
หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 

“สุขทุกมิติได้ แม้ภัยมา” 

    
 

 

ปัจจุบันนี้ เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสุขในท่ีท างาน (Happy workplace) มีความส าคัญต่อบุคลากรทุก
องค์กร เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ท่ีท างานมากกว่าอยู่ท่ีบ้าน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์เป็นอีกหนึ่งองค์กรท่ีหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ จนถึงผู้ป่วย ซี่ง
บุคคลเหล่านี้ต่างใช้ชีวิตในโรงพยาบาลท่ียาวนาน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังท่ีสองก็ว่าได้ แต่ในการ
ท างาน ย่อมมีอุปสรรค หรือมีเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามากระทบ ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการท างานได้ เช่น 
เหตุกราดยิงจากน้ ามือมนุษย์และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
ต้องงดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเคยท าต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เกิดความสูญเสียขวัญและก าลังใจในการท างาน 
และหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ บุคลากรโรงพยาบาลจะอยู่อย่างไร 

เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติในรูปแบบต่างๆ ทางโรงพยาบาลจึงต้องออกแบบกิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ แต่ต้องตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของบุคลากร เริ่มจาก
การให้ก าลังใจโดยผู้บริหารเย่ียมเยียนบุคลากรทุกหน่วยงาน เพื่อช้ีแจงสถานการณ์และสร้างขวัญก าลังใจแก่
บุคลากร มีการมอบหน้ากาก Face shield เพื่อแสดงถึงความห่วงใยในการป้องกันการติดเช้ือจากการท างาน 

   
 

กิจกรรมส าหรับบุคลากรและผู้ป่วยต้องปรับเปล่ียน ท้ังระบบบริการ โดยการน าระบบ Smart 
Hospital มาใช้ เพื่อลดขั้นตอนการท างานและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท างานมากขึ้น เพิ่มการเฝ้าระวัง
ภาวะ PTSD ภายหลังเหตุการณ์กราดยิง รวมท้ังการออกหน่วยเพื่อเยี่ยมปลอบขวัญผู้ประสบภัยจากภาวะ

เอกสารแนบ 5 



วิกฤติทางใจ (MCATT) การป้องกันภาวะหมดไฟในการท างาน (BURN OUT) ท้ังในบุคลากร ผู้ป่วย และ
ผู้เกี่ยวข้อง  
 

     

การดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานของโรงพยาบาล มีการท า Big cleaning ท่ัวโรงพยาบาล และ
ด าเนินการเรื่อง GREEN & CLEAN เช่น การสร้างพื้นท่ีท างานของแต่ละหน่วยให้มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น การ
จัดการน้ าด่ืม มีเครื่องกรองน้ าท่ีได้มาตรฐาน ใหบุ้คลากรและประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงได้ด่ืมน้ าสะอาดท าให้
เกิดสุขภาวะท่ีดีและลดรายจ่ายจากการท่ีต้องซื้อน้ าด่ืม นอกจากนี้ยังมีการบริหารทรัพยากรท่ีมีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น การจัดการขยะ และวัสดุเหลือใช้ให้สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ การคัดแยกวัชพืช หรือ
เศษอาหาร มาหมักท าปุ๋ย และการจัดการน้ าเสีย โดยใช้น้ าท่ีผ่านการบ าบัดมารดต้นไม้และสวนหย่อม 
นอกจากจะได้พื้นท่ีในโรงพยาบาลท่ีเขียวขจีแล้วยังเป็นการประหยัดทรัพยากรอีกด้วย 
   

  

 
  

 
 

กิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ เนื่องจากมาตรการ Social distancing ส่งผลให้ทางโรงพยาบาลต้อง      
งดกิจกรรมท่ีเคยท าเป็นประจ า เช่น การท าบุญตักบาตรประจ าทุกเดือน และปรับกิจกรรมเป็นการถวายเทียน
พรรษาแก่วัดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 10 แห่ง โดยให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
ทุกๆกิจกรรม 
 

   
 



การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีเกิดวิกฤติใน
สังคม เช่น จัดท าตู้ปันสุข การจัดท า Face shield การท าแอลกอฮอล์เจล โดยบุคลากรและผู้ป่วยร่วมกัน
จัดท า เพื่อแจกจ่ายแก่บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนท่ัวไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปันน้ าใจแก่เจ้าหน้าท่ี
บุคลากรท่ีพักอาศัยในเขตบ้านพักของโรงพยาบาลเนื่องจากมาตรการควบคุมการออกนอกพื้นท่ี (Socail 
distancing) การท ากิจกรรมเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปันน้ าใจให้กับเพื่อนมนุยษ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูก
จิตส านึกแก่บุคลากรเพื่อให้มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

   

 

 
ความสุขด้านการเงิน โดยปกติแล้วจะมีตลาดนัดสีเขียววันศุกร์ เมื่อมีมาตรการ Social Distancing จึง

มีการปรับเปล่ียนมาเป็นการซื้อขายออนไลน์ โดยใช้ ID:Line: Sale shop เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีการ
ซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้า ท าให้มีการเพิ่มรายได้แก่บุคลากรในยามวิกฤติ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการเงิน การเก็บออม จากสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 

ความสุขด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพและการวัดสมรรถภาพ
ร่างกายประจ าปีแก่บุคลากรท่ีท างานในปัจจุบัน และบุคลากรท่ีเกษียณอายุไปแล้ว กิจกรรมกินผักสร้างสุข 
รวมท้ังการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพแก่ผู้ท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล มีการออกก าลัง
กายซึ่งเดิมจะเป็นการเต้นแอโรบิกทุกวันพุธ ปรับเปล่ียนมาเป็นการออกก าลังกายในพื้นท่ีของแต่ละหน่วยงาน 

    

  
  

    
 
 



ด้านผู้ป่วย 
ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถกลับบ้านได้แม้อาการดีขึ้น เนื่องจากมาตรการควบคุมการออกนอกพื้นท่ี (Socail 

distancing) จึงได้จัดกิจกรรมเยียวยาด้านจิตใจ กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด ด้วยการฝึกสติและยืดเหยียด
กล้ามเนื้อทุกเช้าท่ีแผนกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยต่างๆ กิจกรรมสร้างเสริมด้านจิตวิญญาณ เช่น การสรงน้ า
พระวันสงกรานต์ การฝึกทักษะและสร้างอาชีพแก่ผู้ป่วยขณะท่ีอยู่โรงพยาบาล เช่น การร่วมท าความสะอาดหอ
ผู้ป่วย การฝึกท าเหรียญโปรยทานและดอกไม้จากริบบิ้น การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล และน า
ผลผลิตท่ีได้มาใช้ในการปรุงอาหารโดยผู้ป่วยเป็นคนปรุงเอง เพื่อรับประทานในหอผู้ป่วย บางส่วนของผลผลิต
ยังได้น าไปใส่ตู้ปันสุข และนอกจากนี้ยังท าหน้ากาก Face shield แจกจ่ายแก่หน่วยงานต่างๆท้ังในและนอก
โรงพยาบาล กิจกรรมท่ีจัดท าขึ้นไม่เพียงแต่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เท่านั้น แต่ยังท าให้ผู้ป่วยรู้สึกมี
คุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ จากการเป็นผู้ให้แม้จะอยู่ในโรงพยาบาลก็มีส่วนช่วยเหลือสังคม  
 

    

    

 
  

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การพัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ในกลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารองค์กรกรม
สุขภาพจิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ภายใต้เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

การสร้างสุขในท่ีท างานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร  การท่ีองค์กรจะ
ประสบความส าเร็จด้านความสุข บุคลากรต้องเริ่มจากความต้องการพื้นฐานในการเป็นผู้รับและพัฒนาตนเอง 
 จนกระท่ังเกิดความตระหนัก มองเห็นคุณค่าท้ังต่อตนเองและผู้อื่น น าไปสู่การเป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมส าหรับบุคลากร จึงต้องครอบคลุม 3 มิติ คือ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และด้านสังคม มีการ



กระตุ้นความสนใจของบุคลากรในการรับรู้และเข้าใจทิศทางการด าเนินงาน น าไปใช้ประโยชน์ท้ังต่อตนเองและ
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์มีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นองค์กรแห่งความสุขต้ังแต่ปี พ.ศ.

2541 บุคลากรทุกระดับต้ังแต่ ทีมผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงาน ต่างมองเห็นความส าคัญ และให้ความ
ร่วมมือในการก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสุข ท าให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อทุกคน
ในองค์กรเกิดความสุข ก็จะท าให้เกิดงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ข้อเสนอเพือ่การพัฒนา 
กิจกรรมจะต้องมีการด าเนินต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแร็งและจิตใจท่ีเข้มแข็ง 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงเพียงใด ก็สามารถมีความสุข พร้อมท่ีจะรับมือและสามารถปรับตัวต่อทุก
สถานการณ์  

ผู้ประสานงาน  น.ส.นิศากร แก้วพิลา 
เบอร์ติดต่อ     044-233999 จ่อ 65926 , 0817258011 
E_mail :       nisapila@gmail.com.  
 
 


