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คํานํา 
 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจของประเทศ  สงผลใหรูปแบบของการจางงานเปลี่ยนแปลง
ไป  จํานวนผูใชแรงงานในสถานประกอบการขนาดใหญลดลง  ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก แรงงาน
นอกระบบ ผูรับงานไปทําที่บานมีมากขึ้น  นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลในการสรางความเขมแข็งของ
ผลิตภัณฑชุมชนในทุกตําบล สงผลใหมีกลุมการผลิตกระจายอยูทั่วไปในชุมชน ขณะที่แรงงานในชุมชน
ชวยเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได ทั้งในครอบครัวและระดับประเทศ สภาพการทํางานทางกลุมแรงงานในชุมชนมี
ลักษณะเสี่ยงที่อาจสงผลตออุบัติเหตุในการทํางาน การเจ็บปวย และโรคจากการทํางานที่ตองการดูแลและ
เฝาระวังจากบุคลากรสาธารณสุข   การสรางความเขมแข็งใหแกแรงงานเหลานี้นับเปนยุทธศาสตรในดาน
การสรางความเขมแข็งในภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการดูแล
สุขภาพของตนอันจะทําใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต  จากการพัฒนาแกนนําประชาชนดานสาธารณสุขที่
ผานมาและเห็นผลที่ชัดเจน คือ  การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น 
การพัฒนาองคความรู  ทักษะ และประสบการณของแรงงานในชุมชนให มีความรูดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อเปนแกนนําในการถายทอดความรูและการเฝาระวังสุขภาพจากการ
ทํางานแรงงานใหกับกลุมผูประกอบอาชีพในชุมชน จึงเปนแนวคิดในการดําเนินงานดานการพัฒนา
ศักยภาพภาคประชาชนในโครงการพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานนอกระบบภายใต
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบซึ่งไดรับการสนับสนุน จาก สสส. ในครั้งนี้ และเพื่อไมใหเกิด
ความเขาใจคลาดเคลื่อนกับภารกิจของ อสม.  ทางโครงการฯ จึงเรียก แกนนําที่จะมาดูแลสุขภาพแรงงาน
ในชุมชนดังกลาววา   อาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน หรือ อสอช. โดยให อสอช.สามารถนําความรูและ
ประสบการณไปประยุกตใชในการพัฒนาการดูแลและเฝาระวังสุขภาพใหกับเพื่อนรวมงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพการทํางานและความตองการดานสุขภาพในพื้นที่   ซึ่งจะสงผลแก
คนทํางานทุกกลุมอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตอไป 

เอกสารฉบับนี้ประกอบดวยหลักการ แนวคิดและเนื้อหาขอมูลบางสวนเพื่อใชเปนคูมือการ
ดําเนินงานในการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชนตอไป 



 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผูจัดทําขอขอบคุณ ผูแทนจากภาครัฐในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ผูแทนจาก
หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และผูแทนจากหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค   ผูแทนเครือขายแรงงานนอกระบบ  คณาจารยที่มีประสบการณที่รวมใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน(อสอช.) และขอขอบคุณแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่ใหการสนับสนุนการพัฒนา
ในครั้งนี้ 
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บทที่ 1    
 

บทบาท หนาที่ คุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือก 
อาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน (อสอช.) 

 
อสอช. คือใคร?? 

 อสอช. คือ ผูที่ผานการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับแกนนําหรือ อสม. ที่จะมาทําหนาที่ดูแลสุขภาพของกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน รวมกับเจาหนาที่
สาธารณสุข 
 
คุณสมบัติของผูที่จะเปน อสอช. 
 1. ผูมีคุณสมบัติ คือ  - เปนแกนนาํแรงงานในกลุมอาชพี หรือแกนนําในชุมชน 
      - เปนผูประกอบการที่มคีวามสนใจ  
       - เปนอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความสนใจ 
      - มีเวลา และมีความสนใจที่จะเปนอาสาสมัคร 
     - มีความสามารถในการอานและเขียน หรือมทีักษะในการถายทอดความรูได  
                     - สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 

2. สามารถเขารับการอบรมไดตลอดระยะเวลาการอบรม 2 วนั 
 
วัตถุประสงคทั่วไปของการพัฒนา 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาํกลุมผูประกอบอาชีพในชุมชนใหมีความสามารถเปนแกนในการดูแล
สุขภาพผูประกอบอาชีพในชุมชน และเปนผูประสานระหวางผูประกอบอาชีพและเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 
 
วัตถุประสงคเฉพาะ   เพื่อ 

1. เสริมสรางความรู และความสามารถในการประเมินอันตรายเพื่อการดูแลสุขภาพผูประกอบอาชีพ 
2. สรางความตระหนักในการดูแลเฝาระวังสุขภาพจากการทํางาน 
3. พัฒนาทักษะในการเปนวิทยากรกระบวนการเพื่อถายทอดความรูดานการดูแล เฝาระวังในการ

ดูแลสุขภาพจากการทํางาน 
4. พัฒนาทักษะในการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อการแกไขปญหาและเพื่อขอรับการสนับสนุนใน

อนาคต 
 



 

 
 

2

วิธีการคัดเลือก    สมัครใจ /เสนอชื่อจากเพื่อนรวมงาน หรือ คัดเลือกจากผูมีคุณสมบัติ โดยหนวยงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข/อปท. ที่มีการถายโอน สอ. 
จํานวน/สัดสวน ของ อสอช. ในกลุมผูประกอบอาชีพในชุมชน   
ทางเลือก  1. สัดสวน   อสอช. 1  คน ตอแรงงาน 10-20  คน   
                            อสอช. 1  คน ตอการดูแลกลุมผูประกอบอาชีพ 10-20  คน 
                            กรณีมีจํานวนผูประกอบอาชีพต่ํากวา  10 คน ใหมี อสอช.  อยางนอย  1 คน 

2.ไมตองกําหนดสัดสวนตายตัว  ข้ึนอยูกับวิจารณญานของเจาหนาที่ และบริบทของ
ชุมชนแตตองมีผูแทนจากกลุมอาชีพหลัก 
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บทที่  2   
 

หลักสูตรการอบรม อสอช. พื้นฐานและหลักสูตรตอยอด 
 
หลักสูตรการอบรม อสอช. พื้นฐาน 

หลักสูตรนี้จัดทําขึ้นโดยการระดมสมองจากผูเกี่ยวของในหลายภาคสวนทั้งผูแทนจากภาครัฐ      
ในสวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูแทนจากหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และผูแทนจาก
หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขในสวนกลาง ผูแทนเครือขายแรงงานนอกระบบ  คณาจารยที่มี
ประสบการณ  เพื่อให อสอช. สามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการพัฒนาการดูแลและ
เฝาระวังสุขภาพใหกับเพื่อนรวมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพการทํางาน และความ
ตองการดานสุขภาพในพื้นที่    

 
วัตถุประสงคทั่วไปของการพัฒนา 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํากลุมผูประกอบอาชีพในชุมชนใหมีความสามารถเปนแกนในการดูแล
สุขภาพผูประกอบอาชีพในชุมชน และเปนผูประสานระหวางผูประกอบอาชีพและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 
วัตถุประสงคเฉพาะ   เพื่อ 

1. เสริมสรางความรู และความสามารถในการประเมินอันตรายเพื่อการดูแลสุขภาพผูประกอบอาชีพ 
2. สรางความตระหนักในการดูแลเฝาระวังสุขภาพจากการทํางาน 
3. พัฒนาทักษะในการเปนวิทยากรกระบวนการเพื่อถายทอดความรูดานการดูแล เฝาระวังในการ

ดูแลสุขภาพจากการทํางาน 
4. พฒันาทกัษะในการจัดทาํแผนงานโครงการเพื่อการแกไขปญหาและเพื่อขอรับการสนับสนุน 

ในอนาคต 
 
โครงสรางหลกัสูตร ประกอบดวยเนื้อหา  6 หวัขอวิชา ดังนี ้

1. ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางานและความสําคัญในการดูแลสุขภาพในคนทํางาน (1 ชั่วโมง 30 นาที) 
2. การประเมนิความเปนอนัตรายดานสภาพแวดลอมการทาํงานและดานสุขภาพ  (3 ชั่วโมง) 
3.การแกไขปญหาสภาพแวดลอมและปญหาสุขภาพจากการทาํงาน(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
4. การเฝาระวงัสิ่งแวดลอมและสุขภาพในการทาํงาน (1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
5. ข้ันตอนการจัดทําแผนงาน  (1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
6. ทกัษะการเปนวทิยากรกระบวนการ/ถายทอดความรู   (1 ชั่วโมง 30 นาท ี- 3 ชัว่โมง) 
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กลุมเปาหมาย 
คุณสมบัติของกลุมเปาหมาย 

1. ผูมีคุณสมบัติ คือ  
- เปนแกนนาํแรงงานในกลุมอาชีพ หรือแกนนาํในชมุชน 

  - เปนผูประกอบการทีม่ีความสนใจ  
   - เปนอาสาสมคัรสาธารณสุขที่มีความสนใจ 
  - มีเวลา และมีความสนใจที่จะเปนอาสาสมัคร 
  - มีความสามารถในการอานและเขียน หรือมีทักษะในการถายทอดความรูได  

- สามารถทาํงานรวมกับผูอ่ืนได 
2. สามารถเขารับการอบรมไดตลอดระยะเวลาการอบรม 

 
จํานวนผูเขารับการอบรมในแตละครั้ง :     ไมควรเกนิ 20 คน    
 
การจัดการเรยีนการสอน 
 ภาคทฤษฎี   ประกอบดวย   การบรรยาย   การนาํเสนอกรณีตัวอยาง    
 ภาคปฏิบัติ   ประกอบดวย   การฝกปฏิบัติ   การสํารวจประเมินอนัตราย/ส่ิงคุกคามสุขภาพ             
                                    การประชุมกลุม  การนาํเสนอผลประชุม/การฝกปฏิบัติ   
 
รูปแบบ     

- ใชกระบวนการมีสวนรวมในการเรียนรู 
            -  การใชกระบวนการกลุม   
 - เปนวิทยากรกระบวนการ 
            - ใชทมีวิทยากรที่ประกอบดวย จนท.สาธารณสขุ  แกนนําแรงงานชวยกนัเตรียมสื่อการสอน/
อบรม   และเตรียมกลุม 

- ส่ือการสอน/อบรม ตองเปนสื่อที่เขาใจงาย  สอดคลองกับบริบทของชุมชน  เชน ควรใชส่ือแบบ
รูปภาพโดยเฉพาะภาพจริง บัตรคํา การด โปสเตอร ส่ือบุคคล  ใชกรณีตัวอยางผูที่ประสบอุบัติเหตุ/มี
ประสบการณเจ็บปวยจากการทํางาน เปนตน  ที่ปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบทของชุมชน  
 - ภาษาที่ใชตองเขาใจงาย ไมใชภาษาวิชาการมากไป 
            - ถาเปนคูมือที่ใช ตองไมมาก/หนาเกนิไป 
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การประเมินผลการเรียนรู        
 - ดานเนื้อหา  ประเมินรายวชิาหลงัจบการอบรมแตละหัวขอจากการสอบถามผูเขารับการอบรมใน
เร่ืองนัน้ๆ 

- ดานกระบวนการเปนวิทยากร ใชการสาธิต/นําเสนอถงึทกัษะการเปนวทิยากร   
  - ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/การทํางาน  ใชกระบวนการกลุม ใหเพื่อนรวมงาน/แกนนํา 
ชวยกันสังเกตุและรายงานการเฝาระวังสุขภาพกันเอง เชน เฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมการทํางาน
ที่ไมปลอดภัย และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีที่มีมากขึ้น          
หรือ การมีพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัยลดลง  โดยใชแบบบันทึกสุขภาพอยางงายที่พัฒนาขึ้นใชใน
พื้นที่ 
 - ดานความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมตอการจัดอบรม/วิทยากรการประเมินผลความพึงพอใจ
ตอการอบรม   วิธีการประเมินผล พฤติกรรม ความรูสึกผูเขาอบรม   

วิธีการ/ส่ือที่ใช: ใชกระดาษสีทําเปนรูปภาพหนาคนยิ้ม(พอใจ)  หนาเฉยๆ(ไมมีความเห็น) หนา
รองไห (ไมพอใจ ควรปรับปรุง)  แจกผูเขารับการอบรม ใหผูเขาการอบรมนําไปวางหรือ ทําเครื่องหมายตาม
ความรูสึกที่มีเปนการประเมินผล หรือ ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น เชน กอนหิน เมล็ดผลไม กระดาษที่ตัดเปนชิ้น   
นําไปวางในรูปภาพหนาคนยิ้ม  หนาบึ้ง  หนารองไห หรือใชปากกาเมจิกไปขีดใหคะแนนเปนการ
ประเมินผลความพึงพอใจตอการอบรม   
 
การรับรองการผานหลักสตูร 
 ผูเขารับการอบรมที่ผานการประเมินผลการเรียนรูจากวิทยากร และมีเวลาเขารวมการอบรมไมตํ่า
กวารอยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด เจาหนาที่สาธารณสุขอาจจัดหาใบรับรองการประเมินหลักสูตร
อบรมที่ลงนาม โดยใหเปนแรงจูงใจแก อสอช. ในการเริ่มดําเนินงานและลงบันทึกการอบรมพัฒนา
ศักยภาพใหแก อสอช. ในสมุดบันทึกประจําตัว อสอช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6 

รายละเอียดของเนื้อหา 
เนื้อหาการอบรม   2  วัน 

หัวขอการอบรม ขอบเขตเนื้อหา เวลาที่ใช รูปแบบ (ขอเสนอแนะเพิ่มเติม) 
ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการ
ทํางานและความสําคัญใน
การดูแลสุขภาพใน
คนทาํงาน 

การทบทวนปญหาสุขภาพตนเองจากการทํ างาน 
ผลกระทบตอสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังที่เกิดขึ้น
จากการทํางานในพื้นที่ ตัวอยางเชน ผลกระทบจากสาร
กําจัดศัตรูพืช/สารฆาหอยเชอรี่(เอ็นโดซัลแฟน) สารเคมีที่มี
ผลกระทบตอสมอง  การพิการแตกําเนิด  สารเคมีที่ผานรก
ได   ภูมิแพ  โรคผิวหนัง     การสูญเสียการไดยิน  อุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บจากการทํางาน 
ความสาํคัญของการดูแลสุขภาพในคนทาํงานและบทบาท
ของอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชนใหเนนอาชพีทีม่ีอยู
ในทองถิน่จริง 

1 ชม. 
 
 
 
 
 
 

30 นาท ี

การทาํกิจกรรมกลุมวเิคราะหปญหา
สุขภาพจากการทํางาน จากสื่อภาพ
จริง/บัตรคําถาม/vcd 
พรอมการบรรยายสรุป 
 
 
 
บรรยายโดยเนนตวัอยาง/รูปจริงจาก
กรณีตัวอยางที่สอดคลองกบัพื้นที ่
 

ใชทีมวทิยากร  
เนนกระบวนการเรียนรู 
อาจใชตัวอยาง/สื่อบุคคล 

ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว าม เ ป น
อันตรายดานสภาพแวดลอม
การทํางานและดานสุขภาพ  

การแนะนําการใชแบบประเมินสถานที่ทํางาน เชน แบบ
ประเมิน WISH WIND WISE  โดยใชกระบวนการมีสวน
รวมของคนทํางาน 
หลักการวิเคราะหอันตรายจากการทํางาน    
แบงกลุม ฝกปฏิบัติประเมินสถานที่ทํางาน 
สรุปผลการฝกปฏิบัติ  (ในพื้นที่/หอง ตามบริบท) 
 

30 นาที 
 
 
 
1 ชม.30 
  1 ชม. 
รวม 3 ชม. 
 

การบรรยาย โดยเนนตัวอยาง/ 
แบงกลุมวิเคราะหอันตราย 
จากหนางาน/รูปจริงจากกรณีตัวอยาง 
แบงกลุม ฝกปฏิบัติ 
ประเมินสถานที่ทํางาน 

อาจใชคูมือWIND/ WISH 
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หัวขอการอบรม ขอบเขตเนื้อหา เวลาที่ใช รูปแบบ (ขอเสนอแนะเพิ่มเติม) 
ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า
สภาพแวดลอมและปญหา
สุขภาพจากการทํางาน  

การแกไขปญหาใชกระบวนการมีสวนรวมของคนทํางาน
และเทคนิคการแก ไขปญหาที่ เ กี่ ยวของ  เชน  การ
เคลื่อนยายวัตถุอยางปลอดภัย 
ทาทางการทํางานที่ปลอดภัย 
อันตรายจากการทํางานกับสารเคมีและการปองกัน 
อุบัติเหตุในการทํางานและการปองกัน 

1 ชม. 
30 นาท ี

แบงกลุม วิเคราะหหาวิธีการการแกไข
ปญหา  และนําเสนอผลการคนหา
วิธีการแกไข 
การจัดทําแผนแกไขปญหา 
 

 

การเฝาระวังสิ่ งแวดลอม
และสุขภาพในการทํางาน 

การยกกรณีตัวอยาง เชน ผลกระทบจากการยอมผา การ
ใชสีและการทิ้งสียอมจากการกระบวนการลงสูชุมชน และ
การเชื่อมโยงเขาสูปญหาโรคพิษสารเคมีจากสารปรอท 
การเกิดโรคมินามาตะ  ลักษณะอาการของโรคจากการ
ทํางานที่เกี่ยวของ  วิธีการสังเกตอาการและพฤติกรรม  
การแจงขาว/ขอมูลความผิดปกติแกเจาหนาที่สาธารณสุข  
แบบบันทึกพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการทํางานที่
ไมถูกตอง  การออกแบบแบบบันทึกฯ  และการใชแบบ
บันทึกเพื่อประกอบการเฝาระวังสุขภาพฯ 

1 ชม. 
30 นาท ี

การบรรยายพรอมยกกรณีตัวอยางที่
สอดคลองกับกลุมอาชพีในชุมชน   
 
กิจกรรมการออกแบบบันทกึ
พฤติกรรมสุขภาพและพฤตกิรรมการ
ทํางาน 
การแนะนําการใชแบบบันทกึฯ 

(วิทยากรบรรยายพรอม
ยกกรณีตัวอยางที่
สอดคลองกับกลุมอาชพี
ในชุมชนถึงผลกระทบที่
เกิดจากการทาํงานนั้นๆ 
รวมถึงวิธกีารสังเกตุ/เฝา
ระวังอยางงาย)   

ขั้นตอนการจัดทําแผนงาน (ใหนําแนวทางแกไขปญหาสภาพแวดลอมการทาํงานใน
หัวขอการแกไขปญหาสภาพแวดลอมการทํางาน มา
เชื่อมตอกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ) 
 

1 ชม. 
30 นาท ี

บรรยายพรอมยกกรณีตัวอยางการ
จัดทําแผนที่สอดคลองกับกลุมอาชีพ
ในชุมชนที่เกิดขึ้นจริง 
 

(วิทยากรแนะนํา
ความหมายและ
ความสาํคัญและ
ประโยชน ของการจัดทาํ
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หัวขอการอบรม ขอบเขตเนื้อหา เวลาที่ใช รูปแบบ (ขอเสนอแนะเพิ่มเติม) 
การแนะนําขัน้ตอน/แบบฟอรมการจัดทาํแผน 
การฝกปฏิบัติจัดทําแผนและนําเสนอแผน/โครงการ 
การบูรณาการแผนงานที่จัดทําขึ้นกับแผนที่มีอยูของชมุชน 
 
 
 

แนะนาํขั้นตอน/แบบฟอรมการจัด 
ทําแผน 
ฝกปฏิบัติ และ นาํเสนอโครงการที่จะ
นํากลบัไปแกไขปญหาและเพื่อขอรับ
การสนับสนุนในอนาคต 
 

แผนงาน/ โครงการ 
แนะนาํแหลง/หนวยงานที่
เกี่ยวของทีก่ลุมแรงงาน
มาสามารถขอรับการ
สนับสนนุดานการดูแล
สุขภาพ) 

ทักษะการเปนวิทยากร
กระบวนการ/ถายทอด 
ความรู   
 

ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ/ถายทอดความรู   
การประสานงาน การใชสื่อที่เหมาะสม 
(อสอช. ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานนี้ เพื่อใชใน
การถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานตอไป) 

1 ชม. 
30 นาท ี
(หรืออาจ
ถึง 3 ชม.) 

บรรยาย สาธติ ฝกปฏิบัติ 
นําเสนอ การใชสื่อที่เหมาะสม 
 
(ใหวิทยากรประเมินผลจาก 
การฝกปฏิบัติดานทักษะตางๆ) 

เนื้อหาเนนทักษะการเปน
วิทยากรกระบวนการ/
ถายทอดความรู และการ
ฝกปฏิบัติ 
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ตัวอยางกําหนดการอบรมหลักสูตร อสอช.พืน้ฐาน 
 

 วันที่ 1  วันที่ 2 
เชา แนะนาํโครงการ ทีม่า วัตถุประสงค ความสําคัญ บทบาท 

ของอสอช.   กจิกรรมกลุมสัมพันธ  การแนะนําตัว  เขาสูบทเรียน 
ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางานและความสาํคัญในการ 

ดูแลสุขภาพในคนทํางาน 
(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

การเฝาระวังสิง่แวดลอมและสุขภาพในการทํางาน  
(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

 
 
 
 

การประเมนิความเปนอนัตรายดานสภาพแวดลอมการทํางานและดานสุขภาพ  
(1ชั่วโมง 30นาที) 

(อาจใชเวลาชวงพักเที่ยงหลงัทานขาว ไปเดินสํารวจได) 

ขั้นตอนการจัดทําแผนงาน 
และการฝกปฏิบัติการจัดทาํแผนงาน/โครงการ 

(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
บาย การประเมนิความเปนอนัตรายดานสภาพแวดลอมการทํางานและดานสุขภาพ 

(ตอ)  (1ชั่วโมง 30นาที)  
(รวม 3 ชั่วโมง ) 

ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ/ถายทอดความรู 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

การฝกปฎิบัติทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ/ 
ถายทอดความรู   (1 ชั่วโมง 30 นาที)  

(รวม 3 ชั่วโมง ) 
-การประเมินผลการจัดอบรม- 

การแกไขปญหาสภาพแวดลอมและปญหาสุขภาพจากการทํางาน  
 (1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
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รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
 
1.ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางานและความสําคัญในการดแูลสขุภาพในคนทํางาน   

เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาท ี          
 
เนื้อหา  
 การทบทวนปญหาสุขภาพตนเองจากการทํางาน ผลกระทบตอสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน และ
เร้ือรังที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เชน ผลกระทบจากสารกําจัดศัตรูพืช สารฆาหอยเชอรี่(เอ็นโดซัลแฟน)    
ผลกระทบตอสมอง การพิการแตกําเนิด  สารเคมีที่ผานรกได   ภูมิแพ  โรคผิวหนัง การสูญเสียการไดยิน  
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน   ความสําคัญของการดูแลสุขภาพในคนทํางานและบทบาทของ
อาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน   การบรรยายใหเนนอาชีพที่มีอยูในทองถิ่นจริง 
  
วัตถุประสงค   เพื่อใหผูรับการอบรม  

1. ทราบและตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากการทํางานที่ตนและเพื่อนรวมงานปฏิบัติอยู 
 2. ทราบถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพในคนทํางาน 
 3. ทราบถึงบทบาทของอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชนที่จะไปเปนแกนนําในการเฝาระวังและ     
ดูแลสุขภาพในกลุมผูปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข    
  
การจัดการเรียนการสอน 

1. การทํากิจกรรมกลุมเพื่อคนหาและวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพทีเ่กิดจากการทาํงาน   
2. การบรรยายโดยใชภาษาที่เขาใจงายและสอดคลองกับอาชพีที่มีอยูในชุมชน  
3. ใชทีมวิทยากรเนนกระบวนการเรียนรู  อาจใช ตัวอยาง/รูปแบบ การอบรมที่เคยจัดมาใชเปน 

แนวทางจัดการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน 

1. กระดาษชารต  
2. ส่ือบุคคล/กรณีตัวอยาง/ ส่ือภาพจริง/บัตรคําถาม / วซีีดี ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

 3. เอกสารประกอบการสอนที่ใชภาษาและสื่อภาพซึ่งเขาใจงาย  
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การประเมินผล 
   1. การประเมินเนื้อหารายวิชา โดยการซักถาม/สอบถามหลังการบรรยาย/การเรียนการสอน เพื่อ

ประเมินความเขาใจในเนื้อหา 
2. การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีที่งายและสอดคลองกับบริบท

ของชุมชน เชน ใชกระดาษสีทําเปนรูปภาพหนาคนยิ้ม(พอใจ)  หนาเฉยๆ(ไมมีความเห็น)  หนารองไห (ไม
พอใจ ควรปรับปรุง)  แจกผูเขารับการอบรม ใหผูเขาการอบรมนําไปวางหรือ ทําเครื่องหมายตามความรูสึก
ที่มีเปนการประเมินผล หรือ ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น เชน กอนหิน เมล็ดผลไม กระดาษที่ตัดเปนชิ้น   นําไปวาง
ในรูปภาพหนาคนยิ้ม  หนาบึ้ง  หนารองไห หรือใชปากกาเมจิกไปขีดใหคะแนนเปนการประเมินผลความพึง
พอใจตอการอบรม   
 3. ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/การทํางานในระยะยาว อาจใชกระบวนการกลุมโดยให
เพื่อนรวมงาน/แกนนํา ชวยกันสังเกตุและรายงานการเฝาระวังสุขภาพกันเอง เชน เฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ  พฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัย และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การมี
พฤติกรรม สุขภาพที่ดีที่มีมากขึ้น  หรือ การมีพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัยลดลง  โดยใชแบบบันทึก
สุขภาพ อยางงายที่พัฒนาขึ้นใชเองในพื้นที่ที่สอดคลองกับลักษณะอาชีพที่ทําอยูในชุมชน 
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2. การประเมินความเปนอันตรายดานสภาพแวดลอมการทํางานและดานสุขภาพ              เวลา  3  ชั่วโมง  
 
เนื้อหา  
 การแนะนําการใชแบบประเมินสถานทีท่ํางาน เชน แบบประเมิน WISH WIND WISE  โดยใช
กระบวนการมสีวนรวมของคนทาํงาน  หลักการวเิคราะหอันตรายจากการทํางาน    แบงกลุมฝกปฏิบัติ
ประเมินสถานที่ทาํงาน  สรุปผลและนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ (ในพื้นที/่หอง ตามบริบท)   การบรรยายและ
ฝกปฏิบัติใหเนนอาชีพที่มีอยูในทองถิน่จริง 
  
วัตถุประสงค   เพื่อใหผูรับการอบรม  

1. ทราบถึงวิธกีารประเมนิความเปนอนัตรายในสถานทีท่ํางาน  
 2. ทราบถึงวิธีการและหลักการวิเคราะหอันตรายจากการทํางาน (Job Safety Analysis) อยางงาย     
 3. ไดฝกปฏิบัติใชเครื่องมือและวิเคราะหประเมินความเปนอันตรายในสถานที่ทํางานอยางงาย 
เชน แบบประเมิน WISH WIND WISE   
  
การจัดการเรียนการสอน 

1. การบรรยายโดยใชภาษาที่เขาใจงายและเนนตัวอยางที่สอดคลองกับอาชีพที่มีอยูในชุมชน  
2. การทํากิจกรรมกลุมเพื่อฝกปฏิบัติวิเคราะหอันตรายจากหนางาน/รูปจริงจากกรณีตัวอยางและ

แบงกลุมฝกปฏิบัติประเมินสถานที่ทํางานใชเครื่องมือและวิเคราะหประเมินความเปนอันตรายในสถานที่
ทํางาน 

3. ใชทีมวิทยากรเนนกระบวนการเรียนรู  อาจใช ตัวอยาง/รูปแบบ การอบรมที่เคยจัดมาใชเปน 
แนวทางจัดการเรียนการสอน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. แบบประเมนิสถานที่ทาํงาน เชน แบบประเมิน WISH WIND WISE 
2. กระดาษชารต  

 3. เอกสารประกอบการสอนที่ใชภาษาและสื่อภาพซึ่งเขาใจงาย  
 
การประเมินผล 

   1. การประเมินเนื้อหารายวิชา โดยการซักถาม/สอบถามหลังการบรรยาย/การเรียนการสอน เพื่อ
ประเมินความเขาใจในเนื้อหา 

2. การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีที่งายและสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน เชน ใชกระดาษสีทําเปนรูปภาพหนาคนยิ้ม(พอใจ)  หนาเฉยๆ(ไมมีความเห็น)  หนารองไห      
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(ไมพอใจ ควรปรับปรุง)  แจกผูเขารับการอบรม ใหผูเขาการอบรมนําไปวางหรือ ทําเครื่องหมายตาม
ความรูสึกที่มีเปนการประเมินผล หรือ ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น เชน กอนหิน เมล็ดผลไม กระดาษที่ตัดเปนชิ้น   
นําไปวางในรูปภาพหนาคนยิ้ม  หนาบึ้ง  หนารองไห หรือใชปากกาเมจิกไปขีดใหคะแนนเปนการ
ประเมินผลความพึงพอใจตอการอบรม   
 3. ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/การทํางานในระยะยาว อาจใชกระบวนการกลุมโดยให
เพื่อนรวมงาน/แกนนํา ชวยกันสังเกตุและรายงานการเฝาระวังสุขภาพกันเอง เชน เฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ  พฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัย และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การมี
พฤติกรรม สุขภาพที่ดีที่มีมากขึ้น  หรือ การมีพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัยลดลง  โดยใชแบบบันทึก
สุขภาพ อยางงายที่พัฒนาขึ้นใชเองในพื้นที่ที่สอดคลองกับลักษณะอาชีพที่ทําอยูในชุมชน 
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3. การแกไขปญหาสภาพแวดลอมและปญหาสขุภาพจากการทาํงาน           เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที           
 
เนื้อหา  
 เทคนิคการเคลื่อนยายและจัดเก็บส่ิงของ วัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพรวมถึง สารเคมี 
การทํางานกับสถานีงาน การนั่งทํางาน การยืนทํางานอยางปลอดภัย หลักการเคลื่อนไหวรางกาย หลักการ
การทํางานกับเครื่องจักร การปองกันอันตรายทางกายภาพเชน การทํางานที่ตองสัมผัสความรอน เสียง   
การปองกันการเกิดอัคคีภัย พรอมกับตัวอยางการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานเพื่อความปลอดภัย 
  
วัตถุประสงค   เพื่อใหผูรับการอบรม  
 1. วิเคราะหหาสาเหตุอันตรายจากการทาํงานได 
 2. บอกวิธีการปองกนัอันตรายจากการทาํงาน 

3.เรียนรูตัวอยางการปรับปรุงสภาพการทาํงานแนวปฏิบัติที่ดีจากการทํางานจากอาชีพตางๆ 
 
การจัดการเรียนการสอน 

1.บรรยาย 
   2.ศึกษาดวยตนเอง 
  3.ปรึกษาหารือภายในกลุม 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1.เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
 2. ตัวอยางแนวปฏิบัติที่ดี 

3. Power Point /LCD Projector 
 
การประเมินผล 

1.การซักถามในชั้นเรียน 
   2.การจัดทําและนําเสนอแผนการปรับปรุงการทํางานของกลุม 
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4. การเฝาระวังสิง่แวดลอมและสขุภาพในการทํางาน              เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที           
 
เนื้อหา  
 การบรรยายโดยการยกกรณีตัวอยางผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการที่กลุมอาชีพ
ดําเนินการอยู  เชน ผลกระทบจากการยอมผา การใชสีและการทิ้งสียอมจากการกระบวนการลงสูชุมชน 
และการเชื่อมโยงเขาสูปญหาโรคพิษสารเคมีตางๆ เชน กรณีพิษจากสารปรอท และ การเกิดโรคมินามาตะ  
ลักษณะอาการของโรคจากการทํางานที่เกี่ยวของ  วิธีการสังเกตอาการและพฤติกรรม  การแจงขาว/ขอมูล
ความผิดปกติแกเจาหนาที่สาธารณสุข  การบันทึกพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการทํางานที่ไมถูกตอง  
การออกแบบแบบบันทึกฯ  เพื่อใชในการเฝาระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอมในการทํางานอยางงายเพื่อใชใน
ชุมชนและกลุมอาชีพ   และการใชแบบบันทึกเพื่อประกอบการเฝาระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอม               
การบรรยายใหเนนความเกี่ยวของกับอาชีพที่มีอยูในทองถิ่นจริง  การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ 
 
 วัตถุประสงค   เพื่อใหผูรับการอบรม  

1. ทราบและตระหนักถึงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทํางานที่ตนและเพื่อน
รวมงานปฏิบัติอยู 
 2. ทราบถึงแนวทางเบื้องตนในการเฝาระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
 3. มีทักษะเบื้องตนในการคนหาและวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
ทํางาน    
 4. มีทักษะเบื้องตนในการเฝาระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอม   
 
 การจัดการเรียนการสอน 

1. การทํากิจกรรมกลุมเพื่อคนหาและวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
ทํางาน   

2. การบรรยายพรอมยกกรณีตัวอยางโดยใชภาษาที่เขาใจงายและสอดคลองกับอาชีพที่มีอยูใน
ชุมชน  

3. การทํากิจกรรมการออกแบบบันทกึพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการทาํงาน และการเฝา
ระวังสุขภาพและสิ่งแวดลอม  พรอมการแนะนําการใชแบบบันทกึฯ 

4. ใชทมีวทิยากรเนนกระบวนการเรียนรู  อาจใช ตัวอยาง/รูปแบบ การอบรมที่เคยจดัมาใชเปน 
แนวทางจัดการเรียนการสอน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. กระดาษชารต  
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2. ส่ือบุคคล/กรณีตัวอยาง/ ส่ือภาพจริง/บัตรคําถาม / วซีีดี ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของ 
3. แบบบันทึกฯ 

 4. เอกสารประกอบการสอนที่ใชภาษาและสื่อภาพซึ่งเขาใจงาย  
 
การประเมินผล 

   1. การประเมินเนื้อหารายวิชา โดยการซักถาม/สอบถามหลังการบรรยาย/การเรียนการสอน เพื่อ
ประเมินความเขาใจในเนื้อหา 

2. การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีที่งายและสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน เชน ใชกระดาษสีทําเปนรูปภาพหนาคนยิ้ม(พอใจ)  หนาเฉยๆ(ไมมีความเห็น)  หนารองไห (ไม
พอใจ ควรปรับปรุง)  แจกผูเขารับการอบรม ใหผูเขาการอบรมนําไปวางหรือ ทําเครื่องหมายตามความรูสึก
ที่มีเปนการประเมินผล หรือ ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น เชน กอนหิน เมล็ดผลไม กระดาษที่ตัดเปนชิ้น   นําไปวาง
ในรูปภาพหนาคนยิ้ม  หนาบึ้ง  หนารองไห หรือใชปากกาเมจิกไปขีดใหคะแนนเปนการประเมินผลความพึง
พอใจตอการอบรม   

 3. ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/การทํางานในระยะยาว อาจใชกระบวนการกลุมโดยให
เพื่อนรวมงาน/แกนนํา ชวยกันสังเกตุและรายงานการเฝาระวังสุขภาพกันเอง เชน เฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ  พฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัย และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การมี
พฤติกรรม สุขภาพที่ดีที่มีมากขึ้น  หรือ การมีพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัยลดลง  โดยใชแบบบันทึก
สุขภาพ อยางงายที่พัฒนาขึ้นใชเองในพื้นที่ที่สอดคลองกับลักษณะอาชีพที่ทําอยูในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5. ขั้นตอนการจัดทําแผนงาน                  เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที           
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เนื้อหา  

การบรรยายพรอมยกกรณีตัวอยางการจัดทําแผนที่สอดคลองกับกลุมอาชีพในชุมชนที่เกิดขึ้นจริง 
การแนะนําขั้นตอน/แบบฟอรมการจัดทําแผนการฝกปฏิบัติจัดทําแผนและนําเสนอแผน/โครงการ  การบูร
ณาการแผนงานที่จัดทําขึ้นกับแผนที่มีอยูของชุมชน   การฝกปฏิบัติและ นําเสนอโครงการที่จะนํากลับไป
แกไขปญหาและเพื่อขอรับการสนับสนุนในอนาคต   (โดยใหนําแนวทางแกไขปญหาสภาพแวดลอมการ
ทํางานในหัวขอการแกไขปญหาสภาพแวดลอมการทํางาน มาเชื่อมตอกับการจัดทําแผนงาน/โครงการที่
สอดคลองกัน) 
 
วัตถุประสงค   เพื่อใหผูรับการอบรม  
 1. ทราบถึงขั้นตอนในการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
อาชีพ 
 2. ทราบถึงแนวทางการบูรณาการแผนงานที่จัดทําขึ้นกับแผนที่มีอยูของชุมชน   
 3. มีทักษะเบื้องตนในการจัดทําแผนงาน/โครงการดานการแกไขสภาพแวดลอมการทํางาน 
  
การจัดการเรียนการสอน 

1. การบรรยายโดยใชภาษาที่เขาใจงายและสอดคลองกับอาชีพที่มีอยูในชุมชน 
2. การทํากิจกรรมกลุมเพื่อฝกปฏิบัติจัดทําแผนงาน   และการนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ 
3. ใชทีมวิทยากรเนนกระบวนการเรียนรู  อาจใช ตัวอยาง/รูปแบบ การอบรมที่เคยจัดมาใชเปน

แนวทางจัดการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน 

1. กระดาษชารต  
2. ส่ือบุคคล/กรณีตัวอยาง/ ส่ือภาพจริง/บัตรคําถาม / วซีีดี ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

 3. เอกสารประกอบการสอนที่ใชภาษาและสื่อภาพซึ่งเขาใจงาย  
 
การประเมินผล 

   1. การประเมินเนื้อหารายวิชา โดยการซักถาม/สอบถามหลังการบรรยาย/การเรียนการสอน เพื่อ
ประเมินความเขาใจในเนื้อหา 

2. การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีที่งายและสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน เชน ใชกระดาษสีทําเปนรูปภาพหนาคนยิ้ม(พอใจ)  หนาเฉยๆ(ไมมีความเห็น)  หนารองไห (ไม
พอใจ ควรปรับปรุง)  แจกผูเขารับการอบรม ใหผูเขาการอบรมนําไปวางหรือ ทําเครื่องหมายตามความรูสึก
ที่มีเปนการประเมินผล หรือ ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น เชน กอนหิน เมล็ดผลไม กระดาษที่ตัดเปนชิ้น   นําไปวาง
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ในรูปภาพหนาคนยิ้ม  หนาบึ้ง  หนารองไห หรือใชปากกาเมจิกไปขีดใหคะแนนเปนการประเมินผลความพึง
พอใจตอการอบรม   
 3. ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/การทํางานในระยะยาว อาจใชกระบวนการกลุมโดยให
เพื่อนรวมงาน/แกนนํา ชวยกันสังเกตุและรายงานการเฝาระวังสุขภาพกันเอง เชน เฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ พฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัย และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การมีพฤติกรรม 
สุขภาพที่ดีที่มีมากขึ้นหรือการมีพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัยลดลง โดยใชแบบบันทึกสุขภาพอยาง
งายที่พัฒนาขึ้นใชเองในพื้นที่ที่สอดคลองกับลักษณะอาชีพที่ทําอยูในชุมชน 
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6. ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ/ถายทอดความรู                     เวลา   3  ชั่วโมง            
 
เนื้อหา  
 แนวคิดและความสําคัญของการเปนวิทยากรกระบวนการ ทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ/ 
ถายทอดความรู การประสานงาน  บุคลิกภาพ  การพูด การผลิตสื่ออยางงายและการใชส่ือที่เหมาะสม  
การจัดทํา/เขียนหลักสูตรเบื้องตน การเตรียมประเด็นเรื่องที่จะอบรมตามอาชีพ   กระบวนการอบรม       
การฝกปฏิบัติและการนําเสนอผลการฝกทักษะในการเปนวิทยากรกระบวนการ  การใชส่ือ ฯลฯ 
  
วัตถุประสงค   เพื่อใหผูรับการอบรม  

1. ทราบถึงแนวคิดและความสําคัญในการเปนวทิยากรกระบวนการ 
 2. ทราบถึงทักษะที่จําเปนเพื่อการเปนวิทยากร 
 3. ฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ    
  
การจัดการเรียนการสอน 

        1. การบรรยายโดยใชภาษาที่เขาใจงายและสอดคลองกับอาชพีที่มีอยูในชุมชน  
 2. การทํากิจกรรมกลุมสัมพนัธเพื่อพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ  
 3. การฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 

4. ใชทมีวทิยากรเนนกระบวนการเรียนรู  อาจใช ตัวอยาง/รูปแบบ การอบรมที่เคยจดัมาใชเปน
แนวทางจัดการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน 

1. กระดาษชารต  
2. ส่ือบุคคล/กรณีตัวอยาง/ ส่ือภาพจริง/บัตรคําถาม / วซีีดี ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของ 

 3. เอกสารประกอบการสอนที่ใชภาษาและสื่อภาพซึ่งเขาใจงาย  
 
การประเมินผล 

   1. การประเมินเนื้อหารายวิชา โดยการซักถาม/สอบถามหลังการบรรยาย/การเรียนการสอน เพื่อ
ประเมินความเขาใจในเนื้อหา 

2. การประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีที่งายและสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน เชน ใชกระดาษสีทําเปนรูปภาพหนาคนยิ้ม(พอใจ)  หนาเฉยๆ(ไมมีความเห็น)  หนารองไห (ไม
พอใจ ควรปรับปรุง)  แจกผูเขารับการอบรม ใหผูเขาการอบรมนําไปวางหรือ ทําเครื่องหมายตามความรูสึก
ที่มีเปนการประเมินผล หรือ ใชวัสดุที่มีในทองถิ่น เชน กอนหิน เมล็ดผลไม กระดาษที่ตัดเปนชิ้น   นําไปวาง
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ในรูปภาพหนาคนยิ้ม  หนาบึ้ง  หนารองไห หรือใชปากกาเมจิกไปขีดใหคะแนนเปนการประเมินผลความพึง
พอใจตอการอบรม   
 3. ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/การทํางานในระยะยาว อาจใชกระบวนการกลุมโดยให
เพื่อนรวมงาน/แกนนํา ชวยกันสังเกตุและรายงานการเฝาระวังสุขภาพกันเอง เชน เฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ  พฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัย และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การมี
พฤติกรรม สุขภาพที่ดีที่มีมากขึ้น  หรือ การมีพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัยลดลง  โดยใชแบบบันทึก
สุขภาพ อยางงายที่พัฒนาขึ้นใชเองในพื้นที่ที่สอดคลองกับลักษณะอาชีพที่ทําอยูในชุมชน 
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หลักสูตรตอยอดสําหรับอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.) 
 

 จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอสอช. ภายหลังการอบรมภายใตการดําเนิน
โครงการฯ พบวา กิจกรรมสวนใหญที่ อสอช. ปฏิบัติ คือ การใหคําแนะนําดานการดูแลสุขภาพแกเพื่อน
รวมงาน  ทั้งสุขภาพทั่วไป และสุขภาพที่เกี่ยวของกับงาน อยางไรก็ตาม อสอช. สวนใหญ ยังไมมีความ
มั่นใจเพียงพอตอการเปนวิทยากร และการเริ่มเฝาระวังสุขภาพ  ดังนั้น  การอบรมฟนฟู ตอยอด ให อสอช.
มีความมั่นใจมากขึ้น จึงมีความจําเปน  นอกจากนี้  ยังตองการการเปนพี่เลี้ยงที่ดีของเจาหนาที่สาธารณสุข
ในพื้นที่อยางตอเนื่องเปนซึ่งจําเปนตอการพัฒนา อสอช. ในระยะยาว    ทั้งนี้ หลักสูตรตอยอดที่พัฒนาขึ้น 
ยังจําเปนที่ตองเนนย้ําความสําคัญของเนื้อหาที่มีบางประการในหลักสูตรพื้นฐานและขณะดยีวกนัทีผ่านมา 
พบวา  การอบรม อสอช.  เปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะการอบรมติดตอกันมากวา 1 วัน นั้น ไมสะดวกกับ
ผูเขารับการอบรม เนื่องจากมีภารกิจที่ตองดํารงชีพ การอบรมตอยอดความรูแก อสอช. จึงอาจตองทําเพียง
คร้ังละ ไมเกิน 1 วัน แต อบรมเปนระยะๆ ตอเนื่องกันไปตามความจําเปนของเนื้อหาที่ตองการ  ดังนั้น   
หลักสูตรตอยอดสําหรับอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.) จึงประกอบดวยเนื้อหาดังนี้  
 

1. ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางานในชมุชนที่พบจากการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการ 
แกไขปญหาโดยกระบวนการมีสวนรวมของกลุมและ อสอช. 

2.  วิธีการและเครื่องมือสําหรับติดตามเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพในการทํางาน สําหรับ อสอช. 
3. แนวทางการใหคําแนะนําแกสมาชิก ในการควบคุม ปองกัน แกไขปญหาสุขภาพจากการทํางาน

ของกลุมอาชีพ   
4. การวางแผนและเตรียมการในการเปนวิทยากรและการถายทอดความรูตามหัวขอปญหา

สุขภาพที่ตองการแกไข/ใหคําแนะนํา  และการฝกปฏิบัติ 
5. แนวทางการประสานเครอืขายการดําเนินงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขและองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ และองคกรตางๆที่เกี่ยวของในชุมชน 
 
องคประกอบของเนื้อหาหลกัสูตร 2 วนั   อาจแยกอบรมเปน 2 คร้ังๆ ละ 1 วนั   
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ตัวอยางกําหนดการอบรมหลักสูตรตอยอด อสอช. 

 
 

 

 วันที่ 1 วันที่ 2 
 

 

 
 
 

 
เชา 

แนะนาํ ที่มา วัตถุประสงค ความสาํคัญของ 
การอบรมฟนฟู/ตอยอด สําหรับ อสอช.    
 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ  แนะนําตัว  เขาสูบทเรียน 
 
ปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางานในชุมชน 
ที่พบจากการดําเนนิงานที่ผานมาและแนวทางการ 
แกไขปญหาโดยกระบวนการมีสวนรวมของกลุม 
และ อสอช. 

(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
 

 
การวางแผนและเตรียมการในการเปนวทิยากร
และการถายทอดความรูตามหัวขอปญหาสุขภาพ

ที่ตองการแกไข/ใหคําแนะนาํ 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 
 

การฝกปฎิบัติเปนวทิยากรถายทอดความรู    
(1 ชั่วโมง 30 นาที)  

 
(รวม 3 ชั่วโมง ) 

 
 

 

วิธีการและเครื่องมือสําหรับติดตามเฝาระวัง 
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพในการทาํงาน สําหรับ อสอช. 

(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
 

บาย แนวทางการใหคําแนะนาํแกสมาชกิ ในการควบคุม  
ปองกนั แกไขปญหาสภาพแวดลอมในการทํางาน

ของกลุมอาชพี  
(1ชั่วโมง 30นาที)  

 

 
แนวทางการประสานเครือขายการดําเนินงานกับ 
เจาหนาที่สาธารณสุขและองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และองคกรตางๆที่เกี่ยวของในชุมชน 

(1 ชั่วโมง 30 นาท-ี3 ช.ม.) 
 
 

-การประเมินผลการจัดอบรม- 

แนวทางการใหคําแนะนาํแกสมาชกิ ในการควบคุม  
ปองกนั แกไขปญหาสุขภาพจากการทํางานของกลุม

อาชีพ   
 (1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 
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บทที่  3   
 

เนื้อหาประกอบการอบรม 
 
3.1 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาํงาน และโรคจากการประกอบอาชีพ    
 ส่ิงตางๆที่รอบตัวคนในขณะทํางานเ รียกวา ส่ิงแวดลอมการทํางาน (Working Environment)     
เชน คน สัตว ส่ิงของ พลังงาน สารเคมี เครื่องจักร ปจจัยทางจิตวิทยาสังคม ซึ่งอาจทําอันตรายตอสุขภาพ
ของคนในขณะทํางานหรือไมก็ได แตหากอยูในระดับที่ไมเหมาะสม คือ มากเกินไปหรือนอยเกินไป จะเปน
อันตรายตอสุขภาพ  เรียกวาเปน ส่ิงคุกคามสุขภาพ (Health Hazard) อันหมายถึง ส่ิงใดก็ตามที่มีศักยภาพ
ในอันที่จะกอใหเกิดอันตราย(แกชีวิต การบาดเจ็บ ผลกระทบตอ สุขภาพกายและใจ) เชน สารเคมี อุปกรณ 
รังสี  พลังงาน แสง เสียง ความรอน ความสั่นสะเทือน  วิธีการทํางาน หรือสภาพแวดลอมการทํางาน   
สงผลใหเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานได 

ในทางอาชีวอนามัย  แบงสิ่งคุกคามสุขภาพ ไดเปน  
ส่ิงคุกคามสุขภาพทางกายภาพ (Physical Health Hazards) ไดแก  แสง  เสียง  ความสั่นสะเทือน 

ความดันบรรยากาศ อุณหภูมิที่สูง/ตํ่าเกินไป (ความรอน ความเย็น)   รังสีแตกตัวและไมแตกตัว (Ionizing 
and Non-ionizing Radiation)  เปนตน 

ส่ิงคุกคามสุขภาพทางเคมี  (Chemical Health Hazards) ไดแก สารเคมีชนิดตางๆในรูปของแข็ง 
ของเหลว กาซ ฝุน ฟูม ควัน เสนใย ไอระเหย ละอองไอ เปนตน  ซึ่งมีอันตรายทั้งแบบเฉียบพลันและแบบ
เร้ือรัง  และอาจกอใหเกิดอัคคีภัยและการระเบิด  

ส่ิงคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ (Biological Health Hazards)  ไดแก  เชื้อโรคตางๆ ไวรัส 
แบคทีเรีย เชื้อรา ส่ิงมีชีวิตตางๆ  เชน หนู งู สุนัข เปนตน 

ปจจัยทางจิตวิทยาสังคม  (Psychosocial Health Hazards) ไดแก ช.ม.การทํางาน  คาตอบแทน  
ผูรวมงาน นายจาง  ฯลฯ    มีผลตอการเกิดความเครียดจากการทํางานและ การเจ็บปวยของผูปฏิบัติงาน 

ปจจัยทางการยศาสตรหรือทาทางการทํางานที่ไมถูกตองทําใหเกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยลา เกิดอาการปวดหรือมีการบาดเจ็บของกลามเนื้อ 

 
การทํางานที่มีส่ิงแวดลอมการทํางานที่เปนอันตรายหรือมีส่ิงคุกคามสุขภาพอาจทําใหเกิดโรคและ

การบาดเจ็บจากการทํางานได 
โรคจากการประกอบอาชีพ(Occupational  Diseases) 
คือ โรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับคนทํางาน โดยมีสาเหตุโดยตรงมาจากการสัมผัสส่ิงคุกคามหรือ

สภาวะแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสมเชน การสูญเสียการไดยินจากการทํางานในที่มีเสียงดัง  เปนตน 
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โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน  (Work-Related Diseases) 
คือ โรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับคนทํางาน โดยมีสาเหตุจากปจจัยหลายอยางประกอบกัน 

และสาเหตุที่เกี่ยวของกับงาน เปนปจจัยหนึ่งของการเกิดโรคดวย เชน การปวยเปนโรคกระเพาะอาหารจาก
การทํางานที่ชั่วโมงการทํางานยาวนาน  ทําใหรับประทานอาหารไมเปนเวลา  ทําใหผูที่มีภาวะกระเพราะ
อาหารอักเสบมีอาการมากขึ้น เปนตน 

 
ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรค 

  1. ตัวผูทํางาน เชน เพศ อายุ ภูมิไวรับ กรรมพันธุ เปนตน 
2. ลักษณะการทํางาน เชน ทํางานที่มีเวลางานยาวนาน  ทํางานในทาทางซ้ําๆ เปนเวลานาน 
3. สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ทํางานในที่มีเสียงดัง ความรอนสูง แสงมาก/นอยเกินไป  มี

สารเคมีที่อันตราย เปนตน 
 
ความสําคัญของการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ 

เนื่องจากเปนโรคที่สามารถปองกันได หากไมปองกันแตเบื้องตนจะทําใหโรคบางโรคมีความรุนแรง
จนถึงแกชีวิตได  โรคบางโรคไมสามารถรักษาไดยกเวนแตการปองกัน 

การวินิจฉัยในระยะเริ่มตนสามารถลดความรุนแรงของโรคได และการวินิจฉัยจะชวยให
ผูปฏิบัติงานไดรับเงินทดแทนตามกฎหมาย 
 
3.2 แนวทางการประเมินอันตราย/ความเสีย่ง 
        ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่ผูปฏิบัติงานจะสัมผัสหรือไดรับอันตรายตอสุขภาพจากสิ่งแวดลอม
การทํางานที่ไมปลอดภัยหรือมีส่ิงคุกคามสุขภาพในการทํางาน 

 
การประเมินความเสี่ยง 

หมายถึง กระบวนการศึกษาอยางเปนระบบเพื่ออธิบายและวัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยการ
พิจารณาความสัมพันธของสิ่งคุกคาม กระบวนการ การกระทํา และสถานการณตางๆที่เกี่ยวของ 
ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง โดยทั่วไป มี 4 ข้ันตอน คือ 

1.การประเมนิสิ่งคุกคาม (Hazard identification) 
2.การประเมนิการสัมผัส (Exposure assessment) 
3.การประเมนิการสัมผัสการตอบสนอง (Dose-response assessment) 
4.การพรรณนาลักษณะความเสี่ยง  (Risk characterization) 
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1. การประเมินสิ่งคุกคาม (Hazard identification)  เปนการสืบคน/คนหา ส่ิงคุกคามสุขภาพใน
การทํางาน  โดยพิจารณาวามีอะไรบางที่อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บปวย เชน 
 - การออกแบบสถานที่ทํางานที่ไมดี 
 - การปฏิบัติงานที่มีอันตราย 
 - การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณที่ไมเหมาะสม 
 - การปฏิบัติงานที่ไมถูกตอง 
 - การใชงาน ดูแลซอมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณที่ไมเหมาะสม 
 - ผูปฏิบัติงานสัมผัสกับส่ิงคุกคามสุขภาพ/ส่ิงแวดลอมการทํางานที่ไมเหมาะสม 

การประเมิน/สืบคนสิ่งคุกคาม ควรทําอยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะ 
- กอนมีการปฏิบัติงานจริงภายหลังการออกแบบ 

  - มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  สถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ สารเคมี 
  - การนําสารเคมี เครื่องจักร อุปกรณ ระบบงานใดๆ เขามาใชในกระบวนการทํางาน 

- เมื่อมีรายงานการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของผูปฏิบัติงาน 
 
2. การประเมินการสัมผัส (Exposure assessment) 

      เปนการประเมินโอกาสที่คนอาจจะไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยจากการสัมผัสส่ิงคุกคามสุขภาพที่
เกิดขึ้น(ที่ไดจากขั้นตอนการประเมิน/สืบคนสิ่งคุกคาม)   โดยพิจารณาวา 
       - จะมีผูใด (ไมวาผูปฏิบัติงานหรือผูมาเยี่ยมชม/ผูรับบริการ) มีโอกาสที่จะสัมผัสส่ิงคุกคาม
สุขภาพที่มีอยู/ที่เกิดขึ้นหรือไม 
    - มีมาตรการปองกันสุขภาพและความปลอดภัยใดๆใหกับบุคคลดังกลาวหรือไม 
       - มาตรการปองกันที่มีอยูนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม 
 

3. การประเมินการสัมผัสการตอบสนอง (Dose-response assessment) เปนการประเมินผล
ตอบสนองทางสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัส เชน มีระดับสารเคมีบางชนิดในรางกายเกินกวาที่ระดับที่
ปลอดภัย  มีระดับการสูญเสียการไดยินที่ผิดไปจากปกติ เปนตน 

 
4. การพรรณนา/บรรยาย ลักษณะความเสี่ยง (Risk characterization) เปนการอธิบายความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้น 
ประเมินความเสี่ยงอยางงาย   
ในการประเมินความเสี่ยงอยางงาย  อาจมีข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง  
1. จําแนกขั้นตอนการทํางาน 
2. ระบุส่ิงคุกคามสุขภาพในแตละขั้นตอนการทํางาน 
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3. กําหนดคาความเสี่ยงตามโอกาสหรือความถี่และความรุนแรงของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น  
                  เชน   การประมาณคาความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เปน 3 ระดับ 

1. อันตรายเล็กนอย 
2.อันตรายปานกลาง 

  3. อันตรายรายแรง 
และ การประมาณโอกาสของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เปน 3 ระดับ 
1.ไมนาจะเกิด 
2.มีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย หรือเกิดบอยปานกลาง 
3.มีโอกาสเกิดขึ้นไดมาก หรือเกิดบอยมาก  โดยคํานวณจาก 

คาความเสี่ยง =  โอกาสการเกิด      x   ความรุนแรงของผลลัพธ 
4. ตัดสินวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดหรือไม  
การยอมรับความเสี่ยง   ในบางกรณี ไมควรยอมรับความเสี่ยง เชน การสูญเสียชีวิตการตัดสินวา

เปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดหรือไม  อาจคาความเสี่ยงแบงออกเปน 5 อันดับ คือ  
  1. ระดับความเสี่ยงเล็กนอย 
  2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
  3. ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
  4. ระดับความเสี่ยงสูง 
  5. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยอมรับไมได 
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5. เตรียมแผนปฏิบัติ/ขอแนะนําในการลดความเสี่ยง โดยใชหลักการควบคุม คือ 
1. การควบคุมอันตรายที่แหลงกําเนิด เชน การปดครอบแหลงกําเนิดมลพิษ 
2. การควบคุมที่ทางผานระหวางแหลงกําเนิดกับตัวผูปฏิบัติงาน 
3. การควบคุมที่ผูปฏิบัติงาน เชน การจัดหาอุปกรณปองกันอันตราย เชน การสวม

หนากากปองกันระบบทางเดินหายใจ  การสวมใสที่ครอบหู ที่อุดหู เปนตน  การปองกันที่ตัวบุคคลนี้  มี
ขอจํากัดที่พึงระวังคือ มักจะใชเปนทางเลือกสุดทายในการปองกัน หากยังไมสามารถควบคุม/แกไขที่
ตนเหตุและที่ทางผานได  และมักใชในชวงเวลาสั้นๆ ในระหวางการพิจารณาในการปองกันที่ตนเหตุและ
ทางผาน  เนื่องจากการปองกันลักษณะนี้ มักเปนสิ่งที่ผูสวมใสเกิดความรําคาญ ทําใหไมนิยมใช และหาก
เลือกประเภทที่ไมถูกตอง จะทําประสิทธิภาพการปองกันไมเกิดตามที่ตองการ รวมถึงตองการดูแล
บํารุงรักษาอยางถูกตองตลอดการใชงาน 

6. ติดตามการปฏิบัติในการลดความเสี่ยง เพื่อติดตามผลการปองกันควบคุมวาไดผลดีตามที่
ตองการหรือไม 

 
3.3 หลักการวิเคราะหอันตรายจากการทํางาน   
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis (JSA)) เปน กิจกรรมพื้นฐานที่ทําได

งาย ๆ มีจุดประสงคเพื่อสืบคนแนวโนมของอัน ตรายที่จะเกิดขึ้นใน แตละขั้นตอน แลวหาทางแกไขโดย   
การปรับปรุง วิธีการ ทํางานใหถูกตอง  มีข้ันตอนหลักๆ 4 ข้ันตอน คือ  

1. การเลือกงานที่จะนํามาวิเคราะห   
2.แบงงานที่จะวิเคราะหออกเปนขั้นตอน   
3.คนหาอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานทั้งจากลักษณะงานและ 

ส่ิงแวดลอมการทํางาน  
4. กําหนดมาตรการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
 
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยดังกลาว ผูปฏิบัติควรทํารวมเปนกลุมเพื่อรวมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพื่อใหการวิเคราะหงานมีควรสมบูรณครบถวนมากขึ้น 
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ตัวอยาง    การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะ 
Job Safety Analysis (JSA) : งานเชื่อมโลหะ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
    ขั้นตอนการทํางาน     อันตราย                      มาตรการความปลอดภัย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เตรียมอุปกรณ                        ไฟฟาลัดวงจร               -  การบํารุงรักษาอุปกรณ 
2. ขณะเชื่อมโลหะ                      ฟูมโลหะ                    -  ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
                                                 แสงยูวี (ทําใหเกิดตอ)      - จัดหาอุปกรณปองกันอันตราย  
                                                                                            : กระบังหนา  respirator 
3.  …………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
นอกจากนี้ สามารถนําขอมูลการวิเคราะหจากมาตรการความปลอดภัยมากําหนดเปนมาตรฐานหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เชน กอนปฏิบัติงานตองตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณไฟฟา 
 

3.4 หลักการปองกัน ควบคุม อันตราย /การปรับปรุงสภาพการทํางานขั้นตน   
โดยทั่วไปแลว มาตรการปองกัน/ควบคุม ส่ิงคุกคาม/ความเสี่ยงมีหลักที่สําคัญ คือ 

1. การควบคุมอันตรายที่แหลงกําเนิด (Source) เชน การปดครอบแหลงกําเนิดมลพิษ 
2. การควบคุมที่ทางผานระหวางแหลงกําเนิดกับตัวผูปฏิบัติงาน(Pathway) 
3. การควบคุมที่ผูปฏิบัติงาน(Receiver) เชน การจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

โดยอาศัยวิธีทาง -  วิศวกรรม (Engineering  Control) 
- การบริหารจัดการ (Administrative Control) 
- การควบคุมที่ตัวผูปฏิบัติงาน (Personal  Control) 

 ซึ่งโดยทั่วไปแลว การควบคุมที่แหลงกําเนิดและที่ทางผานจะใหผลที่ ดีกวาการควบคุมที่
ผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ถุงมือ ที่อุดหู นั้น จะเปนวิธี
เลือกใชเปนลําดับทายเนื่องจากมีขอจํากัดในการใชงาน เชน ผูปฏิบัติงานมีความรําคาญในการใช รักษา
หรือใชงานไมถูกวิธี เปนตน และมักใชปองกันในชวงเวลาที่ไมนานนักอาจใชรวมกันในขณะที่รอการแกไขที่
แหลงกําเนิดหรือที่ทางผาน 
 
ตัวอยางของวิธีการปองกันควบคุมอันตรายในการทํางาน  เชน   

- การเลือกใชสาร/วัสดุอ่ืน ที่มีพิษนอยกวาทดแทน  (Substitution) 
- การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน กระบวนการผลิต เพื่อลด หรือกําจัดการสัมผัส (Process 

Modification) 
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- การแยกกระบวนการผลิต/ส่ิงคุกคามสุขภาพออกจากผูปฏิบัติงาน (Isolation)   
-  การปดครอบ (Enclosure) 
- การติดตั้งระบบระบายอากาศ(Ventilation System) : แบบทั่วไป(General Ventilation) และ 

แบบเฉพาะแหง (Local Exhaust Ventilation) 
- การลดระยะเวลาการทํางาน / สัมผัส 
- การเปลี่ยนงาน   
- การเปลี่ยนกะ 
- การจัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal  Protective Device:PPD หรือ Personal  

Protective Equipment: PPE)  
- การติดตั้งผนังกั้น  การจัดหองแยก 
- การจัดเก็บส่ิงของใหเปนระเบียบ(Good House Keeping) 
- การจัดสวัสดิการตางๆ ใหพนักงาน  เชน น้ําดื่ม หองน้ํา ที่พักผอน ที่ลางมือ ชุดปฐมพยาบาล  

เครื่องดับเพลิง เปนตน 
 

3.5 หลกัการเปนวิทยากรและการถายทอดความรู    
ความหมาย 

วิทยากรกระบวนการ หรือผูเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู เปนผูสงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชน เปนผูจัดสถานการณแหงการเรียนรูจะเห็นไดวาวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ซึ่งบางทีก็เรียกวา 
ผูเอื้ออํานวยกลุมนั้น คือ ผูที่ทําหนาที่ในการชวยเหลือและสนับสนุนใหกลุมเกิดการเรียนรูและสามารถคิด
หรือตัดสินใจไดอยางดีที่สุด และมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิทยากรกระบวนการจะมีบทบาทในการกระตุนให
สมาชิกกลุมเกิดการมีสวนรวมอยางเต็มที่ ตองสรางความเขาใจระหวางสมาชิกกลุม และชวยใหกลุม
สามารถคนหาวิธีการ แกไขปญหาที่ครอบคลุม และสรางพันธะสัญญาในระหวางมวลหมูสมาชิก โดย
จะตองทําตนเปนกลาง ไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กลุมอภิปรายหรือศึกษากันอยู 

 
คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการ 
1. คุณสมบัติ คือ ลักษณะภายใน 
            1.1 มคีวามมัน่ใจในตนเอง 
            1.2 มมีนุษยสัมพนัธดี 
            1.3 มคีวามรูความสามารถ 
            1.4  เปนคนใฝรูและพัฒนาตนเอง 
            1.5  รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น 
            1.6  เปนคนยอมรับความแตกตาง 



 

 
 

30

            1.7  เปนคนยอมรับส่ิงใหมๆ ตามเปลี่ยนแปลงของโลก, สังคม, นโยบาย 
            1.8  มีอุดมการณ, เปาหมาย, ปรัชญาในการทาํงาน 
            1.9  เปนคนออนนอมถอมตน 
            1.10 เปนคนใหเกยีรติผูอ่ืนและมีความเสยีสละ 
2. คุณลักษณะ คือ ลักษณะภายนอก 
            2.1 กลาแสดงออก 
            2.2 อารมณดี ทาทีเปนมิตร 
            2.3 มไีหวพริบปฏิภาณและประสบการณ 
            2.4 บุคลิกภาพด ี
            2.5 เปนคนตรงตอเวลา 
3. ทกัษะ  คือ ความชาํนาญที่ฝกฝนบอยๆ 
            3.1 มทีักษะในการพูด 
            3.2 สรุปเนื้อหาจากเวทีไดชัดเจน 
            3.3 วิเคราะหสถานการณไดดี 
            3.4 แกปญหาเฉพาะหนาและควบคุมเวทีไดดี 
            3.5 เขาใจพื้นฐานและวัฒนธรรมชุมชน 
            3.6 มวีิธีหรือเทคนิคในการนําเสนอที่ดีและนาสนใจ 
            3.7 รูจักการสรางบรรยากาศ 
            3.8 รูจักการบริหารเวลาที่ดี 
            3.9 จงูใจใหทุกคนมสีวนรวม 
            3.10 มีวาทศิลป 
4. บทบาทและหนาที่ของวทิยากร 
            4.1 เปนผูวางแผน 
            4.2 เปนผูอํานวยการการจัดฝกอบรม 
                 - อุปกรณ 
                 - การจัดกิจกรรมในการฝกอบรม 
                 - การใหผูอบรมมีสวนรวมในกจิกรรมอยางทัว่ถึง 
                 - กํากับใหการอบรมเปนไปตามขั้นตอนและ เวลา 
                 - การตัดสินใจแกปญหาตางๆ เชน การเปลีย่นสถานที่ / ระยะเวลา  
            4.3 เปนผูถายทอดความรู 
            4.4 เปนผูนาํ – ผูชี้แนะในการฝกอบรม 
            4.5 เปนพี่เลีย้ง  
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5. เทคนิค / เครื่องมือ / วิธกีารจัดเวทีประชาคม 
            5.1 การบรรยาย 
            5.2 การประชุมปาฐก (การบรรยายเปนชุด) 
            5.3 การอภิปรายเปนคณะ 
            5.4 การอภิปรายเปนกลุม 
            5.5 การสัมมนา/ประชุม 
            5.6 การระดมสมอง 
            5.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
            5.8 การแสดงบทบาทสมมต ิ
            5.9 ละครสั้น / สถานการณจาํลอง 
            5.10 กรณีศึกษา – สาธิต 
            5.11 การซักถาม 
            5.12 ทัศนศึกษา / ดูงาน 
            5.13 การสัมภาษณ ฯลฯ 
6. ศักยภาพ   คือ พลังซอนเรน 
7. ความสามารถ คือ ทกัษะ  กระบวนการเรียนรู  
8. หาวธิีลดความขัดแยง 
            8.1 ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณไดดี 
            8.2 รับฟง สามารถรับฟงและตอบคําถามเพื่อความกระจางได 
            8.3 วิเคราะหความตองการ  
            8.4 แสวงหาทางออก  
            8.5 พรอมที่จะปรับทางเลือก ใหเกิดการยอมรบัได 
            8.6 ปยวาจา ใชถอยคําที่สุภาพ จริงใจ 
            8.7 ใหเกยีรติและไมทําเสียหนาของผูเขารวมอบรม 
            8.8 พยายามเปนผูเร่ิมตนเจรจาทีดี่ 
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แนวคิดการเปนวิทยากรกระบวนการ 
  ผูเปนวิทยากรกระบวนการเปนผูจัดกระบวนการเรียนรู โดยมีลักษณะดังนี้ 
  เปนคนใจใหญ  มีใจกวาง มีจิตอาสา  มีใจพรอมที่จะทํางาน เสียสละเวลาได  
  เปนคนหูใหญ   เปนผูฟงที่ดี ฟงความคิดเห็นคนอื่น 
  เปนคนตาโต  เปนคนมองการณไกล มองโลกกวาง มองโลกในแงดี 
  เปนคนหัวแหลม เปนคนที่คิดไกล เปนผูนําทางความคิด ความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถ
ประยุกตใช  
  เปนคนปากเล็ก เปนคนพูดนอย พูดแบบมีเหตุมีผล 
 

- บุคลิกภาพ   ควรเปนคนที่กลาพูด อารมณดี ไมเครียด  ควบคุมอารมณได 
- การพูด    ใชภาษาที่เขาใจงายและชัดเจน  พูดดวยความมั่นใจ และมีขอมูล   
- การผลิตสื่อ และการใชส่ือ 

 วิธีการทําบัตรคํา โปสเตอรอยางงาย  รูปภาพ  การเขียนชารต เกมส  การทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ 
ละคร ส่ือบุคคล 

- การเขียนหลักสูตร    
    ควรมีการเตรียมประเด็นเรื่องที่จะอบรมตามอาชีพ   กระบวนการอบรม  

 
3.6 หลกัการจัดทําโครงการแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุน 
 การจัดทําโครงการ เปนการเตรียมการเพื่อการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อหาทางปฏิบัติหรือ

ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของการกระทํานั้น ๆ อยางแนชัด และมีระบบขั้นตอน และโครงการจะเปน
ส่ิงชวยชี้แนะแนวทางกําหนดลักษณะและขอบขายของการดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดเปาหมายของการ
ทํางานนั้น 

 
องคประกอบพื้นฐานในโครงการแตละโครงการ ควรมีดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ : คือสวนที่บอกใหทราบวาจะทําสิง่ใด โดยทั่วไปจะประกอบดวยสาระ 2 สวนคือ 
 สวนที่  1  แสดงใหเห็น “ลักษณะวิธ”ี 
 สวนที่  2  แสดงใหเห็น “ส่ิงที่จะปฏิบัติ” 

การเขียนชื่อโครงการจะไมนิยมนํา “กิจกรรม” มาเขียนเปนชื่อโครงการ เชน “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการเขียนและบูรณาการแผนงานโครงการ” นิยมเขียนเปน “โครงการพัฒนาเทคนิคการ
เขียนและบูรณาการแผนงานโครงการ” ในโครงการอาจมีหลายกิจกรรมที่ปฏิบัติ เชนการอบรม การศึกษาดู
งาน การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ เปนตน ซึ่งจะทําใหโครงการเปนหมวดหมูมากขึ้น 
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2. ลําดับความสําคัญของโครงการ : คือสวนที่บอกใหทราบวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีความ
จําเปนหรือมีความสําคัญอยูในระดับใดในแตละแผนงาน 

3. ความสําคัญและที่มาของโครงการ : คือสวนที่บอกใหทราบถึงเหตุผลความจําเปนตองจัดใหมี
โครงการนี้ข้ึนแนวการเขียน: การเขียนความสําคัญและที่มาของโครงการ ควรเรียบเรียงใหมีเนื้อหาครบ 3 ประเด็น 
คือ หลักการ/ทฤษฎี/นโยบาย สภาพปจจุบันปญหาโดยมีขอมูลประกอบและความตองการในการพัฒนา 

4. วัตถุประสงค : คือสวนที่จะตองระบุใหชัดเจนวาโครงการดังกลาวนี้จะทําอะไรหรือเมื่อ
ดําเนินการตามโครงการนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้นบาง หรือผลงานที่ตองการเมื่อโครงการนี้ส้ินสุดหรือแลวเสร็จ 

5. เปาหมาย : คือสวนที่บอกใหทราบถึงผลงานขั้นสุดทายหรือส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นภายใน
ชวงเวลาที่กําหนดในระหวางดําเนินโครงการในแงจํานวนหรือภาพของความสําเร็จในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
(การเขียนเปาหมายจึงควรมีเวลาเปนตัวกํากับ) 

6. กิจกรรมสําคัญที่จะดําเนินการ : คือสวนที่บอกใหทราบถึงกิจกรรมและปริมาณงานที่ 
จะตองดําเนินการ (การเขียนกิจกรรมจึงตองระบุจํานวนและหนวยนับใหชัดเจน) 

7. ข้ันตอนและปฏิทินการปฏิบัติงาน : คือสวนที่บอกใหทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานในแตละ
กิจกรรม ระยะเวลาที่ดําเนินการในแตละขั้นตอนและผูรับผิดชอบการเขียนเนื้อหาในสวนนี้ สวนใหญจะอยู
ในรูปของ Gantt’s Chat 

8. ทรัพยากรที่จําเปนตองใช : คือสวนที่บอกใหทราบถึงจํานวนเงินและแหลงของเงินที่จะมาเปน
คาใชจายในการดําเนินโครงการรวมถึงทรัพยากรอื่น ๆ เชน คน วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 

9. การติดตามและประเมินผล : เปนสวนที่บอกใหทราบถึงวิธีการกํากับติดตามและประเมินผลให
การดําเนินงานเปนไปตามที่กําหนด และวิธีการตรวจสอบผลสําเร็จของโครงการ 

หลักการเขียน การประเมินผลโครงการตองเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย โดย
ใชตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จเปนตัวกํากับ 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ : เปนสวนที่บอกใหทราบถึงผลตอเนื่องหรือผลกระทบที่จะไดหลังจาก
โครงการสิ้นสุด  

แผนงาน/โครงการถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรใหเปนไปตามวิสัยทัศน เปาหมายในการพัฒนางานและมาตรฐานงานดังนั้นในการที่จะบริหาร
แผนงาน/โครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะตองนําระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ที่เปนระบบครบวงจร (PDCA) หรือวงจร Demming ซึ่งจะเห็นวาทุกขั้นตอนมีความสอดคลองสัมพันธกัน 
เปนวงจรคุณภาพอยางแทจริง และประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังนี้ 

1. รวมกันวางแผน (P-Plan) 
2. รวมกันปฏิบัติตามแผน ( D-Do) 
3. รวมกันตรวจสอบ (C-Check) 
4. รวมกันปรับปรุง (A-Action) 
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ลักษณะของโครงการที่ดี 
โครงการเปนการจัดกิจกรรมที่เปนระบบเพื่อการปฏิบัติหนาที่องคการใหบรรลุถึงเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการที่ดียอมทําใหประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และผลตอบแทนที่องคการหรือ
หนวยงานจะไดรับอยางคุมคา อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาของหนวยงานนั้นๆ ซึ่งลักษณะของโครงการที่ดี มี
ดังตอไปนี้ 

1. สามารถตอบสนองความตองการหรือแกปญหาขององคการหรือหนวยงานได 
2. มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน สามารถดําเนินงานและปฏิบัติได 
3. รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน กลาวคือ วัตถุประสงคของโครงการตอง

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล และวิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
4. รายละเอียดของโครงการสามารถเขาใจไดงาย สะดวกตอการดําเนินงานตามโครงการ 
5. เปนโครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติได สอดคลองกับแผนงานหลักขององคการและสามารถ

ติดตามประเมินผลได 
6. โครงการตองกําหนดขึ้นจากขอมูลที่มีความเปนจริง และเปนขอมูลที่ไดรับการวิเคราะหอยาง

รอบคอบ 
7. โครงการตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากร และการบริหารอยางเหมาะสม 
8. โครงการตองมีระยะเวลาในการดําเนินงาน กลาวคือตองระบุถึงวันเวลาที่เร่ิมตน และส้ินสุด

โครงการ 
 
ขอสังเกต โครงการที่กําหนดขึ้นแมเปนโครงการที่มีลักษณะดีเพียงใด แตตัวโครงการก็ไมอาจ

แกไขปญหาตางๆ ขององคการ หนวยงาน หรือ สังคมของชนกลุมใหญ ตามที่ไดเขียนไวในโครงการได
ทั้งหมด เพราะการดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหาตางๆ ในโครงการยังมีสวนประกอบหรือปจจัยอื่นๆ อีก
มากมายที่อาจทําใหการดําเนินงานของโครงการบรรลุถึงเปาหมายอยางดอยประสิทธิภาพ นอกจากนี้
โครงการหนึ่งอาจเปนโครงการที่ดีที่สุดในระยะหนึ่ง แตอาจเปนโครงการที่ใชประโยชนไดนอยในอีกเวลา
หนึ่งก็เปนไปได 
 
วิธีเขียนโครงการ 

ในการเขียนโครงการนั้น รูปแบบหรือแบบฟอรมในการเขียนโครงการมีอยูดวยกันหลาย 
แบบ ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะคือ  

1. การเขียนโครงการแบบดั้งเดิม หรือการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional 
Method)  

2. การเขียนโครงการเชิงเหตุผล หรือการจัดทําโครงการแบบเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logical 
Framework Method)  
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ปญหาในการเขียนโครงการ 
ในการเขียนโครงการนั้นเปนการกําหนดกิจกรรมตางๆ หรือกิจกรรมที่จะทําในอนาคตโดยอาศัย

ขอมูลตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันเปนตัวกําหนดกิจกรรมในโครงการ เมื่อเปนเชนนี้หากเปนโครงการที่ดียอม
นํามาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของหนวยงาน โครงการบางโครงการเมื่อเขียนขึ้นมาแลวไมสามารถ
นําไปใชปฏิบัติได เนื่องจากปญหาตางๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้  

1. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่แทจริงในการเขียนโครงการ โครงการจํานวนไมนอยที่
เขียนขึ้น โดยบุคคลที่ไมมีความรูความสามารถในเรื่องนั้น ขาดขอมูลที่มีความเปนจริง หรือขาดขอมูลที่
จะตองใชจริง ผูเขียนโครงการเขียนโครงการโดยไดรับการมอบหมายจากผูบังคับบัญชาผลจากการเขียน
โครงการในลักษณะนี้จะทําใหเกิดปญหาแกผูปฏิบัติโครงการในการจะนําเอาโครงการไปปฏิบัติใหเกิดเปน
ผลไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. ระยะเวลาที่ใชในการเขียนโครงการ หลายโครงการประสบปญหาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการใน
ระยะอันสั้น ทําใหไมสามารถที่จะศึกษาขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางละเอียดขอมูลบางชนิดขาด
การวิเคราะหที่ดีพอ เมื่อเขียนโครงการขึ้นมาแลวจึงขาดความชัดเจนของขอมูล จึงเปนปญหายุงยากในการ
นําเอาโครงการไปปฏิบัติ 

3. ขาดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ในการเขียนโครงการบางโครงการขาดวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการ
เขียนโครงการ เปนผลใหเกิดความยุงยากตอการตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการดําเนินงาน และมีผล
สืบเนื่องถึงการประเมินผลโครงการดวย 

4. การเขียนโครงการเปนเรื่องของอนาคต ที่อาจมีความไมแนนอนเกิดขึ้น อันเปนผลมาจากตัวแปร
ตางๆ ที่ผูเขียนโครงการไมสามารถควบคุมได เชน ภัยธรรมชาติตางๆ หรือเหตุการณที่ไมคาดคิด ไดแก 
การเมือง เศรษฐกิจ ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งสิ้นและเปนสิ่งที่ไมสามารถ
ควบคุมได จึงเปนปญหาอยางสําคัญของการเขียนโครงการ 

5. ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารองคการ ในบางครั้งการเขียนโครงการ แมจะเขียนดีเพียงใด หาก
ผูบริหารไมใหความสนใจขาดการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ และทรัพยากรตางๆที่จําเปนตอการทํา
โครงการอยางเพียงพอ ยอมจะสรางปญหาใหแกการดําเนินโครงการไดเชนเดียวกัน 

6. ขาดการประสานงานและรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของ โครงการบางโครงการจําเปนที่จะตองมี
การประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหโครงการที่ทําอยูบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว โครงการที่
จะสําเร็จไดจะตองไดรับความรวมมือจากองคกรหรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติตามโครงการ
ดวย หากขาดการประสานงานและรวมมือจากผูมีสวนเกี่ยวของแลวก็จะทําใหเกิดปญหาในการทําโครงการ 
โครงการดังกลาวก็บรรลุวัตถุประสงคไดยากหรืออาจจะไมบรรลุวัตถุประสงคก็ได 
 



 

 
 

36

3.7 การเฝาระวังสิง่แวดลอมและสขุภาพจากการทาํงาน 
การเฝาระวัง หมายถึง การติดตาม สังเกตการเกิดและการกระจายของโรค มีข้ันตอนประกอบดวย 

1)การรวบรวมขอมูล 2)การวิเคราะหและแปลผลขอมูล 3)การรายงานหรือแจงขาวเกี่ยวกับสถานการณของ
โรคจากขอมูลที่ไดวิเคราะหและประเมินผลดังกลาวแกผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไปในการปองกันและ
ควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ  การเฝาระวังสุขภาพจึงเปนการติดตามภาวะสุขภาพของผูทํางานอยาง
ตอเนื่องเพื่อสามารถเห็นแนวโนมของการเจ็บปวยและสามารถวางแผนในการจัดการปองกนัแกไขปญหาได
ทันทาวงทีกอนที่จะมีการเจ็บปวยของผูทํางานมากขึ้นกวาที่เปนอยู  การเฝาระวังสุขภาพประกอบดวยการ
เก็บรวบรวม/จดบันทึกขอมูลผูมีภาวะผิดปกติทางสุขภาพ เชน ผูที่ปวย/บาดเจ็บจากการทํางาน การ
วิเคราะหและแปลผลขอมูลรวมทั้งการรายงานหรือแจงขาวเกี่ยวกับสถานการณของโรคจากขอมูลที่ได
วิเคราะหและประเมินผลดังกลาวแกผูเกี่ยวของ เชน กลุมสมาชิกผูทํางานและเจาหนาที่เกี่ยวของทราบ
อยางตอเนื่องเพื่อรับทราบขอมูลดังกลาวและชวยกันหาวิธีปองกัน/แกไขในลําดับตอไป 
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บทที่   4   
 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินความเสี่ยง/อันตรายและการเฝาระวังสุขภาพ 
        

ในการดําเนินงานภายใตโครงการจัดบริการอาชีวอนามัยในหนวยบริการสาธารณสุขสําหรับ
แรงงานนอกระบบนั้น  ไดมีการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดลอม
สําหรับเจาหนาที่ในหนวยบริการสาธารณสุขขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดูและสุขภาพและสิ่งแวดลอมใน
การทํางาน  รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือในการประกอบการใชเฝาระวังตนเองและเพื่อนรวมอาชีพขึ้นสําหรับ 
อสม.และ อสอช. ในการชวยเจาหนาที่ติดตามเฝาระวังสุขภาพในการทํางานของกลุมอาชีพ โดยมี
แบบฟอรมตางๆ ที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินงานได ดังนี้ 
 
เครื่องมือ/แบบฟอรม ประกอบการดําเนินงานสาํหรับเจาหนาที่สาธารณสขุ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

- แบบการประเมินสุขภาพผูทํางานกลุมแรงงานในชุมชน 
- แบบสํารวจสิ่งคุกคามและประเมินความเสี่ยง 
- แบบสํารวจปรับปรุงสภาพการทํางานสาํหรับกลุมแรงงานนอกระบบ 
- ทะเบยีนรายชื่อ อสอช. 
- แบบติดตามสนับสนนุการดําเนนิงานของอาสาสมัครอาชีวอนามยัในชุมชน (อสอช.) 
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสอช. (รายบุคคล) สําหรับเจาหนาที่

สาธารณสุข  
- แบบประเมินการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสอช.สุข (แบบสรุปภาพรวม) สําหรับ

เจาหนาที่สาธารณสุข 
 

เครื่องมือ/แบบฟอรม ประกอบการดําเนินงานสาํหรับ อสม./อสอช. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) 
- บันทึกขอมูลการการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของกลุมอาชีพ สําหรับ อสม./อสอช. 
- แบบการติดตามผลการแกไขความเสี่ยงในทีท่ํางาน สําหรับ อสม./อสอช. 
- สมุดบันทึกประจําตัวสําหรบั อสอช. 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 

แบบการประเมินสุขภาพผูทํางานกลุมแรงงาน     
ในชุมชน
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แบบประเมินสุขภาพ 
 

แบบประเมินสุขภาพผูทํางานกลุมแรงงานในชุมชนสําหรบัเจาหนาที่สาธารณสขุ 
 
คําชี้แจงการใช 

1)        แบบประเมินสุขภาพฯ นี้ แบงเปน 4 หมวด ไดแก 
ก. ขอมูลสวนบุคคลของผูทํางาน         
ข. ขอมูลลักษณะงานทีท่าํ    
ค. ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บปวย การบาดเจ็บและอบัุติเหตุ   
ง. ขอมูลสภาพการทํางานทีม่ีผลกระทบตอสุขภาพ  

2) แบบประเมินสุขภาพฯนี ้เปนแบบสัมภาษณผูทํางานในกลุมแรงงานในชุมชนโดยเฉพาะในกลุมผู
ทํางานในภาคผลิตและภาคบริการ เพื่อใหทราบถงึสภาพในการทาํงานที่อาจมีผลกระทบตอ
สุขภาพ ซึง่ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการดูแลสุขภาพใหกลุมผูทํางานใหเหมาะสม
กับสภาพปญหา 

3)  ผูใชแบบประเมินสุขภาพฯ ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการสุขภาพระดับ 
       ปฐมภูม ิ
4) วิธีการใชแบบฟอรมนี ้ใชสัมภาษณหรือสอบถามผูทํางานเปนรายบุคคล ในกลุมผูทาํงานในภาค

ผลิตและหรือภาคบริการในพื้นที่ของหนวยบริการสุขภาพที่มีการดําเนินงานสํารวจสภาพการ
ทํางานและประเมินความเสี่ยงของสถานประกอบการแลว โดยใชแบบประเมินสุขภาพฯ 1 
ชุด ตอคนทาํงาน 1 คน    

5)   ใหเจาหนาที่สาธารณสขุสรุปผลความเสี่ยงทางสุขภาพของผูถกูสัมภาษณ บันทึกและจัดเกบ็ลงใน
แบบบันทึกผลสรุปการประเมินสขุภาพ (แบบประเมนิสุขภาพ2) จากนั้นใหนาํแบบประเมิน
สุขภาพ2จัดเก็บไวในแฟมครอบครัว (Family Folder)   

6)   แรงงานในชุมชน หมายถึง แรงงานอสิระที่ทาํกิจกรรมเพื่อความอยูรอด เปนแรงงานไมอยูในภาค
เศรษฐกิจที่เปนทางการ ไมมีโครงสรางทีช่ัดเจน ไมไดรับสิทธิคุมครองตามกฎหมายแรงงาน  กลุม
แรงงานนอกระบบครอบคลุมถึง ผูทีท่ําการผลิตอยูกับบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน การจางงานนอก
ระบบ การจางงานตนเอง งานรับเหมาชวง ผูทํางานภาคเกษตรกรรม 

7)   สําหรับกลุมผูทํางานภาคเกษตรกรรมใหใชสมุดสขุภาพของเกษตรกร หรือแบบสอบถามสาํหรับ
ผูใชสารกําจัดศัตรูพืช จากนัน้ใหรวบรวมวเิคราะหผล และจัดเก็บไวในแฟมครอบครัว (Family 
Folder)   
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เลขทีบั่ตรประชาชน  
 

แบบประเมินสุขภาพผูทํางานกลุมแรงงานในชุมชนสําหรบัเจาหนาที่สาธารณสขุ 
ก.ขอมูลสวนบุคคลของผูทํางาน 

1. ชื่อ- สกุล  ...................................................วัน เดือน ป เกิด....................................อายุ................ป 
2. ที่อยูบานเลขที่...................................................หมู ............ตําบล..................................................... 
        อําเภอ......................................จังหวัด..............................โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ..................................... 

        3.   เพศ 1 ชาย      2 หญิง    
        4.  สถานภาพการสมรส  1   โสด                2 คู                       3 หมาย แยก หยา  
          5.  ระดับการศึกษา 1 ไมไดเรียน       2 ประถมศึกษา         3 มัธยมศึกษาตอนตน  
                                4 มัธยมศึกษาตอนปลาย                   5. อาชีวศึกษา (ปวช, ปวท, ปวส.  )/ อนุปริญญา       
                                6 ปริญญาตรี         อื่นๆ......................................... 
          6. ทานมีโรคประจําตัวที่ไดรับการวินิจฉัยจากเจาหนาที่ทางการแพทยหรือไม   

 เบาหวาน                     1 ไมมี   2 มี              ความดันโลหิต    1 ไมมี   2  มี             
ไขมันในเลือดสูง       1 ไมมี   2 มี              ลมชัก                    1 ไมมี   2  มี 
 ระบบทางเดินหายใจ 1 ไมมี   2 มี              ภูมิแพ                   1 ไมมี   2  มี 
 มะเร็ง                           1 ไมมี   2 มี             อื่นๆระบุ.......................................... 

        7. ทานสูบบุหรี่หรือไม    1ไมสูบ       2 สูบ   ปริมาณที่สูบ..........................สูบมาเปนระยะเวลา...............ป 
                        3  เคยสูบ แตปจจุบันเลิกมาเปนระยะเวลา...........................ป 
        8. ทานดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม   1ไมดื่ม       2 ดื่ม   ปริมาณที่ดื่ม..............เปนเวลานาน...............ป 
                        3 เคยดื่ม แตปจจุบันเลิกมาเปนระยะเวลา...........................ป 

9. สิทธิในการรักษาพยาบาลเวลาเจ็บปวย   
1 ใชสิทธิประกันสังคม    2 ใชสวัสดิการขาราชการ จาก (สามี / ภรรยา /บุตร)  
3 ใชสิทธิจากสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ  

         10. ประวัติการทํางานที่ผานมา (เริ่มตั้งแตงานในปจจุบัน และรวมถึงอาชีพเสริมดวย) 
งาน( ปจจุบัน – อดีต) ลักษณะงาน อายุงาน(ป) หมายเหตุ 

    
    
    
 
ข.ขอมูลลักษณะงานที่ทําปจจุบัน 
       1. ขั้นตอนการทํางานหรือลักษณะของงานของทาน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

2.จํานวนชั่วโมงการทํางานเฉลี่ยตอวัน....................ชั่วโมง จํานวน ............วันตอสัปดาห 
ชวงการทํางาน 1 ทําตลอดป     2 ทําชวงระหวางเดือน............................................. จํานวน……........เดือน 
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      3.ลักษณะการจางงาน   1 เปนเจาของกิจการ     2 ลูกจาง 
      4. ทํางานนี้มา................ป...........................เดือน        
      5.  ในการทํางานทานใชอุปกรณปกปองอันตรายสวนบุคคลหรือไม   

1ไมใช       2 ใช บางครั้ง ระบุชนิดอุปกรณที่ใช............................ 
3 ใช อยางสม่ําเสมอ ระบุชนิดอุปกรณที่ใช............................ 

 มีการดูแลรักษาอุปกรณปกปองอันตรายที่ใชหรือไม    
1 ไมไดดูแล       2 มีการดูแลรักษา ระบุวิธี................................................................... 

 
ค. ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บปวย  การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ จากการทํางาน 

สภาวะสุขภาพและ การ
เจ็บปวย 

A B ระดับความเสี่ยง  
( A X  B ) 

 
ไมมี 
(0 ) 

มี 
(1) 

โรค หรือ อาการที่เกิด 

1 ในรอบ 1 ป ที่ผานมา ทานมี
การเจ็บปวย หรือ บาดเจ็บ
จากการทํางาน หรือไม 

   1  0 ไมมีเจ็บปวย   
 2  1 ระบุโรคที่เจ็บปวย หรือบาดเจ็บ  
............................................. 

1  0  ไมมีความเสี่ยง 
2  1   มีความเส่ียง  

2. ทานมีอุบัติเหตุจาก
การทํางานหรือไม 
 

    1    0 ไมมี   
2   1 มีอุบัติเหตุ เล็กนอยโดยไมตอง

หยุดงาน   
3  2 มีอุบัติเหตุ ตองหยุดงาน ...........วัน  

 4   3 มีอุบัติเหตุ  ความรุนแรงถึงพิการ
บางสวน      

1    0  ไมมีความเสี่ยง 
  2   1   มีความเสี่ยงเล็กนอย   
  3   2   มีความเสี่ยงปานกลาง 
  4   3  มีความเส่ียงมาก 

 
 
ง. สภาพการทํางานที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
1. สภาพการทํางานดานกายภาพที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 

ดานกายภาพ A B ระดับความเสี่ยง  
( A X  B ) 

 
ไม 
0 

มี 
1 

อาการ หรือ ผลกระทบตอสุขภาพ 

ทานมีปญหาเกี่ยวกับสายตา
ขณะทํางาน หรือ หลังจากการ
ทํางานหรือไม ( แสงจาจากการ
เชื่อมโลหะ หรือ แสงสะทอน 
หรือแสงสวางไมเพียงพอ) 

  
 
 
 
 

1  0 ไมมีอาการ   
  2  1  มีอาการเมื่อยลาตา  

3  1  มีอาการแสบตา น้ําตาไหล 
4  1 มี อาการปวดตา ตาแดง 
5  1 มีอาการปวดศีรษะ 

1   0  ไมมีความเสี่ยง 
2   1  มีความเส่ียง  

 

2. มีการสัมผัสแหลงความรอน 
หรือ แหลงกําเนิดความรอน หรือ
การทํางานกลางแจง สัมผัส

  1  0 ไมมีอาการ   
2   1 มีอาการหิวน้ํา เหนื่อย เหงื่อออกมาก

ในระหวางทํางาน  

1 0 ไมมีความเสี่ยง 
2 1  มีความเสี่ยง  
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ดานกายภาพ A B ระดับความเสี่ยง  
( A X  B ) 

 
ไม 
0 

มี 
1 

อาการ หรือ ผลกระทบตอสุขภาพ 

แสงแดดเชน บริเวณเครื่องยนต 
หมอน้ําที่มีอุณหภูมิสูง ในขณะ
ทํางานหรือไม 

3   1 มีผ่ืนคัน แดงบริเวณผิวหนัง 
4   1 เปนตะคริว   บอยๆ    
5   1 อื่นๆระบุ............................... 

3. บริเวณที่ทํางานมีเสียงดังมาก 
(ยืนหางกัน 3 ฟุตแลวพูดคุยกัน
ปกติไมไดยิน ตองตะโกนเสียง
ใหดังจึงจะไดยิน ) 
  

  1   0 ไมมีอาการ   
2   1  รูสึกรําคาญ หงุดหงิด                    
3   1  รูสึกวามีเสียงดังในหู  
4   1 รูสึกเจ็บหู หูอื้อบอยๆ                            
5   1 ทานมีอาการเวียนศีรษะ คล่ืนไสบอยๆ   

1   0  ไมมีความเสี่ยง 
2   1  มีความเส่ียง  

4. งานที่ทานทํามี
แรงสั่นสะเทือนตอกระดูก หรือ
ขอ หรือสวนตางๆของรางกาย
หรือไม 
 

  1   0 ไมมีอาการ   
2   1 อาการชา อวัยวะที่ไดรับความ

ส่ันสะเทือน บอยๆ            
3  1  อาการปวด ตามขอตอของ อวัยวะที่

ไดรับความสั่นสะเทือน บอยๆ            

1  0 ไมมีความเสี่ยง 
2  1  มีความเสี่ยง  

5. ทํางานในบริเวณที่มีความ
เย็นจัด  
( หองเย็น หรือสัมผัสความเย็น) 

  1  0 ไมมีอาการ   
2  1นิ้วมือซีด เล็บมือ เล็บเทา เขียวคล้ํา  
3  1 อื่นๆ ระบุ.......................... 

1  0  ไมมีความเสี่ยง 
2  1  มีความเส่ียง  

6.ทํางานดําน้ํา   1  0ไมมีอาการ   
2  1กลามเนื้อกระตุก แขนขาออนแรง 

หลังจากดําน้ํา 
3  1 ซึมลง พูดจาลําบาก หลังจากดําน้ํา 
4  1 อื่นๆระบุ................................ 

1   0  ไมมีความเสี่ยง 
2   1  มีความเส่ียง  
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2 สภาพการทํางานดานสารเคมีที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  
ดานสารเคมี A B ระดับความเสี่ยง  

( A X  B ) ไม 
0 

มี 
1 

อาการ หรือ ผลกระทบตอสุขภาพ 

1มีการใชและสัมผัสสารเคมี ในการ
ทํางานหรือไม 
ระบุชื่อ สารเคมีที่ใช   
1) ชื่อ............................................ 
ลักษณะของสาร  ของแข็ง     
ของเหลว     กาซหรือไอ   
2) ชื่อ
............................................. 
ลักษณะของสาร  ของแข็ง     
ของเหลว     กาซหรือไอ   

     1   0ไมมีอาการ   
2   1 ผ่ืน บริเวณผิวหนังที่สัมผัส 
3   1 ผิวหนังแหงตกสะเก็ดเปนขุย คัน 
4   1 มีตุมเล็กๆ บริเวณผิวหนังที่สัมผัส 
5   1 อาการระคายเคือง ตา จมูก 
6  1 อาการคลื่นไสอาเจียน 
7  1 วิงเวียน ปวดศีรษะ 
8  1 อื่นๆระบุ................................ 

 1   0  ไมมีความเสี่ยง 
 2   1  มีความเสี่ยง  

2 ทานมีอาการผิดปกติจากการ
สัมผัสฝุน หรือไมมี 
ระบุประเภทฝุนที่สัมผัส 
....................................................
.... 

  1  0ไมมีอาการ   
2  1 ผ่ืนคันตามผิวหนัง เปนประจํา 
3  1 อาการระคายเคือง ตา จมูก บอย ๆ  
4 1 อาการแนนหนาอกหายใจไมสะดวก    

1   0  ไมมีความเสี่ยง 
2   1  มีความเส่ียง  

    
3. สภาพการทํางานทางดานชีวภาพที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  

ดานชีวภาพ A B ระดับความเสี่ยง  
( A X  B ) ไม 

0 
มี 
1 

อาการ หรือ ผลกระทบตอสุขภาพ 

1  ทานเคยถูกสัตวหรือแมลงกัดตอย
ในขณะทํางานหรือไม   

  1   0 ไมมีอาการ   
2   1 มีอาการระบุ............................  

1  0  ไมมีความเสี่ยง 
2  1  มีความเส่ียง  

2  ทานทํางานในสภาพชื้นแฉะมีน้ํา
ขังตลอดเวลาหรือไม 

  1   0ไมมีอาการ   
2   1ผ่ืนคันตามผิวหนังที่ถูกน้ํา 
3   1ผิวหนังบริเวณที่มือ หรือเทาเปอยมี

แผล 

1  0  ไมมีความเสี่ยง 
2  1  มีความเส่ียง  
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4  สภาพการทาํงานทางดานการยศาสตร ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  
ดานการย
ศาสตร  

A B ระดับความเสี่ยง  
( A X  B ) ไม 

0 
มี 
1 

อาการ หรือ ผลกระทบตอสุขภาพ 

1 ในการทํางาน
ทานมีอาการปวด
เมื่อย ตามสวน
ตางของรางกาย
หรือไม 

  1 0ไมมีอาการ   
2 1 มีอาการปวด หรือเมื่อย  ระดับความรุนแรง เล็กนอย ถึง

ปานกลางพอทนได 
3 2 มีอาการปวด หรือเมื่อย  ระดับความรุนแรง จนตองรักษา

หรือตองไปพบบุคลากรทางการแพทย  

1 0  ไมมีความเสี่ยง 
  2 1   มีความเสี่ยงเล็กนอย   
  3 2   มีความเสี่ยงมาก 

 

สรุปโดยภาพรวมในการประเมินสุขภาพผูทํางานกลุมแรงงานในชุมชน 
  มีความเสี่ยงทางสุขภาพจาก     สภาพการทํางาน ดาน..................................................................................  

 ดานพฤติกรรม หรืออื่นๆ ระบุ..................................................................... 
 ควรไดรับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในดาน............................................................................................................ 
 ใหคําแนะนําเรื่อง

................................................................................................................................................... 
 

วัน เดือน ป ที่เก็บขอมูล ................................................................... 
ชื่อผูเก็บขอมูล......................................................................................... 
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ใหระบายสี หรือ วงกลม บริเวณอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ หรือ อุบัติเหตุ หรือ ผลกระทบจากการทํางาน 
 

 
จัดลําดับอวัยวะที่เกิดไดรับผลกระทบบอยที่สุด 3 อันดับแรกในรอบ 1 ป  
1) ระบุอวัยวะที่ไดรับผลกระทบ (โดยระบุตามรหัสที่กํากับไว).........................................   

อาการที่ไดรับหรือปรากฏ      (01) บาดเจ็บ         (02)  ผ่ืน /คัน/แพ      
                                               (03 )  อื่นๆระบุ .............................................................................. 

2) ระบุอวัยวะที่ไดรับผลกระทบ (โดยระบุตามรหัสที่กํากับไว)...............   
อาการที่ไดรับหรือปรากฏ      (01) บาดเจ็บ         (02)  ผ่ืน /คัน/แพ      

                                                               (03 )  อื่นๆระบุ ................................................................................ 
3) ระบุอวัยวะที่ไดรับผลกระทบ (โดยระบุตามรหัสที่กํากับไว).........................................   

อาการที่ไดรับหรือปรากฏ      (01) บาดเจ็บ         (02)  ผ่ืน /คัน/แพ      
                                              (03 )  อื่นๆระบุ ............................................................................. 
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ครั้งที่ 1 2 3 
วัน เดือน ป ที่ตรวจ    
ความดันโลหิต    
น้ําหนัก (ก.ก.)    
สวนสูง (เมตร)    
วัดรอบเอว (เซนติเมตร) 
ชาย<90 ซ.ม. 
หญิง < 80 ซ.ม. 

   

BMI (ก.ก./ม2) 
คาปกติ18.0 – 22.9  

   

CBC.    
Urine exam    
Stool exam    
ถายภาพรังสีทรวงอก 
ขนาดมาตรฐาน 

   

ตรวจการไดยิน    
ตรวจการมองเห็น    
ตรวจสมรรถภาพปอด    
การตรวจรางกายทั่วไป 
 
 
 
 

   

 
ชื่อผูตรวจสุขภาพ..................................................................ตําแหนง.......................................................... 
ผูบันทึกขอมูลการตรวจสุขภาพ.............................................. ตําแหนง……………………………………. 

 

ผลการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ 
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ภาคผนวก 2  
แบบสํารวจสิง่คุกคามและประเมินความเสี่ยง
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แบบสํารวจสิง่คุกคามและประเมินความเสี่ยง 
 

ชื่อกลุมอาชพี/สถานประกอบการ......................................................................................................... 
ที่อยู.................................................................................................................................................. 
ชื่อผูประเมิน.....................................................................วนัทีท่าํการประเมิน..................................... 
จํานวนผูปฏิบัติงานทัง้หมด.............................คน   ชาย...................คน   หญงิ............................คน 
ในบริเวณทีท่าํงานมีเด็ก..................................คน   ผูสูงอายุ..........................คน 
ลักษณะของทีท่ํางาน 

 ทํางานในสถานประกอบการ 
 รวมเปนกลุมอาชีพ ณ สถานที่ใดทีห่นึง่ 
 รับงานไปทําทีบ่าน 
 อ่ืน ๆ ระบ.ุ........................... 

 
ความเปนระเบียบ เรียบรอย ของสถานทีท่ํางาน 

 มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกด ี
 มีความเปนระเบียบเรียบรอย ปานกลาง 
 มีความเปนระเบียบเรียบรอย นอย 
 ควรมีการปรับปรุง 

 
ของเสียหรือขยะจากกระบวนการทํางานมอีะไรบาง............................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
 
ของเสีย/หรือขยะจากกระบวนการทํางาน กําจัดอยางไร.......................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................

RAH สําหรับสอ. 
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ขั้นตอนการทํางาน 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหสิง่คุกคาม 
 
ขั้นตอนการทํางาน สิ่งคุกคามสุขภาพ จํานวน 

ผูปฏิบัติงาน  มี ไมมี 
ข้ันตอนที.่....................................................................................    
กายภาพ แสง    
 เสียงดัง    
 ความรอน    
 ความเย็น    
 ความสัน่สะเทอืนที่มือ/แขน    
 ความสัน่สะเทอืนทัง้ตัว    
 รังสี    
 คลื่นแมเหลก็ไฟฟา    
 ความกดดนัอากาศ    
 อ่ืน ๆ    

ชีวภาพ แบคทีเรีย    
 รา    
 ไวรัส    
 สัตว    
 อ่ืน ๆ    

เคมี ฝุน    
 สารเคมี    
 ระบุ................................................. 

........................................................ 
   

การยศาสตร ทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม    
 ยก/หิ้วของที่มนี้ําหนกัมาก    
 ใชเครื่องมือ/อุปกรณที่ไมเหมาะสม    
 การนัง่/ยืนทํางานเปนเวลานาน    
 ทํางานทาเดิมซ้ํา ๆ     
 อ่ืน ๆ................................. 
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ขั้นตอนการทํางาน สิ่งคุกคามสุขภาพ จํานวน 
ผูปฏิบัติงาน  มี ไมมี 

อุบัติเหตุ สะดุดเนื่องจากพืน้ไมเรียบ    
 ล่ืนเนื่องจากพืน้ลื่น    
 ยานพาหนะ/เครื่องจักรที่เคลื่อนไหว    
 ชิ้นสวน/สวนของเครื่องจักรที่เคลื่อนไหว    
 วัตถ/ุชิน้สวนทีม่ีพื้นผวิที่เปนอันตราย 

(แหลม, คม, ขรุขระ) 
   

 พื้นผวิ/วัสดุ ทีร่อนเย็น    
 งานทีท่ําบนทีสู่ง/ตองปนปาย (อาจตกจาก
ที่สูงได) 

   

 การใชอุปกรณไฟฟา    
 การใชแกสทีม่คุีณสมบัติติดระเบิด/ติดไฟได    
 อ่ืน ๆ......................................................    

จิตวิทยาสังคม ความเครียด    
 ความรุนแรง    
 อ่ืน ๆ......................................................    
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แบบสํารวจสิง่คุกคามและประเมินความเสี่ยง 
 

ขั้นตอนการทํางาน ส่ิงคุกคาม/อุบัติเหตุที่พบ โอกาสที่ส่ิงคุกคาม
จะเกิดอันตราย 
1 = ไมนาเกิด 
2 = เกิดขึ้นไดนอย 
3 = เกิดขึ้นไดมาก 

ระดับความรุนแรงของ
อันตราย 
1 = อันตรายเล็กนอย 
2 = อันตรายปานกลาง 
3 = อันตรายรายแรง 

ระดับความเส่ียง 
(1-5) 

ขั้นตอนที่ 1 
 

    

ขั้นตอนที่ 2 
 

    

ขั้นตอนที่ 3 
 

    

ขั้นตอนที่ 4 
 

    

ขั้นตอนที่ 5 
 

    

ขั้นตอนที่ 6 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
ระดับความเสี่ยง 
1= ความเสี่ยงนอย 
2= ความเสี่ยงทีย่อมรับได 
3= ความเสี่ยงปานกลาง 
4= ความเสี่ยงสูง 
5 = ความเสี่ยงทีย่อมรับไมได 
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สรุปผลการจดัลําดับความเสี่ยง และแนวทางปองกัน ควบคุม และแกไข 
 
ลําดับที ่ ความเสี่ยงทีพ่บ แนวทางปองกัน ควบคุม และแกไข 
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คําอธิบาย 
การประมาณระดับความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกดิ ระดับความรุนแรงของอันตราย 

อันตรายเล็กนอย 
(1) 

อันตรายปานกลาง 
(2) 

อันตรายรายแรง 
(3) 

ไมนาจะเกิด (1) ความเสีย่งเลก็นอย ความเสีย่งที่ยอมรับได ความเสีย่งปานกลาง 
เกิดขึ้นไดนอย (2) ความเสีย่งที่ยอมรับได ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งสงู 
เกิดขึ้นไดมาก (3) ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งสงู ความเสีย่งที่ยอมรับไมได 
 
แผนการควบคุมตามระดับความเสี่ยงอยางงาย 

ระดับความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติและเงือ่นไขเวลา 
เล็กนอย ไมตองดําเนนิการใด ๆ เพิ่มเติม 
ที่ยอมรับได ไมตองมีควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณามาตรการควบคมุเพิ่มเติมอาจจะ        

ทําเมื่อเหน็วา สามารถลดความสูญเสียใหกับสถานประกอบการได การ 
ติดตามตรวจสอบยังคงตองทําเพื่อใหแนใจวาการควบคมุยังคงมีอยูและ       
ใชไดผล 

ปานกลาง จะตองใชความพยายามทีจ่ะลดความเสีย่งลง แตคาใชจายของการปองกนั
ควรจะมีการจํากัด และมกีารพิจารณาอยางรอบคอบ การดําเนนิการจัดหา
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงลง จะตองอยูภายในระยะเวลาที่กําหนดให 
เมื่อความเสี่ยงระดับปานกลางมีความสมัพันธกับอันตรายรายแรง ควรทํา
การประเมนิเพิ่มเติมดวยเทคนิคการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อหา
คาของโอกาสที่จะเกิดอันตรายหรือความเปนไปไดที่จะเกิดอันตรายให
แนนอนหรือแมนยาํขึ้น เพื่อเปนหลกัในการตัดสินความจําเปนในการปรับปรุง
แกไขมาตรฐานการควบคุมตอไป 

สูง ตองลดความเสี่ยงลงกอนจงึเริ่มทํางานได ตองจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม
และเพียงพอเพื่อลดความเสีย่งนั้น ถาความเสี่ยงเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
หรือระหวางการปฏิบัติงาน จะตองมีการแกไขอยางเรงดวน 

ที่ยอมรับไมได งานจะเริ่มหรือทําตอไปไมไดจนกวาจะลดความเสี่ยงลง ถาไมสามารถลด
ความเสีย่งลงได ถึงแมจะใชทรัพยากรอยางไมจํากัดหรืออยางเตม็ที่แลวก็
ตาม ตองหามทํางานตอไปอยางเด็ดขาด 

 



 

 
 

57

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
แบบสํารวจปรับปรุงสภาพการทํางานสําหรับ          

กลุมแรงงานนอกระบบ
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คําชี้แจงแบบสํารวจการปรับปรุงสภาพการทํางานสําหรับกลุมแรงงานนอกระบบ 
 

วิธีใชแบบสํารวจ 
1. ใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่ไดรับอบรมอาชีวอนามัย (อสอช.) หรือแกนนําในอาชีพ 

สํารวจสภาพการทํางานของกลุมอาชีพโดยการสอบถามกลุมผูทํางานในอาชีพนั้นและเดินสํารวจ
ใหทั่วถึงสถานที่ทํางาน 

2. วิธีการใชใหทําเครื่องหมาย √ ลงใน        ภายใตขอความ “ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงหรือไม” ดังนี้  
 “ไมมี” หมายถึง ในสถานที่ทํางานมีมาตรการนั้นไดดําเนินการไปแลวหรือไมมี

ความจําเปนตองปรับปรุงแกไข 
 “มี” หมายถึง พบวามาตรการดังกลาวมีประโยชนและใหอธิบายขอเสนอแนะ

เพื่อบริเวณที่จะทําการปรับปรงลงในชองหายเหตุ 
 “ปรับปรุงโดยเร็ว” หมายถึง มาตรการที่พบวา “มี” นั้นมีความสําคัญและจําเปนเรงดวนที่ควร  

ใหมีการปรับปรุงโดยเร็ว 
 

3. กอนสิ้นสุดการสํารวจ ใหตรวจดูวาไดเครื่องหมาย √ ใน        เรียบรอยทุกขอ 
4. แบบสํารวจการปรับปรุงสภาพการทํางานสําหรับแรงงานนอกระบบนี้ไดรับการพัฒนามาจากแบบ

สํารวจการปรับปรุงสภาพการทํางานสําหรับงานภาคเกษตร (WIND) งานผูทํางานที่บาน (WISH) 
และปรับใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานของกลุมแรงงานนอกระบบที่เปนผูประกอบอาชีพใน
ชุมชน สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมขอขอบคุณองคกรแรงงานระหวางประเทศ 
(ILO) และสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน กระทรวงแรงงานมา ณ โอกาสนี้ดวย
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แบบสํารวจการปรับปรุงสภาพการทํางาน 
การจัดเก็บและยกเคลื่อนยายวัสดุ 

1.จัดเสนทางการเดินของคนและการเคลื่อนยายวสัดุใหอยู
ในสภาพดีและไมมสีิ่งกีดขวางขณะทํางาน 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 
 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
2.ใชชั้นวางของแบบหลายชั้นหรือหิ้งเก็บของใกลกบั
บริเวณทํางานโดยใชเก็บวัสดุเครื่องมอืเครื่องใชหรือ
ผลผลิต 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
3.ใชรถเขน็ รถลาก พาหนะ หรืออุปกรณทุนแรงในการขน
ยายวัสดุหนกั 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

การออกแบบสถานที่ทํางานและเครื่องมือที่ใชงาน 
4.ปรับระดับความสงูในการทํางานใหอยูที่ระดับขอศอก
หรือตํ่ากวาระดับขอศอกเล็กนอย 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
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5.จัดหาเกาอ้ีหรือมานั่งทีม่ีความมั่นคงและพนกัพงิหลังที่
แข็งแรง 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
6.เลือกวิธีทาํงานทีส่ามารถสลับกันระหวางการยืนทํางาน
และนั่งทาํงาน และหลีกเลี่ยงทาทางการทํางานที่ตองกมตัว
หรือนั่งบนพืน้ใหมากที่สดุเทาที่จะทาํได 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
7.วางเครื่องมือ และวสัดุที่ใชงานบอยครั้งไวในระยะที่หยิบ
งานไดงาย 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
8.เลือกใชเครื่องมือที่ตองออกแรงนอย 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
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9.จัดที่เก็บเฉพาะใหเครื่องมือแตละชิน้ 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

ความปลอดภัยเครื่องจักร 
10.เลือกใชเครื่องจักรที่ปลอดภัยและหมั่นบํารงุรักษา
เครื่องจักรอยางสมํ่าเสมอ 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
11.ติดต้ังอุปกรณปองกันอันตรายหรือการดที่เหมาะสมเพื่อ
ปองกันอันตรายจากสวนที่เคลื่อนไหวไดของเครื่องจักร 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
12.ใชอุปกรณปอนชิ้นงานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายและเพิ่มประสิทธภิาพในการทาํงาน 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
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13.ติดต้ังปุมหรือสวิตชฉุกเฉินที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
และติดฉลากภาษาไทยกาํกับที่ปุมหรอืสวิตซนั้น 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
14.ตรวจสอบวาการใชไฟฟาเครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟาตอง
เปนไปอยางปลอดภัย 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

สภาพแวดลอมในการทํางานและควบคุมอันตราย 
15.เพิ่มการระบายอากาศตามธรรมชาติเพื่อปรับ
สภาพแวดลอมภายในหองใหดีขึ้น 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
16.ใชประโยชนจากแสงสวางธรรมชาติและกําแพงที่มีสี
ออนเพื่อทําใหบริเวณสถานที่ทํางานสวางขึ้น 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

17.หลีกเลี่ยงการอยูในสภาพอากาศรอนหรือหนาวเกินไป  
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ติดตอกันเปนเวลานาน 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 
O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
18.เลือกใชสารเคมีที่ไมเปนอันตรายตอคนและใชใน
ปริมาณนอยที่สุด 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
19.เก็บสารเคมีที่ใชใหอยูในสถานทีท่ี่ปลอดภัย 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
20.ติดปายชือ่สารเคมีที่ใชงานทกุชนดิ 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
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21.หาวธิีกาํจดัขวดและกระปองที่ใสสารเคมีและสารเคมีที่
หมดหรือไมใชแลวอยางปลอดภัย 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 

22.เก็บรวบรวมขอมลูความปลอดภัย(ฉลาก/แผนแนะนํา
การใชงาน) เชน การใชสารเคมีทางการเกษตรอยาง
ปลอดภัยและเผยแพรแกเพื่อนรวมงาน/สมาชิกกลุมอาชีพ 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย 
23.จัดน้ําด่ืมสะอาดและเครื่องด่ืมตางๆ ใหเพยีงพอแก
สมาชกิ/เพื่อนรวมงาน 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
24.ลางทําความสะอาดหองสวมเปนประจําสม่ําเสมอและจัดใหมี
สบูเพื่อทําความสะอาด โดยจัดไวใกลบริเวณที่ทํางาน 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
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25.จัดใหมีมุมพักผอน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และมุม
รับประทานอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ แยกเปนสัดสวนออกจาก
บริเวณพื้นที่ทํางาน เพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
26.จัดใหมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่
เหมาะสม เชน เสื้อผา ถุงมือนิรภัย รองเทานิรภัย รองเทาบูท 
หมวก เพื่อปองกันการบาดเจ็บและสัมผัสสารอันตรายตางๆ 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
27.จัดใหมีอุปกรณการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
28.ดูแลเด็ก  ๆใหปลอดภัยและหางไกลจากโรคหรืออุบัติเหตุ 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
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การจัดรูปแบบการทํางาน 
29.วางแผนผงัการทาํงานที่เหมาะสม เพื่อลดระยะทางใน
การขนยายวสัดุ 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 
30.จัดใหทีชวงเวลาพักสัน้ๆ บอยครั้งระหวางเวลาทํางาน 
ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือไม 

 

O ไมมี O มี O ปรับปรุงโดยเร็ว 
หมายเหต ุ: ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก 4 
ทะเบียนรายชือ่ อสอช.
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ทะเบยีนรายชือ่ อสอช. พื้นที.่..................................ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด................................. 
 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล อาย ุ อาชีพหลัก อาชีพรอง(ถามี) ระดับการศึกษา อสม./ป แกนนาํชุมชน/ป หมายเหต/ุที่อยู 
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ภาคผนวก 5 
แบบติดตามสนับสนนุการดาํเนินงาน              

ของอาสาสมัครอาชีวอนามยัในชุมชน (อสอช.)
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แบบติดตามสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมคัรอาชีวอนามัยในชุมชน(อสอช.) 
โครงการจัดบริการอาชีวอนามัยในหนวยบรกิารสาธารณสุขสําหรับแรงงานนอกระบบ 

โดยการสนับสนุนของแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
----------------------------------------------- 

คําชี้แจง    ใหผูประเมนิ/ติดตาม สังเกต สัมภาษณและขอดูเอกสารและบันทกึตางๆ ประกอบการพิจารณา 
 
สวนที่1 ขอมลูทั่วไป 
ผูใหขอมูล  ชือ่-สกุล .......................................................................................................... 
                เพศ................  อายุ.............................  ระดับการศึกษา ................................. 
                สถานที่ หมูบาน......................... ตําบล.........................  อําเภอ......................... 
                จงัหวัด.............................................................................................................. 
                เปน อสอช. เมื่อ.................................. ระยะเวลาที่ทาํงานเปน อสอช................... 

    อาชพีทีท่าํงานอยูในปจจบัุน................................................................................. 
                จาํนวนสมาชิกทีอ่ยูในความดแูล....................................................................... 
                อาชีพของสมาชกิ............................................................................................... 
 
สวนที่ 2 ขอมูลการปฏบัิติงานในปจจบัุนของ อสอช. 
   หลงัจากการอบรมแลว โปรดระบุการดําเนินงานที่ผานมาในฐานะของ อสอช.   
   2.1 กิจกรรมดานการใหความรู 

เรื่อง กลุมเปาหมาย/ผูรับความรู จํานวน 
__________________________ __________________________________ ________ 
__________________________ __________________________________ ________ 
__________________________ __________________________________ ________ 
__________________________ __________________________________ ________ 
__________________________ __________________________________ ________ 

  
2.2 กิจกรรมดานการเฝาระวงัสุขภาพ 

..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................    
 
 

เลขที่ .......................... 
สอ. ... ......................... 
เขต.............................. 
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2.3 กิจกรรมดานการเก็บขอมูล 
..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................   
..........................................................................................................................................  

2.4  อ่ืนๆ 
..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................   
..........................................................................  

 
สวนที่ 3 ขอมูลเพื่อการตดิตามสนับสนุน 
สวนที่ 3.1     ความรูในการปฏิบัติงานของ อสอช.  
     3.1.1  ทานตองการความรูในเรื่องใดเพิม่เติมเพื่อการดําเนนิงาน / การดูแลเฝาระวังสุขภาพ
สมาชิกในกลุมอาชีพหรือไม    
               ไมตองการ   
                                ตองการ   โปรดระบุเร่ือง เรียงตามความสาํคัญ  3 ลําดับ 
                          เร่ืองที่ 1 ............................................................................... 
              เร่ืองที ่2 ............................................................................... 
              เร่ืองที ่3 ............................................................................... 
สวนที่ 3.2  ความตองการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของ อสอช. 

     3.2.1 ทานตองการใหมีการสนับสนุนในเรื่องใดเพิม่เติมเพื่อการดําเนินงาน/การดแูลเฝาระวัง
สุขภาพสมาชกิในกลุมอาชีพหรือไม    
              ไมตองการ   
                                ตองการ โปรดระบุส่ิงที่ตองการ เรียงตามความสาํคัญ  5 ลําดับ 
                          1. ............................................................................................ 
               2. ............................................................................................. 
              3. ............................................................................................. 
   4. ............................................................................................. 
              5. ............................................................................................. 
 

----------------------------ขอขอบคุณในความรวมมือ---------------------------- 
ผูบันทกึ..................................................................วนัที่......................................................... 
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ภาคผนวก 6 

แบบประเมินการปฏบัิติงาน  
เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสอช. (รายบุคคล) 

สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข 
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แบบประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อการพฒันาศักยภาพ อสอช. สาํหรับเจาหนาที่สาธารณสขุ 
 

คําชี้แจง  แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่สาธารณสุขนําไปใชเพื่อติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครอาชีวอนามัย ในชุมชน(อสอช.)  ที่ผานการอบรมเพื่อใชขอมูลในการพัฒนา
ศักยภาพของ อสอช.อยางตอเนื่อง โดยนําไปใชประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะเพื่อการพัฒนา เชน     
ทุก 3 หรือ 6 เดือนโดยอาจสอบถามหรือให อสอช. ประเมินตนเอง 
 

ชื่อหนวยงาน/สถานีอนามัย........................................   ชื่อเจาหนาที่ผูดูแล/พี่เลี้ยง............................... 
ชื่อ อสอช…………………………………….อาชีพ....................................................................... 
เพศ................  อาย.ุ............................  ระดับการศึกษา ................................. 
ที่อยู .................  หมูบาน...........................   อําเภอ.............................. จงัหวัด................................ 
จํานวนสมาชกิที่อยูในความดูแล..............................คน 
อาชีพของสมาชิก............................................................................................................................. 
ระดับขั้นตน 

สมรรถนะที่คาดหวัง/ควรม ี

ผลการปฏิบัติจริง 

ส่ิงที่ตองการพฒันา 

หมายเหต ุ
(ขอให เจาหนาที่บันทึก
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ก า ร
ดําเนินงานของ อสอช. วา
มีความสามารถตามที่
ประเมิน) 

ดําเนินการได ตองปรับปรุง 

 ระดับขั้นตน 
      1.1 มีความรูเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในการทาํงานของกลุม
อาชีพ 

    
 

      1.2 สามารถระบุความเสี่ยง
จากการทาํงานในกลุมอาชพี 

    

      1.3 สามารถถายทอดความรู
หรือสาธิตเกีย่วกับการลดความ
เสี่ยงจากการทํางานใหสมาชิก
กลุมอาชพี  
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สมรรถนะที่คาดหวัง/ควรม ี

ผลการปฏิบัติจริง 

ส่ิงที่ตองการพฒันา 

หมายเหต ุ
(ขอให เจาหนาที่บันทึก
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ก า ร
ดําเนินงานของ อสอช. วา
มีความสามารถตามที่
ประเมิน) 

ดําเนินการได ตองปรับปรุง 

      1.4 ใหคําแนะนําในการแกไข
ปญหาอาชีวอนามัยเบื้องตนเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการทํางานของ
กลุมอาชีพ เชน การจัดสถานที่
ทํางานใหเรียบรอยหรือปลอดภัย 

    

 
ระดับขั้นที่ 2 

สมรรถนะที่คาดหวัง/ควรม ี

ผลการปฏิบัติจริง 

ส่ิงที่ตองการพฒันา 

หมายเหต ุ
(ขอให เจาหนาที่บันทึก
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ก า ร
ดําเนินงานของ อสอช. วา
มีความสามารถตามที่
ประเมิน) 

ดําเนินการได ตองปรับปรุง 

 ระดับขั้นที ่2 
      2.1 เฝาระวังสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมในการทํางาน (การ
คนหา ประเมิน ติดตามปญหา
ดานสุขภาพ การเจ็บปวยจาก
การทํางานและความเสี่ยงใน
การทํางานของกลุมอาชีพ) 

    

      2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูและมี
การหาความรูใหมๆทางอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
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สมรรถนะที่คาดหวัง/ควรม ี

ผลการปฏิบัติจริง 

ส่ิงที่ตองการพฒันา 

หมายเหต ุ
(ขอให เจาหนาที่บันทึก
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ก า ร
ดําเนินงานของ อสอช. วา
มีความสามารถตามที่
ประเมิน) 

ดําเนินการได ตองปรับปรุง 

      2.3 สรางและขยายเครือขาย
ความปลอดภัยในการทํางาน
ของกลุมอาชีพ(ทั้งในและนอก
กลุมอาชีพ) 

    

      2.4 ผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่นในข้ันตอนการทํางาน
ของกลุมอาชีพ  เพื่อลดความ
เสี่ยงในการทํางาน 

    

 
ระดับขั้นที่ 3 

สมรรถนะที่คาดหวัง/ควรม ี

ผลการปฏิบัติจริง 

ส่ิงที่ตองการพฒันา 

หมายเหต ุ
(ขอให เจาหนาที่บันทึก
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ ก า ร
ดําเนินงานของ อสอช. วา
มีความสามารถตามที่
ประเมิน) 

ดําเนินการไดดี ตองปรับปรุง 

 ระดับขั้นที่ 3 
      3.1 ใฝ รูและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 

    

      3.2 เปนปราชญชาวบานใน
การใหความรูเร่ืองอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในกลุ ม
อาชีพ 
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ภาคผนวก 7 
แบบประเมินการปฏบัิติงาน 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสอช. (แบบสรุปภาพรวม)  
สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข
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แบบประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อการพฒันาศักยภาพ อสอช. สาํหรับเจาหนาที่สาธารณสขุ (แบบสรุปภาพรวม) 
 
 

ชื่อหนวยงาน/สถานีอนามัย..................................................    ประเมนิครั้งที.่.........      วนัที่ประเมิน........................  ชื่อผูประเมิน............................................. 
ที่อยู ..............................  หมูบาน....................................   อําเภอ................................ จงัหวัด............................. 
ลํา
ดับ 
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
อสอช. ในพื้นที ่

กลุม
อาชีพ 

ความสามารถ/สมรรถนะที่มี (ทําเครื่องหมาย / ในชองสมรรถนะที่มี) หมายเหตุ 
ระดับที่1* ระดับที่ 2* ระดับที่ 3* 
มีความรู
เกี่ยวกับ
ความ
เสี่ยงใน
การ
ทํางาน 

ระบุ
ความ
เสี่ยงจาก
การ
ทํางาน 

ถายทอด
ความรู
เพื่อลด
ความ
เสี่ยงใน
การ
ทํางาน 

สาธิต
การลด
ความ
เสี่ยง
จากการ
ทํางาน 

จัดการ
แกไข
ปญหา     
อาชีวอนา-
มัยเบื้องตน
เพื่อลด
ความเสี่ยง
ในการ
ทํางาน 

เฝาระวัง 
สุขภาพและ
สิ่งแวดลอม 
(การคนหา 
ประเมิน 
ติดตาม
ปญหาดาน
สุขภาพ 
การจาก
การทํางาน 

สรางและ
ขยาย
เครือขาย
ความ
ปลอดภัย
ในการ
ทํางานของ
กลุมอาชีพ
(ทั้งในและ
นอกกลุม
อาชีพ) 

สราง
แรงจูงใจ
ให
เครือขาย
มี
ศักยภาพ
ในการ
ทํางาน 

แลกเปลี่ยน
เรียนรูและมี
การหาความรู
ใหมๆทาง 
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัยใน
การทํางาน 

ผสมผสาน
ภูมิปญญา
ทองถิ่นใน
ขั้นตอนการ
ทํางานของ
กลุมอาชีพ 
เพื่อลด
ความเสี่ยง
ในการ
ทํางาน 

ใฝรูและ
เรียนรู
อยาง
ตอเนื่อง 

เปน
ปราชญ
การเรียนรู
เพื่อความ
ปลอดภัย
ในการ
ทํางานใน
ทองถิ่น 

 

                
                
                
                
                
                

หมายเหตุ * อางอิงจากศุนยยุทธศาสตรวิชาการภาคเหนือ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
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ภาคผนวก  8 
บันทึกขอมูลการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยของกลุมอาชีพ 
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บันทึกขอมูลการบาดเจ็บหรอืการเจ็บปวยของกลุมอาชีพ 
 
ชื่อกลุมอาชีพ................................................................................                           ลักษณะงาน/ ผลผลิต ..................................................... 
ชื่อ ผูนํา/ประธาน กลุม ...................................................................              จํานวนสมาชิก ...................................... คน    
ที่อยู    .......................................            หมูบาน.......................................               อําเภอ..............................         จังหวัด    ..................................... 
 
             จํานวนผูมี
อาการ 

จํานวนผูมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในแตละเดือน   ป พ.ศ.  ............................ หมายเหต ุ

อาการสําคัญที่พบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
1. ...............................               
2. ................................               
3.  ...............................               
4.  ................................               
5. ................................               

รวม               
ชื่อ อสอช. ผูรวบรวม / บันทึกรายงาน .........................................................                   ชื่อสถานีอนามัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ .............................................................................. 
 
คําอธิบายการใชงาน :  สําหรับกลุมอาชีพ   แบบบันทึกขอมูลนี้  สามารถนําไปขยายขนาดใหใหญขึ้นเทาแผนปาย  แลวนําไปติดที่สถานที่ทํางานในแตละแหง  หรือในแตละกลุมอาชีพ  เพื่อ
บันทึกขอมูลจํานวนผูมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่สําคัญและพบบอยในกลุมผูทํางานซึ่งไดขอมูลจากการประชุมกลุมรวมกัน   เพื่อเปนแสดงขอมูลใหเห็นโดยทั่วกันเปนการเฝาระวังจํานวนผูมี
อาการเจ็บปวยที่สําคัญในกลุมอาชีพ  โดยเขียนหมายเลขจํานวนคนที่เจ็บปวยหรือขีดเครื่องหมาย / แทนจํานวนคน 1 คน ในแตละเดือน 
                สําหรับ อสอช./ผูนํากลุม  สามารถนําขอมูลจากแบบบันทึกนี้ ในแตละสถานที่ทํางานและแตละกลุมอาชีพ รวบรวมสงใหเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ของตนเปน
รายเดือนเพื่อนาํไปวางแผนการใหความรู คําแนะนํา  การใหสุขศึกษา และวางแผนการจัดบริการอาชีวอนามัยที่สอดคลองกับความตองการและรายงานการเจ็บปวยตอไป 

 
(ตัวอยาง) 
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บันทึกขอมูลการบาดเจ็บหรอืการเจ็บปวยของกลุมอาชีพ 
ชื่อกลุมอาชีพ.................เฟอรนิเจอร.............................                              ลักษณะงาน/ ผลผลิต ..........ทําเฟอรนิเจอรไม........................ 
ชื่อ ผูนํา/ประธาน กลุม ............นาย ก. .............................                           จํานวนสมาชิก ...........10.................. คน 
ที่อยู    ........25...................            หมูบาน.........หมู 1 ................               อําเภอ...เมือง...........         จังหวัด    ...........เชียงราย............... 
 
             จํานวนผูมี
อาการ 

จํานวนผูมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในแตละเดือน   ป พ.ศ.  .......2552........... หมายเหต ุ

อาการสําคัญที่พบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. สิ่วบาดมือ 5 6            
2. คันตามผิวหนัง 6 6            
3.  ไอจากฝุนไม 2 3            
4.  ................................              
5. ................................              

              
ชื่อ อสอช. ผูรวบรวม / บันทึกรายงาน ..............นาย ข............                               ชื่อสถานีอนามัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ..............สอ.บาน เมือง..................................... 
 
คําอธิบายการใชงาน :  สําหรับกลุมอาชีพ   แบบบันทึกขอมูลนี้  สามารถนําไปขยายขนาดใหใหญขึ้นเทาแผนปาย  แลวนําไปติดที่สถานที่ทํางานในแตละแหง  หรือในแตละกลุมอาชีพ  เพื่อ
บันทึกขอมูลจํานวนผูมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่สําคัญและพบบอยในกลุมผูทํางานซึ่งไดขอมูลจากการประชุมกลุมรวมกัน   เพื่อเปนแสดงขอมูลใหเห็นโดยทั่วกันเปนการเฝาระวังจํานวนผูมี
อาการเจ็บปวยที่สําคัญในกลุมอาชีพ  โดยเขียนหมายเลขจํานวนคนที่เจ็บปวยหรือขีดเครื่องหมาย / แทนจํานวนคน 1 คน ในแตละเดือน 
                สําหรับ อสอช./ผูนํากลุม  สามารถนําขอมูลจากแบบบันทึกนี้ ในแตละสถานที่ทํางานและแตละกลุมอาชีพ รวบรวมสงใหเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ของตนเปน
รายเดือนเพื่อนาํไปวางแผนการใหความรู คําแนะนํา  การใหสุขศึกษา และวางแผนการจัดบริการอาชีวอนามัยที่สอดคลองกับความตองการและรายงานการเจ็บปวยตอไป 



 

 
 

81

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  9 
แบบการติดตามผลการแกไขความเสี่ยงในการทาํงาน 

สําหรับ อสอช.
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(ราง) แบบการติดตามผลการแกไขความเสี่ยงในที่ทํางาน สําหรับ อสอช. 
ชื่อกลุมอาชีพ.................................................................                              ลักษณะงาน/ ผลผลิต ..................................................... 
ชื่อ ผูนํา/ประธาน กลุม ...................................................................             จํานวนสมาชิก ...................................... คน  จํานวน อสอส. ...................................คน 
ที่อยู    .......................................            หมูบาน.......................................               อําเภอ..............................         จังหวัด    ..................................... 
ความเสี่ยง/อันตรายจาก
การทํางานสําคัญที่พบ 

ผลการปรับปรุงแกไข ในแตละเดือน   ป พ.ศ.  ............................ หมายเหต ุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

1. ...............................               
2. ................................               
3.  ...............................               
4.  ................................               
5. ................................               

รวม               
หมายเหตุ    X  ยังไมไดปรับปรุงแกไข 
   √  ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว 
 
ชื่อ อสอช. ผูรวบรวม / บันทึกรายงาน ......................................................... วันที่...................................... ชื่อสถานีอนามัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ...................................................... 
 
คําอธิบายการใชงาน :  สําหรับกลุมอาชีพ   แบบบันทึกขอมูลนี้  สามารถนําไปขยายขนาดใหใหญขึ้นเทาแผนปาย  แลวนําไปติดที่สถานที่ทํางานในแตละแหง  หรือในแตละกลุมอาชีพ  เพื่อ
บันทึกขอมูลอันตราย/ความเสี่ยงที่สําคัญและพบบอยในกลุมผูทํางานซึ่งไดขอมูลจากการประชุมกลุมรวมกัน   เพื่อเปนแสดงขอมูลใหเห็นโดยทั่วกันเปนการแสดงผลการปรับปรุงแกไขอันตราย/
ความเสี่ยงที่สําคัญในกลุมอาชีพ  โดยเขียนใชสีแดงและสมแสดงอันตรายที่ยังคงมีอยูในที่ทํางานหรือสีเขียวแสดงความปลอดภัยที่มีจากการปรับปรุงสภาพการทํางานตางๆแลว  
                สําหรับ อสอช./ผูนํากลุม  สามารถนําขอมูลจากแบบบันทึกนี้ ในแตละสถานที่ทํางานและแตละกลุมอาชีพ รวบรวมสงใหเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ของตนเปน
ราย 6เดือนเพื่อนําไปวางแผนการใหความรู คําแนะนํา  การใหสุขศึกษา และวางแผนแกไขปญหาความเสี่ยงที่สอดคลองกับความตองการตอไป 
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(ตัวอยาง) 
แบบการติดตามผลการแกไขความเสี่ยงในที่ทํางาน สําหรับ อสอช. 

ชื่อกลุมอาชีพ.................เฟอรนิเจอร.............................                              ลักษณะงาน/ ผลผลิต ..........ทําเฟอรนิเจอรไม........................ 
ชื่อ ผูนํา/ประธาน กลุม ............นาย ก. .............................                           จํานวนสมาชิก ...........10.................. คน  จํานวน อสอส. ...................................คน 
ที่อยู    ........25...................            หมูบาน.........หมู 1 ................               อําเภอ...เมือง...........         จังหวัด    ...........เชียงราย............... 
ความเสี่ยง/อันตรายจาก
การทํางานสําคัญที่พบ 

ผลการปรับปรุงแกไข ในแตละเดือน   ป พ.ศ.  ............................ หมายเหต ุ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

1. ฝุนไม X X X √           
2. เครื่องมือมีคม X X √ √           
3. ระบบไฟฟา X X √ √           
4.  ................................               
5. ................................               

รวม               
หมายเหตุ    X  ยังไมไดปรับปรุงแกไข 
   √  ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว 
 
ชื่อ อสอช. ผูรวบรวม / บันทึกรายงาน ......................................................... วันที่...................................... ชื่อสถานีอนามัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ...................................................... 
 
คําอธิบายการใชงาน :  สําหรับกลุมอาชีพ   แบบบันทึกขอมูลนี้  สามารถนําไปขยายขนาดใหใหญขึ้นเทาแผนปาย  แลวนําไปติดที่สถานที่ทํางานในแตละแหง  หรือในแตละกลุมอาชีพ  เพื่อ
บันทึกขอมูลอันตราย/ความเสี่ยงที่สําคัญและพบบอยในกลุมผูทํางานซึ่งไดขอมูลจากการประชุมกลุมรวมกัน   เพื่อเปนแสดงขอมูลใหเห็นโดยทั่วกันเปนการแสดงผลการปรับปรุงแกไขอันตราย/
ความเสี่ยงที่สําคัญในกลุมอาชีพ  โดยเขียนใชสีแดงและสมแสดงอันตรายที่ยังคงมีอยูในที่ทํางานหรือสีเขียวแสดงความปลอดภัยที่มีจากการปรับปรุงสภาพการทํางานตางๆแลว  
                สําหรับ อสอช./ผูนํากลุม  สามารถนําขอมูลจากแบบบันทึกนี้ ในแตละสถานที่ทํางานและแตละกลุมอาชีพ รวบรวมสงใหเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ของตนเปน
ราย 6เดือนเพื่อนําไปวางแผนการใหความรู คําแนะนํา  การใหสุขศึกษา และวางแผนแกไขปญหาความเสี่ยงที่สอดคลองกับความตองการตอไป 
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คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 
นพ.สมเกยีรติ  ศิริรัตนพฤกษ            หัวหนาโครงการจัดบริการอาชีวอนามยัในหนวยบริการสาธารณสุข 

    สําหรับแรงงานนอกระบบ                                                       
                                                     สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  
 
คณะผูจัดทํา 
น.ส.เพ็ญศรี  อนันตกุลนธ ี     สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม  
นางจุไรวรรณ  ศิริรัตน      สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม  
น.ส.จิราพร  เงินแจม       ผูประสานงานโครงการฯ 
 
 




