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คูม่อื 
ผูน้ ำกบักำรพฒันำ
คุณภำพชวีติแรงงำน

นอกระบบ 

สมำคมวถิทีำงเลอืก 
เพือ่กำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื 

แผนงำน 
พฒันำคณุภำพชวีติแรงงำน 

ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุน 
กำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ 

   โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าและกลไกการน านโยบาย                                     

      การสรา้งเสรมิสขุภาวะสูก่ารปฏบิตัริะดบัจงัหวดั 

 

กำรสง่เสรมิสุขภำพและป้องกนัโรคทีเ่กดิจำกกำรท ำงำน 



2 
 

คู่มือผูน้ ำกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบฉบับนี้        
ไดป้ระมวล ปรบัปรุงและพฒันำขึน้จำกตน้ทุนกำรพฒันำคุณภำพ
ชวีติแรงงำนนอกระบบ รว่มกบัภำคเีครอืข่ำยทัง้ทีเ่ป็นหน่วยงำนหรอื
องคก์รภำคประชำสังคม ที่มีนโยบำยและเป้ำหมำยขององคก์ร
เกีย่วขอ้งกบักำรพฒันำคุณภำพชวีิตแรงงำน  สถำบนักำรศึกษำ 
นักวิชำกำรอิสระ ผูน้ ำและองคก์รแรงงำนนอกระบบ ตำมแผนกำร
พัฒนำคุณภำพชวีิตแรงงำน ซ ึง่ไดร้บักำรสนับสนุนจำกกองทุน

สนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ (สสส.) มำตัง้แต่ปี 2547 จนถงึปัจจุบนั เพือ่ใหม้ชีดุควำมรู ้
เคร ือ่งมือ(สื่อ/อุปกรณ)์ รวมถึงบุคลำกรที่มีศกัยภำพ เป็นกลไกขบัเคลื่อนและพัฒนำ
คุณภำพชวีิตแรงงำนนอกระบบใหเ้ป็นที่รูจ้กัในสงัคมไทย มีศกัยภำพในกำรพฒันำตนเอง 
ชมุชน/ทอ้งถิน่ สงัคม รวมถึงกระบวนกำรทำงนโยบำยทีจ่ะสนับสนุนใหแ้รงำนนอกระบบมี
โอกำส มีพืน้ที ่ในกำรพฒันำตนเอง กลุ่ม/เครอืข่ำย พฒันำงำนเพือ่กำรมคีุณภำพชวีติทีด่ี
รว่มกนั ทัง้ในมติกิำรคุม้ครอง ส่งเสรมิ และพฒันำในสีป่ระเด็นหลกัคอื ดำ้นสทิธแิละนโยบำย
เพื่อกำรคุม้ครอง ส่ง เสร ิมและพัฒนำ ดำ้นสุขภำพ ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน                      
ดำ้นหลกัประกนัทำงสงัคม  ดำ้นผูน้ ำและควำมเป็นองคก์ร โดยเจตนำรมณข์องกำรพฒันำ
คู่มอืนีข้ึน้มำ เพือ่ใชเ้ป็นคู่มือกลำงในกำรศกึษำ เรยีนรูก้ระบวนกำรพฒันำผูน้ ำแรงงำนนอก
ระบบ ตัง้แต่กำรรูจ้กัตวัตนกำรสรำ้งกำรรบัรูแ้ละเขำ้ใจของสงัคมในฐำนะทีเ่ป็นคนท ำงำน มี
อำชพีและรำยได ้เชน่เดยีวกบักลุ่มแรงงำนในระบบทีท่ ำงำนในสถำนประกอบกำร  จนถงึกำร
มีนโยบำยเพื่อกำรคุม้ครอง ส่งเสรมิและพฒันำ ซ ึง่แผนงำนพฒันำคุณภำพชวีิตแรงงำน            
นอกระบบไดน้ ำไปทดลองใชร้ะหว่ำงกำรด ำเนินงำนปี 2560 เพื่อสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 
ทศันคต ิและทกัษะเบือ้งตน้ในกำรจดักำรควำมเสีย่งและสรำ้งควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน        
กำรจดัสวสัดกิำรเพื่อลดควำมเสีย่งและสรำ้งเสรมิอำชวีอนำมยัของสมำชกิ, กำรวำงแผน
ปฏิบตัิกำรเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำที่ส่งผลต่อคุณภำพชวีิตและกำรประกอบอำชพี 
รวมทัง้กำรพัฒนำศกัยภำพผูน้ ำใหส้ำมำรถน ำกระบวนกำรและสรำ้งกำรเปลี่ยนแปลง           
แก่สมำชกิและเครอืข่ำยแรงงำนนอกระบบใหส้ำมำรถลงมือปฏิบตัิ กำรปรบัเปลี่ยนตน                    
เพือ่กำรมคีณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ทัง้ดำ้นกำยภำพ และสขุภำพทำงกำยและจติใจ 

           ผูจ้ดัท ำขอขอบคณุผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรน ำไปทดลองใช ้ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะ
เพือ่ปรบัแกไ้ขและพฒันำเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิำพมำกขึน้และสำมำรถน ำไปใชแ้ละเผยแพร่
ต่อไป และคำดหวงัหวงัว่ำคู่มือฉบบันีจ้ะเกดิประโยชนต์่อกำรพฒันำคุณภำพชวีติแรงงำน
นอกระบบรว่มกนัตอ่ไป 

สมาคมวถิทีางเลอืกเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
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       คู่มือ  : ผูน้ ำกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตแรงงำน         
นอกระบบ เป็นผลงำนที่ไดจ้ำกกระบวนกำรหน่ึงในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพฒันำศกัยภำพผูน้ ำและกลไกกำรน ำ
นโยบำยเพื่อกำรสรำ้งเสรมิสุขภำวะกลุ่มแรงงำฯนอกระบบสู่
กำรปฏบิตัริะดบัจงัหวดั โดยไดร้วบรวม วเิครำะหบ์ทเรยีน องค ์
ควำมรู ้ประสบกำรณ์ต่ำงๆที่ไดจ้ำกจำกกำรด ำเนินงำน
แผนงำนพฒันำคุณภำพชวีติแรงงำนในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 
โดยกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ (สสส .)   รวมทัง้ได ้
ระดมควำมเห็นรว่มทัง้จำกผูน้ ำแรงงำนนอกระบบทีม่บีทบำทและ มสี่วนรว่มในกำรด ำเนินงำน
มำตัง้แต่เร ิม่ตน้จนถึงปัจจุบัน  นักพัฒนำและเครอืข่ำยนักวิชำกำรที่ร ่วมพัฒนำคู่มือ 
หลกัสูตรต่ำงๆ จำกน้ันจึงน ำไปทดลองใช/้ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบับรบิทพืน้ที่ ผูน้ ำและ
สถำนกำรณ ์โดยพิจำรณำถึงควำมถูกตอ้งตำมหลกัวิชำกำรควบคู่ไปดว้ย เพื่อใหเ้กิด
ขอ้สรุปจำกกำรเรยีนรูท้ ั้งเชงิปฏิบัติและกำรไดค้วำมรูท้ี่ถูกตอ้งจำกหลำยๆชุดควำมรู ้
ประสบกำรณ ์รวบรวมใหม้ำอยู่ในชดุเดยีวกนั ตำมกรอบคดิกำรพฒันำคุณภำพชวีติแรงงำน
นอกระบบ ทีป่ระกอบดว้ย 4 ชดุกำรเรยีนรู ้ไดแ้ก่ (1)  ตวัตน นโยบำย สทิธ/ิหนำ้ทีเ่พือ่กำร
เขำ้ถงึสทิธแิละบรกิำร  (2) หลกัประกนัทำงสงัคมส ำหรบัแรงงำนนอกระบบ (3) กำรส่งเสรมิ
สุขภำพและ กำรป้องกนัโรคทีเ่กดิจำกกำรท ำงำน (4) ควำมรู ้ทกัษะทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรเป็น
ผูน้ ำแรงงำนนอกระบบ 

1. กรอบคดิกำรพฒันำคูม่อื 

     คู่มือชุดนีเ้น้นกำรพฒันำผูน้ ำใหม้ีศกัยภำพจำกกำรเป็น “ผูอ้ ำนวยกระบวนกำร

เรยีนรู”้ และ “ผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง” หลงัผ่ำนกระบวนกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรู  ้        

ทีย่ดึหลกักำรเรยีนรูแ้บบผูใ้หญ่ และกำรเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม ทัง้ในส่วนของกำรสรำ้งควำมรู ้
ควำมเขำ้ใจรว่ม กำรฝึกทกัษะ และกำรสรำ้งเจตคตทิีต่อ่กำรเรยีนรูผ่้ำนกำรปฏบิตั ิดงัจะเห็น

ไดจ้ำกกระบวนกำรจดักจิกรรมซึง่บำงชว่งจะเป็นกำรใหค้วำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจ และน ำเอำ

ปัญหำสถำนกำรณจ์รงิมำรว่มดว้ยเพือ่วเิครำะห ์ประเมิน เกดิกำรคดิ ทบทวนเปรยีบเทยีบ 

และรูส้กึถงึสภำพปัญหำผลกระทบทีเ่กดิขึน้ดว้ยตวัเอง โดยค ำนึงถงึกำรสรำ้งเสรมิศกัยภำพ

ของกลุ่มผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรม  หลกักำรกำรเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มส ำหรบัผูใ้หญ่หรอืคนท ำงำน 

มอีงคป์ระกอบหลกั   4 สว่นดงันี ้

 บทน ำ 
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2. องคป์ระกอบของชดุกำรเรยีนรู ้

สำระส ำคญัของคูม่อื ประกอบดว้ยกรอบคดิกำรพฒันำผูน้ ำเพือ่กำรพฒันำคุณภำพชวีติ
แรงงำนนอกระบบและชดุกำรเรยีนรู ้4 ชดุ ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ทีจ่ าเป็นการเป็นผูน้ า

การเปลีย่นแปลง 

การสง่เสรมิสขุภาพ   

และป้องกนัโรคทีเ่กดิ   

จากการท างาน 

หลกัประกนั 

ทางสงัคมส าหรบั

แรงงานนอกระบบ 

 

ตวัตน นโยบาย 

สทิธ-ิหนา้ที ่และกลไก 

การเขา้ถงึสทิธแิละบรกิาร 

จากนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1 2 

4 3 

 ผูน้ ากบัการพฒันา 

คณุภาพชวีติแรงงานนอกระบบ 

ความรู ้ทกัษะ 

หาขอ้สรปุ                

และเพิม่องคค์วามรู ้

กระบวนการเรยีนรู ้

แบบมสีว่นรว่ม 

ประสบการณ ์

การประยกุตใ์ช ้ อภปิราย/วเิคราะห ์
กระบวนการเรยีนรู ้

แบบมสีว่นรว่ม 

หาขอ้สรปุ                

และเพิม่องคค์วามรู ้
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        กำรน ำเสนอชดุกำรเรยีนรูจ้ะเรยีงตำมล ำดบัตัง้แต่ชดุที ่1 -4 โดยในแต่ละชดุกำรเรยีนรูจ้ะ
ประกอบไปดว้ย 

1.   เป้ำหมำย /วตัถุประสงคก์ำรจดักำรเรยีนรูใ้นภำพรวม  
2.   รำยละเอยีดของเนือ้หำ ทัง้เนือ้หำหลกัและเนือ้หำย่อย 
3.   ภำพรวมของกจิกรรมกำรเรยีนรู ้
4.   รำยละเอียดกำรกิจกรรมกำรเรยีนรู ้ที่ผ่ำนออกแบบ กำรทดลองใช ้และกำรปรบั   

แกไ้ขใหเ้หมำะสมกบักำรใชเ้ป็นเคร ือ่งมือ/แนวทำงจดักิจกรรมกำรเรยีนรูข้องผูน้ ำ
แรงงำนนอกระบบ ขณะเดยีวกนัก็สำมำรถใชเ้ป็นเคร ือ่งมือในกำรศกึษำ ทบทวน ท ำ
ควำมเขำ้ใจในประเด็นต่ำงๆที่บรรจุอยู่ในเนื้อหำ อำจมีรูปแบบแตกต่ำงไปบำ้ง            
แต่ส่วนใหญ่จะระบุขอบเขตของเนือ้หำ วตัถุประสงคก์ำรเรยีนรู ้เวลำทีใ่ช ้ขัน้ตอนกำร
จดักจิกรรม สือ่/อปุกรณ ์และกำรประเมนิผลกำรเรยีนรู ้ 

  5.    สื่อ  เอกสำร ประกอบกำรเร ียนรู เ้พิ่ม เติม โดยมีเ นื ้อหำสอดคลอ้งกับเร ื่อง                      
หรอื ประเด็นทีน่ ำเสนอในแต่ละชดุกำรเรยีนรู ้ส ำหรบัผูท้ ำหนำ้ทีอ่ ำนวยกระบวนกำร
ฝึกอบรม  ไดศ้กึษำ ท ำควำมเขำ้ใจในชว่งเตรยีมกำรกอ่นกำรฝึกอบรม และส ำหรบัเขำ้
รบักำรฝึกอบรมไดศ้กึษำทบทวนดว้ยตนเอง   

3. กำรปรบั/ประยุกตใ์ชก้จิกรรม 

       กจิกรรมในแตล่ะชดุกำรเรยีนรู ้สำมำรถน ำไปใชเ้พือ่กำรพฒันำผูน้ ำ                         ได ้
ตลอดระยะเวลำกำรพัฒนำ โดยควรเป็นมำกกว่ำกำรอบรมหรอืพัฒนำใหแ้ลว้เสร็จ                  
ในคร ัง้เดียว แต่เป็นกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเน่ืองและเป็นกระบวนกำร         
กำรน ำไปใชอ้ย่ำงนอ้ยควรมลี ำดบัขัน้ตอน ดงันี ้   

 

1. กำรประเมนิสถำนกำรณแ์ละผูเ้ขำ้รว่มกระบวนกำรพฒันำศกัยภำพ 
 
 

2. กำรน ำผลกำรประเมินมำก ำหนดเนือ้หำและกจิกรรมกำรเรยีนรู ้โดยปรบั
จำกทีม่อียู่ในคูม่อื ฯ 

 
 

3. กำรออกแบบก ำหนดกำรหรอืตำรำงกำรจดักำรเรยีนรู ้ท ัง้ทีเ่ป็นทำงกำร 
หรอืพฒันำรว่มกบักำรท ำงำนในพืน้ที ่ 

 
 

4. กำรเตรยีมทมีวทิยำกร หรอืตวัผูน้ ำในฐำนะนักจดักระบวนกำรเรยีนรู ้เพือ่
ท ำควำมเขำ้ใจถึงเป้ำหมำย ผลกำรเรยีนรูท้ี่คำดหวงั กระบวนกำรและ
เทคนิควธิจีดักำรเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบับรบิท สถำนกำรณแ์ละศกัยภำพ
ของผูเ้ขำ้อบรม 

 
 

5.     กำรประเมิน ทบทวน พฒันำ ปรบัปรุงดำ้นเนือ้หำและกจิกรรมกำรเรยีนรู ้
เพือ่น ำไปใชก้บักลุ่มเป้ำหมำยใหม่ หรอืเป็นกลุม่เป้ำหมำยเดมิแตเ่นน้สรำ้ง
ควำมเขำ้ใจ ทกัษะ และทศันคตใินเร ือ่งน้ันๆเพิม่หรอืเขม้ขน้มำกขึน้  

 

        3.1  การปรบักระบวนการ /ขัน้ตอน วธิกีาร รายละเอยีดต่างๆในแต่ละกจิกรรม  
สำมำรถท ำไดโ้ดยพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบัพืน้ฐำนกำรรบัรูแ้ละเรยีนรูข้องผูเ้ขำ้รว่มกจิกรรม 
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เวลำทีจ่ะใช ้จ ำนวนทมีงำน สถำนที ่และขอ้จ ำกดัอืน่ๆทีแ่ตกต่ำงกนัไปในแต่ละพืน้ที/่กลุ่ม 
ฯลฯ ขอ้ควรระวงัอย่ำงหน่ึงในกำรปรบั/ตดัทอนขัน้ตอนหรอืวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นกจิกรรมก็คอื 
ไม่ควรตดัทอนหรอืปรบัจนกระทั่งประเด็นหลกั/ควำมคดิหลกัทีต่อ้งกำรสือ่ถึงผูเ้ขำ้อบรม
หำยไป 

        3.2  การปรบัเวลาทีใ่ชใ้นการท าในแตล่ะกจิกรรม  

               เป็นสิง่ทสีำมำรถยดืหยุ่น/ปรบัเปลีย่นไดม้ำกทีสุ่ด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หำกน ำไป
ในท ำกบัสมำชกิ/กลุ่มเป้ำหมำยไม่จ ำเป็นว่ำจะตอ้งท ำคร ัง้เดยีวหรอืวนัเดยีวจบ เพรำะจะท ำ
ใหก้จิกรรมด ำเนินไปอย่ำงเรง่รบี สมำชกิอำจจะยงัไม่ทนัไดเ้รยีนรู ้หรอืเกดิควำมเขำ้ใจอย่ำง
ชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมอยำกลงมอืท ำ ผูอ้ ำนวยกระบวนกำรสำมำรถแบ่ง/ทยอย
ท ำไปทลีะกจิกรรมในเวลำทีส่มำชกิว่ำง เชน่ ทุกเย็นหลงัเลกิงำน คร ัง้ละ 1 ช ัว่โมงในสปัดำห ์
น้ันๆจนครบทุกกจิกรรม เป็นตน้ 
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กรอบความคดิการพฒันาผูน้ าเพือ่การพฒันา 

คณุภาพชวีติแรงงานนอกระบบ 

และชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้
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กรอบคดิการพฒันาคณุภาพชวีติแรงงานนอกระบบ 

 

 

 

จำกกรอบคดิกำรพฒันำสู่กำรพฒันำ กัยภำพผูน้ ำแรงงำนนอกระบบ 

                                         

 

 

K -          
S –        
A –          

          

เค
รอื
ข่ำ

ย 

กำ
รส
ือ่ส
ำร
สงั
คม

 
ภำวะผูน้ ำ ผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง

เปลีย่นแปลง 
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จากกรอบคดิสูก่ารพฒันาสมรรถนะ(Competency) ผูน้ า 

เพือ่เป็นกลไกขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพชวีติแรงงานนอกระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ( Leadership)  
1.                                         

                                
2.                                       

                                    /
                             

3.                                       
                                           
                           

4.                                            
                                            
                                      

5.                                        
      

 

           (Leader) 
1.                                              

                          
2.                                  

                                             
                                

3.                                          
                                              

4.                                      
                               

5.                                        
                           

6.                                       
                          

 

                     (Change Agent ) 
1.                                                                                              

                       (                      )  
2.                                                                                                    

           (                                                       ) 
3.                                                                     
4.                                                                                           

                         
5.                                                                                             

                                          
6.                                                       
7.                                                         /                   

 
 

 

 

                      

เอกสารประกอบ 2.1 
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ขั้  ต   ม       

 
   ค ื อ มือ       มิ                              

ห ือคัด  อ         

 
ศั 

  
 พ

ทั  
ไ 

 
  Like to see 
                   

          
                         

        
                     

            
Love to see  
                    

                      
      

              
        /        
         

ผู้น าการเปลีย่นแปลง   

พัฒ    บบ                     
                   

       /       

   พัฒ  สุข  พ               
ค  ม  อด ั  

                                       
                   

ศั 
  

 พ
 ฉ

พ 
  

      ท  ม คุณ  พ 
 

1.             
              
       

2.               
                 
            

3.                 
      

4.                    
              
               

การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ 

การสนับสนุนการปรับใช ้
ความรู้ความเข้าใจ 

การปฏิบตัิการ                  
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

   ส    ค  ม    
  ค  ม ข  ใจ     ับฐ  คิด            
    ต  ห ั     ห็ คุณค่  

 

ขัน้ประเมินผล 

   บ     พัฒ  ศั    พ             อ   บบ 

ขัน้ลงมอืปฏิบตั ิ

   ส ับส ุ      ับใช  
ค  ม   ค  ม ข  ใจ 

  พัฒ  ต   บบ 
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กำรสง่เสรมิสุขภำพและป้องกนั
โรคทีเ่กดิจำกกำรท ำงำน 

 

 
 

ชดุกำรเรยีนรู ้ 
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1. เป้ำหมำยกำรจดักำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำผูน้ ำ 3 ระดบั 
ระดบั บทบำท เป้ำหมำยกำรพฒันำ 

1 : ผูน้ ำ
Leader 

 

1. ปฏบิตัหินำ้ทีผู่น้ ำกลุม่ /อำชพี 
สำมำรถสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงดำ้นกำร
สง่เสรมิสขุภำพและป้องกนัโรคใหก้บั
คนเอง สมำชกิในครอบครวั/กลุม่  

2. สำมำรถด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำย
กำรพฒันำ ขอ้ 1- 5 

1. สำมำรถวเิครำะหค์วำมเสีย่งได ้

2. สำมำรถสือ่สำรควำมเสีย่งใหผู้เ้กีย่วขอ้งได ้

3. สำมำรถออกแบบและวำงแผนปฏบิตักิำรจดักำร
ควำมเสีย่งอยำ่งเป็นระบบ โดยใชเ้ทคนิค วธิกีำร 
รปูแบบทีเ่หมำะสม 

4. สำมำรถจดักำรควำมเสีย่งได ้ในประเด็น/เร ือ่งที่
เป็นปัญหำ เชน่ กำรใชส้ำรเคม ีกำรยศำสตร ์ กำร
เจ็บป่วยในระบบหำยใจ  และพฤตกิรรมเสีย่ง เป็นตน้ 

5. สำมำรถวำงแผนและด ำเนินกำรเพือ่สนับสนุน 
ตดิตำม ประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 

2 :ผูม้ภีำวะ 

กำรน ำ 
Leadership 

1.ปฏบิตัหินำ้ทีผู่น้ ำกลุม่ /อำชพี 
สำมำรถสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงดำ้นกำร
สง่เสรมิสขุภำพและป้องกนัโรคในระดบั
พืน้ทีช่มุชน /เครอืขำ่ย 

2. สำมำรถด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำย
ของหลกัสตูร ขอ้ 1-7 

6. สำมำรถวำงแผนกำรจดักำรควำมเสีย่ง ระดบั
กลุม่/ชมุชนไดอ้ยำ่งเป็นระบบ 

7. สำมำรถด ำเนินกำรขยำยผล และสรำ้งเครอืขำ่ย
กำรจดักำรควำมเสีย่งในพืน้ทีไ่ด ้

3 :ผูน้ ำกำร
เปลีย่นแปลง 

Change 
Agent 

1.ปฏบิตัหินำ้ทีผู่น้ ำ / ตวัแทน แรงงำน
นอกระบบ สำมำรถสรำ้งกำร
เปลีย่นแปลงดำ้นนโยบำยในกำร
สง่เสรมิสขุภำพและป้องกนัโรคในระดบั
พืน้ที ่/ชมุชน /จงัหวดั/ภมูภิำค/
ประเทศ   

2. สำมำรถด ำเนินกำรบรรลเุป้ำหมำย
ของหลกัสตูร ขอ้ 1-10 

8.สำมำรถขบัเคลือ่นใหเ้กดิกลไกควบคมุควำมเสีย่งที่
น ำไปสูก่ำรก ำหนดนโยบำยสำธำรณะระดบัพืน้ที(่อำจ
เนน้ประเด็นเฉพำะ) 

9.สำมำรถมสีว่นรว่ม/วำงแผนจดักำรกองทนุสขุภำพ
ทอ้งถิน่ หรอืพฒันำระบบ   อำชวีอนำมยั /อ ำเภอ/
จงัหวดั 

10.สำมำรถมสีว่นรว่ม/วำงแผนตดิตำมและ
ประเมนิผลนโยบำยระดบัพืน้ทีไ่ด ้

 

2.วตัถปุระสงค ์ 
 

2.1 ดำ้นควำมรูค้วำมเขำ้ใจ: ผูเ้ขำ้อบรมมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัหลกักำรเบือ้งตน้ของกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง  หลกักำรสื่อสำรควำมเสี่ยง,แนวทำงกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง,รูปแบบและเทคนิคในกำรจดักำรควำมเสีย่งในระดบัต่ำงๆ  ,รูปแบบและเทคนิคในกำรวำงแผน 
ตดิตำม ประเมนิผล , เทคนิคกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ย 
 

    2.2 ดำ้นทศันคต:ิ ผูเ้ขำ้อบรมตระหนักถงึสำเหตุและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกปัญหำสุขภำพและควำมเสีย่ง
ในกำรประกอบอำชพี ยอมรบั และเห็นควำมจ ำเป็นในกำรปฏบิตัตินเป็นตวัอย่ำงในกำรแกปั้ญหำ  และเป็น

หลกัในกำรขยำยผลสู่สมำชกิในครอบครวั / กลุ่ม /ชมุชน มีควำมมั่นใจในกำรทีจ่ะน ำเทคนิค /วธิกีำร 
กระบวนกำรตำ่งๆทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ำกกำรฝึกอบรมไปใชใ้นกำรปฏบิตัจิรงิ 
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2.3 ดำ้นทกัษะ: ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถพฒันำทกัษะกำรวเิครำะห ์เช ือ่มโยงปัญหำและสำเหตุเกีย่วกบัปัญหำ
ดำ้นสุขภำพ/ควำมเสีย่งในกำรประกอบอำชพี , ทกัษะกำรสือ่สำร ท ำควำมเขำ้ใจ สรำ้งแรงจูงใจในกำร       
มีส่วนรว่มแกไ้ขปัญหำแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งและผูไ้ดร้บัผลกระทบ,สำมำรถประยุกตใ์ชค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใจ                
จำกกำรฝึกอบรมในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรแกปั้ญหำสุขภำพ/จดักำรควำมเสี่ยงในระดบัต่ำงๆ                 
กำรวำงแผนตดิตำม ประเมนิผลรวมทัง้กำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ย 

 

3. ภำพรวมของกำรเรยีนรู ้
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรวเิครำะห ์
ควำมเสีย่งในประเภท
งำนของตนเอง / 
กลุ่ม /ชมุชน 

 
 

 กำรสือ่สำร
ควำมเสีย่ง 

 

 

รูปแบบ/
เทคนิคกำร
จดักำรควำม

เสีย่ง 
 

 

กำรวำงแผน
กำรจดักำรควำม
เสีย่งจำกขัน้ตอน
กำรวเิครำะห ์
ควำมเสีย่ง 

 

 รูปแบบ/
เทคนิค/วธิกีำร
สนบัสนุน ตดิตำม 
ประเมนิผลและกำร

สง่ตอ่ 
 

 กำรขยำยผล
และสรำ้ง

เครอืข่ำยสู่กลุ่ม
อำชพีและชมุชน 
 

.กำรน ำนโยบำย
ไปสูก่ำรปฏบิตั ิเน้น
เร ือ่งกำรบรหิำร
จดักำรกองทุน
สุขภำพทอ้งถิน่ 
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4.รำยละเอยีดเนือ้หำ 
 

 

เนือ้หำหลกั เนือ้หำย่อย 
 

1. กำรประเมนิควำม
เสีย่ง 

      

1.1 หลกักำรเบือ้งตน้ของกำรประเมนิควำมเสีย่ง 
1) ควำมหมำยของควำมเสีย่ง 
2) ควำมหมำยของสิง่คกุคำมสขุภำพ 
3) ลกัษณะของผลกระทบและสิง่คกุคำม 

1.2 กระบวนกำรและขัน้ตอนประเมนิควำมเสีย่ง 
1) กำรระบุสิง่คกุคำม/ ควำมเสีย่ง 
2) กำรจดัล ำดบัควำมเสีย่ง 

 

2. กำรสือ่สำรเพือ่กำร
มสีว่นรว่มจดักำร
ควำมเสีย่ง 

 

     

2.1 หลกักำร/ เป้ำหมำยของกำรสือ่สำรควำมเสีย่ง 
1) เพือ่สรำ้งควำมตระหนัก 
2) เพือ่สรำ้งกำรมสีว่นรว่ม 
2.2 กระบวนกำร /ขัน้ตอนในกำรสือ่สำรเพือ่หำแนวรว่มจดักำรควำม

เสีย่ง 
 1) กำรวเิครำะหผู์เ้กีย่วขอ้ง /ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 2) กำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย 
 3) กำรเตรยีมเนือ้หำ /ขอ้มูลทีจ่ะน ำเสนอ 
 4) กำรก ำหนดเป้ำหมำยรว่ม /ขอ้ตกลง / แนวทำงจดักำรควำมเสีย่ง 
2.3  เทคนิคส ำคญัทีใ่ช ้/ปรบัใช ้
     1) กำรวเิครำะหส์ำเหตแุละผลกระทบดว้ย Problem Tree และ 

Mind Mapping 
     2) กำรวเิครำะหผู์ม้สีว่นไดส้่วนเสยีดว้ย Stakeholder Analysis 

     

3. กำรจดักำรควำม
เสีย่ง 

     

3.1 กำรก ำหนดทำงเลอืกเพือ่จดักำรควำมเสีย่ง 
3.2 หลกักำร เทคนิคในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

   

4. กำรวำงแผนจดักำร
ควำมเสีย่ง 

 

   

4.1 กรอบคดิในกำรจดักำรควำมเสีย่งดว้ยวงจรคณุภำพ PDCA 
4.2เทคนิคทีส่ำมำรถใชว้ำงแผนอย่ำงมสีว่นรว่ม  
    1) กำรวเิครำะห ์จดุแข็ง-จดุออ่น โอกำส –อปุสรรค 
 (SWOT Analysis) 
    2) กำรวเิครำะหพ์ลงัสนำม ( Force Field Analysis) 
4.3 กำรวเิครำะหแ์หลง่ทุน และกำรเขำ้ถงึแหลง่ทุนเพือ่สนับสนุนกำร

ด ำเนินงำน 
   

5. กำรสนับสนุน 
ตดิตำมประเมนิผลกำร
จดักำรควำมเสีย่ง 

     

5.1 หลกักำรสนับสนุน ตดิตำม ประเมนิผล 
5.2 ประเภทกำรตดิตำม ประเมนิผล 

   

6. กำรขยำยผลและ
สรำ้งเครอืข่ำยจดักำร
ควำมเสีย่ง 

   

6.1 ควำมส ำคญัและแนวคดิพืน้ฐำนในกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ย
จดักำรควำมเสีย่ง  

     1) แนวคดิสำมเหลีย่มเขยือ้นภูเขำ 
     2) กำรวเิครำะหผู์ม้สีว่นไดส้่วนเสยี  
6.2 รปูแบบ /เทคนิคในกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืข่ำย 
     1) กำรสรำ้งกระแส 
     2) กำรเป็นพีเ่ลีย้ง/ทีป่รกึษำ 
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เนือ้หำหลกั เนือ้หำย่อย 

     3) กำรเป็นศูนยเ์รยีนรู/้พืน้ทีต่น้แบบ 
 

 
7. กำรจดัท ำแผน
โครงกำรและกำร
ประสำนควำมรว่มมอืกบั 
อปท.ประเด็นกองทุน
สขุภำพทอ้งถิน่ 

 
7.1 ควำมรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักองทุนสขุภำพทอ้งถิน่ 
7.2. กำรจดัท ำแผนกองทุนสขุภำพทอ้งถิน่  
7.3  ปฏทินิ และขัน้ตอนกำรจดัท ำแผน แบบฟอรม์ 
 หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรจดัท ำแผน 
 
 

 

5. กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรู ้
 

5.1 กระบวนกำรเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 9 กจิกรรมทีม่คีวำมตอ่เน่ืองกนั สำมำรถน ำไปจดัเป็นชดุกจิกรรมยอ่ย 
เพือ่ไม่ตอ้งใชเ้วลำฝึกอบรมนำนเกนิไป โดยมกีระบวนกำรฝึก/ลงมอืปฏบิตั ิและเสรมิเทคนิค/วธิกีำรตำ่งๆ
ตำมทีเ่ห็นสมควรและเหมำะสมกบักลุม่เป้ำหมำย รวมทัง้ขอ้จ ำกดัตำ่งๆ 
 

กจิกรรมกำรเรยีนรู ้ กระบวนกำรหลกั 
เวลำทีใ่ช(้ช ัว่โมง) 

ภำคทฤษ
ฎ ี ภำคปฏบิตั ิ

กจิกรรมที ่1 

 : หลกักำรเบือ้งตน้ของ
กำรประเมนิควำมเสีย่ง 

 กำรแลกเปลีย่นประสบกำรณใ์นกลุม่ยอ่ย 
 กำรบรรยำย/เพิม่เตมิควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 

1  ช ัว่โมง 

15 นำท ี

- 

กจิกรรมที ่2  

: กระบวนกำรและ
ขัน้ตอนประเมนิควำม
เสีย่ง 

 กำรน ำเสนอหลกักำร / วธิกีำรใชเ้คร ือ่งมอื 
 กำรฝึกใชเ้คร ือ่งมอืในกลุม่ยอ่ย 
 กำรลงมอืปฏบิตัจิรงิในพืน้ที ่

3ช ัว่โมง  

30 นำท ี

ไม่ตำยตวั 
ขึน้อยูก่บัผู ้
ปฏบิตั ิ

กจิกรรมที ่3  

: กำรสือ่สำรเพือ่กำรมี
สว่นรว่มจดักำรควำม
เสีย่ง 

 กำรน ำเสนอหลกักำร / ประโยชน ์
 กำรเตรยีมกำร และฝึกใชเ้ทคนิคตำ่งๆทีจ่ ำเป็นใน

กลุม่ยอ่ย 
 กำรลงมอืปฏบิตัเิพือ่สือ่สำรตอ่กลุม่เป้ำหมำยใน

พืน้ที ่

3 ช ัว่โมง ไม่ตำยตวั 
ขึน้อยูก่บัผู ้
ปฏบิตั ิ

กจิกรรมที ่4: กำร
ก ำหนดทำงเลอืกเพือ่
จดักำรควำมเสีย่ง 

 

 กำรน ำเสนอ ตวัอยำ่ง หลกักำร / ขัน้ตอน 
 กำรฝึกปฏบิตัใินกลุม่ยอ่ยเพือ่หำทำงเลอืกตำ่งๆใน

กำรจดักำรควำมเสีย่ง 
 กำรลงมอืปฏบิตัจิรงิในพืน้ทีเ่พือ่สรปุทำงเลอืกที่

เหมำะสม 

2ช ัว่โมง ไม่ตำยตวั 
ขึน้อยูก่บัผู ้
ปฏบิตั ิ

กจิกรรมที ่5 : เทคนิค
กำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 

 กำรน ำเสนอ ตวัอยำ่งแนวคดิ /หลกักำร เทคนิคกำร
จดักำรควำมเสีย่ง 

 กลุม่ยอ่ย : กำรส ำรวจ และประเมนิควำมพรอ้มในกำรใช ้
เทคนิค/เคร ือ่งมอืจดักำรควำมเสีย่ง 

 กำรวำงแผนและพฒันำตนเองเพือ่จดักำรควำมเสีย่ง 

3 ช ัว่โมง ไม่ตำยตวั 
ขึน้อยูก่บัผู ้
ปฏบิตั ิ
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กจิกรรมกำรเรยีนรู ้ กระบวนกำรหลกั 
เวลำทีใ่ช(้ช ัว่โมง) 

ภำคทฤษ
ฎ ี ภำคปฏบิตั ิ

กจิกรรมที ่6 :                 
แผนจดักำรควำม
เสีย่ง               แ 

 กำรน ำเสนอกรอบคดิ / แนวทำง/เทคนิคในกำร
วำงแผน 

 กลุม่ใหญ่ :  รว่มกนัก ำหนดองคป์ระกอบ / /
เกณฑป์ระเมนิคุณภำพของแผน  

 กลุม่ย่อย : ปฏบิตักิำรวำงแผนและวเิครำะห ์
แหลง่ทุนในกำรด ำเนินกำร 

3 ช ัว่โมง  

กจิกรรมที ่7  

: กำรสนับสนุน 
ตดิตำม ประเมนิผล
กำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 กำรน ำเสนอหลกักำร /วธิกีำร 
 กลุม่ย่อย: กำรก ำหนดแนวทำง/เกณฑป์ระเมนิ 
 กำรลงมอืจดักำรควำมเสีย่งในพืน้ทีพ่รอ้ม

ประเมนิผล 

2 ช ัว่โมง 

 30 นำท ี

ไม่ตำยตวั 
ขึน้อยู่กบัผู ้
ปฏบิตั ิ

กิจกรรมที่  8 : กำร
ขยำยผลและสรำ้ง 

เ ค ร ือ ข่ ำ ย จัด ก ำ ร
ควำมเสีย่ง 

 กำรน ำเสนอผลกำรปฏบิตังิำนกำรน ำเสนอ
หลกักำร แนวทำง เทคนิคกำรขยำยผล 

 กลุม่ย่อย : วเิครำะหแ์ละสรปุแนวทำงเพือ่      
 ขยำยผล 
 กำรลงมอืปฏบิตัเิพือ่ขยำยผลในพืน้ที ่

3 ช ัว่โมง ไม่ตำยตวั 
ขึน้อยู่กบัผู ้
ปฏบิตั ิ

กิจกรรมที่  9 :  กำร
จั ด ท ำ แ ผ น ง ำ น
โค ร งกำ รแล ะกำ ร
ประสำนควำมรว่มมือ
กับ  อปท. ประ เ ด็น
ก อ ง ทุ น สุ ข ภ ำ พ
ทอ้งถิน่ 

 กำรน ำเสนอกรอบคดิ /หลกักำร / วธิกีำร 
 กลุม่ย่อย :  ฝึกท ำแผน/โครงกำรตำม

แบบฟอรม์ของกองทุนสขุภำพทอ้งถิน่ 

40 นำท ี 50 นำท ี
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5.2 ตวัอย่ำง ส ำหรบักำรน ำกจิกรรมกำรเรยีนรูไ้ปใชใ้นกำรฝึกอบรมกลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นผูน้ ำ
แรงงำนนอกระบบใน 3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ระดบัผูน้ ำ ผูม้ภีำวะกำรน ำ และระดบัผูน้ ำกำร
เปลีย่นแปลง แสดงในตำรำง 
 

ระดบั 
ผูน้ ำแรงงำนนอกระบบ 

กจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีค่วรจดั 

1. ผูน้ ำ: Leader กจิกรรมที ่1- 2,  4– 7  

เนน้กำรวำงพืน้ฐำนควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะตำ่งๆ 
โดยปรบัเทคนิค/วธิกีำร /เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้หง้่ำยตอ่กำร
ท ำควำมเขำ้ใจและกำรน ำไปทดลอง/ปฏบิตัดิว้ยตนเอง
ตำมศกัยภำพและควำมพรอ้มของผูน้ ำแต่ละคน 

2. ผูม้ภีำวกำรณน์ ำ :Leadership กจิกรรมที ่1 – 8 

เนน้กำรใชเ้ทคนิค เคร ือ่งมอื วธิกีำรทีม่คีวำมละเอยีด
ซบัซอ้นขึน้จำกกำรฝึกอบรมระดบัผูน้ ำ (Leader) และ
เนน้กำรน ำควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะตำ่งๆไปปฏบิตัใิห ้
เกดิผลในกลุม่ /ชมุชน จนสำมำรถขยำยผลไดอ้ย่ำง
มั่นใจ 

3.ผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง : Change Agent กจิกรรมที ่1 – 9 

เนน้กำรลงมอืปฏบิตัจินสำมำรถสรำ้งนวตักรรมซึง่เกดิ
จำกกำรเรยีนรู/้ พฒันำขึน้ระหวำ่งกำรปฏบิตั ิรวมทัง้
กำรพฒันำตน / กลุม่ ใหม้คีวำมพรอ้มในกำรขยำยผล
และสรำ้งเครอืขำ่ย และกำรสรำ้งกำรมสีว่นรว่มในทุก
ระดบัเพือ่ควำมตอ่เน่ืองและยัง่ยนืของกำรด ำเนินงำน 
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กจิกรรมที ่1  
: หลกักำรเบือ้งตน้ของกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

 

สำระส ำคญั 
   1. ควำมหมำยของ “ควำมเสีย่ง” 

 เหตกุำรณท์ีเ่กดิขึน้โดยไม่คำดหวงั อำจสรำ้งควำมเสยีหำยใหก้บัคนแลทรพัยส์นิ มำกหรอืนอ้ย กวำ้ง
หรอืแคบ ขึน้กบัสำเหต ุปัจจยั โอกำส และสภำพแวดลอ้ม 

   2. ควำมหมำยของสิง่คกุคำมสขุภำพ 
 สิง่ใดสิง่หน่ึงทีอ่ยูใ่นสถำนทีท่ ำงำน ทีส่ำมำรถกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สขุภำพ หรอืกำรบำดเจ็บ 

   3. ลกัษณะและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกสิง่คกุคำมสขุภำพ 
1) สิง่คกุคำมทำงกำยภำพ เชน่ ฝุ่ นละออง เสยีงดงั ควำมรอ้น ซึง่กอ่ใหเ้กดิโรคระบบทำงเดนิหำยใจ เชน่ 

โรคปอดจำกฝุ่ นหนิ โรคปอดจำกแรใ่ยหนิ โรคปอดฝุ่ นฝ้ำย ท ำใหส้ญูเสยีกำรไดย้นิ ซ ึง่มที ัง้แบบ
ช ัว่ครำวและแบบถำวร กอ่ใหเ้กดิกำรรบกวนกำรสนทนำ และกลบเสยีงสญัญำณตำ่งๆ และท ำให ้
ออ่นเพลยี เป็นตอ้เนือ้ ตอ้ลม ตอ้กระจก 

2) สิง่คกุคำมทำงเคม ีเชน่ สำรเคมชีนิดตำ่งๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรำยตอ่สขุภำพ เชน่ ท ำลำยเนือ้เยือ่ ท ำให ้
เกดิควำมผดิปกตแิกเ่ด็กในครรภ ์ท ำใหเ้ป็นมะเรง็ทีอ่วยัวะตำ่งๆ  เกดิโรคจำกพษิของสำรตะกัว่ โรค
ผวิหนังจำกกำรท ำงำน เป็นตน้ 

3) สิง่คกุคำมทำงชวีภำพ เชน่ เช ือ้แบคทเีรยี เช ือ้รำ ไวรสั  ท ำใหร้ำ่งกำยเกดิกำรตดิเชือ้ เกดิกำรอกัเสบ
ในอวยัวะตำ่งๆ เชน่ โรคแอนแทรกซ ์โรคฉ่ีหนู เป็นตน้ 

4) สิง่คกุคำมทำงจติวทิยำสงัคม เชน่ ภำระงำนทีห่นักอึง้ งำนทีเ่รง่รบี งำนทีต่อ้งใชค้วำมรบัผดิชอบสงู 
กอ่ใหเ้กดิอำกำรนอนไม่หลบั เครยีด วติกกงัวล  

 

ผลกำรเรยีนรูแ้ละกำรประเมนิผล 
ผลกำรเรยีนรู ้ กำรประเมนิผล 

1. ดำ้นควำมรูค้วำมเขำ้ใจ 

1.1สำมำรถสรปุควำมหมำยของ  “ควำมเสีย่ง” และ 
“สิง่คกุคำม” ได ้

1.2 สำมำรถสรปุ จดัประเภท และอธบิำยถงึลกัษณะ
ของสิง่คกุคำมสขุภำพแตล่ะประเภทได ้

1. ควำมถกูตอ้ง ครบถว้นของกำรสรปุ/อธบิำย 
ควำมหมำย ค ำนิยำม 

2. กำรใหเ้หตผุลทีเ่หมำะสมในกำร แยกแยะ ระบุ
ควำมแตกตำ่ง จดัประเภทสิง่คกุคำมสขุภำพ 

 

2. ดำ้นท ันคต ิ

มองเห็นสภำพปัญหำ และยอมรบับทบำทของตนใน
ฐำนะผูน้ ำครอบครวั /กลุม่ สมำชกิในชมุชนทีจ่ะเป็น
หลกัในกำรจดักำรสิง่คกุคำมสขุภำพ 

1.พฤตกิรรมเชงิบวก กำรแสดงออก, ภำษำกำย
ขณะพูดคุยแลกเปลีย่นประสบกำรณ ์

2. กำรเสนอตนเป็นผูน้ ำ/รบัผดิชอบ/ผูเ้ร ิม่ตน้ใน
กำรจดักำรควำมเสีย่ง 

3. ดำ้นทกัษะ 

สำมำรถใชก้ำรคดิวเิครำะหเ์พือ่ระบุสภำพปัญหำและ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกสิง่คุกคำมทีม่ตีอ่ตนเอง 
สมำชกิในครอบครวั/กลุม่ และชมุชนได ้

1. ควำมเชือ่ถอืได ้ครบถว้น ครอบคลมุ ของขอ้มูล 
/เนือ้หำในประเด็นตำ่งๆทีใ่ชป้ระกอบกำรคดิ
วเิครำะห ์

2.ควำมสำมำรถในกำรเชือ่มโยงประเด็นตำ่งๆใน
กระบวนกำรคดิวเิครำะหอ์ยำ่งสมเหตสุมผล 

 
เวลำ  ทีใ่ช ้1    ช ัว่โมง 15 นำท ี
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 (4) กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอน เทคนิค สือ่/อปุกรณ ์

1.ใชค้ ำถำมน ำสูก่ำรพูดคยุแลกเปลีย่น 

 เห็นดว้ยหรอืไม่กบัค ำกลำ่วทีว่ำ่“ชวีติทกุวนันี ้เต็มไปดว้ยควำมเสีย่ง” 

2. แบ่งกลุม่ยอ่ย เพือ่พูดคุยแลกเปลีย่นประสบกำรณใ์นประเด็น 

 เรำพบอะไรทีเ่ป็น “ควำมเสีย่ง” ในชวีติประจ ำวนั 
 “ควำมเสีย่ง” น้ันเกดิจำกใคร /อะไร และสง่ผลตอ่ใครหรอืไม่  /อยำ่งไร 
 เรำท ำอยำ่งไรเมือ่พบเจอ“ควำมเสีย่ง”น้ันๆ 

3. ใชค้ ำถำมเพือ่สรปุ และจดักลุม่สิง่ทีไ่ดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 “ควำมเสีย่ง“ และ “สิง่คกุคำม”แตกตำ่งกนัหรอืไม่ อยำ่งไร 
 ควำมเสีย่งทีเ่รำพบเห็นในชวีติประจ ำวนัมกีีป่ระเภท และสง่ผลกระทบ

อยำ่งไร ตอ่ใครบำ้ง  
 เป็นหนำ้ทีข่องใครทีจ่ะตอ้งจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

4. เพิม่เตมิควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั 

 ควำมหมำยของ “สิง่คกุคำมดำ้นสขุภำพ” 
 ประเภทและลกัษณะของสิง่คุกคำมสขุภำพ 
 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกสิง่คุกคำมสขุภำพ 

5. กลุม่ยอ่ย ทบทวนควำมเขำ้ใจ น ำมำวเิครำะหแ์ละแลกเปลีย่นควำมเห็นระหวำ่ง
กนั ในประเด็น 

 สิง่ทีเ่รำพบในชวีติประจ ำวนัน้ัน มอีะไรบำ้งทีเ่ป็นสิง่คกุคำมสขุภำพ เพรำะ
เหตใุด 

 มใีครบำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไดร้บัผลกระทบตอ่สิง่คกุคำมสุขภำพเหลำ่นี ้
อยำ่งไร 

 ใครทีค่วรจะเป็นคนจดักำรไม่ใหส้ิง่คกุคำมเหลำ่นีส้ง่ผลเสยีตอ่สขุภำพ 

1. ประเด็นค ำถำม 

2. ประเด็นพูดคุย
แลกเปลีย่นประสบกำรณ ์

3. ใบควำมรู ้เกีย่วกบั 
ควำมหมำย ลกัษณะ และ
ผลกระทบทีเ่กดิจำกสิง่
คกุคำมตอ่สขุภำพ 

 

 

 
ขอ้แนะน ำ/เทคนิคเฉพำะในกำรจดักจิกรรมเรยีนรู ้
 

      1. ควรใหเ้วลำมำกพอส ำหรบักำรพูดคยุ แลกเปลีย่นประสบกำรณข์องผูเ้ขำ้อบรม เพรำะจะเป็นกำร
เร ิม่ตน้ทีด่ใีนกำรสรำ้งควำมคุน้เคย กำรยอมเปิดใจกอ่นทีจ่ะท ำกจิกรรมตอ่ๆไป 
       2. ควรมตีวัอยำ่งทีเ่ป็นรปูธรรม ของปัญหำสิง่คกุคำมสขุภำพจำกพืน้ที ่เชน่ ภำพถำ่ย สถติกิำรเจ็บป่วย 
ฯลฯ ประกอบกำรน ำเสนอ 
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กจิกรรมที ่2 
: กระบวนกำรและข ัน้ตอนกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

 

สำระส ำคญั 
    1. กำรประเมนิควำมเสีย่งตอ่สุขภำพ หมำยถงึ กำรประเมนิว่ำสิง่คุกคำมสขุภำพตำ่งๆในสถำนทีท่ ำงำนน้ัน 
เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพของผูป้ฏบิตังิำนมำกนอ้ยอย่ำงไร หลงัจำกประเมนิควำมเสีย่งแลว้ ผลทีไ่ดจ้ะน ำไปใช ้
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำทำงสุขภำพ และจดัอนัดบัควำมส ำคญัของมำตรกำรในกำรป้องกนัควบคุม 
หรอืลดควำมเสีย่ง 
   2. ขัน้ตอนของกำรประเมนิควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย 
     1) กำรวเิครำะหข์ัน้ตอนกำรท ำงำน พรอ้มชีบ้่งอนัตรำย หรอืระบุสิง่คกุคำมตอ่สขุภำพ 
     2) กำรประเมนิโอกำสของกำรเกดิอนัตรำย 
     3) กำรประเมนิระดบัควำมรนุแรงของอนัตรำย 
     4) กำรจดัระดบัควำมเสีย่ง เพือ่แสดงวำ่คำ่ควำมเสีย่งใดส ำคญัทีส่ดุ 
 

ผลกำรเรยีนรูแ้ละกำรประเมนิผล 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ กำรประเมนิผล 

1. ดำ้นควำมรูค้วำมเขำ้ใจ 

1.1สำมำรถสรปุหลกักำร กระบวนกำร ขัน้ตอนในกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งได ้

1.2 สำมำรถสรปุขัน้ตอน วธิกีำร เทคนิคในกำรใช/้เลอืกใช ้
เคร ือ่งมอืประเมนิควำมเสีย่งได ้

 

1.กำรอธบิำย ใหค้วำมเห็น สรปุและจบั
ประเด็นจำกกำรรบัฟัง /อำ่น /ลงมอื
ปฏบิตั ิ

2. กำรวเิครำะห ์แยกแยะจุดเดน่ จุดดอ้ย 
ขอ้จ ำกดัของเคร ือ่งมอืทีใ่ช ้

3. ควำมถกูตอ้ง ครบถว้นของผลกำร
ประเมนิและจดัล ำดบัควำมเสีย่ง 

2. ดำ้นท ันคต ิ

รบัรูถ้งึสถำนกำรณ/์ควำมรนุแรงของควำมเสีย่งจำกกำร
ประกอบอำชพีของตน ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และยอมรบัควำม
จ ำเป็นทีต่นจะตอ้งจดักำรกบัควำมเสีย่งเหลำ่น้ัน 

1. พฤตกิรรมและกำรแสดงออกถงึควำม
ตระหนักรู ้ดว้ยภำษำกำย/วำจำขณะท ำ
กจิกรรม 

2. กำรใหเ้หตผุลในกำรจดัอนัดบั หรอื
ประเมนิคณุคำ่ในประเด็นตำ่งๆทีเ่รยีนรู ้

3.ดำ้นทกัษะ 

3.1 สำมำรถน ำเคร ือ่งมอืประเมนิควำมเสีย่งไปใชใ้นพืน้ที่
ท ำงำนได ้

3.2 สำมำรถระบุและจดัล ำดบัควำมเสีย่งโดยใชเ้คร ือ่งมอืและ
เกณฑท์ีเ่หมำะสม 

1. กำรน ำกระบวนกำร/เทคนิค เคร ือ่งมอื
ประเมนิควำมเสีย่งไปใชอ้ยำ่งเป็นขัน้ตอน 
มเีทคนิควธิกีำรทีน่่ำสนใจ 

2. ควำมถกูตอ้ง น่ำเชือ่ถอืของขอ้มูลทีไ่ด ้
จำกผลกำรประเมนิควำมเสีย่ง 

 

 

เวลำ  ทีใ่ช ้3    ช ัว่โมง30 นำท ี
 

กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
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ขัน้ตอน เทคนิค สือ่/อปุกรณ ์

1. น ำเสนอ 

 หลกักำร กระบวนกำร ขัน้ตอนประเมนิควำมเสีย่ง 
 ชนิด/ประเภทของเคร ือ่งมอืทีใ่ชป้ระเมนิควำมเสีย่ง 

2. แบ่งกลุม่ยอ่ย แยกตำมประเภทงำน/ลกัษณะงำน (เชน่ กลุม่ผูร้บังำนไปท ำที่
บำ้น กลุม่เกษตรกร กลุม่ SME) เพือ่ศกึษำหลกักำร รำยละเอยีด/ขัน้ตอนกำรใช ้
งำน และฝึกกำรใชเ้คร ือ่งมอืจำกกรณี /สถำนทีต่วัอยำ่ง 

3. ผูเ้ขำ้อบรมน ำเสนอผลกำรฝึกประเมนิควำมเสีย่งของกลุม่ 

4.วทิยำกร น ำพูดคยุ วเิครำะห ์วจิำรณถ์งึ 

 ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ของเคร ือ่งมอืทีใ่ช ้
 ควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำเคร ือ่งมอืไปใชด้ว้ยตนเอง  
 ขอ้จ ำกดั รวมถงึควำมตอ้งกำรในกำรสนับสนุน ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ขณะ

ใชเ้คร ือ่งมอืน้ันๆ 

5. วทิยำกรน ำเสนอหลกักำร ขัน้ตอน และเคร ือ่งมอืทีจ่ะใชเ้พือ่จดัล ำดบัควำม
เสีย่ง 

6. ฝึกกำรจดัล ำดบัควำมเสีย่งในกลุม่ยอ่ย โดย 

    1) ประเมนิโอกำสของอนัตรำย 

2) ประเมนิระดบัควำมรนุแรงของอนัตรำยทีเ่กดิขึน้ 

    3) จดัล ำดบัโอกำสควำมรนุแรง 

    4) สรปุถงึควำมเสีย่งทีม่คีวำมจ ำเป็นในกำรจดักำร /ป้องกนั/แกไ้ขใน3 อนัดบั
แรกโดยพจิำรณำจำกคะแนนทีไ่ดแ้ละปัจจยัอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ งบประมำณ 
ระยะเวลำ ควำมยำกง่ำยในกำรแกไ้ขฯลฯ 

7. น ำเสนอผลงำนกำรฝึกปฏบิตัปิระเมนิและจดัล ำดบัควำมเสีย่งของแตล่ะกลุม่ 
โดยแลกเปลีย่นหมุนเวยีนระหวำ่งกลุม่ 

8. วทิยำกรน ำเสนอตวัอยำ่งผลกำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่ป็นจดุเร ิม่ตน้ในกำร
ปรบัแกไ้ขพฤตกิรรม/รปูแบบกำรท ำงำนทีน่่ำสนใจ  

9. ผูเ้ขำ้อบรมลงมอืปฏบิตักิำรประเมนิควำมเสีย่งในพืน้ทีจ่รงิ  

10. กำรน ำเสนอผลกำรประเมนิควำมเสีย่งในพืน้ทีข่องผูเ้ขำ้อบรม ดว้ยรปูแบบทีผู่ ้
เขำ้อบรมพจิำรณำวำ่เหมำะสมและน่ำสนใจ 

1. ใบควำมรูเ้กีย่วกบั 
หลกักำรประเมนิควำม
เสีย่ง 

2.ตวัอยำ่งเคร ือ่งมอื
ประเมนิควำมเสีย่ง 

3.ใบควำมรูเ้กีย่วกบั
หลกักำร ขัน้ตอน  
วธิกีำรใชเ้คร ือ่งมอื
ประเมนิควำมเสีย่งแตล่ะ
ชนิด  

4.กรณี/สถำนทีต่วัอยำ่ง
ส ำหรบัฝึกประเมนิควำม
เสีย่ง 

5.ใบงำน /แบบฟอรม์
บนัทกึผลกำรประเมนิ
ควำมเสีย่ง 

6.ใบควำมรูเ้กีย่วกบั 
หลกักำร ขัน้ตอน
เคร ือ่งมอืในกำรจดัล ำดบั
ควำมเสีย่ง 

7.ตวัอยำ่งผลกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งในแตล่ะ
ประเภทงำน  

8. ใบงำนส ำหรบักำร
ปฏบิตังิำนในพืน้ที ่

 
ขอ้แนะน ำ/เทคนิคเฉพำะในกำรจดักจิกรรมเรยีนรู ้
     1. กำรฝึกปฏบิตัอิำจจะใชส้ถำนทีจ่รงิของผูเ้ขำ้อบรมคนใดคนหน่ึง โดยใหส้มำชกิในกลุม่ทกุคนเรยีนรูไ้ป

พรอ้มกนั  
      2. ควรย ำ้ควำมส ำคญัในกำรปฏบิตักิำรประเมนิควำมเสีย่งในพืน้ทีง่ำนของแตล่ะคนอยำ่งจรงิจงั มกีำรใช ้/

น ำเสนอขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน ซึง่จะน ำไปสูก่ำรจดักำรควำมเสีย่งทีป่ระสบผลส ำเรจ็ 
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         1. ผงัแสดงขัน้ตอนของการประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กำรเตรยีมกำร 

กำรระบุสิง่คุกคำม 

กำรประเมนิโอกำสทีส่ิง่คุกคำม
จะท ำใหเ้กดิอนัตรำย 

กำรประเมนิ 
ควำมรุนแรงของอนัตรำย 

 

กำรจดัระดบัควำมเสีย่ง 

กำรยอมรบั 
ควำมเสีย่ง 

ท ำงำนตอ่ไปกบั
ควำมเสีย่ง 
ทีม่อียู ่

ลด ขจดั 
หลกีเลีย่ง 

เฝ้ำ ควบคุม 

สือ่สำรควำม
เสีย่ง 

ไมไ่ด ้ ได ้

 

ตวัอย่ำงใบควำมรู ้
เร ือ่งกำรประเมนิควำมเสีย่ง 
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2. กำรเตรยีมกำรเพือ่กำรประเมนิควำมเสีย่ง 

จะตอ้งรวบรวมขอ้มูลดงัตอ่ไปนี ้
 แผนผงั/กระบวนกำรท ำงำน/ขัน้ตอนกำรท ำงำนอยำ่งละเอยีด 
 รำยชือ่สำรเคม ี
 เคร ือ่งจกัร/อปุกรณ ์
 บนัทกึขอ้มูลกำรบำดเจ็บ เจ็บป่วย 
 ขอ้มูลระบบป้องกนั ควบคมุทีม่อียู ่
 ขอ้รอ้งเรยีนจำกผูป้ฏบิตังิำน 

3. กำรระบุสิง่คุกคำม / ระบุควำมเสีย่ง 
สำมำรถใชแ้บบประเมนิตำ่งๆ ทีเ่หมำะสมกบัลกัษณะงำน เชน่ 
 
    1) แบบประเมนิ JSA   :  กำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยั 
เป็นกจิกรรมพืน้ฐำนทีท่ ำไดง้่ำยๆ เพือ่สบืคน้แนวโนม้ของอนัตรำยทีจ่ะเกดิขึน้ในแตล่ะขัน้ตอน แลว้หำ
ทำงแกไ้ขโดยกำรปรบัปรงุวธิกีำรท ำงำนใหถ้กูตอ้ง ปัจจบุนั JSA จะไม่เนน้เพยีงกำรสบืคน้อนัตรำยในสว่นทีม่ี
แนวโนม้จะเกดิอบุตัเิหตเุทำ่น้ัน แตจ่ะวเิครำะหไ์ปถงึอนัตรำยอืน่ๆดว้ย เชน่ เคม ีฝุ่ นผง สภำพบรรยำกำศรวมไป
ถงึกำรหำขอ้มูลในทำงกำรยศำสตร ์
 
ขัน้ตอนกำรส ำรวจ 

1. เลอืกงำนทีต่อ้งกำรวเิครำะห ์
2. แยกแยะขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในกระบวนกำรของงำนน้ัน 
3. ระบุอนัตรำยทีม่หีรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ของแตล่ะขัน้ตอน ทีแ่ยกออกมำดงักลำ่ว 
4. หำวธิกีำรแกไ้ขเพือ่ลดอนัตรำย หรอืลดแนวโนม้ตำมทีร่ะบไุดน้ั้น 

 
ตวัอย่ำงกำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยั ของงำนเครือ่งเรอืนหวำย 

ขัน้ตอนกำรท ำงำน อนัตรำยทีพ่บ 
 

1. เหลำหวำย  หวำยบำดมอื 
 เศษหวำยกระเด็นเขำ้ตำ 
 กำรแพฝุ้่ นหวำยจำกกำรหำยใจเขำ้ไป 

 
2. ตดัหวำย 

 หวำยหกั และมเีศษหวำยกระเด็นเขำ้ตำ 
 ปวดเมือ่ยกลำ้มเนือ้ 
 ไฟไหมจ้ำกแกส๊หุงตม้ 

 

3. ขดัหวำยดว้ยกระดำษทรำย  ฝุ่ นมผีลตอ่ระบบทำงเดนิหำยใจ 

4. ผูกเสน้หวำยทีข่อบชิน้งำน
และสำนหวำย 

 เจ็บมอืและนิว้มอืจำกแรงกด 
 ปวดเมือ่ยกลำ้มเนือ้ 

5. กำรก ำจดัเสีย้นหรอืขน
หวำยดว้ยเปลวไฟ 

 ไฟไหม ้
 สมัผสัของรอ้น 

6. ทำน ำ้ยำฟอกขำว  ระคำยเคอืงระบบผวิหนัง หำยใจ ดวงตำ 
7. ทำแลกเกอร ์  สำรท ำละลำยจำกแลกเกอรท์ ำใหร้ะคำยเคอืงระบบทำงเดนิ

หำยใจ ผวิหนัง ตำ 
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2) แบบประเมนิ WISH: กำรปรบัปรงุสภำพกำรท ำงำนส ำหรบัผูท้ ำงำนทีบ่ำ้นเป็นเคร ือ่งมอืในกำรส ำรวจ
สภำพกำรท ำงำนของตนเอง เพือ่น ำมำปรบัปรงุสภำพกำรท ำงำนโดยวธิงี่ำยๆ  แบบส ำรวจจดัหมวดหมู่ของ
กำรส ำรวจสภำพกำรท ำงำน ออกเป็น 5 หมวดคอื 

1. กำรจดัเก็บและขนยำ้ยวสัดสุิง่ของ 
2. ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัเคร ือ่งจกัร 
3. สถำนีงำน 
4. สิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพ 
5. สวสัดกิำรสงัคมและกำรจดักำรภำยในองคก์ร 

 

วธิกีำรส ำรวจ 
ผูส้ ำรวจอำ่นแบบส ำรวจโดยละเอยีด แลว้คน้หำมำตรกำรปรบัปรงุในแตล่ะหวัขอ้  
 หำกพบวำ่มำตรกำรใดไดด้ ำเนินกำรไปแลว้ หรอืไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข ใหท้ ำเคร ือ่งหมำยใน

หนำ้ค ำวำ่ “ไม่ม”ี   
 ถำ้หำกพบวำ่มำตรกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน ์ใหท้ ำเคร ือ่งหมำยหนำ้ค ำว่ำ “ม”ี และอธบิำยขอ้เสนอแนะ

หรอืบรเิวณทีจ่ะท ำกำรปรบัปรงุลงในเนือ้ทีว่ำ่ง ใตค้ ำวำ่หมำยเหต ุ 
 และถำ้ไดท้ ำเคร ือ่งหมำย หนำ้ค ำว่ำ “ม”ี หำกคดิว่ำมำตรกำรน้ันมคีวำมส ำคญัและจ ำเป็นเรง่ด่วนทีค่วร

ไดร้บักำรปรบัปรงุโดยเรว็ ใหท้ ำเคร ือ่งหมำย หนำ้ค ำวำ่ “ปรบัปรงุโดยเรว็” 
 

 3) แบบประเมนิ WIND: กำรปรบัปรงุสภำพกำรท ำงำนในงำนภำคเกษตรเป็นเคร ือ่งมอืทีใ่ชส้ ำรวจสภำพ
กำรท ำงำนของเกษตรกรเพือ่น ำมำปรบัปรงุสภำพกำรท ำงำนโดยวธิงี่ำยๆ  แบบส ำรวจจดัหมวดหมู่ของกำร
ส ำรวจสภำพกำรท ำงำน ออกเป็น 6 หมวดคอื 

1. กำรจดัเก็บและยกเคลือ่นยำ้ยวสัด ุ
2. กำรออกแบบสถำนทีท่ ำงำนและเคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรท ำงำน 
3. ควำมปลอดภยัเคร ือ่งจกัร 
4. กำรส ำรวจสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนและกำรควบคมุสำรอนัตรำย 
5. สวสัดกิำรและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกเพือ่สขุอนำมยัและควำมปลอดภยั 
6. กำรจดัรปูแบบกำรท ำงำน 

วิธีกำรส ำรวจ  ท ำไดโ้ดยใหผู้ ส้ ำรวจอ่ำนแบบส ำรวจโดยละเอียด แลว้คน้หำมำตรกำรปรบัปรุง                          
ในแตล่ะหวัขอ้  

 หำกพบว่ำมำตรกำรใดไดด้ ำเนินกำรไปแลว้ หรอืไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข ใหท้ ำ
เคร ือ่งหมำยในหนำ้ค ำวำ่ “ไม่ม”ี   

 ถำ้หำกพบว่ำมำตรกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน ์ใหท้ ำเคร ือ่งหมำยหน้ำค ำว่ำ “มี” และอธิบำย
ขอ้เสนอแนะหรอืบรเิวณทีจ่ะท ำกำรปรบัปรงุลงในเนือ้ทีว่ำ่ง ใตค้ ำวำ่หมำยเหต ุ 

 และถำ้ไดท้ ำเคร ือ่งหมำย หนำ้ค ำว่ำ “ม”ี หำกคดิว่ำมำตรกำรน้ันมคีวำมส ำคญัและจ ำเป็นเรง่ด่วนที่
ควรไดร้บักำรปรบัปรงุโดยเรว็ ใหท้ ำเคร ือ่งหมำย หนำ้ค ำวำ่ “ปรบัปรงุโดยเรว็” 

 
4) แบบประเมนิ WISE: กำรปรบัปรงุสภำพกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก เป็นเคร ือ่งมอืของ
กำรพฒันำปรบัปรงุสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำรขนำดเล็กหรอื
วสิำหกจิชมุชนทีง่่ำยๆ  ซ ึง่แบบส ำรวจจดัหมวดหมู่ของกำรส ำรวจสภำพกำรท ำงำน ออกเป็น 6 หมวดคอื 

1. กำรจดัเก็บและขนบำ้ยวสัดสุิง่ของ 
2. กำรออกแบบสถำนทีท่ ำงำน 
3. ควำมปลอดภยัของเคร ือ่งจกัร 
4. กำรควบคมุสำรเคมอีนัตรำย 
5. แสงสวำ่งในทีท่ ำงำน 
6. สวสัดกิำรในกำรท ำงำน 
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7. อำคำรสถำนที ่
8. กำรบรหิำรองคก์ร 

วธิกีำรส ำรวจ ท ำไดโ้ดยใหผู้ส้ ำรวจอำ่นแบบส ำรวจโดยละเอยีด แลว้คน้หำมำตรกำรปรบัปรงุใน               แต่
ละหวัขอ้  

 หำกพบว่ำมำตรกำรใดไดด้ ำเนินกำรไปแลว้ หรอืไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข ใหท้ ำเคร ือ่งหมำย
ในหนำ้ค ำวำ่ “ไม่ม”ี   

 ถำ้หำกพบว่ำมำตรกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน ์ใหท้ ำเคร ือ่งหมำยหน้ำค ำว่ำ “มี” และอธิบำย
ขอ้เสนอแนะหรอืบรเิวณทีจ่ะท ำกำรปรบัปรงุลงในเนือ้ทีว่ำ่ง ใตค้ ำวำ่หมำยเหต ุ 

 และถำ้ไดท้ ำเคร ือ่งหมำย หนำ้ค ำว่ำ “มี” หำกคดิว่ำมำตรกำรน้ันมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นเรง่ด่วนที่
ควรไดร้บักำรปรบัปรงุโดยเรว็ ใหท้ ำเคร ือ่งหมำย หนำ้ค ำวำ่ “ปรบัปรงุโดยเรว็” 

 

4. กำรประเมนิระดบัควำมเสีย่ง 

ควำมรนุแรงของควำมเสีย่ง ขึน้อยูก่บั 2 องคป์ระกอบคอื 

1. โอกำสทีส่ิง่คกุคำมจะท ำใหเ้กดิอนัตรำย 
2. ระดบัควำมรนุแรงของอนัตรำยทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
1.โอกำสทีส่ิง่คกุคำมจะท ำใหเ้กดิอนัตรำย       
             1.1 ปัจจยัทีจ่ะท ำใหเ้กดิอนัตรำย เชน่ 

 วธิกีำรท ำงำนทีม่คีวำมปลอดภยั 
 มำตรกำรในกำรป้องกนัควบคมุอนัตรำยทีม่อียู่ 
 ควำมเครง่ครดัของผูป้ฏบิตังิำนในกำรท ำงำนตำมวธิกีำรปฏบิตังิำนทีก่ ำหนดไว ้
 ควำมรูข้องผูป้ฏบิตังิำนในเร ือ่งอนัตรำยจำกงำนรวมถงึวธิกีำรป้องกนัตนเอง 
 กำรใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

1.2 โอกำสทีส่ิง่คกุคำมจะท ำใหเ้กดิอนัตรำยแบ่งเป็น 3 ระดบัรำยละเอยีดดงัตำรำง 
 

ตำรำงที ่1: ระดบัของโอกำสทีส่ิง่คกุคำมจะท ำใหเ้กดิอนัตรำย 

ระดบัของโอกำส รำยละเอยีด คำ่คะแนน 
เกดิไดน้อ้ย แทบจะไม่มโีอกำสเกดิหรอืคำดวำ่เกดิขึน้นอ้ยมำกเน่ืองจำก

ผูป้ฏบิตังิำนไดป้ฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรท ำงำนทีป่ลอดภยั
อยำ่งเครง่ครดัหรอืมมีำตรกำรป้องกนัควบคมุทีเ่หมำะสม 

1 

เกดิไดป้ำนกลำง เป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิเน่ืองจำกมผีูป้ฏบิตังิำนบำงคนไม่ปฏบิตัิ
ตำมขัน้ตอนกำรท ำงำนทีป่ลอดภยัหรอืมำตรกำรในกำร
ป้องกนัควบคมุทีใ่ชอ้ยู่ยงัมขีอ้บกพรอ่งหรอืยงัไม่มั่นใจถงึ
ประสทิธภิำพในกำรป้องกนัควบคมุ 

2 

เกดิไดส้งู อนัตรำยเกดิขึน้ไดบ้่อยหรอืมสีถติกิำรเจ็บป่วยหรอือบุตัเิหตุ
เกดิขึน้หรอืเกดิกบัคนจ ำนวนมำกหรอืเกอืบจะเกดิอบุตัเิหตุ
บ่อยมำกแมจ้ะยงัไม่เห็นควำมสญูเสยีทีแ่ทจ้รงิแตก็่มแีนวโนม้
ทีจ่ะเกดิท ำใหเ้สยีขวญัก ำลงัใจในกำรท ำงำน 

3 

 
 
2. ระดบัควำมรุนแรงของอนัตรำยทีจ่ะเกดิขึน้ 
จะพจิำรณำถงึควำมเป็นพิษทีม่ีอยู่ในตวัของสิง่คุกคำมหรอืลกัษณะกำรเกดิผลกระทบทีม่ีลกัษณะเฉพำะตวั
ของสิง่คุกคำมน้ันๆเชน่ระดบัเสยีงทีด่งัมำกๆมผีลต่อระบบกำรไดย้นิเป็นตน้ซึง่ไม่ขึน้กบักำรป้องกนัควบคุมทีม่ี
อยูด่งัน้ันในกำรก ำหนดระดบัควำมเป็นอนัตรำยจะไม่น ำมำตรกำรป้องกนัควบคมุทีม่อียูม่ำพจิำรณำ 
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2.1 ระดบัของควำมรนุแรงของอนัตรำยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบัรำยละเอยีดดงัตำรำงที ่2 
 

ตำรำงที ่2: ระดบัควำมรุนแรงของอนัตรำยทีจ่ะเกดิขึน้ 

ระดบั 
ควำมรุนแรง รำยละเอยีด คำ่คะแนน 

 
 

อนัตรำย 
เล็กนอ้ย 

 ไม่มกีำรบำดเจ็บ 
 มกีำรบำดเจ็บหรอืเจ็บป่วยทีต่อ้งกำรเพยีงกำรปฐมพยำบำล

เบือ้งตน้ (รวมถงึแผลทีถ่กูของมคีมบำดเล็กนอ้ย, แผลถลอก
เล็กนอ้ย, ระคำยเคอืง, กำรเจ็บป่วย 
แบบเกดิอำกำรไม่สบำยกำยเพยีงช ัว่ครำว) 

 
 
1 

 
 

อนัตรำย 
ปำนกลำง 

 กำรบำดเจ็บทีต่อ้งรกัษำ 
 กำรเจ็บป่วยทีม่ผีลท ำใหเ้กดิควำมผดิปกตทิีม่ผีลใหอ้วยัวะ

บำงสว่นไม่สำมำรถท ำหนำ้ทีไ่ดเ้หมอืนเดมิหรอืสญูเสยี
ประสทิธภิำพกำรท ำงำน (รวมถงึบำดแผลฉีกขำดแผลไฟ
ไหมเ้คล็ดขดัยอกกระดกูหกัเล็กนอ้ยผวิหนังอกัเสบหูหนวก) 

 
 
2 

 
 

อนัตรำยมำก 

 เสยีชวีติ 
 บำดเจ็บรนุแรง 
 เกดิโรคทีเ่ป็นแลว้มโีอกำสเสยีชวีติ (รวมถงึพกิำรกระดกูหกั

มำกมะเรง็ทีเ่กดิจำกกำรท ำงำนโรคทีเ่กดิแบบเฉียบพลนัและ
ถงึแกช่วีติ) 

 
 
3 

 
5. กำรจดัระดบัคำ่ควำมเสีย่ง 

 

     จะไดจ้ำกกำรน ำค่ำคะแนนระดบัของโอกำสทีส่ิง่คุกคำมจะท ำใหเ้กดิอนัตรำยมำคูณกบัระดบัควำมรุนแรง
ของอนัตรำยทีจ่ะเกดิขึน้ซ ึง่เมือ่คณูกนัแลว้ สำมำรถแบ่งระดบัควำมเสีย่งไดด้งันี ้
 

 คณูกนัได ้1 เทำ่กบัระดบัควำมเสีย่งเล็กนอ้ย 
 คณูกนัได ้2 เทำ่กบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้
 หรอื 3 หรอื 4 เทำ่กบัระดบัควำมเสีย่งปำนกลำง 
 คณูกนัได ้6 เทำ่กบัระดบัควำมเสีย่งสงู 
 คณูกนัได ้9 เทำ่กบัระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัไม่ได ้
 

รำยละเอยีดดงัแสดงในตำรำงที ่3 
 

 

ตำรำงที ่3: วธิกีำรจดัระดบัคำ่ควำมเสีย่งของสิง่คกุคำมสุขภำพ 
 

ควำมเสีย่ง = คะแนน 
ควำมรุนแรงของอนัตรำย x คะแนน

ของโอกำสเกดิอนัตรำย 

ระดบัควำมรุนแรงของอนัตรำย 
อนัตรำย
เล็กน้อย 

(1) 

อนัตรำย               
ปำนกลำง 

(2) 

อนัตรำยมำก 
(3) 

โอ
ก
ำส
ข
อง
ก
ำร
เก
ดิ

อนั
ต
รำ
ย

 

โอกำสเกดิไดน้้อยมำกหรอื 
ไม่น่ำจะเกดิ (1) 

1 
ควำมเสีย่ง
เล็กน้อย 

2 
ควำมเสีย่งที่
ยอมรบัได ้

3 
ควำมเสีย่งปำน

กลำง 
โอกำสเกดิขึน้ไดป้ำนกลำง/บำงคร ัง้ (2) 2 

ควำมเสีย่งที่
ยอมรบัได ้

4 
ควำมเสีย่งปำน

กลำง 

6 
ควำมเสีย่งสูง 

โอกำสเกดิขึน้ไดม้ำก/บ่อยคร ัง้ (3) 3 
ควำมเสีย่งปำน

กลำง 

6 
ควำมเสีย่งสูง 

9 
ควำมเสีย่งที่
ยอมรบัไม่ได ้
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กจิกรรมที ่3 
: กำรสือ่สำรเพือ่กำรมสีว่นรว่มจดักำรควำมเสีย่ง 

 
สำระส ำคญั  
 

    1. เป้ำหมำยของกำรสือ่สำรควำมเสีย่ง 

1.1 เพือ่สรำ้งควำมตระหนัก 

1.2 เพือ่สรำ้งกำรมสีว่นรว่ม 
    2. กระบวนกำร/ขัน้ตอนในกำรสือ่สำรเพือ่หำแนวรว่มจดักำรควำมเสีย่ง 

2.1 กำรวเิครำะหผ์ูเ้กีย่วขอ้ง/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
2.2 กำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย 
2.3 กำรเตรยีมเนือ้หำ/ขอ้มูลทีจ่ะน ำเสนอ 
2.4 กำรก ำหนดเป้ำหมำยรว่ม/ขอ้ตกลง/แนวทำงจดักำรควำมเสีย่ง 

3. เทคนิคส ำคญัทีใ่ช/้ปรบัใช ้

3.1 กำรวเิครำะหส์ำเหตแุละผลกระทบดว้ย Problem Tree  และ Mind  Mapping 

3.2 กำรวเิครำะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ย Stakeholder Analysis 
 

ผลกำรเรยีนรู ้และกำรประเมนิผล 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ กำรประเมนิผล 

1.ดำ้นควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 

 มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในเป้ำหมำยของกำรสือ่สำร
ควำมเสีย่ง,กระบวนกำร/ขัน้ตอนในกำรสือ่สำร แล
หลกักำร/วธิกีำรใชเ้คร ือ่งมอืตำ่งๆเพือ่สือ่สำรควำม
เสีย่ง 

ประเมนิจำก 

1.กำรตอบค ำถำม อธบิำย  

2.กำรใหเ้หตผุลในกำรเลอืกและใชเ้คร ือ่งมอืที่
เหมำะสมในระหวำ่งกำรฝึกอบรมและกำรน ำไป
ปฏบิตัจิรงิ 

3.กำรใหเ้หตผุลในกำรเลอืกวธิกีำรสือ่สำร/สรำ้ง
แรงจงูใจ  

2.ดำ้นท ันคต ิ

ตระหนักถงึควำมจ ำเป็น/ประโยชนใ์นกำรน ำเสนอ
ขอ้มูลควำมเสีย่ง สือ่สำรสูผู่ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง /ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สรำ้งกำรมสีว่นรว่ม 

ประเมนิจำก 

1.ควำมสนใจ และควำมกระตอืรอืรน้ในกำรเรยีนรู ้
วธิกีำร เทคนิคตำ่งๆระหวำ่งฝึกอบรม  

2. ควำมตัง้ใจ/กำรเตรยีมพรอ้มเพือ่ถำ่ยทอด
เหตผุล ควำมจ ำเป็นในกำรมสีว่นรว่มจดักำรควำม
เสีย่งสูก่ลุม่เป้ำหมำย 

3. ดำ้นทกัษะ  

สำมำรถใช/้ประยกุตใ์ช ้เทคนิค เคร ือ่งมอืตำ่งๆใน
กำรสือ่สำรขอ้มูลควำมเสีย่งเพือ่สรำ้งกำรมสีว่นรว่ม
สูก่ลุม่เป้ำหมำย 

 

ประเมนิจำก 

1.กำรประยกุตใ์ชเ้ทคนิค วธิกีำรทีเ่รยีนรูสู้ก่ำร
ปฏบิตัอิยำ่งเหมำะสมและบรรลเุป้ำหมำย 

2.ผลงำนจำกกำรสือ่สำรควำมเสีย่ง  

3.ควำมพงึพอใจจำกผูเ้ขำ้มำรว่มในกระบวนกำร
ของผูเ้ขำ้อบรม 

 

เวลำ  ทีใ่ชร้วมทัง้สิน้    3    ช ัว่โมง  
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กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอน เทคนิค สือ่/อุปกรณ ์

1. ใชค้ ำถำมเพือ่ใหผู้เ้ขำ้อบรมรว่มแสดงควำมเห็น 

 ใครทีค่วรจะเป็นคนจดักำรกบัควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 
 จะท ำอยำ่งไรใหพ้วกเขำรบัรู ้และมสีว่นรว่ม 

2. น ำเสนอประโยชนข์องกำรสือ่สำรเพือ่สรำ้งแนวรว่มจดักำรควำมเสีย่ง 

3. เตรยีมกำรสือ่สำรควำมเสีย่งในกลุม่ยอ่ย ตำมขัน้ตอน 

    1) เลอืกควำมเสีย่งจำกผลกำรประเมนิและจดัอนัดบั 

    2) วเิครำะหห์ำสำเหตแุละผลกระทบของปัญหำดว้ยเทคนิค Problem Tree
หรอืเทคนิคอืน่ทีเ่หมำะสม 

    3) วเิครำะหผ์ูเ้กีย่วขอ้ง /ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีดว้ยเทคนิค Stakeholder 
Analysis 

 ระบุผูเ้กีย่วขอ้ง 
 วเิครำะหว์ำ่ใครบำ้งทีม่สีว่นได/้สว่นเสยี อยำ่งไร 
 จดักลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีโดยดจูำกระดบัควำมสนใจ และระดบั

อ ำนำจ/อทิธพิล 

     4) ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย และวธิสีรำ้งกำรมสีว่นรว่ม 

     5) เตรยีมขอ้มูล/เนือ้หำทีจ่ะน ำเสนอ ดว้ย Mind Mappingหรอืเทคนิคอืน่ที่
เห็นวำ่เหมำะสม 

4. ผูเ้ขำ้อบรมปฏบิตักิำรกบักลุม่เป้ำหมำยในพืน้ที ่เพือ่ 

 น ำเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัปัญหำ สำเหต ุและผลกระทบของควำมเสีย่ง 
 รว่มกนัก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจดักำรควำมเสีย่ง แนวทำง /ขอ้ตกลงที่

จะด ำเนินกำรรว่มกนั 
6. น ำเสนอ และสรปุผลกำรสือ่สำรควำมเสีย่ง โดยเทคนิค/วธิกีำรทีผู่เ้ขำ้

อบรมเลอืกใช ้
 

 

1. ประเด็นค ำถำม 

2. ใบควำมรูเ้กีย่วกบั
หลกักำร/ประโยชนข์อง
กำรสือ่สำรควำมเสีย่ง 

3. ใบงำนกำรเตรยีมกำร
สือ่สำรควำมเสีย่ง 

4.ใบควำมรูเ้กีย่วกบั
เทคนิคตำ่งๆทีเ่ลอืกใช ้
เชน่ Mind Mapping 
,Problem Tree, 

Stakeholder Analysis 

5. แบบบนัทกึผลกำร
ปฏบิตักิำรสือ่สำรควำม
เสีย่ง 

 

ขอ้แนะน ำ/เทคนิคเฉพำะในกำรจดักจิกรรมเรยีนรู ้
     1. เทคนิคทีน่ ำเสนอเป็นเพยีงตวัอยำ่ง สำมำรถปรบัเพิม่/ลดรำยละเอยีดหรอืขัน้ตอน หรอืเลอืกเทคนิคอืน่
ทีเ่ห็นวำ่เหมำะสมกวำ่ได ้
     2. อำจพจิำรณำเลอืก/ฝึกผูเ้ขำ้อบรมใหใ้ชเ้ทคนิคใดเทคนิคหน่ึง แลว้พฒันำใหถ้งึขัน้สำมำรถปรบั/
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคน้ันๆได ้กอ่นทีจ่ะน ำเสนอเทคนิคอืน่ทีซ่บัซอ้นมำกขึน้ 
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กจิกรรมที ่4 
: กำรก ำหนดทำงเลอืกเพือ่จดักำรควำมเสีย่ง 
 
 

สำระส ำคญั 
 

    1. ควำมส ำคญัของกำรเลอืกวธิกีำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 
    2. หลกักำรเบือ้งตน้ในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
1) ควำมเสีย่งในระดบัควำมเสีย่งเล็กนอ้ยหรอืยอมรบัไดน้ั้นอำจไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใดๆ สำมำรถ

ปฏบิตังิำนตอ่ไปไดถ้งึแมจ้ะมคีวำมเสีย่งอยู่ก็ตำม 
2)  ควำมเสีย่งอยใูนระดบัปำนกลำงควำมเสีย่งสูงหรอืควำมเสีย่งทีย่อมรบัไม่ไดจ้ะตอ้งมีมำตรกำรใน

กำรจดักำรควำมเสีย่งโดยพิจำรณำวธิกีำรควบคุมทีเ่หมำะสมเพือ่ใหร้ะดบัควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้
น้ันมรีะดบัลดลงถงึระดบัทีย่อมรบัไดซ้ ึง่สำมำรถท ำไดโ้ดยกำรลดระดบัควำมเป็นอนัตรำยและลด
โอกำสของกำรเกดิอนัตรำย 

ควำมเสีย่งเล็กนอ้ย 

 
อำจไม่ตอ้งด ำเนินกำรใดๆ 

ควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้

 
ยอมรบัไดห้ำกมกีำรเฝ้ำคุมควำมเสีย่ง 

ควำมเสีย่งปำนกลำง 

 
ควรมกีำรจดักำรควำมเสีย่ง 

ควำมเสีย่งสงู จ ำเป็นตอ้งมกีำรจดักำรควำมเสีย่งและท ำกำรเฝ้ำคุมควำมเสีย่ง 

ควำมเสีย่ง 

ทีย่อมรบัไม่ได ้
จ ำเป็นตอ้งมกีำรจดักำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ 

 
   3. ขัน้ตอนกำรก ำหนดทำงเลอืกในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

1) กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
2) กำรระบุทำงเลอืกทีห่ลำกหลำย 
3) กำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรประเมนิทำงเลอืก 
4) กำรใชเ้กณฑป์ระเมนิและจดัล ำดบัทำงเลอืก 
5) กำรระบุทำงเลอืกทีเ่หมำะสม 
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ผลกำรเรยีนรูแ้ละกำรประเมนิผล 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ กำรประเมนิผล 

1. ดำ้นควำมรูค้วำมเขำ้ใจ 

1.1 สำมำรถระบุ อธบิำยกระบวนกำร/ขัน้ตอน และ
เคร ือ่งมอืในกำรก ำหนดทำงเลอืกเพือ่จดักำรควำมเสีย่งได ้

1.2สำมำรถระบุ/สรำ้งเกณฑส์ ำหรบัประเมนิทำงเลอืกได ้

1.3 สำมำรถสรุป/ระบุทำงเลอืกทีเ่ห็นวำ่เหมำะสมทีสุ่ดได ้

 

1. กำรสรุปประเด็น หลกักำร 

2. กำรเปรยีบเทยีบ ใหเ้หตผุลในกำร
แยกแยะ วเิครำะห ์จดัล ำดบัและสรุป 

2. ดำ้นท ันคต ิ

เห็นควำมจ ำเป็นในกำรสรรหำวธิกีำร/ทำงเลอืกที่
เหมำะสมในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 

1. กำรออกควำมเห็น ประเมนิคณุคำ่ของ
รปูแบบ /วธิกีำรจดักำรควำมเสีย่ง 

2. กำรมสีว่นรว่มในกำรวเิครำะห ์วจิำรณ ์ 

3. กำรเสนอทำงเลอืกเพือ่จดักำรควำมเสีย่ง
ทีน่่ำสนใจ 

3.ดำ้นทกัษะ 

สำมำรถฝึกปฏบิตักิำรก ำหนดทำงเลอืก และเลอืกวธิกีำร
จดักำรควำมเสีย่งไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

1. กำรใช/้ประยุกตใ์ชห้ลกักำร /ทฤษฎไีป
ปฏบิตั ิ

2. คณุภำพ /ควำมเหมำะสมของทำงเลอืก
ทีเ่ลอืกไว ้ในดำ้นตำ่งๆ เชน่ ควำม
สอดคลอ้งกบับรบิทของปัญหำ/ ศกัยภำพ
ของผูเ้ขำ้อบรม และมแีนวโนม้ทีจ่ะปฏบิตัไิด ้
จรงิ 

 

เวลำ ทีใ่ช ้ 2  ช ัว่โมง  
 

กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
 

ขัน้ตอน เทคนิค สือ่/อุปกรณ ์

1. น ำเสนอตวัอย่ำงกำรจดักำรควำมเสีย่งทีพ่บเห็นในชวีติประจ ำวนั เชน่ 
ป้ำยหำ้ม /ป้ำยรณรงคต์่ำงๆ ฯลฯ แลว้ใชค้ ำถำมน ำสูก่ำรอภปิรำย 

 วธิกีำรเหลำ่นีเ้หมำะสมหรอืไม่ อย่ำงไร 
 ถำ้เป็นเรำ จะใชว้ธิกีำรนีห้รอืไม่ เพรำะเหตใุด 

2. น ำเสนอ 

 หลกักำรเบือ้งตน้ในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
 ขัน้ตอนในกำรก ำหนดทำงเลอืกเพือ่จดักำรควำมเสีย่ง 

3. กลุม่ย่อย ฝึกปฏบิตักิำรก ำหนดทำงเลอืกเพือ่จดักำรควำมเสีย่ง โดย 

 1) เลอืกควำมเสีย่งทีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิและจดัอนัดบัไวข้องสมำชกิกลุม่
คนใดคนหน่ึง 1 ควำมเสีย่ง 

 2) รว่มกนัระบุเป้ำหมำยในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

3) ระดมสมอง เสนอวธิกีำร/ทำงเลอืกในกำรจดักำรควำมเสีย่งไดม้ำกทีส่ดุ  

1. ประเด็นค ำถำม 

2. ภำพ /ขอ้ควำม
ตวัอย่ำงแสดงวธิกีำร
จดักำรควำมเสีย่ง
รปูแบบตำ่งๆ 

3. ใบควำมรูห้ลกักำร
เบือ้งตน้ในกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง 

4.ใบควำมรูข้ ัน้ตอน
กำรเลอืกทำงเลอืกฯ 

6. ใบงำนส ำหรบัฝึก
ปฏบิตักิำรเลอืก
ทำงเลอืกฯ 
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ขัน้ตอน เทคนิค สือ่/อุปกรณ ์

     4) คดิเกณฑท์ีจ่ะใชป้ระเมนิและจดัอนัดบัทำงเลอืก 

  5) ประเมนิและจดัอนัดบัทำงเลอืกโดยเกณฑท์ีใ่ช ้

6) สรปุทำงเลอืกทีค่ดิวำ่เหมำะสมในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

         (สำมำรถมไีดม้ำกกวำ่ 1 ทำงเลอืก) 

4. น ำเสนองำนกลุม่เพือ่แลกเปลีย่นและรบัฟังขอ้เสนอแนะจำกกลุม่อืน่ 

5. ผูเ้ขำ้อบรมแยกปฏบิตักิำรในพืน้ทีเ่พือ่ระบุทำงเลอืกทีเ่หมำะสมในกำร
จดักำรควำมเสีย่งในประเด็นของตน 

7. ใบงำน /แบบบนัทกึ
ผลกำรปฏบิตักิำรเลอืก
ทำงเลอืกในพืน้ที ่

 

 
ขอ้แนะน ำ/เทคนิคเฉพำะในกำรจดักจิกรรมเรยีนรู ้
 

ควรย ำ้ควำมส ำคญัของกำรเลอืกทำงเลอืกทีเ่หมำะสมกบับรบิท/สภำพแวดลอ้มของกลุม่/พืน้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกบัประเด็นปัญหำควำมเสีย่งทีจ่ะจดักำร รวมทัง้ศกัยภำพ/ควำมพรอ้มของผูท้ีเ่ป็นหลกัใน
กำรจดักำร และผูม้สีว่นรว่มด ำเนินกำร โดยอำจเพิม่ขัน้ตอนในกำรทบทวนสภำพแวดลอ้ม ทุน 
ศกัยภำพทีม่เีขำ้ไปในกรบวนกำรฝึกอบรม 
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กจิกรรมที ่5 
: เทคนิคกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
 

สำระส ำคญั 
1.แนวคดิหลกักำรจดักำรควำมเสีย่ง สำมำรถท ำไดใ้น  3 ระดบั ไดแ้ก ่ระดบับุคคล ระดบักลุม่ /
เครอืขำ่ย   
   และ ระดบัพืน้ที ่/ชมุชน 
2. ตวัอย่ำงเทคนิคกำรจดักำรควำมเสีย่ง กบักลุม่เป้ำหมำย 3 ระดบั  
 

   2.1 ระดบับุคคล 

 กำรปรบัพฤตกิรรม 
 กำรสรำ้งแรงจูงใจ 
 กำรเป็นตวัอย่ำง 

 

2.2 ระดบักลุม่/เครอืขำ่ย 

 กำรชีใ้หเ้ห็นประโยชน ์
 กำรท ำขอ้ตกลง กตกิำ 
 กำรเป็นตวัอย่ำง 

  2.3 ระดบัชมุชน 

 กำรสรำ้งกระแส 
 กำรรณรงค ์
 กำรสรำ้งมำตรกำรทำง

สงัคม 
 กำรยกย่องเชดิชตูน้แบบ 

 

ผลกำรเรยีนรู ้และกำรประเมนิผล 
 

ผลกำรเรยีนรู ้ กำรประเมนิผล 
1. ดำ้นควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 
สำมำรถสรุป อธบิำย แนวคดิ หลกักำร เทคนิค
กำรจดักำรควำมเสีย่งในรูปแบบต่ำงๆได ้

1.กำรตอบค ำถำม สรุป อธบิำย  
2.กำรใหเ้หตผุลในกำรเลอืกใชเ้ทคนิค 

2. ดำ้นท ันคต ิ
1. รบัรูศ้กัยภำพของตนในกำรใชเ้ทคนิค/
กระบวนกำรจดักำรควำมเสีย่งรปูแบบต่ำงๆ 
2.เห็นควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำตนเพือ่เรยีนรู ้
เทคนิคทีจ่ ำเป็นจะตอ้งใชใ้นกำรจดักำรควำม
เสีย่ง 

1. กำรยอมรบัผลกำรประเมนิตนเอง 
2. กำรเสนอแนวทำง/ชอ่งทำงเพือ่เรยีนรู/้
พฒันำตนเอง 
3. กำรเสนอตนเขำ้มำมสี่วนรว่ม/ชว่ยเหลอื
ระหวำ่งกนัในกำรเรยีนรู/้พฒันำตน 

3. ดำ้นทกัษะ 
1.สำมำรถวเิครำะหแ์ละระบุเทคนิคทีใ่ชใ้นกำร
จดักำรควำมเสีย่งได ้
2.สำมำรถประเมนิและเสนอแนวทำงพฒันำ
ทกัษะกำรใชเ้ทคนิคตำ่งๆได ้
3.สำมำรถปฏบิตักิำรพฒันำตนเพือ่เสรมิทกัษะ
กำรใชเ้ทคนิคตำ่งๆได ้

1. ควำมเหมำะสมของเทคนิคทีเ่ลอืกใชก้บัระดบั
กลุม่เป้ำหมำย /สถำนกำรณ ์/บรบิททีเ่กีย่วขอ้ง 
2. ควำมเหมำะสมของรูปแบบ/วธิกีำรพฒันำ
ทกัษะกำรใชเ้ทคนิคจดักำรควำมเสีย่ง 
3. กำรประเมนิตนเองระหว่ำง และหลงักำร
พฒันำ 

 

เวลำ ทีใ่ช ้ 3    ช ัว่โมง  
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กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอน/เทคนิค สือ่/อปุกรณ ์

1. น ำเสนอตวัอย่ำงเทคนิคกำรจดักำรควำมเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบังำน/
อำชพีของผูเ้ขำ้อบรม  โดย 

 กำรศกึษำจำกกรณีศกึษำ  
 กำรสมัภำษณ ์บุคคล/กลุ่ม/องคก์ร/หน่วยงำน 
 กำรศกึษำดงูำน ฯลฯ 

2. ใชค้ ำถำม เพือ่รว่มกนัสรุปสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้

 มหีลกักำรอะไรในกำรเลอืกใชเ้ทคนิคแต่ละชนิด 
 เทคนิคใดทีเ่รำสำมำรถน ำไปใชไ้ด ้ อย่ำงไร  

3. สรปุและเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวคดิ หลกักำร และเทคนิคตำ่งๆทีส่ำมำรถ
น ำไปใช/้ประยุกตใ์ชจ้ดักำรควำมเสีย่ง 

4.กลุม่ย่อย  

1) ทบทวนเป้ำหมำย กลุม่เป้ำหมำย และทำงเลอืกกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 2) ระบุกระบวนกำร /เทคนิคส ำคญัทีจ่ะใชจ้ดักำรควำมเสีย่ง 

5. สรปุชนิด/ประเภทของเทคนิคจดักำรควำมเสีย่งทีทุ่กกลุม่จะใช ้

6.ผูเ้ขำ้อบรมประเมนิตนเอง ถงึควำมพรอ้ม/ศกัยภำพในกำรใชเ้ทคนิค
แตล่ะชนิดใน 3 ระดบั 

1) สำมำรถน ำมำใช/้ปรบัใชไ้ดเ้ลยมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และมทีกัษะ  
กำรใชอ้ยู่แลว้  

 2) ตอ้งกำรกำรฝึกฝนหรอืเสรมิควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ทกัษะ กอ่น
น ำมำใช ้

  3) ยงัไม่มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ หรอืยงัไม่มทีกัษะกำรใช ้

7. ผูเ้ขำ้อบรมแตล่ะคนวำงแผน/ แนวทำงพฒันำควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 
ทกัษะกำรใชเ้ทคนิคจดักำรควำมเสีย่ง ตำมขัน้ตอน 

 1) วเิครำะห ์และจดักลุม่เทคนิคทีจ่ะเรยีนรู ้

 เทคนิคทีส่ำมำรถฝึกฝน เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 เทคนิคทีจ่ ำเป็นตอ้งมพีีเ่ลีย้ง/ผูรู้ช้ว่ยฝึกฝน 

 2) ระบุวธิกีำร ชว่งเวลำทีจ่ะใชฝึ้กฝนเรยีนรู ้

8. น ำเสนอ /แลกเปลีย่นแผน /แนวทำงกำรฝึกฝนเรยีนรู ้เพือ่ก ำหนด
วธิกีำรสนับสนุน ชว่ยเหลอืกำรเรยีนรูร้ะหวำ่งกนั 

9. ใหเ้วลำส ำหรบัผูเ้ขำ้อบรมฝึกฝน พฒันำตนในเร ือ่งเทคนิคตำ่งๆ
ตำมทีว่ำงแผนไว ้

10. ผูเ้ขำ้อบรมน ำเสนอผลกำรพฒันำตนดำ้นเทคนิคกำรจดักำรควำม
เสีย่ง เพือ่แลกเปลีย่นและชว่ยฝึกฝนเพิม่เตมิระหวำ่งกนัและกนั 

   

1.ตวัอย่ำงกำรใช ้
กระบวนกำร/เทคนิค
ตำ่งๆในกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง  

2. ใบควำมรู ้หลกักำร 
แนวคดิ และเทคนิคกำร
จดักำรควำมเสีย่ง 

3. ใบงำนวเิครำะหแ์ละ
เสนอกระบวนกำร/ 

เทคนิคในกำรจดักำร
ควำมเสีย่ง 

4. แบบประเมนิตนเอง 

5. แบบบนัทกึแผน/
แนวทำงกำรฝึกฝน
เทคนิคจดักำรควำม
เสีย่งรำยบุคคล 
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ขอ้แนะน ำ /เทคนิคเฉพำะในกำรจดักจิกรรมเรยีนรู ้
1.ทมีวทิยำกรสำมำรถใหก้ำรสนับสนุนตดิตำม ชว่ยเหลอืในดำ้นตำ่งๆ เชน่ ชว่ยระบุชอ่งทำง/สือ่ /
วธิกีำรทีจ่ะเรยีนรู ้หรอืจดัฝึกอบรมแบบตวัตอ่ตวั /กลุม่ย่อยตำมโอกำสอ ำนวย รวมทัง้กำรเป็นที่
ปรกึษำ ใหค้ ำแนะน ำ กระตุน้ควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นกำรใชเ้ทคนิคตำ่งๆ  
2. กำรประเมนิผลกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นกำรใชเ้ทคนิคของผูเ้ขำ้อบรม ควรประเมนิเป็นระยะ จน
เสรจ็สิน้กระบวนกำร  
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กจิกรรมที ่6 
: กำรวำงแผนจดักำรควำมเสีย่ง 
 

สำระส ำคญั  
 

1. กรอบคดิในกำรจดักำรควำมเสีย่งดว้ย วงจรคณุภำพ PDCA 
      P : Planning  : กำรวำงแผน 

D : Do : กำรลงมอืปฏบิตั ิ
C:  Check :กำรตรวจสอบ ประเมนิผล 
A : Action : กำรปรบัแกไ้ข /พฒันำงำน 

( 
2. เทคนิคทีส่ำมำรถใชใ้นกำรวำงแผนอยำ่งมสีว่นรว่ม  

1) กำรวเิครำะห ์จดุแข็ง-จดุออ่น โอกำส –อปุสรรค 
    ( SWOT Analysis ) 
2) กำรวเิครำะหพ์ลงัสนำม ( Force Field Analysis) 

3. กำรวเิครำะหแ์หลง่ทนุ และกำรเขำ้ถงึแหลง่ทนุเพือ่สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 

ผลกำรเรยีนรู ้และกำรประเมนิผล  
ผลกำรเรยีนรู ้ กำรประเมนิผล 

1. ดำ้นควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 

1.1 สำมำรถสรปุถงึกรอบแนวคดิกำรจดักำรควำม
เสีย่งดว้ยวงจร PDCA ได ้

1.2 สำมำรถสรปุถงึหลกักำร และผนวกเลอืกใช ้
เทคนิคตำ่งๆเชน่ SWOT ,Force Field analysis, 
CIPP Modelทีจ่ะใชว้ำงแผนจดักำรควำมเสีย่งได ้

1.3 สำมำรถระบุประเภท ชนิด เงือ่นไข ของแหลง่
ทนุ รวมทัง้วธิกีำรเขำ้ถงึแหลง่ทนุในพืน้ที ่เพือ่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนได ้

1. กำรใหค้ ำจ ำกดัควำม  สรปุขนัตอน กระบวนกำร 
ประโยชนข์องกำรน ำเทคนิคแตล่ะชนิดไปใช ้

2. กำรใหเ้หตผุลในกำรเลอืก/ ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค 

3. กำรใหเ้หตผุลประกอบกำรแสดงควำมเห็น /
โตแ้ยง้ /ตดัสนิใจขณะท ำกจิกรรม 

3. ควำมครบถว้น ถกูตอ้งเป็นปัจจบุนัของขอ้มูล/
ฐำนขอ้มูลทีน่ ำมำใช ้

2. ดำ้นท ันคต ิ

2.1 เห็นควำมส ำคญัและประโยชนข์องกำรวำงแผน
จดักำรควำมเสีย่งอยำ่งเป็นระบบ 

2.2ส ำนึกถงึพลงัของกลุม่ /เครอืขำ่ยในกำร
วำงแผนและปฏบิตักิำรจดักำร 

1. ควำมกระตอืรอืรน้ในกำรศกึษำเรยีนรู ้และฝึกฝน
เทคนิคตำ่งๆ  

2. ควำมหลำกหลำยของผูเ้ขำ้มำมสีว่นรว่มวำงแผน 

3. กำรระบุถงึกำรเขำ้มำมสีว่นรว่มของบุคคล /
กลุม่/เครอืขำ่ยตำ่งๆในแผนปฏบิตักิำร 

4. กำรยอมรบัฟังควำมเห็น ขอ้เสนอแนะจำก
สมำชกิกลุม่/ผูเ้กีย่วขอ้ง  

3. ดำ้นทกัษะ 

สำมำรถจดัท ำแผนปฏบิตักิำรจดักำรควำมเสีย่งที ่มี
คณุภำพ   

คณุภำพของแผนผ่ำนเกณฑท์ีร่ว่มกนัจดัท ำ 

 

เวลำ  ทีใ่ช ้ 3    ช ัว่โมง  
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กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอน/เทคนิค สือ่/อปุกรณ ์

1. น ำเสนอกรอบคดิ/กระบวนกำรทีค่วรจะใชใ้นกำรจดักำรควำมเสีย่ง                        
ดว้ยวงจรคณุภำพ PDCA  

 องคป์ระกอบ  
 ขัน้ตอน 
 กำรใชป้ระโยชน ์

   

2. ใชค้ ำถำม เพือ่น ำไปสูก่ำรแสดงควำมเห็น และสรปุถงึกรอบกำรด ำเนินกำร
จดักำรควำมเสีย่งทีจ่ะใช ้

 มกีรอบคดิในรปูแบบอืน่อกีหรอืไม่ทีค่ดิวำ่น่ำจะน ำมำใชใ้นกำรด ำเนินกำร
จดักำรควำมเสีย่งของเรำ 

 กรอบกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่งของเรำ ควรเป็นอยำ่งไร  

3. น ำเสนอ หลกักำร องคป์ระกอบ จดุเดน่ จดุดอ้ยและตวัอยำ่งกำรใชเ้ทคนิคตำ่งๆ 
ในกำรวำงแผนจดักำรควำมเสีย่งเชน่ 

 SWOT Analysis 
 Force Field Analysis  

4. ใชค้ ำถำมเพือ่น ำไปสูก่ำรแสดงควำมเห็น และรว่มกนัตดัสนิใจ 

 เรำควรจะใช ้/ปรบัใชเ้ทคนิคใดในขัน้ตอนกำรวำงแผน 

5. กลุม่ใหญ ่รว่มกนั 

     1) ระบุองคป์ระกอบของแผนทีจ่ะจดัท ำ เชน่ 

 เป้ำหมำย 
 วตัถปุระสงค ์
 กระบวนกำร/กจิกรรม  ฯลฯ 

     2) ระบุเกณฑท์ีจ่ะใชป้ระเมนิคณุภำพแผน เชน่ 

 ควำมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของกลุม่เป้ำหมำย 
 ควำมเชือ่มโยง สอดคลอ้งอย่ำงมเีหตผุลขององคป์ระกอบตำ่งๆใน

แผน 
 ควำมเป็นไปไดใ้นทำงปฏบิตั ิ
 กำรมสีว่นรว่ม 
 ฯลฯ 

6. กลุม่ยอ่ย  ผูเ้ขำ้อบรมและสมำชกิในทมีทีจ่ะด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่ง
รว่มกนั 

    1) ทบทวนผลงำนทีผ่่ำนมำทัง้หมด 

 ผลกำรประเมนิควำมเสีย่ง ทำงเลอืก /แนวทำง เทคนิคทีจ่ะใชจ้ดักำร
ควำมเสีย่ง เป้ำหมำย กลุม่เป้ำหมำย และแนวรว่มในกำรด ำเนินกำร 

 ขอ้มูลตำ่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง และสำมำรถน ำมำใชป้ระโยชนใ์นกำร
วำงแผน 

 ควำมรู ้ทฤษฎ ีเทคนิค ทกัษะตำ่งๆทีไ่ดเ้รยีนรู/้ฝึกฝน 

    2) ปฏบิตักิำรวำงแผนตำมกระบวนกำร/ขัน้ตอนของเทคนิคทีเ่ลอืก /ปรบัใช ้

1. ใบควำมรู/้ผงัวงจร 
PDCA 

2. ใบควำมรู ้สือ่
เกีย่วกบัเทคนิคทีจ่ะ
ใชใ้นกำรวำงแผน 

3. แบบบนัทกึเกณฑ ์

 

ประเมนิคณุภำพของ
แผน 

4. ใบงำนส ำหรบักำร
วำงแผนปฏบิตักิำร 

5. แบบบนัทกึ/ 
แบบฟอรม์ของ
แผนปฏบิตักิำรฯ 
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ขัน้ตอน/เทคนิค สือ่/อปุกรณ ์

7. ในชว่งทำ้ยของกระบวนกำรวำงแผนในกลุม่ยอ่ย พีเ่ลีย้งกลุม่ควรน ำสมำชกิ
ในกลุม่วเิครำะหถ์งึแหลง่ทนุทีจ่ะชว่ยสนับสนุนกำรด ำเนินกำร ในประเด็น 

 มทีนุ หรอืแหลง่ทนุอะไรบำ้งทีจ่ะชว่ยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเรำ 
 รปูแบบของกำรสนับสนุนควรเป็นอยำ่งไร 
 มวีธิกีำรใดทีจ่ะเขำ้ถงึกำรสนับสนุน/ชว่ยเหลอืน้ันๆ 
 ใครควรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรใหไ้ดม้ำซึง่กำรสนับสนุน/ชว่ยเหลอื 
9. น ำเสนอแผนปฏบิตักิำรจดักำรควำมเสีย่งระหวำ่งกลุม่ เพือ่น ำ

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดม้ำปรบัปรงุใหไ้ดค้ณุภำพตำมเกณฑท์ีร่ว่มกนั
ก ำหนดไว ้

 
 

ขอ้แนะน ำ/เทคนิคเฉพำะในกำรจดักจิกรรมเรยีนรูก้ระบวนกำร 
 

1. ผูเ้ขำ้อบรม สำมำรถน ำทมีงำนทีจ่ะด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่งของตนมำรว่มในกจิกรรมนี ้
2.เทคนิคหน่ึงทีค่วรจะย ำ้ใหผู้เ้ขำ้อบรมใชร้ะหวำ่งกำรระบุกระบวนกำร/กจิกรรมใหเ้ป็นรปูธรรมชดัเจนเพือ่ใส่

ลงในแผนปฏบิตักิำร คอืกำรใชค้ ำถำม 5 W 1Hไดแ้ก ่Who :ใคร, What: ท ำอะไร, Whom : กบัใคร , 
Where: ทีไ่หนWhy : เมือ่ไหร ่ และ How : อยำ่งไร 

3. ในกำรฝึกอบรมระดบัผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง  แผนปฏบิตักิำรจดักำรควำมเสีย่งควรเป็นแผนทีเ่นน้กำร
ขยำยผล/ผลกัดนัใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงดำ้นนโยบำยใน ระดบัพืน้ที ่/ชมุชน โดยใชห้ลกักำรมสีว่นรว่ม 
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กจิกรรมที ่7 
: กำรสนบัสนุน ตดิตำม ประเมนิผลกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

 
 

สำระส ำคญั  
 

1. หลกักำรสนบัสนุน ตดิตำม ประเมนิผล 
    กำรสนับสนุน ติดตำม ประเมินผลเป็นกิจกรรมที่มีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรบรหิำรโครงกำร เป็น
กระบวนกำรที่ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั ซ ึง่สำมำรถน ำมำใชใ้นกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของโครงกำรใหม้ี
ประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ท ำใหท้รำบขอ้บกพรอ่ง จุดเด่น จุดดอ้ยของโครงกำร และทรำบว่ำโครงกำรไดบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำยเพียงใด และชว่ยใหข้อ้มูลที่จ ำเป็นส ำหรบักำรน ำไปใชใ้นกำรตดัสินใจเกีย่วกบักำร
ด ำเนินโครงกำรไดท้ ัง้ในปัจจบุนัและในอนำคต 

1.1 กำรตดิตำมผล (Monitoring) เป็นกระบวนกำรในกำรบรหิำรงำน เพือ่ตรวจสอบควำมกำ้วหนำ้
ในกำรด ำเนินงำนหรอืกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรใชท้รพัยำกรในโครงกำรกบัผลผลติของโครงกำร
รว่มกบัปัจจยัภำยนอกทีม่ีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั ส ำหรบักำรก ำกบั ทบทวน 
และแกไ้ขปัญหำ แลว้น ำมำวเิครำะห ์เพือ่น ำไปใชป้ระโยชนใ์นกำรปรบัปรงุแกไ้ขและเพือ่ใหผ้ลงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

1.2 กำรประเมินผล (Evaluation)เป็นกระบวนกำรในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเครำะหข์อ้มูล
เกีย่วกบัแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนกำรพิจำรณำผลสมัฤทธิข์องแผนงำน/โครงกำรน้ันๆ ว่ำมีมำกนอ้ย
เพยีงใด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ ำหนดขึน้ และพจิำรณำบ่งชีใ้หท้รำบถงึจดุเดน่หรอืจุดดอ้ยของโครงกำร
อย่ำงมีระบบ เพื่อเป็นขอ้มูลส ำหรบักำรสรุปผลส ำเร็จ และตดัสินใจว่ำจะปรบัปรุงแกไ้ขโครงกำรเพื่อกำร
ด ำเนินงำนตอ่ไป หรอืจะยตุกิำรด ำเนินงำน 

 
1.3 จุดมุ่งหมำยหลกัของกำรกำรสนบัสนุน ตดิตำม ประเมนิผลโครงกำรคอื  ตอ้งกำรขอ้มูลทีบ่่งช ี ้

ว่ำโครงกำรทีด่ ำเนินกำรน้ันเป็นไปตำมวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม่หรอืเป็นโครงกำรทีคุ่ม้ค่ำต่อกำรตดัสนิใจใน
กำรด ำเนินกำรหรอืไม่  รวมถงึกำรศกึษำวำ่ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรมปัีญหำทีต่อ้งปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรอื
แกไ้ขในเร ือ่งอะไรบำ้ง  และเป็นโครงกำรทีม่คีณุคำ่มำกนอ้ยเพยีงใด 

 
2.ประเภทของกำรสนบัสนุน ตดิตำม ประเมนิผล 

2.1  กำรสนับสนุน ตดิตำม ประเมินผลก่อนด ำเนินกำรเป็นกำรศกึษำประเมนิควำมเป็นไปไดก้อ่นทีเ่ร ิม่
งำน/โครงกำรใดๆ โดยอำจท ำกำรศกึษำถงึประสทิธภิำพของปัจจยั  ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรทีค่ำดว่ำ
จะน ำมำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำร  ปัญหำ  อปุสรรค  ควำมเสีย่ง ตลอดจนผลลพัธ ์ หรอืประสทิธผิลทีค่ำดวำ่จะ
ไดร้บั  ในขณะเดยีวกนัก็อำจจะศกึษำผลกระทบทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ในดำ้นตำ่ง ๆ   

2.2 กำรสนับสนุน ติดตำม ประเมินผลระหว่ำงด ำเนินกำร  เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรปรบัปรุงเป็น
ส ำคัญ ซึง่มักจะใชป้ระเมินผลระหว่ำงแผนหรอืระหว่ำงพัฒนำงำน/โครงกำร  ผลที่ไดจ้ำกจะช่วยตั้ง
วตัถุประสงคข์องงำน/โครงกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีแ่ทจ้รงิ  นอกจำกน้ันอำจใชใ้นระหวำ่งด ำเนินกำรโดย
จะชว่ยตรวจสอบวำ่ งำน/โครงกำรไดด้ ำเนินไปตำมแผนหรอืไม่ อยำ่งไร   

2.3 กำรสนับสนุน ตดิตำม ประเมนิผลสิน้สุดกำรด ำเนินงำน  เป็นกำรสนับสนุน ตดิตำม ประเมนิผลรวม
สรุป  มกัด ำเนินกำรหลงัสิน้สุดงำน/ โครงกำร  ซ ึง่ผลสรุปทีไ่ดจ้ะน ำสู่กำรรำยงำยว่ำ  งำน/โครงกำรไดบ้รรลุ
เป้ำหมำยหรอืไม่ อย่ำงไร  ตลอดจนกำรรำยงำนถงึสถำนภำพว่ำประสบควำมส ำเรจ็หรอืลม้เหลวเพียงไร  มี
ปัญหำหรอือุปสรรคใดทีต่อ้งแกไ้ขปรบัปรุง ขอ้มูลเหล่ำนีจ้ะชว่ยใหผู้บ้รหิำรงำน/โครงกำรสำมำรถน ำไปสู่กำร
ตดัสนิวำ่งำน/โครงกำรน้ันควรด ำเนินกำรตอ่หรอืยกเลกิ 
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ผลกำรเรยีนรู ้และกำรประเมนิผล 
ผลกำรเรยีนรู ้ กำรประเมนิผล 

1. ดำ้นควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 

มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกักำร วธิกีำร กำร
สนับสนุน ตดิตำมประเมนิผลกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

1. กำรสรปุ อธบิำย หลกักำร ขัน้ตอน  

2. กำรเลอืกใช/้ปรบัใชห้ลกักำร ทฤษฎ ี

 

2. ดำ้นท ันคต ิ

รบัรูถ้งึประโยชน ์และบทบำทของตนในกำร
สนับสนุน ตดิตำมประเมนิผลกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

1. กำรเสนอตนเป็นผูร้บัผดิชอบ /มสีว่นรว่มในกำร
ตดิตำม ประเมนิผล 

2. กำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรตดิตำมประเมนิผลเพือ่
ปรบั/พฒันำงำน 

3. ดำ้นทกัษะ 

สำมำรถระบุ /ออกแบบแนวทำง/วธิกีำร/เคร ือ่งมอื
ในกำรสนับสนุนตดิตำมประเมนิผลได ้

1. ควำมเหมำะสมของวธิกีำร เคร ือ่งมอืทีใ่ชก้บั
กลุม่เป้ำหมำย และศกัยภำพของผูป้ระเมนิ 

2. ควำมเป็นไปไดใ้นกำรปฏบิตั ิ

3. ผลงำนกำรปฏบิตัทิีส่ำมำรถบรรลเุป้ำหมำย /
แนวทำงทีว่ำงไว ้

 

เวลำ ทีใ่ช ้2    ช ัว่โมง 30 นำท ี
 

กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอน/เทคนิค สือ่/อปุกรณ ์

1. ใชค้ ำถำมน ำสูก่ำรพูดคยุแลกเปลีย่น 

 เรำจะรูไ้ดอ้ย่ำงไรว่ำ งำนทีเ่รำท ำน้ันประสบควำมส ำเรจ็หรอืไม่  

2. น ำเสนอหลกักำร ประเภทของกำรสนับสนุน ตดิตำมประเมนิผล 

 เป้ำหมำย /วตัถุประสงค ์
 คณุลกัษณะ ประโยชนข์องกำรตดิตำม ประเมนิผล 
 รปูแบบ วธิกีำร เทคนิคกำรตดิตำมประเมนิผล 

4. ใชค้ ำถำม น ำสูก่ำรแลกเปลีย่นควำมเห็น 

 ใครควรเป็นผูต้ดิตำม ประเมนิผลกำรด ำเนินกำรจดักำรควำม
เสีย่งของเรำ เพรำะเหตใุด 

 รปูแบบใด วธิกีำรใดทีเ่รำคดิวำ่เหมำะสมทีส่ดุส ำหรบัใชต้ดิตำม 
ประเมนิผล 

5. กลุม่ย่อย รว่มกนัคดิ วเิครำะหแ์ละก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุน 
ตดิตำม ประเมนิผลกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่ง ตำมขัน้ตอน 

   1) ก ำหนดเป้ำหมำย/วตัถุประสงคใ์นกำรตดิตำมประเมนิผล 

   2)ทบทวนแผนปฏบิตักิำรทีว่ำงไว ้โดยพจิำรณำว่ำควรจะใชเ้กณฑ ์
อะไรทีจ่ะบ่งบอกไดถ้งึควำมส ำเรจ็ของกำรปฏบิตังิำน  

 ระหวำ่งด ำเนินกำร 
 เมือ่สิน้สดุกำรด ำเนินกำร 

1. ประเด็นค ำถำม 

2. เอกสำร/ใบ
ควำมรูห้ลกักำร/
วธิกีำรตดิตำม
ประเมนิผล 

3. แบบบนัทกึแนว
ทำงกำรตดิตำม
ประเมนิผลกำร
จดักำรควำมเสีย่ง 

4. แผนปฏบิตักิำร
จดักำรควำมเสีย่ง
ของผูเ้ขำ้อบรม 
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ขัน้ตอน/เทคนิค สือ่/อปุกรณ ์
3) รว่มกนัก ำหนดเกณฑช์ ีว้ดัควำมส ำเรจ็ของงำน/กจิกรรมตำ่งๆตำม

แผนฯ 

  4) ก ำหนดขอบเขตของระยะเวลำทีจ่ะตดิตำม ประเมนิผล 

  5) ก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย ผูร้บักำรตดิตำม ประเมนิผล 

  6) ก ำหนดรปูแบบ เทคนิค วธิกีำรทีจ่ะใช ้

  7) ก ำหนดผูร้บัผดิชอบ 

6. น ำเสนอ แนวทำง รูปแบบในกำรสนับสนุน ตดิตำมประเมนิผลระหวำ่ง
กนั เพือ่แลกเปลีย่นควำมเห็น และใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

7. ผูเ้ขำ้อบรมปรบัเพิม่เตมิขัน้ตอนกำรสนับสนุน ตดิตำม ประเมนิผล ลง
ในแผนปฏบิตักิำรจดักำรควำมเสีย่งทีท่ ำไว ้

8. ผูเ้ขำ้อบรมปฏบิตักิำรจดักำรควำมเสีย่งในพืน้ที ่พรอ้มประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนตำมแผนทีว่ำงไว ้

 

ขอ้แนะน ำ/เทคนิคเฉพำะในกำรจดักจิกรรมเรยีนรูก้ระบวนกำร 
 
กำรสนับสนุน ตดิตำม ประเมนิผลกำรจดักำรควำมเสีย่งของผูเ้ขำ้อบรม  นอกเหนือจำกกำรประเมนิ
ตนเองของผูเ้ขำ้อบรมแลว้ สำมำรถท ำไดโ้ดย 
     1. ทมีพีเ่ลีย้ง/วทิยำกรเพือ่จะไดป้ระเมนิผลกำรเรยีนรูข้องผูเ้ขำ้อบรม ขณะเดยีวกนัก็สำมำรถ
เพิม่เตมิ ควำมรู ้เทคนิคต่ำงๆใหผู้เ้ขำ้อบรมขณะปฏบิตังิำนจรงิ 
     2. เพือ่นผูเ้ขำ้อบรมกลุม่อืน่เพือ่จะได ้ฝึกทกัษะกำรตดิตำมประเมนิผลไปพรอ้มๆกนั โดยอำจจะมี
กำรตกลงรว่มกนัในขัน้ตอนกำรวำงแผนตดิตำม ประเมนิผล 
      3. ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในประเด็นควำมเสีย่งทีจ่ะจดักำร เพือ่ใหม้องเห็นถงึควำม
ตัง้ใจในกำรปฏบิตักิำรของผูเ้ขำ้อบรม อนัจะน ำไปสูก่ำรใหค้วำมรว่มมอืในกำรปฏบิตังิำนขยำยผลและ
สรำ้งเครอืข่ำยในโอกำสต่อไป 
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กจิกรรมที ่8 
: กำรขยำยผลและสรำ้งเครอืข่ำยจดักำรควำมเสีย่ง 
 

สำระส ำคญั  
 

1. ควำมส ำคญัและแนวคดิพืน้ฐำนในกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ยจดักำรควำมเสีย่ง  
    1.1 สำมเหลีย่มเขยือ้นภูเขำ 
    1.2 กำรวเิครำะหผู์ม้สีว่นไดส้่วนเสยี  
2. รปูแบบ /เทคนิคในกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ย 

2.1 กำรสรำ้งกระแส 
2.2 กำรเป็นพีเ่ลีย้ง/ทีป่รกึษำ 
2.3 กำรเป็นศนูยเ์รยีนรู/้พืน้ทีต่น้แบบ 

ผลกำรเรยีนรู ้และกำรประเมนิผล  
ผลกำรเรยีนรู ้ กำรประเมนิผล 

1. ดำ้นควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ 
1.1 สำมำรถสรุปแนวคดิ หลกักำร กำรขยำย
ผลและกำรสรำ้งเครอืข่ำยจดักำรควำมเสีย่ง
โดยใชเ้ทคนิคสำมเหลีย่มเขยือ้นภูเขำและกำร
วเิครำะหผู์ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีได ้
1.2 สำมำรถวเิครำะห ์ประเมนิ และระบุถงึ
ผลงำนทีส่ำมำรถน ำไปขยำยผลและสรำ้ง
เครอืขำ่ยได ้
1.3 สำมำรถน ำเสนอเทคนิค วธิกีำรที่
เหมำะสมและสรำ้งสรรคใ์นกำรขยำยผลและ
สรำ้งเครอืข่ำย 

1. กำรจบัประเด็น อธบิำย ใหเ้หตผุล
ประกอบ 

2. กำรจดัล ำดบั เช ือ่มโยงควำมสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบ ขัน้ตอนตำ่งๆในกระบวนกำร 

3. กำรปรบั ประยุกตใ์ช ้หลกักำร เทคนิค 
วธิกีำร 

 

2. ดำ้นท ันคต ิ

2.1 มคีวำมภำคภูมใิจ และพรอ้มทีจ่ะน ำเสนอ
ผลงำน ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้ง และผูส้นใจ เพือ่ขยำย
ผลและสรำ้งเครอืข่ำย 

2.3 รบัรูถ้งึบทบำทในกำรขยำยผลควำมรู ้
ประสบกำรณ ์เทคนิคต่ำงๆ จำกกำรเรยีนรูแ้ก่
ผูเ้กีย่วขอ้ง/ผูส้นใจ 

2.3 มองเห็นชอ่งทำง แนวทำงในกำรกำรขยำย
ผล สรำ้งเครอืข่ำยกำรจดักำรควำมเสีย่งจำก
ผลงำนทีเ่กดิขึน้ 

1. ควำมมั่นใจ และควำมพรอ้มในกำร
น ำเสนอผลงำน  

2. กำรเสนอตวัเพือ่เป็นผูถ้่ำยทอดสิง่ทีไ่ด ้
เรยีนรู ้

3. กำรยอมรบัในกำรปรบั /พฒันำตน /ทมี /
งำน ใหพ้รอ้มส ำหรบักำรขยำยผล /สรำ้ง
เครอืขำ่ย 

4. กำรยอมรบั ควำมรูส้กึของกลุม่เป้ำหมำย 
/ผูเ้กีย่วขอ้งในกำรขยำยผลและสรำ้ง
เครอืขำ่ย 

3. ดำ้นทกัษะ 

สำมำรถวำงแผนและปฏบิตักิำรขยำยผลและ
สรำ้งเครอืข่ำยจนบรรลไุดต้ำมเป้ำหมำ 

1. ควำมเป็นไปได ้/คณุภำพของแผน /แนว
ทำงกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ย 

2. ผลงำนกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืข่ำย 
 

เวลำ  ทีใ่ช ้ 3   ช ัว่โมง  
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กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอน/เทคนิค สือ่/อุปกรณ ์

1) ผูเ้ขำ้อบรมน ำเสนอผลกำรปฏบิตังิำนเมือ่สิน้สดุกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ดว้ยวธิกีำรทีพ่จิำรณำรว่มกนัแลว้วำ่เหมำะสม เชน่ 

 กำรจดันิทรรศกำร 
 กำรจดัเวทเีสวนำแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ฯลฯ 

2.น ำเสนอ 

     1) แนวคดิ หลกักำร ประโยชนข์องกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ย 

 ทฤษฎสีำมเหลีย่มเขยือ้นภเูขำ 
 กำรวเิครำะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

     2) ตวัอยำ่งกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ยทีม่ผีูด้ ำเนินกำรอยำ่งไดผ้ลใน
ระดบับุคคล/กลุม่/พืน้ที ่

     3) เทคนิค วธิกีำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ย 

 กำรสรำ้งกระแส 
 กำรเป็นพีเ่ลีย้ง/ทีป่รกึษำ 
 กำรเป็นศูนยเ์รยีนรู/้พืน้ทีต่น้แบบ 

3. ใชค้ ำถำม 

 มคีวำมจ ำเป็นมำกนอ้ยแคไ่หนในกำรขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ย 

4. กลุม่ยอ่ย รว่มกนัวเิครำะหแ์ละก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงขยำยผลและ
สรำ้งเครอืขำ่ย ในประเด็น 

 มผีลงำนอะไรบำ้งทีส่ำมำรถน ำไปตอ่ยอดหรอืขยำยผลได ้ 
 เรำมคีวำมพรอ้มมำกนอ้ย แคไ่หน 
 เป้ำหมำย/ควำมส ำเรจ็ทีเ่รำตอ้งกำรคอือะไร 
 จะท ำอะไร กบัใคร ทีไ่หน เมือ่ไหร ่อยำ่งไร 
 จะใช ้เทคนิค วธิกีำรใด 

5. น ำเสนอและแลกเปลีย่นผลงำนระหวำ่งกลุม่ เพือ่ใหเ้หมำะสม 

6. ผูเ้ขำ้อบรมปฏบิตักิำร ขยำยผล สรำ้งเครอืขำ่ยในพืน้ที ่

7. น ำเสนอผลงำน ดว้ยรปูแบบ/วธิกีำรทีร่ว่มกนัพจิำรณำวำ่เหมำะสม 

 

1. ผลกำรด ำเนินงำน
จดักำรควำมเสีย่งของผู ้
เขำ้อบรม 

2. ใบควำมรู ้/สือ่
เกีย่วกบั แนวคดิ
หลกักำร กำรขยำยผล
และสรำ้งเครอืขำ่ย 

3. บุคคล/กลุม่ ตวัอยำ่ง
ในกำรขยำยผลและสรำ้ง
เครอืขำ่ย 

4. ตวัอยำ่งกำรใช ้
เทคนิค/วธิกีำรขยำยผล
และสรำ้งเครอืขำ่ย
รปูแบบตำ่งๆ 

5. ประเด็นในกำร
ปฏบิตักิำรวเิครำะหแ์ละ
วำงแนวทำงขยำยผลและ
สรำ้งเครอืขำ่ย 

6. แบบบนัทกึ/ใบงำนใน
กำรปฏบิตักิำรขยำยผล
และสรำ้งเครอืขำ่ย 

7.ผลงำนกำรขยำยผล
และสรำ้งเครอืขำ่ยของผู ้
เขำ้อบรม 

 

 

ขอ้แนะน ำ/เทคนิคเฉพำะในกำรจดักจิกรรมเรยีนรูก้ระบวนกำร/ 
 

     1.กจิกรรมนี ้ควรจดัหลงัจำกทีผู่เ้ขำ้อบรมไดป้ฏบิตักิำรจดักำรควำมเสีย่งจนครบกระบวนกำรแลว้โดยกำร
ขยำยผลและสรำ้งเครอืขำ่ยจะเป็นกจิกรรมหน่ึงทีใ่ชพ้ฒันำศกัยภำพของผูเ้ขำ้อบรมในฐำนะผูน้ ำทีข่ยำยวงสู่
กำรปฏบิตัใินระดบัเครอืขำ่ยอืน่ /กลุม่อืน่ /พืน้ทีอ่ืน่ 
    2. กำรฝึกอบรมผูน้ ำในระดบั Leadership ในประเด็นกำรจดักำรควำมเสีย่ง/อำชวีอนำมยั อำจสิน้สดุ
เพยีงกจิกรรมในเนือ้หำหลกัที ่ 5  สว่นกำรฝึกอบรมผูน้ ำระดบั Change Agent ควรจะจดักจิกรรมในเนือ้หำ
หลกัที ่6 เพิม่เขำ้ไปดว้ย 
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กจิกรรมที ่9 
:   กำรจดัท ำแผนงำนโครงกำรและกำรประสำนควำมรว่มมอืกบัอปท.                     
ประเดน็กองทุนสุขภำพทอ้งถิน่ 

 

สำระส ำคญั  
 

1.ควำมรูท้ ัว่ไปกองทุนสขุภำพทอ้งถิน่ 
2. กำรจดัท ำแผนกองทุนสขุภำพทอ้งถิน่  
3. ปฏทินิ และขัน้ตอนกำรจดัท ำแผน แบบฟอรม์ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขกำรจดัท ำแผน 
 
ผลกำรเรยีนรู ้และกำรประเมนิผล 
1. สำมำรถอธบิำยกองทุนสขุภำพทอ้งถิน่ วตัถุประสงคก์ำรจดัตัง้  องคป์ระกอบของกรรมกำรกองทุน 
2. สำมำรถอธบิำยเร ือ่งขบวนกำรจดัท ำแผนกองทุนสขุภำพทอ้งถิน่ได ้
 

เวลำ   ทีใ่ช ้1 ช ัว่โมง 30 นำท ี

 

กระบวนกำรจดักำรเรยีนรู ้ 
1. กองทุนสุขภำพทอ้งถิน่คอือะไร 

 
ขัน้ตอน กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน สือ่และอุปกรณ ์

ขัน้น ำเขำ้สู่
บทเรยีน 

  ( 5นำท ี) 

- น ำเสนอเร ือ่งนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจ  
กำรมสีว่นรว่มของภำคประชำชนในกำร
น ำเสนอปัญหำ  สนับสนุนใหป้ระชำชนมสีว่น
รว่มในกำรแกไ้ขปัญหำ 

- Computer / Note 
book 

- LCD  

- PowerPoint 

-เอกสำรประกอบกำร
บรรยำย  

- 

 

ขัน้สอน 

  ( 20นำท ี) 

ควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วควำมรูท้ ัว่ไปกองทนุ
สขุภำพทอ้งถิน่วตัถปุระสงค ์ประโยชน ์
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข  กรรมกำรกองทนุ
สขุภำพทอ้งถิน่  

ขัน้สรปุ 

  ( 5 นำท ี) 

-กองทนุสขุภำพทอ้งถิน่ จดัตัง้ขึน้มำเพือ่ให ้
ทอ้งถิน่และประชำชนเขำ้มำมสีว่นรว่มในกำร
แกไ้ขปัญหำสขุภำพในพืน้ที ่ 

แรงงำนนอกระบบถอืวำ่เป้นกลุม่แรงงำนที่
สำมำรถน ำเสนอปัญหำ และขอรบังบประมำณ
สนับสนุนจำกองทนุสขุภำพทอ้งถิน่ได ้แตท่ ัง้นี้
ตอ้งผ่ำนกระบวนกำรประชำคม และเป็นปัญหำ
ทีแ่ทจ้รงิของพืน้ที ่
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2.กำรจดัท ำแผนกองทุนสุขภำพทอ้งถิน่ 

ขัน้ตอน กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน สือ่และอุปกรณ ์

ขัน้น ำเขำ้สู่
บทเรยีน 

  ( 5นำท ี) 

-สอบถำมเร ือ่งกำรจดัท ำแผนกองทนุสขุภำพ
ทอ้งถิน่ใครเคยจดัท ำบำ้ง  มปัีญหำและอปุสรรค
อยำ่งไร 

- Computer / Note 
book 

- LCD  

- PowerPoint 

- เอกสำรประกอบกำร
บรรยำย  

-แบบฟอรม์แผน 

-ตวัอยำ่งแผนงำน
โครงกำร 
 

ขัน้สอน 

  ( 50นำท ี) 

ขัน้ตอนและขบวนกำรจดัท ำแผนเพือ่ขอ
งบประมำณจำกกองทนุสขุภำพทอ้งถิน่ 

-ปฎทินิกำรจดัท ำแผน 

-หลกักำรเขยีนแผนงำนโครงกำร (ควำมจ ำเป็น 
วตัถปุระสงค ์วธิกีำรงบประมำณ กำรตดิตำม
ผล) 

-ฝึกปฎบิตักิำรจดัท ำแผนโดยดจูำกแบบฟอรม์
กองทนุสขุภำพทอ้งถิน่ 

ขัน้สรปุ 

  ( 5 นำท ี) 

-กองทนุสขุภำพทอ้งถิน่ตัง้ขึน้เพือ่สนับสนุน
ภำคประชำชนในกำรแกไ้ขปัญหำสขุภำพใน
ทอ้งถิน่ตนเองดงัน้ันกลุม่แรงงำนควรจะรวมตวั
เพือ่ของบประมำณเพือ่สนับสนุนกำรแกปั้ญหำ
สขุภำพในพืน้ทีด่ว้ยตนเอง 

-กำรท ำแผนงำนโครงกำรเพือ่ของบกองทนุ
สขุภำพทอ้งถิน่ตอ้งด ำเนินงำนภำยใตปั้ญหำ
ของพืน้ทีจ่ดัท ำตำมปฏทินิก ำหนดเวลำและ
เงือ่นไขกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณ 
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  ตวัอย่ำงสือ่ทีใ่ช ้

 
ใบงำนที ่1 

กำรฝึกปฏิบตัิในกำรจดัท ำแผนเพื่อของบประมำณกองทุนสุขภำพท้องถิ่น

กจิกรรม 
    

ใหผู้เ้ขำ้รบักำรอบรม ประชมุกลุ่ม ระดมสมอง และ รว่มมือรว่มใจกนัจดัท ำแผนงำนโครงกำรเพื่อขอรบักำร
สนับสนุนงบกองทนุสขุภำพต ำบลโดยใหร้ะบุถงึ ควำมเป็นมำ วตัถุประสงค ์วธิกีำรด ำเนินงำน งบประมำณ และ
กำรตดิตำมประเมนิผล และน ำเสนอกลุม่ละไม่เกนิ 10 นำท ี

รำยชือ่สมำชกิในกลุ่มที ่........... 

1. ....................................................................................................................................หวัหนำ้กลุม่ 

2. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

3. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

4. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

5. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

6. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

7. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

8. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

9. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

10. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่ 

11. ....................................................................................................................................สมำชกิกลุม่และ

เลขำนุกำร 
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                                       ใบควำมรู ้2 

กำรจดัท ำแผนกองทุนสุขภำพต ำบล 
 

1. กรอบเวลำส ำหรบักำรด ำเนินงำนกองทุนฯในรอบ 1 ปี 
 

 ประชำคม/ระดมควำมเห็นเสนอแผนงำน/โครงกำร ตอ่ กก.กองทุนตดิตำม ประเมนิ 
  

 

 พฒันำแผนงำน/โครงกำรพจิำรณำ/อนุมตัิด ำเนินงำนตำมแผนสรปุประเมนิผล 
 
 
 
 
 
 
 

  

   .    .   .    .   .   .   .
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แบบเสนอแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม กองทุนหลกัประกนัสุขภำพ  

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

เร ือ่ง ขอเสนอแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม.................................................................................. 

เรยีน ประธำนกรรมกำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ........................................................................ 

 ดว้ย หน่วยงำน/องคก์ร/กลุ่มคน(ระบุช ือ่) ......................................................มคีวำมประสงคจ์ะจดัท ำ
แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม.......................................................................ในปีงบประมำณ...........................โดย
ขอรบักำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ ..……………..… 
…..............................................เป็นเงนิ............................... บำท  โดยมรีำยละเอยีดแผนงำน/โครงกำร/
กจิกรรม ดงันี ้

สว่นที ่1: รำยละเอยีดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม (ส ำหรบัผูเ้สนอแผนงำน/
โครงกำร/กจิกรรม ลงรำยละเอยีด) 
1. วตัถุประสงค/์ตวัชีว้ดั 

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

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

 3. ................................................................................................................................................ 

2. วธิดี ำเนินกำร 

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

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

 3. ............................................................................................................................................... 

 4. ................................................................................................................................................. 

 5. ................................................................................................................................................ 

3. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

4. สถำนทีด่ ำเนินกำร 

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

5. งบประมำณ 

 จำกงบประมำณกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ...................................................................... 
จ ำนวน ................................. บำท  รำยละเอยีด  ดงันี ้

 - คำ่..................................................................   เป็นเงนิ  ...............  บำท 

 - คำ่..................................................................   เป็นเงนิ  ...............  บำท 

 - คำ่..................................................................   เป็นเงนิ  ...............  บำท 
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6. ผลทีค่ำดว่ำจะไดร้บั 

 1. …………………………………………………………………………………………………………… 

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

 3. ....................................................................................................................................... 

 

7. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม 

(ผูเ้สนอฯ ลงรำยละเอยีด โดยในแตล่ะขอ้ย่อยใหเ้ลอืกเพยีง 1 รำยกำรทีเ่ป็นรำยกำรหลกั
ส ำหรบัใชใ้นกำรจ ำแนกประเภทเท่ำนัน้ เพือ่ใหเ้จำ้หน้ำที ่อปท. บนัทกึขอ้มูลลงโปรแกรม
กองทุนฯ เมือ่ไดร้บัอนุมตัแิลว้) 

7.1 หน่วยงำน/องคก์ร/กลุ่มคนทีร่บัผดิชอบโครงกำร (ตำมประกำ คณะกรรมกำรหลกัประกนั
ฯ พ. . 2557 ขอ้ 7) 

 ชือ่หน่วยงำน/องคก์ร/กลุ่มคน............................................................................................... 

   7.1.1   หน่วยบรกิำรหรอืสถำนบรกิำรสำธำรณสขุ เชน่ รพ.สต. 
   7.1.2  หน่วยงำนสำธำรณสขุอืน่ของ อปท. เชน่ กองสำธำรณสขุของเทศบำล 
   7.1.3  หน่วยงำนสำธำรณสขุอืน่ของรฐั เชน่ สสอ. 
   7.1.4  หน่วยงำนอืน่ๆ ทีไ่ม่ใชห่น่วยงำนสำธำรณสขุ เชน่ โรงเรยีน 
   7.1.5  กลุม่หรอืองคก์รประชำชน 

7.2 ประเภทกำรสนบัสนุน(ตำมประกำ คณะกรรมกำรหลกัประกนัฯ พ. . 2557 ขอ้ 7) 
 

   7.2.1  สนับสนุนกำรจดับรกิำรสำธำรณสขุของ หน่วยบรกิำร/สถำนบรกิำร/หน่วยงำนสำธำรณสขุ  
                         [ ขอ้ 7(1)] 
   7.2.2  สนับสนุนกจิกรรมสรำ้งเสรมิสขุภำพ กำรป้องกนัโรคของกลุม่หรอืองคก์รประชำชน/หน่วยงำน 
                        อืน่ [ขอ้ 7(2)] 
   7.2.3  สนับสนุนกำรจดักจิกรรมของ ศูนยเ์ด็กเล็ก/ผูส้งูอำย/ุคนพกิำร [ขอ้ 7(3)] 
   7.2.4  สนับสนุนกำรบรหิำรหรอืพฒันำกองทนุฯ [ขอ้ 7(4)] 
   7.2.5  สนับสนุนกรณีเกดิโรคระบำดหรอืภยัพบิตั ิ[ขอ้ 7(5)] 

7.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลกั (ตำมแนบทำ้ยประกำ คณะอนุกรรมกำรส่งเสรมิสุขภำพและป้องกนัโรค
ฯ พ. . 2557) 

   7.3.1   กลุม่หญงิตัง้ครรภแ์ละหญงิหลงัคลอด 
   7.3.2   กลุม่เด็กเล็กและเด็กกอ่นวยัเรยีน 
   7.3.3   กลุม่เด็กวยัเรยีนและเยำวชน 
             7.3.4  กลุม่วยัท ำงำน 
 

   7.3.5. กลุม่ผูส้งูอำย ุ
   7.3.5. กลุม่ผูป่้วยโรคเร ือ้รงั 
   7.3.6  กลุม่คนพกิำรและทพุพลภำพ 
   7.3.7  กลุม่ประชำชนทัว่ไปทีม่ภีำวะเสีย่ง 
   7.3.8   ส ำหรบักำรบรหิำรหรอืพฒันำกองทนุฯ [ขอ้ 7(4)] 
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7.4 กจิกรรมหลกัตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลกั 
        7.4.1    กลุ่มหญงิต ัง้ครรภแ์ละหญงิหลงัคลอด 
   7.4.1.1  กำรส ำรวจขอ้มลูสขุภำพ กำรจดัท ำทะเบยีนและฐำนขอ้มูลสขุภำพ 
   7.4.1.2  กำรตรวจคดักรอง ประเมนิภำวะสขุภำพและกำรคน้หำผูม้ภีำวะเสีย่ง 
   7.4.1.3  กำรเยีย่มตดิตำมดแูลสขุภำพกอ่นคลอดและหลงัคลอด 
   7.4.1.4  กำรรณรงค/์ประชำสมัพนัธ/์ฝึกอบรม/ใหค้วำมรู ้
   7.4.1.5  กำรสง่เสรมิกำรเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
   7.4.1.6  กำรคดักรองและดแูลรกัษำมะเรง็ปำกมดลกูและมะเรง็เตำ้นม 
   7.4.1.7  กำรสง่เสรมิสขุภำพชอ่งปำก 
   7.4.1.8  อืน่ๆ (ระบุ) ............................................................... 
 

7.4.2 กลุ่มเดก็เล็กและเดก็กอ่นวยัเรยีน 
   7.4.2.1   กำรส ำรวจขอ้มูลสขุภำพ กำรจดัท ำทะเบยีนและฐำนขอ้มูลสขุภำพ 
   7.4.2.2   กำรตรวจคดักรอง ประเมนิภำวะสขุภำพและกำรคน้หำผูม้ภีำวะเสีย่ง 
   7.4.2.3   กำรเยีย่มตดิตำมดแูลสขุภำพ 
   7.4.2.4   กำรรณรงค/์ประชำสมัพนัธ/์ฝึกอบรม/ใหค้วำมรู ้
   7.4.2.5   กำรสง่เสรมิพฒันำกำรตำมวยั/กระบวนกำรเรยีนรู/้ควำมฉลำดทำงปัญญำและอำรมณ ์
   7.4.2.6   กำรสง่เสรมิกำรไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคตำมวยั 
   7.4.2.7   กำรสง่เสรมิสขุภำพชอ่งปำก 
   7.4.2.8   อืน่ๆ (ระบุ) ................................................................................................. 
 

7.4.3 กลุ่มเดก็วยัเรยีนและเยำวชน 
 

   7.4.3.1   กำรส ำรวจขอ้มูลสขุภำพ กำรจดัท ำทะเบยีนและฐำนขอ้มูลสขุภำพ 
   7.4.3.2   กำรตรวจคดักรอง ประเมนิภำวะสขุภำพและกำรคน้หำผูม้ภีำวะเสีย่ง 
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กำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยั 
(Job Safety Analysis: JSA) 

 

กำรวิเครำะหง์ำนเพื่อควำมปลอดภยั หมำยถึง วิธกีำรวิเครำะหอ์ย่ำงมีระบบและมีเหตุผลต่อสิ่งที่วิเครำะห ์        

ซ ึง่โดยทั่วไปมกัมีวเิครำะหใ์นเร ือ่งงำนกระบวนกำรผลติ หรอืวิธกีำรท ำงำนว่ำในองคป์ระกอบของงำนแต่ละ
ขัน้ตอนของกระบวนกำรผลิต หรอืวิธีกำรท ำงำนน้ัน มีอะไรบำ้งที่อำจเป็นสำเหตุหรอืมีศกัยภำพที่อำจ

ก่อใหเ้กิดอันตรำยหรืออุบัติเหตุขึน้มำได ้ทั้งนี้ไม่ว่ำจะโดยตัวมันเองหร ือโดยร่วมกับสำเหตุอื่นๆ                  
กำรวเิครำะหส์ำมำรถท ำใหท้รำบไดว้่ำ อำจมอีนัตรำยหรอือบุตัเิหตอุะไรเกดิขึน้ไดบ้ำ้งและควรมวีธิกีำรป้องกนั

อยำ่งไร 

วตัถปุระสงคข์องกำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยัไดแ้ก ่

1. เพือ่ทรำบว่ำ มสีิง่หรอืภำวะใดของงำน กระบวนกำรผลติ หรอืวธิกีำรท ำงำนทีม่ศีกัยภำพหรอืโอกำสที่

เป็นสำเหตุของกำรบำดเจ็บต่อผูป้ฏบิตังิำนหรอืท ำใหอุ้ปกรณ ์เคร ือ่งมอื เคร ือ่งจกัรและโครงสรำ้งอืน่ๆ
เสยีหำย ซึง่เรยีกสิง่หรอืสภำวะตำ่งๆ ดงักลำ่วนีว้ำ่ อนัตรำย (Hazard) 

2. เพื่อน ำผลกำรวเิครำะหม์ำใชใ้นกำรปรบัปรุงสภำพงำน กระบวนกำรผลติและวธิกีำรท ำงำนใหถู้กตอ้ง
และปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิำนและทรพัยส์นิ 

3. เพือ่ทรำบวธิกีำรป้องกนัควบคมุอนัตรำยหรอือบุตัเิหตทุีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรท ำงำน 

ประโยชนข์องกำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยั 

กำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยัมปีระโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยัในสถำนที่

ท ำงำนเป็นอย่ำงยิง่ โดยหลกักำรแลว้กำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยั สำมำรถชว่ยใหเ้ห็นกำรป้องกนัและ

ปัญหำทีเ่กดิขึน้ (อุบตัเิหตุและ/หรอืกำรบำดเจ็บและ/หรอืโรคทีเ่กดิขึน้จำกกำรท ำงำน) ซ ึง่เป็นสิง่ทีด่หีว่ำกำร
แกไ้ขปัญหำหลงัจำกทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ประโยชนข์องกำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยัอำจสรปุไดด้งันี ้

1. ท ำใหค้น้พบอนัตรำยทีอ่ำจถูกมองขำ้มไปในระหว่ำงกำรออกแบบงำน กำรก ำหนดกระบวนกำรผลิต 
และกำรก ำหนดวสัดอุปุกรณแ์ละเคร ือ่งมอื เคร ือ่งจกัรทีจ่ะน ำมำใช ้

2. ท ำใหส้ำมำรถระบไุดว้่ำ มีอนัตรำยอะไรบำ้งทีม่ีอยู่ในกระบวนกำรผลิตหรอืในงำนใดงำนหน่ึงที่ก ำลงั
ด ำเนินกำรอยู ่อนัตรำยนีอ้ำจเป็นไปไดท้ัง้ทีเ่กดิจำกผูป้ฏบิตังิำน สิง่แวดลอ้มและจำกสภำวะกำรท ำงำน

ตำ่งๆ 

3. ท ำใหส้ำมำรถก ำหนดไดว้่ำมีปัจจยัส ำคญัๆ อะไรบำ้งที่จะตอ้งพิจำรณำหรอืก ำหนดขึน้ส ำหรบักำร

ท ำงำนใดงำนหน่ึง เชน่ งำนชนิดหน่ึงอำจตอ้งกำรผูป้ฏบิตังิำนทีใ่จเย็นไม่หลงลมืง่ำย หรอืงำนอกีชนิด
หน่ึงตอ้งกำรผูท้ีม่คีวำมรบัผดิชอบสงูหรอืตอ้งกำรผูม้พีืน้ฐำนควำมรูอ้ะไรบำ้ง 

 

เอกสำรประกอบ 
กำรเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
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4. ท ำใหส้ำมำรถขีห้รอืระบไุดว้่ำมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งปรบัปรงุหรอืดดัแปลงงำนหรอืกระบวนกำรผลติส่วน
ใดบำ้ง 

5. ท ำใหส้ำมำรถก ำหนด 

5.1 มำตรกำรป้องกนัควบคมุทีเ่หมำะสมกบัสภำพควำมเป็นจรงิทีป่รำกฏ 

5.2 วธิกีำรเฝ้ำระวงัทีเ่หมำะสม 
5.3 ระบบกำรบ ำรงุรกัษำเพือ่ควำมปลอดภยัไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

6. โดยกระบวนกำรของกำรวเิครำะห ์ท ำใหเ้กดิควำมรว่มมือรว่มใจของบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ และผล
กำรวิเครำะหเ์ป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่ำย ท ำใหว้ิธีกำรป้องกนัควบคุมอนัตรำยต่ำงๆ ไดร้บักำร

น ำไปใชไ้ดจ้รงิ ไม่ถูกปฏเิสธจำกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยกำรไม่ปฏบิตัติำม (โดยผูป้ฏบิตังิำน) หรอืโดย
กำรไม่อนุมตัใิหท้ ำ (โดยผูว้ำ่จำ้ง ผูค้วบคมุ หรอืเจำ้ของกจิกำร)  

7. มคีวำมเป็นไปไดท้ีค่่ำใชจ้่ำยในกำรป้องกนัควบคุมทีเ่สนอแนะจำกกำรวเิครำะห ์จะหยดัหว่ำกำร

ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในผลของอบุตัทิีเ่กดิขึน้และตอ้งตอ้งมำหำวธิกีำรป้องกนัควบคมุภำยหลงั 
8. มปีระโยชนใ์นดำ้นภำพพจนท์ีด่ขีองสถำนประกอบกำรน้ันต่อสำธำรณชน และอำจท ำใหส้นิคำ้

ของสถำนประกอบกำรน้ันๆ เป็นทีย่อมรบัของตลำดมำกยิง่ขึน้ 
9. ผลกำรวเิครำะหส์ำมำรถน ำมำจดัท ำคูม่อืปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ ทัง้ในแง่กำรผลติและกำรลด

กำรเกดิอบุตัเิหตแุละกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 
10. เพือ่ลดสถติกิำรเกดิอบุตัเิหตแุละกำรเจ็บป่วยอนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน้ันๆ ผูป้ฏบิตังิำนควรไดม้ี

สว่นในกำรวเิครำะหท์ ำใหเ้กดิโอกำสกำรยอมรบัในวธิกีำรท ำงำนทีเ่สนอแนะรว่มกนัน้ันมมีำกขึน้ 
11. วธิกีำรท ำงำนทีเ่สนอแนะไดร้บักำรทอดลองในระหว่ำงกำรวเิครำะห ์ดงัน้ันควำมเป็นไปไดใ้นกำร

ท ำงำนจงึมมีำก 
 

วธิกีำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยั 

    ขัน้ตอนกำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยัประกอบดว้ยขัน้ตอนส ำคญั 4 ข ัน้ ดงันี ้

ขัน้ตอนที ่1  ก ำหนดประเภทงำนทีจ่ะวเิครำะห ์

ขัน้ตอนที ่2  วเิครำะหข์ัน้ตอนกำรท ำงำนตัง้แตเ่ร ิม่ตน้จนสง่ขำยหรอืสง่ผูว้ำ่จำ้ง 

ขัน้ตอนที ่3  กำรคน้หำผลกระทบทีอ่ำจจะมหีรอืเกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของกำรท ำงำน

ทัง้ทำงดำ้นสขุภำพและสิง่แวดลอ้ม 

ขัน้ตอนที ่4 กำรก ำหนดแนวทำงป้องกนัและแกไ้ขรว่มกนั 
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แบบกำรวเิครำะหง์ำนเพือ่ควำมปลอดภยั 

ประเภทงำน............................................... 

ขัน้ตอนกำรท ำงำน 
ผลกระทบ 

วธิกีำรป้องกนั 
สุขภำพ สิง่แวดลอ้ม 
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แบบส ำรวจตนเองเพือ่สุขภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

1. กำรสมัผสัและกำรเจ็บป่วยจำกสิง่แวดลอ้มและกำรท ำงำน 

ขอ้ค ำถำม ไม่ใช ่ ใช ่

(1) ฉันมีสิ่งของต่ำงๆ เป้ือน/ตดิตำมตวั ผิวผนัง หรอืเสือ้ผำ้จำกกำร
ท ำงำน 

  

(2) ฉันท ำเสือ้ผำ้ทีใ่ชใ้สท่ ำงำนกลบัไปซกัทีบ่ำ้น   

(3) ฉันอำบน ำ้กอ่นกลบัจำกกำรท ำงำน   

(4) ฉันไดก้ลิน่สำรเคมหีรอืกลิน่ของสิง่ตำ่งๆ ทีฉั่นท ำงำนอยูด่ว้ย   

(5) ฉันมีกำรใชอุ้ปกรณพ์ิทักษบ์ุคคลในกำรท ำงำน (เช่น ถุงมือ, 
หนำ้กำก, หมวก รองเทำ้, อปุกรณช์ว่ยหำยใจ, ทีอ่ดุหู ฯลฯ) 

  

(6) ฉันเคยไดร้บัค ำแนะน ำใหใ้ชอ้ปุกรณพ์ทิกัษบ์ุคคล   

(7) ฉันเคยไดร้บักำรฝึกอบรมวธิกีำรใชอ้ปุกรณพ์ทิกัษบ์ุคคล   

(8) ฉันเคยลำ้งมือดว้ยสำรท ำละสำย  (เช่น น ้ำมันกำ๊ด, ทินเนอร,์ 
แอลกอฮอล ์ฯลฯ) 

  

(9) ฉันเคยสบูบุหร ี ่ขณะก ำลงัท ำงำน   

(10) ฉันเคยกนิอำหำร ขณะก ำลงัท ำงำน   

(11) ฉันเคยมปัีญหำกำรเจ็บป่วยกำรบำดเจ็บ เน่ืองจำกกำรท ำงำน   

(12) ฉันเคยตอ้งหยุดงำนเน่ืองจำกกำรเจ็บป่วยหรอืกำรบำดเจ็บจำก
กำรท ำงำน 

  

(13) ฉันเคยไดร้บัค ำแนะน ำใหเ้ปลี่ยนลกัษณะงำนที่ท ำ เพรำะปัญหำ
สขุภำพหรอืกำรบำเจ็บ 

  

(14) ฉันเคยมผีืน่ขึน้ตำมตวั เน่ืองจำกกำรใชห้รอืสมัผสักบัสำรเคมหีรอื
สิง่อืน่ๆ ในระหวำ่งกำรท ำงำน 

  

(15) ฉันเคยท ำงำนในบรเิวณทีท่ ำใหฉั้นรูส้กึอดึอดัหรอืหำยใจไม่สะดวก   

(16) ในระยะ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ ลกัษณะของงำนประจ ำทีฉั่นท ำมกีำร
เปลีย่นแปลง (เชน่ กำรเขำ้ผลดักำรอยูเ่วร สถำนที ่วธิกีำร
ปฏบิตังิำน กำรท ำงำนลว่งเวลำ) 

  

(17) ฉันเคยท ำงำนในบรเิวณทีม่กีำรระบำยอำกำศไม่ด ี   



57 
 

ขอ้ค ำถำม ไม่ใช ่ ใช ่

(18) ฉันเคยมผีูร้ว่มงำนทีม่ปัีญหำกำรเจ็บป่วย/ กำรบำดเจ็บ เน่ืองจำก
กำร ท ำงำน 

  

2. งำนทีฉ่นัท ำมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่ 

ขอ้ค ำถำม ไม่ใช ่ ใช ่

(1) สมัผสักบัไอ ควนั ละออง หรอืฝุ่ นสำรเคม ี   

(2) มกีำรเป้ือนของสำรท ำละลำยหรอืสำรเคมอีืน่ตำมผวิหนัง   

(3) มกีำรเปลีย่นแปลงอณุหภมู ิควำมชืน้ และควำมดนับรรยำกำศ   

(4) สมัผสักบัรงัส/ี แสงเลเซอร ์   

(5) อยูใ่นบรเิวณทีม่เีสยีงดงัอกึทกึ   

(6) ท ำงำนกบัเคร ือ่งจกัรกลอนัตรำย   

(7) ท ำงำนกบักระแสไฟฟ้ำแรงสงู   

(8) ใชก้ำรเชือ่ม/ สำรตดิผนึก   

3. ฉนัตอ้งท ำงำนประจ ำในลกัษณะตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่ 

ขอ้ค ำถำม ไม่ใช ่ ใช ่

(1) ยนืนำน (มำกกวำ่ 50%)   

(2) เดนิทำง (มำกกวำ่ 50%)   

(3) คกุเขำ่หรอืน่ังยองซ ำ้ๆ   

(4) ดนัหรอืลำกของหนัก   

(5) กม้หลงั/ กม้ศรีษะช ำ้ๆ   

(6) ท ำงำนทีต่อ้งยกแขนอยูเ่หนือระดบัไหล ่   

(7) ยกของหนักมำกกวำ่ 20 กก.   

(8) ยกของหนักมำกกวำ่ 50 กก.   
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ขอ้ค ำถำม ไม่ใช ่ ใช ่

(9) ใชม้อืทัง้ 2 ขำ้งอยำ่งเต็มที ่   

(10) มกีำรเคลือ่นไหวของมอืหรอืขอ้มอืซ ำ้ๆ   

(11) กม้ศีรษะเป็นเวลำนำน (เชน่ งำนดูกลอ้งจุลทรรศน,์ งำนศิลปะ 
ฯลฯ) 

  

(12) พมิพด์ดี/ คอมพวิเตอร ์(มำกกวำ่ 50%)   

(13) เพ่งตรวจดดูว้ยตำมทัง้ 2 ขำ้ง 
งำนทีล่ะเอยีด (เชน่ งำนหตัถกรรม, งำนจลุทรรศน ์ฯลฯ) 

  

(14) ใชอ้ปุกรณช์ว่ยกำรมองดเูป็นประจ ำ (เชน่ แวน่ขยำย  กลอ้งสอ่ง)   

(15) มองสหีลำกหลำยตำ่งๆ กนั   

(16) งำนทีต่อ้งใชแ้วน่นิรภยั   

(17) ใช/้ ควบคมุเคร ือ่งจกัรกล   

(18) ขบัขีย่ำยพำหนะ   

(19) ท ำงำนในทีส่งู   

(20) ท ำงำนตำมล ำพงัคนเดยีว   

(21) ท ำงำนกลำงคนื   

(22) เวลำท ำงำนไม่แน่นอน (เชน่ เขำ้กะ เขำ้เวร ฯลฯ)   

(23) ใชท้กัษะกำรแยกเสยีง (เชน่ รบัโทรศพัท ์ฯลฯ)   

(24) รบัผดิชอบกำรครบก ำหนดของงำน (deadline) จ ำนวนมำก   

(25) ตอ้งใชห้นำ้กำก/ เคร ือ่งมอืกรองอำกำศ หรอืชว่ยกำรหำยใจ   

(26) ท ำงำนเกีย่วขอ้งกบัอำหำร (เชน่ ในครวั บรกิำร)   
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4. ฉนัเคยสมัผสักบัสำรเคม/ี สภำวะตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่ 

ขอ้ค ำถำม ไม่เคย ไม่แน่ใจ เฉย 

1. ละออง ไอ ควนั กำ๊ซ (เชน่ ควนัไอเสยี, ควนับคักร,ี ควนัไฟ ฯลฯ)    

2. ชวีวตัถ ุหรอืเช ือ่กอ่โรค (เชน่ แบคทเีรยี, รำ, ไวรสั, สปอร ์ฯลฯ)    

3. สำรกดักรอ่น (เชน่ กรด, ดำ่ง, แอลกอฮอล,์ แอมโมเนีย, คลอรนี,            
ฟีนอล ฯลฯ) 

   

4. ฝุ่ น/ ผง (เชน่ ฝุ่ นหนิ/ ปูน, ฝุ่ นฝ้ำย, ใยหนิ, ใยแกว้ ฯลฯ)    

5. สำรก ำจดัศตัรพูชืและสตัว ์(เชน่ สำรก ำจดัแมลง, สำรก ำจดัวชัพชื,  
สำรก ำจดัหนู ฯลฯ) 

   

6. สำรโลหะ เกลอื และไอของโลหะ (เชน่ ตะกัว่, ปรอท, แคดเมยีม,           
สำรหนู, โครเมยีม ฯลฯ) 

   

7. ปิโตรเคม ี(เชน่ กำรกลัน่น ำ้มนั, แอสฟัลท,์ น ำ้มนัขีโ้ล,้  
แนพทำลยีน ฯลฯ) 

   

8. อนัตรำยทำงกำยภำพ (เชน่ เสยีงอกึทกึ, ควำมรอ้นจดั, 
กำรสัน่สะเทอืน ฯลฯ) 

   

9. สำรท ำพลำสตกิ (เชน่ ไวนิลคอลไรด,์ ฟลอูอโรคำรบ์อน,  
สไตรนี ฯลฯ) 

   

10. รงัส ี(เชน่ สำรกมัมนัตรงัส,ี เอก๊ซเรย,์ ไมโครเวฟ,  
อลัตรำไวโอเล็ค ฯลฯ) 

   

11. สำรท ำละลำย(เชน่ ทนิเนอร,์ เบ็นซนิ, คลอโรฟอรม์,  
ไตรคลอโรเอธลินิ เป็นตน้ 

   

12. สำรกอ่ภมูแิพ ้(เชน่ พชีคนั, แมลง, สำรกอ่ผืน่แพท้ีผ่วิหนัง,  
สำรกอ่หอบหดื ฯลฯ 

   

13. สำรเคมอีืน่ๆ  
ระบุ......................................................................................................... 

   

 

5. ผูท้ีอ่ยู่อำ ยัในบำ้นเดยีวกบัฉนั เคยมกีำรสมัผสัสิง่ตำ่งๆ ดงักล่ำวในขอ้ 4 

 ไม่เคย    ไม่แน่ใจ    เคย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

6. แบบส ำรวจอำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

วนั/ เดอืน/ ปี  
ผลกำรส ำรวจ ด ี ไม่ด ี ด ี ไม่ด ี ด ี ไม่ด ี ด ี ไม่ด ี
1. หำยใจไม่อิม่         
2. หอบ/ หำยใจมเีสยีหวดีฯ         
3. ไอเร ือ้รงั         
4. เสมหะปนเลอืด         
5. เจ็บหนำ้อก         
6. ปวดบวม/ ปวดอกัเสบ         
7. เพลยี/ เหน่ือยง่ำย         
8. ปวดตำ         
9. มองเห็นไม่ชดั         
10. หูตงึหรอืหูหนวก         
11. ปวดหลงั         
12. ปวดคอ         
13. ปวดขอ้หรอืกระดกู         
14. ปวดตำมเอ็นหรอืกลำ้มเนือ้         
15. อดึอดัหรอืร ำคำญจำกกำรใช ้

อปุกรณพ์ทิกัษบ์ุคคล 
        

16. เกดิอบุตัเิหตรุะหวำ่งท ำงำน         
17. หยดุงำนเน่ืองจำกเจ็บป่วย         
18. กำรเจ็บป่วยอืน่ๆ 
ระบุ...................................................... 
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กำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก 
“Work Improvement in Small Enterprises : WISE” 

 

 กำรปรบัปรงุสภำพกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก “Work Improvement in Small 

Enterprises : WISE” เป็นแนวทำงหน่ึงส ำหรบักำรพฒันำควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ซึง่องคก์ำรแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization ; ILO) ไดพ้ฒันำขึน้มำใชก้บัสถำนประกอบกำร

ขนำดเล็กในประเทศทีเ่ป็นภำคคีวำมรว่มมอืของ ILO ส ำหรบัในประเทศไทย ดร.ชยัยทุธ ชวลตินิธกิุล และคณะ
ไดน้ ำมำเรยีบเรยีงเป็นภำษำไทย ชือ่วำ่ “กำรเพิม่ผลผลติและกำรปรบัปรุงสถำนทีท่ ำงำน” 

 ทำงโครงกำรศึกษำและพฒันำผูท้ ำกำรผลิตที่บำ้นภำคเหนือ (Homenet North) ไดศ้ึกษำและ
พจิำรณำเห็นว่ำ เอกสำรคู่มือกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก :WISE มีควำม

เหมำะสมกบักำรน ำไปประยุกตใ์ชก้บักำรเสรมิสรำ้งควำมตระหนักใหก้บักลุ่มผูท้ ำกำรผลติทีบ่ำ้นเพื่อควำม
ปลอดภยัดำ้นสุขภำพและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นกลุ่มแรงงำนนอกระบบทีม่บีำงส่วนรบัเหมำชว่งมำจำกโรงเรยีน

หรอืบรษิทั โดยน ำกลบัไปท ำทีบ่ำ้น ทัง้ในลกัษณะกลุ่มและรำยบุคคล และบำงส่วนเป็นผูป้ระกอบกำรอสิระที่

ผลติเอง ขำยเอง และบำงคร ัง้รบัค ำสั่งซ ือ้ (Order) จำกภำยนอกผสมผสำนกนั กำรน ำเนือ้หำไปประยุกตใ์ช ้

กบักระบวนกำรเสรมิสรำ้งควำมตระหนักไดพ้ิจำรณำถงึเนือ้หำทีม่ีควำมเหมำะสมสอดคลอ้งกบัสภำพกำร
ท ำงำนในแต่ละประเภทงำน เนือ้หำปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร ทีไ่ดป้ระมวลบำงสว่นมำใช ้

กบักำรปรบัปรงุสภำพกำรท ำงำนส ำหรบักลุม่ผูท้ ำกำรผลติทีบ่ำ้น มดีงันี ้

1. กำรจดัเก็บและยำ้ยวสัดสุิง่ของ 

 แนวคดิ 

 กำรจดัเก็บและขนยำ้ยวตัถุดบิ ส่วนประกอบและผลติภณัฑเ์ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรผลติต่ำงๆ 
หำกสำมำรถจดัเก็บและขนยำ้ยไดอ้ย่ำงมีประสทิธภิำพ ก็ย่อมจะแน่ใจไดว้่ำ กำรไหลของงำนก็จะเป็นไปอย่ำง
รำบร ืน่และชว่ยป้องกนักำรเสยีเวลำและกำรหยุดชะงกัไดอ้กีดว้ย ซึง่หำกไม่มกีำรจดัเก็บและขนยำ้ยทีด่ ีก็อำจ
ท ำใหส้ินคำ้ไดร้บัควำมเสียหำยหรอืเสื่อมคุณภำพ ท ำใหต้อ้งเพิ่มค่ำใชจ้่ำยและอำจเป็นสำเหตุก่อใหเ้กิด
อบุตัเิหตไุด ้

 แนวทำงกำรจดัเก็บและขนยำ้ยวสัดทุีม่ปีระสทิธภิำพประกอบดว้ย 3 แนวทำง ดงันี ้

1. กำรจดัเก็บทีด่แีละเป็นระเบยีบ 

1.1 ถำ้สงสยั ใหข้จดัออกไป 
1.2 หลกีเลีย่งกำรวำงวสัดบุนพืน้ 

1.3 ประหยดัพืน้ที ่โดยใชช้ ัน้วำงของหลำยๆช ัน้ 
1.4 จดัหำ “บำ้น” ใหก้บัอปุกรณแ์ละงำนแตล่ะชิน้ 

2. กำรขนยำ้ยใหน้้อยและระยะทำงทีส่ ัน้ 

2.1 ถำ้ใชม้ำก ใหอ้ยูใ่กลต้วั 

2.2 ใชท้ีจ่ดัเก็บทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้
2.3 ใชอ้ปุกรณเ์คลือ่นยำ้ยไปยงัจดุทีจ่ะใชไ้ดง้่ำย 
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 3. กำรยกยำ้ยน้อยและมปีระสทิธภิำพ 
3.1 อยำ่ยกของหนักเกนิกวำ่ทีจ่ ำเป็น 

3.2 เคลือ่นยำ้ยวสัดใุนระดบัควำมสงูของกำรท ำงำน 
3.3 ยกอยำ่งมปีระสทิธแิละปลอดภยั 

2. กำรออกแบบหน่วยทีท่ ำงำน 

 แนวคดิ 

 หน่วยงำนทีท่ ำงำน คอืสถำนทีซ่ ึง่ผูผ้ลติอยู่ปฏบิตังิำนเป็นประจ ำ อำจตลอดเวลำหรอือำจเป็นสว่น
หน่ึงในหลำยๆ แห่งทีจ่ะตอ้งท ำงำนใหเ้สรจ็ เชน่ บนแทน่ยกพืน้ในกำรท ำงำนกบัเคร ือ่งจกัร หรอืโตะ๊ท ำงำนเพือ่

ประกอบชิน้สว่นหรอืตรวจผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

 ในกำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพผลผลิตโดยกำรออกแบบหน่วยที่ท ำงำนอย่ำงเหมำะสม จะสำมำรถ

ด ำเนินกำรไดด้ว้ยกำรสงัเกตและใชส้ำมญัส ำนึก ซึง่ค่ำใชจ้่ำยในกำรปรบัปรุงเหล่ำนี้ โดยปกติแลว้จะไม่
มำกมำยนักเมือ่เทยีบกบัประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

 แนวทำงกำรออกแบบหน่วยทีท่ ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพและเกดิควำมสะดวกสบำย 

 1. ใหว้สัด ุเคร ือ่งมอื และปุ่ มควบคมุอยูใ่กลต้วั 
 2. ปรบัปรงุอิรยิำบถทำ่ทำงทำงกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ 

 3. กำรใชป้ำกกำเมจกิ คนับงัคบั และอปุกรณอ์ืน่ๆ เพือ่ประหยดัแรงและเวลำ 
 4. ปรบัปรงุหนำ้ปัด และปุ่ มควบคมุ เพือ่ลดควำมผดิพลำดใหม้นีอ้ยทีส่ดุ 

 

3. ควำมปลอดภยัของเครือ่งจกัร 

 แนวคดิ 

 อนัตรำยจำกเคร ือ่งจกัรอำจเกดิขึน้ไดใ้นหลำยๆ จุดดว้ยกนั เชน่ ในจุดปฏบิตังิำนกบัเคร ือ่งจกัรทีม่ี

กำรส่งถ่ำยก ำลงั หรอืมกีำรเคลือ่นไหว เป็นตน้ ซ ึง่โดยทั่วไปแลว้ไม่มีผูใ้ดตอ้งกำรใหเ้กดิขึน้อุบตัเิหตุขึน้ แต่ก็
มกัจะพบว่ำ ผูผ้ลติมกัจะละเลยกฎระเบยีบเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนกบัเคร ือ่งจกัร ทัง้นีเ้พรำะมกัจะ

ถูกมองว่ำตอ้งสิน้เปลอืงค่ำใชจ้่ำยทีสู่งและไรป้ระสทิธภิำพ อย่ำงไรก็ดพีบว่ำกำรใชเ้ทคนิควธิกีำรต่ำงๆ เชน่ 
กำรใชอ้ปุกรณป้์อนชิน้งำนและอปุกรณจ์บัชิน้งำนน้ัน จะชว่ยใหผ้ลติงำนได ้ ในขณะเดยีวกนัก็ยงัสำมำรถขจดั

อนัตรำยไดอ้กีดว้ย 

แนวทำงทีช่ว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิำนกบัเครือ่งจกัร มคีวำมปลอดภยัและไดผ้ลผลติดขีึน้  

1. ท ำกำรตรวจสอบเคร ือ่งจกัร 
2. ขจดัอนัตรำยทีจ่ะเกดิขึน้ 

3. จดัซือ้เคร ือ่งจกัรทีม่คีวำมปลอดภยัตอ่ผูป้ฏบิตังิำน 
4. ใชอ้ปุกรณป้์อนและจบัยดึชิน้งำน เพือ่เพิม่ผลผลติและลดอนัตรำยจำกเคร ือ่งจกัร 

5. มกีำรบ ำรงุรกัษำเคร ือ่งจกัรอยำ่งเหมำะสม 
6. หำกไม่มวีธิกีำรป้องกนัดว้ยวธิอีืน่ใดทีไ่ดผ้ล ก็ใหใ้ชอ้ปุกรณค์ุม้ครองควำมปลอดภยัส่วนบุคคล 

 

4. กำรควบคมุสำรเคมอีนัตรำย 
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 แนวคดิ 

 กำรเกีย่วขอ้งสมัผสักบัสำรเคมหีลำยชนิดในกำรผลติ เป็นสำเหตขุองควำมเหน่ือยลำ้ ปวดศรีษะ เวยีน

ศีรษะ มึนงง ระคำยเคอืงตำ และระบบกำรหำยใจ ซึง่ส่งผลใหผ้ลผลิตและคุณภำพลดลง แต่หำกสภำพกำร
ท ำงำนไดร้บักำรปรบัปรงุใหด้ขีึน้ ผูผ้ลติสำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 แนวทำงกำรควบคมุสำรเคมอีนัตรำยดว้ยวธิปีระหยดั  

1. ใชส้ำรเคมทีีม่อีนัตรำยนอ้ย แทนสำรเคมทีีม่อีนัตรำยมำก 

2. ใชฝ้ำทีปิ่ด กำรบ ำรงุรกัษำและแยกกระบวนกำรผลติ เพือ่ควบคมุอนัตรำยและลดกำรสญูเสยี 
3. ประหยดัพลงังำนจำกกำรใชค้วำมรอ้นตอ่สำรเคมทีีเ่กนิพอด ี

4. ท ำควำมสะอำดดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสม โดยไม่ใหฝุ้่ นฟุ้ งกระจำย 
5. ใชก้ำรระบำยอำกำศเฉพำะจดุใหม้ปีระสทิธภิำพผลและประหยดั 

5.1 กำรใชพ้ดัลมทีม่อียูอ่ยำ่งเหมำะสม 
5.2 ใชก้ำรระบำยอำกำศแบบดนัและดงึอำกำศ 

5.3 ใชก้ำรระบำยอำกำศแบบธรรมชำต ิ
 6. ใชอ้ปุกรณค์ุม้ครองควำมปลอดภยัสว่นบุคคลเป็นวธิสีดุทำ้ย 
 7. อยำ่กนิหรอืน ำสำรอนัตรำยเขำ้สูร่ำ่งกำย 

5. แสงสว่ำง 

 แนวคดิ 

 เรำสำมำรถรบัรูเ้ร ือ่งตำ่งๆ จำกกำรมองเห็นดว้ยตำถงึรอ้ยละ 80 ถงึแมว้่ำดวงตำของมนุษยจ์ะสำมำรถ
ปรบัตวัไดอ้ย่ำงดีเยี่ยม และผูผ้ลิตสำมำรถท ำงำนในที่ซ ึง่มีปรมิำณแสงสว่ำงเพียงเล็กน้อยก็ตำม แต่หำก

ปรมิำณแสงสว่ำงมไีม่เพยีงพอ ก็จะท ำใหป้รมิำณผลผลติลดลง คุณภำพของงำนไดไ้ม่ดเีท่ำทีค่วร และผูผ้ลติ
ก็เกดิควำมเครยีดและควำมเมื่อยลำ้ของดวงตำและอำกำรปวดศีรษะ กำรจดัแสงสว่ำงที่ดีจะสำมำรถเพิ่ม

ประสทิธภิำพกำรท ำงำนใหม้ำกขึน้ 

 แนวทำงกำรปรบัปรุงแสงสว่ำงและกำรมองเห็นทีช่ดัเจนขึน้ 

1. กอ่นทีจ่ะด ำเนินกำรปรบัปรงุใดๆ ควรแน่ใจวำ่แสงสวำ่งทีม่ใีชอ้ยู่ในสถำนทีท่ ำงำนจ ำเป็นตอ้งมกีำร
ปรบัปรงุเพยีงใด ปัจจยัทีค่วรค ำนึงถงึ 3 ประกำรเกีย่วกบัแสงสวำ่ง ดงันี ้

1.1 ชนิดของงำนทีป่ฏบิตั ิ
1.2 ควำมคมชดัของสำยตำมพนักงำน 

1.3 สภำพแวดลอ้มในกำรปฏบิตังิำน 
2. กำรจดัแสงสวำ่งทีด่ ีโดยไม่ตอ้งเสยีคำ่กระแสไฟฟ้ำเพิม่ มดีงันี ้

2.1 ใชป้ระโยชนจ์ำกแสงสวำ่งธรรมชำตใิหเ้ต็มที ่
2.2 หลกัเลีย่งแสงจำ้ 

2.2.1 แสงจำ้โดยตรง 
2.2.2 กำรลดแสงจำ้จำกหนำ้ตำ่ง 

2.2.3 กำรหลกีเลีย่งแสงจำ้จำกดวงไฟ 
2.2.4 แสงจำ้จำกกำรสะทอ้น 

2.3 เลอืกใชแ้บคกรำวดท์ีเ่หมำะสมส ำหรบังำนทีต่อ้งใชส้ำยตำ 

2.4 ตดิหลอดไฟใหถ้กูจดุ 
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2.5 หลกีเลีย่งกำรเกดิเงำ 
2.6 กำรดแูลบ ำรงุรกัษำเป็นประจ ำสม ่ำเสมอโดยเครง่ครดั 

2.6.1 ฝุ่ นหรอืสิง่ทีเ่กำะอยูบ่นดวงไฟ 
2.6.2 ควำมส่องสว่ำงของดวงไฟและหลอดฟลูออเรสเซน็ทจ์ะลดลงอย่ำงสม ่ำเสมอตลอดอำยุ

ของดวงไฟ 
2.6.3 ฝุ่ นทีเ่กำะอยูต่ำมหนำ้ตำ่ง ชอ่งแสง เพดำน และผนัง 

6. สวสัดกิำรในกำรท ำงำน 

 แนวคดิ 

 สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในรูปของสวสัดกิำรต่ำงๆ นับเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงหน่ึงของกำรผลติงำนทีท่ ำ
ในลกัษณะของกลุ่ม ซ ึง่ใชส้ถำนทีท่ ำงำนรว่มกนัเพือ่แสดงถงึควำมสนใจและเอำใจใส่ ซ ึง่กนัและกนัในระหว่ำง

สมำชกิในกลุ่ม โดยผูน้ ำหรอืคณะกรรมกำรกลุ่มจะตอ้งค ำนึงถงึเพือ่ใหส้มำชกิกลุ่มไดท้ ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
สวสัดกิำรทีจ่ดัใหแ้ก่สมำชกิกลุ่มผูผ้ลติ นับไดว้่ำเป็นสิง่กระตุน้ทีส่ ำคญัทีจ่ะชว่ยท ำใหผู้ป้ฏบิตังิำนมีสุขภำพ

รำ่งกำยและสภำพจติใจดขีึน้ มีขวญัและก ำลงัใจด ีชว่ยจูงใจและมีควำมพึงพอใจและตัง้ใจในกำรท ำงำน และ
สง่ผลใหผ้ลผลติสงูขึน้ตำมไปดว้ย 

แนวทำงกำรจดัสวสัดกิำรในกำรท ำงำน ทีช่่วยใหเ้กดิกำรเพิม่ผลผลติและควำมสมัพนัธร์ะหว่ำง

สมำชกิกลุ่ม มดีงันี ้

1. จดัสิง่อ ำนวยควำมสะดวกใหต้รงตำมควำมตอ้งกำร 

1.1 น ำ้ดืม่ 
1.2 หอ้งสขุำ อำ่งลำ้งมอื ฯลฯ 

 2. กำรเตรยีมควำมพรอ้มในกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน 
 3. มกีำรพกัเพือ่คลำยเหน่ือย 

3.1 กำรพกัชว่งสัน้ๆ 
3.2 บรเิวณทีพ่กัผ่อนควรแยกจำกทีท่ ำงำนกลุม่ 

 4. จดักจิกรรมบนัเทงิหรอืสนัทนำกำรรว่มกนั เป็นชว่ง หรอืโอกำสส ำคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ เป็นตน้ 

7. สถำนที ่

 แนวคดิ 

 สถำนทีผ่ลติงำนของกลุ่มผูผ้ลติ ส่วนใหญ่จะใชพ้ืน้ทีใ่นบำ้น ซึง่เป็นทีอ่ยู่อำศยัมบีำงแห่งทีท่ ำงำนใน

ลกัษณะกลุ่ม ก็จะมสีถำนทีท่ ำงำนทีใ่ชร้ว่มกนั ซ ึง่จะเห็นว่ำส่วนมำกสถำนทีท่ ำงำนของกลุ่มผูผ้ลติจะเป็นทัง้ที่

อยู่อำศยั และทีท่ ำงำนน ำไปพรอ้มกนั และโอกำสทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อสุขภำพและสิง่แวดลอ้มของครอบครวั

และผูผ้ลติเองซึง่มโีอกำสสงูมำก ถำ้ไม่ไดม้แีนวทำงในกำรป้องกนัทีเ่หมำะสม 

แนวทำงในกำรจดัสถำนทีใ่หเ้ป็นสถำนทีซ่ ึง่น่ำท ำงำนและลดผลกระทบตอ่สุขภำพ มดีงันี ้

 1. ป้องกนัสถำนทีผ่ลติจำกควำมรอ้น 
1.1 ใหธ้รรมชำตชิว่ย 

1.2 ปรบัปรงุกำรสะทอ้นควำมรอ้นจำกผนังและหลงัคำ 
1.3 ปรบัปรงุฉนวนควำมรอ้น 
1.4 ใชร้ม่เงำป้องกนัควำมรอ้นจำกแสงแดด 
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2. ใหม้กีำรไหลของอำกำศแบบธรรมชำตใินกำรปรบัปรงุกำรระบำยอำกำศ 

2.1 ใชป้ระโยชนจ์ำกกำรไหลของอำกำศแนวรำบ 
2.2 ใชป้ระโยชนจ์ำกกำรทีอ่ำกำศรอ้น จะลอยตวัสงูขึน้ 

3. ขจดัหรอืแยกแหลง่มลพษิ 
4. ปรบัปรงุพืน้ใหม้ ี

4.1 ควำมแข็งแรง 
4.2 ควำมทนทำนตอ่กำรเสยีดสแีละกำรขดัถู 

4.3 ควำมทดทำนตอ่สำรเคม ี
4.4 ควำมสบำยและปลอดภยั 

5. วำงผงัสถำนทีท่ ำงำนใหม้คีวำมยดืหยุน่และปรบัเปลีย่นได ้
5.1 ส ำรองพืน้ทีใ่นบรเิวณกำรผลติไวส้ว่นหน่ึง 

5.2 จดัใหม้กีำรสญัจรทีก่วำ้งพอและดแูลใหส้ะอำด 
5.3 หลกีเลีย่งกำรใชพ้ืน้ ซ ึง่มลีกัษณะเป็นรำงเพือ่กำรขนสง่ 
5.4 ใชอ้ปุกรณก์ำรผลติ และกำรจดัเก็บทีส่ำมำรถประกอบและถอดแยกสว่นได ้

5.5 จดัใหม้แีสงสวำ่งกระจำยทัว่บรเิวณอยำ่งสม ่ำเสมอ 
6. ป้องกนัอคัคภียัและอบุตัเิหตทุำงไฟฟ้ำ 

6.1 อคัคภียั 
6.2 กำรป้องกนั : ไฟฟ้ำ กำรเสยีดทำน พืน้ผวิทีร่อ้นและเปลวไฟ 

6.3 กำรป้องกนัอนัตรำยจำกไฟฟ้ำ กรณีฉุกเฉิน 

8. กำรจดัรูปงำน 

 แนวคดิ 

 กำรจดัรูปงำน หมำยถงึ กำรปรบัปรุง กำรจดัและก ำหนดแผนกำรผลติทีส่ำมำรถท ำใหเ้กดิผลด ี
ทัง้ตอ่ กำรผลติและกำรจงูใจผูป้ฏบิตังิำน โดยใชเ้ทคนิคกำรจดัรปูแบบงำนแนวใหม่ เชน่ กำรรวมกจิกรรมกำร
จดัใหม้ีสต็อกส ำรองและกำรพัฒนำกลุ่มงำน ซึง่รวมถึงกำรไหลของงำนเป็นไดด้ว้ยควำมรำบร ืน่และมี
ประสทิธภิำพทีด่ขีึน้ คุณภำพของงำนเพิม่มำกขึน้มีควำมยดืหยุ่นมำกกว่ำ ลดกำรหยุดชะงกัของเคร ือ่งจกัร
และลดกำรเขำ้ไปควบคุมดูแล เป็นตน้ เทคนิคเหล่ำนีล้ว้นเป็นจุดทีส่ ำคญัของกำรประกอบอุตสำหกรรมใน
ระดบัชมุชนหรอืครวัเรอืน ทัง้นีก้ำรน ำเทคโนโลยเีหล่ำนีม้ำใช ้จะชว่ยธรุกจิอตุสำหกรรมขนำดเล็กอยู่รอดและ
เตบิโตได ้

 กำรจดัรูปงำนที่ดีน้ัน อำจจะไม่ส่งผลใหเ้ห็นไดใ้นทนัที ทัง้นี้เพรำะปกติผูป้ฏิบตัิงำนจะตอ้งใชเ้วลำ
ค่อนขำ้งมำกในกำรเรยีนรูก้ระบวนกำรผลิต และวิธีกำรท ำงำนใหม่ๆ และยิ่งไปกว่ำน้ัน บำงคร ัง้ตอ้งมีกำร
ปรบัเปลี่ยนบำงประกำรก่อนที่จะระบบใหม่จะสำมำรถน ำมำใชไ้ดแ้ละเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรจดัรูปงำน 
ผลผลติอำจจะลดลงในระยะเร ิม่แรก ซึง่เป็นเร ือ่งปกตธิรรมดำทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้

แนวทำงกำรจดัรูปงำนทีม่ปีระสทิธผิล มดีงันี ้

 1. ขจดักจิกรรมหรอืงำนทีไ่ม่จ ำเป็น 

 2.ขจดังำนทีซ่  ำ้ซำก จ ำเจ เพือ่ใหผู้ผ้ลติตืน่ตวัและกระฉับกระเฉง 
 3. ใหม้สีต็อกส ำรอง เพือ่งำนจะไดไ้หลสะดวกและรำบร ืน่ 

 4. สรำ้งงำนทีม่คีวำมรบัผดิชอบและยดืหยุ่น 
 5. ตัง้กลุม่ผูผ้ลติ เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรก ำกบัดแูล 
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 6. จดักำรผลติใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกำรผลติของกลุม่และครอบครวั 
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