
 

การขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หนวยงาน.....กองสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต....... 

 

ประเด็น Success Story หรือ Bright Spot 

Success Story: “ออกกำลังกาย ใชวายาก ถาเริ ่มจากตัวเรา” ภายใตมิติความสุข Happy Body 

กิจกรรมออกกำลังกาย (Healthy Free Time) 

 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ที่กำหนดเปาประสงค

ยุทธศาสตรวา “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมุงหวังใหหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน กรมสุขภาพจิตจึงไดกำหนด

วิสัยทัศนตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในวาระแรกระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

วาเปนองคกรหลักดานสุขภาพจิตดวยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี และเจาหนาที่

มีความสุข ขณะเดียวกันขับเคลื่อนใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมดำเนินการเสริมสรางความสุขในองคการ 

โดยนำสุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index: HPI) ประกอบดวย ๙ มิติ ไดแก มิติสุขภาพกายดี 

ผอนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝรูดี สุขภาพเงินดี และการงานดี มาใชในการพัฒนา

องคกร การบริหารงาน การดำเนินการตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสุข เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทำงาน ซึ่งไดกำหนดใหหนวยงานนำผลการประเมินดัชนีความสุข (Happinometer) ปที่แลวมาเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทำแผนเสริมสรางความสุข 

 จากเหตุผลดังกลาว กองสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรางความสุข

ของบุคลากรในหนวยงานขึ้น โดยดำเนินการเสริมสรางความสุขใน ๕ มิติ ไดแก ๑) มิติ Happy Money 

๒) มิติ Happy Relax  ๓) มิติ Happy Family  ๔) มิติ Happy Society  และ ๕) มิติ Happy Body พรอมทั้ง

กำกับติดตาม ประเมินผลการเสริมสรางความสุขใน ๕ มิติ จากนั้นไดถอดบทเรียนกิจกรรมออกกำลังกาย 

(Healthy Free Time) เนื่องจากวาเปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมความสุขไดทั้งมิติ Happy Body และมิติ 

Happy Relax และสามารถดำเนินการไดเลยในชีวิตประจำวัน เพื่อมุงหวังใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง ผอน

คลายความเครียดจากการนั่งทำงานทั้งวัน และมีกิจกรรมที่สามารถทำรวมกันได ซึ่งกิจกรรมออกกำลังกาย 

(Healthy Free Time) ประกอบดวย ๒ กิจกรรมยอย ไดแก  

 ๑. กิจกรรม “กาวทาใจ season ๑” พิชิต ๖๐ วัน ๖๐ กิโลเมตร เปนกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข 

เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศรวมออกกำลังกายเพ่ือสขุภาพโดยการว่ิงที่ไหนก็ไดทั่วโลก สะสม ๖๐ วัน ๖๐ กิโลเมตร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ทำไดงาย สนุกสนาน และทาทาย  

ระยะเวลาดำเนินการระหวางวันที่ ๑ กุมภาพันธ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงาน พบวามีบุคลากรเขา

รวมกิจกรรม รอยละ ๙๗.๔๓ และมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๔ 
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 ๒. กิจกรรมออกกำลังกายตามความสนใจ ใหบุคลากรเลือกกีฬาตามความสมัครใจและความถนัด

ของแตละคน เชน วิ่ง เลนแบดมินตัน แอโรบิก กายบริหาร (Weight Training) เปนตน และเลือกเวลาในการ

ออกกำลังกาย เชน หลังเลิกงาน หรือวันหยุดอ่ืน ๆ เปนตน  

 

นอกจากน้ี... 

 นอกจากนี้ไดเสริมสรางแรงจูงใจในการออกกำลังกาย โดยจัดใหมีการแขงขันลดน้ำหนัก โดยกำหนด

ชวงระยะเวลาการตัดสินภายใน ๑ เดือน ผูที่สามารถลดน้ำหนักไดมากที่สุดจะเปนผูชนะการแขงขัน และไดรับ

รางวัลเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ 

จากการถอดบทเรียนกิจกรรมออกกำลังกาย (Healthy Free Time) โดยไดตั้งชื่อผลงานโดดเดนจาก

การขับเคลื่อนใหเปนองคกรแหงความสุข วา “ออกกำลังกาย ใชวายาก ถาเริ่มจากตัวเรา”  

 ผูใหขอมูล ประกอบดวย 

  ๑) นางสาววัชรวรรณ พานิชเจริญ 

  ๒) นายอานนท ฉัตรทอง 

  ๓) นายสันติ แซลี้ 

  ๔) นายปยะพงษ กอนสมบัติ 

  ๕) นางภัทธิรา ชูชาติ 

 จากการวิเคราะหและสังเคราะหปจจัยความสำเร็จ “ออกกำลังกาย ใชวายาก ถาเริ่มจากตัวเรา” 

๑. แรงจูงใจที่จุดประกายทำใหสนใจออกกำลังกาย  

๑)  อยากมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวย  

 “จากผลการตรวจสุขภาพและการไปพบแพทยพบวาปวยเปนโรคเรื้อรังที่ตองรักษาดวยการกิน

ยาและไปพบแพทยสม่ำเสมอ จึงกลายเปนแรงจูงใจ” 

 “ยาของผม คือ การออกกำลังกาย น่ีคือยาที่ดีที่สุด ทำใหมีความสุข ลดความเครียด”  

 “เรื่องสุขภาพ หาซื้อไมได”  

 “เห็นตัวอยางจากบุคคลใกลตัว ที่อายุใกลเคียงกันเปนโรคเรื้อรัง เลยเกิดความคิด เฮย อายุ

ใกลเคียงกัน แลวถาเราไมดูแลตนเอง ความเสี่ยงเราก็มีเทาเขา เราก็เลยรูสึกไมอยากปวย ไมอยากอยูกับยา

ไปตลอดดวยเราไมชอบกินยา และถาเปนเราตองกินยาจากนี้ไปตลอด ไมอยากเปนแบบนั้น ก็เลยหันมาดูแล

ตัวเอง” 

๒) อยากใหรูปรางตัวเองดูดีขึ้น หุนสมารตขึ้น สามารถควบคุมน้ำหนักได  

 “ใสเสื้อผาไซสเล็ก ๆ ที่แตกอนไมเคยใสไดก็มาใสไดเหมือนเดิม” 

๓) ประหยัดเงิน  

 “อยากใสชุดเดิม ไมตองซื้อ ประหยัดงบ” 

๔) หาสิ่งที่เปนแรงบันดาลใจ  

 “เห็นนองคนหนึงว่ิง เคาว่ิงแลวชอบ เราก็เลยไปว่ิง”  
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๒. เทคนิคที่ทำใหอยากออกกำลังกาย และออกกำลังกายอยางตอเนื่อง  

๑) ต้ังเปาหมาย 

 “กระตุนตัวเอง ซึ่งเมื่อทำบอย ๆ จะกลายเปนกิจวัตรประจำวัน”  

 “ในหน่ึงวันตองทำออกกำลังกายได ๔๕ นาท”ี 

 “อาทิตยหน่ึงตองออกกำลังกายสัก ๑ วัน” 

๒) คำนึงถึงประโยชนที่จะไดรับ ไดแก สุขภาพที่ดีขึ้น ไมเจ็บปวย เทคนิคการออกกำลังกาย 

 “เราสุขภาพดี ปกติชวงอากาศเปลี่ยนเราจะปวย จะเปนหวัดคอนขางบอยและเปนนาน” 

 “สุขภาพดีขึ้น ผลการตรวจสุขภาพอยูในเกณฑปกติ ไมเจ็บปวยบอย” 

 “เรื่องเจ็บปวยดีขึ้น ไมคอยปวย เราจะสดใส และคิดเร็ว สมองแลน จากที่ไมคอยตัดสินใจเร็ว ๆ 

ก็จะต่ืนตัวขึ้น” 

“ผมวาเรื่อง... 

 “ผมวาเรื่องสุขภาพ มันรูสึกไมเหนื่อย มีความสุข ไมเครียด ถาไดออกแลวมันไมเครียด บางครั้ง

เราเครียด พอไปออกก็ไดปลดปลอย มีความสุข นอนหลับสบาย” 

 “ไดเพ่ือน ไดเจอสังคม” 

 “เวลาไปวิ่งจะเจอคนหลาย ๆ กลุม มีทั้งเด็ก ยายาย จากที่ไมรูจักก็จะรูจักกันหมด เคาจะรูวา

แมกุงอยูบานไหน” 

 “ตีแบดยังไงชวยลดน้ำหนัก” 

 “วิธีออกกำลังกายอยางไรใหลดน้ำหนักไดจริง” 

๓) แบงสรรเวลา/ บริหารเวลา  

 “บอกกับตัวเองวาตองออกกำลังกายเขากับเย็นเทานั้น คือ จะตื่นเชากวาปกติ เชน ปกติต่ืน    

๖ โมงหรือ ๗ โมงเชา ก็เปลี่ยนมาตื่นตอนตีหาหรือตีหาครึ่ง ก็จะออกชวงเชา ๓๐-๖๐ นาที ตอนเย็นหลังเลิก

งาน ๑-๒ ช่ัวโมง” 

๔) เลือกเลนกีฬาที่ชอบ หรือสนใจ เหมาะกับตนเอง  

 “คือเปนคนชอบวิ่ง วิ่งไมตองลงทุน การออกกำลังกายไมจำเปนตองลงทุนเยอะ และไมตองผูก

ติดกับใคร”  

 “ชอบเลนกีฬาที่ชอบ อยางตะกรอ แบค อะไรอยางน้ี” 

 “มีอยูชวงหนึงปวดหลัง ก็ศึกษาดูวาปวดหลังถาไมอยากไปหาหมอตองทำโยคะ ก็ดูจากเว็บไซต

ที่มียอดวิวเยอะ ๆ ประมาณ ๒ ลานกวา ถาคนดูเยอะ ๆ ก็นาจะนาเช่ือถือ” 

๕) บอกตัวเอง (Self-talk)  

 “ไมอยากปวย ทำใหสุขภาพดี จะไดไมตองผูกติดอยูกับยา” เปนการกระตุนตัวเอง ในชวงที่

เริ่มทำแลวเกิดอาการเหน่ือย ทอ และเริ่มถามตัวเองวาทำทำไม  

๖) เตือนความจำ  
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 “ออกกำลังกายในบางครั้งก็รูสึกเหนื่อย ไมอยากที่จะออกกำลังกายก็จะมีวิธีการในการทำให

ตัวเองตองไปออกกำลังกาย คือ การเตรียมอุปกรณ ชุด ที่เปนเหมือนสัญญาวาเราจะตองออกกำลังกาย” 

๗) ตองมีวินัย 

 “ถาเราทำใหเปนประจำ เราจะตองมีวินัยในตัวเองพอสมควร เลยถึงจะทำแบบตอเน่ืองได” 

 “วินัย...ถาเราเคยออกกำลังกาย ตอใหยุงแคไหนก็จะหาเวลาออกกำลังกาย” 

๘) ทำตามที่ต้ังเปาหมายไว  

 “รักษาสัญญาที่ใหไวกับตัวเองวาเราจะตองออกกำลังกาย” 

๙) มีแผนสำรอง 

 “มีบางที่ไมไดออกกำลังกายตามที่ต้ังเปาไว อยางเชนฝนตก แตจะใชวิธีออกกำลังกายอยางอ่ืนที่

บานแทน เชน แอโรบิก คารดิโองาย ๆ” 

 “วันไหนที่ออกกำลังกายไมครบ เกิดฝนตก ก็จะกระโดดตบ ฮูลาฮูบ คารดิโอเฉพาะสวน 

สวนมากจะเนนหนาทอง” 

 

 

 

 

ปจจัย... 

 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 

ปจจัยความสำเร็จ “ออกกำลังกาย ใชวายาก ถาเริ่มจากตัวเรา” ประกอบดวย ๘ ขอ ดังน้ี 

๑) ตั้งเปาหมายวาจะออกกำลังกาย จะเปนสิ่งที่ทำใหผูที่ออกกำลังกายเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให

บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งเปาหมายของแตละคนอาจแตกตางกัน แรก ๆ อาจตั้งเปาหมายเล็ก ๆ แลวคอย

ปรับเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 

๒) แรงจูงใจเปนสิ่งสำคัญ ผูที่ออกกำลังกายตองมีความตั้งใจ สมัครใจที่จะออกกำลังกายดวยตนเอง 

หากเกิดจากการถูกบังคับจะทำใหเลิกออกกำลังกายไดงาย 

๓) ใสใจสุขภาพ ไมตองการไปพบแพทยหรือรับประทานยารักษาโรคเรื้อรัง 

๔) ความตองการในการดูแลรูปราง การควบคุมน้ำหนัก  

๕) ตองมีวินัยและความรับผิดชอบในการออกกำลังกาย 

๖) ออกกำลงักายใหสนุก เลือกออกกำลังกายดวยกีฬาที่ชอบ ไมใชเปนกีฬาแขงขันกัน 

๗) เลนกีฬาแบบกลุม การมีเพื่อนไปดวย หรือการไปเจอกลุมคนที่ออกกำลังกายเหมือนกัน จะทำใหมี

แรงผลักดันหรือแรงกระตุนใหสามารถออกกำลังกายไดนานกวา 

๘) การบริหารเวลา การจัดการเวลา เปนเรื่องสำคัญ  
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ขอเสนอเพื่อการพัฒนา 

๑) จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องสุขภาพแกสมาชิกเปนระยะ ๆ เพื่อสรางแรงจูงใจในการออกกำลังกาย

ตอเน่ือง การเสริมพลังใจใหคนหันมาใสใจ 

 ๒) ตรวจสุขภาพประจำปอยางสม่ำเสมอ และแจงผลการตรวจสุขภาพใหไดทราบ เพื่อสะทอนใหเกิด

การดูแลสุขภาพ  

๓) สนับสนุนจากผูบริหาร โดยกำหนดนโยบายใหบุคลากรออกกำลังกาย เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคกร

ในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ 

๔) จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่มีการติดตามผลประเมินผลเปนระยะ ๆ  

๕) มีสรางขวัญและกำลังใจ เพื่อสรางแรงจูงใจ  เชน  มีรางวัลสำหรับผูออกกำลังกายอยางตอเนื่อง  

สามารถลดน้ำหนักไดตามเปาหมายที่กำหนดได 

 

ผูประสานงาน  นางสาวสุจิตรา แคลวภัย 

เบอรติดตอ     ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๓๕ 

E_mail :      taan.sps@gmail.com 

 

**กำหนดสงภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 


