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ค าน า 
 

คู่มือ “การเสริมสร้างความตะหนักเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม’’ฉบับนี้
เป็นคู่มือส ำหรับผู้น ำแรงงำนนอกระบบที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมอำชีวอนำยมัยในกำรท ำงำนซึ่ง
มุ่งเน้นวิธีกำรน ำไปปฏิบัติ (How to) กับผู้น ำแรงงำนนอกระบบมำกกว่ำคู่มือที่เป็นเชิงวิชำกำร ซึ่งเนื้อหำ
และกระบวนกำรที่ปรำกฏในคู่มือฉบับนี้ได้จำกกำรสรุปบทเรียนกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนจำก 4 กลุ่มกำรผลิตได้แก่กลุ่มทอผ้ำกลุ่มตัดเย็บ
เสื้อผ้ำกลุ่มแกะสลัก กลุ่มจักสำนและแอนติก โดยกำรมีส่วนร่วมมือหลำยฝ่ำย ได้แก่ บุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุขในพ้ืนที่ ผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกนน ำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ผู้น ำ
แรงงำนนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนและผู้เชี่ยวชำญด้ำนแรงงำน และอำชีวอนำมัยใน
กำรท ำงำนดังรำยนำมปรำกฏแนบท้ำยโดยได้กำรสนับสนุนจำก ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ (สสส.) 

 

ทำงโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำผู้น ำแรงงำนนอกระบบ สมำคมวิถีทำงเลือกเพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน ภำยใต้กำรสนับสนุนแผนงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำน ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ซึ่งเป็นองค์กรประสำนกำรด ำเนินงำน ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรได้อุทิศก ำลังควำมคิด ก ำลังกำยในกำรพัฒนำคู่มือ จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง
ร่วมกันและขอขอบคุณ สสส. ที่ได้ให้กำรสนับสนุนมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 

 

โครงกำรฯ คำดหวังว่ำคู่มือฉบับนี้จะได้รับค ำแนะน ำเพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงจำกผู้รู้  ผู้ที่มี
ประสบกำรณ์และรวมถึงผู้ที่สนใจน ำไปทดลองใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำร
ท ำงำนของผู้น ำแรงงำนนอกระบบอย่ำงต่อเนื่อง 

                                                                               
 
 
 

 
 

สมำคมวิถีทำงเลือกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน                                                       
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บทน า 
 

“ ความตระหนัก ”  คือหัวใจส ำคัญของกำรท่ีจะน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทำงท่ี
เหมำะสม กำรผลิตเพื่อมุ่งกำรสร้ำงรำยได้เป็นเหตุส ำคัญของกำรท ำงำนท่ีไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภำพ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นท้ังทุนชีวิตและทุนทำงสังคมและเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีทวีควำมรุ่นแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ                 
ในสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจทุนนิยม ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตท่ีใช้ท้ังแรงงำนในระบบและแรงงำน
นอกระบบกลุ่มผู้ท่ีท ำกำรผลิตท่ีบ้ำน ซึ่งเป็นแรงงำนนอกระบบกลุ่มหนึ่งท่ีก ำลังเผชิญกับปัญหำด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อมจำกกำรท ำงำน แต่ดูเหมือนว่ำปัญหำดังกล่ำวจะมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำรำยได้ท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
ท ำงำนจึงไม่ได้คิดแนวทำงท่ีจะป้องกัน หรือแก้ไขสำเหตุท่ีเป็นต้นตอของปัญหำรวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกำร
เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลจำกแหล่งบริกำรด้ำนสำธำรณสุขเมื่อมีอำกำรผิดปกติทำ งร่ำงกำยเกิดขึ้น                  
คือ ทำงเลือกที่คิดว่ำที่ดีท่ีสุด และได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมำเป็นระยะเวลำยำวนำน 

กำรสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้น ำแรงงำนนอกระบบเพื่อน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนวิถีกำรท ำงำนท่ีปลอดภัย
ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำท่ีต้นเหตุ จึงเป็นเรื่องท่ีสวนกระแสกับควำมคิดของกำรผลิตท่ีมุ่งรำยได้เป็นหลักและเป็น
ควำมพยำยำมของหลำยฝ่ำยท่ีอยำกจะเห็นคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน (Quality of Work Life) ของผู้น ำ
แรงงำนนอกระบบได้มุ่งเน้นกำรผลิตท่ีมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลต่อคุณภำพชีวิต
ของตนเองในวัยชรำรวมถึงสมำชิกในครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้วย 

จำกควำมมุ่งหวังดังกล่ำว จึงได้มีกำรศึกษำและทดลองปฏิบัติจริงกับผู้น ำแรงงำนนอกระบบใน
ประเภทกำรผลิตต่ำงๆ โดยให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้น “กระบวนการสร้างความตะหนัก” เพื่อให้ผู้น ำแรงงำน
นอกระบบเรียนรู้และรู้สึกถึงปัญหำรวมทั้งผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นด้วยตนเองมำกกว่ำกำรบอก กำรเล่ำ หรือกำร
ให้ควำมรู้เพียงฝ่ำยเดียวซึ่งปฏิบัติกันมำนำนกำรด ำเนินงำนน ำไปสู่กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก                 
ได้ประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคคลท่ีเป็นต้นทุนทำงสังคมของชุมชนและกลุ่มให้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักโดยกำรลงมือท ำและเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงร่วมกัน  

ผลจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำผู้น ำแรงงำนนอกระบบ ซึ่งเป็นภำคี
ควำมร่วมมือหนึ่งในกำรด ำเนินงำนท ำหน้ำท่ีประสำนงำนและอ ำนวยกระบวนกำรปฏิบัติในระดับพื้นท่ีได้สรุป
บทเรียนจำกกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมตะหนักเพื่อควำมปลอดภัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำร
ท ำงำนส ำหรับผู้น ำแรงงำนนอกระบบออกมำเป็นคู่มือฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตใน
กำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำท่ีสำเหตุเป็นหลัก โดยมีโครงสร้ำงเนื้อหำของคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
ได้แก่ ส่วนท่ีเป็น เรื่องควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ส่วนท่ีเป็นเรื่อง
กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก และส่วนสุดท้ำยคือส่วนท่ีเชื่อมโยงกับกำรน ำไปปฏิบัติ ซึ่งในเนื้อหำจะมี
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในกระบวนกำรด ำเนินงำนดังปรำกฏในรำยละเอียดของขั้นตอนและเทคนิควิธีกำรท่ี
ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมในแต่ละเนื้อหำ 
         กำรก ำหนดโครงกำรสร้ำงเนื้อหำท้ัง 3 ส่วน ได้ประยุกต์มำจำกเทคนิคกำรปรับปรุงสุขภำพกำรท ำงำน
ในสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก (WISE: Work Improvement in small enterprise technique)                 
กำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (JSA : Job Safety Analysis) และหลักอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำน 
(Occupational Health) โดยในกระบวนกำรด ำเนินกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักได้ใช้แนวคิดและหลักกำร
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Learning) มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดขั้นตอนและเทคนิควิธีกำรใน
แต่ละเนื้อหำเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมท้ังสองฝ่ำย คือ ฝ่ำยอ ำนวยกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนัก                
และฝ่ำยเข้ำร่วมกระบวนกำร 
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โครงสร้างเนื้อหา 
คู่มือกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักเพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับ

ผู้น ำแรงงำนนอกระบบ 

 
เนื้อหาย่อยที่จ าเป็นในโครงสร้างเนื้อหาแต่ละส่วน 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควำมตระหนัก 
Awareness 

กำรลงมือ
ปฏิบัต ิ

Action & 
Skill 

ควำมรู้          
ควำมเข้ำใจ 
Knowledge 

กำร
ติดตำม

ประเมินผ

เนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับ           
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

 

เนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับ           
การสร้างความตระหนัก 

 

เนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับ           
การสร้างความตระหนัก 

 
แนวคิดและองค์ความรู้          

ความปลอดภัยในการท างาน 
 ความต้องการของคนใน        
วัยท างาน 
 ความส าคัญของความ
ปลอดภัยในการท างาน 

- ปัญหำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
จำกกำรท ำงำน 

- สำเหตุและผลกระทบ 
 โรคและผลกระทบที่จาก         
การท างานแยกประเภทการผลิต 
 การพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท างาน/การป้องกันและแก้ไข 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน 

- กำรใช้และควบคุมสำรเคม ี
- กำรจัดสิ่งแวดล้อมในกำร

ท ำงำน 
- กำรจัดสวสัดิกำรในกำร

ท ำงำน 
- วัสดุ, อุปกรณ์และเครื่องมือ

ในกำรท ำงำน 
 

กระบวนการผลิตกับ         
ความปลอดภัยด้านสขุภาพ            

และสิ่งแวดล้อม 
 กำรวิเครำะห์กระบวนกำร
ผลิตกับผลกระทบด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระบวนกำรผลิต 
- ผลกระทบต่อสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมในชว่งขั้นตอน
กำรผลิต 

 การประเมินสุขภาพตนเอง 
- สุขภำพทั่วไป 
- ระบบหำยใจ 
- ระบบกำรได้ยิน 
- กำรได้ยิน 
- ระบบกลำ้มเนื้อ 

 การประเมินสภาพแวดล้อม
เครื่องมือ และสวัสดิการใน 
การท างาน (ทางกายภาพ) 

- ดูงำน/ส ำรวจ 
- สะท้อน/อภิปรำย 
- ผลกำรดูงำน 
- กำรส ำรวจ 

 

การติดตาม – ประเมินผลระดบับุคคล/กลุ่ม 

การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาความปลอดภัยใน

การท างาน 
 แนวทางการป้องกันและ
แก้ไข 

- สร้ำงทำงเลือก 
- วิเครำะห์ประเมินทำงเลือก

ที่เหมำะสมและเปน็ไปได้
กับตนเองและกลุ่ม 

 การวางแผนการพัฒนา
ความปลอดภัยในการท างาน
ให้กับตนเองและกลุ่ม 
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
 จำกประสบกำรณ์ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำเพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรเสริมสร้ำง         
ควำมตระหนักในกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในด้ำนสุขภำพ และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  
มำกยิ่งขึ้น พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ใช้ข้อมูลและประสบกำรณ์จริงของผู้เข้ำอบรม ในกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนักควบคู่
ไปกับกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อให้ผู้ผลิตสำมำรถวิเครำะห์เชื่อมโยงได้ระหว่ำงควำมรู้กับสภำพที่เป็น
จริง 

2. จัดหลักสูตร 3 ช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีกำรท ำงำนของผู้น ำแรงงำนนอกระบบและไม่ให้เกิด
ควำมเบื่อหน่ำย โดยในแต่ละส่วนจะต้องมีกำรเชื่อมโยงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องและเหมำะสมทั้งเนื้อหำ
กระบวนกำรและสรุปควำมคิดรวบยอดโดยเวลำแต่ละช่วงที่ใช้ในกำรอบรมไม่ควรเกิน 2 วัน 

3. กำรจัดกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่ำงทีมวิทยำกรและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
4. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเน้นกำรพัฒนำศักยภำพทีมงำน โดยกำรแบ่งควำมรับผิดชอบเป็นทีมงำนย่อย

ให้ฝึกปฏิบัติร่วมกันทั้งในด้ำนกำรเป็นผู้อ ำหน่วยกำรผลิตสื่อ สังเกตกำรณ์ ประเมินผล และบริหำรจัดกำร 
5. ในกระบวนกำรด ำเนินงำนจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีวิทยำกรที่มีควำมรู้และ เชี่ยวชำญในเรื่อง 

อำชีวอนำมัย เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดระบบควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน 

6. ควรจัดหลักสูตรเสริมประเด็นเนื้อหำ/สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรจัดกิจกรรม ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
โครงสร้ำงเนื้อหำแต่มีควำมสัมพันธ์กับกำรบรรลุวัตถุประสงค์โครงกำรในระหว่ำงกระบวนกำรท ำงำน 

7. กำรจัดอบรมจะต้องแยกผู้เข้ำอบรมตำมประเภทงำนโดยใช้สื่อและสถำนกำรณ์ที่สอดคล้องกับประเภท
กำรผลิตนั้นๆ 

8. กำรจัดกิจกรรมกำรอบรมเพื่อให้เกิดควำมรู้สึกถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำควำมปลอดภัยใน  
กำรท ำงำน จ ำเป็นจะต้องใช้สื่อที่เป็นสภำพจริงประกอบกำรจัดกิจกรรมดังแนวคิดและหลักกำรพร้อม
ตัวอย่ำงสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรมแนบท้ำย 
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การจัดกิจกรรมอบรมตามเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดควำมตระหนัก และเห็นควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงเสริมควำมปลอดภัยในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับตนเองและสมำชิกในกลุ่ม 

2. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจพื้นฐำนเก่ียวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนโรคที่เกิดข้ึนจำกกำรท ำงำน และแนวทำงพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

3. เพื่อฝึกทักษะเบื้องต้นในกำรประเมินตัวเองสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนกำรวิเครำะห์ปัญหำและสำ เหตุที่
เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน 

4. เพื่อให้ผู้ผลิตและกลุ่มก ำหนดทำงเลือกเพื่อแก้ไขและวำงแผนเพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนโดยกำรน ำประสบกำรตรงเชื่อมโยงกับควำมรู้ที่ได้รับในกำรอบรม 

5. กระบวนกำรจัดกิจกรรม 
 

กระบวนการจัดกิจกรรม 
 ในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงสร้ำงเนื้อหำหลักสูตรทั้ง 3 เนื้อหำหลัก ไม่ได้แยกส่วนกันอย่ำงชัดเจน
กระบวนกำรจัดกิจกรรมจะผสมผสำนเนื้อหำที่มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยเฉพำะในส่วนที่เป็นเนื้อหำส ำหรับ
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับเนื้อหำส ำหรับกำรสร้ำงควำมตระหนัก ดังจะเห็นได้จำกกระบวนกำรจัดกิจกรรมว่ำ
บำงช่วงเป็นกำรให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจ บำงช่วงเป็นกำรวิเครำะห์ประเมิน เพื่อให้คิดและรู้สึกถึงสภำพปัญหำ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองโดยพิจำรณำถึงศักยภำพของกลุ่มผู้ผลิตที่จะเข้ำร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ออกแบบโดยใช้
หลักกำรกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรกิจกรรมซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนดังนี้ 

 
ระยะเวลาที่ใช ้

จำกประสบกำรณ์กำรด ำเนินโครงกำรฯ พิจำรณำเห็นว่ำ ควรแบ่งกำรอบรมตำมเนื้อหำหลักสูตรเป็น       
3 ช่วงๆ ละไม่เกิน 2 วัน โดยให้สมำชิกแรงงำนนอกระบบที่เข้ำร่วมกระบวนกำรเป็นผู้ก ำหนอเวลำในแต่ละช่วง
ร่วมกัน 

กำรหำข้อสรุปหรือ
และเพิ่มองค์ควำมรู้ 

ประสบกำรณ ์

กำรประยุกต์ใช ้ อภิปรำย/วิเครำะห์ 
กระบวนกำรเรียนรู ้

แบบมีส่วนร่วม 
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รายละเอียดการจัดกิจกรรมตามเนื้อหา 
 

เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อ – อุปกรณ์ 

1. ควำมต้องกำรของคนแต่ละวยั (วัยเด็ก,         
วัยท ำงำน,วัยชรำ) ในด้ำนสุขภำพ รำยได้ สวัสดิกำร 
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวและสงัคม 

1.1 ผู้น ำกิจกรรมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมนั่งล้อมวงเป็นวงกลมโดย
ใช้ตนเองเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ที่มำยืนทำงซ้ำยมีอำยุมำกที่สุดในกลุ่ม
แล้วไล่ตำมระดับอำยุจนถึงคนสุดท้ำยที่อำยุน้อยที่สุดยืนทำงขวำมือ
ของผู้น ำกิจกรรม 

1.2 แบ่งกลุ่มตำมช่วงอำยุ กลุ่มละไม่เกิน 6 คน 

1.3 ให้แต่ละกลุ่มอภิปรำยร่วมกันว่ำช่วงอำยุของคนตั้งแต่เกิด
จนตำยเรำแบ่งกันเป็นกี่วัยและควำมต้องในแต่ละวัยของเรำคืออะไร 

1.4 น ำเสนอผลกำรอภิปรำยของแต่ละกลุ่ม 

1.5 ผู้น ำกิจกรรมสรุปให้เห็นภำพรวมของวัยและควำมต้องกำร
ในแต่ละวัยโดยใช้ข้อมูลจำกทุกกลุ่ม 

1.6 ผู้น ำกิจกรรมน ำประเด็นเฉพำะวัยแรงงำนหรือวัยผู้ใหญ่มำ
อภิปรำยร่วมกัน 

ประเด็นอภิปราย 

: ปัจจุบันผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอยู่ในวัยไหนเป็นส่วนใหญ่ 

: ทบทวนควำมต้องกำรของวัยอีกครั้งหนึ่งและเชื่อมโยงให้เห็น
ถึงควำมต้องกำรในวัยท ำงำนหรือวัยผู้ใหญ่และวัยชร 

: ถ้ำต้องกำรให้วัยผู้ใหญ่หรือวัยท ำงำนวัยชรำของเรำเป็นอย่ำง
ที่คำดหวังเรำต้องปฏิบัติตนอย่ำงไรในกำรท ำงำน 

    กระดำษชำร์ท สรุปกำรอธิปรำยของ
กลุ่ม 

อายุ วัย 
ความ

ต้องการ 
   
   
   
   
   
   

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้ำรับอบรมตระหนักถึงควำมต้องกำร
จ ำเป็นพืน้ฐำนในปัจจุบนัของตนที่เก่ียวข้องกับสุขภำพ
รำยได้สวสัดิกำรและควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว 

 

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 30 นำท ี
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เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อ – อุปกรณ์ 

 

 

1.7 ผู้น ำกิจกรรมเชื่อมโยงให้เห็นถึงกำรท ำงำนเพื่อให้มีรำยได้
พอเพียงกับครอบครัวจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องมีควำมสุขภำพร่ำงกำยที่
พร้อมจะท ำงำนถ้ำไม่สบำยบ่อยๆ และมีอำกำรเจ็บป่วยของร่ำงกำย
เกิดขึ้นคิดว่ำจะท ำงำนได้หรือไม่…..พร้อมทั้งชูรูปภำพลักษณะ        
กำรท ำงำนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยให้ดูว่ำรูปภำพไหนจะช่วยให้
ควำมต้องกำรในแต่ละวัยเป็นจริง 

1.8 ผู้น ำกิจกรรมน ำอภิปรำยเพื่อสรุปถึงควำมปลอดภัยใน         
กำรท ำงำนที่เรำควรคิดค ำนึงถึงเพื่อที่เรำจะท ำงำนและมีรำยได้เพื่อ
ตนเองครอบครัวได้อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมสุขในวัยชรำตำมที่
มุ่งหวังโดยใช้ผลจำกกำรอภิปรำยที่ประชุมเป็นประเด็นในกำรสรุป 

 
 

 

    ตัดกระดำษชำร์ทเป็นบัตรค ำสุขภำพ 
สวัสดิกำร และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน
ครอบครัว/และชุมชน 

 

 
สุขภาพ 

สวัสดิการ 

สิ่งแวดล้อมในการท างาน ครอบครัว/ และชุมชน 

1. ................................ 

2. ................................ 

1. ................................ 

2. ................................ 

1. ................................ 

2. ................................ 

สวัสดิการ 

สุขภาพ 

สิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ครอบครัว/ และชุมชน 
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เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อ – อุปกรณ์ 

2. แนวคิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (ปัญหำ 
สำเหตุ และผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน) 

2.1 แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม กลุ่มละไม่เกิน 5 คนโดยใช้เกม
หรือตำมควำมสมัครใจหรือตำมกลุ่มงำนย่อยที่ปฏิบัติอยู่ เช่น กลุ่ม
ย้อมสี, กลุ่มปั่นฝ้ำย ในงำนทอผ้ำ) 

2.2 ผู้น ำกิจกรรมระดมกำรอภิปรำยในแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับ
ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนว่ำมีอะไรบ้ำงแล้วเขียนใส่ในกำร์ด
จำกนั้นน ำไปติดไว้ในส่วนล ำต้นไม้ที่เตรียมไว้ในกระดำษชำร์ทโดย
เปรียบเทียบให้เห็นว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนเปรียบเสมือน
ล ำต้นซึ่งมีส่วนประกอบอยู่อีกหลำยส่วนที่จะเป็นต้นไม่ได้ 

2.3 ผู้น ำกิจกรรมกระตุ้นให้สมำชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนต่อโดยใช้ประสบกำรณ์ของตนเองถึงสำเหตุที่ท ำให้เกิด
ปัญหำนั้นๆ และเขียนใส่กระดำษโดยสรุปประเด็นที่เป็นสำเหตุ      
แผ่นละ1 สำเหตุน ำไปติดตรงส่วนรำกต้นไม้พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้        
เหตุผลถึงปัญหำและสำเหตุที่เกิดขึ้น 

2.4 จำกสำเหตุของปัญหำที่ วิ เครำะห์ไว้สมำชิกในกลุ่ม
แลกเปลี่ยนระหว่ำงกันอีกคร้ังถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปัญหำนั้นทั้ง
ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงำน, งำนที่ท ำหรือในด้ำนอื่นๆโดยเขียน
ผลกระทบที่กลุ่มเห็นด้วย ลงในกระดำษกำร์ด ที่เตรียมให้แผ่นละ1 
สำเหตุน ำไปติดตรงพื้นที่มีส่วนเป็นใบกิ่งก้ำนของต้นไม้และผู้น ำ
กิจกรรมเชื่อมโยงจำกตัวปัญหำถึงผลกระทบหลัก , ผลกระทบรอง 
ในแต่ละส่วน 

 เกมส์แบ่งกลุ่ม (ตำมที่เห็นสมควร) 

 กระดำษกำร์ดขนำด      A4 คนละ
1 แผ่น 

 วิทยำกรช่วยกันสนับสนุนในกำร
สรุปประเด็นลงในกระดำษกำร์ด 

 กระดำษกำร์ดขนำด      A4 คนละ
1 แผ่น 

 ปำกกำเคมีส ำหรับเขียน 

 กระดำษชำร์ท ติดที่บอร์ด/ผนัง
กลุ่มละ 1ชุด 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้ เข้ำร่วมอบรมสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ 
สำเหตุ และผลกระทบของปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย   
ที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและผู้เข้ำอบรมสำมรถสรุป 
ถึงแนวทำงแก้ปัญหำในระยะสั้นและระยะยำวได้ 

 
 

เวลาที่ใช้  2 ชั่วโมง  



 
 

 
11 

เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อ – อุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ร่วมกันสรุปถึงผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้นในกลุ่มย่อย
ว่ำมีด้ำนใดบ้ำงและส้มพันธ์กับสำเหตุในส่วนรำกข้อใดโดยสำมำรถ
เพิ่มเติมจนเป็นที่น่ำพอใจของทุกคนในกลุ่ม 

หมายเหตุ : กำร์ดที่ใช้เขียนในแต่ละส่วน คือ ปัญหำสำเหตุ 
และผลกระทบ ควรใช้สีของกระดำษที่แตกต่ำงกัน 

2.6 ตัวแทนกลุ่มน ำเสนอผลงำนของกลุ่ม (หำกมีปัญหำซ้ ำๆกัน
อำจให้แลกเปลี่ยนระหว่ำงกลุ่มที่มีปัญหำเดียวกันก่อนแล้วน ำเสนอ
กลุ่มใหญ่หรือหำกมีจ ำนวนกลุ่มมำกให้จับคู่แลกเปลี่ยนมำน ำเสนอ
ใหม่หรืออำจใช้วิธีที่เหมำะสม) 

2.7 วิทยำกำรสรุปกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ปัญหำ
โดยใช้เทคนิคต้นไม้ปัญหำ ควำมสัมพันธ์ของสำเหตุของปัญหำ, ตัว
ปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยใช้ค ำถำม 

 หำกเรำต้องกำรจะแก้ไขปัญหำนี้ เรำจะแก้ไขที่จุดใด
ก่อนที่สำเหตุ (ส่วนรำก) หรือที่ผลกระทบ (ส่วนใบ)  

 เพิ่มเติมถึงวิธีกำรแก้ปัญหำ ดังนี้ 
   - กำรแก้ไขปัญหำที่ต้นตอ (ที่สำเหตุ) เป็นวิธีที่แก้ไข

ปัญหำอย่ำงถอนรำกถอนโคนจะท ำให้ต้นไม้หยุดแผ่
กิ่งก้ำนสำขำ (ส่วนผลกระทบ) ซึ้งจะต้องใช้พลังกำยและใจ
ท ำได้ยำกและใช้เวลำนำนเนื่องจำกเป็นกำรแก้ปัญหำที่เน้น
กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนของคนท ำงำนซึ่งมีควำมเคย
ชินมำนำน 

 

 กระดำษกำร์ดขนำด 
 

 
              

A 4 กลุ่มล่ะประมำณ 10 -20 แผ่น 

 กระดำษกำว 

 สีเมจิกส ำหรับลำกเสน้ลูกศร        
(สีแดง) 

 
 

 ตัวอย่ำงต้นไม้ปัญหำของ 1 กลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้น 

สาเหต ุ3 สาเหต ุ1 สาเหต ุ2 

สาเหต ุ2.1 

สาเหต ุ2.1.1 สาเหต ุ
2.1.2 

ผลกระทบ 1 ผลกระทบ 2 

ผลกระทบ
ย่อยที่ 1.1 

ผลกระทบ
ย่อยที่ 1.2 

ผลกระทบ
ย่อยที่ 2.1 

ผลกระทบ
ย่อยที่ 2.2 
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 กำรแก้ปัญหำที่ส่วนใบ/กิ่งก้ำน (ผลกระทบ) มักเป็น   
กำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุ แต่ท ำได้ง่ำยใช้เวลำน้อยกว่ำและเป็นกำร
ตัดกิ่งร้ำยทิ้งในช่วงต้น ก่อนที่จะแผ่ขยำยกิ่งก้ำนต่อไปเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำระยะสั้น 

 สรุปแนวควำมคิดกำรพัฒนำควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้ผลิตจะต้องเริ่มจำกพฤติกรรมตัวเรำเองซึ่ง
เป็นผู้ผลิตก่อน ปัญหำส่วนอื่นๆที่ตำมมำจะแก้ไขได้เร็วขึ้นพร้อมทั้ง
เชื่อมโยงให้เห็นทั้งส่วนที่เป็นปัญหำ สำเหตุและผลกระทบและ
อภิปรำยถึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสมำชิกผู้เข้ำอบรมคิดว่ำจะแก้
เงื่อนไข้ไหนก่อน (ผลกระทบหรือว่ำสำเหตุ) พร้อมทั้งสรุปรวมกันว่ำ
กำรแก้ไขปัญหำอำจท ำได้ทั้ง 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นผลกระทบ (กำร
แก้ไขปัญหำในระยะสั้นเน้นกำรแก้ปลำยเหตุไม่ยั่งยืนส่วนกำรแก้
สำเหตุไม่ยังยืน ส่วนกำรแก้สำเหตุเป็นกำรแก้ปัญหำแบบยั่งยืนแต่
ต้องใช้เวลำ 

 

3. องค์ควำมรู้เกี่ยวกับโรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จำกกำรท ำงำน 

3.1 วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน บรรยำยประกอบสื่อ
เก่ียวกับโรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก 

 กำรทอผ้ำ 
 กำรจักสำนและแอนติก 
 กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
 กำรแกะสลัก 

 โดยเลือกเฉพำะโรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเภทงำน
ที่ก ำลังอบรมอยู่ 

 สื่อเอกสำร, สิ่งพิมพ์, วีดีทัศน์ใน
เอกสำรประกอบคู่ มื อ โดยพิจำรณำ
คัดเลือกตำมควำมเหมำะสมของประเภท
งำน 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้ เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับโรคและผลกระทบจำกกำรท ำงำน 

เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 30 นำท ี
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4. กำรวิเครำะห์กระบวนกำรผลติกับผลกระทบด้ำน
สุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

1.1 แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับอบรม ตำมกลุ่มงำนย่อยที่ปฏิบัติใน
ประเภทกำรผลิตของตนเอง กลุ่มละไม่เกิน 5 คน 

1.2 สมำชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนล ำดับขั้นตอนในกำร
ผลิตงำนที่ท ำอยู่ เขียนลงในกระดำษชำร์ทที่เตรียมให้โดยเรียงล ำดับ
ขั้นตอน กำรผลิตก่อน-หลัง ติดตรงกลำงกระดำษชำร์ทในช่องหัวข้อ 
“ ขันตอนกำรผลิต ” ดังรูป 

 
 
 

  

 

ฯลฯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 กระดำษสีขนำด  
 

 
                     

A 4 กลุ่มล่ะประมำณ 10 แผ่น 

 กระดำษกำว/ กำว 

 ปำกกำเคมี/ สีเมจิก 

 กระดำษชำร์ทตีตำรำง 3 ช่อง ตำม
แนวนอนเขียนหัวข้อ 

- ผลกระทบต่อสุขภำพ 

- ขั้นตอนกำรผลิต 

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มละ 1 
แผ่น 

 

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมรถวิเครำะห์ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนในด้ำนผลกระทบต่อสุขภำพของตนเอง
และต่อสภำพแวดล้อม พร้อมทั้งรับรู้ข้อมูลสุขภำพ
พื้นฐำนของตนเองจำกกำรประเมินตนเองและกำรตรวจ
สุขภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

ขั้นตอน 
การผลิต 

ผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
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1.3 สมำชิกในกลุ่มร่วมกันวิเครำะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอนย่อย เหล่ำนั้นต่อสุขภำพของตน 
(ผู้ปฏิบัติงำน) และสิ่งแวดล้อมโดยช่วยกันเขียนลงในกระดำษชำร์ท 
แผ่นเดิมใต้หัวข้อ “ผลกระทบต่อสุขภำพ” และ “ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม” 

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง  

 
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องมีวิทยำกรพี่เลี้ยงประจ ำ
กลุ่มค่อยกระตุ้นและอ ำนวยควำมสะดวกในกลุ่มด้วย 

1.4 ตัวแทนกลุ่มน ำเสนอผลงำนโดยอำจเรียงตำมล ำดับงำน
ย่อยของกำรผลิตงำนชนิดนั้นเพื่อให้เห็นควำมต่อเนื่องของงำนหรือ
ให้เวียนฐำนกลุ่มเพื่อศึกษำแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบในส่วนที่
แตกต่ำงกัน 

1.5 ผู้น ำกิจกรรมสรุปถึงผลกระทบส ำคัญๆของกระบวนกำร
ผลิตที่มีต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในภำพรวม โดยใช้ข้อมูลจำกทุก
กลุ่มพร้อมเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพิ่มเติมจนสมบรูณ์ 

 ชำร์ท สรปุผลกำรวิเครำะห์จำก 
ทุกกลุ่ม 
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2. กำรประเมินสุขภำพตนเองผู้รับกำรอบรม 2.1 ผู้น ำกิจกรรมเชื่ อมโยงผลกระทบต่อสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้จำกกำรน ำเสนอในกิจกรรม ข้อ4 เข้ำสู่ควำมจ ำเป็น
ในกำรประเมินสุขภำพของตนเองและ ให้แต่ละคนประเมินโดยใช้
แบบสอบถำม 

2.2 ผู้น ำกิจกรรมเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพพื้นฐำนในด้ำน         
- สุขภำพทั่วไป    - กำรได้ยิน       -   กำรหำยใจ                 
- กำรมองเห็น     - ระบบกล้ำมเนื้อ 

ฯลฯ (ตำมควำมจ ำเป็นของประเภทกำรผลิต) 
โดยทีมงำนจำกสำธำรสุขอ ำเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงำนใน

พื้นที่ที่สำมำรถให้บริกำรได ้
5.3 ผู้น ำกิจกรรมเปิดโอกำสให้ผู้  เข้ ำรับกำรอบรมได้

แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงผลกำรตรวจสุขภำพและข้อมูลจำกกำรประเมิน
ตนเองของตน และกำรตรวจสุขภำพพื้นฐำนกับบุคลำกรทำง  

 แผ่นใส หรือชำร์ทเนื้อหำกำรสรุป
จำกข้อ 4.5 

 แบบฟอร์ มกำรตรวจสุ ขภำพ
พื้นฐำนรำยบุคลในเอกสำรประกอบคู่มือฯ  

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้ เข้ำร่วมอบรมได้วิเครำะห์และประเมิน
สุขภำพของตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
สร้ำงควำมตระหนัก 

เวลาที่ใช้ 3 ชั่วโมง 

 

สำธำรณสุขที่เข้ำมำสนับสนุนกระบวนกำรตรวจสุขภำพพื้นฐำนว่ำ
เป็นอย่ำงไร  

5.4 บรรยำยประกอบสื่อโดยวิทยำกรที่เชียวชำญเกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ ำ งสุ ขภำพในกำรท ำ ง ำนที่ เ กี่ ย วข้ องกับหั วข้ อและ 
ผลกำรประมำณสุขภำพเบื้องต้นด้วยตนเอง 

 

6. พัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนกำรป้องกัน
และแก้ไข 
 
 

6.1 บรรยำยประกอบสื่อโดยวิทยำกรที่เชี่ยวชำญเกี่ยวกับ     
กำรสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน (Wise) ในเร่ืองต่อไปนี้ 

 ควำมหมำยของกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

เนื้อหำจำกเอกสำรประกอบคู่มือฯ 
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วัตถุประสงค ์  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรพัฒนำ 
 องค์ประกอบของงำนที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำและขอบเขตควำมหมำยในแต่ละองค์ประกอบ 

6.2 แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม เพื่อเตรียมกำรฝึกปฏิบัติกำร
ส ำรวจสภำพกำรท ำงำนในสถำนที่ผลิตงำนจริงของตน/กลุ่ม ใน
ประเด็นดังนี้ 

 กำรจัดเก็บและขนยำ้ยวัสดสุิ่งของ 
 หน่วยงำนที่ท ำงำน 
 ควำมปลอดภัยของเคร่ืองจักร 
 กำรควบคุมสำรเคมีอันตรำย 
 แสงสว่ำง 
 อำคำรสถำนที ่
 กำรจัดรูปงำน 

 
 

เพื่อให้ผู้ เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับแนวทำง/พัฒนำและได้ฝึกปฏิบัติจริง ในกำร
ส ำรวจสภำพกำรท ำงำนในสถำนที่ท ำงำนของกลุ่ม/ของ
ตนเอง 

 

เวลาที่ใช้ : ส ำรวจสภำพกำรท ำงำน 2 ชั่วโมง 

 

 

6.3 ศึกษำแบบส ำรวจสภำพกำรท ำงำน ประกอบกับรูปภำพ
กำรท ำงำนที่จัดเตรียมให้แต่ละกลุ่ม ตำมสำยงำนกำรผลิตของตน
ก่อนลงไปส ำรวจในพื้นที่ 

6.4 ลงพื้นทีส่ ำรวจตำมประเด็นทีไ่ดร้ับในแต่ละกลุ่ม 

6.5 เดินทำงกลับและสรุปผลกำรส ำรวจและสัมภำษณ์เพื่อ
ประเมนิสภำพจริงในกำรท ำงำนของกลุ่มโดยใช้สื่อที่เป็นรูปภำพซึ่ง
เป็นสภำพกำรท ำงำนจริงในแต่ละประเภทกำรผลิตตำมแบบส ำรวจ

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ได้ปฏิบัติ สิ่งทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ 
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หรือรูปภำพที่แจกให้และน ำไปติดในกระดำษชำร์ทดังรูปซ้ำยมือ 
(วิธีกำรสรุปประเมินและกำรติดรูปภำพผู้น ำกิจกรรมต้องอธิบำย
และท ำเป็นตัวอย่ำงก่อน) 

6.6 ตัวแทนกลุ่มน ำเสนอผลงำน 

6.7 ผู้น ำกิจกรรมสรุปจำกทุกกลุ่มและเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ผู้ร่วม
ส ำรวจได้พบเห็นจำกสภำพกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้เข้ำอบรมแต่ยัง
ขำดไป และให้บุคคลกรด้ำนสำธำรณสุขหรืออำชีวอนำมัยเพิ่มใน
ส่วนที่เป็นควำมรู้ที่ยังขำดหำนไป 

6.8 ผู้น ำกิจกรรมสรุปโดยใช้กรณีศึกษำเกี่ยวกับตัวอย่ำงกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยกำรเล่ำประกอบรูปภำพหรือถ้ำ
มีสไลด์หรือวิดีโอช่วยจะท ำให้เห็นภำพประกอบกับหลักสูตรและ
เพิ่มเติมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนในทุก
องค์ประกอบพร้อมทั้งย้ ำถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้ำนเวลำ
สุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 กำระดำษชำร์ท/ กำร์ด 

 ปำกกำเคมี 

 กำว 

 รูปภำพในแต่ละประเภทงำน 

7. ปฏิบัติกำรวำงแผนเพื่อแก้ปญัหำ และพัฒนำงำน
ผลิตของตน/กลุ่ม 

 ทบทวนและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับ       
กำรปฏิบัติงำนจริง 

 ก ำหนดจุดที่จะแก้ไข/พัฒนำ 

7.1 ผู้น ำกิจกรรมสรุปกิจกรรมหลักที่ผ่ำนมำโดยใช้แผนผังแสดง
ให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ 

 กำรวิเครำะห์ปัญหำจำกตน้ไมป้ญัหำ 
 กำรวิเครำะห์ข้ันตอนกำรผลิตของตนที่ส่งผลต่อสุขภำพ

และสิ่งแวดล้อม 

 แบบฟอร์ม 

 ปำกกำเคมี 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
แผนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

และคิดว่าจะ
ปฏิบัติต่อไป 

จุดที่ควร
ปรับปรุง 
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 ก ำหนดทำงเลือก 
 กำรตัดสินใจในกำรน ำไปปฏิบัติวำงแผน       

กำรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบสอบถำมเพื่อประเมินสุขภำพของตนและผลกำร
ประเมิน 

 แบบส ำรวจสภำพกำรท ำงำนในสถำนปฏิบัติงำนผลิต
ของตนเอง 

7.2 ทบทวนขั้นตอนการผลิตและให้ผู้เข้ารับอบรมก าหนด
หรือเลือกขั้นตอนการผลิตที่ตนเองเกี่ยวข้องมาลงในแบบฟอร์ม
และพิจารณาปัญญาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนโดยใช้
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด 

7.3 ให้แต่ละคนพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและ           
กำรป้องกันตนเองโดยใช้แบบฟอร์มตำมตัวอย่ำง 

7.4 กลุ่มวำงแผนพัฒนำควำมปลอดภัยทำงด้ำนสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมรำยกลุ่ม 

 แบ่งกลุ่มผู้เข้ำอบรมกลุ่มละไม่เกิน 5-6 คน 
 ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวำงแผนร่วมกันโดยผู้น ำกิจกรรม

อธิบำยวิธีกำรวำงแผนร่วมกันก่อนโดยใช้แบบฟอร์มที่
เตรียมไว้ 

 

ช่ือ......................นำมสกุล...................... 
ประเภทงำน.......................................... 

ขั้นตอน
กำรผลิตที่
เกี่ยวข้อง 

ปัญหำที่เกิด
ต่อสุขภำพ

และ
สิ่งแวดล้อม 

วิธีกำร
แก้ไขและ

กำรป้องกัน
ตนเอง 

   
   
    

วัตถุประสงค ์

ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมรถวำงแผนปฏิบัติงำนเพื่อ
แก้ไข/พัฒนำงำนของตนอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้อง
กับสภำพจริงในกำรท ำงำนโดยกำรเชื่อมโยงควำมรู้/
ทักษะที่ได้รับจำกกำรอบรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ทีมวิทยำกรและประสบกำรณ์ตรงของแต่ละคนเข้ำ
ด้วยกัน 

เวลาที่ใช้  3 ชั่วโมง 
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 แต่ละกลุ่มอภิปรำยทำงเลือกที่คิดว่ำกลุ่มจะพัฒนำ         
ควำมปลอดภัยร่วมกันได้  (ทีมวิทยำกรต้องเตรียม
แบบฟอร์ม กำรวำงแผนมำระดับหนึ่งโดยจะต้องเตรียม 

- ขั้นตอนกำรผลิตในงำนประเภทนั้นๆ 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนจำกผลกำร

ด ำเนินกำรในช่วงแรกใส่ในแบบฟอร์มก่อนและ
แจกให้แต่ละกลุ่มเพื่อพิจำรณำทำงเลือกหรือ 

- แนวทำงในกำรพัฒนำควำมปลอดภัยร่วมกัน 
(แล้วน ำมำใส่ในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ให้) 

แบบฟอร์ม ก 
แผนพัฒนาความปลอดภัยในการท างาน 

กลุ่ม……………………………………………………………… 
ขั้นตอนกำรผลิต            
ที่จะพัฒนำและ          

กำรปรับปรุงร่วมกัน 

ผลกระทบด้ำน
สุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำร
ป้องกันหรือพัฒนำ

ควำมปลอดภัย 
   
   
   

 

 แบบฟอร์ม ก 
 ปำกกำเคมี 
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7.5 ผู้น ำกิจกรรมสรุปภำพรวมของแผนพัฒนำควำมปลอดภัย
ของตนเองและของกลุ่ม โดยดูจำกข้อมูลที่ได้มำจำกผู้เข้ำอบรม         
โดยอำจจะใช้กรอบแนวทำงในกำรสรุป ดังนี้ 

 กำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรท ำงำนของตนเอง 
 กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม 
 กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ และ

องค์กรท้องถิ่น/ชุมชน 

 

8. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 
- เนื้อหำกำรอบรม 
- กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมกำรอบรม 

8.1 เบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นกลุ่มย่อย/ตำมควำมสมัคร
ใจกลุ่มละไม่เกิน 6 คน 

8.2 สมำชิกในแต่ละกลุ่ม ร่วมพูดคุยสรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุก
กิจกรรมที่ผ่ำนมำในประเด็น 

- รู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้ำงเกี่ยวกับควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

- เร่ืองใดที่เห็นว่ำเกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนมำกน้อย
ตำมล ำดับ 

- อยำกจะพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของตนหรือไม่และ
อย่ำงไรและคิดว่ำจะมีข้อจ ำกัดอะไรบ้ำง 

 บันทึกผลกำรพูดคุยตำมประเด็นในกระดำษชำร์ท 

8.3 จับคู่ 2 กลุ่ม น ำเสนอผลงำนของกันและกัน เพื่อให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

 กระดำษชำร์ท 

 ปำกกำเคมี 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้ประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงด้ำนสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

2. เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้สะท้อน
ควำมรู้สึก และให้ค ำแนะน ำในกำรบริหำรจัดกำร           
กำรอบรม 

เวลาที่ใช้  1 ชั่วโมง 
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8.4 ผู้น ำกิจกรรมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินภำพรวนใน         
กำรฝึกอบรมโดยใช้ชำร์ทและสติกเกอร์หรือปำกกำในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นตำมที่รู้สึกให้ครบส ำหรับทุกคน 

8.5 ให้ประเมินเป็นรำยคนโดยผู้ด ำเนินกำร เตรียมชำร์ทไว้       
2 ชำร์ท หรือ 3 ชำร์ทโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนคน 

8.6 สรุปประมวลผลกำรประเมินทั้ง 2 ส่วน และปิดกำรอบรม 

แบบประเมินผลการบริหารจัดการอบรม 

ประเด็นกาประเมินผล    

1. เนื้อหำ    

2. เทคนิค/วิธีกำร    

3. วัสด-ุอุปกรณ ์    

4. วิทยำกร    

5. เวลำ    

6. กำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วม
อบรม 

   

7. อำหำร/สถำนท่ี    
 

 แบบฟอร์มแบบประเมินผลกำร
อบรม 

 ปำกกำเคมี 
 สติ๊กเกอร์ 
 กำร์ดอธิบำยควำมรูส้ึก 

 
 
 
  = พอใจ ดี 
  = ปำนกลำง 
  = ไม่พอใจควรปรับปรุง 
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ตัวอย่างสื่อ  ประกอบการจัดกิจกรรมตามคู่มือฯ 
 “แนวคิดและหลักการ” กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนัก เน้นกระบวนกำรที่ต้องให้ผู้ผลิตได้เห็น ได้สัมผัสกับ
สภำพปัญหำหรือสถำนกำรณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง หรือมีลักษณะคล้ำยคลึงวิถีชีวิตกำรท ำงำนจริงของตนเองจึงจะน ำไปสู่ 
“กำรสร้ำงควำมรู้สึก” ที่เรียกว่ำเป็นควำมตระหนักต่อตนเอง สมำชิกกลุ่ม และชุมชน จนกระทั่งเกิดกำรลงมือ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำงำนปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีกำรท ำงำนและรวมถึงเครื่องมือ วัสดุ  -อุปกรณ์ ที่ช่วยให้เกิด
ควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

“สื่อ” จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักที่ได้น ำเสนอในเอกสำรคู่มือ  
“กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักเพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับกลุ่มผู้ท ำกำรผลิตที่
บ้ำน” เพื่อช่วยให้กระบวนกำรดังกล่ำวได้สร้ำงให้กลุ่มผู้ผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยได้เห็นสภำพควำมเป็นจริงที่เกิดข้ึน 
             หลักการการน า “สื่อ” ไปใช้ จึงเป็นกำรใช้เพื่อ 

 กำรกระตุ้นให้พูด ให้อภิปรำยและให้วิเครำะห์ 

 ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจุดดี จุดเด่น ในกำรผลิต 

 สร้ำงทำงเลือกทำงออกที่เหมำะสมในกำรที่จะปรับเปลี่ยนวิถีกำรผลิตและพฤติกรรมกำรท ำงำน 

 เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรทั้งหมด เช่น ระหว่ำงผู้น ำกลุ่ม - 

สมำชิกกลุ่ม, ระหว่ำงวิทยำกร - กับผู้เข้ำร่วม, ระหว่ำงสมำชิกกลุ่ม - สมำชิกกลุ่ม 

 เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ผลิตที่เข้ำร่วมกระบวนกำร เพรำะสิ่งหนึ่งที่ค้นพบจำก

กระบวนกำรท ำงำนกับชุมชนคือ “ถ้ำไม่มีสื่อ” “ไม่มีค ำถำม” ผู้ผลิตเองเองก็จะกลำยเป็นผู้รับฟังมำกกว่ำผู้พูด ผู้น ำ

เสนอควำมคิด 

จะใช้ สื่ออย่างไรให้สอดคล้องกับหลกัการดังกล่าว 

 “สื่อดี แต่ใช้ไม่เป็นก็ไม่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ” 

“วิทยากรเก่งไม่มีสื่อประกอบกม็องไม่เห็นหรือรูปธรรม” 

ดังนั้น  จะเห็นได้ว่ำสื่อกับผู้ใช้สื่อ จะมีควำมสัมพันธ์และส ำคัญ เช่นเดี่ยวกัน สื่อ  ที่น ำมำใช้ในกระบวนกำร
เสริมสร้ำงควำมตระหนักเพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับกลุ่มผู้ที่ท ำกำรผลิตที่
บ้ำนตำมคู่มือ จึงให้ควำมส ำคัญทั้ง 2 ส่วน กล่ำวคือ  

 “ตัวสื่อ”    ต้องสัมพันธ์กับวิถีกำรท ำงำนและวิถีกำรปฏิบัติจริงกับกลุ่มผู้ผลิต 

“ผู้ใช้สื่อ”  ต้องใช้สื่อเพื่อน ำสู่กำรสร้ำงควำมตระหนักตำมแนวคิดและหลักกำรดังกล่ำวในเบื้องต้น        

ซึ่งจะต้องมีกำรพิจำรณำคัดเลือก และให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมตัวเพื่อใช้สื่อให้คุ้มค่ำและมี

ประสิทธิภำพมำกที่สุด 

             “ตัวอย่างสื่อ” ที่น ำเสนอในเอกสำรประกอบคู่มือฉบับนี้เป็นสื่อที่ได้พยำยำมรวบรวมจำกประสบกำรณ์กำร

ด ำเนินงำนโครงกำรในระยะ 1 ปี ที่ผ่ำนมำซึ่งอำจมีข้อบกพร่องและไม่ครอบคลุมกับวิถีกำร

ท ำงำนและวิถีกำรปฏิบัติกำรของกลุ่มผู้ผลิตที่ยังมีควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

จำกกำรท ำงำนแต่ก็คำดหวังว่ำจะเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรน ำไปทดลองใช้ พัฒนำและปรับปรุง

ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น   
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ภาพตัวอย่างสื่อประกอบกระบวนการสร้างความตระหนัก 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มอาชีพ        
งานจักสาน 

สื่อรูปภาพชุดที่ 1 สื่อรูปภาพชุดที่ 2 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 3 

ภาพที่ 1 

ภาพที่ 2 

กลุ่มอาชีพ        
งานจักสาน 

สื่อรูปภาพชุดที่ 4 
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กลุ่มอาชีพ        
งานจักสาน 

สื่อรูปภาพชุดที่ 6 

สื่อรูปภาพชุดที่ 5 
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กลุ่มอาชีพ        
งานจักสาน/

แอนติก 

สื่อรูปภาพชุดที่ 7 
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แนวทางการใช้สื่อประเภทงานจักสาน 

ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

1. ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกายจากสภาพการท างานในรูปภาพมี
อะไรบ้าง 

2. ถ้าจะลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือเกิดความเสี่ยงน้อย จะพัฒนา
และปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไร 

 ชุดที่ 1 

3. วิธีการใช้ในการจัดการขั้นตอนการผลิตในรูปภาพ เป็นวิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

4. จะพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไร ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 ชุดที่ 2 

5. จากรูปภาพทั้ง 2 รูป ควรจะปรับปรุงวิธีการจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ อย่างไร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รูปภาพที่ 1 และ 2 ควรปรับปรุง.... 

 ชุดที่ 3 

6. ท่าทางการท างานดังกล่าว มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือไม่ อย่างไร 

7. จะมีวิธีการใดช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากท่าทางการท างานในลักษณะ
ดังกล่าว 

8. ถ้าจะพัฒนาท่าทางการท างานที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย (ระบบ
กล้ามเนือ้) และสะดวกกับการผลิตชิ้นงาน ควรจะพัฒนาอย่างไร 

 ชุดที่ 4 

9. สีย้อมที่ใช้ คิดว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ย้อมหรือไม่ 

10. วิธีการย้อมลักษณะดังกล่าว ช่วยแก้ปัญหาหรือลดกระทบที่จะเกดิขึ้นต่อ
สุขภาพของผู้ยอมหรือไม่ อย่างไร 

 ชุดที่ 5 

11. การจัดเก็บ วัสดุที่ ถูกต้องเหมาะสม เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน “จากรูปภาพ” ท่านคิดว่า วิธีการจัดเก็บนั้นได้ช่วย
สร้างให้เกิดประสิทธิภาพการท างานทั้งในด้านเวลา และคุณภาพของวัสดุในการ
ผลิตหรือไม่ อย่างไร 

12. วิธีการที่เหมาะสมและช่วยสร้างประสิทธิภาพในการท างานควรเป็น
อย่างไร 

 ชุดที่ 6 

13. อะไรคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกายของผู้ผลิตจากสภาพการ
ท างานที่เห็นในรูปภาพ 

14. มีวิธีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น และอาจจะเกิดขึ้น (ป้องกัน) 
อย่างไร 

 ชุดที่ 7 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 9 

สื่อรูปภาพชุดที่ 8 

กลุ่มอาชีพแกะสลัก 
และแอนติก 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 11 

สื่อรูปภาพชุดที่ 10 

กลุ่มอาชีพแกะสลัก 
และแอนติก 
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แนวทางการใช้สื่อประเภทกลุ่มแกะสลักและแอนตกิ 
 

ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

1. รูปภาพใดที่คิดว่าเป็นการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยทางด้าน
สุขภาพของตนเอง 

2. สภาพการท างานในรูปภาพใดที่ควรได้รับการปรับปรุง และควรปรับปรุง
อะไรบ้าง 

 ชุดที่ 8 

3. สภาพการท างานทั้ง 2 รูปภาพ คิดว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างและ
อย่างไรให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 

 ชุดที่ 9 

4. รูปที่ 1 : พฤติกรรมและสภาพการท างานอะไรบ้างที่ช่วยลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสุขภาพของตนเองและอะไรบ้าง คือ ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพการท างานในรูปที่  1 และมีแนว
ทางการป้องกันอย่างไร 

รูปที่  2 : จากรูปภาพคิดว่าควรจะปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยในการท างาน 

 ชุดที่ 10 

5. การจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ และชิ้นงานที่ผลิตขึ้นทั้ง 2 ภาพ ควรจะ
ปรับปรุงอะไรบ้างและอย่างไร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 

 ชุดที่ 11 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 13 

สื่อรูปภาพชุดที่ 12 

กลุ่มอาชีพงานทอผ้า 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 15 

สื่อรูปภาพชุดที่ 14 

กลุ่มอาชีพงานทอผ้า 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 17 

สื่อรูปภาพชุดที่ 16 

กลุ่มอาชีพงานทอผ้า 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 19 

สื่อรูปภาพชุดที่ 18 

กลุ่มอาชีพงานทอผ้า 



 
 

 
35 

 

สื่อรูปภาพชุดที่ 21 

สื่อรูปภาพชุดที่ 20 

กลุ่มอาชีพงานทอผ้า 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 22 

กลุ่มอาชีพงานทอผ้า 
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แนวทางการใช้สื่อประเภทงานกลุ่มทอผ้า 
 

ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

1. ท่าทางการท างานลักษณะดังกล่าว คิดว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือไม่ 
สุขภาพร่างกายส่วนไหนบ้าง ที่จะได้รับผลกระทบอย่างไร 

2. จะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหรือจะท าอย่างไรเพื่อลดความรุนแรงของปัญหา
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกาย (ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกในการ
ป้องกันหรือปัญหานั้น เกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกายแล้) 

 ชุดที่ 12 

3. จากรูปคิดว่า วิธีการจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ ในการผลิตช่วยให้สามารถ
ท างานได้เร็วขึ้นหรือไม่ 

4. ถ้าจะจัดเก็บให้ดีขึ้น ควรท าอย่างไร 

5. จากรูป วิธีการบรรจุวัสดุ – อุปกรณ์ เพ่ือจัดเก็บหรือขนย้าย รูปภาพไหน
มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพ น้อย เพราะอะไร 

 ชุดที่ 13 

6. ถ้าให้เลือกวิธีการจัดเก็บ วัสดุ – อุปกรณ์ ในการผลิต ท่านจะเลือกแบบ
ไหน ท าไม 

7. ปัจจุบันท่านจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ แบบไหน 

8. ท่านจะท าอย่างไรให้สมาชิกกลุ่ม รวมทั้งตัวท่านเองมีวิธีการจัดเก็บวัสดุ 
– อุปกรณ์ ที่จะสะดวกต่อการน ามาใช้และปลอดภัยต่อสุขภาพของท่าน 

 ชุดที่ 14 

9. ลักษณะเตาต้มย้อมแบบไหนที่คิดว่ามีความปลอดภัยต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ท าไมถึงคิดว่าเป็นลักษณะนั้น (ที่เลือก) 

10. เตาต้มย้อมที่บ้านหรือกลุ่มของท่านเป็นเตาต้มย้อมประเภทใด 

11. ท่านคิดว่า จะพัฒนาและปรับปรุงเตาต้มย้อมของท่านหรือไม่ และมี
วิธีการต้มย้อมอย่างไรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งได้แก่ ควัน/ 
ไอ จากการต้มย้อม) และช่วยประหยัดพลังงาน/ ต้นทุนในการผลิตด้วย 

 ชุดที่ 15 

12. ท่าทางการท างานดังรูปภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายส่วนไหน
บ้าง และอย่างไร 

13. จะมีวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ
ร่างกายส่วนไหน อย่างไร 

 ชุดที่ 16 

14. ท่านคิดว่าวิธีการผลิตแบบไหน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายน้อย
ที่สุด ท าไม 

15. ในรูปที่ 1 ถ้าจะช่วยให้การท างานไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย 
หรือมีผลกระทบน้อยลง คิดว่าควรจะพัฒนาวัสดุ – อุปกรณ์ ในการท าหรือ
ปรับปรุงวิธีการท างาน ทางเลือกไหนที่คิดว่าคุ้มค่าและประหยัดเวลาต้นทุน

 ชุดที่ 17 
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มากที่สุด และจะพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไร 

16. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของสมาชิกกลุ่มด้วยวิธีการย้อมฝ้าย 
ดังกล่าวมีอะไรบ้าง 

17. ถ้าดูจากรูปภาพ ท่านคิดว่าจะปรับปรุงวิธีการท างานในขั้นตอนการ
ย้อมฝ้ายอย่างไร ให้ลดหรือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกาย 

 ชุดที่ 18 

18. วิธีการต้มย้อมทั้ง 2 รูปภาพ คิดว่ารูปภาพไหนเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของท่านน้อยที่สุด...ท าไม 

19. ท่านจะพัฒนาวิธีการต้มย้อมทั้ง 2 ลักษณะอย่างไร ให้มีความปลอดภัย
ต่อสุขภาพและสะดวกรวดเร็วในการท างานของท่าน 

20. วิธีการต้มย้อมทั้ง 2 วิธี ท่านคิดว่ามีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

 ชุดที่ 19 

21. สถานที่ท างานดังรูปภาพ ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมกับความ
ปลอดภัยในการท างานหรือไม่ 

22. ท่านจะมีทางเลือกหรือแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ในการ
ท างานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการท างานอย่างไร 

 ชุดที่ 20 

23. ปัจจุบันเตาต้มย้อมของท่านมีลักษณะใด 

24. เตาต้มย้อมชนิดไหน ประหยัดพลังงาน (ฟืน) กว่ากัน 

25. จากรูป ถ้าจะพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพการย้อมให้ลดต้นทุนการ
ผลิตหรือไม่ท าลายสุขภาพตนเอง ท่านจะปรับปรุง อะไรบ้าง และอย่างไร 

 ชุดที่ 21 

26. จากรูปอะไรบ้าง คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสุขภาพ      ได้แก่ .......................... 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ .......................... 

27. จากรูปภาพท่านคิดว่า แนวทางที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ควรเป็นอย่างไร 

 ชุดที่ 22 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 24 

สื่อรูปภาพชุดที่ 23 

กลุ่มอาชีพงานตัดเย็บเสื้อผ้า 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 26 

สื่อรูปภาพชุดที่ 25 

กลุ่มอาชีพงานตัดเย็บเสื้อผ้า 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 28 

สื่อรูปภาพชุดที่ 27 

กลุ่มอาชีพงานตัดเย็บเสื้อผ้า 
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สื่อรูปภาพชุดที่ 29 

กลุ่มอาชีพงานตัดเย็บเสื้อผ้า 
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แนวทางการใช้สื่อประเภทงานกลุ่มตดัเย็บเสื้อผ้า 
 

ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

1. จากสภาพการท างานดังรูปภาพ ท่านคิดว่าอะไรคือความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิต 

2. ท่านมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากสภาพการ
ท างานดังกล่าว 

 ชุดที่ 23 

3. วิธีการจัดวางชิ้นงาน ส าหรับการผลิตระหว่างรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ท่าน
คิดว่ารูปไหนมีความเหมาะสมและช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกาย
ของผู้ผลิต 

4. ท าไมถึงคิดว่าเป็นรูป................ 

5. จากรูปที่ปรากฏ ถ้าจะพัฒนาความปลอดภัยในการท างานอย่างไรให้ลด
ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของผู้ผลิต 

 ชุดที่ 24 

6. ลักษณะการท างานของท่านที่ผ่านมาเป็นลักษณะรูปภาพไหน (มีผ้าปิด
จมูก/ปาก หรือไม่มี) 

7. ท่านคิดว่า ข้อแตกต่างของการใช้ผ้าผิดปาก ปิดจมูก กับการไม่ใช้ผ้าปิด
ปาก ปิดจมูก มีอะไรบ้าง 

8. จากรูป ถ้าจะปรับปรุงสภาพการท างาน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อสุขภาพร่างกาย ท่านคิดว่าควรปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง 

 ชุดที่ 25 

9. ท่านเห็นข้อแตกต่างอะไรบ้างจากสภาพการท างานในรูปทั้ง 2 รูป 

10. สภาพการท างาน ส่วนที่แตกต่างกัน มีประโยชน์หรือเสี่ยงต่อสุขภาพ
ร่างกาย หรือไม่ อะไรที่เป็นประโยชน์ อะไรบ้างที่เสี่ยงต่อสุขภาพร่างกาย 

 ชุดที่ 26 

11. จากรูปภาพที่ท่านเห็น ท่านคิดว่าแสงสว่างเพียงพอต่อการท างาน
หรือไม่ 

12. ปัจจุบันสมาชิกกลุ่ม มีปัญหาทางสายตาหรือไม่ 

ถ้ามี : อาการเป็นอย่างไร และแก้ปัญหาอย่างไร 

ถ้ายังไม่มี : จะมีวิธีป้องกันอย่างไรในระหว่างการท างานเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสายตา 

 ชุดที่ 27 

13. คิดว่าสภาพการท างานในรูปที่ 1 (รูปใยสังเคราะห์โพลีส าหรับการผลิต
งาน) และการเข้ามาช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในครอบครัว ตามรูป
ที่ 2 ท่านคิดว่าสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ
หรือไม่อย่างไร 

14. จากสภาพการท างานในรูปภาพท่านจะมีวิธีการป้องกันอย่างไร ไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตและสมาชิกในครอบครัว 

 ชุดที่ 28 
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ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

15. ท่านจะมีวิธีการใดที่จะให้สมาชิกกลุ่มทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความปลอดภัยในการท างานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 

16. นอกเหนือจากการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วท่านมีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม่ที่จะช่วยให้
สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติตนเอง เพื่อความปลอดภัยในการ
ท างานร่วมกัน 

 ชุดที่ 29 
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 

1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 

 

ภำควิชำเวชศำสตรช์ุมชน คณะแพทย์ศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เบ็ญจำ  จริภัทรภิมล 

  

3. นำงอนงค์ศิลป์   ดำ่นไพบลูย์ 

ภำควิชำกำรสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ              

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 

หน่วยงานความร่วมมือ  

1. โรงพยำบำลชุมชนบำ้นธิ อ ำเภอบ้ำนธิ  จังหวัดล ำพูน 

2. สถำนีอนำมัยต ำบลบ้ำนเรือน อ ำเภอป่ำซำง  จงัหวัดล ำพูน 

3. สถำนีอนำมัยต ำบลบ้ำนแม อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

4. สถำนีอนำมัยต ำบลป่ำไหน่ อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ 

5. เทศบำลต ำบลบำ้นธิ อ ำเภอบ้ำนธิ  จังหวัดล ำพูน 

6. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำไหน่ อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ 

7. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกิ่วแลน้อย อ ำเภอสันป่ำตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

8. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก๋ว อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ 

9. โครงกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำผู้น ำแรงงำนนอกระบบ  

10. สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำที่ยัง่ยืน (SADA) 
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สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
อำคำร B-04 โครงกำรเชียงใหม่วิวเพลส หมู่ 1 ต ำบลป่ำแดด  

อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  50100 
โทรศัพท์/โทรสำร : 0-5320-0208    

E-Mail: sada.project2561@gmail.com 
Facebook: sadathailand 

เว็บไซต์ : www.sadathai.org 
 


