
หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 

สติสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามผ่านกิจกรรม “จิตอาสา พาสุข” 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ ให ้ความสำค ัญก ับการสร ้างความส ุขให ้ก ับบ ุคลากร                  
โดยผู้อำนวยการเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านนโยบายวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร        
ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร โดยบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร    
และเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่อย่างเท่าเทียม และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาองค์กรและตนเอง
ร่วมกันอย่างต่อเนื ่องและ มีความสุข ซึ ่งนโยบายนี้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื ่อสาร          
เรื่องการให้ความสำคัญกับการสร้างความสุขในการประชุมอย่างต่อเนื่อง  

กระบวนการสร้างความสุขในองค์กรนั้นยึดหลักการตามวัฒนธรรมองค์กร คือ “อ่อนน้อม           
พร้อมเปลี ่ยนแปลง แสดงถึงการทำงานเป็นทีม”  และใช้เครื ่องมือ  Mindfulness in Organization     
หรือ MIO ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บุคลากรเป็นคน สุข ดี และเก่ง ซึ่งศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และ    
สติในองค์กร เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการสร้างความสุขในองค์กร ได้จัดกระบวนการพัฒนาตัวตนด้านในของ
บุคลากรผ่านการเรียนรู้กิจกรรมปัญญา ๓ ฐาน คือฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด เพื่อให้เกิดเป็นปัญญาภายใน
เห็นโลกตามความเป็นจริง และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้ คณะกรรมการ      
จึงได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา พาสุข” ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการขัดเกลา ละวางตัวตน และบ่มเพาะการรักผู้อื่น  
๒. เพ่ือฝึกการให้ โดยยอมสละสิ่งของบางอย่างของตน ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก 
๓. เพ่ือการเรียนรู้ภายในใจจนเกิดเป็นปัญญา ผ่านการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดกิจกรรม ๒ เดือนต่อครั้ง สำหรับผู้ที่มีวันเกิดในช่วงเวลานั้น 

กระบวนการ :   
๑. ฝึกให้บุคลากรเป็นผู้ให้ที่หลายรูปแบบผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
๒. เน้นการเสียสละ ทั้งทรัพย์สิน เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อรับใช้และช่วยเหลือผู้ที ่กำลัง

ประสบความทุกข์ยาก หรือไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองได้ 
๓. เรียนรู้และสังเกตต่อสิ่งรอบข้าง 
๔. มีการเจริญสติระหว่างการทำกิจกรรม เพื่อฝึกในวิถีของการมีเมตตา กรุณา มุทิตา และ

อุเบกขา เพ่ือให้เกิดการให้ที่ดี  
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๕ 



รูปแบบกิจกรรม 
ปี ๒๕๖๒ : Theme “จิตอาสา มอบยางยืด มอบชีวิตที่ดีกว่า” โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรม ดังนี้ 

๑. ก่อนวันจัดกิจกรรมจริง ศูนย์ฯนัดบุคลากรจิตอาสาทุกคนประชุมเตรียมความพร้อม และ
สอนการทำยางยืดให้ผู้สูงอายุ คนละ ๒ เส้น โดยแต่ละคนเสียสละทรัพย์ซื้ออุปกรณ์ด้วยตนเอง และเตรียมของ
ที่ระลึกสำหรับผู้สูงอายุ  

๒. ศูนย์ฯประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการหาวัดเพื่อทำบุญ และขออนุญาต
ใช้พื้นที่ในการประชุม พร้อมทั้งติดต่ออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒ ทีมเพื่อพาทีมเข้าไป
บ้านผู้สูงอายุ จำนวนทีมละ ๕ หลัง 

๓. วันดำเนินการ ใช้รถตู้ ๒ คันของโรงพยาบาลเดินทางจากโรงพยาบาลไปยังสถานที่แรกคือ
วัด ในอำเภอนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำบุญวันเกิด ถวายสังฆทาน รับพรจากพระ  (ซึ่งทุกคนได้นำ
สิ่งของมาถวายพระเอง) 

๔. เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่นัดหมายไว้ และทางศูนย์ฯได้เตรียม
บุคลากรเพ่ือสอนวิธีการออกกำลังกายด้วยยางยืดที่เตรียมมาและให้ทุกคนฝึกให้เป็น 

๕. แบ่งกลุ่มบุคลากรจิตอาสาออกเป็น ๒ ทีม ในการแบ่งอุปกรณ์ และของที่ระลึกให้ผู้อายุแต่
ละบ้าน และให้แต่ละทีมเตรียมพร้อมสำหรับการสอนสาธิต จัดเซ็ทของที่ระลึกและพูดคุยกับผู้สูงอายุ   

๖. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เป็นอาหารที่แต่ละคนนำมาเอง เนื่องจากโครงการนี้ ไม่มี
งบประมาณ  

๗. เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีมอาสาสมัครมาถึงห้องประชุม และเป็นผู้นำจิตอาสาเข้าหมู่บ้าน ๒ ทีม  
๘. เข้าไปตามบ้านที่นัดหมายไว้ และจิตอาสาแนะนำตัว ทำกิจกรรมสอนออกกำลังกายด้วย

ยางยืดให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลตามแผนที่วางไว้ และมอบของที่ระลึกให้กับแต่ละบ้าน จนครบทั้งหมด 
๙. กลับมาทำ After Action Review สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันที่ห้องประชุม 
๑๐.เดินทางกลับโรงพยาบาล 

ปี ๒๕๖๓ : Theme “จิตอาสา ปลูกป่า พาสุข” 
ในปีนี้ เป็นการเน้นถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ คือป่าชายเลน เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

เป็นจังหวัดที่ติดทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ส่วนหนึ่งของอำเภอกาญจนดิษฐ์มีพื้นที่ของป่าชายเลน        
จึงใช้การอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนเป็นตัวกิจกรรมในการนำพาบุคลากรให้ได้ขัดเกลาจิตใจ ใส่ใจในธรรมชาติ 
และเห็นความเชื่อมโยงของชีวิตและธรรมชาติ ที่ต้องมีความสมดุล  

โดยกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากปี ๒๕๖๒ บ้าง เริ่มจากหน่วยงานที่ต้องประสานเปลี่ยน
จากหน่วยงานทางสาธารณสุขเป็นเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ และสำนักงานจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๔  และโรงเรียนกาญจนดิษฐ์  เนื่องจากปรับกิจกรรมจากการสอนออกกำลังกายด้วยยางยืดเป็นการ
สอน  CRT ให้กับนักเรียนด้วย ดังนั้นกิจกรรมจึงเริ ่มจากการปลูกป่าชายเลน ทำบุญวันเกิด การสอน CPR     
และAAR และในช่วงเหตุการณ์ระบาดของโควิด มีการงดการจัดกิจกรรมไป ๒ ครั้ง และเมื่อกลับมาทำอีกครั้ง       
ได้ปรับจากการสอน CPR เป็นการกวาดลานวัดแทน เพ่ือลดช่องทางการรับเชื้อ  
 
 



ผลการดำเนินงาน 
  นอกจากการประเมินผลการใช้สติในองค์กร ตามตัวชี้วัดที่วางไว้ พบว่า ร้อยละของบุคลากร   
มีความสุข และผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น ดังกราฟ 

  

 
 

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา พาสุข มีการวัดผลทั้งเชิงปริมาณ คือความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม และคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และสิ่งที่บุคลากรจะไปทำต่อด้วย ซึ่งผลการ
ประเมินต่อกิจกรรม จิตอาสา พาสุข เป็นดังนี้ 

ปี ๒๕๖๒  จัดกิจกรรมทั้งหมด  ๖ ครั้ง  
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  ๑๑๕ ราย  
ความพึงพอใจระดับมาก  ร้อยละ ๙๕ 

ปี ๒๕๖๓  จัดกิจกรรมทั้งหมด  ๔ ครั้ง 
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  ๙๒ ราย  
ความพึงพอใจระดับมาก  ร้อยละ ๑๐๐  
(งดไป ๒ ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด) 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
ด้านความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรม : อิ่มเอม มีความสุข และรู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม     

อิ่มเอมใจ ภูมืใจ สุขใจสุด ๆ สบายใจ สนุก ดีใจ การเป็นผู้ให้ทำให้เรามีความสุข ได้ทำตนเองให้มีประโยชน์    
รู้สึกเห็นถึงความรักของคนในองค์กร  

ด้านสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม :  ความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น แรงบันดาลใจในการ
ทำงาน และวิชาชีพของตนเอง ทำงานเป็นทีม มิตรภาพ ความสบายใจ รู้สึกการเป็นกัลยาณมิตรระหว่างกัน 
รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

ด้านสิ ่งที ่จะกลับไปทำต่อ : ดูแลสุขภาพตนเองและคนที่เรารัก นำความรู ้ไปสอนคนอ่ืน        
ทำประโยชน์ให้กับสังคม ตั้งใจทำงาน ทำต่อในเรื่องจิตอาสา ทำดี สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ มีโอกาสก็จะแบ่งปัน 
ดูแลต้นไม้ ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ ลดการใช้พลาสติก  พยายามทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปลูกป่าเพ่ิม 
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ข้อเสนอแนะ บุคลากรทุกคนต้องการให้ทำกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ต่อ และต้องการให้มีคน
เข้าร่วมกิจกรรมให้มาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีมาก 

ข้อสังเกต บุคลากรต้องการไปร่วมกิจกรรมมีจำนวนมาก แต่เนื่องจากภาระงานทำให้ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ บางท่านจึงร่วมกิจกรรมในลักษณะของการฝากปัจจัยทำบุญ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
• ผู้นำองค์กรสนับสนุนให้เป็นนโยบายขององค์กร  
• MIO ได้ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  
• จิตใจที่ดีงามของบุคลากร 
• การเตรียมการที ่มีเป้าหมายชัดเจน รูปแบบกิจกรรมที่ออกแบบให้เกิดการเป็น       

จิตอาสาจริง ๆ  
• ได้รับความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายทั้งสาธารณสุข และเทศบาล รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 

ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา 
  กิจกรรมการสร้างสุขด้วยสติ สามารถนำไปใช้กับกิจกรรมที่หลากหลาย และส่งผลให้คน        
มีความสุข ความผูกพันต่อองค์กรได้ และ โรงพยาบาลได้มีการถอดบทเรียนเป็นแนวปฏิบัติที ่เป็นเลิศ              
ที่หน่วยงานอื่นสามารถเรียนรู้ได้ 
 
 
 
 

ผู้ประสานงาน   นางเยาวลักษณ์ พนิตอังกูร  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  085-8855227  
Email :   yaowaluxpa@gmail.com 


