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คูม่อื 
แบบสมัภาษณ/์สอบถามภาวะสุขภาพตามความเสีย่ง 

จากการท างานและความรอบรูข้องแรงงานนอกระบบ 
 

โดย คณะท างานพฒันาระบบขอ้มูล  
ภายใตโ้ครงการ 

โครงการพฒันากลไกและนโยบายการส่งเสรมิป้องกนัโรค 
จากการประกอบอาชพีโดยฐานทอ้งถิน่ ส าหรบักลุ่มแรงงานนอกระบบ 

และ 
โครงการพฒันาฐานขอ้มูลการประเมนิความเสีย่งสขุภาพ 

สนบัสนุนโดย 
ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
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คู่มือแบบส ำรวจ/สอบถำมภำวะสุขภำพตำมควำมเสีย่งจำกกำรท ำงำนและควำมรอบรู ้

ของแรงงำนนอกระบบ 

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

คู่มือแบบส ำรวจ/สอบถำมภำวะสุขภำพตำมควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนและควำมรอบรูข้อง

แรงงำนนอกระบบฉบับน้ี ใช้สาหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ/ อสม./อสอช./แกนน าแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาภาวะสขุภาพตามความเสี่ยงจากการท างานของแรงงานนอกระบบ โดยเป็นการประเมินและเกบ็ข้อมูล

ภำวะสุขภำพตำมควำมเสีย่งจำกกำรท ำงำนและควำมรอบรูข้องแรงงำนนอกระบบ  ในการจัดเกบ็ข้อมูลฯ 

สามารถใช้วิธกีารสงัเกตการปฏิบัติตัวในการท างานหรือการสอบถาม  สมัภาษณ์   ข้อมูลเหล่าน้ีจะใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานของการท างาน ส าหรับผู้เกี่ยวข้องในการให้สุขศึกษา  ค าแนะน า  การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงใน

กรณีที่จ าเป็น  รวมถึงเพ่ือส่งต่อ รักษาอย่างเหมาะสมและยืนยันผลความเสี่ยงต่อไป  ข้อมูลที่ได้จากการเกบ็

ข้อมูลฯ จะน าไปสู่การวางแผนในการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุมโรคและภัยสขุภาพของกลุ่มแรงงานต่อไป  ทั้งน้ี

แนวทางการใช้แบบส ำรวจ/สอบถำมภำวะสุขภำพตำมควำมเสีย่งฯ มีรายละเอยีดดังน้ี 

 

ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

1 ผูเ้ก็บขอ้มูล คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ/อสม./อสอช.หรือแกนน า ในพ้ืนที่รับผิดชอบและได้รับ

ค าแนะน าการใช้แบบเกบ็ข้อมูลน้ีจากผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว  

2 การจดัเก็บขอ้มูลฯ ท าการจัดเกบ็ข้อมูลได้อย่างน้อยปี ละ 1 คร้ัง โดยน าข้อมูลที่ได้จากการเกบ็

มาวิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือจัดท าสถานการณ์ รวมถึงใช้ในการวางแผนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสขุภาพจากการประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่ตนเอง  
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ค ำนิยำมที่เกี่ยวขอ้ง  

1. ผูป้ระกอบอำชีพกลุ่มแรงงำนนอกระบบ หมายถึง คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้ นไป ที่ประกอบอาชีพ

หรือท างานหารายได้ที่ผู้ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน  สวัสดิการข้าราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ แต่ยังคงไดร้บัสิทธิกำรรกัษำพยำบำลจำกหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ และอาศัยในพ้ืนที่

รับผิดชอบของหน่วยบริการสขุภาพปฐมภูมิ เช่น อาชีพเกษตรกรรม (การเพาะปลูกพืช ประมง ฯลฯ) อาชีพ

เกบ็ คัดแยก และรีไซเคิลขยะ อาชีพแกะสลักหิน อาชีพตัดเยบ็เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า อาชีพขับรถรับจ้าง 

ผู้รับงานไปท าที่บ้าน วิสาหกจิชุมชน อาชีพก่อสร้าง เป็นต้น  

2. อำชีพท่ี 1 หมายถึง อาชีพที่มีชั่วโมงการท างานมากกว่า กรณีที่ชั่วโมงการท างานเท่ากัน ให้เลือก

อาชีพที่ให้รายได้มากกว่า  

3. อำชีพท่ี 2 หมายถึง อาชีพที่เพ่ิมจากอาชีพที่ 1 ที่ท าอยู่แล้ว เพ่ือจะเพ่ิมช่องทางการหาเงิน หรือ

เพ่ิมรายได้ให้มากยิ่งขึ้น หรือให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  

4. เกษตรกร หมายถึง อาชีพที่ท างานเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ การเพาะปลูกพืชในสวนและไร่นา 

การเล้ียงสตัว์บนบก ในน า้และในทะเล เพ่ือผลิตอาหาร เส้นใยธรรมชาติ และเชื้ อเพลิงต่างๆ อนัเกดิมาจากการ

เกษตรกรรม  

5. สิง่คุกคำมสุขภำพจำกกำรท ำงำน หมายถึง สภาพแวดล้อมและสภาพการท างานที่อาจส่งผลให้

ผู้ปฏิบัติงานเกดิโรคหรือการบาดเจบ็จากการท างาน  โดยแบ่งสิ่งคุกคามสขุภาพเป็นด้านต่างๆ ได้ดังน้ี  

5.1 สิ่งคุกคามทางด้านกายภาพ เช่น เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความร้อน ความเยน็ รังสี แสง

สว่าง ความกดดันบรรยากาศ ยังรวมถึงเคร่ืองจักร เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  

5.2 สิ่งคุกคามสขุภาพด้านเคมี เช่น สารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หรือผลผลิตหรือของเสยีที่

ต้องก าจัด โดยทั่วไปสารเคมีดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของกา๊ซ ไอ ฝุ่ น ฟูม ควัน ละออง หรืออยู่ในรูปของเหลว 

เช่น สารตัวท าละลายต่างๆ เป็นต้น  

5.3 สิ่งคุกคามสขุภาพด้านชีวภาพ เช่น ไวรัส แบคทเีรีย เชื้ อรา พยาธ ิและสตัว์อืน่ๆ อาท ิงู ผึ้ ง ต่อ 

แตน เป็นต้น  

5.4 สิ่งคุกคามสุขภาพด้านท่าทางการท างาน เช่น ลักษณะของท่าทางการท างานที่ซ า้ๆ การยืน

นานๆ การเอี้ ยวหรือบิดตัวบ่อยๆ การยกของไม่ถูกวิธีหรือการยกของหนักเกินไป อิริยาบถหรือท่าทางการ

ท างานที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น  
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5.5 สิ่งคุกคามด้านจิตวิทยาสงัคม เช่น ความเครียดจากการท างาน ความรุนแรงในที่ท างาน ซ่ึง

เป็นการกระท าที่ส่งผลให้ผู้ถูกกระท ารู้สกึไม่สบายใจ รู้สกึเสียใจ ถูกคุกคาม อับอาย เช่น การถูกต่อว่า การถูก

กล่ันแกล้ง การถูกข่มขู่ การถูกคุกคามทางเพศ การถูกท าร้าย เป็นต้น  

5.6 อุบัติเหตุจากการท างาน เช่น วัตถุหล่นทับ โดนชน โดนกระแทก ของมีคมบาด ทิ่ม แทง 

สะดุดล่ืนหกล้ม ตกจากที่สงู เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ยานพาหนะ ไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช้อต โดยเม่ือเกดิขึ้นแล้วอาจ

ส่งผลให้เกดิการบาดเจบ็เลก็น้อยหรือบาดเจบ็รุนแรงตามร่างกายได้  

6. โรค หรือ อนัตรายในที่น้ีจะเป็นโรคที่แพทย์วินิจฉัย หรือกลุ่มอาการที่ไม่สบาย กไ็ด้ที่คาดว่าหรือ

สงสยัว่าจะเกดิจากการท างาน 

 

ค าชี้ แจง 

1. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีตามความเป็นจริงโดยใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน (   ) หรือเติมข้อความลง

ในช่องว่าง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะปกปิดเป็นควำมลบั แต่จะน ามาวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพ่ือน าผลการประเมิน

ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการท างานของแรงงานนอกระบบมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม

ส าหรับแรงงานนอกระบบต่อไป 

2. แบบส ารวจ/สอบถามฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสขุภาพเบื้องต้น และข้อมูลพฤติกรรมสขุภาพของผู้ตอบแบบส ารวจ/  

            สอบถาม จ านวน 21 ข้อ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการประกอบอาชีพ  สภาพการท างาน พฤติกรรมการท างาน การได้รับความเสี่ยง 

             และผลกระทบต่อสขุภาพจากการท างาน จ านวน 26 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ความผิดปกติทางร่างกายจากการท างาน จ านวน 16 ข้อ 

ตอนท่ี 4 ความรอบรู้ในการจัดการอาชีวอนามัยส าหรับแรงงานนอกระบบ จ านวน 18 ข้อ 

 

    ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ/สอบถาม 

          คณะผู้ด าเนินโครงการ 
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 หวัขอ้ ค ำอธิบำย 

 สถานที่ท างาน (   ) คนละสถานที่

กบัที่อยู่  (ระบุสถานที่) 

กรณีที่ท างานอยู่คนที่ที่กบับ้านหรือที่อยู่ปัจจุบนัให้ระบุ

รายละเอยีด 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลสุขภำพเบื้ องตน้ และขอ้มูลพฤติกรรมสขุภำพ 

1 อายุ (ปี) ให้ใช้อายุเตม็ปี   

หากเกนิ 6 เดือน ปัดขึ้นเป็น 1 ปี  ต ่ากว่า 6 เดือน ปัดทิ้ง 

2 เพศ ระบุเพศตามบัตรประชาชน  กรณเีป็นหญิงให้ระบุ

รายละเอยีดของการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 

3 สถานภาพสมรส ตามข้อมูลจริง 

4 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  ให้นับจ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน และรวม

ผู้ตอบแบบส ารวจ/แบบสอบถาม  แต่ไม่นับรวมผู้ที่ไป

ท างานที่อืน่ 

5 นับถือศาสนา ตามข้อมูลจริง 

6 ความเพียงพอของรายได้ ตามความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบส ารวจ/แบบสอบถาม 

7 ระดับการศึกษา  ให้นับการศึกษาสงูสดุของผู้ตอบแบบส ารวจ/สอบถาม 

8 สทิธกิารรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน สทิธกิารรักษาที่ใช้อยู่จริง หากมีแรงงานต่างด้าวให้ระบุสทิธิ

ด้วย 

9 น า้หนัก (กโิลกรัม) นับน า้หนักที่ชั่งหลังสดุ หน่วยเป็นกโิลกรัม ความละเอยีด

ทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

10 ส่วนสงู (เซนติเมตร) นับส่วนสงูที่วัดคร้ังหลังสดุ หน่วยเป็นเซนติเมตร ความ

ละเอยีดทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

11 โรคประจ าตัวที่แพทย์วินิจฉัย กรณีมีโรคประจ าตัวหมายถึงเป็นโรคที่ได้รับการวินิจฉัยโดย

แพทย์และบุคลากรสาธารณสขุเท่าน้ัน และ/หรือเป็นผู้ที่ 

ได้รับยาจากแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสขุ เช่น เบาหวาน 

ความดนัโลหิตสงู โรคเครียด 
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 หวัขอ้ ค ำอธิบำย 

 

12 ยาที่กนิบ่อย ๆ  

(ทั้งแผนปัจจุบัน/สมุนไพร) 

หมายถึงยาที่กนิเป็นประจ า เช่นทุกวัน ทุก 2-3 วัน  ทุก

สปัดาห์วัตถุประสงคเ์พ่ือป้องกนั รักษา หรือบรรเทาอาการ

เจบ็ป่วย 

13 การสบูบุหร่ี/ยาเส้น (   ) นาน ๆ สบู หมายถึง สบูสปัดาห์ละคร้ังหรือมากกว่า

สปัดาห์ 

14 การดื่มแอลกอฮอล์/ของมึนเมา (  ) นาน ๆ ดื่ม หมายถึง สปัดาห์ละคร้ังหรือมากกว่า

สปัดาห์ 

15 การดื่มเคร่ืองดื่มชูก าลัง/

เคร่ืองดื่มเกลือแร่ 

เช่น ลิโพ  กระทงิแดง  ซัลโว เอม็สปอร์ต เป็นต้น 

16.  การดื่มเคร่ืองดื่มส าเรจ็รูป เช่น 

เคร่ืองดื่มชนิด 3 อนิ 1  หรือชนิด

ส าเรจ็รูปบรรจุในกระป๋อง/ขวด  

เช่น กาแฟ 3 อนิ 1 หรือ กาแฟส าเรจ็รูปบรรจุในกระป๋อง 

หรือขวดที่พร้อมบริโภค 

17 การล้างมือก่อนทานอาหาร ตามการปฏิบัติจริง 

18 การออกก าลังกาย นอกเหนือจาก

การท างาน 

ตามการปฏิบัติจริง 

19 การตรวจสขุภาพประจ าปี หรือ

การตรวจคดักรองสขุภาพประจ าปี 

ระบุการตรวจสขุภาพประจ าปีที่ครบชุดแพคเกจ็ หากบาง

รายอาจไม่เคยตรวจสขุภาพประจ าปีแบบครบแพคเกจ็ แต่

ได้รับการตรวจเพ่ือคดักรองความเสี่ยงโรคบางอย่างของรพ. 

หรือ รพ.สต. เช่น การคัดกรองเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู 

หรือมะเรง็ปากมดลูก กนั็บรวมในข้อน้ี หากเคยตรวจแล้ว

พบความผดิปกติ  ให้ระบุความผดิปกตเิช่น ไขมันในเลือด

สงู น า้ตาลในเลือดสงู เป็นต้น 

20 การตรวจคดักรองสขุภาพตาม

ความเสี่ยงจากการท างาน (เช่น 

การตรวจคดักรองสขุภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน 

เป็นการตรวจทางอาชวีอนามัย เพ่ือดูว่าสมรรถภาพของร่าง
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ตรวจสารเคมีในเลือด การตรวจ

สมรรถภาพปอด)  

การเหมาะสมกบัการท างานน้ันๆ หรือไม่ เช่น การตรวจ

สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเหน็ สมรรถภาพ

การท างานของปอด  

- ไม่นับรวมการตรวจบางประเภท เช่น การตรวจสายตา

ของนักเรียน การตรวจสายตาเพ่ือตัดแว่น การตรวจ

สมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (COPD) 

เป็นต้น 

- กรณี ตรวจเคยได้รับสขุภาพตามความเสี่ยงจากการ

ท างานให้ระบุสิ่งที่ตรวจ เช่น ตรวจสรรถภาพการได้ยนิ การ

ตรวจเลือดหาการตกค้างของสารเคมีก าจัดศตัรูพืช 

- หากพบความผิดปกติจากการตรวจสขุภาพตามความ

เสี่ยงจากการท างาน ให้ระบุความผิดปกติ เช่น  ความ

ผิดปกติที่พบจากการตรวจหาการตกค้างของสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชในเลือด ให้ระบุผลการตรวจ ได้แก่ ผลเลือดไม่

ปลอดภัย เป็นต้น 

21 การรับวัคซีน  กรณีได้รับวัคซีนระบุ ชนิดของวัคซีนที่ได้รับในรอบ 1 ปีที่

ผ่านมา เช่น บาดทะยัก ไข้หวัดใหญ่ คอตบี  

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลกำรประกอบอำชีพ  สภำพกำรท ำงำน พฤติกรรมกำรท ำงำน และควำมเสีย่ง 

 ระบุอาชีพ  ให้ระบุอาชีพที่ท า โดยระบุให้เหน็สภาพของการท างานใน

อาชีพน้ัน เช่น ระบุอาชีพท านา (ไม่ควรระบุว่าเกษตรกร) 

ท าสวนยางพารา เยบ็ผ้า 

1 ลักษณะงานในปัจจุบนั  ให้ระบุลักษณะงานที่ท าในอาชีพน้ันๆ และสามารถตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ 

2 ระยะเวลาการท างาน สามารถตอบเป็นค่าโดยประมาณการได้ 

3 ในขณะท างาน ท่านมีวิธป้ีองกนั ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ตามข้อเทจ็จริง โดยผู้ที่ตอบว่ามีวิธี
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อนัตรายจากการท างานอย่างไร ป้องกนัตนเองจากอนัตราย สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ  

ขอ้มูลกำรไดร้บัสิง่คุกคำมของอำชีพ (ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่ำนมำ) 

1 สิง่คุกคำมสขุภำพดำ้นกำยภำพ ประกอบด้วยการท างานที่สมัผัสกบัแสงแดด เคร่ืองจัก 

แรงสั่นสะเทอืน แสงจ้า แสงน้อย  เป็นต้น 

- ให้ระบุว่าการท างานต้องสมัผัสกบัสิ่งเหล่าน้ีหรือไม่ 

- หากสมัผัส ให้ระบุว่าเคยมีอาการไม่สบาย หรือเจบ็ป่วย

จากการสมัผัสสิ่งเหล่าน้ันหรือไม่  

- หากเคยไม่สบาย หรือมีอาการเจบ็ป่วย ให้ระบุ การที่

เป็น 

 การท างานของท่านต้องสมัผัสสิ่งที่

ท าให้มีผลกระทบต่อสขุภาพด้าน

กายภาพอืน่ๆ เช่น ตากฝน 

ความชื้น ความดันใต้น า้ หรือไม่ 

กรณีที่ตอบ (   ) ใช่    ขอให้ระบุสิ่งคุกคามด้านกายภาพที่

ท่านสมัผัสเช่น ตากฝน ความดันใต้น า้  

 

2 สิง่คุกคำมสขุภำพดำ้นเคม ี ประกอบด้วยการท างานที่สมัผัสกบักล่ินเหมน็ ฝุ่ นละออง 

ควัน ไอจากโลหะ  ควันไอจากการเผา เป็นต้น 

- ให้ระบุว่าการท างานต้องสมัผัสกบัสิ่งเหล่าน้ีหรือไม่ 

- หากสมัผัส ให้ระบุว่าเคยมีอาการไม่สบาย หรือเจบ็ป่วย

จากการสมัผัสสิ่งเหล่าน้ันหรือไม่  

- หากเคยไม่สบาย หรือมีอาการเจบ็ป่วย ให้ระบุ การที่

เป็น 

 การท างานของท่านต้องสมัผัสสิ่งที่

ท าให้มีผลกระทบต่อสขุภาพด้าน

เคมีอืน่ๆ เช่น จากเส้นใยของผ้า 

กรณีที่ตอบ (   ) ใช่    ขอให้ระบุสิ่งคุกคามด้านเคมีที่ท่าน

สมัผัสเช่น เส้นใยเสื้อผ้า เส้นผม ละอองฝอยจากการฉีดพ่น

สารเคมี 
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เส้นผม หรือไม่ 

3 สิง่คุกคำมสขุภำพดำ้นชีวภำพ ประกอบด้วยการท างานที่สมัผัสกบัเชื้ อโรค เชื้ อรา สตัว์ 

แมลงกดั ต่อย  เป็นต้น 

- ให้ระบุว่าการท างานต้องสมัผัสกบัสิ่งเหล่าน้ีหรือไม่ 

- หากสมัผัส ให้ระบุว่าเคยมีอาการไม่สบาย หรือเจบ็ป่วย

จากการสมัผัสสิ่งเหล่าน้ันหรือไม่  

- หากเคยไม่สบาย หรือมีอาการเจบ็ป่วย ให้ระบุ การที่

เป็น 

 การท างานของท่านต้องสมัผัสสิ่งที่

ท าให้มีผลกระทบต่อสขุภาพด้าน

ชีวภาพอืน่ๆ เช่น น า้ขงั ที่ชื้นแฉะ 

หรือไม่ 

กรณีที่ตอบ (   ) ใช่    ขอให้ระบุสิ่งคุกคามด้านชีวภาพที่

ท่านสมัผัส เช่น ท างานในที่น า้ขังเฉอะแฉะ 

4 สิง่คุกคำมสขุภำพจำกท่ำทำง

กำรท ำงำน 

ประกอบด้วยการท างานที่ต้องยกของหนัก น่ัง หรือยืนใน

ท่าทางเดิมๆ การท างานที่ต้องฝืนธรรมชาติ เป็นต้น 

- ให้ระบุว่าการท างานต้องปฏิบัติในท่าทางเหล่าน้ีหรือไม่ 

- หากปฏิบัติ ให้ระบุว่าเคยมีอาการไม่สบาย หรือเจบ็ป่วย

จากการปฏิบัติหรือไม่  

- หากเคยไม่สบาย หรือมีอาการเจบ็ป่วย ให้ระบุ การที่

เป็น 

 ในการท างานท่านต้องอยู่ใน

ท่าทางการท างานอืน่ๆ ที่ส่งผล

กระทบต่อสขุภาพ เช่นการท างาน

ในที่คับแคบจนท าให้เคล่ือนไหว

ไม่สะดวก หรือไม่ 

กรณีที่ตอบ (   ) ใช่    ขอให้ระบุสิ่งคุกคามเร่ืองท่าทางการ

ที่ท่านท าอยู่ เช่นท างานในที่แคบเกนิไป หรืออืน่ 
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5 สิง่คุกคำมสขุภำพดำ้นอุบติัเหตุ ประกอบด้วยการท างานที่เคยมีคนตกจากที่สงู โดนกระแทก 

ของมีคมบาด ท างานในที่คับแคบ เป็นต้น 

- ให้ระบุว่าการท างานมีลักษณะเช่นน้ันหรือไม่ 

- หากมี ให้ระบุว่าเคยมีอาการไม่สบาย หรือเจบ็ป่วยจาก

การปฏิบัติหรือไม่  

- หากเคยไม่สบาย หรือมีอาการเจบ็ป่วย ให้ระบุ การที่

เป็น 

 การท างานของท่านมีโอกาสเกดิ

อุบัติเหตจุากการท างานจาก

สาเหตุอืน่ๆ หรือไม่ 

ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ตามข้อเทจ็จริง 

6 สิง่คุกคำมสขุภำพดำ้น

สุขภำพจิต 

ประกอบด้วยการท างานที่อยู่ในสภาพที่ต้องท างานเป็นกะ

หรือผลัด การท างานที่ต้องเร่งรีบ การท างานที่มีความ

ขัดแย้งกบัเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 

- ให้ระบุว่าการท างานก่อให้เกดิความเครียดหรือไม่ 

- หากเกดิความเครียด ให้ระบุว่าเคยมีอาการไม่สบาย 

หรือเจบ็ป่วยจากความเครียดน้ันหรือไม่  

- หากเคยไม่สบาย หรือมีอาการเจบ็ป่วย ให้ระบุ การที่

เป็น และระบุว่าความเครียดคร้ังน้ัน เกดิจากสาเหตุ

อะไร 

ตอนท่ี 3 อำกำรผิดปกติของร่ำงกำยจำกกำรท ำงำน 

  ค ำช้ีแจง  

- ประเมินอาการเจบ็ป่วย คือความไม่สขุสบายของ

ร่างกายที่เกดิขึ้นระหว่างท างานหรือหลังเลิกงานในรอบ 
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 3เดือนที่ผ่านมา โดยการระบุอาการและให้คะแนน

ความรุนแรงของอาการที่เกดิ ในส่วนของร่างกายทั้ง

ด้านซ้ายและด้านขวา  

- ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของอาการ มี

ดังน้ี 

0 ปกติ 

1 มีอาการผิดปกติ  พักแล้วหาย 

2 มีอาการผิดปกติ  ซ้ือยามากนิเอง หรือดูแลรักษา 

ด้วยตนเอง เช่น ประคบ อบ นวด เป็นต้น 

3 มีอาการผิดปกติ  ต้องไปพบแพทย ์

4 มีอาการผิดปกติ  แพทย์ให้นอนรักษาตัวที ่

โรงพยาบาล 
 

  ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนบริเวณที่เจ้บป่วยหรือรู้สกึ

ไม่สบาย เช่น ปวดหัวด้านซ้ายให้ใสคะแนนบริเวณรูปหัว

ด้านซ้าย และสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ตอนท่ี 4 กำรรบัรู ้ควำมรอบรูใ้นดำ้นควำมเสีย่ง และกำรป้องกนัควบคุมโรคจำกกำรท ำงำน 

ส ำหรบักลุ่มแรงงำนนอกระบบ 

ก.ช่องทำงกำรเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำร และองคค์วำมรู ้ดำ้นควำมเสีย่ง และกำรป้องกนัควบคุมโรค 

จำกกำรท ำงำน 

1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านความ

เสี่ยงจากการท างานผ่านช่องทาง

ใดบ้าง  

ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ตามข้อเทจ็จริง และสามารถตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ หากตอบช่อง อืน่ๆ ด้วยให้ระบุ................. 

 

ข. ควำมรูพ้ื้ นฐำนดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 

2 การท างานในที่มีในสิ่งแวดล้อมที่ ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ตามข้อคิดเหน็ 
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ไม่ดีท าให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพ

ได้ 

สิ่งแวดล้อมในที่น้ีหมายถึงสิ่งแวดล้อมในการท างานเช่น ที่มี

เสยีงดัง ที่มีแสงแดดจ้า หรือท างานกบัสารเคมีเป็นต้น 

  ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องคะแนนที่ตรงกบัความคดิเหน็

ของท่านมากที่สดุ (ค่าคะแนน 1 ถงึ 4 คะแนนยิ่งสงู ระดบั

การปฏิบัติยิ่งมาก/มีคุณภาพ) ดังต่อไปน้ี 

 1 = ไม่ได้ท า  2 = ท าบ้างเป็นบางคร้ัง  3 = ท าเป็นประจ า 

ค. ควำมรอบรูใ้นดำ้นควำมเสีย่ง และกำรป้องกนัควบคุมโรคจำกกำรท ำงำน 

1 การแสวงหาความรู้เกี่ยวกบัความ

เสี่ยงของงานที่ท า 

ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ตามข้อคิดเหน็ 

หมายถึงท่านได้ไปค้นคว้าความรู้เกี่ยวกบัอนัตราย(เช่นมี

เสยีงดัง สมัผัสสารเคมีมากเกนิไป )ทีจ่ะเกดิขึ้นจากงานทีท่  า

หรือไม่ เพียงใด 

2 การค้นหาวิธกีารป้องกนัโรคจาก

การท างานที่ดี และเหมาะสม 

หมายถึงท่านได้วิธกีารป้องกนัโรคจากการท างานที่เหมาะสม

หรือไม่เพียงใด เช่น หากท่านท างานที่ต้องก้มๆเงยๆจนท า

ให้ปวดหลัง ท่านได้ค้นหาวิธแีก้ไขที่เหมาะสมหรือไม่  

3 การตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลหรือความรู้ก่อนน าไปใช้ 

หมายถึงท่านได้มีการตรวจสอบหรือว่าที่มาของข้อมูล

เกี่ยวกบัวิธกีารป้องกนัโรคจากการท างานหรือความเสี่ยง

ต่างๆ เชื่อถือได้หรือไม่ หรือเป็นข้อมูลหลอก 

4 การใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย

จากการท างาน 

หมายถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัที่ถูกต้องและเหมาะสม

กบัความเสี่ยงทีเ่กดิขึ้น 

5 การปฏิบัติตามค าแนะน าตาม

สลากทุกคร้ังก่อนใช้สารเคมี 

หมายถึงปฏิบัติตามค าแนะน าของสลากสารเคมี หรือคู่มือ

การท างานเกี่ยวกบัสารเคมี 

6 การรับประทานอาหาร/เคร่ืองดื่ม

ในขณะท างาน/ในบริเวณสถานที่

ท างาน 

หมายถึงการน าอาหาร/เคร่ืองดื่มมารับประทานในบริเวณที่

ท างานขณะท างาน 
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7 การดื่มของมึนเมาในขณะท างาน การดื่มของมึนเมาเช่น สรุา เบียร์  

8 การสบูบุหร่ีในขณะท างาน เช่น บุหร่ี ยาเส้น เป็นต้น 

9 การท าความสะอาดร่างกายหลัง

ท างาน 

การท าความสะอาดร่างกายเช่นการอาบน า้ สระผมทนัที่หลัง

ปฏิบัติงาน 

 

10 มีแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่ง

ประสบการณ์เกี่ยวกบัความเสี่ยง

จากการท างาน 

หมายถึงมีบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวความเสีย่ง

จากการท างานได้ 

11 น าข้อมูลมาวางแผนลด/ขจัด

ความเสี่ยงจากการท างาน 

มีการน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการแก้ไขปัญหา /ลดความ

เสี่ยงจากการท างาน 

12 เกบ็ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

ประเมินผลการลด/ขจัดความ

เสี่ยงจากการท างาน 

เกบ็ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองหมายถึงมีการเกบ็เป็นระยะๆเช่น

ทุก  3  เดือน 6 เดือน หรือทุก 1 ปี 

13 หาคนช่วยเหลือ/แหล่งสนับสนุน 

เพ่ือลด/ขจัดความเสี่ยงจากการ

ท างาน 

มีการประสานบุคคล หรือเครือข่าย เช่น อปท. ภาคประชา

สงัคม วัด บริษัทห้างร้าน มาช่วยสนับสนุนการท างานลด

ความเสี่ยงจากการท างาน 

14 เป็นแหล่งเรียนรู้/เครือข่ายในการ

จัดการลด/ขจัดความเสี่ยงจากการ

ท างานได้อย่างลงตัว 

ขบวนการจัดการด้านข้อมูล การลดความเสี่ยง สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มคน แรงงานคนอืน่ๆได้เหมาะสมตาม

บริบทของพ้ืนที ่

15 คิดหาสาเหตุและผลกระทบจาก

ความเสี่ยงในงานก่อนการจัดการ

แก้ไข 

มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึ้นจากการที่

มีความเสี่ยงจากการท างาน 

16 ค้นหาทางเลือก/พิจารณา

ทางเลือกและก าหนดวิธใีนการ

จัดการความเสี่ยงในงาน 

มีการพิจาณาทางเลือกและวิธกีารเพ่ือแก้ไขปัญหาในการลด

ความเสี่ยงเช่น วิธกีารลดฝุ่ นมีหลายทางเช่น การฉีดน ่าพ่น 

การใช้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 
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17 วางแผน และด าเนินการลดความ

เสี่ยงจากการท างานได้ด้วยตนเอง 

มีการวางแผน และด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

18 ติดตามช่วยเหลือผู้อืน่ในการ

ป้องกนั ลด/ขจัดความเสี่ยงจาก

การท างาน 

มีการสนับสนุน ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษากบัแรงงานคน

อืน่ๆ กลุ่มอืน่ๆ  

 


