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บทน า 

  การปรบัปรงุสภาพการท างานท่ีบ้าน (Work Improvement for Safe Home : WISH) เป็นแนวทางหนึ่ง

ส าหรบัการพฒันาความปลอดภยัในการท างาน ในสถานประกอบการขนาดเลก็ โดยอา้งองิจากองคก์ารแรงงานระหว่าง

ประเทศ (International Labour Organization ; ILO) ไดพ้ฒันาขึน้มาใชก้บัสถานประกอบการขนาดเลก็ในประเทศที่

เป็นภาคคีวามร่วมมอืของ ILO และในประเทศไทย   คณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล ไดน้ ามาแปลเป็น

ภาษไทยส าหรบัการพฒันาศกัยภาพผูน้ าแรงงานนอกระบบ ร่วมกบัสถาบนัความปลอดภยั กระทรวงแรงงาน  และมี

การน าไปใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ของ

สถาบันการศึกษาทุกแห่ง  และมีการน ามาใช้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบอย่างแพร่หลาย  รวมถึงแผนงานพฒันา

คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .)  

ภายใตส้มาคมวถิทีางเลอืกเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยไดม้กีารปรบัปรุงและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบับริบทพืน้ที ่งานหรอื

อาชพี และระยะเวลา  

            การวิเคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั (Job Safety Analysis : JSA)  เป็นอกีเครื่องมอืหนึ่งทีม่กีาร

น ามาใช้เพื่อวเิคราะห์ ประเมินความเสี่ยงหรอืภยัคุกคามต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในการท างานโดยยดึหลกัการ

ขัน้ตอนการผลติ ทัง้ทีด่ าเนินการเอง หรอืร่วมกบัครอบครวัหรอืกลุ่ม หรอืเชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติร่วมกนัตามห่วงโซ่

การผลิต  ช่วยให้กลุ่มแรงงานนอกระบบหรือกลุ่มอาชีพชุมชนได้ทบทวนและวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยตนเอง 

ครอบครวัหรอืกลุ่ม ว่าการผลติตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้าและปลายน ้า มคีวามเสีย่งทัง้ดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั รวมถงึ

ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายได ้การบรหิารจดัการคนและตลาดร่วมดว้ย   และเป็นการการสรา้ง

ความตระหนกัรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพอกีเครื่องมอืหนึ่ง นอกจากนี้ยงัมกีารใช ้Body Mapping มาเป็นเครื่องมอืหนึ่งในการ

ประเมนิอาการเจบ็ป่วยของร่างกายและเชื่อมโยงกบัสาเหตุที่มาจากการท างานเป็นหลกั ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หาง่าย  

สะดวกและใชต้นเองเป็นสือ่ในการทบทวน ประเมนิ และคดักรองความเสีย่ง จากการเจบ็ป่วยหรอืมอีาการทางร่างกาย

ของตนเอง  

 โครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถิ่น             

ส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปี 2562 – 2564   ได้น าเครื่องทัง้สองดังกล่าวที่เป็นต้นทุนการด าเนินงาน             

ในช่วงทีผ่่านมา มาใชเ้ป็นเครื่องมอืหนึ่งในการพฒันาศกัยภาพพีเ่ลีย้งกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทอ้งถิน่ (กปท .) และ

อาสาสมคัรอาชวีอนามยัชุมชน (อสอช.) เพื่อการการประเมนิ และวเิคราะหค์วามเสีย่งทีน่ าไปสู่ความตระหนักรูใ้นพษิ

ภัยคุกคามและความเสี่ยงจากการท างาน  และน าผลที่ได้ไปวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการปรับ

สภาพแวดล้อม ในการท างานร่วมกนั และเชื่อมโยงกบัการส่งเสรมิป้องกนัโรค  โดยกองทุนหลกัประสุขภาพท้องถิ่น  

เครื่องมือดงักล่าวได้มีการทดลองและประเมินจากกระบวนการท างานที่ผ่านมาร่วมกบัผู้น าแรงงานนอกระบบ และ

รวมถึงจากหน่วยงานหรอืสถานศึกษา ต่างมีข้อยืนยนัร่วมกนัว่าเป็นเครื่องที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการน าไปใช้ ไม่

ซบัซอ้น และสรา้งการมสี่วนร่วมของกลุ่มอาชพีหรอืแรงงานนอกระบบไดท้ีส่่งต่อความตระหนักรูใ้นความเสีย่งหรอืภยั

คุกคามทีม่ต่ีอสขุภาพ ความปอดภยัของตนเอง ครอบครวั และสมาชกิกลุ่มอาชพีชุมชน และน าไปสูก่ารวางแผนจดัการ

ความเสีย่งร่วมกนั และคาดหวงัว่าคู่มอืฉบบันี้และผลการน าไปใชใ้นการด าเนินงานทีผ่่านมาจะเกดิประโยชน์ต่อท่านที่

สนใจศกึษาและน าไปใชต่้อไป  
สมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   

กุมภาพันธ์ 2564 
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การส ารวจเพ่ือปรบัปรงุสภาพการท างานให้ปลอดภยั : WISH 

  

             การส ารวจและประเมินสถานที่ท างาน โดยใช้วิธีการฝึกปฏิบัติในสถานที่ บริเวณที่ท างานจริง                   
ของกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบในพื้นที ่โดยการมสี่วนร่วมของผูน้ า อาสาสมคัร และสมาชกิกลุ่มอาชพี 
ส ารวจวเิคราะหอ์นัตราย สรปุผลและน าเสนอแลกเปลีย่นเพื่อหาแนวทางการป้องกนัหรอืปรบัปรุงแกไ้ขร่วมกนั 
โดยมแีนวทางการวเิคราะหอ์นัตรายและแบบส ารวจดงัต่อไปนี้ 

ขอบเขตเน้ือหาในการวิเคราะหอ์นัตราย ประกอบดว้ย 8 ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

1. การจดัเกบ็และย้ายวสัดส่ิุงของ 
 การจดัเกบ็และขนยา้ยวตัถุดบิ ส่วนประกอบและผลติภณัฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลติต่างๆ 
หากสามารถจดัเกบ็และขนยา้ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ กย็่อมจะแน่ใจไดว้่า การไหลของงานกจ็ะเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและช่วยป้องกนัการเสยีเวลาและการหยุดชะงกัไดอ้กีดว้ย ซึง่หากไม่มกีารจดัเกบ็และขนยา้ยทีด่ ีกอ็าจ
ท าใหส้นิคา้ไดร้บัความเสยีหายหรอืเสือ่มคณุภาพ ท าใหต้อ้งเพิม่คา่ใชจ้่ายและอาจเป็นสาเหตุกอ่ใหเ้กดิอบุตัเิหตุ
ได ้
 แนวทางการจดัเกบ็และขนย้ายวสัดท่ีุมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 3 แนวทาง ดงัน้ี 

1. การจดัเกบ็ท่ีดีและเป็นระเบียบ 
1.1 ถา้สงสยั ใหข้จดัออกไป 
1.2 หลกีเลีย่งการวางวสัดุบนพืน้ 
1.3 ประหยดัพืน้ที ่โดยใชช้ัน้วางของหลายๆ ชัน้ 
1.4 จดัหา “บา้น” ใหก้บัอปุกรณ์และงานแต่ละชิน้ 

2. การขนย้ายให้น้อยและระยะทางท่ีสัน้ 
2.1 ถา้ใชม้าก ใหอ้ยูใ่กลต้วั 
2.2 ใชท้ีจ่ดัเกบ็ทีเ่คลื่อนทีไ่ด้ 
2.3 ใชอ้ปุกรณ์เคลื่อนยา้ยไปยงัจุดทีจ่ะใชไ้ดง้า่ย 

 3. การยกย้ายน้อยและมีประสิทธิภาพ 
3.1 อยา่ยกของหนกัเกนิกว่าทีจ่ าเป็น 
3.2 เคลื่อนยา้ยวสัดุในระดบัความสงูของการท างาน 
3.3 ยกอยา่งมปีระสทิธแิละปลอดภยั 

2. การออกแบบหน่วยท่ีท างาน 
 หน่วยงานท่ีท างาน คือ สถานทีซ่ึง่ผูผ้ลติอยูป่ฏบิตังิานเป็นประจ า อาจตลอดเวลาหรอือาจเป็นสว่น
หนึ่งในหลายๆ แหง่ทีจ่ะตอ้งท างานใหเ้สรจ็ เชน่ บนแทน่ยกพืน้ในการท างานกบัเครือ่งจกัร หรอืโต๊ะท างานเพือ่
ประกอบชิน้สว่นหรอืตรวจผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 
 ในการการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตโดยการออกแบบหน่วยที่ท างานอย่างเหมาะสม จะสามารถ
ด าเนินการไดด้ว้ยการสงัเกตและใชส้ามญัส านึก ซึง่คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรงุเหล่านี้ โดยปกตแิลว้จะไม่มากมาย
นกัเมือ่เทยีบกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
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 แนวทางการออกแบบหน่วยท่ีท างานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกสบาย มีดงัน้ี 
 1. ใหว้สัด ุเครือ่งมอื และปุ่ มควบคมุอยูใ่กลต้วั 
 2. ปรบัปรงุอริยิาบถทา่ทางทางการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 3. การใชป้ากกา จิก๊ คนับงัคบั และอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ประหยดัแรงและเวลา 
 4. ปรบัปรงุหน้าปัด และปุ่ มควบคมุ เพือ่ลดความผดิพลาดใหม้น้ีอยทีส่ดุ 
3. ความปลอดภยัของเคร่ืองจกัร 
 อนัตรายจากเครือ่งจกัรอาจเกดิขึน้ไดใ้นหลายๆ จุดดว้ยกนั เชน่ ในจุดปฏบิตังิานกบัเครื่องจกัรทีม่กีาร
สง่ถ่ายก าลงั หรอืมกีารเคลื่อนไหว เป็นตน้ ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ไม่มผีูใ้ดตอ้งการใหเ้กดิขึน้อุบตัเิหตุขึน้ แต่กม็กัจะ
พบว่า ผูผ้ลติมกัจะละเลยกฎระเบยีบเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างานกบัเครื่องจกัร ทัง้นี้เพราะมกัจะถูก
มองว่าตอ้งสิน้เปลอืงคา่ใชจ้่ายทีส่งูและไรป้ระสทิธภิาพ อยา่งไรกด็พีบว่าการใชเ้ทคนิควธิกีารต่างๆ เช่น การใช้
อปุกรณ์ป้อนชิน้งานและอปุกรณ์จบัชิน้งานนัน้ จะชว่ยใหผ้ลติงานได ้ ในขณะเดยีวกนักย็งัสามารถขจดัอนัตราย
ไดอ้กีดว้ย 
 แนวทางท่ีช่วยให้ผู้ปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัร มีความปลอดภยัและได้ผลผลิตดีขึน้ มดีงันี้ 

1. ท าการตรวจสอบเครือ่งจกัร 
2. ขจดัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ 
3. จดัซือ้เครือ่งจกัรทีม่คีวามปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิาน 
4. ใชอ้ปุกรณ์ป้อนและจบัยดึชิน้งาน เพือ่เพิม่ผลผลติและลดอนัตรายจากเครือ่งจกัร 
5. มกีารบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัรอยา่งเหมาะสม 
6. หากไมม่วีธิกีารป้องกนัดว้ยวธิอีืน่ใดทีไ่ดผ้ล กใ็หใ้ชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 

4. การควบคมุสารเคมีอนัตราย 
 การเกีย่วขอ้งสมัผสักบัสารเคมหีลายชนิดในการผลติ เป็นสาเหตุของความเหนื่อยลา้ ปวดศรีษะ เวยีน
ศรีษะ มนึงง ระคายเคอืงตา และระบบการหายใจ ซึ่งส่งผลใหผ้ลผลติและคุณภาพลดลง แต่หากสภาพการ
ท างานไดร้บัการปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ ผูผ้ลติสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 แนวทางการควบคมุสารเคมีอนัตรายด้วยวิธีประหยดั สามารถด าเนินการได้ ดงัน้ี 

1. ใชส้ารเคมทีีม่อีนัตรายน้อย แทนสารเคมทีีม่อีนัตรายมาก 
2. ใชฝ้าทีปิ่ด การบ ารงุรกัษาและแยกกระบวนการผลติ เพือ่ควบคมุอนัตรายและลดการสญูเสยี 
3. ประหยดัพลงังานจากการใชค้วามรอ้นต่อสารเคมทีีเ่กนิพอด ี
4. ท าความสะอาดดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยไมใ่หฝุ้่ นฟุ้งกระจาย 
5. ใชก้ารระบายอากาศเฉพาะจุดใหม้ปีระสทิธภิาพผลและประหยดั 

5.1 การใชพ้ดัลมทีม่อียูอ่ยา่งเหมาะสม 
5.2 ใชก้ารระบายอากาศแบบดนัและดงึอากาศ 
5.3 ใชก้ารระบายอากาศแบบธรรมชาต ิ

 6. ใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลเป็นวธิสีดุทา้ย 
 7. อยา่กนิหรอืน าสารอนัตรายเขา้สูร่า่งกาย 
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5. แสงสว่าง 
 เราสามารถรบัรูเ้รือ่งต่างๆ จากการมองเหน็ดว้ยตาถงึรอ้ยละ 80 ถงึแมว้่าดวงตาของมนุษยจ์ะสามารถ
ปรบัตวัไดอ้ยา่งดเียีย่ม และผูผ้ลติสามารถท างานในทีซ่ึง่มปีรมิาณแสงสว่างเพยีงเลก็น้อยกต็าม แต่หากปรมิาณ
แสงสว่างมไีม่เพยีงพอ ก็จะท าให้ปรมิาณผลผลิตลดลง คุณภาพของงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร และผู้ผลิตก็เกดิ
ความเครียดและความเมื่อยล้าของดวงตาและอาการปวดศีรษะ การจัดแสงสว่างที่ดีจะสามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างานใหม้ากขึน้ 
 แนวทางการปรบัปรงุแสงสว่างและการมองเหน็ท่ีชดัเจนขึน้ 

1. ก่อนที่จะด าเนินการปรบัปรุงใดๆ ควรแน่ใจว่าแสงสว่างทีม่ใีชอ้ยู่ในสถานที่ท างานจ าเป็นต้องมี 
การปรบัปรงุเพยีงใด ปัจจยัทีค่วรค านึงถงึ 3 ประการเกีย่วกบัแสงสว่าง ดงันี้ 

1.1 ชนิดของงานทีป่ฏบิตั ิ
1.2 ความคมชดัของสายตามพนกังาน 
1.3 สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 

2. การจดัแสงสว่างทีด่ ีโดยไมต่อ้งเสยีคา่กระแสไฟฟ้าเพิม่ มดีงันี้ 
2.1 ใชป้ระโยชน์จากแสงสว่างธรรมชาตใิหเ้ตม็ที ่
2.2 หลกัเลีย่งแสงจา้ 

2.2.1 แสงจา้โดยตรง 
2.2.2 การลดแสงจา้จากหน้าต่าง 
2.2.3 การหลกีเลีย่งแสงจา้จากดวงไฟ 
2.2.4 แสงจา้จากการสะทอ้น 

2.3 เลอืกใชแ้บคกราวดท์ีเ่หมาะสมส าหรบังานทีต่อ้งใชส้ายตา 
2.4 ตดิหลอดไฟใหถ้กูจุด 
2.5 หลกีเลีย่งการเกดิเงา 
2.6 การดแูลบ ารงุรกัษาเป็นประจ าสม ่าเสมอโดยเครง่ครดั 

2.6.1 ฝุ่นหรอืสิง่ทีเ่กาะอยูบ่นดวงไฟ 
2.6.2 ความสอ่งสว่างของดวงไฟและหลอดฟลอูอเรสเซนทจ์ะลดลงอยา่งสม ่าเสมอตลอดอายขุองดวง

ไฟ 
2.6.3 ฝุ่นทีเ่กาะอยูต่ามหน้าต่าง ชอ่งแสง เพดาน และผนงั 
 

6. สวสัดิการในการท างาน 
 สิง่อ านวยความสะดวกในรปูของสวสัดกิารต่างๆ นับเป็นความจ าเป็นอย่างหนึ่งของการผลติงานทีท่ า
ในลกัษณะของกลุ่ม ซึง่ใชส้ถานทีท่ างานร่วมกนัเพื่อแสดงถงึความสนใจและเอาใจใส่ ซึ่งกนัและกนัในระหว่าง
สมาชกิในกลุ่ม โดยผูน้ าหรอืคณะกรรมการกลุ่มจะต้องค านึงถงึเพื่อใหส้มาชกิกลุ่ มได้ท างานอย่างมคีวามสุข 
สวสัดิการทีจ่ดัให้แก่สมาชกิกลุ่มผูผ้ลิต นับได้ว่าเป็นสิง่กระตุ้นทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยท าให้ผูป้ฏบิตัิงานมสีุขภาพ
ร่างกายและสภาพจติใจดขีึน้ มขีวญัและก าลงัใจด ีช่วยจูงใจและมคีวามพงึพอใจและตัง้ใจในการท างาน และ
สง่ผลใหผ้ลผลติสงูขึน้ตามไปดว้ย 
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 แนวทางการจดัสวัสดิการในการท างาน ท่ีช่วยให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตและความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีดงัน้ี 

1. จดัสิง่อ านวยความสะดวกใหต้รงตามความตอ้งการ 
1.1 น ้าดื่ม 
1.2 หอ้งสขุา อา่งลา้งมอื ฯลฯ 

 2. การเตรยีมความพรอ้มในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 
 3. มกีารพกัเพือ่คลายเหนื่อย 

3.1 การพกัชว่งสัน้ๆ 
3.2 บรเิวณทีพ่กัผอ่นควรแยกจากทีท่ างานกลุ่ม 

 4. จดักจิกรรมบนัเทงิหรอืสนัทนาการรว่มกนั เป็นชว่ง หรอืโอกาสส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่เป็นตน้ 
7. สถานท่ี 
 สถานทีผ่ลติงานของกลุ่มผูผ้ลติ ส่วนใหญ่จะใชพ้ื้นทีใ่นบ้าน ซึ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัมบีางแห่งทีท่ างานใน
ลกัษณะกลุ่ม กจ็ะมสีถานทีท่ างานทีใ่ชร้ว่มกนั ซึง่จะเหน็ว่าสว่นมากสถานทีท่ างานของกลุ่มผูผ้ลติจะเป็นทัง้ทีอ่ยู่
อาศยั และทีท่ างานน าไปพรอ้มกนั และโอกาสทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มของครอบครวัและ
ผูผ้ลติเองซึง่มโีอกาสสงูมาก ถา้ไมไ่ดม้แีนวทางในการป้องกนัทีเ่หมาะสม 
 แนวทางในการจดัสถานท่ีให้เป็นสถานท่ีซ่ึงน่าท างานและลดผลกระทบต่อสขุภาพ มีดงัน้ี 
 1. ป้องกนัสถานทีผ่ลติจากความรอ้น 

1.1 ใหธ้รรมชาตชิว่ย 
1.2 ปรบัปรงุการสะทอ้นความรอ้นจากผนงัและหลงัคา 
1.3 ปรบัปรงุฉนวนความรอ้น 
1.4 ใชร้ม่เงาป้องกนัความรอ้นจากแสงแดด 

2. ใหม้กีารไหลของอากาศแบบธรรมชาตใินการปรบัปรงุการระบายอากาศ 
2.1 ใชป้ระโยชน์จากการไหลของอากาศแนวราบ 
2.2 ใชป้ระโยชน์จากการทีอ่ากาศรอ้น จะลอยตวัสงูขึน้ 

3. ขจดัหรอืแยกแหล่งมลพษิ 
4. ปรบัปรงุพืน้ใหม้ ี

4.1 ความแขง็แรง 
4.2 ความทนทานต่อการเสยีดสแีละการขดัถ ู
4.3 ความทดทานต่อสารเคม ี
4.4 ความสบายและปลอดภยั 

5. วางผงัสถานทีท่ างานใหม้คีวามยดืหยุน่และปรบัเปลีย่นได้ 
5.1 ส ารองพืน้ทีใ่นบรเิวณการผลติไวส้ว่นหนึ่ง 
5.2 จดัใหม้กีารสญัจรทีก่วา้งพอและดแูลใหส้ะอาด 
5.3 หลกีเลีย่งการใชพ้ืน้ ซึง่มลีกัษณะเป็นรางเพือ่การขนสง่ 
5.4 ใชอ้ปุกรณ์การผลติ และการจดัเกบ็ทีส่ามารถประกอบและถอดแยกสว่นได้ 
5.5 จดัใหม้แีสงสว่างกระจายทัว่บรเิวณอยา่งสม ่าเสมอ 
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6. ป้องกนัอคัคภียัและอบุตัเิหตุทางไฟฟ้า 
6.1 อคัคภียั 
6.2 การป้องกนั : ไฟฟ้า การเสยีดทาน พืน้ผวิทีร่อ้นและเปลวไฟ 
6.3 การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า กรณีฉุกเฉิน 

8. การจดัรปูงาน 
 การปรบัปรุง การจดัและก าหนดแผนการผลติทีส่ามารถท าใหเ้กดิผลด ีทัง้ต่อ การผลติและการจูงใจ
ผูป้ฏบิตังิาน โดยใชเ้ทคนิคการจดัรปูแบบงานแนวใหม ่เชน่ การรวมขัน้ตอน การส ารองและการพฒันากลุ่มงาน 
ซึ่งรวมถงึการไหลของงานเป็นได้ด้วยความราบรื่นและมปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ คุณภาพของงานเพิม่มากขึน้มี
ความยดืหยุ่นมากกว่า ลดการหยุดชะงกัของเครื่องจกัรและลดการเขา้ไปควบคุมดูแล เป็นต้น เทคนิคเหล่านี้
ลว้นเป็นจุดทีส่ าคญัของการประกอบอตุสาหกรรมในระดบัชมุชนหรอืครวัเรอืน ทัง้นี้การน าเทคโนโลยเีหล่านี้มา
ใช ้จะช่วยธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดเล็กอยู่รอดและเติบโตได้ การจดัรูปงานทีด่ีนัน้ อาจจะไม่ส่งผลใหเ้หน็ได้
ในทนัท ีทัง้นี้เพราะปกตผิู้ปฏิบตังิานจะต้องใช้เวลาค่อนขา้งมากในการเรยีนรู้กระบวนการผลติ และวิธกีาร
ท างานใหม่ๆ และยิง่ไปกว่านัน้ บางครัง้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนบางประการก่อนที่จะระบบใหม่จะสามารถ
น ามาใช้ได้และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการจดัรูปงาน ผลผลิตอาจจะลดลงในระยะเริม่แรก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
 แนวทางการจดัรปูงานท่ีมีประสิทธิผล มีดงัน้ี 
 1. ขจดักจิกรรมหรอืงานทีไ่ม่จ าเป็น 
 2. ขจดังานทีซ่ ้าซาก จ าเจ เพือ่ใหผู้ผ้ลติตื่นตวัและกระฉบักระเฉง 
 3. ใหม้สีต๊อคส ารอง เพือ่งานจะไดไ้หลสะดวกและราบรืน่ 
 4. สรา้งงานทีม่คีวามรบัผดิชอบและยดืหยุน่ 
 5. ตัง้กลุ่มผูผ้ลติ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดคา่ใชจ้่ายในการก ากบัดแูล 
 6. จดัการผลติใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการผลติของกลุ่มและครอบครวั 
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ตวัอย่างแบบส ารวจความปลอดภยัในสถานท่ีท างานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

ข้อแนะน าในการส ารวจ 

1. ใหอ้าสาสมคัรอาชวีอนามยัชมุชน (อสอช.) ท าความเขา้ใจแบบส ารวจและท าการเดนิส ารวจสภาพการ

ท างานของกลุ่มอาชพีและสอบถามขอ้มลูจากสมาชกิกลุ่ม 

2. วธิกีารประเมนิใหท้ าเครือ่งหมาย  ลงใน  ภายใตข้อ้ความ “ทา่นมขีอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ

หรอืไม”่ ดงันี้ 

 “ไมม่หีมายถงึ ในสถานทีท่ างานมคีวามปลอดภยัแลว้ ไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 

 “ม”ีหมายถงึ พบว่าบรเิวณทีท่ างานอาจเป็นอตัรายใหอ้ธบิายขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุ 

       ในชอ่งหมายเหตุ    

 “ปรบัปรงุโดยเรว็” หมายถงึ  สถานทีท่ างานนัน้เป็นอนัตรายควรเรง่ด าเนินการปรบัปรงุ 

       แกไ้ขโดยเรว็และใหอ้ธบิายขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุในชอ่งหมายเหตุ    

3. ใหด้ าเนินการส ารวจใหเ้รยีบรอ้ยทกุขอ้ แลว้น าผลมาแลกเปลีย่นรว่มกบัสมาชกิกลุ่มต่อไป 

 

 

 

 

 แบบส ารวจ 
การปรบัปรงุสภาพการท างานท่ีบา้น 

 (Work Improvement for Safe Home) : WISH) 
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แบบส ารวจการปรบัปรงุสภาพการท างาน 
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การวิเคราะหง์านเพ่ือความปลอดภยั 
(Job Safety Analysis : JSA) 

      การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย หมายถึง  วิธีการวิเคราะห์อย่างมีระบบและมีเหตุผล                                
ต่อสิ่งที่วิเคราะห์    ซึ่งโดยทัว่ไปมักมีวิเคราะห์ในเรื่องงานกระบวนการผลิต หรือวิ ธีการท างานว่า                            
ในองคป์ระกอบของงานแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการผลติ หรอืวธิกีารท างานนัน้ มอีะไรบา้งทีอ่าจเป็นสาเหตุ
หรอืมศีกัยภาพทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอือบุตัเิหตุขึน้มาได ้ทัง้นี้ไมว่่าจะโดยตวัมนัเองหรอืโดยร่วมกบัสาเหตุ
อื่นๆ การวิเคราะห์สามารถท าให้ทราบได้ว่ า  อาจมีอันตรายหรืออุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล                
ะควรมวีธิกีารป้องกนัอยา่งไร 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิเคราะหง์านเพ่ือความปลอดภยั 

 
1. เพื่อทราบว่า มสีิง่หรอืภาวะใดของงาน กระบวนการผลิต หรอืวิธีการท างานที่มศีกัยภาพหรอื

โอกาสทีเ่ป็นสาเหตุของการบาดเจบ็ต่อผูป้ฏบิตังิานหรอืท าใหอุ้ปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรและ
โครงสรา้งอืน่ๆ เสยีหาย ซึง่เรยีกสิง่หรอืสภาวะต่างๆ ดงักล่าวนี้ว่า อนัตราย (Hazard) 

2. เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรบัปรุงสภาพงาน กระบวนการผลิตและวิธีการท างานให้
ถกูตอ้งและปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิานและทรพัยส์นิ 

3. เพือ่ทราบวธิกีารป้องกนัควบคมุอนัตรายหรอือบุตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้จากการท างาน 
 

ประโยชน์ของการวิเคราะหง์านเพ่ือความปลอดภยั 
 

การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภยัมปีระโยชน์ต่อการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในสถานที่
ท างานเป็นอยา่งยิง่ โดยหลกัการแลว้การวเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั สามารถช่วยใหเ้หน็การป้องกนัและ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ (อุบตัเิหตุและ/หรอืการบาดเจ็บและ/หรอืโรคทีเ่กดิขึน้จากการท างาน) ซึ่งเป็นสิง่ทีด่หีว่าการ
แกไ้ขปัญหาหลงัจากทีเ่กดิขึน้แลว้ ดงันี้ 

1. ท าใหค้น้พบอนัตรายทีอ่าจถูกมองขา้มไปในระหว่างการออกแบบงาน การก าหนดกระบวนการ
ผลติ และการก าหนดวสัดุอปุกรณ์และเครือ่งมอื เครือ่งจกัรทีจ่ะน ามาใช้ 

2. ท าให้สามารถระบุได้ว่า มอีนัตรายอะไรบ้างทีม่อียู่ในกระบวนการผลติหรอืในงานใดงานหนึ่งที่
ก าลังด า เนินการอยู่  อันตรายนี้ อาจเ ป็นไปได้ทัง้ที่ เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม                             
และจากสภาวะการท างานต่างๆ 

3. ท าให้สามารถก าหนดได้ว่ามปัีจจยัส าคญัๆ อะไรบ้างที่จะต้องพจิารณาหรอืก าหนดขึ้นส าหรบั  
การท างานใดงานหนึ่ง เชน่ งานชนิดหนึ่งอาจตอ้งการผูป้ฏบิตังิานทีใ่จเยน็ไม่หลงลมืงา่ย หรอืงาน
อกีชนิดหนึ่งตอ้งการผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบสงูหรอืตอ้งการผูม้พีืน้ฐานความรูอ้ะไรบา้ง 
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4. ท าใหส้ามารถขีห้รอืระบุไดว้่ามคีวามจ าเป็นจะตอ้งปรบัปรงุหรอืดดัแปลงงานหรอืกระบวนการผลติ
สว่นใดบา้ง 

5. ท าใหส้ามารถก าหนด 
5.1 มาตรการป้องกนัควบคมุทีเ่หมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิทีป่รากฏ 
5.2 วธิกีารเฝ้าระวงัทีเ่หมาะสม 
5.3 ระบบการบ ารงุรกัษาเพือ่ความปลอดภยัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 6. โดยกระบวนการของการวิเคราะห์ ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรฝ่ายต่างๆ และ  
ผลการวเิคราะหเ์ป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่าย ท าใหว้ธิกีารป้องกนัควบคุมอนัตรายต่างๆ ไดร้บัการน าไปใชไ้ดจ้รงิ  
ไม่ถูกปฏเิสธจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยการไม่ปฏบิตัติาม (โดยผูป้ฏบิตังิาน) หรอืโดยการไม่อนุมตัใิหท้ า (โดยผูว้่า
จา้ง   ผูค้วบคมุ หรอืเจา้ของกจิการ)  

 7. มคีวามเป็นไปไดท้ีค่า่ใชจ้่ายในการป้องกนัควบคมุทีเ่สนอแนะจากการวเิคราะห ์จะหยดัหว่าการตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้่ายในผลของอบุตัทิีเ่กดิขึน้และตอ้งตอ้งมาหาวธิกีารป้องกนัควบคมุภายหลงั 

 8. มปีระโยชน์ในดา้นภาพพจน์ทีด่ขีองสถานประกอบการนัน้ต่อสาธารณชน และอาจท าใหส้นิคา้ของ
สถานประกอบการนัน้ๆ เป็นทีย่อมรบัของตลาดมากยิง่ขึน้ 

 9. ผลการวเิคราะหส์ามารถน ามาจดัท าคู่มอืปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ในแงก่ารผลติและการลด
การเกดิอบุตัเิหตุและการเจบ็ป่วยจากการท างาน 

 10. เพื่อลดสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยอนัเนื่องมาจากการท างานัน้ๆ ผูป้ฏบิัตงิานควรไดม้ี
สว่นในการวเิคราะหท์ าใหเ้กดิโอกาสการยอมรบัในวธิกีารท างานทีเ่สนอแนะรว่มกนันัน้มมีากขึน้ 

 11. วิธีการท างานที่เสนอแนะได้รบัการทอดลองในระหว่างการวเิคราะห์ ดงันัน้ความเป็นไปได้ใน  
การท างานจงึมมีาก 

 

วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 

  

ขัน้ตอนการวิเคราะหง์านเพ่ือความปลอดภยัประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 4 ขัน้ ดงัน้ี 

ขัน้ตอนที ่1 : ก าหนดประเภทงานทีจ่ะวเิคราะห ์

ขัน้ตอนที ่2 : วเิคราะหข์ัน้ตอนการท างานตัง้แต่เริม่ตน้จนส่งขายหรอืส่งผูว้่าจา้ง 

ขัน้ตอนที ่3 : การค้นหาผลกระทบที่อาจจะมีหรือเกิดขึ้นในแต่ละขัน้ตอนของการ

ท างานทัง้ทางดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
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แบบการวิเคราะหง์านเพ่ือความปลอดภยั 

กลุ่มอาชีพ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการท างาน 
ผลกระทบ 

วิธีการป้องกนั 
สขุภาพ ส่ิงแวดล้อม 

    

    

    

    

    

กระบวนการและขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือการวิเคราะหง์านและความเส่ียงเพ่ือความปลอดภยั  
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การน าเครื่องมือ JSA ไปใช้เพ่ือการประเมินและวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภยัจะเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทบทวนและวิเคราะห์งาน
ร่วมกนั โดยทีมวิทยากรท าหน้าท่ีอ านวยกระบวนการโดยใช้ค าถามชวนคิด ชวนทบทวน 
แลกเปล่ียนร่วมกนัตามขัน้ตอนและแนวค าถาม ดงัน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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การวิเคราะหอ์าการเจบ็ป่วยของร่างกาย (Body  Mapping)                                         
เพ่ือสืบสวน/ค้นหาอาการและสาเหตุการเจบ็ป่วยทัง้ท่ีเน่ืองและไม่เน่ืองจากการท างาน  

Body  Mapping  เป็นอกีเครื่องมอืหนึ่งส าหรบัการประเมนิหรอืวเิคราะหอ์าการเจบ็ป่วยของร่างกาย                
ทัง้ทีเ่นื่องและไมเ่นื่องจากงาน ทีง่า่ยและเป็นเครือ่งมอืหรอืสือ่ทีใ่กลต้วัมากทีสุ่ด  เป็นการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
ร่างกายและอาการการเจ็บป่วยจองตนเอง พรอ้มทัง้สาเหตุ ทีช่่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม              ได้
ทบทวนตนเองและเรียนรู้เพื่อนไปพร้อมกัน ในกรณีที่จ ัดเ ป็นกลุ่ม ที่น าไปสู่การวิเคราะห์ถึง                 
สาเหตุต่างๆ ดว้ยการใชค้ าถามตามแนวทาง ดงันี้  
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จากการเรียนรูสู้่การปฏิบติัการจริง 
 
              กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่การวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง โดยใชเ้ครือ่งมอื JSA  / WISH  รวมถงึ 

Body Mapping เกีย่วกบัอาชพีของตนเอง และร่วมกนัวเิคราะหส์าเหตุของความเสีย่งหลกัทีพ่บและอาการ

ผิดปกติของร่างกาย ด้วยตนเองและด้วยกระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พบว่า                       

ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ในพื้นที่ เป้าหมายหลักหรือพื้นที่เข้มข้น จ านวน 137 พื้นที่/กลุ่ม                             

จาก 6 เขตสปสช.  พบว่ามคีวามเสี่ยงที่เกดิจากการท างานของแต่ละอาชพีที่แตกต่างกนัตามลกัษณะงาน 

สถานที่ท า งาน และการบริหารจัดการ โดยมีบุ คลากรด้านสาธารณสุข ในพื้นที่  รวมถึงพี่ เ ลี้ ย ง                          

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ที่ได้รบัการพฒันาศกัยภาพพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยจากโครงการฯ                 

ร่วมในกระบวนการประเมิน/วิเคราะห์กบักลุ่มอาชีพเป้าหมาย โดยบทบาทหลักคือการกระตุ้น ตัง้ค าถาม     

เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และเสริมความรู้ที่ถูกต้องร่วมด้วยในกลุ่มย่อย   เพื่อน าไปสู่การวางแผน                      

การจดัการเพือ่ลดความเสีย่งระดบับุคคลและการขยายผลไปยงัสมาชกิกลุ่ม  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพรว่มกนั    

              กลไกการเอื้ออ านวยและจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง                                        

และการวางแผนการจดัการเพือ่ลดความเสีย่งโดยมกีลไกสนบัสนุนตัง้แต่ระดบันโยบายเขต จงัหวดั อ าเภอ และ

ต าบลตามล าดับ กลไกที่เป็นหน่วยจัดการและขับเคลื่อน ให้เกิดการด าเนินงานร่วมกับกลุ่มแรงงาน               

นอกระบบหรอืกลุ่มอาชพีชุมชน ได้แก่กลไกในระดบัต าบลหรอืพื้นที ่ตามผงัการเชื่อมประสานและสนับสนุน

ของกลไกในแต่ละดบั ในแผนภมูริปูแบบกลไกขบัเคลื่อนงาน ดงันี้  
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แผนท่ีแสดง :  
พื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายด าเนินการโครงการฯ จ านวน 23 จงัหวดั 98 อ าเภอ 262 ต าบล 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          จากการประมวลภาพผลการวิเคราะห์/ประเมนิความเสี่ยง รวมแผนการจดัการเพื่อลดความเสี่ยง    

ระดับบุคคลและกลุ่มสมาชิกในชุมชนหรอืต าบล จาก 137  พื้นที่หรือต าบล พบว่าแนวทางการจัดการ                

เพื่อลดความเสี่ยง โดยการปรับพฤติกรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม รูปแบบงาน                                

และวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัย/ต้นทุนการผลิตหนึ่งควบคู่กับการใช้แรงงาน มีแนวทางในการจัดการ                        

เพือ่ลดความเสีย่งดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน แยกตามกลุ่มอาชพี ดงันี้  

1 

3 

 

เขต 1 เชียงใหม่  
พื้นที่ด าเนินการ 1 จังหวัด 4 อ ำเภอ 13 ต ำบล  
กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน 400 คน ประกอบด้วย 
1) กลุ่มเกษตรกรท ำนำ 2) กลุ่มท ำเฟอรน์ิเจอร์ 
3) กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก 4) กลุ่มผลิตสมุนไพร 
5) กลุ่มท ำตะเกยีบไม้เสียบลูกชิ้น 

เขต 12 สงขลา  
พื้นที่ด าเนินการ7 จังหวัด 40 อ ำเภอ 146 ต ำบล  
กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน 1,864 คน ประกอบด้วย  
1) กลุ่มเกษตรสวนยำงพำรำ 2) กลุ่มเกษตรปำล์ม
น้ ำมัน 3) กลุ่มเกษตรท ำนำ 3) กลุ่มแปรรูปกะปิ        
4) กลุ่มประมงน้ ำเค็ม 5) กลุ่มประมงพื้นบ้ำน          
6) กลุ่มท ำกระจูด 7) กลุ่มจักสำน   8) กลุ่มเก็บขยะ 
9) กลุ่มขับขี่มอเตอร์ไซค์ 10) กลุ่มแม่ค้ำ  

เขต 2 พิษณุโลก  
พื้นที่ด าเนินการ 3 จังหวัด 8 อ ำเภอ 30 ต ำบล  
กลุ่มเป้าหมายจ ำนวน 523 คน ประกอบด้วย  
1) กลุ่มเกษตรท ำนำ 2) กลุ่มปลูกไม้ดอก 
   ไม้ประดับ 3) กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้ำ                 
4) กลุ่มท ำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่  
5) กลุ่มขับขี่รถสำมลอ้ 

2 

เขต 3 นครสวรรค์  
พื้นที่ด าเนินการ 3 จังหวัด 18 อ ำเภอ 27 ต ำบล  
กลุ่มเป้าหมายจ ำนวน 971 คน ประกอบด้วย  
1) กลุ่มเกษตรท ำนำ 2) กลุ่มปลูกผลไม้ 3) กลุ่ม
เล้ียงสัตว์   4) กลุ่มจักสำน 5) กลุ่มเย็บที่นอน     
6) กลุ่มแปรรูปผลไม้ 7) กลุ่มเปเปอร์มำร์เช่ 

3 

 

เขต 11 สรุาษฎรธ์านี  
พื้นที่ด าเนินการ 7จังหวัด 18 อ ำเภอ 24 ต ำบล  
กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน 586 คน ประกอบด้วย  
1) กลุ่มท ำสวนทุเรียน 2) กลุ่มเกษตรปำล์มน้ ำมัน   
3) กลุ่มเกษตรปลูกพืชผกั 4) กลุ่มท ำสวนมะพร้ำว 

11 

 

เขต 5 ราชบุรี  
พื้นที่ด าเนินการ 2 จังหวัด 4 อ ำเภอ 22 ต ำบล  
กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน 315 คน ประกอบด้วย  
1) กลุ่มเกษตรท ำนำ 2) กลุ่มเกษตรไร่อ้อย                 
3) กลุ่มเลี้ยงวัวไล่ทุ่ง 4) กลุ่มท ำตุ๊กตำ                         
5) กลุ่มรับจ้ำงท ำเกษตร 6) กลุ่มล้ำงขวดน้ ำปลำ 

5 

 

12 

 

11 

 

1 

3 
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 ผลการวิเคราะหค์วามเส่ียงจากการท างาน 

โดยใช้ แบบประเมินความเส่ียงจากขัน้ตอนการท างาน (JSA : Job Safety Analysis) 

และแบบส ารวจเพือ่ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีบ้านอย่างปลอดภยั (WISH : Work Improvement for Safe Home) 

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มอาชีพ วิธีการ/แนวทางการจดัการหรอืลดความเส่ียง กลุ่มอาชีพ 

1.ด้านการยศาสตร ์

1. การท างานในท่าทางเดมิเวลานาน ๆ เช่น    

    การเดนิตามรถไถ  

2.การบดิเอีย้วตวัในการหยบิ-จบั วสัดุสิง่ของ  

3.การแบกสิง่ของทีม่นี ้าหนกัมากเป็น  

   เวลานาน เช่น เครื่องพ่นยา 

1. หยุดพกัเพื่อเปลีย่นอริยิาบถ เป็นระยะ  

2. จดัท่าทางไม่ใหม้กีารเอือ้ม กม้ หรอืบดิตวัในการหยบิจบั  

   วสัดสุิง่ของ  

3. ยกของในท่าทีถู่กตอ้ง และมนี ้าหนกัไมม่าก หากมนี ้าหนกัมาก

เกนิไปใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยยก 

พืน้ท่ีเขต 1 เชียงใหม่ :กลุ่มอาชพีกลุ่มปลกู

ผกัและสมุนไพร , สวนสม้ , ท านา ,กลุ่ม

เฟอรน์ิเจอร ์, กลุ่มท าตะเกยีบไมเ้สยีบลกูชิน้  

1. การยนื นัง่ ขณะท างานเป็นเวลานาน เช่น  

   นัง่ถอดหญา้จะท าใหป้วดหลงั/บรเิวณคอ / 

   เอวและขาพบัน่อง  

2. การบดิเอีย้ว แขน ไหล่ หรอืเอือ้มมอื 

   ต่อเนื่องนานๆ การขบัรถเป็นเวลานานๆ 

   ท าใหป้วดหลงัสว่นบน แขน 

1.เปลีย่นพฤตกิรรมตนเองในการท างานเช่นหยุดหรอืผ่อนคลายเมื่อ

เกดิอาการเมื่อยลา้ 

2 ปรบัปรุงและจดัระเบยีบสภาพแวดลอ้มในสถานทีท่ างานของ

สมาชกิกลุ่ม 

พืน้ท่ีเขต 2 พิษณุโลก :ปลกูขา้วโพด ,ท านา 

,  พชืผกัสวนครวั, ไมด้อกไมป้ระดบัผกัไฮโดร

โปรนิค  ,ปลกูหอมแดง และเลีย้งววั ,

อุตสาหกรรมการท าตะเกยีบ/ไมเ้สยีบลกูชิน้, 

จกัสานไม่ไผ,่  ตดัเยบ็เสือ้ผา้/ ทอพรมเชด็เทา้

,ทอเสือ่กก  ผูข้บัขีร่ถสองแถวรบัจา้ง ,

มอเตอรไ์ซดส์ามลอ้รบัจา้ง ,งานขนขยะ และ

รบัซือ้ของเก่า 

1. การยกของหนกั  

2. การเอือ้มมอื ท่าทางฝืนธรรมชาต ิ

3. การกม้ๆ เงยๆ  

1. แบง่ชว่งเวลาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการท างาน ไมท่ างานใน

ท่าทางเดมิ ๆ ตดิต่อกนันานเกนิไป จดัใหม้กีารพกัระหว่างท างาน 

2. ใชร้ถเขน็ช่วยเมื่อตอ้งขนยา้ยสิง่ของทีม่นี ้าหนกัมากเกนิไป 

3. สรา้งความตระหนกัรูผ้ลกระทบต่อสขุภาพ และการปรบัท่าทาง

พืน้ท่ีเขต 11 สุราษฎรธ์านี : กลุ่มอาชพีปลกู

ผกั , สวนทุเรยีน ,สวนปารม์น ้ามนั, สวน

ยางพารา  
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ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มอาชีพ วิธีการ/แนวทางการจดัการหรอืลดความเส่ียง กลุ่มอาชีพ 

การท างานใหเ้หมาะสม 

1. ยกของหนกั  

2. หรอืกม้ๆ เงยๆ  

3.ท่าทางฝืนธรรมชาต ิการบดิตวั โยกตวั             

   เวลาขึน้ตน้ไม ้

1. ปรบักระบวนการท างาน เช่น ปรบัขนาดหน้ายางไม่สงูและต ่า

เกนิไป  หากในกรณีทีม่ยีางหน้าต ่ามาก ใหห้ยุดพกัเป็นระยะ เพิม่

จ านวนรอบในการยกน ้ายาง ไมย่กทเีดยีว การใชไ้มผ้กูตดิกบัมดี

กรดียางใหด้า้มยาวขึน้ ลดการแหงนหน้า คอ ในกรณีตดัยางหน้าสงู   

2. แบ่งช่วงเวลาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการท างาน ไม่ท างานใน

ท่าทางเดมิ ๆ ตดิต่อกนันานเกนิไป จดัใหม้กีารพกัระหว่างท างานให้

มกีารลุกเดนิ ผ่อนคลาย เพื่อยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ ลดอาการตงึ ปวด

เมื่อยตามร่างกายเป็นตน้ 

3. ใชอุ้ปกรณ์เสรมิ เช่น เกา้อี ้ในการรองนัง่ ลอ้ลาก 

พืน้ท่ีเขต 12 สงขลา : กลุ่มอาชพีจกัสานตน้

คลุม้ กา้นจาก กระจดู , กลุ่มท าแหอวน , 

กลุ่มท ากรงนกเขา , ตดัเยบ็เสือ้ผา้ ,ทอผา้ ,

ท ากลว้ยฉาบ , ท าเฟอรน์ิเจอร ์,สวนผลไม ้

สวนยางพารา ,ท านา ,รบัจา้งงานภาคเกษตร, 

ประมง เสรมิสวย ,มอเตอรไ์ซดร์บัจา้ง , พาย

เรอืรบัจา้ง 

2.ด้านกายภาพ 

1. อุณหภูมทิีร่อ้น แสงแดด สง่ผลใหเ้ป็น 

    อนัตรายต่อผวิหนงั และท าใหห้น้ามดื 

    เป็นลม 

สวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนั เช่น หมวก แว่นตา และเสือ้ผา้ทีม่ดิชดิ พืน้ท่ีเขต 1 เชียงใหม่ : กลุ่มอาชพีกลุ่มปลกู

ผกัและสมุนไพร , สวนสม้ , ท านา ,กลุ่ม

เฟอรน์ิเจอร ์, กลุ่มท าตะเกยีบไมเ้สยีบลกูชิน้ 

1. ความรอ้นจากแสงแดด  

2. เสยีงดงั จากเครื่องยนต ์ 

3.ฝุ่ น  

1. การใสห่มวก เสือ้ผา้มดิชดิ  และแว่นตากนัแดด 

2. การใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล เช่น ผา้ปิดปาก จมกู แว่นตา 

เอยีปลัก๊ ทองเทา้บูท้ ถุงมอื เป็นตน้  

พืน้ท่ีเขต 3 นครสวรรค:์ : เกษตรกรท านา,            

ปลกูผกั , ท ากา้นธปู , รบัจา้งภาคเกษตร  

1. ความรอ้นจากแสงแดด  

2. ความสัน่สะเทอืน  

3. เสยีงดงั จากเครื่องยนต ์ 

4. ตากฝน ความชืน้ 

1. สวมใสถุ่งมอืยางทีม่คีวามหนา และ ถอดถงึมอืทุก ๆ 1 ชัว่โมง

เพื่อผึง่มอืใหแ้หง้ , หมวกป้องกนัความรอ้น 

2. สวมใสก่างเกงสปอรท์เตอรใ์นการท างาน 

3. หยุดพกัเป็นระยะเพื่อใหก้ลา้มเน้ือไดม้กีารผ่อนคลาย 

พืน้ท่ีเขต 11 สุราษฎรธ์านี : กลุ่มประมง

พืน้บา้น ,กลุ่มอาชพีปลกูผกั , สวนทุเรยีน ,

สวนปารม์น ้ามนั, สวนยางพารา 



 
27  
 

ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มอาชีพ วิธีการ/แนวทางการจดัการหรอืลดความเส่ียง กลุ่มอาชีพ 

4. อบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัสขุอนามยัจากการท างาน

ดา้นสาธารณะสขุทางทะเล 

1. ความรอ้นจากแสงแดด  

2. ความสัน่สะเทอืน  

3. เสยีงดงั จากเครื่องยนต ์ 

4. ความชืน้  

5. ฝุ่ น ควนั 

1. การปรบัสภาพแวดลอ้มในงาน เช่น ปลกูตน้ไมต้ามคนันา เพือ่ไว้

หยุดพกัในช่วงทีม่แีดดแรง และเมื่อยลา้  

2. สวมใสแ่ว่นตากนัแดด  

3. การท าหลงัคาเรอื 

4. การใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล เช่น ผา้ปิดปาก จมกู แว่นตา    

    เอยีปลัก๊ ทองเทา้บูท้ ถุงมอื เป็นตน้  

พืน้ท่ีเขต 12 สงขลา : กลุ่มอาชพีจกัสานตน้

คลุม้ กา้นจาก กระจดู , ก่อสรา้ง ,               

ท ากรองนกเขา ,  สวนยางพารา,ท านา ,ท า

เฟอรน์ิเจอร,์ประมง,  ตดัเยบ็เสือ้ผา้,ทอผา้ ,

มอเตอรไ์ซดร์บัจา้ง 

 

1. เชือ้โรคและฝุ่ นฝ้ายในระบบทางเดนิหายใจ 1. ท าความสะอาดบา้นเชด็ปัดกวาดฝุ่ นฝ้ายตามซอกผนงั 

    หอ้งท างาน 

2. จดัวางชิน้สว่นตุ๊กตาโดยการใสก่ล่องพลาสตกิใหเ้รยีบรอ้ม   

   ป้องกนัการฟุ้งกระจายฝุ่ นและป้องกนัสตัวม์พีษิซุกตวัหลบ 

   ซ่อนในกองชิน้สว่น 

3. ใสห่น้ากากทีป้่องฝุ่ นขนาดเลก็เขา้สูจ่มกู ปาก  

4. ซกัหน้ากากทุกวนัและตากใหแ้หง้กลางแสงแดดป้องกนัเชือ้รา 

5. ลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ก่อนหยบิ จบั อาหารและเครื่องดื่ม 

พืน้ท่ีเขต 5 ราชบุรี : รบังานมาท าทีบ่า้น 

(ตุ๊กตา) 

3.ด้านสารเคมี 

1. การใชส้ารเคมโีดยไมม่กีารป้องกนั  

2. การสมัผสัสารเคมโีดยตรง  

    (ไม่สวมถุงมอืป้องกนั)  

3. การใสเ่สือ้ผา้ไม่มดิชดิ 

1. ใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลใหเ้หมาะสมในขณะใชส้ารเคม ี  

เช่น ผา้ปิดจมกู ปาก แว่นตา ถุงมอื รองเทา้ ชุดคลุม เป็นตน้  

2. ปรบัเปลีย่นมาใชส้ารชวีภณัฑ ์ทดแทนการใชส้ารเคมใีนการ

ก าจดัศตัรพูชื  

พืน้ท่ีเขต 1 เชียงใหม่ : กลุ่มอาชพีกลุ่มปลกู

ผกัและสมุนไพร , สวนสม้ , ท านา  
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ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มอาชีพ วิธีการ/แนวทางการจดัการหรอืลดความเส่ียง กลุ่มอาชีพ 

3. จดัเกบ็สารเคมใีหม้ดิชดิและสะดวกต่อการใชง้านทุกครัง้ 

4. หลงัการฉีดพ่นสารเคมตีอ้งอาบน ้าสระผมทนัท ี

5. ซกัเสือ้ผา้แยกออกจากเสือ้ผา้ทีใ่สใ่นชวีติประจ าวนั เพื่อป้องกนั  

    การปนเป้ือน 

1. อนัตรายจาการสมัผสั/ใชส้ารเคมโีดยไม่ไดม้ี

การสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนั  

2. การสดูดมไอระเหย หรอืกลิน่จากสารเคม ี 

3. ควนัจากท่อไอเสยี 

1. การจดัหาและสวมใสอุ่ปกรณ์เพื่อการป้องกนัตนเองในขณะ 

    ท างานใหค้รบ 

2. ท าเงื่อนไขขอ้ตกลงและจดัหาเพื่อสวมใสอุ่ปกรณ์เพื่อการ 

   ป้องกนัตนเองเพื่อปรบัเปลีย่นตนเองใหป้ลอดภยัเพื่อรบังาน 

   จากกลุ่ม 

พืน้ท่ีเขต 2 พิษณุโลก : ปลกูขา้วโพด ท านา 

พชืผกัสวนครวั ไมด้อกไมป้ระดบัผกัไฮโดร

โปรนิค  ปลกูหอมแดงและเลีย้งววั งานขน

ขยะและรบัซือ้ของเก่า 

1. การสมัผสัสารเคม ีจากยาฆา่หญา้                   

   และฆา่แมลง 

1. การจดัหาและสวมใสอุ่ปกรณ์เพื่อการป้องกนัตนเองในขณะ 

   ท างานใหค้รบ 

2. เปลีย่นพฤตกิรรมตนเองในการท างานเช่นหยุดหรอืผ่อนคลาย 

    เมื่อเกดิอาการเมื่อยลา้ 

3. หลกีเลีย่งหรอืสมัผสัแหล่งทีม่าของการสมัผสัของสารเคม ี

    อนัตราย 

4. จดัเกบ็สารเคมใีหม้ดิชดิและสะดวกต่อการใชง้านทุกครัง้ 

5. หลงัการฉีดพ่นสารเคมตีอ้งอาบน ้าสระผมทนัท ี

6. ซกัเสือ้ผา้แยกออกจากเสือ้ผา้ทีใ่สใ่นชวีติประจ าวนั เพื่อป้องกนั 

    การปนเป้ือน 

พืน้ท่ีเขต 5 ราชบุรี : เกษตรกรท านา,สวน

ผลไม,้สวนผกั,ไร่ออ้ย,มนัส าปะหลงั 

1. การสมัผสัสารเคมจีากยาฆา่หญา้ 

    และฆา่แมลงฯ ทีไ่มถู่กตอ้งโดยไม่สวมใส่  

1. ใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลใหเ้หมาะสมในขณะใชส้ารเคม ีเช่น  

    ผา้ปิดจมกู ปาก แว่นตา ถุงมอื รองเทา้ ชุดคลุม เป็นตน้  

พืน้ท่ีเขต 11 สุราษฎรธ์านี : กลุ่มอาชพีปลกู

ผกั , สวนทุเรยีน ,สวนปารม์น ้ามนั, สวน
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ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบักลุ่มอาชีพ วิธีการ/แนวทางการจดัการหรอืลดความเส่ียง กลุ่มอาชีพ 

    อุปกรณ์ป้องกนั  

2. การเกบ็รกัษาทีไ่ม่ปลอดภยั  

3. การปฏบิตัตินหลงัจากการสมัผสัสารเคม ี 

2. ปรบัเปลีย่นมาใชส้ารชวีภณัฑ ์ทดแทนการใชส้ารเคมใีนการ 

    ก าจดัศตัรพูชื  

3. จดัเกบ็สารเคมใีหม้ดิชดิและสะดวกต่อการใชง้านทุกครัง้ 

4. หลงัการฉีดพ่นสารเคมตีอ้งอาบน ้าสระผมทนัท ี

5. ซกัเสือ้ผา้แยกออกจากเสือ้ผา้ทีใ่สใ่นชวีติประจ าวนั เพื่อป้องกนั 

    การปนเป้ือน 

6. การตรวจสารพษิในเลอืดเกษตรกร ใหเ้กดิการความตระหนกั 

    เพิม่ขึน้ 

ยางพารา 
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เอกสารอ้างอิง 

 

  

 

แนวทางการพฒันาอาสาสมคัรอาชีวินามยั  
ชดุความรู้ท่ี 3    

 
คู่มือ :  การปรบัปรงุสภาพการท างานท่ีบ้าน 
 (Work Improvement for Safe Home : WISH) 

การวิเคราะหง์านเพ่ือความปลอดภยั  
(Job Safety Analysis : JSA) 

 

รวบรวมและประมวลจาก : 

 คู่ มือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้ท างานหัตถกรรมและ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม โดย นายแพทยส์รุจริต สนุทรธรรมและคณะ 

 เอกสารการอบรมการปรบัปรงุสภาพการท างานในสถานประกอบการขนาดเลก็  

(Work Improvement in Small Enterprises : Wise) ฝ่ายการยศาสตร ์สถาบนั

ความปลอดภยัในการท างาน กระทรวงแรงงาน 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกนั                
โรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถ่ิน  ส าหรบักลุ่มแรงงานนอกระบบ  : 
 ธนัวาคม 2563 
o เขต 1  เชียงใหม่   (โดยมหาวิทยาลยัแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ)  
o เขต  2  พิษณุโลก   
o เขต 3  นครสวรรค ์   
o เขต 5  ราชบรุี   
o เขต 11  สรุาษฎรธ์านี 
o เขต 12 สงขลา       

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกนั                
โรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถ่ิน  ส าหรบักลุ่มแรงงานนอกระบบ  
สมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน : กมุภาพนัธ ์2564        
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สมาคมวิถีทางเลือกเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (SADA) 
โครงการเชียงใหมวิ่วเพลส 2 อาคาร B-04 หมู่ท่ี 1 ถนนมหิดล 

ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงใหม ่50100 

โทรศพัท/์โทรสาร : 053 200 208 

E-mail : sadathai.org@gmail.com 

Website : www.sadathai.org 

Facebook :sadathailand 


