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สารบัญ

บทนา
คู่มือตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ (นาร่อง-โรงพยาบาล)
การตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐด้วย Happy Public-Organization Index
ด้วยความคิดริเริ่มของสานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ภายใต้การสนับสนุนของ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งปรารถนาจะช่วยให้องค์กร
ของท่านได้รับประโยชน์จาก
1. เรียนรู้ การสร้างสุขภาวะในองค์กรจากการพัฒนาปัจจัยต่างๆ
2. เอาใจใส่ ระดับสุขภาวะขององค์กรของท่านว่าอยู่ระดับใด ซึ่งหากมีการสารวจ
ครั้งต่อ ๆ ไปสามารถเปรียบเทียบพัฒนาการได้ด้วยตนเอง
3. พัฒนา นวัตกรรมสร้างสุขและปัจจัย ที่เอื้อให้คนเกิดความสุขทาให้องค์ก ร
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

แนวความคิดหลักของ Happy Public-Organization Index
Happy Public-Organization Index คือ ดัชนีสะท้อนสภาวะปัจจัยที่เอื้อให้คน
เกิดความสุขซึ่งองค์กรสามารถตรวจสอบระดับสุขภาวะในองค์กรได้ด้วยตนเอง

เรื่อง

หน้า

รูปแบบเครื่องมือ

1

คุณลักษณะของเครื่องมือ

1

แนวทางการใช้เครื่องมือตรวจสอบสุขภาวะองค์กร

1

ส่วนที่ 1 บันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

4

ส่วนที่ 2 นิยามคาสาคัญที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ

5

ส่วนที่ 3 ตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐด้วยตนเอง

6

ข้อเสนอแนะ

16

ส่วนที่ 4 การประมวลผลและแปลความหมาย

17

รูปแบบของเครื่องมือ
1. เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ด้วย Happy Public-Organization
Index (ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้)
2. โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐออนไลน์ เข้าใช้งานได้ที่
http://hpi.bcnnon.ac.th
บุ ค คลที่ ค วรใช้ คู่ มื อ นี้ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร นั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การเจ้าหน้าที่ คณะทางานสร้างสุขในองค์กร หรือผู้ที่ทางานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
บุคลากรในองค์กร

คุณลักษณะสาคัญของเครื่องมือ
1. ดัชนีสุขภาวะภาครัฐที่พัฒนาขึ้น มีจานวน 27 หัวข้อย่อย
2. ผลการตรวจสอบฯจะแสดงสถานะของผลการดาเนินงานตามกระบวนการ
ที่เชื่อว่าจะส่งผลต่อสุขภาวะของคนในองค์กร โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ระดับการพัฒนา
และคาแนะนา

แนวทางการใช้เครื่องมือตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ
วิธีที่หนึ่ง การใช้เอกสารคู่มือตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ด้วยHappy PublicOrganization Index
- ผู้บริหารองค์กร หรือคณะทางานร่วมกันตรวจสอบปัจจัยสร้างสุขทีละประเด็น
ตามคู่มือตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ
- ระหว่ า งการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ของปั จ จั ย รายข้ อ ควรสร้ า ง
บรรยากาศให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มงาน/แผนก/ฝ่ายต่างๆ อย่างรอบด้าน
รวมทั้งการนาผลการสารวจที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพูดคุย และใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
หน้ า 1

เช่น บันทึกสรุปการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุขของบุคลากร ข้อมูล รอบเอว/สัดส่วนเอว
ต่อสะโพก/ผลการตรวจทางคลินิก การสารวจความพึงพอใจ การวัดการจัดการความเครียด
ของบุคลากร เป็นต้น
- ร่วมกัน สรุ ปผลคะแนนรวม โดยพิจ ารณาถึ ง ประเด็ นที่ ไ ด้ค ะแนนต่าว่า เป็ น
เพราะสาเหตุใด และเกี่ยวข้องกับความสุขของคนส่วนใหญ่ในองค์กรหรือไม่ หากเกี่ยวข้อง
ควรจะปรับปรุงด้วยวิธีการอย่างไร หรือนาเสนอให้บุคคลที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบได้รับรู้
เพื่อดาเนินการต่อไป
วิ ธี ที่ ส อง การบั น ทึ ก ผ่ า นโปรแกรมตรวจสอบสุ ข ภาวะ ภาครั ฐ ออนไลน์
http://HPI.bcnnon.ac.th
- การตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ด้วย “โปรแกรมตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ”
ต้องทาการบั นทึก ผ่านระบบออนไลน์ ผลดี ก็คือ โปรแกรมจะช่ว ยประมวลผลจากการ
ตรวจสอบให้ทันที และแสดงกราฟเส้นเปรียบเทียบผลกับองค์กรทั้งหมดในฐานข้อมูล
- ระหว่ างการตรวจสอบฯ คณะทางานสร้ างสุ ขจะสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากการนาผลที่ไ ด้และคาแนะนา จากโปรแกรมฯมาพิจารณาร่วมกัน ทาให้เกิด
ความคิดระหว่างการสนทนาและหากมีการนาข้อมูลจากกลุ่มงาน/แผนก/ฝ่ายต่างๆ มาใช้
ในการพิจารณาอย่างรอบด้านก็จะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากใช้กระบวนการนี้มากยิ่งขึ้น
- สามารถสั่งพิมพ์รายงานผลการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ไว้เป็นเอกสารเพื่อ
ทารายงานสรุปผล ประกอบกับข้อเสนอแนะที่จัดทาระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆหรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนาโครงการสร้างสุขในองค์กร เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการทางานต่อไป
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากดัชนีสุขภาวะภาครัฐ คือ “กระบวนการใช้” มากกว่า
“ผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบฯ” ดังนั้น ผู้ที่นาเครื่องมือนี้ไปใช้ ควรให้ความสาคัญกับ
หน้ า 2

“กระบวนการใช้ ” โดยพิ จ ารณาว่ า จะก าหนดวิ ธี ก ารใช้ อ ย่ า งไร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสุขที่เหมาะสมกับองค์กร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง “เครื่องมือ
สร้างการเรียนรู้” และ“เครื่องมือช่วยให้เกิดการสื่อสาร” ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
องค์กรเกี่ยวกับการสร้างสุขในองค์กรของตนเอง

1. ใช้เป็น “เครื่องมือสร้างการเรียนรู้”
ควรเน้ น ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความคิ ด ในกลุ่ ม คณะท างานอย่ า ง
กว้างขวาง เพื่อการสร้างความคิดใหม่ๆ สาหรับพัฒนาคนในองค์กร และหาวิธีใน
การน าความคิ ด เหล่ า นี้ ไปท าให้ เ ป็ น จริ ง ตามบริ บ ทขององค์ ก ร ด้ ว ยการใช้
กระบวนการมี ส่ว นร่ วมในการพัฒ นาองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข (Happy PublicOrganization) อาทิ เน้ นการฟัง คนอื่ นด้ วยความตั้ ง ใจ ให้ ข้อเสนอแนะแบบ
สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดด้วยใจเป็นกลาง เพื่อปรับปรุงกระบวนสร้างสุขใน
องค์กรให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

2. ใช้เป็น “เครื่องมือช่วยให้เกิดการสื่อสาร”
ผลการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ ด้วย Happy Public-Organization
Index ทาให้ทราบระดับปัจจัยการสร้างสุขขององค์กร โดยผลการคานวณตาม
คู่มือ ฯ หรื อผลการประมวลด้ว ยโปรแกรมตรวจสอบสุข ภาวะภาครั ฐออนไลน์
มีการแสดงผล ดังนี้
(1) ระดับการจัดปัจจัยสุขภาวะในภาพรวมขององค์กร เป็นค่าคะแนนรวม
แสดงด้วยค่าร้อยละที่สะท้อนถึงระดับการจัดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างสุข
ให้กับพนักงานหรือบุคลากรในองค์กร
หน้ า 3

(2) การจาแนกจัดกลุ่มองค์กร 4 กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กรที่น่าปลื้มที่สุด
กลุ่มองค์กรที่กาลังพัฒนา กลุ่มองค์กรที่ต้องเพิ่มความใส่ใจ และกลุ่มองค์กรที่ต้อง
รีบปรับปรุง ซึ่งจะทาให้องค์กรรับทราบระดับการพัฒนาว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด
และองค์กรควรให้ความสาคัญในเรื่องใดบ้างและเรื่องใดที่ควรเร่งรัดดาเนินการก่อน
ดังนั้นการนาผลดังกล่าวมาใช้สื่อสารอย่างเหมาะสมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะช่วย
สร้างความเข้าใจในการเลือกกิจกรรมที่ ดีและเหมาะสมกับธรรมชาติของบุคลากร
ในองค์กร พัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง มีการใส่ใจความต้องการของ
ทุกฝ่าย และตอบสนองคนส่วนใหญ่
การตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ จึง เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยสร้างให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับคณะทางานสร้างสุขในองค์กร คณะทางาน
สร้างสุข องค์กรด้ วยกันเอง คณะท างานสร้ างสุขในองค์กรกั บบุคลากร รวมทั้ ง
ระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารองค์กร

พร้อมแล้ว.. เรามาเริ่มต้นศึกษาวิธีบันทึกข้อมูลกันได้เลย ……..
ส่วนที่ 1 บันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
คาชี้แจง กรุณาเติมข้อมูลองค์กรของท่านในช่องว่างหรือทาเครื่องหมาย ในช่อง 
ตามความเป็นจริง
1. ชื่อผู้บันทึกข้อมูล
2. วัน เดือน ปี ที่ประเมิน
3. ชื่อองค์กร
4. ที่อยู่
โทรศัพท์องค์กร
โทรสาร
มือถือผู้บันทึกข้อมูล
5. จานวน บุคลากร (คน)
หน้ า 4

6. กิจกรรมสร้างสุขที่องค์กรทามาแล้วมีดังนี้(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กีฬา  ท่องเที่ยว  บาเพ็ญประโยชน์  ทาบุญ/พัฒนาจิตใจ
 สร้างความสัมพันธ์
 อบรมการดารงชีวิต  จัดงานตามเทศกาล
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................
7. องค์กรท่าน ได้เริ่ม “กิจกรรมสร้างสุข” อย่างไร?
ดาเนินการเอง  ได้แนวคิดจาก สสส. อื่นๆ (ระบุ).....................................
8. บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขตามข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่เคยเลย  อบรม/ รับฟังแนวคิด เป็นวิทยากร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขับเคลื่อนนโยบาย ร่วมรณรงค์ อื่นๆ(ระบุ)……….………...……….………..

ส่วนที่ 2 นิยามคาสาคัญที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ
1. สุขภาวะองค์กรภาครัฐ หมายถึง องค์กรภาครัฐที่มีการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทางานโดยใช้กระบวนการบริหารจัด การที่มีคุณ ภาพ การจัด สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุข
ส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ-จิตสังคม-จิตวิญญาณ และปัญญา และมีผลลัพธ์ที่ทาให้บุคลากรเกิดความ
ภาคภูมิใจและผูกพันองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างเป็นสุข และ มีคุณภาพชีวิตการ
ทางานที่ดี
2. ความสมดุลของการดาเนินชีวิตกับการทางาน (ข้อ 16) หมายถึง การจัดสรรเวลาใน
การดาเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสาหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเองโดยปัจจัยสาคัญที่มี
ส่วนกาหนดการรับรู้ ถึง ระดั บความสมดุ ล คือ ความรู้ สึกว่ าตนมีอ านาจที่ จะจั ด การภาระงาน
กิจกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ และบริหารเวลาที่จะใช้ใ นการปฏิบัติงานให้เหมาะกับสภาพความ
ต้องการของตนเอง
3. ผู้นาสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง (ข้อ 17) หมายถึง รูปแบบของพฤติ
กรรรมกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสุขในองค์กรชักจูงโน้มน้าวให้คนในองค์กรมี
ส่วนร่วมในการสร้างความสุขในการทางาน
4. ผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร (ข้อ 18) (น้อยกว่าร้อยละ 25
ร้อยละ 25-50, ร้อยละ 51-75, มากกว่าร้อยละ 75) หมายถึง การดาเนินการและสนับสนุนการ
ดาเนินงานในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เป็นผูน้ าการ
หน้ า 5

เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะองค์กร การสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่เอื้อต่อการ
ทางานที่สมดุลทั้งในองค์กร ปฏิบัติการและในองค์กรภาครัฐอื่น การผลักดันให้เกิดหน่วยปฏิบัติใน
องค์ กรหรื อมีโ ครงสร้างองค์ก รภาครั ฐที่ เอื้อ ต่อ สุข ภาวะองค์ กร และการพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผลของระบบสุขภาวะองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตการทางาน และความสมดุลระหว่างชีวิติกับงานตามกรอบแนวคิดสุขภาวะองค์กร
5. การสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร (ข้อ 23) หมายถึง องค์กรมีรูปแบบ วิธีการ
เผยแพร่ส่งต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการสร้างสุขภายในองค์กร
6. การเรียนรู้ก ารสร้า งสุขในองค์ก ร (ข้อ 24) หมายถึง การจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิม่ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมที่ดี ลดความ
ขัดแย้ง รู้จักผ่อนคลาย มีพฤติกรรมในการบริการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตอาสา โดย
มุ่งให้เกิดองค์กรแห่งความผาสุก

ส่วนที่ 3 ตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐด้วยตนเอง
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่อง หน้าข้อ 1 - 5 ที่ตรงกับการดาเนินการของ
องค์กร จากนั้นนาตัวเลขคะแนนใส่ไว้ในช่องทางขวามือ
หัวข้อ
0) ระบบ
บริหาร
ผลตอบแทนที่
เหมาะสม

คะแนนสูงสุด
รายการตรวจสอบ
1. ไม่มีระบบบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. มีระบบบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสม (PLAN)
4
3. มีการจ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ (DO)
4. มีการตรวจสอบระบบบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสม (ตัวอย่าง)
(CHECK)
5. มีการนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบบริหาร
ผลตอบแทน (ACT)
หน้ า 6

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

เริ่มการตรวจสอบด้วยตนเอง --->>>
องค์ประกอบที่ 1 S: Success ความสาเร็จ ประกอบด้วย 2 ข้อ
1) องค์กรมี 1. ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
มาตรฐานเป็น 2. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA บันไดขั้นที่ 1 อายุการรับรอง
ที่ยอมรับของ
1 ปี
สังคม
3. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA บันไดขั้นที่ 2 อายุการรับรอง
1 ถึง 2 ปี
4. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA บันไดขั้นที่ 3 อายุการรับรอง
2 ปี
5. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA บันไดขั้นที่ 3 (reaccredit)
อายุการรับรอง 3 ปี
2) ความพึง 1. ผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ 20 มีความพึงพอใจในระดับ
พอใจของ
มากขึ้นไปหรือมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
1.00-2.49
2. ผู้รับบริการร้อยละ 21-40 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น
ไปหรือมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2.50-2.99
3. ผู้รับบริการร้อยละ41-60 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น
ไปหรือมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.00-3.50
4. ผู้รับบริการร้อยละ61-80 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้น
ไปหรือมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.51-4.25
5. ผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป หรือมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4.26-5.00
หน้ า 7

คะแนน
สูงสุด

คะแนนสูงสุด
หัวข้อ
รายการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 2 A: Administration การบริหาร ประกอบด้วย 5 ข้อ
3) ระบบ 1. ไม่มีระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการ
ทางาน
และกลไก
บริหารผล 2. มีระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทางานและ
เป็นที่ยอมรับ
ตอบ
แทนการ 3. มีการดาเนินงานให้ผลตอบแทนการทางานตามระบบและ
กลไกที่วางไว้
ทางาน
4. มีการตรวจสอบระบบและกลไกการบริหารผลตอบแทนการ
ทางาน
5. มีการนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารผลตอบแทนการทางาน
4) ระบบ 1. ไม่มีระบบและกลไกการจัดสวัสดิการบุคลากร
และกลไก 2. มีระบบและกลไกการจัดสวัสดิการบุคลากรและ
เป็นที่ยอมรับ
การจัด
สวัสดิการ 3. มีการดาเนินงานให้สวัสดิการบุคลากรตามระบบและกลไก
ที่วางไว้
บุคลากร
4. มีการตรวจสอบระบบและกลไกการจัดสวัสดิการบุคลากร
5. มีการนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบและกลไก
การจัดสวัสดิการบุคลากร
5) ระบบ 1. ไม่มีระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากร
และกลไก 2. มีระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากรและ
เป็นที่ยอมรับ
การให้
รางวัลยก 3. มีการดาเนินงานให้รางวัลยกย่องบุคลากรตามระบบ
ที่วางไว้
ย่อง
บุคลากร 4. มีการตรวจสอบระบบและกลไกการให้รางวัลยกย่องบุคลากร
5. มีการนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบและกลไก
การให้รางวัลยกย่องบุคลากร
หน้ า 8

คะแนนสูงสุด
รายการตรวจสอบ
1. ไม่มีระบบและกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและ
เป็นที่ยอมรับ
3. มีการกาหนดเส้นทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
4. มีการปฏิบัติและตรวจสอบให้บุคลากรก้าวสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นตามเส้นทางพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
5. มีการนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบและกลไก
ในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
7) ระบบ 1. ไม่มีระบบและกลไกการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์กร
และกลไก
การสร้าง 2. มีระบบและกลไกการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
3. มีการดาเนินการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
เสริม
4. มีการตรวจสอบระบบและกลไกการสร้างเสริมคุณธรรม
คุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร
จริยธรรม 5. มีการนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงระบบและกลไกการสร้าง
ในองค์กร
เสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
องค์ประกอบที่ 3 B: Body & Mind สุขภาพกาย-ใจ ประกอบด้วย 9 ข้อ
8) การดูแล1. ไม่มีแนวทางในการดูแลความสุขของครอบครัวบุคลากร
ความสุข 2. มีแนวทางในการดูแลความสุขของครอบครัวบุคลากร
ของ
3. มีกิจกรรมการดูแลความสุขของครอบครัวบุคลากร
ครอบครัว 4. มีการประเมินแนวทางการดูแลความสุขของครอบครัว
บุคลากร
บุคลากร
5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทาง
และกิจกรรม

หัวข้อ
6) ระบบ
และกลไก
ของความ
ก้าว
หน้าใน
อาชีพ

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

9) การจัดการ 1. ไม่มีแนวทางการช่วยเหลือบุคลากรให้ทางานที่
บุคลากรให้ทางาน
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
ที่สอดคล้องกับ 2. มีแนวทางการช่วยเหลือบุคลากรให้ทางานที่สอดคล้อง
กับปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพ
3. มีการปฏิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือบุคลากรให้
ทางานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
4. มีการประเมินผลแนวทางช่วยเหลือบุคลากรที่มีปัญหา
สุขภาพ
5. มีการนาผลประเมินมาปรับปรุง พัฒนาแผนการ
ปฏิบัติงานตามแนวทาง
10) การประเมิน 1. ไม่มีแนวทางการประเมินสุขภาพของบุคลากร
สุขภาพของ
2. มีแนวทางการประเมินสุขภาพของบุคลากร
บุคลากร (ดัชนี 3. มีรายงานการประเมินผลสุขภาพของบุคลากร
มวลกาย/รอบเอว, 4. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของ
สัดส่วนเอวต่อ
บุคลากร
สะโพก, ผลการ 5. มีแนวทางส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ตรวจทางคลินิก,
ผลการประเมินสุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ผลการตรวจ
ของบุคลากร
สุขภาพประจาปี)

11) การส่งเสริม 1. ไม่มีแนวทางการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคลากร
พฤติกรรม
2. มีแนวทางการประเมินพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร
สุขภาพของ
3. มีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพสุขภาพของบุคลากร
บุคลากร
ประจาปี
4. มีการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของ
บุคลากร
5. มีแนวทางการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของบุคลากร

หน้ า 9

หน้ า 10

คะแนน
สูงสุด

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

12) การจัดการ 1. ไม่มีแนวทางการประเมินและจัดการความเครียดของบุคลากร
ความเครียด 2. มีแนวทางประเมินและจัดการความเครียดของบุคลากร
ของบุคลากร 3. มีกิจกรรมการประเมินและจัดการความเครียดของ
บุคลากร
4. มีการประเมินกิจกรรมการจัดการความเครียดของบุคลากร
5. มีแนวปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความเครียดของบุคลากร
13) การ
1. ไม่มีการประเมินการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย/การ
ป้องกันการเกิด
เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากทางาน
อุบัติเหตุ/การ 2. มีแนวทางการประเมินการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย/การ
เจ็บป่วย/การ
เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากทางาน
ตายที่มีสาเหตุ 3. มีรายงานอัตราการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย/การเสียชีวิต
จากการทางาน
ประจาเดือนที่มีสาเหตุมาจากทางาน
4. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ/
การเจ็บป่วย/การเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากทางาน
5. มีแนวทางป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย/
การตายที่เสียชีวิตมีสาเหตุมาจากทางาน
14) การ
1. ไม่มีแนวทางการประเมินความพึงพอใจในการทางาน
ส่งเสริมให้เกิด 2. มีแนวทางการประเมินความพึงพอใจในการทางาน
ความพึงพอใจ 3. มีการประเมินความพึงพอใจในการทางาน
ในการทางาน 4. มีการนาผลความพึงพอใจในการทางานมาวิเคราะห์และ
ของบุคลากร
วางแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจของบุคลากร
5. มีการส่งเสริมความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร
หน้ า 11

คะแนน
สูงสุด

คะแนนสูงสุด
รายการตรวจสอบ
1. ไม่มีแนวทางส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร
2. มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร
3. มีกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร
4. มีการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดความผูกพันใน
องค์กร
5. มีแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการส่งเสริมให้เกิด
ความผูกพันในองค์กร
16) การ 1. ไม่มีแนวการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดาเนินชีวิตกับ
ส่งเสริมให้
การทางาน
เกิดความ 2. มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดาเนินชีวิต
สมดุลของ
กับการทางาน
การดาเนิน 3. มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดาเนินชีวิตกับ
ชีวิตกับการ
การทางาน
ทางาน* 4. มีการประเมินกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของ
(* มีนิยาม)
การดาเนินชีวิตกับการทางาน
5.มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมให้เกิด
ความสมดุลของการดาเนินชีวิตกับการทางาน
องค์ประกอบที่ 4 A: Atmosphere บรรยากาศ ประกอบด้วย 5 ข้อ
17) ผู้นา 1. ผู้นาสูงสุดไม่มีนโยบายการสร้างสุขในองค์กร
สูงสุดมีแนว 2. ผู้นาสูงสุดมีนโยบายการสร้างสุขในองค์กร
ทางการสร้าง 3. ผู้นาสูงสุดมีการสื่อสารนโยบายการสร้างสุขสู่บุคลากร
สุขอย่าง
ทุกระดับ
ต่อเนื่อง* 4. ผู้นาสูงสุดมีบทบาท/แสดงออกอย่างชัดเจนต่อการสร้างสุข
(* มีนิยาม)
ในองค์กร
5. ผู้นาสูงสุดพัฒนาแนวคิด/แนวทางการสร้างสุขในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ
15) การ
ส่งเสริมให้
เกิดความ
ผูกพันใน
องค์กร

หน้ า 12

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

18) ผู้บริหารทุก 1. ไม่มีผู้บริหารที่เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
ระดับเป็น
2. ผู้บริหารน้อยกว่าร้อยละ 25 เป็นต้นแบบการสร้างสุขใน
ต้นแบบ
องค์กร
การสร้างสุข 3. ผู้บริหารร้อยละ 25-50 เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
ในองค์กร*
4. ผู้บริหารร้อยละ 51-75 เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร
(* มีนิยาม)
5. ผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป เป็นต้นแบบการสร้าง
สุขในองค์กร
19) บรรยากาศ 1. ไม่มีแนวทางการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสุขของ
ในการทางานที่
บุคลากร
ส่งเสริมความสุข 2. มีแนวทางการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสุขของ
ของบุคลากร
บุคลากร
(อาทิ
3. มีกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสุขของบุคลากร
ความสัมพันธ์ 4. มีการประเมินกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสุข
ระหว่างบุคคล
ของบุคลากร
ฯลฯ)
5. มีการนาผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมสร้าง
บรรยากาศ
20) สภาพ
1. ไม่มีแนวทางสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
แวดล้อมการ 2. มีแนวทางสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
ทางานที่ดี (อาทิ 3. มีการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม
การจัดสถานที่
การทางานที่ดี
ให้เอื้อต่อการ 4. มีการประเมินผลการสร้างเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม
ทางาน)
การทางานที่ดี
5. มีการนาผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและ
กิจกรรม
หน้ า 13

คะแนน
สูงสุด

หัวข้อ

รายการตรวจสอบ

21) ความ
1. ไม่มีแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยในการทางาน
ปลอดภัย
2. มีแนวทางสร้างเสริมความปลอดภัยในการทางาน
ในการทางาน 3. มีการดาเนินการสร้างเสริมความปลอดภัยในการทางาน
4. มีการประเมินผลการดาเนินการสร้างเสริมความปลอดภัย
5. มีการนาผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแนวทางและ
กิจกรรม
องค์ประกอบที่ 5 I: Investment การลงทุน ประกอบด้วย 6 ข้อ
22) การกากับ 1. ไม่มีคณะทางานการกากับนโยบายองค์กรสร้างสุข
ดูแลนโยบาย 2. มีคณะทางานการกากับนโยบายองค์กรสร้างสุข
องค์กรสร้างสุข 3. คณะทางานปฏิบัติตามนโยบายองค์กรสร้างสุข
4. มีการประเมินการทางานของคณะทางานการกากับนโยบายฯ
5. มีการนาผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการทางาน
23) การสื่อสาร 1. ไม่มีแนวทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
เรื่องการสร้าง 2. มีแนวทางการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
สุขในองค์กร * 3. มีการสื่อสารตามแนวทางการสร้างสุขในองค์กร
(* มีนิยาม)

4. มีการประเมินการสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการสื่อสารฯ

หน้ า 14

คะแนน
สูงสุด

คะแนนสูงสุด
รายการตรวจสอบ
1. ไม่มีแนวทางการการเรียนรู้การสร้างสุขในองค์กร
2. มีแนวทางการเรียนรู้การสร้างสุขในองค์กร
3. มีกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสุขในองค์กร
4. มีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสุขในองค์กร
(* มีนิยาม)
5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการเรียนรู้
การสร้างสุขในองค์กร
25) การ
1. ไม่มีการสนับสนุนทรัพยากรสร้างสุข
สนับสนุน 2. มีแนวทางสนับสนุนทรัพยากรสร้างสุข
ทรัพยากร 3. องค์กรสนับสนุนทรัพยากรสร้างสุข
สร้างสุขจาก 4. มีการประเมินการสนับสนุนทรัพยากรสร้างสุข
องค์กร
5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาการสนับสนุน
ทรัพยากรสร้างสุข
26) การมี 1. ไม่มีแนวทางให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรม
ส่วนร่วมใน
สร้างสุขในองค์กร
กิจกรรมสร้าง 2. มีแนวทางให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรม
สุข
สร้างสุขในองค์กร
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสุขในองค์กร
4. มีการประเมินการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างสุข
ในองค์กร
5. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร

หัวข้อ
24) การ
เรียนรู้การ
สร้างสุขใน
องค์กร *

หน้ า 15

หัวข้อ
รายการตรวจสอบ
27) กระบวนการ 1. ไม่มีแนวทางการประเมินการสร้างสุขในองค์กร

คะแนนสูงสุด

ประเมินองค์กร 2. มีแนวทางการประเมินการสร้างสุขในองค์กร
สร้างสุข

3. มีกระบวนการประเมินการสร้างสุขในองค์กร
4. มีการประเมินคุณภาพของกระบวนการประเมิน
การสร้างสุขในองค์กร
5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
จากการใช้คู่มือสารวจตนเองแล้ว พบว่ายังมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงดังนี้
1. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………...………………………

ข้อดีที่พบจากการใช้คู่มือสารวจตนเอง มีดังนี้
1. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………...………………………
หน้ า 16

ส่วนที่ 4 การประมวลผลและแปลความหมาย

ข้อมูลทั้งหมดนี้ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะทาการประมวลผลในภาพรวมเท่านั้น

คาชี้แจง กรุณานาผลรวมของจานวนหัวข้อแยกตามระดับคะแนน ใส่ไว้ในช่อง (a) และคูณกับค่า
น้าหนัก (b) ใส่ผลคูณไว้ในช่อง (a x b) จากนั้นนาผลคูณ (a x b) ตั้งแต่ 1-5 มาบวกกัน ใส่ไว้ในช่อง
ผลรวมและนามาคานวณเป็นค่าร้อยละ โดยหารด้วยจานวนหัวข้อย่อยจะได้ค่าร้อยละ ของความสาเร็จ
ภาพรวม เพื่อแสดงผลการตรวจสอบสุขภาวะขององค์กร

ขอความกรุณาท่าน โปรดส่งข้อมูลและผลการสารวจตามคู่มือนี้ กลับไปที่

ซึ่งได้แนบซองเปล่าติดแสตมป์ ส่งมาพร้อมกับหนังสือขอความร่วมมือและคู่มือนี้แล้ว

ผลการประเมินสุขภาวะภาครัฐของท่านตามระดับคะแนน
จานวนข้อ (a)
น้าหนัก (b)
ผลคูณ (a x b)

1

2

3

4

5

0

25

50

75

100

หากท่านต้องการคาอธิบาย หรือให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณจิรัชยา บุญปัญญา (ทราย) 087-322-6652 คุณอัจศรา โทร. 081-554-6241
คุณดวงเนตร โทร. 089-131-0107 หรือส่งอีเมล์มาได้ที่ zaie_zai_4@hotmail.com

ผลรวม
=
จานวนหัวข้อย่อย (27)

คณะทางาน
หาร 27

ผลรวม จานวน 27หัวข้อย่อย
องค์กรของท่านมีระดับสุขภาวะ

เท่ากับ
.............

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0-48
คะแนน 49-56
คะแนน 57-73
คะแนน 74-100

สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องรีบปรับปรุง
สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ ต้องเพิ่มความใส่ใจ
สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ กาลังพัฒนา
สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะของคนในองค์กรนี้ น่าปลื้มที่สุด
หน้ า 17

คุณอัจศรา ประเสริฐสิน เลขที่ 354 วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กทม.10400 (โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นาร่อง-โรงพยาบาล))

นพ.อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ลุ

ผู้อานวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
พญ.ปิ ยวรรณ ลิ ้มปั ญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ดร.ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
นางศิริพร ครุฑกาศ
ดร.จริยา ชื่นศิริมงคล

ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ
ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ
หัวหน้ า
โครงการ
นักวิจยั ประเมิน
นักวิจยั ประเมิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี นักวิจยั ประเมิน
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกรุงเทพมหานคร นักวิจยั ประเมิน
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