


ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบคู่มือฉบับนี้ ได้น าข้อมูลองค์ความรู้มาจากการสรุปประมวลเอกสารคู่มือ จ านวน 2 เล่ม  

ได้แก่ คู่มือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้ท างานศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดย

นายแพทย์สุจริต สุนทรธรรมและคณะ และเอกสารการอบรมการปรับปรุงสภาพการท างานในสถานประกอบการ

ขนาดเล็ก : Wise (Work Improvement in Small Enterprises) ฝ่ายการยศาสตร์ สถาบันความปลอดภัยใน

การท างาน กระทรวงแรงงาน เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทาง  

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ท าการผลิตที่บ้าน 

 ทางโครงการฯ คาดหวังว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นข้อมูลองค์ความรู้ส่วนหนึ่งส าหรับผู้ที่น าคู่มือ  

การเสริมสร้างความตระหนักเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างานส าหรับกลุ่มผู้ท า  

การผลิตที่บ้าน ไปทดลองและประยุกต์ใช้ จะได้ศึกษาท าความเข้าใจ เพื่อใช้ประกอบในการอ านวยกระบวนการ

และกิจกรรมที่ได้น าเสนอในคู่มือฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและขอขอบคุณคณะผู้จัดท าเอกสารทั้ง 2 เล่ม 

ดังกล่าว ที่ทางโครงการฯ ได้น าข้อมูลองค์ความรู้จากเอกสารของท่านมาใช้ประกอบการด าเนินงาน ซึ่งนับได้ว่า

เป็นคุณประโยชน์อย่างมากในการจัดกระบวนการเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มผู้ผลิตซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
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บทน ำ 
 

“ ควำมตระหนัก ”  คือหัวใจส ำคัญของกำรที่จะน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทิศทำงที่
เหมำะสม กำรผลิตเพื่อมุ่งกำรสร้ำงรำยได้เป็นเหตุส ำคัญของกำรท ำงำนที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภำพ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทั้งทุนชีวิตและทุนทำงสังคมและเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ทวีควำมรุ่นแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ใน
สังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคเศรษฐกิจทุนนิยม ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตที่ใช้ทั้งแรงงำนในระบบและแรงงำน
นอกระบบกลุ่มผู้ที่ท ำกำรผลิตที่บ้ำน ซึ่งเป็นแรงงำนนอกระบบกลุ่มหนึ่งที่ก ำลังเผชิญกับปัญหำด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อมจำกกำรท ำงำน แต่ดูเหมือนว่ำปัญหำดังกล่ำวจะมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำรำยได้ที่เกิดขึ้นจำก
กำรท ำงำนจึงไม่ได้คิดแนวทำงที่จะป้องกัน หรือแก้ไขสำเหตุที่เป็นต้นตอของปัญหำรวมถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลจำกแหล่งบริกำรด้ำนสำธำรณสุขเมื่อมีอำกำรผิดปกติทำงร่ำงกำย
เกิดข้ึน คือ ทำงเลือกท่ีคิดว่ำที่ดีที่สุด และได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมำเป็นระยะเวลำยำวนำน 

 
กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กลุ่มผู้ท ำกำรผลิตที่บ้ำนเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรท ำงำนที่

ปลอดภัยซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ จึงเป็นเรื่องที่สวนกระแสกับควำมคิดของกำรผลิตที่มุ่งรำยได้เป็น
หลักและเป็นควำมพยำยำมของหลำยฝ่ำยที่อยำกจะเห็นคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน (Quality of Work 
Life) ของกลุ่มผู้ผลิตที่บ้ำนได้มุ่งเน้นกำรผลิตที่มีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลต่อ
คุณภำพชีวิตของตนเองในวัยชรำรวมถึงสมำชิกในครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้วย 

 
จำกควำมมุ่งหวังดังกล่ำว จึงได้มีกำรศึกษำและทดลองปฏิบัติจริงกับกลุ่มผู้ที่ท ำกำรผลิตที่บ้ำนใน

ประเภทกำรผลิตต่ำงๆ โดยให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้น “กระบวนกำรสร้ำงควำมตะหนัก” เพ่ือให้กลุ่ม
ผู้ผลิตได้เรียนรู้และรู้สึกถึงปัญหำรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเองมำกกว่ำกำรบอก กำรเล่ำ หรือ
กำรให้ควำมรู้เพียงฝ่ำยเดียวซึ่งปฏิบัติกันมำนำนกำรด ำเนินงำนน ำไปสู่กระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนัก ได้ประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคคลที่เป็นต้นทุนทำงสังคมของชุมชน
และกลุ่มให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักโดยกำรลงมือท ำและเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริงร่วมกัน  

 
ผลจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำและพัฒนำผู้ที่ท ำกำรผลิตที่บ้ำนภำคเหนือ ซึ่งเป็นภำคีควำม

ร่วมมือหนึ่งในกำรด ำเนินงำนท ำหน้ำที่ประสำนงำนและอ ำนวยกระบวนกำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้สรุป
บทเรียนจำกกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมตะหนักเพ่ือควำมปลอดภัยทำงด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำร
ท ำงำนส ำหรับกลุ่มผู้ท ำกำรผลิตที่บ้ำนออกมำเป็นคู่มือฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ในกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำที่สำเหตุเป็นหลัก โดยมีโครงสร้ำงเนื้อหำของคู่มือประกอบด้วย 3 ส่วน
หลัก ได้แก่ ส่วนที่เป็น เรื่องควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ส่วนที่เป็นเรื่อง
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กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก และส่วนสุดท้ำยคือส่วนที่เชื่อมโยงกับกำรน ำไปปฏิบัติ ซึ่งในเนื้อหำจะมี
ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในกระบวนกำรด ำเนินงำนดังปรำกฏในรำยละเอียดของขั้นตอนและเทคนิควิธีกำร
ที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมในแต่ละเนื้อหำ 

 
             กำรก ำหนดโครงกำรสร้ำงเนื้อหำทั้ง 3 ส่วน ได้ประยุกต์มำจำกเทคนิคกำรปรับปรุงสุขภำพกำร
ท ำงำนในสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก (WISE: Work Improvement in small enterprise technique) 
กำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (JSA : Job Safety Analysis) และหลักอำชีวอนำมัยในกำร
ท ำงำน (Occupational Health) โดยในกระบวนกำรด ำเนินกำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักได้ใช้แนวคิดและ
หลักกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participation Learning) มำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดขั้นตอนและ
เทคนิควิธีกำรในแต่ละเนื้อหำเพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทั้งสองฝ่ำย คือ ฝ่ำยอ ำนวยกระบวนกำรเสริมสร้ำง
ควำมตระหนัก และฝ่ำยเข้ำร่วมกระบวนกำร 
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โครงสร้ำงเนื้อหำ 
คู่มือกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนกัเพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับ

กลุ่มผู้ท ำกำรผลิต 

 
เนื้อหำย่อยที่จ ำเป็นในโครงสร้ำงเนื้อหำแต่ละส่วน 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควำมตระหนัก 
Awareness 

กำรลงมือ
ปฏิบัต ิ

Action & 
Skill 

ควำมรู้          
ควำมเข้ำใจ 
Knowledge 

กำร
ติดตำม

ประเมินผ

เนื้อหำที่จ ำเป็นส ำหรับ           
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

 

เนื้อหำที่จ ำเป็นส ำหรับ           
กำรสร้ำงควำมตระหนัก 

 

เนื้อหำที่จ ำเป็นส ำหรับ           
กำรสร้ำงควำมตระหนัก 

 แนวคิดและองค์ควำมรู้          
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 ควำมต้องกำรของคนใน        
วัยท ำงำน 
 ควำมส ำคัญของควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

- ปัญหำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
จำกกำรท ำงำน 

- สำเหตุและผลกระทบ 
 โรคและผลกระทบที่จำก         
กำรท ำงำนแยกประเภทกำรผลิต 
 กำรพัฒนำประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำน/กำรป้องกันและแก้ไข 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพ
กำรท ำงำน 

- กำรใช้และควบคุมสำรเคม ี
- กำรจัดสิ่งแวดล้อมในกำร

ท ำงำน 
- กำรจัดสวสัดิกำรในกำร

ท ำงำน 
- วัสดุ, อุปกรณ์และเครื่องมือ

ในกำรท ำงำน 

กระบวนกำรผลิตกับ         
ควำมปลอดภัยด้ำนสขุภำพ            

และสิ่งแวดล้อม 
 กำรวิเครำะห์กระบวนกำร
ผลิตกับผลกระทบด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อม 

- กระบวนกำรผลิต 
- ผลกระทบต่อสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมในชว่งขั้นตอน
กำรผลิต 

 กำรประเมินสุขภำพตนเอง 
- สุขภำพทั่วไป 
- ระบบหำยใจ 
- ระบบกำรได้ยิน 
- กำรได้ยิน 
- ระบบกลำ้มเนื้อ 

 กำรประเมินสภำพแวดล้อม
เครื่องมือ และสวัสดิกำรใน 
กำรท ำงำน (ทำงกำยภำพ) 

- ดูงำน/ส ำรวจ 
- สะท้อน/อภิปรำย 

กำรติดตำม – ประเมินผลระดบับุคคล/กลุ่ม 

กำรวำงแผนเพื่อแก้ปัญหำ
และพัฒนำควำมปลอดภัยใน

กำรท ำงำน 
 แนวทำงกำรป้องกันและ
แก้ไข 

- สร้ำงทำงเลือก 
- วิเครำะห์ประเมินทำงเลือก

ที่เหมำะสมและเปน็ไปได้
กับตนเองและกลุ่ม 

 กำรวำงแผนกำรพัฒนำ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
ให้กับตนเองและกลุ่ม 
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
 จำกประสบกำรณ์ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ กำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำเพื่อน ำไปสู่กระบวนกำรเสริมสร้ำง         
ควำมตระหนักในกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในด้ำนสุขภำพ และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ  
มำกยิ่งขึ้น พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ใช้ข้อมูลและประสบกำรณ์จริงของผู้เข้ำอบรม ในกำรจัดกิจกรรมกระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนักควบคู่
ไปกับกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เพื่อให้ผู้ผลิตสำมำรถวิเครำะห์เชื่อมโยงได้ระหว่ำงควำมรู้กับสภำพที่เป็น
จริง 

2. จัดหลักสูตร 3 ช่วง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีกำรท ำงำนของกลุ่มผู้ผลิตและไม่ให้เกิดควำม 
เบื่อหน่ำย โดยในแต่ละส่วนจะต้องมีกำรเชื่อมโยงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องและเหมำะสมทั้งเนื้อหำ
กระบวนกำรและสรุปควำมคิดรวบยอดโดยเวลำแต่ละช่วงที่ใช้ในกำรอบรมไม่ควรเกิน 2 วัน 

3. กำรจัดกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่ำงทีมวิทยำกรและผู้เข้ำร่วม    กิจกรรม 
4. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเน้นกำรพัฒนำศักยภำพทีมงำน โดยกำรแบ่งควำมรับผิดชอบเป็นทีมงำนย่อย

ให้ฝึกปฏิบัติร่วมกันทั้งในด้ำนกำรเป็นผู้อ ำหน่วยกำรผลิตสื่อ สังเกตกำรณ์ ประเมินผล และบริหำรจัดกำร 
5. ในกระบวนกำรด ำเนินงำนจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีวิทยำกรที่มีควำมรู้ และเชี่ยวชำญในเรื่อง 

อำชีวอนำมัย เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดระบบควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน 

6. ควรจัดหลักสูตรเสริมประเด็นเนื้อหำ/สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรจัดกิจกรรม ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
โครงสร้ำงเนื้อหำแต่มีควำมสัมพันธ์กับกำรบรรลุวัตถุประสงค์โครงกำรในระหว่ำงกระบวนกำรท ำงำน 

7. กำรจัดอบรมจะต้องแยกผู้เข้ำอบรมตำมประเภทงำนโดยใช้สื่อและสถำนกำรณ์ที่สอดคล้องกับประเภท
กำรผลิตนั้นๆ 

8. กำรจัดกิจกรรมกำรอบรมเพื่อให้เกิดควำมรู้สึกถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำควำมปลอดภัยใน  
กำรท ำงำน จ ำเป็นจะต้องใช้สื่อที่เป็นสภำพจริงประกอบกำรจัดกิจกรรมดังแนวคิดและหลักกำรพร้อม
ตัวอย่ำงสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรมแนบท้ำย 
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กำรจัดตั้งกิจกรรมอบรมตำมเนื้อหำ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกิดควำมตระหนัก และเห็นควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงเสริมควำมปลอดภัยใน
กำรปฏิบัติงำนให้กับตนเองและสมำชิกในกลุ่ม 

2. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนโรคที่เกิดข้ึนจำกกำรท ำงำน และแนวทำงพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

3. เพื่อฝึกทักษะเบื้องต้นในกำรประเมินตัวเองสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนกำรวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุที่
เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำน 

4. เพื่อให้ผู้ผลิตและกลุ่มก ำหนดทำงเลือกเพื่อแก้ไขและวำงแผนเพื่อพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนโดยกำรน ำประสบกำรตรงเชื่อมโยงกับควำมรู้ที่ได้รับในกำรอบรม 

5. กระบวนกำรจัดกิจกรรม 
 

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

 
ระยะเวลำที่ใช ้

จำกประสบกำรณ์กำรด ำเนินโครงกำรฯ พิจำรณำเห็นวำ่ ควรแบ่งกำรอบรมตำมเนื้อหำหลักสูตรเป็น 3 
ช่วงๆ ละไม่เกิน 2 วัน โดยให้สมำชิกกลุ่มผูผ้ลิตที่เข้ำร่วมกระบวนกำรเป็นผู้ก ำหนอเวลำในแตล่ะช่วงร่วมกัน 

กำรหำข้อสรุปหรือ
และเพิ่มองค์ควำมรู้ 

ประสบกำรณ ์

กำรประยุกต์ใช ้ อภิปรำย/วิเครำะห์ 
กระบวนกำรเรียนรู ้

แบบมีส่วนร่วม 
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รำยละเอียดกำรจัดกิจกรรมตำมเนื้อหำ 
 

เนื้อหำ ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม สื่อ – อุปกรณ์ 

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

1.1 ผู้น ำกิจกรรมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมนั่งล้อมวงเป็นวงกลมโดย
ใช้ตนเองเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ที่มำยืนทำงซ้ำยมีอำยุมำกที่สุดในกลุ่ม
แล้วไล่ตำมระดับอำยุจนถึงคนสุดท้ำยที่อำยุน้อยที่สุดยืนทำงขวำมือ
ของผู้น ำกิจกรรม 

1.2 แบ่งกลุ่มตำมช่วงอำยุ กลุ่มละไม่เกิน 6 คน 

1.3 ให้แต่ละกลุ่มอภิปรำยร่วมกันว่ำช่วงอำยุของคนตั้งแต่เกิด
จนตำยเรำแบ่งกันเป็นกี่วัยและควำมต้องในแต่ละวัยของเรำคืออะไร 

1.4 น ำเสนอผลกำรอภิปรำยของแต่ละกลุ่ม 

1.5 ผู้น ำกิจกรรมสรุปให้เห็นภำพรวมของวัยและควำมต้องกำร
ในแต่ละวัยโดยใช้ข้อมูลจำกทุกกลุ่ม 

1.6 ผู้น ำกิจกรรมน ำประเด็นเฉพำะวัยแรงงำนหรือวัยผู้ใหญ่มำ
อภิปรำยร่วมกัน 

ประเด็นอภิปรำย 

: ปัจจุบันผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอยู่ในวัยไหนเป็นส่วนใหญ่ 

    กระดำษชำร์ท สรุปกำรอธิปรำยของ
กลุ่ม 

อำยุ วัย 
ควำม

ต้องกำร 
   
   
   
   
   
   

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้ำรับอบรมตระหนักถึงควำมต้องกำร
จ ำเป็นพืน้ฐำนในปัจจุบนัของตนที่เก่ียวข้องกับสุขภำพ
รำยได้สวสัดิกำรและควำมสัมพนัธ์ในครอบครัว 
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เนื้อหำ ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม สื่อ – อุปกรณ์ 

เวลำที่ใช้ 1 ชั่วโมง 30 นำที 
: ทบทวนควำมต้องกำรของวัยอีกครั้งหนึ่งและเชื่อมโยงให้เห็น

ถึงควำมต้องกำรในวัยท ำงำนหรือวัยผู้ใหญ่และวัยชร 

: ถ้ำต้องกำรให้วัยผู้ใหญ่หรือวัยท ำงำนวัยชรำของเรำเป็นอย่ำง
ที่คำดหวังเรำต้องปฏิบัติตนอย่ำงไรในกำรท ำงำน 

 

 

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

1.8 ผู้น ำกิจกรรมน ำอภิปรำยเพื่อสรุปถึงควำมปลอดภัยใน         
กำรท ำงำนที่เรำควรคิดค ำนึงถึงเพื่อที่เรำจะท ำงำนและมีรำยได้เพื่อ
ตนเองครอบครัวได้อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมสุขในวัยชรำตำมที่
มุ่งหวังโดยใช้ผลจำกกำรอภิปรำยที่ประชุมเป็นประเด็นในกำรสรุป 
 

    ตัดกระดำษชำร์ทเป็นบัตรค ำสุขภำพ 
สวัสดิกำร และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน
ครอบครัว/และชุมชน 

 

 

สวัสดิกำร 

สุขภำพ 

สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ครอบครัว/ และชุมชน 
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เนื้อหำ ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม สื่อ – อุปกรณ์ 

 
2. แนวคิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน (ปัญหำ 

สำเหตุ และผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน) 
2.1 แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม กลุ่มละไม่เกิน 5 คนโดยใช้

เกมส์หรือตำมควำมสมัครใจหรือตำมกลุ่มงำนย่อยที่ปฏิบัติอยู่ เช่น 
กลุ่มย้อมสี, กลุ่มปั่นฝ้ำย ในงำนทอผ้ำ) 

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

 เกมส์แบ่งกลุ่ม (ตำมที่เห็นสมควร) 

 กระดำษกำร์ดขนำด      A4 คนละ
1 แผ่น 

 วิทยำกรช่วยกันสนับสนุนในกำร
สรุปประเด็นลงในกระดำษกำร์ด 

 กระดำษกำร์ดขนำด      A4 คนละ
1 แผ่น 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้ เข้ำร่วมอบรมสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ 
สำเหตุ และผลกระทบของปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย   
ที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและผู้เข้ำอบรมสำมรถสรุป 
ถึงแนวทำงแก้ปัญหำในระยะสั้นและระยะยำวได้ 

สุขภำพ 

สวัสดิกำร 

สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน ครอบครัว/ และชุมชน 

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

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

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

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

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

2. ................................ 
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เนื้อหำ ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม สื่อ – อุปกรณ์ 

 
 

2.3 ผู้น ำกิจกรรมกระตุ้นให้สมำชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนต่อโดยใช้ประสบกำรณ์ของตนเองถึงสำเหตุที่ท ำให้เกิด
ปัญหำนั้นๆ และเขียนใส่กระดำษโดยสรุปประเด็นที่เป็นสำเหตุ      
แผ่นละ1 สำเหตุน ำไปติดตรงส่วนรำกต้นไม้พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้        
เหตุผลถึงปัญหำและสำเหตุที่เกิดขึ้น 

2.4 จำกสำเหตุของปัญหำที่ วิ เครำะห์ไว้สมำชิกในกลุ่ม
แลกเปลี่ยนระหว่ำงกันอีกคร้ังถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปัญหำนั้นทั้ง
ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงำน, งำนที่ท ำหรือในด้ำนอื่นๆโดยเขียน
ผลกระทบที่กลุ่มเห็นด้วย ลงในกระดำษกำร์ด ที่ เตรียมให้แผ่นละ1 
สำเหตุน ำไปติดตรงพื้นที่มีส่วนเป็นใบกิ่งก้ำนของต้นไม้และผู้น ำ
กิจกรรมเชื่อมโยงจำกตัวปัญหำถึงผลกระทบหลัก , ผลกระทบรอง 
ในแต่ละส่วน 

 ปำกกำเคมีส ำหรับเขียน 

 กระดำษชำร์ท ติดที่บอร์ด/ผนัง
กลุ่มละ 1ชุด 

 

เวลำที่ใช้  2 ชั่วโมง  
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2.5 ร่วมกันสรุปถึงผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้นในกลุ่มย่อย
ว่ำมีด้ำนใดบ้ำงและส้มพันธ์กับสำเหตุในส่วนรำกข้อใดโดยสำมำรถ
เพิ่มเติมจนเป็นที่น่ำพอใจของทุกคนในกลุ่ม 

หมำยตุ : กำร์ดที่ใช้เขียนในแต่ละส่วน คือ ปัญหำสำเหตุ และ
ผลกระทบ ควรใช้สีของกระดำษที่แตกต่ำงกัน 

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

2.7 วิทยำกำรสรุปกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ปัญหำ
โดยใช้เทคนิคต้นไม้ปัญหำ ควำมสัมพันธ์ของสำเหตุของปัญหำ , ตัว
ปัญหำและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยใช้ค ำถำม 

 หำกเรำต้องกำรจะแก้ไขปัญหำนี้ เรำจะแก้ไขที่จุดใด
ก่อนที่สำเหตุ (ส่วนรำก) หรือที่ผลกระทบ (ส่วนใบ)  

 เพิ่มเติมถึงวิธีกำรแก้ปัญหำ ดังนี้ 
   - กำรแก้ไขปัญหำที่ต้นตอ (ที่สำเหตุ) เป็นวิธีที่แก้ไข

ปัญหำอย่ำงถอนรำกถอนโคนจะท ำให้ต้นไม้หยุดแผ่
กิ่งก้ำนสำขำ (ส่วนผลกระทบ) ซึ้งจะต้องใช้พลังกำยและใจ
ท ำได้ยำกและใช้เวลำนำนเนื่องจำกเป็นกำรแก้ปัญหำที่เน้น

 กระดำษกำร์ดขนำด 
1

8
              

A 4 กลุ่มล่ะประมำณ 10 -20 แผ่น 

 กระดำษกำว 

 สีเมจิกส ำหรับลำกเสน้ลูกศร        
(สีแดง) 

 
 

 ตัวอย่ำงต้นไม้ปัญหำของ 1 กลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหำที่เกิดขึ้น 

สำเหต ุ3 สำเหต ุ1 สำเหต ุ2 

สำเหต ุ2.1 

สำเหต ุ2.1.1 สำเหต ุ
2.1.2 

ผลกระทบ 1 ผลกระทบ 2 

ผลกระทบ
ย่อยที่ 1.1 

ผลกระทบ
ย่อยที่ 1.2 

ผลกระทบ
ย่อยที่ 2.1 

ผลกระทบ
ย่อยที่ 2.2 
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กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนของคนท ำงำนซึ่งมีควำมเคย
ชินมำนำน 

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

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

 

 

3. องค์ควำมรู้เกี่ยวกับโรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จำกกำรท ำงำน 

3.1 วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน บรรยำยประกอบสื่อ
เก่ียวกับโรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก 

 กำรทอผ้ำ 

 สื่อเอกสำร, สิ่งพิมพ์, วีดีทัศน์ใน
เอกสำรประกอบคู่ มื อ โดยพิจำรณำ
คัดเลือกตำมควำมเหมำะสมของประเภท

วัตถุประสงค ์
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เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยว
โรคและผลกระทบจำกกำรท ำงำน 

 กำรจักสำนและแอนติก 
 กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
 กำรแกะสลัก 

 โดยเลือกเฉพำะโรค และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเภทงำน
ที่ก ำลังอบรมอยู ่

งำน 

 
เวลำที่ใช้ 1 ชั่วโมง 30 นำท ี

4. กำรวิเครำะห์กระบวนกำรผลติกับผลกระทบด้ำน
สุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

1.1 แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับอบรม ตำมกลุม่งำนย่อยทีป่ฏิบัติใน
ประเภทกำรผลิตของตนเอง กลุม่ละไม่เกิน 5 คน 

1.2 สมำชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนล ำดบัขั้นตอนในกำร
ผลิตงำนทีท่ ำอยู่ เขียนลงในกระดำษชำร์ทที่เตรียมให้โดยเรียงล ำดับ
ขั้นตอน กำรผลิตก่อน-หลัง ติดตรงกลำงกระดำษชำร์ทในช่องหัวข้อ 
“ ขันตอนกำรผลิต ” ดังรูป 

 
 
 

  

 

ฯลฯ 

 กระดำษสีขนำด  
1

2
                     

A 4 กลุ่มล่ะประมำณ 10 แผ่น 

 กระดำษกำว/ กำว 

 ปำกกำเคมี/ สีเมจิก 

 กระดำษชำร์ทตีตำรำง 3 ช่อง ตำม
แนวนอนเขียนหัวข้อ 

- ผลกระทบต่อสุขภำพ 

- ขั้นตอนกำรผลิต 

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มละ 1 
แผ่น 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมรถวิเครำะห์ข้ันตอน
กำรปฏิบัติงำนในด้ำนผลกระทบต่อสุขภำพของตนเอง
และต่อสภำพแวดล้อม พร้อมทั้งรับรู้ข้อมูลสุขภำพ
พื้นฐำนของตนเองจำกกำรประเมินตนเองและกำรตรวจ
สุขภำพ 

 

 

 
 

 

 

ผลกระทบต่อ
สุขภำพ 

ขั้นตอน 
กำรผลิต 

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

 

เวลำที่ใช้ 3 ชั่วโมง  

 
 

หมำยเหตุ : ขั้นตอนข้อ 4.2 และ 4.3 ต้องมีวิทยำกรพี่เลี้ยงประจ ำ
กลุ่มค่อยกระตุ้นและอ ำนวยควำมสะดวกในกลุ่มด้วย 

1.4 ตัวแทนกลุ่มน ำเสนอผลงำนโดยอำจเรียงตำมล ำดับงำน
ย่อยของกำรผลิตงำนชนิดนั้นเพื่อให้เห็นควำมต่อเนื่องของงำนหรือ
ให้เวียนฐำนกลุ่มเพื่อศึกษำแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบในส่วนที่
แตกต่ำงกัน 

1.5 ผู้น ำกิจกรรมสรุปถึงผลกระทบส ำคัญๆของกระบวนกำร
ผลิตที่มีต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในภำพรวม โดยใช้ข้อมูลจำกทุก

 ชำร์ท สรปุผลกำรวิเครำะห์จำก 
ทุกกลุ่ม 
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กลุ่มพร้อมเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเพิ่มเติมจนสมบรูณ์ 

2. กำรประเมินสุขภำพตนเองผู้รับกำรอบรม 2.1 ผู้น ำกิจกรรมเชื่อมโยงผลกระทบต่อสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้จำกกำรน ำเสนอในกิจกรรม ข้อ4 เข้ำสู่ควำมจ ำเป็น
ในกำรประเมินสุขภำพของตนเองและ ให้แต่ละคนประเมินโดยใช้
แบบสอบถำม 

2.2 ผู้น ำกิจกรรมเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพพื้นฐำนในด้ำน         

- สุขภำพทั่วไป    - กำรได้ยิน       -   กำรหำยใจ                 

- กำรมองเห็น     - ระบบกล้ำมเนื้อ 
ฯลฯ (ตำมควำมจ ำเป็นของประเภทกำรผลิต) 

โดยทีมงำนจำกสำธำรสุขอ ำเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงำนใน
พื้นที่ที่สำมำรถให้บริกำรได ้

5.3 ผู้น ำกิจกรรมเปิดโอกำสให้ผู้  เข้ ำรับกำรอบรมได้
แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงผลกำรตรวจสุขภำพและข้อมูลจำกกำรประเมิน
ตนเองของตน และกำรตรวจสุขภำพพื้นฐำนกับบุคลำกรทำง  

 แผ่นใส หรือชำร์ทเนื้อหำกำรสรปุ
จำกข้อ 4.5 

 แบบฟอร์มกำรตรวจสุขภำพ
พื้นฐำนรำยบุคลในเอกสำรประกอบคู่มือฯ  

 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้วิเครำะห์และประเมิน
สุขภำพของตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
สร้ำงควำมตระหนัก 

เวลำที่ใช้ 3 ชั่วโมง 

 

สำธำรณสุขที่เข้ำมำสนับสนนุกระบวนกำรตรวจสุขภำพพืน้ฐำนว่ำ
เป็นอย่ำงไร  

5.4 บรรยำยประกอบสื่อโดยวิทยำกรที่เชียวชำญเกี่ยวข้องกับ
กำรสร้ ำ งสุ ขภำพในกำรท ำ ง ำนที่ เ กี่ ย วข้ องกับหั วข้ อและ 
ผลกำรประมำณสุขภำพเบื้องต้นด้วยตนเอง 
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6. พัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนกำรป้องกัน
และแก้ไข 

6.1 บรรยำยประกอบสื่อโดยวิทยำกรที่เชี่ยวชำญเก่ียวกับ     
กำรสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน (Wise) ในเร่ืองต่อไปนี ้

 ควำมหมำยของกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรพัฒนำ 
 องค์ประกอบของงำนทีส่ ำคัญและเก่ียวข้องกับกำร
พัฒนำและขอบเขตควำมหมำยในแต่ละองค์ประกอบ 

6.2 แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม เพื่อเตรียมกำรฝึกปฏิบัติกำร
ส ำรวจสภำพกำรท ำงำนในสถำนที่ผลติงำนจริงของตน/กลุ่ม ใน
ประเด็นดังนี ้

 กำรจัดเก็บและขนยำ้ยวัสดสุิ่งของ 
 หน่วยงำนที่ท ำงำน 
 ควำมปลอดภัยของเคร่ืองจักร 
 กำรควบคุมสำรเคมีอันตรำย 
 แสงสว่ำง 
 อำคำรสถำนที ่
 กำรจัดรูปงำน 

 

เนื้อหำจำกเอกสำรประกอบคู่มือฯ 

วัตถุประสงค ์

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

 
เวลำที่ใช้ : ส ำรวจสภำพกำรท ำงำน 2 ชั่วโมง 

 

 

6.3 ศึกษำแบบส ำรวจสภำพกำรท ำงำน ประกอบกับรูปภำพ
กำรท ำงำนที่จัดเตรียมให้แต่ละกลุ่ม ตำมสำยงำนกำรผลิตของตน

 

 

 
สิ่งที่ได้ปฏิบัติ สิ่งทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ 
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ก่อนลงไปส ำรวจในพื้นที่ 

6.4 ลงพื้นทีส่ ำรวจตำมประเด็นทีไ่ดร้ับในแต่ละกลุ่ม 

6.5 เดินทำงกลบัและสรุปผลกำรส ำรวจและสัมภำษณ์เพื่อ
ประเมนิสภำพจรงิในกำรท ำงำนของกลุ่มโดยใช้สื่อที่เป็นรปูภำพซึ่ง
เป็นสภำพกำรท ำงำนจริงในแตล่ะประเภทกำรผลิตตำมแบบส ำรวจ
หรือรูปภำพที่แจกให้และน ำไปติดในกระดำษชำร์ทดงัรูปซ้ำยมอื 
(วิธีกำรสรุปประเมินและกำรติดรูปภำพผูน้ ำกิจกรรมต้องอธิบำย
และท ำเปน็ตัวอย่ำงก่อน) 

6.6 ตัวแทนกลุ่มน ำเสนอผลงำน 

6.7 ผู้น ำกิจกรรมสรุปจำกทุกกลุ่มและเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ผู้ร่วม
ส ำรวจไดพ้บเห็นจำกสภำพกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้เข้ำอบรมแต่ยัง
ขำดไป และให้บุคคลกรด้ำนสำธำรณสุขหรืออำชีวอนำมัยเพิ่มใน
ส่วนที่เปน็ควำมรู้ที่ยงัขำดหำนไป 

6.8 ผู้น ำกิจกรรมสรุปโดยใช้กรณีศึกษำเก่ียวกับตัวอย่ำงกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยกำรเล่ำประกอบรูปภำพหรือถ้ำ
มีสไลด์หรือวิดีโอช่วยจะท ำให้เห็นภำพประกอบกับหลักสูตรและ
เพิ่มเติมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนในทุก
องค์ประกอบพร้อมทั้งย้ ำถึงประโยชนท์ี่จะเกิดขึ้นทั้งในด้ำนเวลำ
สุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กำระดำษชำร์ท/ กำร์ด 

 ปำกกำเคมี 

 กำว 

 รูปภำพในแต่ละประเภทงำน 

 

 

 

 

 

 

และคิดว่ำจะ
ปฏิบัติต่อไป 

จุดที่ควร
ปรับปรุง 
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7. ปฏิบัติกำรวำงแผนเพื่อแก้ปญัหำ และพัฒนำงำน
ผลิตของตน/กลุ่ม 

 ทบทวนและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับ       
กำรปฏิบัติงำนจริง 

 ก ำหนดจุดที่จะแก้ไข/พัฒนำ 

 ก ำหนดทำงเลือก 

 กำรตัดสินใจในกำรน ำไปปฏิบัตวิำงแผน       
กำรปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 

7.1 ผู้น ำกิจกรรมสรุปกิจกรรมหลักที่ผ่ำนมำโดยใช้แผนผังแสดง
ให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ 

 กำรวิเครำะห์ปัญหำจำกตน้ไมป้ญัหำ 

 กำรวิเครำะห์ข้ันตอนกำรผลิตของตนที่ส่งผลต่อสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อม 

 แบบสอบถำมเพื่อประเมินสุขภำพของตนและผลกำร
ประเมิน 

 แบบส ำรวจสภำพกำรท ำงำนในสถำนปฏิบัติงำนผลิต
ของตนเอง 

7.2 ทบทวนขั้นตอนกำรผลิตและให้ผู้เข้ำรับอบรมก ำหนด
หรือเลือกขั้นตอนกำรผลิตที่ตนเองเกี่ยวข้องมำลงในแบบฟอร์ม
และพิจำรณำปัญญำที่เกิดขึ้นหรืออำจเกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนโดยใช้
ข้อมูลที่ได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่ำนมำทั้งหมด 

7.3 ให้แต่ละคนพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและ           
กำรป้องกันตนเองโดยใช้แบบฟอร์มตำมตัวอย่ำง 

7.4 กลุ่มวำงแผนพัฒนำควำมปลอดภัยทำงดำ้นสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมรำยกลุ่ม 

 แบบฟอร์ม 

 ปำกกำเคมี 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
แผนกำรพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

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

ขั้นตอน
กำรผลิตที่
เกี่ยวข้อง 

ปัญหำที่เกิด
ต่อสุขภำพ

และ
สิ่งแวดล้อม 

วิธีกำร
แก้ไขและ

กำรป้องกัน
ตนเอง 

   

   

    

วัตถุประสงค ์
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ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมรถวำงแผนปฏิบัตงิำนเพื่อ
แก้ไข/พัฒนำงำนของตนอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้อง
กับสภำพจริงในกำรท ำงำนโดยกำรเชื่อมโยงควำมรู้/
ทักษะที่ได้รบัจำกกำรอบรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ทีมวิทยำกรและประสบกำรณ์ตรงของแต่ละคนเข้ำ
ด้วยกัน 

 แบ่งกลุ่มผู้เข้ำอบรมกลุ่มละไม่เกิน 5-6 คน 

 ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวำงแผนร่วมกันโดยผูน้ ำกิจกรรม
อธิบำยวิธีกำรวำงแผนร่วมกันกอ่นโดยใช้แบบฟอร์มที่
เตรียมไว้ 

 

เวลำที่ใช้  3 ชั่วโมง 

 
 

 

 แต่ละกลุ่มอภิปรำยทำงเลือกที่คดิว่ำกลุ่มจะพฒันำ         
ควำมปลอดภัยร่วมกันได้ (ทีมวทิยำกรต้องเตรียม
แบบฟอร์ม กำรวำงแผนมำระดบัหนึ่งโดยจะต้องเตรียม 

- ขั้นตอนกำรผลิตในงำนประเภทนั้นๆ 

- ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละขัน้ตอนจำกผลกำร
ด ำเนินกำรในช่วงแรกใส่ในแบบฟอร์มก่อนและ
แจกให้แต่ละกลุ่มเพื่อพิจำรณำทำงเลือกหรือ 

- แนวทำงในกำรพัฒนำควำมปลอดภัยร่วมกัน 
(แล้วน ำมำใส่ในแบบฟอร์มที่เตรยีมไว้ให้) 

แบบฟอร์ม ก 
แผนพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

กลุ่ม……………………………………………………………… 

 แบบฟอร์ม ก 

 ปำกกำเคมี 
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ขั้นตอนกำรผลิต            
ที่จะพัฒนำและ          

กำรปรับปรุงร่วมกัน 

ผลกระทบด้ำน
สุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำร
ป้องกันหรือพัฒนำ

ควำมปลอดภัย 

   

   

   
 

 

7.5 ผู้น ำกิจกรรมสรุปภำพรวมของแผนพัฒนำควำมปลอดภัย
ของตนเองและของกลุ่ม โดยดูจำกข้อมูลที่ได้มำจำกผู้เข้ำอบรม         
โดยอำจจะใช้กรอบแนวทำงในกำรสรุป ดังนี ้

 กำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรท ำงำนของตนเอง 

 กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม 

 กำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ และ
องค์กรท้องถิ่น/ชุมชน 

 

8. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 

- เนื้อหำกำรอบรม 

- กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมกำรอบรม 

1.1 เบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นกลุ่มย่อย/ตำมควำมสมัคร
ใจกลุ่มละไม่เกิน 6 คน 

 กระดำษชำร์ท 

 ปำกกำเคมี 
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วัตถุประสงค ์ 1.2 สมำชิกในแตล่ะกลุ่ม ร่วมพูดคุยสรุปถึงสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ในทุก
กิจกรรมที่ผ่ำนมำในประเด็น 

- รู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้ำงเก่ียวกับควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

- เร่ืองใดที่เห็นว่ำเกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนมำกน้อย
ตำมล ำดับ 

- อยำกจะพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของตนหรือไม่และ
อย่ำงไรและคิดวำ่จะมีข้อจ ำกัดอะไรบ้ำง 

 บันทึกผลกำรพูดคุยตำมประเดน็ในกระดำษชำร์ท 

1.3 จับคู่ 2 กลุ่ม น ำเสนอผลงำนของกันและกัน เพื่อให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

 

1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรมได้ประเมนิควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงด้ำนสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
     2. เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้สะท้อน
ควำมรู้สึก และให้ค ำแนะน ำในกำรบริหำรจัดกำร           
กำรอบรม 

เวลำที่ใช้  1 ชั่วโมง 
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1.4 ผู้น ำกิจกรรมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินภำพรวนใน         
กำรฝึกอบรมโดยใช้ชำร์ทและสติกเกอร์หรือปำกกำในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นตำมที่รู้สึกให้ครบส ำหรับทุกคน 

1.5 ให้ประเมินเป็นรำยคนโดยผูด้ ำเนินกำร เตรียมชำร์ทไว้       
2 ชำร์ท หรือ 3 ชำร์ทโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนคน 

1.6 สรุปประมวลผลกำรประเมินทัง้ 2 ส่วน และปิดกำรอบรม 

แบบประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรอบรม 

ประเด็นกำประเมินผล    

1. เนื้อหำ    

2. เทคนิค/วิธีกำร    

3. วัสด-ุอุปกรณ ์    

4. วิทยำกร    

5. เวลำ    

6. กำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วม
อบรม 

   

7. อำหำร/สถำนท่ี    

 

 

 แบบฟอร์มแบบประเมินผลกำร
อบรม 

 ปำกกำเคมี 

 สติ๊กเกอร์ 

 กำร์ดอธิบำยควำมรูส้ึก 
 
 
 
  = พอใจ ดี 
  = ปำนกลำง 
  = ไม่พอใจควรปรับปรุง 
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ตัวอย่ำงสื่อ  ประกอบกำรจัดกิจกรรมตำมคู่มือฯ 

  “แนวคิดและหลักกำร” กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนัก เน้นกระบวนกำรที่ต้องให้ผู้ผลิตได้เห็น ได้สัมผัส

กับสภำพปัญหำหรือสถำนกำรณ์ที่เป็นข้อเท็จจริง หรือมีลักษณะคล้ำยคลึงวิถีชีวิตกำรท ำงำนจริงของตนเองจึงจะ

น ำไปสู่ “กำรสร้ำงควำมรู้สึก” ที่เรียกว่ำเป็นควำมตระหนักต่อตนเอง สมำชิกกลุ่ม และชุมชน จนกระทั่งเกิดกำรลง

มือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำงำนปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีกำรท ำงำนและรวมถึงเครื่องมือ วัสดุ -อุปกรณ์ ที่

ช่วยให้เกิดควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

“สื่อ” จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักที่ได้น ำเสนอในเอกสำรคู่มือ  

“กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักเพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับกลุ่มผู้ท ำกำร

ผลิตที่บ้ำน” เพื่อช่วยให้กระบวนกำรดังกล่ำวได้สร้ำงให้กลุ่มผู้ผลิต ซึ่งเป็นกลุ่ม เป้ำหมำยได้เห็นสภำพควำมเป็น

จริงที่เกิดข้ึน 

             หลักกำรกำรน ำ “สื่อ” ไปใช้ จึงเป็นกำรใช้เพื่อ 

 กำรกระตุ้นให้พูด ให้อภิปรำยและให้วิเครำะห์ 

 ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจุดดี จุดเด่น ในกำรผลิต 

 สร้ำงทำงเลือกทำงออกที่เหมำะสมในกำรที่จะปรับเปลี่ยนวิถีกำรผลิตและพฤติกรรมกำรท ำงำน 

 เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรทั้งหมด เช่น ระหว่ำงผู้น ำ

กลุ่ม - สมำชิกกลุ่ม, ระหว่ำงวิทยำกร - กับผู้เข้ำร่วม, ระหว่ำงสมำชิกกลุ่ม - สมำชิกกลุ่ม 

 เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ผลิตที่เข้ำร่วมกระบวนกำร เพรำะสิ่งหนึ่งที่ค้นพบจำก

กระบวนกำรท ำงำนกับชุมชนคือ “ถ้ำไม่มีสื่อ” “ไม่มีค ำถำม” ผู้ผลิตเองเองก็จะกลำยเป็นผู้รับฟังมำกกว่ำผู้พูด 

ผู้น ำเสนอควำมคิด 

จะใช้ สื่ออย่ำงไรให้สอดคล้องกับหลกักำรดังกล่ำว 

 “สื่อดี แต่ใช้ไม่เป็นก็ไม่ก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ” 

“วิทยำกรเก่งไม่มีสื่อประกอบกม็องไม่เห็นหรือรูปธรรม” 

ดังนั้น  จะเห็นได้วำ่สื่อกับผู้ใช้สือ่ จะมีควำมสัมพนัธ์และส ำคัญ เช่นเดี่ยวกัน สื่อ  ทีน่ ำมำใช้ใน

กระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักเพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสขุภำพและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับกลุ่มผูท้ี่

ท ำกำรผลติที่บำ้นตำมคู่มือ จึงให้ควำมส ำคัญทั้ง 2 ส่วน กลำ่วคอื  

 “ตัวสื่อ”    ต้องสัมพันธ์กับวิถีกำรท ำงำนและวิถีกำรปฏิบัตจิริงกับกลุ่มผู้ผลิต 
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“ผู้ใช้สื่อ”  ต้องใช้สื่อเพื่อน ำสู่กำรสร้ำงควำมตระหนักตำมแนวคิดและหลักกำรดังกล่ำวในเบื้องต้น        

ซึ่งจะต้องมีกำรพิจำรณำคัดเลือก และให้ควำมส ำคัญกับกำรเตรียมตัวเพื่อใช้สื่อให้คุ้มค่ำ

และมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 

                “ตัวอย่ำงสื่อ” ที่น ำเสนอในเอกสำรประกอบคู่มือฉบับนี้ เป็นสื่อที่ได้พยำยำมรวบรวมจำก

ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรในระยะ 1 ปี ที่ผ่ำนมำซึ่งอำจมีข้อบกพร่อง

และไม่ครอบคลุมกับวิถีกำรท ำงำนและวิถีกำรปฏิบัติกำรของกลุ่มผู้ผลิตที่ยังมีควำม

เสี่ยงต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนแต่ก็คำดหวังว่ำจะเป็น

แนวทำงหนึ่งในกำรน ำไปทดลองใช้ พัฒนำและปรับปรุงให้ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น   
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ภำพตัวอย่ำงสื่อประกอบกระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มอำชีพ        
งำนจักสำน 

สื่อรูปภำพชุดที่ 1 สื่อรูปภำพชุดที่ 2 



 
 

 
25 

 
 

สื่อรูปภำพชุดที่ 3 

ภำพที่ 1 

ภำพที่ 2 

กลุ่มอำชีพ        
งำนจักสำน 

สื่อรูปภำพชุดที่ 4 
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กลุ่มอำชีพ        
งำนจักสำน 

สื่อรูปภำพชุดที่ 6 

สื่อรูปภำพชุดที่ 5 
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กลุ่มอำชีพ        
งำนจักสำน/

แอนติก 

สื่อรูปภำพชุดที่ 7 
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แนวทำงกำรใช้สื่อประเภทงำนจักสำน 

ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

1. ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสขุภำพร่ำงกำยจำกสภำพกำรท ำงำนในรูปภำพมี
อะไรบ้ำง 

2. ถ้ำจะลดหรือป้องกันไม่ให้เกดิควำมเสี่ยงหรือเกิดควำมเสี่ยงน้อย จะพัฒนำ
และปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนอย่ำงไร 

 ชุดที่ 1 

3. วิธีกำรใช้ในกำรจัดกำรขั้นตอนกำรผลิตในรูปภำพ เป็นวิธีกำรที่ถูกต้องและ
เหมำะสมหรือไม่ เพรำะเหตใุด 

4. จะพัฒนำหรือปรับปรุงอย่ำงไร ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 

 ชุดที่ 2 

5. จำกรูปภำพทั้ง 2 รูป ควรจะปรับปรงุวิธีกำรจัดเกบ็วัสดุ – อุปกรณ์ อย่ำงไร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน รูปภำพที่ 1 และ 2 ควรปรับปรุง.... 

 ชุดที่ 3 

6. ท่ำทำงกำรท ำงำนดงักล่ำว มีผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำยหรือไม่ อย่ำงไร 

7. จะมีวิธีกำรใดช่วยลดผลกระทบที่เกดิขึ้นจำกท่ำทำงกำรท ำงำนในลักษณะ
ดังกล่ำว 

8. ถ้ำจะพัฒนำท่ำทำงกำรท ำงำนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อร่ำงกำย (ระบบ
กล้ำมเนื้อ) และสะดวกกับกำรผลิตชิ้นงำน ควรจะพัฒนำอย่ำงไร 

 ชุดที่ 4 

9. สีย้อมที่ใช้ คิดว่ำมีผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำยของผู้ย้อมหรือไม่ 

10. วิธีกำรย้อมลักษณะดังกล่ำว ช่วยแก้ปัญหำหรือลดกระทบที่จะเกดิขึ้นต่อ
สุขภำพของผู้ยอมหรือไม่ อย่ำงไร 

 ชุดที่ 5 

11. กำรจัดเก็บวัสดุที่ถูกต้องเหมำะสม เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ช่วยให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน “จำกรูปภำพ” ท่ำนคิดว่ำ วิธีกำรจัดเก็บนั้นได้ช่วย
สร้ำงให้เกิดประสิทธิภำพกำรท ำงำนทั้งในด้ำนเวลำ และคุณภำพของวัสดุในกำร
ผลิตหรือไม่ อย่ำงไร 

12. วิธีกำรที่เหมำะสมและช่วยสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนควรเป็น
อย่ำงไร 

 ชุดที่ 6 

13. อะไรคือผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นต่อสุขภำพร่ำงกำยของผู้ผลิตจำกสภำพกำร
ท ำงำนที่เห็นในรูปภำพ 

14. มีวิธีกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น และอำจจะเกิดขึ้น (ป้องกัน) 
อย่ำงไร 

 ชุดที่ 7 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 9 

สื่อรูปภำพชุดที่ 8 

กลุ่มอำชีพแกะสลัก 
และแอนติก 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 11 

สื่อรูปภำพชุดที่ 10 

กลุ่มอำชีพแกะสลัก 
และแอนติก 
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แนวทำงกำรใช้สื่อประเภทกลุ่มแกะสลักและแอนตกิ 
 

ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

1. รูปภำพใดที่คิดว่ำเป็นกำรท ำงำนที่ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยทำงด้ำน
สุขภำพของตนเอง 

2. สภำพกำรท ำงำนในรูปภำพใดที่ควรได้รับกำรปรับปรุง และควรปรับปรุง
อะไรบ้ำง 

 ชุดที่ 8 

3. สภำพกำรท ำงำนทั้ง 2 รูปภำพ คิดว่ำควรจะปรับปรุงอะไรบ้ำงและ
อย่ำงไรให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 ชุดที่ 9 

4. รูปที่ 1 : พฤติกรรมและสภำพกำรท ำงำนอะไรบ้ำงที่ช่วยลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสุขภำพของตนเองและอะไรบ้ำง คือ ควำมเสี่ยงที่
อำจจะเกิดขึ้นจำกสภำพกำรท ำงำนในรูปที่ 1 และมีแนว
ทำงกำรป้องกันอย่ำงไร 

รูปที่ 2 : จำกรูปภำพคิดว่ำควรจะปรับปรุงอะไรบ้ำงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ  และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 ชุดที่ 10 

5. กำรจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ และชิ้นงำนที่ผลิตขึ้นทั้ง 2 ภำพ ควรจะ
ปรับปรุงอะไรบ้ำงและอย่ำงไร เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

 ชุดที่ 11 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 13 

สื่อรูปภำพชุดที่ 12 

กลุ่มอำชีพงำนทอผ้ำ 



 
 

 
33 

 
 
 

สื่อรูปภำพชุดที่ 15 

สื่อรูปภำพชุดที่ 14 

กลุ่มอำชีพงำนทอผ้ำ 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 17 

สื่อรูปภำพชุดที่ 16 

กลุ่มอำชีพงำนทอผ้ำ 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 19 

สื่อรูปภำพชุดที่ 18 

กลุ่มอำชีพงำนทอผ้ำ 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 21 

สื่อรูปภำพชุดที่ 20 

กลุ่มอำชีพงำนทอผ้ำ 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 22 

กลุ่มอำชีพงำนทอผ้ำ 
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แนวทำงกำรใช้สื่อประเภทงำนกลุ่มทอผ้ำ 
 

ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

1. ท่ำทำงกำรท ำงำนลักษณะดงักล่ำว คิดว่ำมีผลต่อสุขภำพร่ำงกำยหรือไม่ 
สุขภำพร่ำงกำยส่วนไหนบ้ำง ที่จะได้รับผลกระทบอย่ำงไร 

2. จะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขปญัหำที่เกิดขึ้นอย่ำงไรบ้ำง เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำยหรือจะท ำอย่ำงไรเพ่ือลดควำมรุนแรงของปัญหำ
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกบัสุขภำพร่ำงกำย (ในกรณีที่ไม่มีทำงเลือกในกำร
ป้องกันหรือปัญหำนั้น เกิดขึ้นต่อสุขภำพร่ำงกำยแล้) 

 ชุดที่ 12 

3. จำกรูปคิดว่ำ วิธีกำรจัดเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ ในกำรผลิตช่วยให้สำมำรถ
ท ำงำนได้เร็วขึ้นหรือไม ่

4. ถ้ำจะจัดเก็บให้ดีขึ้น ควรท ำอย่ำงไร 

5. จำกรูป วิธีกำรบรรจุวัสดุ – อุปกรณ์ เพ่ือจัดเก็บหรือขนย้ำย รูปภำพไหน
มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลกระทบทำงด้ำนสขุภำพ น้อย เพรำะอะไร 

 ชุดที่ 13 

6. ถ้ำให้เลือกวิธีกำรจัดเกบ็ วัสดุ – อุปกรณ์ ในกำรผลิต ท่ำนจะเลือกแบบ
ไหน ท ำไม 

7. ปัจจุบันท่ำนจดัเก็บวัสดุ – อุปกรณ์ แบบไหน 

8. ท่ำนจะท ำอย่ำงไรให้สมำชิกกลุ่ม รวมทั้งตัวท่ำนเองมีวิธีกำรจัดเก็บวัสดุ 
– อุปกรณ์ ที่จะสะดวกต่อกำรน ำมำใช้และปลอดภัยต่อสุขภำพของท่ำน 

 ชุดที่ 14 

9. ลักษณะเตำต้มย้อมแบบไหนที่คิดว่ำมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน ท ำไมถึงคิดว่ำเป็นลักษณะนั้น (ที่เลือก) 

10. เตำต้มย้อมที่บ้ำนหรือกลุ่มของท่ำนเป็นเตำต้มย้อมประเภทใด 

11. ท่ำนคิดว่ำ จะพัฒนำและปรับปรุงเตำต้มย้อมของท่ำนหรือไม่ และมี
วิธีกำรต้มย้อมอย่ำงไรที่ปลอดภัยต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งได้แก่ ควัน/ 
ไอ จำกกำรต้มย้อม) และช่วยประหยัดพลังงำน/ ต้นทุนในกำรผลิตด้วย 

 ชุดที่ 15 

12. ท่ำทำงกำรท ำงำนดังรูปภำพมีผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำยส่วนไหน
บ้ำง และอย่ำงไร 

13. จะมีวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหำหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภำพ
ร่ำงกำยส่วนไหน อย่ำงไร 

 ชุดที่ 16 

14. ท่ำนคิดว่ำวิธีกำรผลิตแบบไหน ที่มีผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำยน้อย  ชุดที่ 17 
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ที่สุด ท ำไม 

15. ในรูปที่ 1 ถ้ำจะช่วยให้กำรท ำงำนไม่มีผลกระทบต่อสุขภำพร่ำงกำย 
หรือมีผลกระทบน้อยลง คิดว่ำควรจะพัฒนำวัสดุ – อุปกรณ์ ในกำรท ำหรือ
ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน ทำงเลือกไหนที่คิดว่ำคุ้มค่ำและประหยัดเวลำต้นทุน
มำกที่สุด และจะพัฒนำหรือปรับปรุงอย่ำงไร 

16. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภำพของสมำชิกกลุ่มด้วยวิธีกำรย้อมฝ้ำย 
ดังกล่ำวมีอะไรบ้ำง 

17. ถ้ำดูจำกรูปภำพ ท่ำนคิดว่ำจะปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนในขั้นตอนกำร
ย้อมฝ้ำยอย่ำงไร ให้ลดหรือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภำพร่ำงกำย 

 ชุดที่ 18 

18. วิธีกำรต้มย้อมทั้ง 2 รูปภำพ คิดว่ำรูปภำพไหนเกิดผลกระทบต่อ
สุขภำพของท่ำนน้อยที่สุด...ท ำไม 

19. ท่ำนจะพัฒนำวิธีกำรต้มย้อมทั้ง 2 ลักษณะอย่ำงไร ให้มีควำมปลอดภัย
ต่อสุขภำพและสะดวกรวดเร็วในกำรท ำงำนของท่ำน 

20. วิธีกำรต้มย้อมทั้ง 2 วิธี ท่ำนคิดว่ำมีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่ำงไร 

 ชุดที่ 19 

21. สถำนที่ท ำงำนดังรูปภำพ ท่ำนคิดว่ำมีควำมเหมำะสมกับควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนหรือไม่ 

22. ท่ำนจะมีทำงเลือกหรือแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงสถำนที่ในกำร
ท ำงำนให้มีควำมเหมำะสมและปลอดภัยต่อกำรท ำงำนอย่ำงไร 

 ชุดที่ 20 

23. ปัจจุบันเตำต้มย้อมของท่ำนมีลักษณะใด 

24. เตำต้มย้อมชนิดไหน ประหยัดพลังงำน (ฟืน) กว่ำกัน 

25. จำกรูป ถ้ำจะพัฒนำปรับปรุง ประสิทธิภำพกำรย้อมให้ลดต้นทุนกำร
ผลิตหรือไม่ท ำลำยสุขภำพตนเอง ท่ำนจะปรับปรุง อะไรบ้ำง และอย่ำงไร 

 ชุดที่ 21 

26. จำกรูปอะไรบ้ำง คือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภำพ และสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสุขภำพ      ได้แก่ .......................... 

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

27. จำกรูปภำพท่ำนคิดว่ำ แนวทำงที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อม ควรเป็นอย่ำงไร 

 ชุดที่ 22 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 24 

สื่อรูปภำพชุดที่ 23 

กลุ่มอำชีพงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 26 

สื่อรูปภำพชุดที่ 25 

กลุ่มอำชีพงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 28 

สื่อรูปภำพชุดที่ 27 

กลุ่มอำชีพงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
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สื่อรูปภำพชุดที่ 29 

กลุ่มอำชีพงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
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แนวทำงกำรใช้สื่อประเภทงำนกลุ่มตดัเย็บเสื้อผ้ำ 
 

ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

1. จำกสภำพกำรท ำงำนดังรูปภำพ ท่ำนคิดว่ำอะไรคือควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นหรือมีผลกระทบต่อสุขภำพของผู้ผลิต 

2. ท่ำนมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จำกสภำพกำร
ท ำงำนดังกล่ำว 

 ชุดที่ 23 

3. วิธีกำรจัดวำงชิ้นงำน ส ำหรับกำรผลิตระหว่ำงรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ท่ำน
คิดว่ำรูปไหนมีควำมเหมำะสมและช่วยลดปัญหำที่เกิดขึ้นต่อสุขภำพร่ำงกำย
ของผู้ผลิต 

4. ท ำไมถึงคิดว่ำเป็นรูป................ 

5. จำกรูปที่ปรำกฏ ถ้ำจะพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงไรให้ลด
ภำวะเสี่ยงต่อสุขภำพร่ำงกำยของผู้ผลิต 

 ชุดที่ 24 

6. ลักษณะกำรท ำงำนของท่ำนที่ผ่ำนมำเป็นลักษณะรปูภำพไหน (มีผ้ำปดิ
จมูก/ปำก หรือไม่ม)ี 

7. ท่ำนคิดว่ำ ข้อแตกต่ำงของกำรใช้ผ้ำผิดปำก ปิดจมูก กับกำรไม่ใช้ผ้ำปดิ
ปำก ปิดจมูก มีอะไรบ้ำง 

8. จำกรูป ถ้ำจะปรับปรุงสภำพกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อสุขภำพร่ำงกำย ท่ำนคิดว่ำควรปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้ำง 

 ชุดที่ 25 

9. ท่ำนเห็นข้อแตกต่ำงอะไรบำ้งจำกสภำพกำรท ำงำนในรูปทั้ง 2 รูป 

10. สภำพกำรท ำงำน ส่วนที่แตกต่ำงกัน มีประโยชน์หรือเสี่ยงต่อสุขภำพ
ร่ำงกำย หรือไม่ อะไรที่เป็นประโยชน์ อะไรบ้ำงที่เสี่ยงต่อสุขภำพร่ำงกำย 

 ชุดที่ 26 

11. จำกรูปภำพที่ท่ำนเห็น ท่ำนคิดว่ำแสงสว่ำงเพียงพอต่อกำรท ำงำน
หรือไม ่

12. ปัจจุบันสมำชิกกลุ่ม มีปญัหำทำงสำยตำหรือไม ่

ถ้ำมี : อำกำรเป็นอย่ำงไร และแก้ปัญหำอย่ำงไร 

ถ้ำยังไม่มี : จะมีวิธีป้องกันอย่ำงไรในระหว่ำงกำรท ำงำนเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสำยตำ 

 ชุดที่ 27 

13. คิดว่ำสภำพกำรท ำงำนในรูปที่ 1 (รูปใยสังเครำะหโ์พลีส ำหรับกำรผลิต
งำน) และกำรเข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนของสมำชิกในครอบครัว ตำมรูป

 ชุดที่ 28 
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ประเด็นค ำถำม  สื่อรูปภำพ 

ที่ 2 ท่ำนคิดว่ำสมำชิกในครอบครัวมีโอกำสได้รับผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพ
หรือไม่อย่ำงไร 

14. จำกสภำพกำรท ำงำนในรูปภำพท่ำนจะมีวิธีกำรป้องกันอย่ำงไร ไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อผูผ้ลิตและสมำชิกในครอบครัว 

15. ท่ำนจะมีวิธีกำรใดทีจ่ะใหส้มำชิกกลุ่มทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนและแก้ปัญหำที่เกดิขึ้นแล้ว 

16. นอกเหนือจำกกำรประชุมเพ่ือปรึกษำหำรือร่วมกันเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วท่ำนมีวิธีกำรอ่ืนอีกหรือไม่ที่จะช่วยให้
สมำชิกกลุ่มมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติตนเอง เพื่อควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนร่วมกัน 

 ชุดที่ 29 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

คณะที่ปรึกษำ 

1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 

 

ภำควิชำเวชศำสตรช์ุมชน คณะแพทย์ศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เบ็ญจำ  จริภัทรภิมล ภำควิชำกำรสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ              

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

คณะท ำงำน  

เจ้าหน้าที่โครงการ  

1. นำงสำวสุดำธิดำ อุปถัมภ ์ ผู้ประสำนงำนโครงกำร 

2. นำยอำนนท์ วงค์ชำยค ำ ผู้ช่วยผูป้ระสำนงำนโครงกำร 

บุคลากรสาธารณสุข  

1. นำยสุจนิ ใสสะอำด โรงพยำบำลชุมชนบำ้นธิ  

อ ำเภอบ้ำนธิ  จังหวัดล ำพนู 

2. นำงเฉลิมชนม์ ศิริบูรณ ์ สถำนีอนำมัยต ำบลบ้ำนเรือน 

อ ำเภอป่ำซำง  จังหวัดล ำพนู 

3. นำงจงจิตต์ ใจยอด สถำนีอนำมัยต ำบลบ้ำนแม 

อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

4. นำงสุภำวดี มหำชัย สถำนีอนำมัยต ำบลป่ำไหน ่

อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้น ากลุ่มและแกนน าชุมชน  

1. นำงปัน๋แก้ว สมพงษ ์

2. นำงสังวำล ปัญโญใหญ ่

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนปำ่เปำ 

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนปำ่เปำ 

3. นำงอัมพร อ่ินโอษฐ ์

4. นำยอิ่นค ำ อิ่นโอษฐ ์

5. นำยศรีมำ เลำค ำ 

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนตีนธำต ุ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนตีนธำต ุ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนตีนธำต ุ
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6. นำงเรณู คงค ำฟ ู

7. นำงลัดดำ มณีวรรณ 

8. นำงอรทัย ถึงป๋อง 

กลุ่มแกะสลักบำ้นกิ่วแลน้อย 

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนตีนธำต ุ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนตีนธำต ุ

9. นำงทองใบ ผวิสะอำด 

10. นำงจินตนำ ดงปำล ี

11. นำยทองค ำ คงปำล ี

กลุ่มทอผ้ำบำ้นเหล่ำพระเจ้ำตำเขียว 

กลุ่มทอผ้ำบำ้นเหล่ำพระเจ้ำตำเขียว 

กลุ่มทอผ้ำบำ้นเหล่ำพระเจ้ำตำเขียว 

12. นำงดวงเดือน ค ำไชย 

13. นำงพรรณี อินต๊ะรัตน ์

14. นำยจรินทร์ จรินทร์ตะ๊ 

กลุ่มจักรสำนและแอนติกบำ้นสนัทรำย 

กลุ่มจักรสำนและแอนติกบำ้นสนัทรำย 

กลุ่มจักรสำนและแอนติกบำ้นสนัทรำย 

กองบรรณาธิการ  

1. นำงอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดกำรสมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

2. นำงสำวอ ำไพ เกตุสถิต ศึกษำนิเทศก์ 7 กรมสำมัญศึกษำ จังหวัดเชียงใหม ่

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ  

1. นำงสำวจิตตำ ฉัตรเวทิน เจ้ำหน้ำที่สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

2. นำงสำวพิมลสุดำ ปัญญำรังษ ี เจ้ำหน้ำที่สมำคมวิถีทำงเลือกเพื่อกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

 

 




