบธารน้ำใจแห่งความศรัทธาเป็นน้ำดื่ม อาหาร อุปกรณ์
ป้องกันตัว เครื่องอุปโภคบริโภค ต่อผู้ป่วยและบุคลากรอย่างมากมายนำมาสู่ความปลาบปลื้มและเพ่ิมพลังใจสู่
การทำงานอย่างทวีคูณและวันที่รอคอยของทุกคนก็มาถึง ความสำเร็จของการนำวัคซีนป้องกันโควิด -19  
มาฉีดให้บุคลากรที่เสี่ยงและประชาชนตามที่คาดหมายได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและเวลาฉีดตั้งแต่วันที่ 2 เมย.
และ 15 กค. 2564 เป็นต้นมา นำความพึงพอใจและความสุขมาสู่ประชาชนทุกราย ทุกคนมีความเชื่อมั่น  
ในความปลอดภัยของชีว ิตเพิ ่มขึ ้นและจะดำเนินการต่อไปจนได้ตามเป้าหมาย 70 % (50 ล้านคน)  
ของประชาชนก่อนสิ้นปี 2564 คืนความสุขความปลอดภัยโดยทุกชีวิตใช้รูปแบบดำเนินชีวิตแบบวิ ถีใหม่  
(New Normal) ดังนี้ สวม Mask ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนไทยชนะ ทุกหน่วยงานทุกพื้นที่วิถีใหม่  
ก้าวไปด้วยกัน ทุกวันเป็นปัจจุบันและวันต่อไป 

วิธีการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ประชมหารือการจัดกิจกรรม โดยวิธีระดมความคิด 
2. ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม เตรียมดำเนินการ ติดต่อประสานงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
4. จัดประชุมเพ่ือติดตามงานทุก 3 เดือน 
5. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม โดยใช้ Happy 8 

ผลการดำเนินงาน Happy 8 
 1. Happy Body (สุขภาพด:ี สุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ) มีโครงการ/ กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของบุคลากรโรงพยาบาลนาหม่อม  
ปี 2564 

1.1.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564 บุคลากร 161 คน ได้รับการตรวจ 141 คน (87.09) 
พบ ค่าไขมันในเลือดสูง 11 คน (8%) 
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1.1.2 ติดตามการเสริมสสร้างสุขภาพของบุคลากรโดยออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 15.30 
– 16.00 น. และกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อในหน่วยงาน เวลา 10.30 – 10.45 น. 

สรุป จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้เจ้าหน้าที่บางกลุ่ม
งานมีภารกิจเร่งด่วน และการกำจัดระยะเวลาในการตรวจสุขภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าร่วมการตรวจ
ได้พบในกลุ่มแพทย์ ช่าง และเจ้าหน้าที่ตั้งครรภ์ ลาคลอดบุตร ลาศึกษาต่อ และเจ้าหน้าที่มีโรคประจำตัว  
ทำให้มีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 141 คน (87.09%) 
บุคลากรเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง ออกกำลังกายโดยเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ กายบริหาร 
โยคะฯ จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี รู้สึกดีมีความสุขที่ได้หันมาดูแลเอาใจใส่
สุขภาพของตนเอง ได้รับทราบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ภาวะเสี่ยงและข้อควรปฏิบัติในการดูแล ซึ่งเป็น
คำแนะนำจากแพทย์ เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าของตนเองและครอบครัว เป็นความรับผิดชอบที่ควรมีฯ และ
ความเห็นของบุคลากรที่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อรู ้สึกผ่อนคลาย ได้พักเหนื่อย และเมื่อออกกำลังกายรู้สึก  
มีความสุข โล่ง โปร่ง สบายตัวเอง คล่องแคล่วกว่าเดิม 
 1.2 Happy Body New Normal เป็นกิจกรรมเชิงรุกตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่  
ที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยใช้กระดานสนทนา (ไลน์) เมื่อ 1 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรทุกคน 
ทุกหน่วยงาน 161 คน (100%) ได้ปรับเปลี ่ยนตนเองบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไปพร้อมกัน 
ทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ซึ ่งในกิจกรรมนี้การสื ่อสารเรื ่องสติผ่านกระดานสนทนา (ไลน์รักษ์สุขภาพ
โรงพยาบาลนาหม่อม) มีสมาชิก 30 คน และมีค่า BMI สูง (ลดลงได้ทั้ง 11 คน 100%) รวมทั้งบุคลากรได้รับ
การฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ 1 ทั้งหมด 161 คน (100%) และฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 157 คน (97.4%) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) โดยสื่อสารกันภายในองค์กรยึด Social Distancing บุคลากรได้บอกว่า
เพ่ือความปลอดภัยทกุคนยืนดีร่วมมือและเป็นตัวอย่างให้ประชาชนใช้สติในการดำเนินชีวิต ซึ่งไม่เหมือนวิถีเดิม
อีกต่อไป สามารถอยู่อย่างเป็นสุขบนวิถีชีวิตใหม่นี้ได้ 
 2. Happy Heart (น้ำใจงาม : มีน้ำใจเอ้ืออาทรกันและกัน สุขแท้จริง: เป็นผู้ให้) มีกิจกรรม ดังนี้ 
 2.1 ตะกร้าปันน้ำใจ ตะกร้าปันสุข บุคลากรโรงพยาบาลนาหม่อมได้ทำผลงานคุณธรรม : ตะกร้าน้ำใจ 
กล้วยแทนใจ ขนมปลอบใจ ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อมอบความห่วงใยปรารถนาดีที่มีต่อผู้รับบริการผ่านผลไม้ ขนม
ระหว่างรอรับบริการและปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 บริการเป็นขวดน้ำดื่มให้แทนขนม เพ่ือลด
การเปิดแมส ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลยังได้รับความรักความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากร 
ขณะปฏิบัติงาน โดยได้รับการสนับสนุน 701 รายการ 223,901 ชิ้น ในรูปแบบอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย 
ชุด PPE น้ำ เครื่องดื่ม ขนมอาหารฯ รวมถึงคำชื่นชม คำพูดให้กำลังใจห่วงใยบุคลากร โรงพยาบาลนาหม่อม  
จึงแบ่งปันน้ำใจสู่ประชาชนที่มารับบริการ โดยจัดตะกร้าปันน้ำใจปันสุขทุกวันราชการ ซึ่งบุคลากรมีความสุข  
ที่ได้ทำ และอยากทำต่อไปเช่นเดียวกับกิจกรรม 
 2.2 แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด มอบน้ำดื่ม ให้ รพ.สต. 4 แห่ง และหน่วยกู้ภัย ของ อบต. ทั้ง 4 ตำบล 
 2.3 จิตอาสา HERO COVID – 19 Cohort Ward จากปี 2563 มีบุคลากรจิตอาสาดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 
พร้อมจะก้าวไปด้วยกันในสถานการณ์ที่เรียนรู้กับโรคอุบัติใหม่นี้ มีจิตอาสาโรงพยาบาลนาหม่อม จำนวน 22 คน 
(ร่วมกับอีก 4 โรงพยาบาล) และในปี 2564 มีผู้ร่วมปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เป็น 42 คน และทุกคนมีความเชื่อมั่น 
ในมาตรฐานการปฏิบัติงานและใช้สติในการทำงานทุกวัน เห็นความตั้งใจดูแลกันและกันอย่างลึกซึ้ง ตลอด
สถานการณ์รับผู้ป่วยเดือน เมย. 63 – 30 กรกฎาคม 2564 ไม่พบบุคลากรติดเชื้อโควิดและเพิ่มความเชื่อมั่น
ความภาคภูมิใจใน มีความรัก เข้าใจคุณค่าของการเสียสละของเพื่อนร่วมงานอย่างชัดเจนเพิ่มความสามัคคี  
ในหน่วยงาน 
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 2.4 จิตอาสาทำดีด้วยใจ ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม รวมทั้ง
ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม อสม. และ ทหาร รวม 12 ครั้ง บุคลากรมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม 
ทุกครั้ง ผลดีตามมาทำให้ติดต่อประสานงานภายใน/ ภายนอกโรงพยาบาล สะดวกขึ้นเห็นคุณค่าความมีน้ำใจ  
และทำทุกอย่างจากใจเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากร ที่บุคลากรทำได้เอง บุคคลภายนอกและผู้มารับบริการ 
สามารถสัมผัสได้ และจากการสำรวจความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
 3. Happy Society (สังคมดี : มีความรักสามัคคีเอื ้อเฟื ้อต่อชุมชนที ่ตนทำงานและพักอาศัย)  
มีกิจกรรม ดังนี้ 
 3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (28 – 29 ตุลาคม 2563) มีบุคลากรเข้าร่วม 
35 คน ในห้วงเวลา 2 วันของการอบรมนั้น ได้เรียนรู ้การระดมความคิดร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการ 
ด้านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความร่วมแรงร่วมใจกัน รับฟังความคิดเห็นกันและกัน มีเป้าหมายชัดเจน 
ทุกคนมีความสุข ผ่อนคลายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 3.2 บอร์ดส่งเสริมคนทำความดี Happy 8 สุขขีทุกหน่วยงาน จากการจัดบอร์ดนี้เพื่อเชิดชูเกียรติ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในเวทีผลงานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จัดภาพถ่ายติดบอร์ดข้างห้องการเงินเพื่อเป็น
ตัวอย่างบุคลากรในทำดี 1 ครั้ง/ 3 เดือน/ 3 บุคลากร จากการสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจ มีแรงขับในการพัฒนางานอื่น ๆ ต่อไป 
 3.3 เปิดอกพบ Lead ด้วยข้อจำกัดรักษาระยะห่าง ผู้นำจะปรับรูปแบบการพบปะบุคลากรโดยใช้การ
สนทนาผ่านทางไลน์กลางของโรงพยาบาล และเมื่อมีโอกาสสนทนาเวทีการฉีดวัคซีน โดยคำนึงถึงข้อปฏิบัติ  
ที่ถูกต้องเพ่ือเป็นแบบอย่างประชาชน 
 4. Happy Relax (ผ่อนคลาย : รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต) มีกิจกรรม ดังนี้ 
 4.1 กิจกรรมงานกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ เป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลนาหม่อมดำเนินทุกปีใหม่ แต่ใน
สถานการณ์โควิด – 19 งดเว้นการจัดด้วยรูปแบบกีฬาไว้ก่อนจนสถานการณ์ปลอดภัยนำมาพิจารณาใหม่ 
 4.2 จัดทำสวนหย่อม มุมยินดีต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีที่มาเยี่ยมเยียน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
บริเวณข้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและร่วมกันปลูกดอกไม้ในถิ่นที่หาง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายความสวยงามได้ดำเนินการ 
ตั้งแต่วันสิ่งเพ่ือสุขภาพคิดถึงพ่อ ร.9 (5 ธค. 2562) ส่งต่อลมหายใจครั้งที่ 3 มีผู้ร่วมงาน 500 คน มานั่งพักผ่อน
ถ่ายรูปที่ระลึก และผู้รับบริการ ญาติ ครอบครัว บุคลากรได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยพร้อมเสียงบอกว่า สงบ
สบายดีมีความสุข จัดมุมย้อนรอยคุณธรรมที่ข้างห้องเอกเรย์คุณธรรมเพ่ือเรียนรู้ห้องเรียนคุณธรรมโรงพยาบาล
นาหม่อมและเพ่ิมมุมพักผ่อนหย่อยใจข้างห้องบริหารชั้น 2 อีก 1 มุม เพื่อความผ่อนคลาย 
 4.3 เพลงบรรเลงแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรได้ผ่อนคลายระหว่างรอบบริการ  
ซึ่งได้รับคำอธิบายเรื่องลำดับการเข้าตรวจแล้วมีงานสารสนเทศบริการเปิดทุกเช้าวนัราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น. 
เริ่มดำเนินการเมื่อ 1 มิย. 2563 จากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการบอกความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย ๆ ได้เพราะ 
มีความชัดเจนเรื่องลำดับการเข้าตรวจแล้วเติมความสุขสบายใจมากขึ้น และเพิ่มอีก 1 จุด เวทีสุขภาพ (หน้า
คลินิกเรื้อรัง) เปิดเพลงบรรเลงให้ผู้รับบริการและบุคลากรได้ฟังเพ่ือความผ่อนคลาย เป็นสุข 
 4.4 โครงการปรับปรุงพื ้นที ่ห้องโถงผู ้ป่วยนอก ปี 2563 – 2564 (Smart Hospital) เพื ่อบริการ 
ที่พัฒนาปรับเปลี่ยนฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal ผู้รับบริการทุกรายได้รับการคัดกรองโควิด – 19 ต้องล้าง
มือด้วยแอลกอฮอล์เจล วัดอุณหภูมิ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรองความเสี่ยงโควิด – 19 คัดกรองการ
เจ็บป่วยและรับบริการตามจุดบริการ นั่ง/ ยืนยึดการเว้นระยะห่างทางสังคมทุกราย ผู้รับบริการญาติและ
ครอบครัวปฏิบัติตามมาตรฐานทุกคน และโรงพยาบาลนาหม่อมมีโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องโถงผู้ป่วยนอก  
ในปี 2563 – 2564 เมื่อบุคลากรได้นำภาพแปลนและเล่าเรื่องนี้ผู้รับบริการบอกความรู้สึ กว่า ดีใจ อยากเห็น
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และมาเยี่ยมชมโรงพยาบาล มีความสุข แสดงความยินดีที่เกิดห้องใหม่ท่ีสวยงามสบายด้วย บุคลากรบอกว่าดีใจ
อยากนั่งอยู่ในบรรยากาศบริการใหม่นั้น มีความสุขที่ได้เห็นแปลน OPD ใหม่ เมื่อนำมาเล่าสู่กันฟังทำให้มีพลัง
ในการร่วมมือดูแลสุขภาพกันและกันเป็นแรงจูงใจรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น เพื่อเห็นโรงพยาบาลมุมมองใหม่และ
สัมผัสบริการด้วยตนเอง 
 4.5 จัดบริการนวดแผนไทย เปิดช่วงเวลาบุคลากรพักกลางวัน 11.00 – 13.00 น. มีบุคลากรเข้ารับ
บริการนวดแผนไทย 40 คนตามนัด จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่นวดเล่าว่าดีใจที่ได้ให้การดูแลเจ้าหน้ าที่เรา
เองได้รับความเชื่อถือไว้ใจอยากบริการให้ ได้พูดคุยกันได้เล่าการทำงานให้ฟังเข้าใจกันมากกว่าเดิม ทำงานกัน
ง่ายขึ้น บุคลากรที่เข้ารับบริการนวดบอกความรู้สึกว่าได้พักผ่อนคลาย หายเมื่อยล้า มีความสุข และบรรเทา
อาการเจ็บป่วยได ้
 4.6 เวทีสุขภาพ ให้ความรู้การใช้กัญชา เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ โดยงานแพทย์แผนไทย 
 5. Happy Brain (หาความรู้ : มีการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาจากแหล่งต่าง ๆ) มีกิจกรรม ดังนี้ 
 5.1 ประชุม รู้ทันโควิด – 19 เมื่อวันที่ 1 มีค. 2564 ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อมได้ทบทวน
เรื ่องความรู ้โควิด – 19 อีกครั ้งหนึ ่งเพิ ่มพลังความเชื ่อมั ่นในมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิด Cohort ward และโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พิงรักเมืองนาหม่อม ในวันที่  
4 กค. 2564 มีบุคลากรเข้าร่วม 60 คน (75%) บุคลากรทุกคนได้รับการฝึกสมาธิและพลังการทำดี คิดบวก 
การมีสติระลึกรู้ไม่ประมาท ทุกคนมีความพร้อม เชื่อมั่นและมีจิตอาสาบริการอย่างมั่นคงและมั่นใจในขั้นตอน
การป้องกันการควบคุมการติดเชื้อตามแนวทางความปลอดภัยและมีความสุขในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ 
 5.2 R2R เครือข่ายสุขภาพอำเภอนาหม่อม สรุปผลการดำเนินงานพบว่า บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจ  
ในการพัฒนาการทำงานและสมรรถนะ มีผลงานวิจัย 14 เรื่อง (โรงพยาบาล 9 เรื่อง) ดำเนินการสำเร็จตาม
เป้าหมายและได้ส่งเข้าร่วมเวทีวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 2 เรื่อง 
 5.3 ไลน์ความรู้องค์กรแห่งความสุข ดำเนินการด้วยความสมัครใจของบุคลากรโรงพยาบาลนาหม่อม
เริ่มต้น เมื่อปี 2559 จนปัจจุบัน มีสมาชิก 146 คน ซึ่งเป็นการสื่อสารเชิงบวกทุกความตั้งใจ ปรารถนาดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน อาทิ คำสั่งและแนวทางปฏิบัติของราชการ การนัดหมายประชุม ข้อราชการ  ข้อคิด คติธรรม 
การแสดงความยินดีโอกาสสำคัญของบุคลากร การเสริมขวัญกำลังใจภาวะวิกฤต สถานการณ์แพร่ระบาดที่ต้อง
ควบคุมด่วน มาตรการต่าง ๆ การแสดงการรับรู ้ของบุคลากร ข้อคำถามช่วงต้องการการช่วยเหลือจาก
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามใน 1 วันราชการ 115 คน (75.77%) บุคลากรบอกว่าวันหนึ่งต้องติดตาม
อย่างน้อย 1 – 2 ครั้ง เพ่ือจะได้รับทราบข่าวสาร รู้สึกดีท่ีมีไลน์กลาง 
 5.4 กิจกรรมฟื ้นฟูและปฐมนิเทศเจ้าหน้าที ่ใหม่ในการฝึกสวมชุด PPE กิจกรรมนี ้ดำเนินการ  
โดยคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลนาหม่อม ซึ่งมีพยายามตั้งใจในการเตรียมตัว
รับมือสถานการณ์โควิด – 19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนจนสถานการณ์คลี่คลายจนถึง
ปัจจุบันนี้ ซึ่งยังไม่พบอัตราการติดเชื้อโควิด – 19 และอ่ืน ๆ ของเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงาน 
 6. Happy Soul (ทางสงบ : มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิตมีสติสมาธิ)  
มีกิจกรรม ดังนี้ 
 6.1 โครงการพัฒนาจิตคิดบวกในบุคลากร ได้ดำเนินการตั ้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยท่าน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหม่อมและบุคลากรสามารถเลือกประกอบกิจศาสนาพิธีตามพื้นที่ของตนเอง ทุกปี
จะมีการฝึกสมาธิให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่และมีความรู้เรื่องคุณค่าของชีวิต คิดบวก ทุกคนจะบอกว่า มีความสุข 
สบายใจ เย็นสงบภายใน มีผลดีต่อการบริการผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรบางคนก็จะมานั่งฝึกสมาธิทุกครั้งที่มี
การฝึกเพราะรู้สึกสบาย ใจนิ่ง 
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 6.2 คลินิกเพื่อนใจ (ให้การปรึกษาบุคลากร) ดำเนินการโดยคลินิกให้การปรึกษา มีบุคลากรเข้ารับ 
การปรึกษา 18 คน 30 ครั้ง โดยยึดหลักบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รักษาความลับและเคารพสิทธิส่วนบุคคล  
 6.3 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด ดำเนินการโดยทีม HRD และชมรมจริยธรรม โดยมอบหมาย  
4 ทีมใน 9 วัด อำเภอนาหม่อม เริ่ม 25 กค. – 21 ตค. 2564 บุคลากรร่วมทำบุญ/ อนุโมทนาบุญและเดินทาง
ไปวัดทั้ง 9 วัด จากการสัมภาษณ์บุคลากรเล่าว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำบุญ 
 6.4 กิจกรรมวางพุ่มกฐิน/ถวายกฐิน ดำเนินการในเดือน ตค. - พย. 2564 ในวัด 9 วัน 4 ตำบล ของ
อำเภอนาหม่อม 
 6.5 กิจกรรมสุขสร้างได้ ด้วยสถานการณ์โควิดปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขสร้างได้ โดยสื่อสารความรู้
ความเข้าใจ เรื่อง 8 Happy และสื่อสารวิดีทัศน์ “คุณธรรมคุณทำได้” และนักสืบคุณธรรมในรูปแบบกิจกรรม
สุขสร้างได้ จากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน เพ่ือสืบสานการทำความดีเริ่มที่ตนเองเป็นการสร้างสุขง่าย ๆ ได้
ด้วยตนเอง เริ่มดำเนินการ 1 กค. 2564 จำนวน 14 ครั้ง บุคลากรบอกว่าหลังจากติดตามมีความสุขจากการได้
ทำความดีเริ่มท่ีตนเองรับรู้การแบ่งปันให้ผู้อื่น 
 7. Happy Money (ปลอดหนี้ : รู ้จักอดออมประหยัด รู ้วิธีใช้เงินใช้จ่ายที่จำเป็นยึดหลักคำสอน
ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง) มีกิจกรรม ดังนี้ 
 7.1 ตลาดไลน์พอเพียง เริ่มต้นปี 2561 ด้วยบุคลากร 20 คน ได้นำผักผลไม้ อาหารเพื่อแลกเปลี่ยน
แบ่งปันซื้อขายกันในไลน์พอเพียงโดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษและ
ปัจจุบันมีสมาชิก 166 คน เป็นตลาดที่ช่วยให้บุคลากรมีช่องทางสร้างรายได้เพิ ่มขึ ้น (Happy Money)  
ใน Generation Y : 24 – 37 ปี ระดับคะแนน 48.23 เป็นระดับ Unhappy เปิดช่องทางสร้างรายได้อย่าง
ภาคภูมิใจ เมื่อลงมือทำมีรายการผักปลอดสารพิษ 15 ชนิด อาหารปลอดภัย 22 รายการ และช่วงสถานการณ์
โควิด – 19 ช่วงเว้นระยะห่างทางสังคม บุคลากรมีตลาดพอเพียงได้ซื้อขายกันทางไลน์ (ตลาดปิดเดือนที่ 3) 
และได้ขยายเวลาเปิดขายผักปลอดสารพิษก่อนทำงาน 20 นาที และหลังเลิกงาน 16.00 น. เป็นต้นไป เห็นได้
ชัดเจนว่า ทุกคนได้สนทนาพูดคุยกันมากขึ้น ยิ้มแย้มหัวเราะ ได้ผลัดกันชมผัก - ผลไม้ เป็นมื้อเย็นก่อนกลับ
บ้านทุกวัน ทุกคนบอกว่าสนุกสนาน มีความสุข บางคนมีตะกร้า 2 ใบ บอกว่าใส่ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ไม่พอ 
 7.2 ให้ความรู้ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ดำเนินการโดยงานโภชนาการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2563  
มีวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการปลูกผักปลอดสารพิษ มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน 
บุคลากรที่เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ว่า มีความรู้ มีความสุขที่ได้ดำเนินวิถีแบบพอเพียง 
 7.3 ตลาดสีเขียวสร้างสุข @รพ.นามหม่อม โรงพยาบาลนาหม่อมได้จัดทำโครงการตลาดสีเขียวขึ้น 
เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดสารเคมีสนับสนุนเกษตรและผู้มีรายได้น้อย 
ในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งบุคลากรด้วย จากการที่ครอบครัวปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยส่งขายให้
โรงพยาบาลกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้หมุนเวียนในชุมชน สามารถเลี้ยงตัวเองภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่างยั่งยืนมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 40 คน ตามเป้าหมาย และผู้ร่วมชมตลาดเป็น 75 คน มีกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดภัยและเปิดตลาดนัดสีเขียวสร้างสุขครั้งแรกวันที่ 23 มค. 2563 และ
เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 13.00 น. ได้ทำการเปิดได้ 38 ครั้ง ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ปิดตลาด
เปิดต่อวันที ่ 2 กค. 2563 บุคลากรที่ได้ร่วมกิจกรรมมีความสุขสนุกในการได้ร่วมชม ซื้อผักผลไม้อาหาร
ปลอดภัยเช่นเดียวกับเกษตรกรได้พบปะพูดคุยกันเพิ ่มความสนใจ แบ่งปันเอื ้ออาทรต่อกันเป็นตลาด  
แห่งสุขภาพ และมิตรภาพ 
 7.4 บอร์ดเรื่องเล่าเราทำเงินได ้
 7.5 จัดตั้งกองทุนเพ่ือสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 
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 7.6 Focus Group การจัดการ การเงิน 
 8. Happy Family (ครอบครัวดี : มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว เชื่อมั่น
ศรัทธาในความดีงาม) มีกิจกรรม ดังนี้ 
 8.1 ผลัดกันชม/ จัดมุมภาพถ่าย Happy Family ดำเนินกิจกรรม โดยทีมปันสุขเพื่อชื่นชมให้กำลังใจ
ต่อครอบครัว มีครอบครัวจิตอาสา แบ่งปันภาพถ่ายครอบครัวน่ารัก 11 ครอบครัว จัดบอร์ดผลัดกันชมในเฟส 
ในไลน์ และหมุนเวียนทุก 3 เดือน เป็นสุขท้ังผู้ให้และผู้ชม 
 8.2 มอบของที่ระลึก สมาชิกใหม่ในครอบครัว ดำเนินกิจกรรมโดยหน่วยงานของบุคลากรที่มีสมาชิก
ใหม่ของครอบครัว เพิ่มความสุข ขวัญกำลังใจบุคลากรในการดำเนินชีวิตและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น บุคลากร
กล่าวคำขอบคุณและรู้สึกถึงการให้ความสำคัญ ความห่วงใยต่อกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการ
ทำงาน 
 8.3 ร่วมงานสำคัญครอบครัวบุคลากร โรงพยาบาลนาหม่อมถือเป็นข้อกำหนด เมื่อบุคลากรมีกิจ
สำคัญ อาทิ งานแต่งงาน งานบวช งานบำเพ็ญกุศลศพ บุคลากรในโรงพยาบาลไปร่วมงานโดยสมัครใจเป็น
ประเพณีนิยมสืบมา ซึ่งบุคลากรที่เป็นเจ้าภาพได้แสดงความรู้สึก ดีใจ มีความสุข มีกำลังใจที่เพื่อนร่วมงานได้
ไปถึงงานของตนเอง อยากตอบแทนความช่วยเหลือทางใจนี้ด้วย กิจกรรมนี้ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
เห็นอกเห็นใจกันมาก 
 9. Happy Work Life (การงานดี) การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทำงาน มีความรัก ความผูกพัน 
และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพ รายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเอง 
ในองค์กร บรรยากาศการทำงานในโรงพยาบาลนาหม่อมเป็นบรรยากาศที่ทำงานน่าอยู่ มิตรภาพของบุคลากรดี 
สามัคคี มีน้ำใจ รับผิดชอบและมีสติ (สมาธิ) ในการทำงาน 
 10. Happy Trust : Happy Thank You เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นศรัทธา ในมุมมองผู้รับบริการ
และประชาชนที่มีความปรารถนาดีต่อบุคลากรสาธารณสุขมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และในห้วงเวลาความ
ยากลำบากนี้ที่มีสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ได้บ่งบอกความรักความห่วงใยที่มีต่อบุคลากรเป็นต้นทุน  
จึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความห่วงใยและความปรารถณาดีนี้ในรูปแบบของกำลังใจต่าง ๆ มากมายเป็น 
นิมิตหมายที่ดี และนำสู่ความสัมพันธ์ที่ดี อันยั่งยืนนานสืบไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยหัวใจชาวสาธารณสุข
ด้วยเช่นกัน 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 สนับสนุน สร้างเสริม เสริมพลังให้บุคลากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย องค์กรแห่งความสร้างสุขในทกุมิติ 
(Happy 8) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 องค์กรคุณธรรม มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขแบบยั่งยืน สามัคคี ภายใต้อัตลักษณ์รพ.นาหม่อม มีน ้ำใจ 
รับผิดชอบ สมาธิ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 - มีการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ งบประมาณ และช่องทางการพัฒนาบุคลากร (ครู ก.) เพื่อสานต่อ
การทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 - มีการจัดทำรูปแบบการประเมินองค์กรสร้างสุขตาม Generation  
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นองค์กรที่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานที่จะ
นำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขและความปลอดภัยในการทำงาน 
มีการสื่อสารและการจัดการความรู้ของบุคลากร เน้นการมีส่วนร่วมและประเมินติดตามผลการดำเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. นโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนของผู้บริหารและทีมนำองค์กร 

2. การถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายไปสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ 
3. มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ต่างๆ 
4. มีการติดตาม ประเมินผล 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 กระทรวงมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน พร้อมถ่ายทอดตามลำดับหน่วยงานและให้มีการติดตาม  
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

“Chana Public Health Happy Model New Normal” 
ความเป็นมา 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ได้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า องค์กรบริหาร
จัดการระบบสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ฝึกฝนให้ตนเป็นนายตน และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด มีกิริยาวาจาเหมาะสม อ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ มีวินัย ตรงเวลา สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบ
สุขภาพ รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเอง และครอบครัว ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน สามัคคีอดทน 
และเสียสละเพื่อส่วนรวม ยึดมั่นศรัทธาและความภาคภูมิใจในความเป็นบุคลากรคุณภาพภายใต้ความเป็น
ครอบครัวสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งสิ้น 20 หน่วยบริการ โดยประเมิน 2 ปีครั้ง 2562 ผลลัพธ์ระดับองค์กร
ร้อยละ 85 ส่วนการประเมินผลลัพธ์ระดับบุคคล ประเมินทุกคน ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ด้วยเครื่องมือวัดความสุข
ด้วยตนเอง ผลลัพธ์ระดับบุคคล ปี 2563 ร้อยละ 80 ผลลัพธ์ระดับองค์กร วัดจากค่าคะแนนด้านความผูกพัน
จากเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองกระทรวงสาธารณสุขที่บุคลากรมีต่อองค์กร เช่น มีความเป็นเจ้าของ 
ปกป้องหวงแหนองค์กร และวัดผลลัพธ์ระดับบุคคลด้วยเครื่องมือดังกล่าว ทั้ง 11 ด้าน ผ่านเกณฑ์ 10 ด้าน  
ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านสุขภาพเงินดีควบคู่ไปกับด้านจิตวิญญาณดี ในช่วง 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2564 
ต่อมาในช่วง 6 เดือนหลัง ซึ่งเป็นช่วงของการเกิดปัญหาโรคระบาด COVID 19 ระลอก 2 เดือนเมษายน  
ปี 2564 และยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อบุคคลและองค์กรในด้านลบ เช่น บุคลากรต้องอยู่เวร
ตลอด 24 ชั่วโมง ความเหน็ดเหนื่อยและจิตวิตกกังวลและมีความเครียดสะสม ต้องแยกบ้านจากครอบครัว 
เนื่องจากชีวิตตั้งอยู่บนความเสี่ยง ไม่สามารถทำหน้าที่ต่อครอบครัวได้ เป็นต้น 
 การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขในภาวะวิกฤต ให้ความสำคัญกับสมรรถนะของบุคลากรในด้านการ
ปรับตัวในการทำแบบ New Normal ตามแนวคิดทฤษฎีของรอยเชื ่อว่า การปรับตัวเป็นการตอบสนอง 
ภายในระบบ เมื่อมีเหตุการณ์เข้ามากระทบ การปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ไม่สามารถแยกจากกันได้ 
บุคคลจะมีการปรับตัว เพื่อให้เกิดความปกติสุข หรือมีภาวะสุขภาพที่ดี (ศรัญญา แสงมณี และคณะ, Rama 
Nurse.J. January - April 2012 หน้า 119) 
 การสร้างคนให้มีภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Leader – participation model) และการสร้างตัวแบบ
ผู้นำเชิงสถานการณ์ (Stephen P Robbins พฤติกรรมองค์การหน้า 113) ซึ ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงระหว่าง
พฤติกรรมของผู ้นำและการมีส ่วนร่วมในการตัดสินใจจากงานและโครงสร้างของงานปรับแผน  และ
กระบวนการดำเนินงานให้อยู่ในเนื้องานประจำ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้
เชิงปฏิบัติการงานระบาดวิทยา ประเด็นป้องกัน ควบคุมโรค COVID แบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับองค์กร ตำบล 
และชุมชนได้อย่างยั่งยืน มีการจัดการความรู้จากกระบวนการทำงานร่วมกัน 
 การประเมินความสุขระดับบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ ใช้เครื่องมือวัดการประเมิน  
วัดความสุขด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข และนำมาวิเคราะห์ในภาพรวม ทั้ง 11 ด้าน และนำผลลัพธ์  
ด้านความผูกพัน มาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลลัพธ์ระดับองค์กร ร่วมกับการเก็บข้อมูลกระบวนการและวิธี
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการร่วมมือของชุมชน สังคม มีการเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม จากแบบสอบถามในบางส่วนผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นแบบอย่างของการ
ทำงาน และการส่งต่อความสุขในด้านอ่ืน ๆ Chana Public Health Happy Model New Normal 
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 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 
2564 บูรณาการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข มุ ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื ่อเป้าหมาย
ความสำเร็จด้านสุขภาพในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุสู ่เป้าหมาย “เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข” จำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีสมรรถนะขั้นพื้นฐานดี ได้แก่ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี  
มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม มีหิริ โอตับปะ ให้คนได้มีการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา และศาสนกิจ
ร่วมกันตามโอกาสสำคัญ ๆ ของแต่ละส่วนบุคคล ด้านสุขภาพเงินดีมีส่วนสำคัญ หากทุกคนมีการบริหารจัดการ
รายจ่ายรายได้ ก็จะทำให้ครอบครัวดีตามมา และเมื่อหลาย ๆ ครอบครัวดีรวมกัน จะก่อให้เกิดสังคมน่าอยู่ 
เมื่อบุคลากรขององค์กรมีองค์ประกอบพ้ืนฐานดี ก็จะมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีศักยภาพสูงสุดในการทำงานนั้น ๆ ผู้นำเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงาน 
พฤติกรรมของผู ้นำจะกระตุ ้นและสร้างแรงจูงใจผู ้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพึงพอใจจนมีความพยายาม
ปฏิบัติงานให้สำเร็จ เช่น การชี้แนะแนวทางที่จะทำให้งานนั้นเกิดความสำเร็จ ผู้บริหารต้องสร้างตัวแบบภาวะ
ผู้นำเชิงสถานการณ์ให้กับบุคลากร การสร้างคนให้มีภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Leader - participation model) 
ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เพี่ยงพอในการตัดสินใจที่ดี 
ซึ่งหากมีเงื่อนไขด้านเวลาและต้นทุนที่ใช้บังคับบัญชา ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการสื่อสาร และการถ่ายทอดไปสู่
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ 
 ความสุข คือ อารมณ์ความรู ้ส ึกของมนุษย์ที ่มีทั ้งความสุข และความทุกข์ ซึ ่งขึ ้นกับตัวบุคคล 
ที่ไม่สามารถสั่ง โดยระบบประสาทอัตโนมัติได้เหมือนการกระพริบตา เมื่อมีสิ่งนั้นจะเข้าตา และการจัดการ
อารมณ์ก็เป็นเรื ่องยากและต้องมีการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ ซึ ่งบุคคลต้องมีวิธีคิดเชิงบวก การจัดการ  
กับอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับการมีสติและการจัดการความเครียดของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เราจึง
ต้องมีการฝึกฝนตนเองให้มีสติ เช่น การยอมรับความเป็นจริงว่า มีความทุกข์ และค่อย ๆ ปล่อยวางผ่อนคลาย
อารมณ์เป็นการเรียนรู้วิธีการจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม จะทำให้มีความทุกข์น้อยลง หรือสามารถ
อยู่กับปัญหาได้นั้น มีหลายวิธี เช่น การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ การฝึกสมาธิทำ
ให้มีสติ ผ่อนลมหายใจ เข้า - ออก แต่ละบุคคลมีการจัดการความเครียดไม่เหมือนกัน เพราะความสุข  
คือ อารมณ์ ความสำเร็จ ความสุข และประสิทธิผล และเป้าหมายของงาน คือ ความสุขที่เห็นเป็นรูปธรรม 
และทุกความสำเร็จก็คือ ความสุข ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน ให้ดำเนินชีวิตแบบ New Normal 
พัฒนาให้คนมีสมรรถนะและดึงศักยภาพสูงสุพดของตนเองมาใช้ในการทำงาน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของร อย  
ทีเ่ชื่อว่าการปรับตัวเป็นการตอบสนองภายในระบบ เมื่อมีเหตุการณ์เข้ามากระทบการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ บุคคลจะมีการปรับตัว เพื่อให้เกิดความปกติสุข หรือมีภาวะสุขภาพที่ดี 
(ศรัญญา แสงมณี และคณะ, Rama Nurse.J. January - April 2012 หน้า 119) การสร้างคนให้มีภาวะผู้นำ
แบบมีส่วนร่วม (Leader-participation model) และการสร้างตัวแบบผู้นำเชิงสถานการณ์ (Stephen P Robbins 
พฤติกรรมองค์การหน้า 113) ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงระหว่างพฤติกรรมของผู้นำและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จากงานและโครงสร้างของงานปรับแผน และกระบวนการดำเนินงานให้อยู่ในเนื้องานประจำ เน้นการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการงานระบาดวิทยา ประเด็นป้องกัน ควบคุมโรค COVID 
แบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับองค์กร อำเภอ ตำบล และชุมชนได้อย่างยั่งยืน มีการจัดการความรู้จากกระบวนการ
ทำงานร่วมกัน ผู้นำต้นแบบที่มีคุณธรรมและเพื่อเป้าหมายความสำเร็จด้านสุขภาพ ในการพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากรสาธารณสุขด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย “เครือข่ายสุขภาพ
เข้มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” ภายใต้โครงการ Chana Public Health 
Happy Model New Normal ต่อไป 

วิธีการดำเนินงาน 
 เกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID 2019 ณ โรงงานอาหารทะเลแปรรูปในอำเภอจะนะ เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ 
เมื ่อวันที ่ 9 เมษายน 2564 ผู ้บริหารนำโดยสาธารณสุขอำเภอจะนะ เรียกประชุมคณะกรรมการ (EOC)  
ชุดตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอและปลัดอำเภอเป็นประธาน และสาธารณสุขอำเภอ  
เป็นเลขา มีหน้าที ่กำหนดนโยบายและออกคำสั ่ง มาตรการที ่เกี ่ยวข้อง จัดประชุมผู้บริหารระดับตำบล  
มอบนโยบายและภารกิจ ตลอดจนร่วมวางแผนการจัดการ คน เงิน ของ กำหนดภารกิจและแผนปฏิบัติงาน 
และบุคลากร ลงพื้นที่หน้างานเพื่อปฏิบัติการสอบสวน และควบคุมโรคในโรงงาน ซึ่งมีจำนวนพนักงานกว่า 
3,000 คน และมีแรงงานต่างด้าว กว่า 1,500 คน ในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ มีนักระบาด 
อยู่เพียงสถานบริการละ 1 คน รวม 21 คน และใน 21 คน จะต้องลงพื้นที่ในชุมชน การดำเนินงานจะต้องเร่ง
ยับยั้งการแพร่เชื้อให้ได้อย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องรับอาสาสมัคร ซึ่งก็คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ถึงแม้
เขาขาดความรู ้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านงานระบาดบุคลากรสอบสวนควบคุมโรคก็ตาม จึงมีการ 
เพิ่มสมรรถนะอบรมแนวทางการสอบสวน ควบคุมโรค ห้องประชุม 1 ชั่วโมง โดย สคร. 12 มาเป็นวิทยากร 
และสอนหน้างาน โดยหัวหน้ากลุ่มภารกิจของวันก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจ เนื่องจากมีการ
หมุนเวียนสลับกันไป ดังนี้ 

•  ศปก. อำเภอมีสาธารณสุขอำเภอดำเนินงานด้านสาธารณสุข กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ 
วางเป้าหมาย และผลสำเร็จของงานลงพื้นที ่ร่วมประเมินผล และคอยชี้แนะปรับปรุงระหว่างการทำงาน 
ตลอดจนเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่าง ศปก.อำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตำบล ซึ่งมีการออก
หนังสือ และมาตรการความร่วมมือต่าง ๆ ของตำบล นำโดยนายกและปลัด อบต. 
 - กระจายอำนาจให้หัวหน้าโซน 4 โซน ดูแลกลุ่มตามภารกิจ และให้อิสระในการตัดสินใจ 
 - จัดประชุม ศปก.อำเภอ, ตำบล, ทีมนำ ทุกสัปดาห์หรือเฉพาะกิจ 
 - เรียกพ้ืนที่สถานบริการที่พบผู้ติดเชื้อในตำบลเข้าพบ เพ่ือประเมินและแนะแนวทางแก้ปัญหา 

•  ทำกลุ่มซักซ้อมความเข้าใจเอกสารแบบฟอร์ม ก่อนลงพ้ืนที่ 30 นาที สรุปผลการทำงาน 1 ชั่วโมง 
 - กลุ่มสอบสวนควบคุมโรค จับคู่นักระบาดกับอาสาสมัครใหม่ ลงปฏิบัติงาน สรุปรายงานตามฟอร์ม 
และเขียนรายงานการสอบสวนโรค สรุปปัญหา และการพัฒนา 
 - กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ชุมชน 
 - กลุ่มข้อมูลรวบรวม และจัดการข้อมูลต่าง ๆ  

•  จัดคนเข้ากลุ่ม HR MR และ LR ดำเนินการส่งคนเข้าตรวจหาเชื้อ และกักตัวตามมาตรการ คำสั่งนั้น ๆ  
•  ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประเมินผล 

ผลการดำเนินงาน 
 สรุปภาพรวมการดำเนินงานสามารถยับยั้งการระบาดคลัสเตอร์ใหญ่ ให้อยู่แต่ภายในแคมป์และ  
รอบ ๆ แคมป์ ยังไม่ระบาดในชุมชนของอำเภอจะนะได้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม หลังจาก
นี้ยังคงมีการระบาดอย่างหนัก ๆ ทั่วทุกตำบล ทำให้บุคลากรมีความเครียด เพราะเหนื่อยจากการทำงานหนัก
มาอย่างยาวนาน มีผลให้การประเมินความสุขระดับบุคคลลดลง สรุปได้ดังนี้ 
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สรุปผลลัพธ์ตามแบบประเมนตนเองระดับบุคคล ปี 2564 
 ข้อมูลทั่วไป 
 - บุคลากรร้อยละ 88 มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ร้อยละ 
78.5 มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 65.8 มีบุตร 2 คน ลักษณะงานบริการ ร้อยละ 59.2 บริหาร 
ร้อยละ 12.2 วิชาการ ร้อยละ 19 ที่เหลือฝ่ายสนับสนุน ร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติงาน ร้อยละ 
68.5 ระดับหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่ม/ งาน ร้อยละ 8.7 ระดับผู้บริหาร ร้อยละ 7.4 สถานภาพการจ้างงาน ข้าราชการ 
ร้อยละ 69.8 พนักงานกระทรวง ร้อยละ 14.1 ลูกจ้างประจำ ร้อยละ 3.4 ระยะเวลาทำงาน 10 ปีขึ้นไป  
ร้อยละ 54.4 มีรายได้ส่วนใหญ่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จากดำเนินงานในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจะนะ ได้สร้างคน สร้างภาวะผู้นำให้กับบุคลากร สร้างความรัก ความผูกพันให้กับผู้ที่เคยร่วม และ
บุคลากรเกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะแนวทางการสอบสวนควบคุมโรค และเป็นเหมือนอาวุธที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานต่อไป การดำเนินงานดังที่ยกมา และจากการประเมินองค์กรแห่งความสุข และการประเมิน
ความสุขระดับบุคคล เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 สรุปได้ดังนี้ 

ผลลัพธ์แยกรายด้านภาพรวม 

มิติที่ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
หมวดที่ 1 การนำองค์กร 10 10 8 
หมวดที่ 2 กระบวนการ 10 10 8 
หมวดที่ 3 ผลลัพธ์: ความผูกพัน 
ข้อ 3.1 ผลลัพธ์ระดับองค์กร 
ข้อ 3.2 ผลลัพธ์ระดับบุคลากร 
ข้อ 3.3 การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

9 
5 
67 
3 

45 
25 
335 
5 

40 
20 
219 
4 

รวม 104 425 275 

หมวด 1 การนำองค์กร 
 ผู ้บริหารและทีมนำองค์กร มีการกำหนดวิสัยทัศน์ สอดแทรกนโยบายองค์กรแห่งความสุขไว้  
ทุกกระบวนการทำงาน เช่น การร่วมคิด ร่วมวางแผน และอำนวยการสนับสนุนความสุข คน เงิน ของ มาจาก
หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์  
ให้ความร่วมมือปฏิบัติด้วยตัวมาตรการต่าง ๆ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการนำไปสู ่องค์กรแห่งความสุข  
โดยการวัดและประเมินความสุขระดับบุคคลทุกปี โดยบูรณาการกับแผนงานโครงการคุณธรรม และจริยธรรม 
และวัดประเมินระดับองค์กร 2 ปีครั้ง 

หมวด 2 ด้านกระบวนการ 
 มีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ ให้คนมีความมั่นใจในการทำงาน เน้นการทำงานเป็นทีม โดยลดความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดจากการทำงาน ดังสถานการณ์ COVID 19 เป็นต้น 
 มีการประเมินส่วนขาดของบุคลากร และมีการจัดการองค์ความรู ้ (KM) ในหน่วยงานทั้งที ่เป็น 
แบบทางการและไม่เป็นทางการ 
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หมวด 3 ผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ระดับองค์กร วัดจากแบบประเมินตนเองด้านความผูกพันของบุคลากรในภาพรวมประเมิน

ครั้งก่อน ปี 2562 มีค่าคะแนนร้อยละ 85 วัดประเมินครั้งนี้ร้อยละ 88.8  
 ผลลัพธ์ระดับบุคคล วัดประเมินเมื่อปี 2563 ร้อยละ 80 ครั้งนี้ปี 2564 ร้อยละ 65.37 ความสุข 
ด้านผ่อนคลาย ด้านสมดุลชีวิตที่ลดลง  

บทสรุปและอภิปรายผล 

 ความสุขของบุคลากรอำเภอจะนะ จึงขึ้นอยู่กับการปรับตัวส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการตอบสนองภายใน
ระบบร่างกายและจิตใจของคน ไปสู่ภายนอกคือ การปรับตัวขององค์กร ในยามที่เกิดโรคระบาด COVID 19 
เข้ามากระทบความสุข ทำให้เกิดความทุกข์ เช่นนี้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตแบบวิถีใหม่ แบบ New Normal 
ร่วมกับการสร้างตัวแบบผู้นำเชิงสถานการณ์ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้นำองค์กรและ
วัฒนธรรมขององค์กรมีผลต่อความทุกข์และความสุขของบุคลากร มีผลต่อความสำเร็จของงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเฉพาะ ประชาชน ชุมชน จะเกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อบุคลากรและองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การขับเคลื ่อนองค์กรแห่งความสุขผู ้บริหารและทีมนำองค์ต้องมีการสนับสนุน และมีส่วนร่วม  
ในการดำเนินงาน เสริมสร้างให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ กับการทำงาน 
ในสภาวะที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในทางลบ  
จากเหตุการณ์ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะประสบปัญหาโรคระบาด COVID 19 เกิดขึ้นในพื้นที่อย่าง
หนาแน่นและใช้ระยะเวลานานและกินบริเวณกว้างทั่วหน่วยบริการตำบล เนื่องจากอำเภอจะนะเป็นพื้นที่ ๆ  
มีประชากรอาศัยอยู ่กันหนาแน่น มีชุมชนแออัดหลายจุด และประกอบกับเป็นที ่ตั ้งโรงงานและสถาน
ประกอบการใหญ่ ๆ หลายแห่ง ทำให้มีประชาชน ต้องเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจะนะ ขึ้นตรงกับนายอำเภอและได้รับมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ให้ทำหน้าที่บริหารราชการส่วนสาธารณสุขระดับอำเภอและสนับสนุนบริการสุขภาพในการส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีหน่วยงานราชการในสังกัด
จำนวน 19 หน่วยบริการ มีบุคลากรภายใต้สังกัด ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักานราชการ และพนักงาน
กระทรวงกว่า 138 คน องค์กรมีภารกิจและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่ได้
มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนจะนะสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข MOPH: ผู้บริหาร
ต้องมีภาวะผู้นำ สามารถกำหนดนโยบาย ทิศทางการทำงานและสื่อสารให้ถึงบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนกำกับ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในงานปกติให้มีความสำเร็จ เพราะทุกความสำเร็จคือความสุขในชีวิตความ
เป็นจริง ความสุขมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะเวลาที่ต้องปฏิบัติงานนานถึง 8 ชั่วโมง 7 วัน บุคลากรในองค์กร
จึงต้องฝึกตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด คิดพูดอย่างมีสติ มีการสื่อสารที่ดี ซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม รักการ
เรียนรู ้ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ Originality สร้างนวัตกรรมสิ ่งใหม่ ๆ ที ่เป็น People-centered 
approach ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ประโยชน์ต่อระบบ
สุขภาพเคารพผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ สามัคคี เสียสละ และอดทนต่อแรงบีบคั้นของปัญหาได้ 
ทุกรูปแบบ 
 การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขภายใต้ภาวะวิกฤตมีโรคระบาด COVID 19 ในเวลานี้จึงเป็นเรื่อง 
ที่ท้าทายการทำงาน มีภาวะกดดันต่อความยากลำบากของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่จำเพาะแค่บุคลากร
ในองค์กร การใช้ชีวิตประจำวันในทุก ๆ วัน ให้อยู่รอด ปลอดภัย ปลอดโรค COVID 19 ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น 
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“เพื่อประชาชนจะนะสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข” การใช้ต้นทุนและทักษะเดิม ๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป  
จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือพัฒนาตนเอง สร้างคน สร้างทีมให้มีทักษะเดิม ๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป จึงเป็น
โอกาสที่เราจะได้ร่วมมือพัฒนาตนเอง สร้างคน สร้างทีมให้มีทักษะที่จำเป็น อดทนต่อสภาวะบีบคั้น เตรียมตัว
พร้อมและยอมรับความจริง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จับมือกันประคับประคองการดำเนินงานจน องค์กร
สาธารณสุขอำเภอจะนะสามารถรับมือกับระบาดของโรค COVID 19 ได้ดีและเป็นต้นแบบของการบริหาร
จัดการป้องกันควบคุมโรคได้ดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการดำเนินงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติงาน ร่วมมือกันของบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ด้วยความเข้าใจ เห็นใจกัน 
ปัญหาคลี่คลายได้ หมดความกังวลใจ ทำให้เกิดความรักความหวงแหนผูกพันองค์กรมากข้ึน 
 จากข้อมูลสรุปผลการทำงานแบบประเมินความสุขด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือ Happinometer 
กระทรวงสาธารณสุข และได้สรุปผลทั้ง 11 ด้าน พบว่ามี 5 ที่ประเมินแล้วมีค่าคะแนนลดต่ำลงจากเดิมอย่าง 
ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เช่น ด้านผ่อนคลายดี ด้านการงานดี และด้านสมดุลชีวิตกับการทำงาน ซึ่งมีความ
สอดคล้องและเป็นเหตุเป็นผลกัน แต่มีปรากฎการณ์ที่ไม่คาดคิดคือ ด้านความผูกพันมีระดับค่าคะแนนถึง  
ร้อยละ 88.8 สูงกว่าปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ได้มีการประเมินด้านความผูกพัน ซึ่งมีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 85 
ส่วนด้านอื่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีเพียงด้านเดียวคือด้านสุขภาพเงินดี ดังนั้น ความสุขขององค์กรสาธารณสุขอำเภอ
จะนะและภาคีเครือข่ายหน่วยบริการ ทั้ง 19 แห่ง คือการทำงานทุกวัน ภายใต้ข้อจำกัดที่มี และสามารถ
แก้ปัญหาหรือการจัดการกับปัญหาได้ ภายใต้การปรับตัวได้อย่างเหมาะสมสมคำที่ว่า คนสำราญ งานได้ผล  
คนมีความสุข ชุมชนสมานฉันท์ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 ผู้บริหารต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและการถ่ายทอดนโยบายให้ถึงหน่วยบริการและบุคลากร
อย่างทั่วถึงทุกระดับ มีแผนงานโครงการที่วัดกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ที่สอดคล้องดำเนินงาน  
ที่คล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุนและสื่อสารไปยังบุคลากร  
ทุกคนในหน่วยงาน ให้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน กำกับ ติดตามแก้ไข ในส่วนที่เป็นปัญหา บางครั้ง
ต้องสอนให้จำ ทำให้ดู ชูให้ชุมชนเห็น ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่เป็นผลสำเร็จ จึงจะเกิดผลลัพธ์องค์กร  
แห่งความสุขอย่างแท้จริง 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพาและหน่วยงานในสังกัด ได้ดำเนินการองค์กรแห่งความสุขมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในการดำเนินงานด้านการบริหารองค์กรและการให้บริการ โดยมีนโยบายที่ชัดเจน บุคลากรมีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และการดำเนินงานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติงานไม่โปร่งใส ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีความสุข 
ในการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการ โดยในปี 2562 มีการประเมินดัชนีความสุข
ของบุคลากรสังกัด สสอ.เทพา พบว่า ดัชนีความสุขของบุคลากร 9 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวม 71.05 ประชาชน 
มีความพึงพอใจในการรับบริการ ร้อยละ 90.43 และไม่พบเรื่องการร้องเรียน ทั้งนี้มีการน้อมนำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคม  ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคนครองตนด้วยค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และคุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ “รับผิดชอบ 
ต่อหน้าที่ (Accountability) ซื่อสัตย์ (Honest) สามัคคี (Harmony)” ซึ่งมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์
ของการดำเนินงานร่วมกัน จนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ส่งผล
ให้บุคลากรในองค์กรเห็นถึงคุณค่าของตนเองในการทำงาน เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรแห่งความสุข คุณภาพ  
คู่คุณธรรม และก่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข และบริหารงานภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงาน โดยยึดความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร 
2. นโยบายขององค์กรมีความชัดเจน มีการชี ้แจงและมอบนโยบายที ่ช ัดเจนทุกระดับ องค์กร  

มีเป้าหมายร่วมกัน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. องค์กรมีความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
4. ทีมงานและบุคลากรทุกคนในสังกัดมีความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร ในการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในการดำเนินงาน มุ่งมั่น เพียรพยายาม ตั้งใจ ในเป้าหมาย มีความพร้อมในการเรียนรู้ หมั่นหา
ความรู้และพัฒนาเพิ่มทักษะด้านต่างๆ และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์ วิชาชีพ งานที่
รับผิดชอบ และความถนัดอย่างต่อเนื่อง  

5. มีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 

1. สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง เช่น ค่าตอบแทนตามวิชาชีพควรให้
ตามวิชาชีพ ลักษณะงานและภาระงาน ไม่ควรพิจารณาตามสถานที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่สังกัด เช่น 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ลักษณะงาน ต้องควบคุมกำกับและลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับ รพ.สต. เพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  

2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงานให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
3. การดำเนินการภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ทำให้องค์กรต้องมีการปรับกิจกรรมและ

ดำเนินการภายใต้มาตรการ NEW-NORMAL ร่วมสร้างและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน 

692



เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด มีนานพพร นิลรัตน์ ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอระโนด  
มีบุคลากรทั้งสิ้น 63 คน มีการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข โดยมีคณะกรรมการระดับอำเภอ
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รพ.สต. ทุกแห่งและตัวแทนวิชาชีพในองค์กร ในปี 2564 มีการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน มีกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และรพ.สต. ทุกแห่ง มีการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ทุกแห่ง ร้อยละ 100 และมีการจัดทำแผนฯ กิจกรรมและการประเมินสุขภาวะองค์กรในหน่วยงาน ร้อยละ 100  
 2. สสอ.ระโนด มีกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนฯ ที่สำคัญ ดังนี้ 
 -กิจกรรม “สุขวันศุกร์” เพื่อให้บุคลากรมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงานร่วมกันในหน่วยงาน 
 -กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บุคลกรมีส่วนร่วมทุกคน 
 -ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญในบุคลากร เช่น การไหว้ การแต่งกาย 
 -ส่งเสริมกิจกรรมสถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงานในสถานบริการทุกแห่ง ร้อยละ 100 
 -ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากร 
 -ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากร เช่น การให้ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
โรคโควิด 19 ในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค 
 -ส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมเป้าหมายขององค์กร โดยการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมของบุคลากร 
 -ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 1. การจัดทำแผนองค์กรแห่งความสุขแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากร 
 2. การร่วมกันขับเคลื่อนโดยผู้บริหารและคณะทำงาน 
 3. การมีกิจกรรมต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงาน 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการทำงานของบุคลากรผู้รับผิดชอบและผู้บริหาร 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรตัภูม ิจังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

1) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ผ่านการประชุมชี้แจงเนื่องจากการดำเนินงานโครงการองค์กร 
แห่งความสุข Happy Workplace เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับบุคลากร ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการประชุมชี้แจง
ทำความเข้าใจให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้รับทราบถึงหลักการ เหตุผล และขั้นตอนการดำเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกัน  

2) การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างการเป็นผู้รับผิดชอบให้เกิดการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน 
โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แต่ละกลุ่มงานในกิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงาน
ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแผนงาน รูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละประเภทกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

3) การสร้างแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิจึงได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ 
โดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ ดังผลลัพธ์ระดับบุคคล
ข้างต้น 

ซึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  ถึงแม้จะมีระบบการบริหารงานสายการบังคับบัญชา
แบบผู้บริหารงาน/หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน  แต่บุคลากรในองค์กรทุกคนก็มีความสัมพันธ์  มีความผูกพัน
แบบพ่ีน้อง มีการสอนและช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน  มีความเข้าอกเข้าใจ ให้ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน 
ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานเนื่องจากการสร้างสุขในแต่ละมิติ ไม่สามารถบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามได้ นอกจาก
บุคลากรจะมีความเข้าใจในกิจกรรมสร้างสุขต่างๆ และมีความเข้าใจตนเองพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและ
สนับสนุน เพื่อสร้างสุขให้ตนเองและคนรอบข้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรับตัวให้เข้ากับ
สิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อีกทั ้งยังกระตุ ้นให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ภายในองค์กร (Knowledge 
Management) อันเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสุข  มีคุณภาพ และต่อเนื่อง
ยั่งยืน ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  จะทำให้ บุคลากรทุกคน 
ในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รู้ เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดและต่อยอดความรู้ที่ได้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ต่อไป  
 นอกจากนั้นผู้บริหาร ยังให้ความสำคัญของจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานตามความต้องการของแต่ละบุคคลตามความเหมาะสม ซึ่งส่งผลให้บุคลากร  
มีความสุขในการทำงาน ไม่เกิดความเครียด คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญ อันจ ะ
ขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
การดำเนินงานจะให้สำเร็จได้  จะต้องมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดี  และมีความสุข

ในการทำงานได้นั้น คือ  
(1) การจัดสมดุลชีวิตของคนในการทำงานให้มีความสุข (Happy  People) เป็นมืออาชีพ  สร้างการ 

มีศีลธรรมอันดีงาม ความเอ้ืออาทรต่อตนเองเพ่ือนร่วมงาน และคนอื่น ๆ 
(2) สร้างที่ทำงานให้น่าอยู่ (Happy  Workplace) มีความปลอดภัย มีการดูแลความสุขในการทำงาน

ของบุคลากร  ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ด้วยกัน  และมีการพัฒนางานร่วมกัน 
(3) การทำงานเป็น (Happy  Teamwork) 
ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ข้อนี้  ทุกคนในองค์การ จะต้องให้ความสนใจ ร่วมมือกัน เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ให้ประสบความสำเร็จ  ถึงแม้ว่าจะเจอปัญหา  และอุปสรรค  หากทุกคนมีความรักสามัคคีในองค์กรแล้ว   
ก็สามารถทำให้หน่วยงานของตนเอง  บรรลุสู่องค์กรแห่งความสุขได้ 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาและความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  จึงจะก่อให้เกิดความรักความผูกพัน และส่งผลให้เกิดความสุข  
ในการทำงาน ระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญกำลังใจในด้านต่างๆ ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ  
ต่อความผูกพันองค์กร และควรมีการพัฒนา  แก้ไขปรับปรุงส่วนด้อยอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีระบบการบริหารงานสายบังคับบัญชา  
แบบหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้สายการบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์หรือสายใย
ผูกพันแบบพี่สอนน้องที่เป็นเหมือนตาข่ายที่โยงใยความสัมพันธ์ที่ฝังเน้นและถือเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญ
ประการหนึ ่ง และเป็นการทำงานที ่ต ้องอาศัยความเข้าใจ ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย  
ทุกหน่วยงานเนื่องจากการสร้างสุขในแต่ละมิติ ไม่สามารถบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามได้ นอกจากบุคลากร  
จะมีความเข้าใจในกิจกรรมสร้างสุขต่าง ๆ และมีความเข้าใจตนเองพร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน 
เพ่ือสร้างสุขให้ตนเองและคนรอบข้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม 
 การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้องค์กร (Knowledge Management) เป็นกระบวนการสำคัญที ่จะช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสุขและมีคุณภาพ ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ จากความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) 
ที่ได้รับการรวบรวม สร้าง พัฒนาให้เป็นระบบ และกระจายความรู้ไปให้ทั่วองค์กร ให้ทุกคนในองค์กร สามารถ
เข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ ต่อยอดความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ซึ่งหาก
บุคลากรทุกคนสามารถเรียนรู้และเปิดใจตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งองค์กร และเกิดความยั่งยืนเพราะเป็นการ
สร้างสุขที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 และนอกจากนั้นผู้บริหาร ยังให้ความสำคัญต่อบุคลากรจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากรจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานตามความ
ต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญอีกประเด็นคือ บุคลากรมีความสุขจากการทำงานในองค์กร คือ สภาพ
จิตใจไม่เครียดกับการทำงาน คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญ เป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนให้
องค์กรประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 บุคลากรในองค์กรคือคนสำคัญที่จะต้องเป็น “คนมีคุณค่า” โดยใช้กระบวนการสร้างความสมดุล 
ในการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมของบุคลากรในองค์กร (Happy People 
Happy Home Happy Teamwork) ในระยะสั้น ๆ อาจมีการเลือกที่จะพัฒนาหรือจัดกิจกรรม/ โครงการ 
สำหรับบุคลากรในด้านที่มีความสุขน้อยก่อน ซึ่งก็คือด้านสุขภาพการเงินดี สุขภาพดี โดยให้บุคลากรในองค์กร
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในการจัด
กิจกรรมและจัดกิจกรรม/โครงการ และนำผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรมาจัดเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรต่อไป 
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 ทุกคนในองค์กร ให้ความสนใจให้ความร่วมมือ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าทุกคน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทุก ๆ กิจกรรม โดยสมัครใจ เช่น การดำเนินงาน
ชมรมจริยธรรมคุณธรรม การทำจิตอาสา และทุก ๆ คน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถดำเนิน
กิจกรรมสร้างสุขได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การกำกับติดตามของคณะกรรมการ HRP และคณะกรรมการของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินอย่างต่อเนื่องหลายปี 
บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันในองค์กร และมีความสุขในการทำงาน ระบบสวัสดิการถือว่า
เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กร และควรมีการพัฒนานักสร้างสุขอย่างต่อเนื่อ ง และควรมี 
แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมอ่ม จังหวัดสงขลา 

 
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
 การดำเนินงานและการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มีระบบการบริหารงานสายการบังคับบัญชา
แบบหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้สายการบังคับบัญชาจะเป็นแนวดิ่ง แต่ก็มีความสัมพันธ์หรือสายใย
ผูกพันแบบพี่สอนน้องที่เป็นเหมือนตาข่ายที่โยงใยความสัมพันธ์ที่ฝังเน้นและถือเป็นค่านิยมองค์กรที่สำคัญ
ประการหนึ่ง และเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความเข้าใจ ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน
เนื่องจากการสร้างสุขในแต่ละมิติ ไม่สามารถบังคับให้บุคลากรปฏิบัติตามได้ นอกจากบุคลากรจะมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมสร้างสุขต่าง ๆ และมีความเข้าใจตนเองพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพื่อสร้างสุขให้
ตนเองและคนรอบข้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร (Knowledge Management) เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
องค์กรให้มีความสุขและมีคุณภาพ ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
จากความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่ได้รับการ
รวบรวม สร้าง พัฒนาให้เป็นระบบ และกระจายความรู้ไปให้ทั่วทั้งองค์กร ให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึง
ความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ต่อยอดความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ซึ่งหากบุคลากรทุกคน
สามารถเรียนรู้และเปิดใจตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จะสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งองค์กร และเกิดความยั่งยืนเพราะเป็นการสร้างสุขที่เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง 
 และนอกจากนั้นผู้บริหาร ยังให้ความสำคัญต่อบุคลากรจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญอีกประเด็นคือ บุคลากรมีความสุขจากการทำงาน  
ในองค์กร คือ สภาพจิตใจไม่เครียดกับการทำงาน คิดว่าตนเองคือส่วนหนึ่งขององค์กรที ่มีความสำคัญ  
เป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 บุคลากรในองค์กรคือ คนสำคัญที่จะต้องเป็น “คนมีคุณค่า” โดยใช้กระบวนการสร้างความสมดุล  
ในการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมของบุคลากรในองค์กร (Happy People 
Happy Home Happy Teamwork) ในระยะสั้น ๆ อาจมีการเลือกที่จะพัฒนาหรือจัดกิจกรรม/ โครงการ 
สำหรับบุคลากรในด้านที่มีความสุขน้อยก่อน ซึ่งก็คือด้านสุขภาพการเงินดี สุขภาพดี โดยให้บุคลากรในองค์กร 
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในการ  
จัดกิจกรรม/โครงการ และนำผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรมาจัดเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาองค์กรต่อไป 

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างต่อ เนื่อง
หลายปี บุคลากรในองค์กรจึงจะเกิดความรักความผูกพันในองค์กร และมีความสุขในการทำงาน ระบบ
สวัสดิการถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความผูกพันองค์กร และควรมีการพัฒนานักสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง 
และควรมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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เรื่องราวของความสำเร็จ (Success Story) การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

“สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่สู่ความ Happy ในอนาคต ประจำปี 2564” 

ความเป็นมา 
 ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด โรคมะเร็ง และภาวะกระดูกพรุน เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมาเป็นแบบสังคมเมืองที่มีความซับซ้อน ทำให้คนมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น มีกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายน้อยลง พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ตะวันตก รับประทานอาหารที่มีไขมันและสารปรุงแต่งที่มีผลต่อสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มที่มีความหวาน
มากขึ้น พฤติกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการไม่ออกกำลั งกายเป็น
ปัจจัยให้เกิดปัญหาหนักเกิน ภาวะอ้านลงพุงและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ในการดูแล
รักษาเป็นจำนวนมากและยังทำให้สมรรถภาพทางกายลดลง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดในคนหลายกลุ่มหลาย
อาชีพ ไม่เว้นแม้แต่บุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพดี 
ก็ยังพบว่า มีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมขึ้น 
 จากผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที ่ปี 2561 – 2563 พบกลุ ่มเสี ่ยงโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง 70.86%, 
62.50% และ 74.83% กลุ่มป่วย 5.30%, 4.61% และ 5.30% กลุ ่มปกติ 23.84%, 32.89% และ 19.87% 
ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มสี่ยงยังสูงและไม่มีแนวโน้มลดลงที่ชัดเจน และจากผลการประเมินความเครียดของเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร พบว่าระดับความเครียดปกติ 90%, 83.2% และ 79.69% 
ความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 6.66%, 12.0% และ 14.63% ความเครียดสูงกว่าปกติปานกลาง 3.33%, 
4.0% และ 4.06% ความเครียดสูงกว่าปกติมาก 0%, 0.8% และ 1.62% จากการสำรวจข้อมูลการออกกำลัง
กายของเจ้าหน้าที่พบว่า เจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย 82.01% และที่ออกกำลังกายเป็นประจำและต่อเนื ่อง 
คือ ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 3 – 7 ครั้งต่อสัปดาห์ มีเพียง 23.02% 
 สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจของบุคลากรมีความสำคัญ เจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร ได้มีการเฝ้าระวังติดตามการตรวจสุขภาพและตรวจตามความเสี่ยง  
ในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ และมีการตรวจเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย  
ในการทำงาน จากผลการตรวจสุขภาพบุคลากรตามความเสี่ยง ปี 2563 ผลการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
พบว่าร้อยละ 38.9 ต้องเฝ้าระวัง และร้อยละ 55.6 ผลปกติ ทั้งนี้ ในรายที่มีความผิดปกติได้มีการส่งพบแพทย์
เฉพาะทางและพิจารณาการรักษา และในรายที่ต้องเฝ้าระวังได้มีการเน้นการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง การจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันความเสี่ยง การปรับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและ  
ลดปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน 
 เพื่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยใช้หลัก 3อ 2ส บุคลากรได้รับการตรวจและประเมินสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 
ประเมินสุขภาพจิต ได้รับการส่งเสริมป้องกันและรักษาตามสภาพปัญหาที่กำลังเผชิญอยู ่ ให้สามารถ  
ลดความเสี่ยงและป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและกลุ่มป่วยสามารถควบคุมอาการของโรคไม่ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ อีกทั้งสามารถพัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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ไปยังผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง และเพื่อคุณภาพชีวิตและความสุข  
ในการทำงานต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

อำเภอสิงหนคร 
2. เพื่อเฝ้าระวังและประเมินภาวะสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
4. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
5. เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้

ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 

เป้าหมาย 
1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง และตรวจสมรรถภาพทุกคน 
2. กลุ่มเสี่ยงสามารถลดภาวะเสี่ยงได้อย่างน้อย 1 อย่าง (BMI BP Hct FBS CHO/TRI) 
3. กลุ่มป่วยรายใหม่ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เกินร้อยละ 5 
4. มีหน่วยงานต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร ตรวจสุขภาพประจำปี 160 คน และตรวจ
สุขภาพตามความเสี่ยง 30 คน  

วิธีดำเนินงาน 
กลวิธีที่ 1 เพื่อเฝ้าระวังและประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร 

 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของบุคลากร 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจสุขภาพ 
2. สำรวจ จัดทำรายชื่อบุคลากร 
3. จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพตามวัน และเวลาที่กำหนด 

ขั้นดำเนินการ 
1. จัดเตรียมเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำแฟ้มบันทึกสุขภาพ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 
3. ตรวจสุขภาพตามแนวทางที่กำหนด 
4. ติดตามผลการตรวจ และการดูแลสุขภาพ 
5. ติดตามกลุ่มเสี่ยง 3, 6 เดือน 
6. สรุปผลการตรวจสุขภาพ 
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กลวิธีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
ขั้นเตรียมการ 

1. สำรวจ จัดทำรายชื่อบุคลากร 
2. แจ้งกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเข้าระบบการอบรมตามวัน และเวลาที่กำหนด 

ขั้นดำเนินการ 
1. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ 
2. ประสานและเชิญวิทยากร 
3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ 
4. ตรวจสุขภาพบุคลากร 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกำลังกาย 
6. ตรวจความยืดหยุ่นของร่างกาย 

กิจกรรมที่ 3 ประกวดกิจกรรมการออกกำลังกายประกอบเพลง 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 
ขั้นดำเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการคลินิกไร้พุง 
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสิน 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. ประสานงานการใช้ห้องประชุม 
5. ประสานและเชิญคณะกรรมการตัดสิน 
6. ตัดสินและสรุปผลการประกวด 
7. ประกาศผลการประกวด 
8. มอบโล่รางวัล 

กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ กิน ผ่อนคลาย ออกกำลังกายสลายไขมัน 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชาสัมพันธ์ 
ขั้นดำเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการคลินิกไร้พุง 
2. ประสานงานการใช้ห้องประชุม 
3. นำเสนอความรู้เรื่องอาหารคลีน พร้อมเมนูการทำอาหาร 
4. เจ้าหน้าที่นำอาหารมารับประทานร่วมกัน 
5. ร้องเพลงคาราโอเกะ 
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3อ 2ส 
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กิจกรรมที่ 5 พบปะกลุ่มเสี่ยง 
ขั้นเตรียมการ 

- แจ้งกลุ่มเสี่ยง 
ขั้นดำเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการคลินิกไร้พุง 
2. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. ประสานงานขอให้ห้องประชุม 
5. จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 2 เดือนครั้ง 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมคระกรรมการดำเนินงานคลินิกไร้พุง 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประสานขอใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลสิงหนคร 
2. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด 
3. จัดเตรียมเอกสาร/ วาระการประชุม 

ขั้นดำเนินการ 
1. เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสิงหนคร 
2. ประชุมคระกรรมการตามวาระการประชุม 
3. สรุป/ บันทึกรายงานการประชุม 

สถานที ่
 - ห้องประชุมโรงพยาบาลสิงหนคร 

การประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)/ วิธีการ
ติดตามนิเทศควบคุมกำกับ 

เครื่องมือ/วิธีการ เกณฑ์ 

1. เพ่ือเฝ้าระวังและ
ประเมินภาวะสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรและออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการดูแล
สุขภาพตนเองอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

1. บุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพและตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยง 100% 
2. กลุ่มเสี่ยงลดความเสี่ยงได้
อย่างน้อย 1 อย่าง 
3. กลุ่มป่วยรายใหม่ไม่เกิน 5% 
4. หน่วยงานต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
5. ผู้นำออกกำลังกาย 
ทุกหน่วยงาน 

1. แบบรายงานและผลการ
ตรวจสุขภาพ 
2. แฟ้มบันทึกสุขภาพ 
3. ผังแนวทางในการตรวจ
สุขภาพเจ้าหน้าที่ 
4. แนวทางการดูแลสุขภาพ
บุคลากรแยกตามกลุ่ม ปกติ 
เสี่ยง ป่วย 
5. มีแกนนำในการดูแลสุขภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน 
6. มีผู้นำออกกำลังกายทุกวัน
พุธ 

100% 
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วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)/ วิธีการ
ติดตามนิเทศควบคุมกำกับ 

เครื่องมือ/วิธีการ เกณฑ์ 

6. บุคลากรมีการออกกำลังกาย
อย่างน้อย 30 นาที อย่างน้อย 
5 ครั้งต่อสัปดาห์ 

7. เสียงตามสายความรู้ด้าน
สุขภาพทุกวันพุธ 

2. เพ่ือให้บุคลากร
สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้ประชาชนได้รับรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ออกกำลังกายท่ีเหมาะสม
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านสุขภาพ 

1. ผู้รับบริการและญาติมีส่วน
ร่วมในการออกกำลังกาย 
2. มีการประชาสัมพันธ์การ
ออกกำลังกายทุกวันพุธใน
สถานบริการและออกกำลังกาย
ในกิจกรรมชมรมต่าง ๆ  

1. มีการสร้างกระแสการออก
กำลังกายทุกวันพุธ 
2. มีการให้ความรู้เรื่องการออก
กำลังกายแก่ผู้รับบริการและ 
ในชุมชน 

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขในการทำงาน 
1. บุคลากรตรวจสุขภาพ 100% 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงสามารถลดภาวะเสี่ยงได้อย่างน้อย 1 อย่าง 
3. มีหน่วยงานต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. กลุ่มป่วยรายใหม่ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่เกิน 5% 

ผลการดำเนินงาน 
 จากผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร ได้รับการพัฒนา 
องค์ความรู้และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ร้อยละ 100 ได้รับการประเมินภาวะสุขภาพและลดความเสี่ยง
จากการทำงานร้อยละ 100 (จากการเก็บสถิติ เนื่องจากบุคลากรบางท่าน ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปี  
กับทางสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา หรือตามความต้องการในการบริการ) บุคลากรมีการดูแลสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม ร้อยละ 95.04 มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร้อยละ 
72.80 เนื่องภาระงาน และสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพได้ 

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
จากผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากรและสุขภาวะองค์กร รวมทั้งการพิจารณาจุด 

ที่น่าจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสุขด้านต่าง ๆ ตามกระบวนการจัดทำแผนสร้างสุข โดยพิจารณา
จัดทำแผนงาน/โครงการที ่สามารถดำเนินการได้ในภาพรวมของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
สิงหนคร จึงได้จัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนความสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร จึงได้จัดทำ
แผนขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการขับเคลื่อนความสุขของ หน่วยงาน หรือจะพิจารณาจัดทำแผนงาน/ 
โครงการอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานที่นอกเหนือจาก กิจกรรมในแผนนี้ไปดำเนินการได้ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการเป็นองค์กรแห่งความสุข การดำเนินงานในขั้นตอนแรกต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลความสุขขององค์กร เมื่อได้ผลลัพธ์จากการประเมิน คณะกรรมการตามคำสั่งบริหารองค์การแห่งความสุข 
(Happy Organization Board) นำข้อมูลที่ได้เปอร์เซ็นต์อยู่ในระดับน้อยมาปรับในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น  

ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขอย่างย่ังยืน 
 เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำระบบการประเมิน ความสุขขององค์กร 
Happinometer ซึ ่งตอนนี ้ได้มีการยกเลิกการใช้ไปแล้ว จึงทำให้การดำเนินงานในส่วนของหน่วยงาน 
ในกระทรวงสาธารณสุข ต้องจัดทำแบบสอบถามความสุขขององค์กรเอง ซึ่งหัวข้อคำถามอาจจะไม่ตรงต ามที่
ส่วนกลางต้องการ และหลายหน่วยงานย่อมมีข้อคำถามที่แตกต่างกันออกไป จึงมีข้อเสนอว่าให้ทางส่วนกลาง
ของกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแบบประเมินผ่านระบบในรูปแบบเดิม จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นหัวข้อเดียวกัน  
ทั้งประเทศ ทางส่วนกลางเองจะสามารถเช็คข้อมูล รวมไปถึงผลลัพธ์ได้เลย  เป็นการลดระยะเวลาของการ
ดำเนินการส่งข้อมูล  
 
 
 
 

705



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706



เกณฑอ์งค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเปน็ต้นแบบ กระทรวงสาธารณสุข 
 

นิยาม 
 องค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่มีกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบได้แก่ คนทำงานที่มีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่และ
ชุมชนสมานฉันท์ 
 

คำชี้แจง  
1. เกณฑ์องค์กรแห่งความสุข กระทรวงสาธารณสุข ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 
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 และการสื่อสารภายในหนว่ยงาน 

 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………………………………………………………… 

หมายเหตุ : ขอให้หน่วยงานจัดสง่ผลการดำเนินงานองค์กรแหง่ความสขุ พร้อมแนบคลปิวีดิโอ (ถ้ามี) มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spd.happymoph@gmail.com ภายใน 15 สิงหาคม 2564 
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ที่ปรึกษา 
นายแพทยส์ุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

บรรณาธิการ 
นางธิติภัทร  คูหา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ 
นางสาวนริศรา เสนารินทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวธญัจิรา เพญ็สิรกิุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวจิราพร  อิทธิชัยวัฒนา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวรัชนก  พิมพส์ะอาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธีรทัต บูรณวิเศษกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
       

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ 
งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ 
กลุ่มพัฒนาและขับเคลือ่นนโยบายด้านสุขภาพ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์: 0 2590 2459 
E-mail: spd.happymoph@gmail.com 



People Excellent 
Bright Spot

สู่ความเป็นเลศิ
การบรหิารจดัการกําลงัคนสุขภาพ 
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