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	 	 ารดำาเนินงานปรับปรุง	หรือ	พัฒนาสถานที่ทำางานให้เป็น	“สถานที่
	 	 ทำางานนา่อยูน่า่ทำางาน”	ถกูดำาเนนิการตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2548	เปน็ตน้มา
โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข	 เนื่องจากเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลรับผิดชอบ	
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 และการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ	 ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน		
วัยทำางาน	ที่ใช้เวลาหนึ่งในสาม	ของช่วงชีวิตในสถานที่ทำางาน	จากเดิมได้แบ่งเกณฑ์	
การตรวจประเมนิเปน็	2	รปูแบบ	คอื	สำาหรบัสถานประกอบกจิการ	หรอื	สถานทีท่ำางาน	
ที่มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่	10	คนขึ้นไป	และสำาหรับสถานประกอบกิจการ	หรือสถานที่	
ทำางาน	 ที่มีผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่า	 10	 คน	 ซึ่งถูกแบ่งตามจำานวนของผู้ปฏิบัติงาน	
ในสถานประกอบกิจการที่ต้องทำาประกันสังคม	และไม่ต้องทำาประกันสังคม	แต่ปัจจุบัน
พระราชบัญญัติประกันสังคมได้ถูกแก้ไขไปแล้ว	ประกอบกับเกณฑ์การตรวจประเมิน
ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกันที่	 นำามาปรับปรุงเพื่อใช้เป็นฉบับเดียวกันได้สามารถ	
นำาไปปรบัใชไ้ดท้กุขนาดของสถานประกอบกจิการ	หรอืสถานทีท่ำางาน	นอกจากนัน้แลว้	
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคดิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั	
(PMQA)	หมวด	5	วา่ดว้ยเรือ่งการมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคลขอ้	16	หวัขอ้การจดัระบบ	
สภาพแวดล้อมการทำางานจึงได้นำาหลักการ”	 สะอาด	 ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี	
มชีวีติชวีา”	ในเกณฑส์ถานทีท่ำางานนา่อยูน่า่ทำางานมาปรบัใชใ้นกระบวนการ	PMQA		
ได้ด้วย	 ดังนั้นสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 นครราชสีมา	 จึงได้ดำาเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไขคู่มือสถานที่	ทำางานน่าอยู่น่าทำางานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน	และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

คำานำา

ก
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	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 นครราชสีมา	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำางานรวมทั้ง	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาสถานที่ทำางาน	
ใหน้า่อยูน่า่ทำางาน	เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ	ผูป้ฏบิตังิาน	และผูม้ารบับรกิาร	อยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ที่เหมาะสม	 มีความสุขกาย	 สบายใจ	 ในการทำางาน	 ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดี	
ในการทำางานต่อไป	

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา
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คู่มือการจัดทำา 5 ส

5 ส. กับการประหยัดพลังงาน

 กิจกรรม 5 ส. เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
ซึ่งมิได้หมายถึงการผลิตเป็นจำานวนมากๆ แต่หมายรวมถึง การทำางานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ เช่น ลดความสิ้นเปลือง 
ในการใชว้สัดอุปุกรณ ์ประหยดัพลงังาน มคีวามปลอดภยัในการทำางาน และเจา้หนา้ที ่
มีขวัญและกำาลังใจที่ดี กิจกรรม 5 ส. จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม 
คือ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมกลุ่ม
สร้างคุณภาพงาน กิจกรรม 5 ส. พลังงาน หมายถึง 
 1. สะสาง : การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำาเป็นกับของที่ไม่จำาเป็น
ของทีไ่มจ่ำาเปน็ขจดัออกไปจากพืน้ทีท่ำางาน เพือ่ลดภาระของเครือ่งปรบัอากาศสามารถ
ลดใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น 
 2. สะดวก : การจดัวางของทีจ่ำาเปน็ใหง้า่ยตอ่การนำาไปใช ้รวมไปถงึอปุกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร หรือ Printer 
เป็นต้น ควรแยกออกจากพื้นที่ปรับอากาศ เพื่อสามารถระบายความร้อนได้ดี และ
ลดภาระของเครื่องปรับอากาศ
 3. สะอาด : การทำาความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
สำานักงาน ให้สะอาดอยู่เสมอ 
 4. สขุลักษณะ : จัดสถานทีท่ำางานใหใ้ช้แสงสว่างจากภายนอกอาคารใหไ้ด้
มากทีส่ดุรวมทัง้จดัวางโตะ๊ทำางานใหอ้ยูใ่นแนวของโคมไฟฟา้ เพือ่เปน็การถนอมสายตา
และใช้แสงสว่างให้คุ้มค่ามากที่สุด
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 5. สร้างนิสัย : ปฏิบัติในการ ลด ละ เลิก และปรับปรุงการทำางานที่ใช้
พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ให้ติดเป็นนิสัย ทั้งที่ทำางานและที่บ้านของตนเอง 

ประโยชน์ของการดำาเนินกิจกรรม 5 ส. พลังงาน ได้แก่ 
 1. ขจัดความสิ้นเปลื้องพลังงาน วัสดุ และงบประมาณ 
 2. สถานที่ทำางานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 3. ลดการเก็บเอกสารซำ้าซ้อน ลดเวลาในการค้นหาเอกสาร ลดการใช้ 
  พลังงาน
 4. ขจัดความผิดพลาดในการทำางาน เช่น หยิบใช้อุปกรณ์ผิด และใช้ 
  อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างผิดวิธี 
 5. ขจัดสภาพแวดล้อมการทำางานที่ไม่ดี และการใช้พลังงานที่ไม่สมเหตุ 
  สมผล 
 6. ทำาให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

สะสาง
 การแยกใหช้ดัระหวา่งของทีจ่ำาเปน็กบัของทีไ่มจ่ำาเปน็ ของทีไ่มจ่ำาเปน็ขจดัออก
ไปจากพื้นที่ทำางาน เพื่อลดภาระของเครื่องปรับอากาศ สามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้า
ได้มากขึ้น



3สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

ก่อนดำาเนินการ

หลังดำาเนินการ

ตัวอยางการดําเนินกิจกรรม 5 ส. พลังงาน
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สะดวก
 การจัดวางของที่จำาเป็นให้ง่ายต่อการนำาไปใช้ และควรเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้นไว้ในพื้นที่ปรับอากาศ และควรแยกอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร กระติกนำ้าร้อน 
หรือ ตู้เย็น เป็นต้น ให้แยกออกจากพื้นที่ปรับอากาศ เพื่อสามารถระบายความร้อน
ได้ดี และลดภาระของเครื่องปรับอากาศ
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สะอาด
 การทำาความสะอาดสถานที ่อปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้ภายในสำานกังาน ใหส้ะอาด
อยูเ่สมอ เพือ่คงไวซ้ึง่ประสทิธภิาพการใชง้าน และเปน็การประหยดัพลงังานไดม้ากขึน้ 
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สุขลักษณะ
 จัดสถานที่ทำางาน ให้ใช้แสงสว่างจากภายนอกอาคารให้ได้มากที่สุด 
(ด้านที่ไม่มแีสงแดดส่งเข้ามาในอาคาร หากมีแสงแดดสอ่งเข้ามาควรมมีา่นปิดไว้ และ
ใชโ้คมไฟเทา่ทีจ่ำาเปน็เพือ่ลดความรอ้นทีเ่ขา้สูอ่าคาร) รวมทัง้จดัวางโตะ๊ทำางานใหอ้ยูใ่น
แนวของโคมไฟฟ้า เพื่อเป็นการถนอมสายตาและใช้แสงสว่างให้คุ้มค่ามากที่สุด
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สร้างนิสัย
 ปฏิบัติในการ ลด ละ เลิก และปรับปรุงการทำางานที่ใช้พลังงานอย่าง
สิ้นเปลือง ให้ติดเป็นนิสัย ทั้งที่ทำางานและที่บ้านของตนเอง
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แนวคิดในการพัฒนา
 - การเริ่มต้นในการพัฒนา นั้นยาก
 - การพัฒนาเพื่อให้เกิดความสำาเร็จ นั้นยากยิ่ง
 - การพัฒนาความสำาเร็จนั้นให้ยั่งยืน นั้นยากยิ่งกว่า

แนวคิดในการทำากิจกรรม 5 ส
 - 5 ส ช่วยกันทำาทุกคน
 - 5 ส ควรทำาอย่างสมำ่าเสมอ
 - 5 ส ควรทำาด้วยงบประมาณที่เหมาะสมกับองค์กร

ข้อควรระวังในการดำาเนินกิจกรรม 5 ส
 - เปลี่ยนทุกอย่างที่ขวางหน้า
 - ผักเอ๋ย ผักชี ตลอดกาล
 - บังคับชั่วชีวิต
 - ฝืนใจไม่มีวันสิ้นสุด
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“สถานที่ทำางาน”

ความหมายของ

ส  ถานที่ทำางาน หมายถึง สถานที่หรือโครงสร้างอาคารที่มีคนทำางานอยู่
  เชน่ โรงงานอตุสาหกรรม สถานบรกิาร สถานศกึษา ธนาคาร โรงพยาบาล
วิสาหกิจชุมชน สำานักงานทั่วไป รวมถึง เครื่องบิน รถยนต์ และเรือโดยสาร 

การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขลักษณะในสถานที่ทำางาน 
 แนวคิด โดยภาพรวมของการจัดการในสถานที่ทำางาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
สุขภาพของคนทำางานประกอบด้วย 

1.  สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำางาน 
 สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำางาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวเราในขณะทำางาน
ซึ่งอาจเป็นสิ่งมีชีวิตได้แก่ ผู้ร่วมงาน หัวหน้างาน วัว ควาย ม้า หรือเชื้อโรค เช่น 
เชือ้รา แบคทเีรยี ไวรสั หรอือาจเปน็วสัดสุิง่ของ เชน่ เครือ่งจกัรสารเคมสีารกำาจดัแมลง
หรือกำาจัดศัตรูพืชหรืออาจเป็นพลังงานในรูปต่างๆ เช่น ความร้อนเสียงแสงสว่าง
หรืออาจเป็นบรรยากาศในการทำางาน ได้แก่ กฎระเบียบในการทำางานค่าจ้าง 
หรือค่าตอบแทนที่จะได้รับสวัสดิการ เวลา หรือ ชั่วโมงการทำางานเป็นต้น ทั้งนี้
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำางานแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
 (1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง ความร้อนความเย็นความกด
อากาศความสั่นสะเทือนเสียงดัง รังสีการออกแรงทำางาน เป็นต้น
 (2) สิง่แวดลอ้มทางเคม ีเช่น ฝุน่ฟมูจากการเชือ่มโลหะหรอืหลอมโลหะควัน
ละอองก๊าซ ไอระเหยของเหลว หรือสารตัวทำาละลาย กรด-ด่างเป็นต้น 
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 (3) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หนอน พยาธิ งู 
สัตว์มีพิษอื่นๆ เป็นต้น 
 (4) สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ หรือจิตใจ ที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการทำางาน หรืออาจ
เปน็ผลมาจากลกัษณะของงานทีห่นกัเกนิไป งานทีเ่รง่ดว่น ความขดัแยง้ระหวา่งบคุคล
ในหน่วยงานเป็นต้น

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

 - เสียง 

 - แสงสวาง 

 - ความรอน 

 - ความเย็น 

 - ความสั่นสะเทือน 

 - การออกแรงทาทางการทํางาน

สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

   - แบคทีเรีย 

   - ไวรัส 

   - เชื้อรา 

   - หนอนพยาธิ 

   - งูหรือสัตวมีพิษ

สิ่งแวดล้อมทางเคมี

 - สารฆาแมลงกําจัดวัชพืชปุย 

 - ทินเนอรนํ้ามันสนสี 

 - กรด-ดาง 

 - ตะกั่วปรอทโครเมียม

สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม

   - ชั่วโมงการทํางาน 

   - เงินเดือน/คาตอบแทน 

   - สภาพของงาน 

   - หนาที่การงาน

ผู้ปฏิบัติงาน
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 สิ่งแวดล้อมการทำางาน มีผลต่อสุขภาพคนทำางาน ดังแผนภาพแสดง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในการทำางาน แสดงให้เห็นถึงสิ่งแวดล้อม
การทำางานมีความสัมพันธ์กับสุขภาพคนทำางานโดยตรง กล่าวคือ ถ้าผู้ปฏิบัติงาน
ทำางานในสิ่งแวดล้อมการทำางานที่ดี ย่อมส่งผลทำาให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดี 
มีความสุขใจในการทำางาน ในทางตรงข้าม ถ้าสิ่งแวดล้อมการทำางานไม่ดีมีสิ่งที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือทำาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
เกิดความเครียดในการทำางาน ทำาให้คนทำางานมีความเสี่ยงในการทำางานอาจมีผล
ทำาให้เกิดเป็นโรคจากการทำางาน หรือได้รับบาดเจ็บจากการทำางานต้องสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลผู้ประกอบกิจการ จึงควรดำาเนินการให้สิ่งแวดล้อม
การทำางานของตนเป็นสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่น่าทำางาน นอกจากนี้ มลพิษจากการ
ประกอบกิจการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบทีทำางานด้วย ดังนั้น ในหัวข้อนี้
จะกล่าวถึง สิ่งแวดล้อมการทำางานที่พบมากในสถานประกอบกิจการการผลิตและ
ข้อแนะนำาเบื้องต้นในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดูแลตนเองของผู้ปฏิบัติงาน
ที่ต้องปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแยกตามชนิดของ
สิ่งแวดล้อมการทำางาน

แผนการ แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในที่ทำางาน

สิ่งแวดล้อมการทำางาน

แผนการ แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในที่ทำางาน

มีการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม
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 1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
  ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดโดยทั่วไปคือ 
  1.1.1 เสียงดัง 
   การทำางานในที่ที่มีเสียงดังมากเกินไป (สังเกตได้จากการสนทนา 
ขณะทีอ่ยูห่า่งกนัประมาณ 3 ฟตุไมไ่ดย้นิหรอืตอ้งตะโกน) และไดร้บัเสยีงดงัเปน็เวลา
นานๆ จะทำาให้ผู้ทำางานเกิดอาการหูตึง หากยังได้รับเสียงดังต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อาจ
ทำาให้หูหนวกถาวรได้ซึ่งเกิดจากอวัยวะรับเสียงภายในหู ถูกทำาลายการได้รับเสียงดัง
มากๆ ในเวลาสั้นๆ ก็อาจทำาให้เกิดอาการหูหนวก ทันทีได้เช่นกัน เช่น เสียงระเบิด
เป็นต้น  

ข้อปฏิบัติเพื่อการควบคุมปัญหาเสียงดังจากการทำางาน 
 (1) บำารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดี ชโลมนำ้ามันหรือทา
จาระบีหล่อลื่น ในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร เช่น เพลาโซ่ ตลับลูกปืน
สายพานเป็นต้น กลุ่มอื่น      
 (2) แยกขั้นตอนการทำางานที่มีเสียงดังออกห่างจากผู้ปฏิบัติงาน 
 (3) หากเปน็ไปไดใ้หท้ำาฉากกัน้ระหวา่งเครือ่งจกัรทีม่เีสยีงดงั หรอืแหลง่ทีเ่กดิ
เสียงดังกับผู้ปฏิบัติงานโดยอาจใช้วัสดุดูดซับเสียง เช่น ไม้อัดกระดาษผ้าพรมเพื่อลด
ระดับความดังของเสียงลงก่อนที่จะถึงผู้ปฏิบัติงาน 
 (4) สวมอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายจากเสยีงดงั ทกุครัง้ทีป่ฏบิตังิาน เกีย่วกบั 
เสียงดังเช่น ปลั๊กอุดหูที่ครอบหู 
 (5) หากเกิดอาการหูอื้อหรือหูตึง ควรย้ายหรือเปลี่ยนงานในตำาแหน่งอื่น
เพื่อป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน
  1.1.2 แสงสว่าง 
   ในการทำางานนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดระบบแสงสว่าง 
ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ทั้งนี้เพื่อความสบายตาในการทำางาน ไม่เกิดอาการ 
ล้าตาหรือแสบตาเนื่องจากแสงน้อยหรือจ้าเกินไปและงานที่ได้ ก็จะมีคุณภาพ 
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ไม่เกิดความผิดพลาดสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น งานเจียรนัยพลอย 
งานประกอบชิน้สว่นอปุกรณข์องเครือ่งมอืขนาดเลก็ เปน็งานทีต่อ้งการความละเอยีด 
ซึ่งต้องการแสงสว่างในการทำางานมากกว่าปกติ หรืองานเชื่อมโลหะที่มีแสงจ้า 
ทำาให้แสบตาเกิดต้อกระจก หรือเกิดอาการตาบอด บางส่วนดังนั้นจึงต้องใช้อุปกรณ ์
ป้องกันอันตรายจากแสงจ้าเหล่านั้น ข้อปฏิบัติในการจัดแสงสว่างให้เหมาะสม 
กับการทำางาน 
 (1) งานที่ต้องการความละเอียดต้องใช้สายตา เช่น งานเจียรนัยพลอย
งานเย็บผ้าที่มีลวดลายมากผ้าสีทึบ อาจต้องเพิ่มหลอดไฟเฉพาะที่หน้างาน เพื่อเพิ่ม 
ความสว่างเพิ่มขึ้น
 (2) จดัระบบไฟสอ่งสวา่ง เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิแสงจา้ โดยตรงหรอืสะทอ้น 
เข้าตา 
 (3) ทำาความสะอาดหลอดไฟชุดโคมไฟอยู่เสมอ เพื่อกำาจัดฝุ่นและความ
สกปรกที่ทำาให้ความสว่างน้อยลง 
 (4) ใช้แสงจากธรรมชาติ เพิ่มความสว่างในที่ทำางานเพื่อประหยัดพลังงาน
ไฟฟา้ แตจ่ะตอ้งระวงัเรือ่งแสงสะทอ้น แสงจา้ การเกดิเงา รวมทัง้รงัส ีความรอ้นดว้ย 
 (5) งานเชือ่มโลหะตอ้งใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล เชน่แวน่ตาหรอื 
กระบังหน้าลดแสง และไม่ควรมองแสงจ้านั้นด้วยตาเปล่า 
 (6) คนทำางานที่ต้องใช้สายตา และเกี่ยวข้องกับงานที่มีแสงจ้าควรได้รับการ
ตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็นอยู่เสมอ
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  1.1.3 ความร้อน 
   เมื่อคนเราได้รับความร้อนร่างกายจะมีการขับเหงื่อออกมา ทำาให้
สูญเสียเกลือแร่ที่ออกมาพร้อมกับเหงื่อซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึก อ่อนเพลียเกิด
อาการล้าและหากได้รับความร้อนสูงๆ เป็นเวลานานๆ จะมีผล ต่อระบบการทำางาน
ของร่างกาย อาจทำาให้เป็นตะคริวเนื่องจากความร้อน หมดสติการทำางานของระบบ
กล้ามเนื้อและหัวใจล้มเหลวอาจถึงแก่ความตายได้ 
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ข้อปฏิบัติเพื่อการควบคุมปัญหาความร้อนในการทำางาน 

 (1) จัดให้มีการระบายอากาศในบริเวณที่ปฏิบัติงาน โดยอาจเปิดช่องลม
ประตหูนา้ตา่งหรอือาจตดิตัง้พดัลมเพือ่ชว่ยระบายอากาศหากการระบายอากาศทัว่ไป
ไม่ดีพอ 
 (2) กรณีติดตั้งพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนที่ผู้ปฏิบัติงานควรอยู่ใน
ตำาแหน่งที่ลมเย็นถึงตัวผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงแหล่งความร้อน 
 (3) จดัใหม้นีำา้ดืม่อยา่งเพยีงพอ และอาจผสมเกลอืแรล่งไปในนำา้ดืม่หรอือาจ
ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เพื่อชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไป
 (4) กรณีปฏิบัติงานในที่ที่มีความร้อนสูงๆ เช่น การหลอมโลหะ ผู้ปฏิบัติ
งานอาจสวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัความรอ้นได ้เชน่ ถงุมอืรองเทา้หรอื ชดุปอ้งกนัความ
ร้อนตามความเหมาะสม 
 (5) หมนุเวยีนสบัเปลีย่นผูท้ีจ่ะเขา้ไปปฏบิตังิานทีส่มัผสักบัความรอ้นเพือ่ลด
ระยะเวลาที่สัมผัสกับความร้อนของแต่ละคนลง
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 1.2 สิ่งแวดล้อมทางเคมี

1. ก๊าซ คือ สารเคมีที่อยู่ ใน
ลักษณะของอากาศที่ไหลไปมาได้ใน
อุณหภูมิและความดันปกติ เช่น
 - ก๊าซหุงต้ม
 - ก๊าซออกซิเจน
 - ก๊าซคาร์บอนไดไซด์
2. ไอ คอื สภาพของสารเคมทีีร่ะเหย
ตัวจากสารที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิ
และความดันปกติ เช่น
 - ไอระเหยจากทินเนอร์
 - ไอระเหยจากนำ้ามันก๊าซ
 - ไอระเหยจากนำ้ามันเบนซิน

กลุ่มที่เป็นก๊าซและไอ กลุ่มที่เป็นอนุภาค

1. ละออง เป็นของเหลวที่มีขนาดเล็กฟุ้ง
กระจายในอากาศ เช่น
 - ละอองนำ้ามัน
 - ละอองสี
2. ฝุน่เปน็ของแขง็ทีม่ขีนาดเลก็ ฟุง้กระจาย
ปะปนในอากาศ เช่น
 - ฝุ่นฝ้าย
 - ฝุ่นแร่ใยหิน
 - ฝุ่นที่เกิดจากการจราจรขนส่ง
3. ฟมู เปน็ของแขง็ทีเ่กดิจากการหลอมเหลว 
ของโลหะกลายเป็นเป็นไอแล้วควบแน่น
กลายเปน็ของแขง็ขนาดเลก็มาก ฟุง้กระจาย 
ในอากาศตั วอย่ า งการ เกิ ดฟู ม เ ช่น  
การหลอมเหล็ก การเชื่อมตะกั่ว
 - ฟูมตะกั่ว
 - ฟูมเหล็ก
4. ควัน เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ 
เช่น
 - ควันที่เกิดจากการย่าง เผาอาหาร
 - ควนัทีเ่กดิจากการเผาไหม/้เผาถา่น
 - ควันที่เกิดจากการเผาขยะ
 - ควันที่เกิดจากการติดเครื่องยนต์
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การเกิดพิษของสารเคมีต่อร่างกาย 
 ความเป็นพิษของสารเคม ีอาจก่อให้เกิดอันตรายตอ่ร่างกายขึ้น ในลักษณะ
ทีเ่ปน็อนัตรายตอ่รา่งกาย ทัง้ระบบหรอือนัตรายตอ่รา่งกาย เฉพาะสว่นสารเคมบีาง
ชนดิมฤีทธิท์ำาอนัตรายตอ่รา่งกายหลายอยา่ง บางชนดิกท็ำาอนัตรายตอ่รา่งกายเฉพาะ
อย่างในการเกิดพิษต่อร่างกายอาจมีผลต่างๆ ดังนี้ 
 (1) ทำาให้เกิดการระคายเคือง เช่น สารจำาพวกกรดและด่างก๊าซแอมโมเนีย
ก๊าซคลอรีน เป็นต้น 
 (2) ทำาใหห้มดสต ิเชน่ กา๊ซคารบ์อนมอนนอกไซดท์ีเ่กดิจากการเผาไหมท้ีไ่ม่
สมบูรณ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไฮโดรเจนเป็นต้น 
 (3) ทำาให้สลบหรือมึนเมา เช่น สารจำาพวกแอลกอฮอล์อะเซทีลีน 
 (4) สารทีท่ำาใหเ้กดิพษิในรา่งกาย เชน่ สารฆา่แมลงหรอืกำาจดัวชัพชืสารหนู
สารกำาจัดมดแมลงสาบ เป็นต้น    
 (5) ทำาให้เกิดมะเร็ง เช่น ไวนิลคลอไรด์แร่ใยหินสารบอแรกซ์ 
 (6) สารที่ทำาให้เกิดแผลที่ปอด เช่น ฝุ่นแร่ใยหินฝุ่นถ่านหินฝุ่นทราย 
 (7) ทำาให้เกิดความผิดปกติต่อทารก หรือการพัฒนาอวัยวะทางทารกผิดรูป
ทำาให้เกิดความพิการในเด็กทารก เช่น เอทธิลีนโบร์ไมด์ PCBS เป็นต้น 
 
การเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี 
 (1) ทางจมูกหรือทางการหายใจซึ่งถือว่าเป็นทางที่สารเคมีผ่านเข้าสู่ร่างกาย
ได้มากที่สุดและเป็นอันตรายได้รวดเร็วที่สุดด้วย
 (2) ทางผิวหนัง สารเคมีบางชนิดหากสัมผัสผิวหนังแล้วจะสามารถซึมผ่าน
ผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ เช่น สารทำาละลายชนิดต่างๆ บางชนิดอาจเกิดการระคาย
เคืองหรือเกิดการไหม้ที่ผิวหนังได้ เช่น สารจำาพวกกรดและด่าง 
 (3) ทางปากหรือการกินสารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยการ
ปนเปื้อนของสารเคมีมากับอาหาร หรือนำ้าดื่มหรือล่องลอยในอากาศ และสัมผัส 
กับริมฝีปาก เมื่อเลิกใช้
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ข้อปฏิบัติในการทำางานเกี่ยวกับสารเคมี 
 (1) จัดเก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิทปิดฝาให้มิดชิดทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้
 (2) ติดฉลากสารเคมีที่ภาชนะบรรจุ และระบุรายละเอียดของสารเคมี เช่น 
บรษิทัผูผ้ลติ หรอืผูจ้ำาหนา่ย วธิกีารใชส้ารเคมอียา่งปลอดภยั การปฐมพยาบาลผูท้ีถ่กู 
สารเคมีเป็นต้น 
 (3) จดัเกบ็สารเคมแียกจากวสัดอุืน่ และจดัเกบ็ใหเ้ปน็ระเบยีบจดัเกบ็หา่งจาก
แหล่งความร้อนหรือประกายไฟ หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดด โดยตรง      
 (4) จัดใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พียงพอ โดยเฉพาะสารเคมทีีอ่ยู่ในกลุ่มวตัถุ
ไวไฟอันได้แก่ 
  - กา๊ซไวไฟ เชน่ ออกซเิจนไฮโดรเจนคลอรนีอะเซทลินีบวิเทนโพรเพน 
มีเทน ไซลีน 
  - ของเหลวไวไฟ เช่น อะซีโตนเบนซีนเอทธานอลโทลูอีน 
  - ของแขง็ไวไฟ เชน่ ฟอสฟอรสั พลาสตกิ เสน้ใย นเิกลิ ไททาเนยีม
สังกะสี
 (5) ศึกษาขอ้มลูความปลอดภยัของสารเคม ีหรอืเอกสารกำากบัสารเคมกีอ่น
ใช้สารทุกครั้ง 
 (6) ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัย
ถุงมือป้องกันสารเคมีหรือชุดป้องกันสารเคมี 
 (7) ไมร่บัประทานอาหารนำา้เครือ่งดืม่หรอืสบูบหุรี ่ในขณะทีป่ฏบิตังิานหรอื
ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี 
 (8) ลา้งมอืทำาความสะอาดรา่งกายทกุครัง้ หลงัจากทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัสาร
เคมี 
 (9) หากสารหกรดพื้นที่ หรือ ร่างกาย ให้รีบทำาความสะอาดทันทีตาม  
รายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารกำากับสารเคมี 
 (10) คนทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัสารเคมเีปน็ประจำา ควรไดร้บัการตรวจสขุภาพ
เป็นประจำาทุกปี
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 1.3 สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
  หมายถึง สิ่งแวดล้อมการทำางานที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำาให้เกิดโรคจากการ
ทำางานเช่นเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราหนอนพยาธิงหูรือสัตว์มพีิษอื่นๆ ดังตัวอย่างโรค
จากการทำางานที่เกิดจากสิ่งแวด ล้อมทางชีวภาพดังนี้ 
  - โรคแอนแทรกซ์เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มาจากสัตว์ที่เป็นโรค
เช่น วัวควายม้าเป็นต้น 
  - โรคบาดทะยักซึ่งเชื้อปนเปื้อนในอุจจาระของสัตว์ เช่น วัวควายม้า
เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล 
  - โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นเชื้อโรคที่มากับปัสสาวะหนูและ
สัตว์อื่นๆ แล้วปนเปื้อนในนำ้าดินเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล 

การป้องกันโรคจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
 - จัดเก็บวัสดุในบริเวณที่ทำางานให้เป็นระเบียบ และมีการทำาความ
สะอาดสมำ่าเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ฝังลึก
 - เมื่อสัตว์ที่เป็นโรคตายให้ทำาลายซากสัตว์โดยการเผาหรือ ฝังลึก
 - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์ 
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 - ดูแลสุขภาพตนเองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค 
 - เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคให้ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลเป็น
พิเศษเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคนั้นๆ 
 1.4 สิ่งแวดล้อมทางสังคมจิตวิทยา 
  การทำางานบางครัง้ อาจไดร้บัความกดดนัหลายๆ ดา้นไมว่า่จะเปน็เพือ่น
รว่มงานผูบ้งัคับบญัชา คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัเวลาหรอืชัว่โมงในการทำางานลกัษณะของ
งานทีเ่รง่ดว่น หรอืงานทีห่นกัเกนิไป งานทีท่ำาในทีท่ีม่คีวามรอ้นสงูงานในทีท่ีม่เีสยีงดงั
ปญัหาสภาพครอบครวั อาจทำาใหเ้กดิความเครยีดจากการทำางานและสง่ผลกระทบดา้น
จติใจ เกดิความวติกกงัวลกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั และอาจมผีลกระทบตอ่รา่งกายดว้ยการ
ปอ้งกนั หรอืการขจดัความเครยีดจากการทำางาน การปอ้งกนั และการขจดัความเครยีด
จากการทำางานอาจทำาไดต้ามความเหมาะสมกบัผูป้ฏบิตังิานเอง การออกกำาลงักายเปน็
ประจำาจะทำาให้ ร่างกายแข็งแรงสุขภาพกายดีส่งผลให้สุขภาพจิตดีด้วย หรืออาจเข้า
วัดฟังธรรม หรือฝึกสมาธิให้จิตใจผ่องแผ้ว การท่องเที่ยวธรรมชาติก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ในการลดความเครียดจากการทำางาน หากความเครียดเกิดจากการไม่เข้าใจกัน กับผู้
ร่วมงานหรือมีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน ต้องมีการปรับความเข้าใจหรือหันหน้า เข้าหากัน 
หรืออาจมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หากความเครียดเกิด
จากลกัษณะของงานทีห่นกัเกนิไป งานเรง่ดว่น ควรมกีารจงูใจโดยอาจเพิม่คา่จา้งหรอื
มีค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสม ปรับสภาพของงานให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 
สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการขจัดความเครียดจากการทำางานได้
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2. ความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน 
 สามารถเกิดขึ้นได้โดยการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน ซึ่ง
อุบัติเหตุจากการทำางาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดในขณะทำางาน
หรือในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ทำาให้เกิดการบาดเจ็บพิการทุพพลภาพ หรือตาย หรือ
เปน็เหตใุหท้รพัยส์นิเสยีหาย สาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตจุากการทำางานอบุตัเิหตจุาก
การทำางานเกิดขึ้นจากสาเหตุหลักๆ อยู่สองสาเหตุ คือการกระทำาที่ไม่ปลอดภัย และ
สภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานจึง
ตอ้งขจัดหรือหลีกเลีย่งการกระทำาทีไ่มป่ลอดภยั และจัดสภาพการทำางานให้ปลอดภยั 
จึงจะป้องกันอุบัติเหตุจากการทำางานได้ดังตัวอย่าง 
 (1) การกระทำาที่ไม่ปลอดภัย 
  - หยอกล้อกันหรือยั่วโมโหเพื่อนในขณะที่ปฏิบัติงาน 
  - ใช้เครื่องมือผิดประเภทเช่นใช้มีดแทนไขควงใช้คีมแทนค้อนเป็นต้น  
  - ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมาย 
  - แต่งกายรุ่มร่ามไม่รัดกุม 
  - ทำางานในขณะทีร่า่งกายเมือ่ยลา้ หรอืงว่งนอน หรอืขณะทีเ่จบ็ปว่ย 
หรือในช่วงเวลาที่รับประทานยาที่ทำาให้เกิดอาการง่วงนอน เช่น ยาบรรเทาหวัด  
ยาลดนำ้ามูกยาแก้แพ้เป็นต้น 
  - ใช้ยากระตุ้นประสาทเพื่อให้ทำางานได้มากขึ้น 
  - ประมาทชอบลองชอบเสี่ยงในสิ่งที่ผิด 
  - ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรในขณะที่เครื่องจักรกำาลังทำางานหรือยังไม่ 
สับสวิทซ์
  - ไมใ่ชอ้ปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลทีก่ำาหนดใหใ้ชเ้ชน่แวน่ตา
นิรภัย ถุงมือ หน้ากากป้องกันสารเคมี กระบังหน้า หรือแว่นตาลดแสง เป็นต้น 
      - ไม่มีการปิดฉลากหรือข้อมูลสารเคมีที่ภาชนะบรรจุ และบริเวณ
สถานทีเ่กบ็สารเคม ีโดยเฉพาะในกรณถีา่ยสารเคมลีงไปใสภ่าชนะบรรจขุนาดเลก็กวา่ 
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      - ปล่อยให้สารเคมีหกเรี่ยราดบนพื้น โดยไม่มีการกำาจัด หรือ 
ทำาความสะอาด
      - สูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารในขณะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
สารเคมีหรือในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี 
 (2) สภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัย
  - สถานที่ทำางานไม่เป็นระเบียบ วางสิ่งของ เกะกะ กีดขวาง ทางเดิน 
หรือทางเข้าออก 
  - บรเิวณทีม่พีืน้ลืน่พืน้ขรขุระหรอืเปน็ทางทีใ่ชใ้นการขนยา้ยวสัด ุไมม่ี
ลักษณะหรือป้ายบอก 
  - จัดเก็บสารเคมีใกล้แหล่งความร้อน และประกายไฟหรือสัมผัส
แสงแดดโดยตรงหรือจัดเก็บไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในฉลากหรือข้อมูล
  - สารเคมีจัดเก็บปะปนกัน ไม่เป็นสัดส่วน ไม่เป็นระเบียบ หรือไม่
เป็นหมวดหมู่ 
  - ไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์หรือเส้นแสดงขอบเขต บริเวณที่ติดตั้ง
เครื่องจักร บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริเวณที่จัดเก็บสารเคมีหรือบริเวณอื่นใด
ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
  - การกองวัสดุเกินไป หรือมีฐานรอง ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจ
ทำาให้พังทลายลงมา 
  - มีเสียงดังมีฝุ่นหรือมีไอสารเคมี ในบรรยากาศการทำางานเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
  - เครื่องมือเครื่องจักรชำารุดไม่ได้มีการซ่อมแซม 
  - ส่วนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว หมุนหรือเหวี่ยงไม่มีครอบ
ป้องกันหรือไม่มีวัสดุปิดคลุม ประกายไฟ 
  - เครื่องเจียรนัยเครื่องขัดไม่มีที่ครอบป้องกันเศษวัสดุหรือ 
  - บริเวณที่มีไอสารเคมี หรือฝุ่นฟุ้งกระจาย การระบายอากาศไม่ดี
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ไม่มีพัดลม เพื่อระบายอากาศออกไป ความปลอดภัยในการทำางาน
 2.1 การปอ้งกนัอคัคภียั การปอ้งกนัการเกดิอคัคภียัสามารถทำาไดห้ากมกีาร
วางมาตรการป้องกันและไม่ประมาทในขณะทำางานซึ่งสามารถปฏิบัติง่ายๆ ได้ดังนี้ 
  (1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงในบริเวณที่ปฏิบัติงานเพื่อใช้ระงับอัคคีภัยที่
อาจเกิดขึ้น 
  (2) บริเวณที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ต้องไม่มี
วัสดุกีดขวางสามารถเข้าถึง และนำาเครื่องดับเพลิงไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  (3) บริเวณที่เก็บสารหรือวัสดุไวไฟต้องมีเครื่องดับเพลิงตามชนิดหรือ
ประเภทของวัสดุไวไฟ เช่น 
   - เครือ่งดบัเพลงิประเภท A ใชส้ำาหรบัดบัเพลงิทีเ่กดิขึน้กบัวสัดุ
ที่เป็นกระดาษไม้ 
   - เครือ่งดบัเพลงิประเภท B ใชส้ำาหรบัดบัเพลงิทีเ่กดิขึน้กบัวสัดุ
ที่เป็นของเหลวไวไฟเช่นนำ้ามันก๊าดนำ้ามันสนทินเนอร์สีแลคเกอร์ 
   - เครือ่งดบัเพลงิประเภท C ใชส้ำาหรบัดบัเพลงิทีเ่กดิขึน้กบัอปุกรณ ์
ไฟฟ้าหรือวัสดุอื่นๆที่มีกระแสไฟฟ้า 
   - เครื่องดับเพลิงประเภท D เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดพิเศษที่ใช้
สำาหรบัดบัเพลงิทีเ่กดิขึน้กบัวสัดทุีเ่ปน็ของแขง็ไวไฟ เชน่แมกนเีซยีมโซเดยีมฟอสฟอรสั
นิเกิลไทเทเนียมหรือวัสดุอื่นที่เครื่องดับเพลิงทั่วไปไม่สามารถดับได้ 
 (4) เครือ่งดบัเพลงิไดร้บัการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 6 เดอืน/ครัง้เพือ่ใหม้ัน่ใจ
ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
 (5) ไม่สูบบุหรี่หรือทำาให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟในบริเวณที่เก็บวัสดุ
ไวไฟหรือสารไวไฟ 
 (6) ภาชนะหรอืวสัดทุีต่ดิไฟไดง้า่ย เชน่ กระปอ๋งส ีกระปอ๋งทนิเนอร ์ภาชนะ
บรรจุสารไวไฟเศษผ้า หรือเศษวัสดุที่ปนเปื้อนสารไวไฟ ต้องจัดเก็บแยกออกจาก
มูลฝอยทั่วไปโดยเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดแล้วนำาไปกำาจัดอย่างเหมาะสม 
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 (7) ปลั๊กไฟ สายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องไม่ชำารุด เพราะอาจทำาให้เกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอัคคีภัยได้

 2.2 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
  อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่จำาเป็นที่ ใช้ ในการประกอบกิจการ 
การป้องกันอันตราย จากไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งจำาเป็น และสำาคัญประการหนึ่งซึ่งสามารถ
ปฏิบัติได้ง่ายๆ ดังนี้
 (1) ตรวจสภาพปลั๊กไฟ เต้าเสียบ สายไฟ ไม่มีรอย 
แตกฉีกขาด หรือชำารุด 
 (2) อุปกรณ์ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่มีสายดิน  
ต้องไม่เปียกนำ้า หรืออยู่ในที่ที่มีความชื้น 
 (3) ห้ามใช้ลวดหรือทองแดงแทนฟิวส์ 
 (4) เลือกขนาดของฟิวส์ให้เหมาะสมกับปริมาณการ 
ใช้ไฟฟ้า 
 (5) ไม่ต่อพ่วงสายไฟฟ้ามากเกินไปในเต้ารับเดียวกัน 
 (6) จัดเก็บสายไฟฟ้าเป็นระเบียบไม่เปียกนำ้า 
 (7) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีโครงสร้างที่เป็นโลหะหรือฝา
ครอบด้านนอกเป็นโลหะต้องต่อสายดิน 
 (8) ติดตั้งปลั๊กไฟเต้าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าห่างจาก
บริเวณที่มีความชื้นหรือมีนำ้าขัง
 2.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 (1) อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ เช่น หมวกนิรภัย ใช้ป้องกันศีรษะจากการ
กระแทกชนวัสดุตกหล่นกระแทกกับศีรษะ 
 (2) อปุกรณป์อ้งกนัผม เชน่ หมวกคลมุผม ตาขา่ยคลมุผมใชส้ำาหรบัปอ้งกนั
เครื่องจักรหนีบดึงหรือม้วนเอาเส้นผมเข้าไป 
 (3) อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และนัยตา เช่น แว่นตานิรภัย แว่นกรองแสง 
กระบงัหนา้ชนดิใสกระบงัหนา้ลดแสงใชส้ำาหรบัปอ้งกนัอนัตรายจากเศษโลหะเศษวสัดุ
กระเด็นเข้าตาหรือถูกใบหน้าและช่วยกรองแสงจากการเชื่อมโลหะ     
 (4) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียง เช่น ปลั๊กอุดหูและที่ครอบหู 
 (5) อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ เช่น หน้ากากกรองสารเคมีหน้ากาก
กรองฝุน่หนา้กากกรองสารพษิใชส้ำาหรบักรองสารเคมหีรอืสารพษิหรอืกรองฝุน่หรอื
อนุภาคที่จะเป็นอันตรายต่อระบบหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 
 (6) อุปกรณ์ป้องกันนิ้วและมือ เช่น ถุงมือป้องกันสารเคมี ถุงมือหนัง  
ถงุมอืผา้ ถงุมอืปอ้งกนัไฟฟา้ ใชส้ำาหรบัปอ้งกนัอนัตรายจากสารเคม ีเศษวสัดหุรอืของ
มคีวามแหลมคมปอ้งกนัสะเกด็หรอืประกายไฟ และความรอ้นหรอืใชป้อ้งกนัอนัตราย
จากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นต่อนิ้วและมือ 
 (7) อุปกรณ์ป้องกันเท้า เช่น 
รองเท้านิรภัยรองเท้าบู๊ทยาง รองเท้า 
บู๊ทนิรภัยรองเท้าสำาหรับใช้กับงานไฟฟ้า
แรงสูงซึ่งใช้สำาหรับป้องกันอันตรายจาก
สารเคมคีวามรอ้นการกดักรอ่นปอ้งกนัวสัดุ
กระแทกหรือทับเท้า 
3. สุขลักษณะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและ
ท่าทางการทำางาน 
 ลักษณะท่าทางในการทำางานที่ 
แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้า 
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ที่แตกต่างกัน ท่าทางในการทำางานที่เหมาะสมเป็นธรรมชาติจะทำาให้ผู้ปฏิบัติงาน 
รูส้กึสบายไมล่า้ไมเ่กดิปญัหากบัระบบกลา้มเนือ้ และกระดกูงานทีอ่อกมากจ็ะมคีณุภาพ 
ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยท่าทาง ที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น ยืนเป็นเวลานานนั่งยองๆ 
หรือนั่งกับพื้นทำางานตลอดเวลาจะทำาให้เกิด การเจ็บป่วย เช่นอาการปวดหลัง  
ปวดกล้ามเนื้อ โรคไขข้ออักเสบปฏิบัติงานได้น้อยลงงานมีความผิดพลาดมากขั้นงาน
ไม่มีคุณภาพ

                              

     

ข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและท่าทางในการทำางาน 
 (1) จดัพืน้ทีป่ฏบิตังิานใหส้ะดวก ในการเคลือ่นไหวรา่งกาย สามารถปฏบิตัิ
งานได้สะดวก 
 (2) หากยืนปฏิบัติงานเป็นเวลานานๆ ควรมีราวพิงหลังหรือที่พักเท้าเพื่อ
ป้องกันการปวดขาและปวดหลัง 
 (3) งานที่ต้องนั่งเป็นเวลานานๆ ควรจัดหาเก้าอี้ที่มีความสูงที่เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงาน และควรเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิง ไม่ควรนั่งยองๆ หรือนั่งขัดสมาธิทำางาน
เป็นเวลานานๆ เนื่องจากทำาให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก เกิดปัญหาต่อระบบ
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ บริเวณสะโพก และขา 
 (4) ออกแบบงานให้มีความหลากหลายในการทำางาน เพื่อให้ร่างกายได้นั่ง
และยืนทำางานสลับกันในแต่ละวัน 
 (5) การยกของหนกั ตอ้งยกในลกัษณะทีย่อ่เขา่หลงัตรง ทัง้ในขณะทีย่กขึน้
และยกลง และยกโดยใหข้องทีย่กชดิตวัมากทีส่ดุ ไมก่ม้ตวั หรอืยกของหนกัเหนอืไหล ่
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ไม่บิดตัวหรือเอี้ยวตัวกระทันหัน หากต้องการเปลี่ยนทิศทาง ให้หมุนไปทั้งตัว เพื่อ
ป้องกันการบาดเจ็บขอกล้ามเนื้อ และข้อต่อบริเวณหลังและเอว     
 (6) ขณะยนืหยบิของในทีส่งู ควรใชว้สัดทุีแ่ขง็แรงมัน่คงเปน็ฐานรอง ไมค่วร
เอื้อมหยิบของในที่สูงหรือเขย่งเท้าเพื่อเอื้อมหยิบของ 
 (7) ควรเลอืกเครือ่งมอืหรอือปุกรณท์ีง่า่ยตอ่การใชง้าน ใชง้านสะดวกสบาย
ประสิทธิภาพสูง และไม่ควรเลือกเครื่องมือที่เวลาใช้งานแล้ว ทำาให้ท่าทางการทำางาน
ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น บิดข้อมือเพราะจะทำาให้เกิดอาการปวดบวมของข้อมือได้
 (8) ในงานที่ซำ้าซาก ควรที่จะจัดเวลาในการพักผ่อนมากกว่าปกติ หรืออาจ
จัดสภาพงานให้มีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือให้ได้เปลี่ยนอิริยาบถในการทำางาน   
 (9) หลีกเลี่ยงท่าทางในการทำางานที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น ก้มตัวทำางานยก
ไหล่ทำางานโดยไม่มีที่วางศอกหรือวางแขนต้องเขย่งเท้าทำางาน 
 (10) ควรจัดสภาพการทำางานให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงท่าทาง ที่ไม่เป็น
ธรรมชาติหรือท่าทางที่อาจทำาให้เกิดการเจ็บป่วย
           

          

          

ความสำาคัญของการปรับปรุงสถานที่ทำางาน 
 โดยทั่วไปคนทำางานต้องอยู่ในสถานที่ทำางานอย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมง
และใชช้วีติ 2 ใน 3 ของอายใุนการทำางาน ซึง่สถานทีท่ำางานกค็อืทกุๆ ทีท่ีม่คีนเขา้ไป
ทำางาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ก่อสร้างปั๊มนำ้ามันร้านเสริมสวย 
โรงแรมร้านค้า ร้านอาหาร คลินิก โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สำานักงานต่างๆ 
หรือแม้แต่ในกลุ่มแม่บ้านซึ่งมีสิ่งคุกคามอยู่ตาม ประเภทของงานเช่นอู่ต่อเรือจะมี
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ปญัหาตะกัว่เปน็พษิโรงโมห่นิจะมปีญัหา ฝุน่แรห่นิทีเ่ขา้ปอดทำาใหเ้กดิโรคปอดโรงงาน 
ทอผา้มโีรคจากฝุน่ฝา้ย คนทำาโรงงานเฟอรน์เิจอรไ์ม ้ทีส่มัผสักบัสารตวัทำาละลาย กจ็ะมี
ปญัหาเกีย่วกบัระบบประสาท หรอืปอด แพทย ์พยาบาล กเ็สีย่งตอ่โรคเอดส ์และวณัโรค
บางแหง่กป็ระสบปญัหาสขุภาพจติจะเหน็ไดช้ดัเจน กค็อืมคีวามเครยีดเพิม่มากขึน้ ทำาให้
เกิดอาการลุกลามขึ้น เช่น โรคความดันเบาหวานกำาเริบ และยังเรื่องภาวะซึมเศร้าใช้ 
สารเสพติด เพื่อคลายเครียด บางคนก็ติดสุรา ทำาให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำางานได้  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำางาน
 ดังนั้น สถานประกอบกิจการต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง มีการดำาเนินโครงการ 
สร้างเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีก็เป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุน เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามักจะให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ คือการรักษาและป้องกันเมื่อเกิดการเจ็บป่วย หรือมีอุบัติเหตุ
เกดิขึน้ ซึง่พบวา่ ในหลายกรณผีูท้ีไ่ดร้บัการรกัษา มไิดก้ลบัมามสีขุภาพดเีหมอืนเดมิ 
ทัง้นีอ้าการเจ็บปว่ยของคนทำางานนอกจาก จะเกิดจากสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้ตอ่การมี
สขุภาพทีด่แีลว้ สาเหตอุกีอยา่งหนึง่ กค็อืพฤตกิรรมของคนทำางานเอง ซึง่หากสามารถ
ทำาให้คนทำางานควบคุมพฤติกรรมตนเอง และมีการจัดการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ถกูตอ้ง เอือ้ตอ่การมสีขุภาพทีด่ ีโดยเริม่จากการปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งภายในสถานประกอบ
กจิการกจ็ะ ทำาใหเ้กดิการขยายผลตอ่ไปยงัทีบ่า้นชมุชน และสงัคมไดอ้ยา่งยัง่ยนืถอืวา่
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและประหยัดที่สุด 
 นอกจากนี้ ยังทำาให้คนทำางานมีความรู้สึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลจากการ
วจิยัในหลายประเทศพบวา่ โครงการสถานทีท่ำางานนา่อยูน่า่ทำางานจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ย
ทีส่ญูเสยีไปกบัการรกัษาพยาบาล ลดจำานวนวนัปว่ย วนัลา ลดอบุตัเิหต ุรวมทัง้ลด
อัตราการเปลี่ยนงานได้ดีด้วยเช่นกัน 
 หากเปน็เชน่นัน้แลว้ การทีเ่ราจดัสถานทีท่ำางานของเราใหเ้หมาะสมโดยการจดั
สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การทำางาน และสง่เสรมิสขุภาพของคนทำางานใหม้คีณุภาพชวีติ
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ทีด่ขีึน้ยอ่มสง่ผลใหเ้รามคีวามสขุในการทำางานความหมายของ “สถานทีท่ำางานนา่อยู ่ 
น่าทำางาน” 

      

        

ความสำาคัญของการปรับปรุงสถานที่ทำางาน
 สถานที่ทำางานน่าอยู่น่าทำางาน หมายถึง สถานที่ทำางานที่มีการจัดการ 
สิง่แวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การมสีขุภาพดขีองคนทำางานทกุคน ไมว่า่จะเปน็ผูป้ระกอบกจิการ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มารับบริการ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความสุข
กายสบายใจในการทำางาน 
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ในสถานประกอบกิจการมีดังนี้ 
 1. กำาหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม  
โดยผู้บริหารขององค์กร พร้อมทั้งติดประกาศให้คนทำางานทุกคนรับทราบ 
 2. กำาหนดกฎระเบียบในการทำางานที่เอื้อต่อสุขภาพ และความปลอดภัย 
เช่นห้ามสูบบุหรี่และห้ามดื่มสุราในสถานที่ทำางานเป็นต้น 
  3. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนทำางานทุกคน ในการพัฒนาสถาน
ที่ทำางานให้เป็นสถานที่ทำางานน่าอยู่น่าทำางาน เช่น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรม
หรือชมรมต่างๆ เป็นต้น
 4. ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำางานให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและ
ความปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมมลพิษด้านต่างๆ จากกระบวนการทำางานหรือ
กระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนทำางาน และชุมชนโดยรอบ 
 5. จัดกิจกรรมหรือโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านต่างๆ ตามความต้องการของสถานที่ทำางานนั้นๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
คนทำางานทุกคนเช่นโครงการ 5 ส, โครงการสถานที่ทำางานปลอดมลพิษ, โครงการ
โรงงานสขีาว, โครงการรณรงคเ์พือ่งดสบูบหุรี ่สรุา หรอืสารเสพตดิ, โครงการอาหาร
เพือ่สขุภาพ, โครงการออกกำาลงักายเพือ่สขุภาพ, โครงการวางแผนครอบครวั/อนามยั
แม่และเด็ก, โครงการทันตสุขภาพ และโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในการทำางาน
เป็นต้น 
 6. ประสานงานกับหน่วยบริการสุขภาพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อร่วมกันดำาเนินการส่งเสริมให้คนทำางานมีสุขภาพที่ดี
ทั้งกายและใจ 
 7. มกีารตดิตาม ตรวจสอบการดำาเนนิงาน หากพบปัญหาตอ้งดำาเนนิการ
แก้ไขและทบทวนตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

“สถานทีท่ำางานนา่อยู ่นา่ทำางาน”

แนวทางการดา�เนินงาน
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หลัก 4 ประการ (สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา) สู่การเป็น “สถาน
ที่ทำางานน่าอยู่น่าทำางาน” 
 1. “สะอาด” เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงสถานที่ทำางาน โดยสามารถ
นำาหลักการ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) มาประยุกต์
ใช้ได้ ประกอบกับการจัดการแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วนมีการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มกีารจัดการห้องสุขา และการควบคมุสัตว์ และ
แมลงนำาโรคอย่างเหมาะสมเป็นต้น
 2. “ปลอดภัย” เป็นการสร้างความมั่นใจต่อการทำางาน เพราะหากเรา
สามารถทำาให้สถานที่ทำางานมีความปลอดภัยทั้งในด้านอาคาร สถานที่ เครื่องจักร 
เครือ่งมอืและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน จะสง่ผลใหค้นทำางานเกดิความเชือ่มัน่ และ
ไม่มีความวิตกกังวลในระหว่างการทำางาน 

 3. “สิ่งแวดล้อมดี” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานที่ทำางาน
ว่าเป็นสถานที่ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งต่อสุขภาพของคนทำางาน และชุมชน 
โดยรอบด้วยการจัดการป้องกันและมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่อง
มลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน สารเคมีนำ้าเสีย และมูลฝอย รวมถึง
การจัดพื้นที่สีเขียว 
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 4. “มีชีวิตชีวา” เป็นการสร้างเสริมขวัญกำาลังใจ และความประทับใจต่อ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ การออกกำาลังกายการบริโภคอาหารที่
สะอาด ถกูสขุลกัษณะตามหลกัโภชนาการ และการสง่เสรมิสขุภาพคนทำางานใหป้ฏบิตัิ
ตนอย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และคนทำางานมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย

สมัครเข้าร่วมโครงการที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วยงานที่จัดทำาโครงการ

คณะกรรมการตรวจประเมินดำาเนินการตรวจประเมิน

จัดทำาแผนดำาเนินการ

กรมอนามัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบใบรับรอง

ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง

ชี้แจง/ทำาความเข้าใจขั้นตอนการดำาเนินการ 

และการประเมินรับรองพร้อมทั้งแจกคู่มือโครงการฯ 

สถานประกอบกิจการทำาการตรวจประเมิน 

สถานที่ทำางานครั้งที่1ด้วยตนเอง 

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

สถานประกอบกิจการทำาการตรวจประเมิน 

สถานที่ทำางานครั้งที่ 2 ด้วยตนเอง

ขอการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จัดทำาแผนดำาเนินการ หรือสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ผ่าน

ผ่าน

หมายเหตุ มีการประเมินติดตามใหม่

ทุกๆ 1 ปี

การรับรอง
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กระบวนการพัฒนาและขอการรับรอง
“สถานที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน” 

“สถานที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน” 
 สถานทีท่ำางาน สามารถผา่นการประเมนิรบัรองไดน้ัน้ ขึน้อยูก่บัความมุง่มัน่ 
ตั้งใจ ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรเป็นสำาคัญโดยมีการ
แบ่งระดับการประเมินดังนี้ 
 ระดับพื้นฐาน จะต้องผ่านเกณฑ์ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมี
ชีวิตชีวาระดับพื้นฐานทั้ง 5 ข้อรวมทั้งเกณฑ์ส่วนที่ 1 ด้วย 
 ระดับดี จะต้องผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน และเกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับดีทั้ง 2 
ข้อรวมทั้งเกณฑ์ส่วนที่ 1 ด้วย 
 ระดับดีมาก จะต้องผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับดี และเกณฑ์มีชีวิตชีวา
ระดับดีมาก 5 ข้อใน 7 ข้อรวมทั้งเกณฑ์ส่วนที่ 1 ด้วย 
 เมื่อผ่านการประเมินในแต่ละระดับ จะได้รับใบรับรองจากกรมอนามัยหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใบรับรองมีอายุ 1 ปีหลังจากได้รับการรับรอง) 

ผ่าน เกณฑ์ระดับพื้นฐาน  
 จะได้รับ ใบรับรองระดับพื้นฐานผ่าน 
ผ่าน เกณฑ์ระดับดี         
 จะได้รับ ใบรับรองระดับดีผ่าน 
ผ่าน เกณฑ์ระดับดีมาก    
 จะได้รับ ใบรับรองระดับดีมาก

และผา่น เกณฑร์ะดบัดมีากตดิตอ่กนั 5 ป ีจะไดร้บั ใบรบัรอง
ระดบัดเีดน่ เนือ่งจากแสดงวา่มกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้ม
ที่จะเป็น “สถานที่ทำางานน่าอยู่น่าทำางาน”อย่างยั่งยืน
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ประโยชน์ของการดำาเนินงาน “สถานที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน” 

 การปรับปรุงสถานที่ทำางานให้น่าอยู่ น่าทำางาน มีประโยชน์มากมาย 
ทัง้ตอ่เจา้ของ/ผูป้ระกอบกจิการ และคนทำางานอกีทัง้ยงักอ่ใหเ้กดิผลตอ่เนือ่ง ตอ่สว่น
รวมและชุมชนด้วย 

1.  เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบกิจการ 
 • ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว 
 • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ทำางานว่าเป็นสถานที่ทำางานน่าอยู่น่า
ทำางาน และเห็นความสำาคัญของสุขภาพของคนทำางาน 
 • เกดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งคนทำางานดว้ยกนัเอง และระหวา่งคนทำางาน
กับผู้บริหาร นับเป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนางานด้านอื่นๆ ขององค์กรต่อไป 
 • ไดล้กูนอ้งทีท่ำางานทุม่เทเตม็ใจทีจ่ะทำางาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทำางาน     
 • ผลผลิตเพิ่มสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และคนทำางาน 

2.  คนทำางาน 
 • มีความสุขที่ได้ทำางานในสถานที่ทำางานที่ดี มีความภาคภูมิใจในสถานที่
ทำางาน 
 • มีความตั้งใจในการทำางานส่งผลให้ผลงานดีเงินเดือนงาม และมีความ
มั่นคงในอาชีพ 
 • ได้ทำางานในสถานที่ทำางานที่ไม่มีมลพิษจากกระบวนการทำางานหรือ
กระบวนการผลิตซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพคนทำางาน 
 • ไดร้บัสวสัดกิารในการทำางานเพิม่ขึน้ อนัเปน็ผลมาจากการลดคา่ใชจ้า่ย
ในการรักษาพยาบาลขององค์กร
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3.  สังคม 
 • ไดอ้งคก์รทีม่คุีณภาพ ลดภาระในการพึง่พาภาครฐัรวมทัง้ยงัสรา้งรายได ้
ใหแ้กภ่าครฐัในรปูแบบภาษอีากรทีม่ากขึน้สง่ผลดตีอ่สภาพเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม   
 • มีการจ้างงานมากขึ้นและชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 • เกิดความร่วมมือที่ดี และความสนับสนุนจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชนเช่นสถานบริการสาธารณสุขประกันสังคมเป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน สถานที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน 
ชื่อสถานประกอบกิจการ....................................................................................................... 
ประเภทกิจการ........................................................................................................................
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการเลขที่.................หมู่ที่..........ตำาบล.............................................
อำาเภอ............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.........................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร...................................................................
จำานวนผู้ปฏบิัตงิาน....................................คน (ชาย...............คนและหญงิ................คน) 
เขตเทศบาล/อบต..................................................................................................................

คำาชี้แจง    
 1. การประเมินสถานที่ทำางานในแต่ละหัวข้อให้ทำาเครื่องหมายลงในช่อง 
ผลการประเมินดังนี้ 
  1.1 พิจารณาว่าในแต่ละรายการประเมิน มีรายการที่จะ 
  1.2 ถ้ามีรายการที่จะประเมินให้พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินว่า
รายการที่ประเมินนั้นผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วทำาเครื่องหมาย 
  ผ่าน  = สภาพที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ให้ใส่
     เครื่องหมาย ✓ 
  ไม่ผ่าน = สภาพที่ตำ่ากว่าเกณฑ์จำาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้ใส่
     เครื่องหมาย ✓
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 2. เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน สถานที่ทำางานน่าอยู่น่าทำางาน ฉบับนี้ 
มไิดใ้ชเ้ฉพาะในบางประเภทกจิการ ดงันัน้ สถานทีท่ำางานบางประเภท อาจจะไมม่บีางหวัขอ้
ทีจ่ะใหผู้ต้รวจประเมนิใชป้ระเมนิตวัอยา่ง เชน่ ไมม่โีรงอาหารดงันัน้ ผูต้รวจประเมนิจงึตอ้ง
ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องนำามาพิจารณา
 3. การใช้แบบประเมินครั้งที่ 1 เป็นการสำารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำามาวางแผน 
การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำางานครั้งที่ 2 เป็นการตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนขอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ (บุคคลภายนอก) 
  ครั้งที่ 3 เป็นการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ (บุคคลภายนอก) เพื่อ
ขอรับการรับรองจากกรมอนามัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การรับรอง “สถานที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน”
 สถานที่ทำางานสามารถผ่านการประเมินรับรองได้นั้น ขึ้ออยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของผูบ้รหิาร และการมสีว่นรว่มของพนกังานในองคก์รเปน็สำาคญั โดยมกีารแบง่ระดบัการ
ประเมินดังนี้
 ระดับพื้นฐาน จะต้องผ่านเกณฑ์ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดีและมีชีวิตชีวา
ระดับพื้นฐานทั้ง 5 ข้อ รวมทั้ง เกณฑ์ส่วนที่ 1 ด้วย
 ระดับดี จะต้อผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน และเกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับดีทั้ง 2 ข้อ 
รวมทั้ง เกณฑ์ส่วนที่ 1 ด้วย
 ระดบัดมีาก จะตอ้งผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน ระดบัด ีและเกณฑม์ชีวีติชวีา ระดบั
ดีมาก 5 ข้อ ใน 7 ข้อ รวมทั้ง เกณฑ์ส่วนที่ 1 ด้วย
 เมื่อผ่านการประเมินในแต่ละระดับ จะได้รับใบรับรองจากกรมอนามัยหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใบรับรองมีอายุ 1 ปี หลังจากได้รับการรับรอง)

 ผ่าน เกณฑ์ระดับพื้นฐานจะได้รับ ใบรับรองระดับพื้นฐาน
 ผ่าน เกณฑ์ระดับดี จะได้รับ ใบรับรองระดับดี
 ผ่าน เกณฑ์ระดับดีมาก จะได้รับ ใบรับรองระดับดีมาก

 และผา่น เกณฑร์ะดบัดมีากตดิตอ่กนั 5 ป ีจะไดร้บั ใบรบัรองระดบัดเีดน่ เนือ่งจาก
แสดงว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะเป็น “สถานที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน” 
อย่างยั่งยืน
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ผ่าน = สภาพที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ให้ใส่เครื่องหมาย P

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

การสนับสนุน
ขององค์กร

1. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนโดย
กำาหนดเปน็นโยบายเกีย่วกบัเรือ่งการสง่เสรมิสขุ
ภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนและ
จัดสรรงบประมาณ สำาหรับดำาเนินกิจกรรม
พร้อมทั้งเขียนเป็น ลายลักษณ์อักษรและปิด
ประกาศให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ

การติดต่อ
สื่อสาร

2. กำาหนดและเลือกวิธการติดต่อสื่อสารภาย 
ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพใน เรื่องการส่ง
เสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมตามความ
เสี่ยงทั้งนี้ควรเป็น กระบวนการสื่อสารแบบ 
2 ทางเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการ
รับและให้ ขอมูลข่าวสารไม่ได้เป็นผู้รับข้อมูล
อย่าง เดียว

การตรวจ
ติดตาม
ทบทวน และ
ประเมินผล

3. ตรวจติดตามทบทวนและประเมินผลการ
ดำาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อ ให้มั่นใจว่ามีการ
ดำาเนนิการตามแผนและมกีารตรวจสอบผลลพัธ ์
เช่น จำานวนวนลาที่ลดลง ความสนใจในด้าน
สุขภาพที่เพิ่มขึ้นการเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ และการจัดสถานที่ทำางานน่าอยู่ 
น่า ทำางานดีขึ้นเป็น

การมีส่วนร่วม
ข อ ผู้ ป ฏิ บั ติ
งาน

4. กำาหนด/เปิดปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมี
สว่นรว่มกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่
แวดล้อม อย่างสมำ่าเสมอและต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด,ปลอดภัย,สิ่งแวดล้อมดีและมีชีวิตชีวา” 
“เกณฑ์สะอาด”

ประกอบด้วย11ข้อสถานที่ทำางานต้องดำาเนินการให้ผ่านทุกข้อจึงจะผ่านเกณฑ์นี้
เรื่อง/
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

อาคารสถานที่ 1. กำาหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็น
พื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานการ จราจร ขนย้าย
วัสดุจัดเก็บวัสดุ/สารเคมี จัดเก็บวัสดุเหลือใช้
พืน้ทีส่ำาหรบัพกัผอ่น พืน้ทีส่ำาหรบัรบัประทาน
อาหาร/ดื่มน้ำา และพื้นที่อื่นๆที่จำาเป็นพร้อมมี
ป้ายแสดง บอกไว้

2. ไม่แขวนวัสดุต่างๆ ตามเสาหรือผนังของ
อาคารเว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเฝ้าระวัง 
ตรวจตราหรอืใชเ้พือ่การตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม
ในบริเวณนั้นและวัสดุอื่นๆที่จำาเป็นเช่นนาฬิกา
แขวนผนัง ปฏิทินแขวนผนังเป็นต้น

3. สภาพของหนา้ตา่งประตขูัน้บนัไดราวบนัได
อยู่ในสภาพดีและสะอาด

4. อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามที่ต่างๆ ต้อง
อยู่ในสภาพดีและสะอาด

บริเวณพื้น 5. ห้องอยู่ในสภาพดีและสะอาดไม่ดูดซึมน้ำา
หากเป็นบริเวณต่างระดับต้องมีสัญลักษณ์
บอกความแตกต่าง มีการกันลื่นอยู่ในสภาพดี
และสะอาด

6. บริเวณที่ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือเป็น 
ผลิตภัณฑ์กลางจะต้องมีภาชนะรองรับหรือมี
การจัดเก็บอย่างถูกวิธีและเหมาะสม



43สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

7. ขนาดความกว้างของพื้นทางเดินทางขนย้าย 
หรือทางเพื่อการจราจรมีขนาดเหมาะสมที่จะใช้
เพื่อจุดประสงค์ ในการนั้น อยู่ในสภาพดีและ
สะอาดไม่มีสิ่งกีดขวาง

บ ริ เ วณที่ จั ด 
เกบ็วสัดสุิง่ของ

8. ตู้ เก็บหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดีและ 
สะอาด ติดป้ายแสดงชนิดสิ่งของ

บ ริ เ ว ณ ที่
จำ า ห น่ า ย 
อ า ห า ร ห รื อ
รั บประทาน
อาหาร

9. ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรม
อนามัย เช่น สถานที่รับประทาน/เตรียม 
ปรุง/ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ
และจัดเป็นสัดส่วน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อน 
และสวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม อาหารปรุงสุก
มีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนำา
โรค เป็นต้น (ภาคผนวก ก.)

ห้องนำ้า
ห้องส้วม

10. ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ของกรม
กรมอนามัย เช่น ห้องน้ำา ห้องส้วม มีการ
ระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอไม่มีกลิ่น 
รวมทั้งมีเครื่องใช้และสิ่งอำานวยความสะดวก 
(ภาคผนวก ข.)

ก า ร ค วบ คุ ม
สัตว์และแมลง
นำาโรค

11. มีการควบคุมสัตว์และแมลงนำาโรคได้แก่ 
แมลงสาบ แมลงวัน หนู และยุงในสถานที่
ทำางาน เช่น การทำาลายแหล่งอาหาร/แหล่ง
เพาะพันธุ์ และมีการใช้ยาเบื่อ หรือใช้สมุนไพร
ฉีดพ่น ที่ไม่มีสารพิษตกค้างและส่งผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน



44 สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

“เกณฑ์ความปลอดภัย”
ประกอบด้วย12ข้อสถานที่ทำางานต้องดำาเนินการให้ผ่านทุกข้อจึงจะผ่านเกณฑ์นี้

เรื่อง/
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

การบันทึก
ข้อมูลสุขภาพ

1. อุบัติเหตุจากการทำางานที่รายงานตามแบบ 
กท. 16 (ภาคผนวก ค.) หรือแบบรายงานการ
เกิดอุบัติเหตุลดลงจากรอบปีที่ผ่านมา

2. ไม่มีผู้เจ็บป่วยรายใหม่ที่ป่วยเป็นโรค 
อันเนื่องจากการทำางานตลอดระยะเวลา 
1 ปีที่ผ่านมา

การทำางานที่
ปลอดภัย

3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอเช่น ที่อุดหูหรือ
ที่ครอบหูกรณีเสียงดังหน้ากากป้องกันฝุ่นหรือ
สารเคมีแว่นตาป้องกันแสงหรือประกายไฟ
หมวกนิรภัย ถุงมือเป็นต้น

เครื่ อ งจั กร/
อุปกรณ์/
เครื่องใช้

5. ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างมั่งคงและ
ปลอดภยั เชน่ ตดิตัง้ฝาครอบสว่นทีเ่คลือ่นไหว
ของเครื่องจักร/อุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาการ
ทำางาน เป็นต้น

6. เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ 
ได้รับการบำารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและ
ไม่มีชิ้นส่วนที่ชำารุดหรือส่วนแหลมคมที่อาจทำา
อันตรายได้

ระบบไฟฟ้า 7. การเดินสายไฟเป็นระเบียบใช้สายไฟ 
ถูกประเภทและมีการปฏิบัติตาหลักเกณฑ์ 
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย



45สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

8. สวิตช์สายไฟได้รับการบำารุงรักษาให้อยู่ 
ในสภาพดีและปลอดภัย

9. มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมี 
อันตรายหรือห้ามเข้าใกล้

10. มีอุปกรณ์ตัดไฟ(SafetyCut/Breaker) 
รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/รั่ว

การป้องการ
อัคคีภัย

11. มีเครื่องดับเพลิงอย่างเพียงพอ ได้รับการ
ตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน และติดตั้งอยู่ใน
ตำาแหน่งที่สามารถนำามาใช้ได้ทันที

12. ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู่ในสภาพที่ดี
ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดตาย



46 สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

“เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี”
ประกอบด้วย 9 ข้อสถานที่ทำางานต้องดำาเนินการให้ผ่านทุกข้อจึงจะผ่านเกณฑ์นี้

เรื่อง/
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

แสงสว่าง 1. มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสง
เพียงพอต่อการทำางานหรือทำากิจกรรม

การระบาย
อากาศ

2. ภายในห้องหรือบริเวณที่ทำางานมีการ 
ระบายอากาศที่ดีอุณหภูมิเหมาะสม

เสียง/ความ
สั่นสะเทือน

3. ไม่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่อาจมี 
ผลกระทบตอ่ผูป้ฏบิตังิาน และสรา้งความเดอืด
ร้อนรำาคาญต่อชุมชนใกล้เคียง

สารเคมี 4. กลุ่มของสารเคมีประเภทวัตถุอันตราย หรือ
วัตถุไวไฟต้องแยกเก็บไว้เฉพาะตามหลักปฏิบัติ
สำาหรับสารเคมีประเภทนั้นๆ

5. ไม่มีปัญหาฝุ่นหรือควันที่มีผลกระทบ 
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อน 
รำาคาญต่อชุมชนใกล้เคียง

6. ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็น รบกวน      
ที่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและสร้างความ
เดือดร้อนรำาคาญต่อชุมชนใกล้ เคียง



47สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

มูลฝอย 7. มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิด มิดชิด
และแยกมูลฝอยสารพิษ/ติดเชื้อ ออกจาก
มูลฝอยทั่วไป

8. มกีารจดัการมลูฝอยอยา่งเหมาะสม ไมก่อ่ให้
เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความ
เดือดร้อนรำาคาญต่อชุมชนใกล้เคียง

น้ำาเสียหรือ
สิ่งปฏิกูล

9. นำ้าเสียหรือสิ่งปฏิกูลได้รับการบำาบัดที่ 
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบายออก
นอกอาคารสถานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อผู้ปฏิบัติงานและไม่สร้างความเดือดร้อน
รำาคาญต่อชุมชนใกล้เคียง



48 สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

“เกณฑ์มีชีวิตชีวา”
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
 1) ระดบัพืน้ฐาน ประกอบดว้ย 5 ขอ้ สถานทีท่ำางานตอ้งดำาเนนิการใหผ้า่น 
ทุกข้อ จึงจะผ่านการรับรองระดับพื้นฐาน

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

การจัดสถาน
ที่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

1. มีสถานที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
เพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกล่องรับความคิด
เห็น และ/หรือกระดานสนทนา 

การให้ความรู้
ดา้นการสง่เสรมิ
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม

2. มกีารใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ  และ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 7 เรื่อง/ปี 
คอืเรือ่งการออกกำาลงักาย โภชนาการ สขุภาพจติ 
สุขภาพ ช่องปาก อนามัยการเจริญพันธุ์ 
การจัดการความปลอดภัยและอนามัยสิ่ ง
แวดล้อม ในสถานที่ทำางาน

กิจกรรม
ลด เลิก บุหรี่
และสิ่งเสพติด

3.  มกีารใหค้วามรูแ้ละจดักจิกรรมการ รณรงค์
การลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติด รวมทั้งห้าม 
สูบบุหรี่ในอาคารสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้
สามารถจัด “เขต สูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได้

การตรวจสขุภาพ
ประจำาปี

4. มกีารจดัหรอืสนบัสนนุใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บั
บริการตรวจสุขภาพประจำาปีทุกคนและมีการ
ตรวจตามความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัส

การให้บริการ
รกัษาเบือ้งตน้

5. มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และเครื่องชั่ง  
นำ้าหนัก พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการรักษา
และการใช้ยา



49สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

 2) ระดับดีประกอบด้วย2ข้อสถานที่ทำางานต้องดำาเนินการให้ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐานก่อนและต้องผ่านเกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับดีทุกข้อจึงจะผ่านการรับรอง
ระดับดี

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

ก า ร กำ า หนด
ผู้ รับผิ ดชอบ 
ด้านส่ง เสริม 
สุ ข ภ าพ แล ะ
อ น า มั ย สิ่ ง
แวดล้อม

1. สถานที่ทำางานต้องกำาหนดผู้รับผิดชอบ 
กิ จ กรรมส่ ง เ สริ มสุ ขภ าพ และอนามั ย 
สิ่ ง แ ว ดล้ อมตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ 
มอบหมาย

กิจกรรมการ
มีส่วนร่วม

2 .  มี ก ารจั ดตั้ ง กลุ่ ม แกนนำ าหรื อชมรม 
สร้างเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมดำาเนินการอย่างต่อ
เนื่องทุกๆ ปี



50 สถานที่ทํ างานน่าอยู่น่าท ํางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”

“เกณฑ์มีชีวิตชีวา”
 3) ระดบัดมีากประกอบดว้ย 7 ขอ้สถานทีท่ำางานตอ้งดำาเนนิการใหผ้า่นเกณฑ ์
ระดับดีก่อน 
 รวมทั้งต้องผ่านเกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับดีมากอย่างน้อย 5 ใน 7 ข้อ (ต้อง
ผ่านเกณฑ์ข้อ 1) จึงจะผ่านการรับรองระดับดีมาก

เรื่อง/
กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

กิจกรรมการ
ออกกำาลังกาย

1. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออก
กำาลังกาย เช่นมีสถานที่ อุปกรณ์และจัด 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำาลังกายและการ
เล่นกีฬา พร้อมทั้งกำาหนดวัน เวลา การออก
กำาลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วันวันละ 30 นาที

กิจกรรม
นันทนาการ

2. มกีารจดักจิกรรมนนัทนาการตา่งๆ เพือ่ผอ่น
คลายความเครียดและส่งเสริมความสามัคคีของ
ผู้ปฏิบัติงานเช่นจัดการแข่งขันกีฬาและจัดงาน
รื่นเริงในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมดูแล
สุขภาพฟัน

3. มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการแปรงฟนัโดยจดั
สิง่อำานวยความสะดวกใหผู้ป้ฏบิตังิานไดม้โีอกาส
แปรงฟนัในทีท่ำางาน หรอืใหม้สีวสัดกิารในการ
ใช้บริการรักษาโรคฟัน

กจิกรรมสง่เสรมิ
โภชนาการ

4. มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิโภชนาการ คอืดแูล
การจัดจำาหน่ายอาหารให้มีความหลากหลาย
ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชน บัญญัติและใช้เกลือ
เสริมไอโอดีน
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพจิต

5. มีการประเมินความเครียดด้วยตนเองและ/
หรือมีบริการให้คำาปรึกษาเมื่อผู้ปฏิบัติงานมี
ปัญหาสุขภาพจิต

ประเมินภาวะ
โภชนาการ

6. มีการประเมนิภาวะโภชนาการ โดยใชค้า่ดชันี
มวลกายและวัดรอบวงเอว

กิจกรรม
ทดสอบ/
ประเมิน
สมรรถภาพ
ร่างกาย

7. มีการทดสอบ/ประเมินสมรรถภาพร่างกาย
เกี่ยวกับหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อ
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แบบประเมินความเครียด
คำาชี้แจง
 ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
 โปรดทำาเครื่องหมายลงในช่องที่แสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ตาม
ความเป็นจริงมากที่สุด 

อาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึก ไม่เคยเลย เป็นครั้งคราว
เป็นบ่อย 

ๆ
เป็นประจำา

1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือ 
 กังวลใจ

2. รู้สึกหงุดหงิด รำาคาญใจ

3. ทำาอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาท 
 ตึงเครียด

4. มีความวุ่นวายใจ

5. ไม่อยากพบปะผู้คน

6. ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณ 
 ขมับทั้ง 2 ข้าง

7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต

9. รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า

10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ

12. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำาอะไร

13. รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำา 
 อะไร
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14. มีอาการหัวใจเต้นแรง

15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่น 
 เวลาไมพอใจ

16. รู้สึกกลัวผิดพลาดในการทำาสิ่ง 
 ต่าง ๆ

17. ปวดหรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณ 
 ท้ายทอย หลัง หรือไหล่

18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่ 
 คุ้นเคย

19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ

20. ความสุขทางเพศลดลง

รวม

เกณฑ์การให้คะแนนและวิเคราะห์ระดับความเครียด
 
ไม่เคย  =  0  คะแนน เป็นครั้งคราว = 1 คะแนน
เป็นบ่อยๆ =  2  คะแนน เป็นประจำา  = 3 คะแนน 
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การวิเคราะห์ระดับความเครียด
ระดับความเครียด คะแนน ผล

0-5 แสดงว่า ผู้ตอบไม่จริงใจ ไม่แน่ใจคำาตอบ อาจเข้าใจ 
ปัญหาคลาดเคลื่อน

6-17 แสดงว่า ปกติ/ไม่เครียด

ระดับ 1 18-25 แสดงว่า เครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย

ระดับ 2 26-29 แสดงว่าเครียดปานกลาง

ระดับ 3 30 ขึ้นไป แสดงว่าเครียดมาก

วิธีคลายเครียด
1. คิดอย่างไรไม่ให้เครียด ✴ ยอมรบัวา่มปีญัหา และเปน็ปญัหาทีก่ระทบ

 กระเทือนทุกคนไม่ว่ามีหรือจน
✴ ฝึกกำาลังใจ ถือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการ
 ท้าทายความมั่นคงของจิตใจ คิดว่าไม่มี 
 ความทุกข์ใดที่มนุษย์ทนไม่ได้
✴ คิดถึงสิ่งดีๆ ในชีวิตที่ยังมีอยู่ และไม่ได้
 เสื่อมไปตาม ทรัพย์สิน เช่นคุณค่าของตน 
 ตอ่ครอบครวั การไดม้ ีเวลาอยูก่บัครอบครวั 
 มากขึ้น
✴ หวังว่าเมื่อหลายฝ่ายได้ร่วมมือกันแก้ไข
 ปญัหาแลว้ เหตกุารณต์า่งๆ คงคลคีลายลง 
 ในไม่ช้านี้
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2. อย่าปล่อยให้ปัญหารุมล้อม
เผชิญกับความเป็นจริง และคิดหา
ทางออกโดย

✴ ครอบครัวเผชิญความทุกข์ร่วมกันร่วมกัน
 ระบายทุกข์ ร่วมกันปรับชีวิตความเป็นอยู่   
 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นลง และสร้าง 
 ความสุขด้วยการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน 
 ทุกโอกาสที่ทำาได้
✴ ในที่ทำางานหันหน้าปรึกษาหารือกันหาทาง
 ลดความ สญูเสยีใหน้อ้ยทีส่ดุ เพือ่ใหท้กุคน 
 พออยู่ทำางานร่วมกันได้และถือแสวงหา 
 ความช่วยเหลือที่มีอยู่ ในสังคมและลด 
 ศักดิ์ศรีลงบ้าง

3. ผ่อยคลายความดึง เครียด 
กิ จ กรรมที่ ผ่ อนคลาย คว าม
ตึงเครียดได้ดี

✴ การทำากิจกรรมที่ชอบ เช่น การออกกำาลัง
 การฟัง เพลง ดูโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ 
 ก า ร เ ล่ นดนตรี  ก า รทำ า ง านอดิ เ ร ก 
 การทำางานศิลปะ งานประดิษฐ์ การปลูก 
 ต้นไม้ การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ การอ่าน 
 การ์ตูนขำาขันฯลฯ
✴ การทำาจิตใจให้สงบโดยการสวดมนต์ 
 ทำ า ส ม า ธิ ห รื อ ฝึ ก วิ ธี ก า ร ผ่ อ น คล า ย 
 ความเครียด วันละ 2 ครั้งครั้งละ 10 นาที  
 ด้วยการฝึกลมหายใจ การผ่อนคลาย 
 กล้ามเนื้อ เป็นต้น
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4.  อย่าเก็บความทุกข์ไว้ในใจควร
ระบายความทุกข์ และขอความช่วย
เหลือโดย

✴ ปรับทุกข์กับคนใกล้ชิด เช่น คู่สมรส 
 เพื่อนสนิท เพื่อน ร่วมงาน ญาติ 
✴ ใช้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ของกรม
 สุขภาพจิตหรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เช่น  
 ศูนย์ฮอทไลท์สมาธิ ตันส์ เป็นต้น
✴ หากรู้สึกมีอาการเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง 
 ไม่ควรอยู่ตามลำาพัง ควรรีบไปรักษา 
 จากแพทย์ หรือจิตแพทย์เป็นการด่วน

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI)
BMI  =  นำ้าหนัก (กิโลกรัม)

(ส่วนสูงx ส่วนสูง(เมตร)
ค่าที่ได้  ตำ่ากว่า 18.5 กก./ตรม.  แสดงว่า ผอมไป
    18.2-22.9 กก./ตรม. แสดงว่า นำ้าหนักตัวเหมาะสม
    23.0-24.9 กก./ตรม. แสดงว่า นำ้าหนักเกินหรือท้วม
    25.0-29.9 กก./ตรม. แสดงว่า อ้วนปานกลาง
 ตั้งแต่  30.0 กก./ตรม.  แสดงว่า อ้วนมาก

  ที่มา :  กองโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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เอกสารอ้างอิง
    
1. การก้าวไปสู่ระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิค 5 ส
2. สำานักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข.สถานที่ทำางาน 
 น่าอยู่น่าทำางาน”สะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวา” 
 สำาหรับสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ทำางานที่มีผู้ปฏิบัติงาน 
 ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:สำานักงานกิจการ 
 โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2553.
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   คณะผู้จัดทำา
     
ที่ปรึกษา
 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำานวยการสคร.5 นครราชสีมา
 แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์ รองผู้อำานวยการสคร.5 นครราชสีมา
 นางรัตนาภรณ์  ฮิมหมั่นงาน รองผู้อำานวยการสคร.5 นครราชสีมา
 นางสาวธนวัน   แสงพิศุทธ์ รองผู้อำานวยการสคร.5 นครราชสีมา
     
เรียบเรียงโดย
 นายพินิจ     ทองทัพ พนักงานสถิติ
     
คณะผู้จัดทำา
 นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
 นายวีรศักดิ์    คงสืบชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
 นางจันทกานต์  วลัยเสถียร นักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการ
 นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
  นายจิระเดช    พลสวัสดิ์  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
 นายพรศักดิ์   ศรีนาคา  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
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