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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [ /] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ …กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแบบมีส่วนร่วมทุกระดับให้เกง่ดีมสีุข………  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู ้ 
[ /] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน …กลุ่มพัฒนำองค์กร....ส ำนักโรคเอดส์..วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์……  
ที่อยู ่..กรมควบคุมโรค..อำคำร 5..ช้ัน 3..ถ.ติวำนนท์...อ.เมอืง......จ.นนทบรุี..…  
โทรศัพท.์.025903213.. โทรสำร..025918413…เว็บไซต ์https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/aidssti 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) 1.นำงสำวฉวีวรรณ  คล้ำยนำค  ต ำแหน่ง นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท ์025903213  โทรสำร 025918413 มือถือ 0946900228  อีเมล yosawan60@gmail.com 
   2. นำงสำวสุรสัวดี กลิ่นช้ัน  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
โทรศัพท์ 025903213  โทรสำร 025918413 มือถือ 0850637390  อีเมล suratsawadee_k@hotmail.com 
   3. นำงสำวรำตรี  พฤกษนิยพงศ์ ต ำแหน่ง นักทรพัยำกรบุคคล  
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ส่งเสรมิกจิกรรมโดยเน้นกำรมสี่วนร่วมจำกทุกกลุ่ม ทกุวิชำชีพ และทุกระดบั ทั้งกำรวำงแผน กำรท ำกจิกรรม 
เป็นกจิกรรมส่งเสริมให้บุคลำกร “เกง่ ดี มีควำมสุข” 
2) เน้นกำรวิเครำะหห์ำข้อมลูตำมกลุ่มวัยและต ำแหน่งสำยงำน  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) บุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรพฒันำเพื่อใหเ้กิดควำมเกง่มีควำมรูจ้ำกกำรอบรมเพิ่มมำกขึ้น 
2) บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงคนดีมีควำมสุขมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำร้อยละ 80  
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได ้   
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน ์ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทีด่ีเยี่ยมทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล 

 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัต ิแล้ว
น ำไปสู่กำรป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนทีส่ง่มอบให้แกลู่กค้ำ หรอื 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีข้ึน 
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 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี ้ประเภท MS-Word ได้ที ่    
   www.ftqm.or.th/tqmsymposium19 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที ่ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 15 เมษายน  2562 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : กำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลแบบมสี่วนร่วมทกุระดบัใหเ้ก่งดีมีสุข 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) เป็นหน่วยงำนด้ำนวิชำกำร สังกัดกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โดยมีพันธกิจ 5 ภำรกิจหลัก  คือ 1. วิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดผลิตภัณฑ์วิชำกำร 
กำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหำโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
สนับสนุนและถ่ำยทอดควำมรู้แก่ภำคีเครือข่ำยและประชำชน ในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหำเอดส์และ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ระดับชำติและนำนำชำติ 3. พัฒนำ ส่งเสริมกระบวนกำรประสำนควำมร่วมมือ สนับสนุน
และติดตำม กำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหำเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กับ
ภำคี (partner) เครือข่ำย (network) ภำยในและระหว่ำงประเทศ 4. จัดท ำ/ผลักดัน นโยบำย มำตรกำร แนว
ทำงกำรปกป้องประชำชนจำกโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และ5. พัฒนำและประเมินศักยภำพระบบ 
กลไกของเครือข่ำยกำรด ำเนินงำน เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  
 กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแต่เดิมจะเน้นกำรด ำเนินงำนให้ได้ผลงำนที่ดี แต่อำจส่งผล
กระทบต่อบุคลำกรเช่น เกิดควำมเครียด มีปัญหำสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงสภำพควำมปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภำพของบุคลำกร โดยเมื่อบุคลำกรมีภำวะควำมเจ็บป่วย ควำมทุกข์กำย ทุกข์ใจ จะส่งผล
ต่อกำรท ำงำนที่ขำดประสิทธิภำพ และไม่สำมำรถส่งมอบงำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่มีคุณค่ำยัง
เครือข่ำยและประชำชนได้ ทรัพยำกรบุคคลจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำงำนให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรด ำเนินงำนของสอวพ.จึงมุ่งเน้นต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพทำงวิชำกำร
สูง เป็นคนเก่ง รวมถึงกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม ท ำงำนอย่ำงโปร่งใส เพื่อให้เป็นคนดี และสร้ำง
สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เกิดควำมสุขในกำรท ำงำนและส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนต่อไป  
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 
 วิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำระดบัภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกในกำรยุติปญัหำเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ภำยใน
ป ี2573 
 อัตลักษณ์ ส ำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ใช้อัตลักษณ์เดียวกับกรมควบคุมโรค คือ 
ซื่อสัตย์ เสียสละ รบัผิดชอบ 
 ค่านิยม  ที่ยึดถือปฏิบัติภำยใต้กระทรวงสำธำรณสุข และกรมควบคุมโรค เพื่อมุ่งให้ประชำชนสุขภำพดี 
เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข และระบบสุขภำพย่ังยืน คือ MOPH คือ  

M : Mastery เป็นนำยตนเอง หมำยถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภำพ ยึดมั่นในควำมถูกต้อง มีวินัย 
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ บนพื้นฐำนของกำรกำรมสี ำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  

O : Originality เร่งสร้ำงสิง่ใหม่ หมำยถึง สร้ำงสรรค์นวัตกรรม/สิง่ใหม่ ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อระบบสุขภำพ  

P : People centered ใส่ใจประชำชน หมำยถึง ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำน เพื่อประโยชน์
อันดีแก่ประชำชน โดยใช้หลัก “เข้ำใจ เข้ำถึง พึ่งได”้  

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม หมำยถึง มสีัมมำคำรวะ มนี้ ำใจ ให้อภัย รับฟังควำมเห็น เสียสละเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 กำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแบบมีส่วนร่วมทุกระดับให้เก่งดีมีสุข ของส ำนักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) นั้นมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล สร้ำงคุณค่ำของ
บุคลำกรในองค์กรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โปร่งใส และมีควำมสุข ภำยใต้แนวคิดให้บุคลำกร 
เก่ง ดี มีควำมสุข โดยกำรด ำเนินงำนเน้นกำรมีส่วนร่วมทุกระดับ เช่น ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขและลูกจ้ำงโครงกำรเน้นกำรมีส่วนร่วมและกิจกรรมร่วมกัน   

เก่ง – เก่งวิชำกำร เป็นกระบวนกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมรู้ให้กับบุคลำกร โดยเน้นกำรพัฒนำตำม
สมรรถนะที่จ ำเป็น สมรรถนะหลักของบุคลำกรที่ควรรู้ในกำรท ำงำน เช่น ระบำดวิทยำ วิจัย กำรน ำเสนอทำง
วิชำกำร กำรพัฒนำศักยภำพเรื่องระบบข้อมูลที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนเรื่อง โรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และ
โรคไวรัสตับอักเสบชนิด บีและซี กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะเรื่องโรค เช่น ควำมรู้ที่ทันสมัย ควำมเข้ำใจถึงช่อง
ทำงกำรติดต่อของโรค ผ่ำนกิจกรรมแลกน้ ำ กิจกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยง ควำมรู้เรื่องถุงยำงอนำมัยและกำรใส่
ถุงยำงอนำมัยที่ถูกวิธี กำรพัฒนำให้เป็นวิทยำกรกระบวนกำร กำรอบรม AIDs management กำรส่งไปอบรมกับ
หน่วยงำนภำยนอก กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ e-learning ต่ำงๆ และกำรประชำสัมพันธ์กำรอบรมฟรีต่ำงๆ ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือมีควำมสนใจเข้ำร่วมอบรม โดยจัดอย่ำงต่อเนื่องซึ่งกระบวนกำรคัดเลือกประเด็นควำมรู้ต่ำงๆที่จะ
พัฒนำนั้นน ำมำจำกกำรวิเครำะห์และจัดกำรควำมรู้ในองค์กร กำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกร และกำรสอบถำม
ควำมต้องกำรของบุคลำกรทุกระดับ  

กำรพัฒนำให้เก่งนี้จะมีกำรประเมินผลกำรอบรมและพัฒนำทั้งพิจำรณำจำกคะแนนก่อน - หลังกำรอบรม 
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน กำรสอบผ่ำนเกณฑ์ ส ำหรับกำรด ำเนินกำรในปี 2562 ได้เน้นกำรวิเครำะห์หำข้อมูล
ร่วมกันโดยแบ่งตำมกลุ่มวัยและต ำแหน่งสำยงำนซึ่งกำรด ำเนินกำรก่อนหน้ำนั้นจะเป็นกำรด ำเนินกำรให้ผู้ที่สนใจ 
กำรพัฒนำเพื่อปิดช่องว่ำงจำกกำรประเมินตำม competency ซึ่งอำจไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกร
และไม่ส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำตำม career path ท ำให้ต้องน ำมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตำมกลุ่มวัยและ
ต ำแหน่งสำยงำน 

 ดี – ดีตำมแนวทำงศำสนำ เป็นพัฒนำบุคลำกรให้มีจิตใจที่ดีจำกกำรปฏิบัติตำมแนวค ำสอนของแต่ละ
ศำสนำ เช่น กำรปฏิบัติธรรม กำรสวดมนต์ก่อนกำรประชุม กำรท ำบุญวันส ำคัญต่ำงๆ กำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่
ยำกไร้ ด้อยโอกำส กำรจัดตั้งกิจกรรมกำรบริจำคเงินและสิ่งของอย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรมีจิต
สำธำรณะรวมถึงกำรมีกิจกรรมที่เอื้อเฟื้อต่อโลกและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรรณรงค์กำรใช้ถุงผ้ำ กำรลดกำรใช้พลำสติก  

ดีในกำรปฏิบัติงำน เน้นกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรท ำงำนอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีแนวทำงขององค์กร
ในกำรด ำเนินงำนให้โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรมีคุณธรรม ป้องกันกำรคอรัปช่ัน กำรตั้ง
กล่องรับข้อร้องเรียน กำรสร้ำงระบบกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียน กำรประกำศนโยบำยขององค์กรในกำร
เป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีคุณธรรมเพื่อใหบุ้คลำกรมีควำมเกรงกลวัต่อกำรกระท ำประพฤติมิชอบได้ นอกจำกนั้นยังมี
กำรส่งเสริมให้บุคลำกรท ำดี โดยมีกำรมอบใบประกำศยกย่องบุคลำกร “คนดีศรี สอวพ.” คือผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นบุคลำกรดีเด่นทุกปี   

มีความสุข – ในปี 2559 มีกำรส ำรวจข้อมูลภำวะสุขภำพและพฤติกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคของ
บุคลำกร  พบว่ำบุคลำกรมีภำวะน้ ำหนักเกินและอ้วน ร้อยละ 45.1 สูบบุหรี่มำกกว่ำวันละ 3 มวน ร้อยละ 4.5 มีโรค
ประจ ำตัว ร้อยละ 37.4 มีควำมเครียดมำก ร้อยละ 13 และมีควำมผิดปกติทำงระบบโครงร่ำงกระดูกและกล้ำมเนื้อ 
ร้อยละ  80.9 พบกลุ่มอำยุน้อยกว่ำ 30 ปีจะมีแนวโน้มกำรดื่มสุรำและสูบบุหรี่มำกกว่ำกลุ่มอำยุอื่น  และกลุ่มที่มี
ควำมเครียดมำกถึงมำกที่สุดจะเป็นกลุ่มอำยุ 31-50 ป ีซึ่งพบว่ำบุคลำกรขำดควำมสุข มีควำมเครียดจำกกำรท ำงำน 
ดังนั้นกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บุคลำกรมีควำมสุขจึงมีกำรวิเครำะห์กิจกรรมเพื่อด ำเนินกำรดังนี้  

มีควำมสุขกำย จำกผลกำรส ำรวจจึงต้องเน้นกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรรับประทำนอำหำรที่ถูก
สุขลักษณะเพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรมีสุขภำพแข็งแรง ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อออกก ำลังกำยเป็นชุมชนคนออกก ำลัง
กำย กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องอำหำรสุขภำพ สุขภำพกำย กำรป้องกันโรคจำกกำรท ำงำน (กำยรศำสตร์)  ผ่ำนทำง 
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บอร์ดประชำสัมพันธ์ line และ face book ซึ่งมีกำรแข่งขันกำรลดน้ ำหนัก และกำรจัดกิจกรรมกีฬำสี กำรแข่งกีฬำ 
ซึ่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรมนอกจำกได้มีกำรออกก ำลังกำย กำรยืดเหยียดร่ำงกำย และยังสร้ำงสัมพันธภำพและควำมสุขใน
องค์กรได้เป็นอย่ำงดี จำกกำรประเมินภำยหลังเข้ำร่วมกิจกรรมนั้นบุคลำกรมีควำมสุขและต้องกำรให้จัดกิจกรรม
ต่อเนื่องทุกปี   
 มีควำมสุขใจ ได้ด ำเนินกำรในระดับองค์กร โดยจัดกิจกรรมกำรสร้ำงสุขด้วยสตใินองค์กร (mindfulness in 
organization) ซึ่งได้อบรมบุคลำกรมำกกว่ำร้อยละ 80 เพื่อให้เป็นแนวกำรอยู่ร่วมกันโดยใช้สติในองค์กร เป็นกำร
สร้ำงควำมสุขในจิตใจและกำรใช้สติในกำรอยู่ร่วมกัน กำรด ำเนินกำรสร้ำงสุขด้วยสติในองค์กรนั้นท ำให้กำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล กำรประชุมนั้นมีควำมรำบรื่น เน้นกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้อำรมณ์และควำมขัดแย้งที่
รุนแรง ท ำให้เกิดควำมสุขใจในกำรท ำงำนเพิ่มมำกขึ้น  
 มีสิ่งแวดล้อมที่มีสุข นั้นได้ส่งเสริมกิจกรรมกำรสร้ำงสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน  Healthy workplace 
โดยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสถำนที่ท ำงำนร่วมกัน และร่วมกัน
ประเมินผลกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อม มีกำรส่งเสริมให้ทุกกลุ่มงำนคงมำตรฐำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อมโดยกำรให้รำงวัล 
ประกำศชมเชย ซึ่งในปี 2561 ได้ผ่ำนเกณฑ์สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำนในระดับดี 
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