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บทนำ
กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินโครงการ วัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข ภายใต้นโยบายลดโรค เพิ่มสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร
วัยทำงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ให้ปลอดภัยจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีสุขภาพจิตดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็ นไปตาม
วัต ถุประสงค์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามั ย
กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัย และวิสาหกิจชุมชน ได้จัดทำ
เกณฑ์การพัฒนา “วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข พ.ศ. 2556” โดยพัฒนาจาก
แนวคิด Healthy Workplace ของ WHO ค.ศ.2008 และส่วนหนึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑ์การประเมิน
“สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” (Healthy Workplace) ของกรมอนามัย พ.ศ.2545 และนำมา
ปรับใช้กับวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการดำเนินงานโครงการฯ
ดังนัน้ กรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงได้จดั ทำ แนวทางการดำเนินงาน “วิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”ขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถดำเนินการเป็น วิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

								

คณะผู้จัดทำ
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นิยาม
วัยทำงาน หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี
วิสาหกิจชุมชน หมายถึง
		
1) กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกับ และรวมตัวกับประกอบกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว
ชุมชนและระหว่างชุมชน (อ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548)
		
2) ชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจกรรม มีสถานที่ทำงานร่วมกัน ณ เวลาเดียวกัน
ปลอดโรค หมายถึง วิสาหกิจชุมชนมีดำเนินการด้านการป้องกันหรือควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัม พฤกษ์ อั ม พาต โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด โรคมะเร็ ง )
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ โรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงาน
เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค และอุบัติเหตุจราจร เช่น การรับประทานอาหารที่มีผลเสีย
ต่อสุขภาพ การออกกำลังกายน้อย การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์
เป็นต้น
ปลอดภัย หมายถึง วิสาหกิจชุมชนมีการป้องกันอุบตั เิ หตุจากการทำงาน ทัง้ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดคิดขณะทำงานหรือช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการบาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพ ตาย
หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งหลักๆ มี 2 สาเหตุ คือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพ
การทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความปลอดภัย ทั้งในด้านอาคาร สถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ และ
สภาพแวดล้อมใน การจัดการป้องกันและมีมาตรการการทำงานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่อง
มลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน สารเคมี น้ำเสีย และมูลฝอย รวมถึงการจัดพื้นที่
กายใจเป็นสุข หมายถึง วิสาหกิจชุมชนที่ มี ก ารพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและกิ จ กรรมสนั บ สนุน
ส่งเสริม สุขภาพจิต และสร้างคุณค่าให้กับพนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี
ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก คือ มีสภาพจิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษา
สัมพันธภาพกับผูอ้ นื่ ไว้ได้อย่างราบรืน่ สามารถปรับตัว ทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะสิ่งแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม และลักษณะความเป็นอยู่ในการดำรงชีพ มีสมรรถภาพทางจิตใจ
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทำให้ใจเกิดภาวะสมดุล ตอบสนองความต้องการของตัวเอง
ในสังคมโลกทีก่ ำลังเปลีย่ นแปลงไปได้ โดยไม่มขี อ้ ขัดแย้งภายในจิตใจ มีศกั ยภาพทางจิตใจในสร้างความสุข
และความภาคภูมิใจในตนเอง
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แนวทางการดำเนิ น งาน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ขั้นตอนในการผลักดันและดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
1. ระดมคนหรือรวมพล เพื่อกำหนดนโยบายด้ า นการส่ ง เสริมสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บ อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารขององค์กร
พร้อมทั้งติดประกาศให้คนทำงานทุกคนรับทราบ
2. การจัดตั้งคณะทำงาน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ระหว่างองค์กรกับ
บุคคลากรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็นสถานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เช่น สนับสนุนให้
เกิดกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมต่างๆ เป็นต้น
3. ประเมินสถานการณ์หรือสำรวจความต้องการในประเด็นและกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน
4. จัดลำดับความสำคัญของความต้องการจากที่สำรวจ
5. วางแผนหรือพัฒนาแผนการดำเนินการ
6. ดำเนินการตามแผน เช่น จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรคและการบาดเจ็บ อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบริบทหรือขนาดของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น โครงการ 5 ส โครงการสถานที่ทำงานปลอดมลพิษ โครงการโรงงาน
สีขาว โครงการรณรงค์เพื่องดสูบบุหรี่ สุรา หรือสารเสพติด โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโครงการวางแผนครอบครัวหรือ อนามัยแม่และเด็ก โครงการทันตสุขภาพ
กิจกรรม 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ และสุรา) โครงการรักษ์หัวใจในที่ทำงาน
และโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในการทำงาน เป็นต้น
7. การติดตามหรือ ตรวจสอบหรือ และประเมิ น ผลการดำเนินงาน เช่น ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า มีการ
ดำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพ ธ์ เช่ น จำนวนวั น ลาที่ ล ดลง ความสนใจด้านสุขภาพ
ที่เพิม่ ขึน้ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการจัดสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ด้าน
อุบัติเหตุและปลอดภัย เป็นต้น หากพบปัญหา ต้องดำเนินการแก้ไขและทบทวนตลอดเวลา เพื่อให้เกิด
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
8. ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานหรือต่อยอด ขยายผล	
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ประโยชน์ที่วิสาหกิจชุมชนจะได้รับจากการดำเนินงานตาม
โครงการวิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
1. วิสาหกิจชุมชน
• เกิดภาพลักษณ์ที่ดขี องวิสาหกิจชุมชน ว่าเป็น วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข
• เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
• เพิ่มผลผลิตหรือช่วยลดต้นทุนในระยะยาว
2. สมาชิกกลุ่ม
• มีความสุขที่ได้ทำงานในวิสาหกิจชุมชนที่ดี มีความภาคภูมิใจในวิสาหกิจชุมชน
• มีความตั้งใจในการทำงาน ส่งผลให้ผลงานดี มีความมั่นคงหรือเพิ่มรายได้
3. สังคม
• ได้ชมุ ชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ลดภาระในการพึง่ พาภาครัฐรวมทัง้ ยังสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน ส่งผลดีต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
• มีการจ้างงานมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น
• เกิดความร่วมมือที่ดีและความสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
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แนวทางการดำเนิ น งาน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

กระบวนการดำเนินงาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
(Conceptual Framework)
1. รวมพล/ระดมคน
8. ปรับปรุง/
แก้ไข/ต่อยอด

2. จัดตั้งแกนนำ/
คณะทำงาน
พันธะสัญญา
ของผู้นำ

7. ประเมินผล

การมี
ส่วนร่วม
ของแรงงาน

จริยธรรม
และคุณค่า

3. ประเมิน
สถานการณ์

4. จัดลำดับ
ความสำคัญ

6. ดำเนินการ
5. วางแผน

หมายเหตุ : วิสาหกิจชุมชนควรได้รบั การแนะนำให้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดนีโ้ ดยมีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
หรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการพัฒนาและขอการรับรองวิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

แนวทางการดำเนิ น งาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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กระบวนการพัฒนาและขอการรับรอง
วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
เริ่มกระบวนการขอการรับรอง
วิสาหกิจชุมชนส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พี่เลี้ยงชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งแจกเอกสารเกณฑ์การพัฒนาและแนวทาง
การดำเนินงานของโครงการวิสาหกิจชุมชน ฯ
วิสาหกิจชุมชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนทำการตรวจประเมินด้วยตนเอง

ได้คะแนน
ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
ไม่ใช่
วิสาหกิจชุมชนวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
วิสาหกิจชุมชนดำเนินการ
แก้ไขและขอการสนับสนุน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช่

วิสาหกิจชุมชนยื่นคำร้อง
เพื่อขอการรับรองผ่าน สสจ.
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดับจังหวัดตรวจประเมิน
วิสาหกิจชุมชน
ได้คะแนน
ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
ไม่ใช่
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ระดับจังหวัดแจ้งผลการตรวจ
ประเมินและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงให้กับ
วิสาหกิจชุมชนทราบ
และดำเนินการต่อไป

ใช่

ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 60-79%

ใช่

ไม่ใช่
ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 80-89%

ใช่

ไม่ใช่
ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 90% ขึน้ ไป

ใช่

วิสาหกิจชุมชน
รับใบประกาศเกียรติคุณ
วิสาหกิจชุมชน
รับใบประกาศเกียรติคุณระดับดี
วิสาหกิจชุมชน
รับใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับดีเด่น

สสจ. ส่งวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับดีเด่นเข้ารับการพิจารณาใน ระดับประเทศ
คณะกรรมการตรวจประเมินระดับประเทศ
ตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชน
ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 80-89%

ใช่

ไม่ใช่

ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 90% ขึน้ ไป

ใช่

สิ้นสุดกระบวนการขอการรับรอง
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แนวทางการดำเนิ น งาน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

วิสาหกิจชุมชน
รับโล่เงิน
วิสาหกิจชุมชน
รับโล่ทอง

ส่วนที่ 1 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนขององค์กร การมีสว่ นร่วมของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน
1.1 การสนับสนุนขององค์กร
1.1.1 ผู้นำวิสาหกิจชุมชนประกาศทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนตามโครงการวิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ให้สมาชิกทุกคนทราบ
1.1.2 ผู้นำวิสาหกิจชุมชนมีการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมในการดำเนินโครงการฯ
1.1.3 มีการจัดประชุมสมาชิกหรือคณะทำงานเพื่อให้มีข้อตกลงร่วมกัน มีการชี้บ่ง และ
ประเมินสถานการณ์ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และนำผลที่ได้มาใช้ใน
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และมีการจัดสรรทรัพยากร (อย่างไรก็ตามต้องมีการดำเนินงาน
ให้ครบทั้ง 3 เกณฑ์การพัฒนาฯ)
1.2 การกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการฯ และการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามข้อ 1.1.3
1.2.1 ดำเนินการจัดทำโครงการหรือแผนปฏิบตั กิ ารหรือกิจกรรม โดยระบุผรู้ บั ผิดชอบโครงการฯ
หรือคณะทำงานตามความเหมาะสม
1.2.2 ปฏิบตั กิ ารตาม ข้อ 1.2.1 โดยทีโ่ ครงการหรือกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
1.3 การติดต่อสื่อสาร
1.3.1 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวให้สมาชิกกลุ่มรับทราบซึ่งกัน
และกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรมีการสื่อสารแบบสองทาง
1.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
1.4.1 เปิดโอกาสให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนเสนอความคิดเห็น ร่วมทำและร่วมประเมินผลการ
ทำงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง
1.5 การติดตามทบทวนและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
1.5.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินตามโครงการฯ
1.5.2 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการสรุปและแจ้งผลการดำเนินงานให้สมาชิกกลุ่มรับทราบ
1.5.3 ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ นำข้อมูลการประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีต่ อ้ งการพัฒนา
1.6 การใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน
1.6.1 จัดคณะผู้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับชุมชนและสร้างกิจกรรม
สัมพันธ์ร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นเพื่อให้เห็นผลเสียและผลกระทบทางด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการดำเนิ น งาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงานปลอดโรค
2.1 การบันทึกข้อมูลสุขภาพ
2.1.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อประสานงานเจ้ า หน้ า ที่ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล
หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบให้เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อจัดเก็บ บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น
โรคประจำตัวและประวัติการเจ็บป่วยทั่วไป การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับงานและพฤติกรรมสุขภาพ เช่น
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น
2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานเมื่อเกิดปัญหาหรือภัยสุขภาพของสมาชิกให้แก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบ
2.2 การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
2.2.1 สนับสนุนให้สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น การเข้า
รับบริการตรวจสุขภาพกับสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ เป็นต้น
2.2.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง เช่น ตรวจการได้ยิน
ในงานที่มีเครื่องจักรเสียงดัง เป็นต้น
2.2.3 สนับสนุ น ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ การคั ด กรองความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ เช่ น
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.4 จั ด สวัสดิการด้านสุ ข ภาพตามความเหมาะสม เช่ น การได้ รั บ วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่
วัคซีน ป้ อ งกั น หั ด เยอรมัน เป็นต้น
2.3 การให้ความรู้ภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
2.3.1 ผู้รับผิดชอบประสานเจ้ า หน้ า ที่ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลหรื อ หน่ ว ยงาน
สาธารณสุ ข ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ส มาชิ ก โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น บรรยาย อบรม
จัดบอร์ดนิทรรศการ ฝึกปฏิบัติการ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
2.4 การให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันควบคุมโรค การให้บริการรักษาเบื้องต้นและการส่งต่อ
2.4.1 ผู้รับผิดชอบประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือหน่วยงานสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบหรื อ จั ด หาข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ค ำแนะนำปรึ ก ษาในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เช่ น
การปฏิ บั ติ ตั ว
2.4.2 มีการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หรื อ มี กิ จ กรรมเพื่ อ
ปรั บ เปลี่ยนพฤติ ก รรมภายในกลุ่มสมาชิก
2.4.3 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบประสานงานกั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบลหรื อ หน่ ว ยงาน
สาธารณสุขที่รับผิดชอบเพื่อติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการแนะนำและการรักษา
อย่างต่อเนื่อง
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2.5 กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด
2.5.1 สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น มีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่
ทำงาน (อ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535) การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และสิง่ เสพติดตากฎหมายกำหนด (อ้างอิงตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551) และมีการรณรงค์ด้านกิจกรรมลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด เป็นต้น
2.5.2 จัดสถานที่ทำงานให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด
2.5.3 สนับสนุนเพื่อช่วยบำบัดผู้ติดยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้น) สุรา สิ่งเสพติด เช่น ชักชวนหรือ
จัดให้มีการจับคู่เพื่อเลิกบุหรี่ สุรา ส่งปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (โทร.1600)
หรือส่งต่อสถานบริการสุขภาพเพื่อเลิกบุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด
2.6 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ
2.6.1 ผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือประสานงานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการส่งเสริมโภชนาการแก่สมาชิก
2.6.2 ส่งเสริมหรือรณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ เช่น
		
1) การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร
		
2) การติดป้าย เช่น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” “ชิมก่อนเติม”
		
3) เน้นการดื่มน้ำเปล่า ลดการดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่มีรสหวาน
		
4) สนับสนุน ให้ รั บ ประทานผลไม้ ที่ ไ ม่ ห วานแทนการรั บ ประทานขนมหวานหรื อ
ขนมขบเคี้ยว
2.6.3 ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
		
1) การรับประทานอาหารสุขภาพ หรือมีเมนูสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและ
ผลไม้รสไม่หวาน
		
2) งดการใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น อั น ตรายในการประกอบอาหาร ได้ แ ก่ สารฟอกขาว
ฟอร์มาลีน สารกำจัดศัตรูพืช สารกันรา สารบอแรกซ์ น้ำมันทอดซ้ำ
		
3) ลดการใช้เครื่องปรุงรส/ผงชูรส 	
2.7 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
ส่ ง เสริ ม สนับสนุนการออกกำลั ง กายของกลุ่ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม เช่ น จั ด กิ จ กรรม
ออกกำลังกายภายในกลุ่มอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ หรือมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ อ
และข้ อ ต่ อ ก่อน ระหว่าง หรือหลังการทำงานทุกวัน

แนวทางการดำเนิ น งาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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2.8 กิจกรรมส่งเสริมการลดอุบัติเหตุจราจร
2.8.1 สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุจราจร เช่น รณรงค์ให้มีการสวม
หมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร

ส่วนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานปลอดภัย
3.1 บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน
3.1.1 กรณีมีการเกิด อุบัติการณ์ (Incident) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเป็นเหตุ
นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) หรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) อุบัติเหตุ (Accident) คือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิด
ขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิตหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินสภาพแวดล้อมหรือ
สาธารณชน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุ หรือเกือบได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมหรือสาธารณชน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทำงานต้ อ งมี ก ารสอบสวนอุ บั ติ ก ารณ์
อุบัติเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบตั เิ หตุ และจัดทำบันทึกการสอบสวน ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
		
1) ชื่อผู้ประสบเหตุ
		
2) วันและเวลาที่เกิดเหตุ
		
3) สถานที่เกิดเหตุหรือแผนกที่เกิดเหตุ
		
4) หน้าที่หรือลักษณะการทำงานของผู้ประสบเหตุ
		
5) ลักษณะและความรุนแรงของการบาดเจ็บ
		
6) สาเหตุของการเกิดเหตุ (การกระทำทีไ่ ม่ปลอดภัยหรือสภาพการทำงานทีไ่ ม่ปลอดภัย)
		
7) แนวทางการแก้ไขและป้องกัน
		
8) แนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
(ดูตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ค เรื่อง แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน)*
3.2 อาคารสถานที่
การดำเนินกิจกรรม 5ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างสุขนิสัย) ซึ่งเป็นพื้นฐานการ
ดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของสถานที่ โดยรวมไปถึงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี
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3.2.1 จัดให้มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบและ
การเก็บรักษาตามมาตรฐาน 5ส
3.2.2 ดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบในเรื่อง 5ส ที่ชัดเจน
3.2.3 ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.3 บริเวณที่จำหน่ายอาหารหรือรับประทานอาหาร และการบริการน้ำดื่ม น้ำใช้
3.3.1 จัดให้มีสถานที่รับประทาน เตรียมปรุงและประกอบอาหารที่สะอาด เป็นระเบียบและ
จัดเป็นสัดส่วน โดยต้องไม่อยู่รวมในบริเวณที่ทำงาน
3.3.2 จัดให้มีอ่างหรือที่ล้างมือ พร้อมสบู่ ที่มีจำนวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ
3.3.3 จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
3.3.4 ผู้สมั ผัสอาหารต้องได้รบั การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยมีการตรวจสอบโรคต่างๆ
เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
3.3.5 ดำเนินการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลสถานทีจ่ ำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง
3.3.6 จัดให้มนี ำ้ ดืม่ ทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานน้ำดืม่ สำหรับบริการผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
สำหรับการใช้ในแต่ละวัน และต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยลักษณะการจัดบริการน้ำดื่ม ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน
3.3.7 ในกรณีที่มีร้านอาหารต้องมีการตรวจประเมินสภาพการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือรับประทานอาหาร โดยใช้แบบสำรวจตรวจร้านอาหารหรือโรงอาหาร ตามข้อกำหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย (ดูตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ค เรื่อง แบบตรวจแผงลอย
จำหน่ายอาหาร แบบตรวจร้านอาหารและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร)*
3.4 ห้องน้ำ ห้องส้วม
3.4.1 จัดให้มีห้องส้วมและสุขภัณฑ์ สภาพดี สะอาด พื้นห้องแห้งหรือไม่เฉอะแฉะ มีการ
ระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่นเหม็ น มี เ ครื่ อ งใช้ แ ละสิ่ ง อำนวยความสะดวก รวมทั้ง
มีการแยกห้องน้ำชายและหญิง
3.4.2 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุ ข ลั ก ษณะ
เป็นประจำทุกวันและมีระบบควบคุมตรวจตรา

*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี
แนวทางการดำเนิ น งาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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3.5 การทำงานที่ปลอดภัย
การทำงาน อาจมีการทำงานกับเครื่องจัก รหรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี อั น ตราย เช่ น ความคม
ของวัสดุ มี เ สี ย งดั ง มี จุ ด หมุ น จุ ด หนี บ จุ ด ตั ด ของเครื่ อ งจั ก ร นอกจากการติ ด ตั้ ง อุปกรณ์ป้องกัน
ทีเ่ ครือ่ งจักรแล้ว การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะช่วยให้เกิดการป้องกันการได้รั บ
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
เหมาะสม เพียงพอกับลักษณะความเสี่ยงของงานประเภทต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ทั้งนี้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลควรเป็นไปตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่ อ ง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ 2554 และ
กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
(หมวด 4)
3.6 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้
3.6.1 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมืออย่างครบถ้วนตามลักษณะ
ความเสี่ยงของเครื่องจักร เช่น การ์ดนิรภัยหรือฝาครอบนิรภัยในส่วนที่เคลื่อนไหวหรืออุปกรณ์ส่งถ่าย
กำลังของเครื่องจักร อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถหยุดการทำงานของเครื่องจักรขณะที่อวัยวะต่างๆ ของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านยังอยูใ่ นส่วนที่อันตราย เป็นต้น
3.6.2 มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องมือ เครื่องจักร เป็น
อย่างดี หากพบการชำรุดต้องซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานก่อนเริม่ ใช้เสมอ (ดูตวั อย่างเอกสารในภาคผนวก ค
เรื่อง แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครือ่ งจักร)*
3.7 ระบบไฟฟ้า
3.7.1 มีแผนผังวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
3.7.2 มีการต่อสายดินของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือมีระบบป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้ารั่วอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3.7.3 มีการเดินสายไฟอย่างเป็นระเบียบ
3.7.4 มีแผนหรือกำหนดการการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอและมีการปฏิบัติ
อย่างครบถ้วน
3.7.5 มีการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้ า โดยผู้ ที่ มี ค วามชำนาญและเฉพาะทาง
เป็นประจำทุกปี เช่น ช่างไฟฟ้า เป็นต้น
3.7.6 มีการจัดทำเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าหรือห้ า มเข้ า ใกล้
อย่างชัดเจน
*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี
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3.7.7 มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut หรือ Breaker) และต้องมีการตรวจสอบเพื่อ
ให้พร้อมทำงานอยู่เสมอทั้งนี้การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย นั้นควรเป็นไปตาม กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนด
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554
3.8 การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.8.1 มีแผนป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภั ย อย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์อักษร โดยทำงานหรือ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น หน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ โดยแผนต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
		
1) แผนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ (การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย)
		
2) แผนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุ (การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ)
		
3) แผนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุ (การเยียวยา การบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู ทุพพลภาพ)
3.8.2 มีการฝึกซ้อมตามแผนหรือแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง โดย ต้องมีการบันทึกผลการฝึกซ้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
		
1) ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
		
2) ที่อยู่
		
3) จำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น
		
4) รายการการฝึกดับเพลิง
		
5) รายการการฝึกซ้อมหนีไฟ
		
6) ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ
		
(ดูตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ค เรื่อง แนวการจัดทำแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย)*
3.8.3 มีอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย อย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมกั บ ประเภทของ
เชื้อเพลิงและขนาดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอและติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก
3.8.4 จัดให้มีทางออกทุกชั้นอย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพสมาชิกทั้งหมดออกจาก
ที่ทำงานออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาที โดยปลอดภัย
3.8.5 เส้นทางหนีไฟ จะต้องติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไม่มีสิ่งของกีดขวาง หรือในกรณี
จะทำเป็นประตูหนีไฟ ประตูต้องไม่มีลักษณะเป็นประตูเลื่อนแนวดิ่ง ประตูม้วน และประตูหมุน
*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี
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3.8.6 ให้ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เห็นได้เด่นชัดเจนนำจากบันไดสู่ทางออกภายนอก
โดยทางออกสุดท้ายต้องไปสูบ่ ริเวณทีป่ ลอดภัย เช่น ถนน สนาม เป็นต้น
ทั้งนี้ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟควรเป็นไปตาม กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
3.9 แสงสว่าง
3.9.1 ควรจัดให้มีความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและเฉพาะจุด เพื่อให้มีความ
สว่างเพียงพอสำหรับงานแต่ละประเภท เช่น การเพิม่ แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากขึน้ และทำความสะอาด
ช่องแสงหรือกระจก การจัดให้มีดวงไฟ หลอดไฟเพื่อเพิ่มความเข้มของแสงสว่าง เป็นต้น
3.9.2 สังเกตสภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้มของแสงสว่าง หากพบว่าไม่เหมาะสม
เช่น มองไม่เห็นรายละเอียดของชิ้นงาน เป็นต้น ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ทัง้ นี้ควรอ้างอิงการจัดให้มีระดับความเข้มของแสงสว่างให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงแรงงาน
เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
3.10 การระบายอากาศ
3.10.1 การจัดระบบระบายอากาศในอาคารให้มีคุณภาพอากาศที่ดีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อ
อุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน คือ ไม่ควรให้อุณหภูมิของร่างกายของลูกจ้างสูงเกินกว่า 38 องศา
เซลเซียสและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในอาคาร หากพบว่ามีคุณภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม
เช่น ร้อนเกินไป เย็นเกินไป เป็นต้น ต้องมีการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม เช่น การจัดมุมพักผ่อน
การจัดน้ำดื่มเพื่อช่วยชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกาย การหมุนเวียนการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
3.10.2 ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของไอระเหยสารเคมี สารเคมีอันตราย งานเชื่อม ความร้อน
หรือสิ่งอื่นใดที่เมื่อเกิดการระเหยและฟุ้งกระจายแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับสัมผัส ต้องจัดให้มีการ
ระบายอากาศที่เหมาะสม โดยต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อทำการระบายอากาศแล้ว ความเข้มข้นของไอระเหย
หรือสิ่งนั้นๆ ต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอกด้วย โดยอาจใช้วิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้
		
1) การใช้การระบายอากาศแบบวิธีธรรมชาติ (Natural ventilation) เช่น การเปิด
ประตู หน้าต่างและช่องเปิดต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มการระบายอากาศ เป็นต้น
		
2) การใช้การระบายอากาศแบบวิธีกล (Mechanism ventilation) เช่น ระบบดูด
ระบายอากาศเฉพาะที่ เป็นต้น
		
3) วิธีอื่นๆ เช่น การย้ายแหล่งกำเนิดความร้อน ควัน ไอระเหยสารเคมีหรืองานเชื่อม
ฯลฯ ออกจากสถานที่หรือสร้างฉากกั้น เป็นต้น
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3.11 เสียงหรือความสั่นสะเทือน
3.11.1 จัดให้มีการควบคุ ม ระดั บ เสี ย งที่ ส มาชิ ก ได้ รั บ ในแต่ ล ะวั น มิ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน เช่น การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน เป็นต้น
3.11.2 ควรมี ก ารควบคุ ม หรื อ จั ด การความสั่ น สะเทื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ เวณที่ ท ำงาน เช่น
ความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
3.12 สารเคมี
3.12.1 ต้องทำการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย โดยต้องมีการจำแนก
ประเภทสำหรับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมกับลักษณะความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่านั้น เช่น
เก็บให้ห่างจากที่รับประทานอาหารและห้องพัก เก็บให้พ้นมือเด็ก การเก็บในที่ที่สามารถระบายอากาศ
ได้ดี ไม่สัมผัสความร้อนหรือแสงแดดโดยตรง เป็นต้น
3.12.2 ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของ ฝุ่นละออง ต้องจัดให้มีการระบายอากาศ หรือวิธีการ
จัดการอื่ น ๆ ที่ เ หมาะสม โดยต้องมั่นใจได้ว่า เมื่ อ ทำการระบายอากาศแล้ ว ความเข้ ม ข้ น ฝุ่ น ใน
บรรยากาศการทำงาน ต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภั ย กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง ต้ อ งไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย
3.12.3 สังเกตสภาวะการทำงานเกี่ยวกั บ ระดั บ ฝุ่ นอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าไม่เหมาะสม
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
3.12.4 ภาชนะบรรจุสารเคมีตอ้ งมีการติดฉลากสารเคมีบง่ ชีค้ รบถ้วนทุกชนิด โดยฉลากสารเคมี
ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
		
1) ชื่อสารเคมีหรือชื่อการค้า
		
2) รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย
		
3) ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
		
4) ข้อความแสดงข้อควรระวัง
		
5) ชือ่ ทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศั พ ท์ ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ จั ด จำหน่ า ยสารเคมี ห รื อ หมายเลข
โทรศัพท์ฉกุ เฉิน
3.12.5 ฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีให้มีขนาดที่เหมาะสมตามขนาดของภาชนะบรรจุ
และเห็นได้อย่างชัดเจน
3.12.6 ในกรณีแบ่งใช้หรือแบ่งถ่ายสารเคมี ต้องบรรจุในภาชนะทีแ่ ข็งแรงและไม่บรรจุในภาชนะ
อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นภาชนะบรรจุเครื่องดื่มหรืออาหาร และต้องมีฉลากสารเคมีบ่งชี้อย่างชัดเจน
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3.13 ขยะ
3.13.1 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่ทำด้วยวัสดุคงทน แข็งแรง อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม มีฝ าปิด
มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณขยะ
3.13.2 จัดให้มีการแยกขยะกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ขยะอันตรายจากขยะทั่วไป และแยกใส่
ภาชนะที่เหมาะสม
3.13.3 จัดให้มีการจั ด การขยะในวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยเก็บรวบรวมให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการเก็บขนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
3.14 การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
3.14.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุม ป้องกันสัตว์และแมลงนำโรค
3.14.2 มีการกำหนดมาตรการ วิธกี ารป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
3.14.3 ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน
3.15 น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล
3.15.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำเสี ย
ของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน โดยอาจเชือ่ มโยงกับระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.15.2 มีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกลู โดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดสิ่งปฏิกูล
ที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง ทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 4 แนวทางดำเนินงานกายใจเป็นสุข
4.1 กิจกรรมนันทนาการ
4.1.1 ผู้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมนันทนาการประเมินความต้องการของผู้ปฏิบัติงานด้าน
กิจกรรมนันทนาการ และครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการวางแผนจัด
กิจกรรม กำหนดรูปแบบ และระยะเวลา
4.1.2 มีจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ
ส่งเสริมความต่างๆ ตามแผนทีว่ างไว้ เพือ่ ผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมความสามัคคีของผูป้ ฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน หรือ ดำเนินการร่วมกับชุมชน เช่น เปิดเพลงผ่านเสียงตามสาย
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อออกกำลังกาย เล่นดนตรี การจัดการแข่งกีฬาระหว่างองค์กร การจัดงาน
รื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ
4.1.3 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น การสังเกต การใช้แบบสอบถาม และ
บันทึกการประเมิน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อไป
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4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
4.2.1 ผู้รับผิดชอบประเมินความต้องการของผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรม กำหนดรูปแบบ และ
ระยะเวลา
4.2.2 จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตของคนทำงาน เช่น
		
1) จัดห้องหรือสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจ
		
2) จัดสถานที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของ
วิสาหกิจชุมชนนั้นๆ
		
3) จัดสถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
4.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆ เช่น
		
1) การให้ความรู้สุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆ เช่น ติดโปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต เปิด
เสียงตามสาย การจัดอบรมโดยเชิญบุคลากรสาธารณสุขมาให้ความรู้
		
2) ควรมีการประเมินสุขภาพจิตอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เช่น การประเมินความเครี ยด
การประเมินภาวะซึมเศร้า การประเมินการติดแอลกอฮอล์ การประเมินความสุข การประเมินความ
เข้มแข็งทางใจ (ดูตวั อย่างแบบประเมินในภาคผนวก ค เรือ่ ง แบบประเมินความเครียด แบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้า แบบประเมินการติดแอลกอฮอล์ แบบประเมินความสุขและแบบประเมินความเข้มแข็ง
ทางใจ)* หรือใช้แบบประเมินความเครียดอื่นๆ ของกรมสุขภาพจิต
		
3) มีการบันทึกข้อมูลผลการประเมินความเครียด ภาวะซึมเศร้า การติดแอลกอฮอล์
ความเข้มแข็งทางใจ แบบประเมินความสุข ของผู้ปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม
		
4) มีก ารประสานและส่ ง ต่ อ ไซโคโซเชี ย ล คลี นิ ก (Psychosocial Clinic) ใน
โรงพยาบาลชุ ม ชน (ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาที่ ต้ อ งการได้ รั บ คำปรึ ก ษา เช่ น มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ติ ด สุ ร า
มี ปั ญ หาความเครียด)
		
5) มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเรื่องการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323
สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการรับการปรึกษา และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
หมายเลข 1667
4.3 กิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว
4.3.1 ผู้รบั ผิดชอบประเมินความต้องการของผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการเห็นคุณค่าของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านและครอบครัว สร้างความมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรม
กำหนดรูปแบบ และระยะเวลา
4.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เช่น
*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี
แนวทางการดำเนิ น งาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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1) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น เงิน รางวั ล สำหรั บ ผู้ปฏิบัติงานที่ขยันและ
ทุ่มเทให้กับวิสาหกิจชุมชน มีสวัสดิการ มีเงินช่วยเหลือ ทุนเรียนดีสำหรับบุตรผู้ปฏิบัติงาน การจัด
ทัศนศึกษา เป็นต้น
		
2) มอบรางวัลหรือเกียรติบัตร ติดประกาศเชิดชูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของผู้ปฏิบัติง าน
แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานดีตามสมรรถนะการทำงาน
		
3) เปิด โอกาสและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเขี ย นโครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ
สร้างสรรค์ เพื่อของบประมาณของหน่วยงาน เช่น โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โครงการปลูกป่า โครงการ
ช่วยเด็กกำพร้า ฯลฯ
		
4) กำหนดให้มีวัน “เพราะเราเป็ น ครอบครั ว เดี ย วกั น ” สำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
วิสาหกิจชุมชน และครอบครัว ปีละ 1 ครั้ง
		
5) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือดูงานวิสาหกิจชุมชนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จในเรื่อง
ความสุข
4.3.3 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการจั ด กิ จ กรรมโดยการใช้ แ บบสอบถาม และบั น ทึ ก การ
ประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อไป
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ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก

เกณฑ์การพัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”
ส่วนที่ 1 การสนั บ สนุ น ขององค์ ก ร การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน การใส่ ใจต่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่ง แวดล้ อ มระหว่างองค์กรและชุมชน
เรื่อง/กิจกรรม
1.1 การสนับสนุนขององค์กร

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1

1.2 การกำหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ และการจัดตั้ง
แกนนำ
1.2.2

เกณฑ์การพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบาย
นำไปสู่ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”
พร้อมทัง้ เขียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรและประกาศให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ทุกคนรับทราบ
มีการสร้างค่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วม ในการดำเนินโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา วางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรสำหรับดำเนินการ
มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่พนักงาน
มีผรู้ บั ผิดชอบหลักในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
มีการจัดตั้งแกนนำโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยมีผู้ปฏิบัติงานร่วมเป็นคณะ
ทำงาน พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.3 การติดต่อสื่อสาร

1.3.1 มีการกำหนด และเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรเป็นกระบวนการสื่อสารแบบ
2 ทาง

1.4 การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน

1.4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม
ในกิจ กรรมของโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข อย่างต่อเนื่อง

1.5 การติดตามทบทวนและ 1.5.1 ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผลเพื่อการพัฒนาการ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา
ดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข ในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการ
ตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ์
1.6 การใส่ใจสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมระหว่าง
องค์กรและชุมชน

1.6.1 มีความตระหนัก ใส่ใจ รับผิดชอบร่วมกันระหว่างองค์ ก รและ
ชุ ม ชนในการดำเนิ น งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพการป้ อ งกั น
ควบคุมโรค ลดมลพิษและจัดการให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ
แนวทางการดำเนิ น งาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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ส่วนที่ 2 เกณฑ์ปลอดโรค
เรื่อง/กิจกรรม
เกณฑ์การพัฒนา
2.1 การบันทึกข้อมูลสุขภาพ 2.1.1 มีข้อมูล/ทะเบียนสุขภาพของพนักงานรายบุคคลที่เกี่ยวข้ อ ง
กับประเด็นต่อไปนี้
• ประวัติการสูบบุหรี่
• ประวัตกิ ารเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
• การได้รบั การตรวจสุขภาพ หรือการตรวจคัดกรองโรคทีส่ ำคัญ
• การได้รับวัคซีนที่จำเป็น
2.1.2 มีการบันทึกเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ของพื้นที่
เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย เท้าช้าง โรคฉี่หนู โรคชิคนุ กุนยา
โรคอุจจาระร่วงรุนแรง โรคหัด ฯลฯ
2.1.3 มีบันทึกการเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่ไม่ใช่เกิดจาก การทำงาน
เช่น การเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนของพนักงาน
2.1.4 มีการลงทะเบียนผลการคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิต
โรคหัวใจและหลอดเลือด และการบาดเจ็บ
2.1.5 มีการนำข้อมูลสุขภาพมาวิเคราะห์ในการวางแผน การดำเนินงาน
2.2 การตรวจสุขภาพของ
พนักงาน

2.2.1 มีการจัดหรือสนับสนุนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้รบั บริการตรวจสุขภาพ
ทุกคน และมีการตรวจตามความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัส
ได้แก่
• การตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
• การคั ด กรองความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
2.2.2 มีการแจ้งผลการตรวจสุขภาพและสิทธิในการเข้าถึงบริการ
ตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน
2.2.3 มี ก ารจั ด ให้ พ นั ก งานได้ รั บ วั ค ซี น ที่ จ ำเป็ น และเหมาะสม
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เช่น MMR)

2.3 การให้ความรู้
ภายใต้โครงการ
สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข

2.3.1 มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุม
โรค การบาดเจ็บ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
เช่น โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจและหลอด
เลือด) โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง หัด ฯลฯ) การ
ออกกำลังกาย โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพช่องปาก บุหรี่/
สุรา อนามัยวัยเจริญพันธุ์ การจัดการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
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แนวทางการดำเนิ น งาน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การพัฒนา
2.3.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และด้านสุขภาพ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น

2.4 การให้คำปรึกษาเพื่อ
ป้องกันควบคุมโรค
การให้บริการรักษา
เบื้องต้นและการส่งต่อ

2.4.1 มี ก ารจั ด หรื อ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารให้ ค ำแนะนำปรึ ก ษาใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือการส่งต่อ
2.4.2 มีห้องพยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์/ห้องปฐมพยาบาล/
ตู้ ย าและชุ ด ปฐมพยาบาล/เครื่ อ งชั่ ง น้ ำ หนั ก /เครื่ อ งวั ด
ความดันโลหิ ต และที่ วั ด ส่ ว นสู ง พร้ อมทั้งมีการจดบันทึก
การรักษาและการใช้ยา (ตามมาตรฐานกำหนดของกระทรวง
แรงงานและตามขนาดของสถานประกอบการ)

2.5 กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่
สุรา และสิ่งเสพติด

2.5.1 มีนโยบายเกีย่ วกับการห้ามสูบบุหรี่ ดืม่ สุรา และสิ่งเสพติด
ในสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนด
2.5.2 ถ้ามีการจัดเขตสูบบุหรี่ ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
2.5.3 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การลด เลิกบุหรี่ สุรา และสิง่ เสพติด

2.6 กิจกรรมส่งเสริม
โภชนาการ

2.6.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ ให้มกี ารบริโภคอาหาร
ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนะบัญญัติ และลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค
2.6.2 สถานประกอบการทีม่ โี รงอาหาร ควรจัดหรือส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจำหน่ า ยอาหารสุ ข ภาพ (ลด หวาน มั น เค็ม
เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวาน )
2.6.3 ลดการจำหน่าย จ่ายแจก เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด
2.6.4 มีข้อตกลงในองค์กรเรื่อง อาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

2.7 กิจกรรมส่งเสริม
การออกกำลังกาย

2.7.1 มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกกำลังกาย
เช่น รณรงค์ส่งเสริม จัดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา โดยมีเป้าหมาย
การออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
(หากเป็นไปได้)

2.8 กิจกรรมส่งเสริม
การลดอุบัติเหตุจราจร

2.8.1 มีกิจกรรมส่งเสริมการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เช่น การ
อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ พ นั ก งาน การรณรงค์ ส วมหมวกนิ รภัย
100% การรั ด เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย 100% ง่ ว งไม่ ขั บ ดื่ ม ไม่ขับ
ขับไม่โทร ไม่ ขั บ รถด้ ว ยความเร็ ว เกิ น กว่ า กฎหมายกำหนด
เป็นต้น

แนวทางการดำเนิ น งาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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ส่วนที่ 3 เกณฑ์ปลอดภัย
เรื่อง/กิจกรรม
3.1 บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ
จากการทำงาน

เกณฑ์การพัฒนา
3.1.1 มีการบันทึกข้อมูลอุบตั เิ หตุจากการทำงาน หรือ แบบรายงาน
การเกิดอุบตั เิ หตุ

3.2 อาคารสถานที่

3.2.1 มีการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นระบบ

3.3 บริเวณที่จำหน่ายอาหาร
หรือรับประทานอาหาร

3.3.1 ได้การรับรองมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

3.4 ห้องน้ำ ห้องส้วม

3.4.1 ได้การรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ของ กรมอนามัย

3.5 การทำงานที่ปลอดภัย

3.5.1 จัดให้มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม
และเพียงพอ

3.6 เครื่องจักร/อุปกรณ์/
เครื่องใช้

3.6.1 ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ได้รบั การบำรุงรักษา
ให้อยูใ่ นสภาพดี

3.7 ระบบไฟฟ้า

3.7.1 การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการ
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
3.7.2 สวิตช์ สายไฟ ได้ รั บ การบำรุ ง รั ก ษาให้ อ ยู่ ใ นสภาพดีและ
ปลอดภัย
3.7.3 มีเส้ น หรื อ ขอบเขตแสดงบริ เวณที่ อ าจมี อั น ตรายหรื อ ห้ า ม
เข้าใกล้
3.7.4 มีอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut/ Breaker) รองรับกรณีเกิด
ไฟช็อต/รั่ว

3.8 การป้องกันอัคคีภัย
และสาธารณภัย

3.8.1 มีแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.8.2 มีการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภั ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.8.3 มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย อย่ า งเพี ย งพอ ได้ รั บ
การตรวจสอบให้ พ ร้ อ มใช้ ง าน และติ ด ตั้ ง อยู่ ใ นตำแหน่ ง ที่
สามารถนำมาใช้ได้ทันที
3.8.4 ทางหนี ไ ฟและบั น ไดหนีไฟอยู่ ใ นสภาพที่ ดี ไ ม่ มี สิ่ ง กี ด ขวาง
หรือ ถูกปิดตาย

3.9 แสงสว่าง

3.9.1 มี ก ารจั ด การด้ า นแสงสว่ า งให้ มี ค วามเข้ ม แสงเพี ย งพอต่ อ
การทำงานหรือทำกิจกรรม
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แนวทางการดำเนิ น งาน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

เรื่อง/กิจกรรม
3.10 การระบายอากาศ

เกณฑ์การพัฒนา
3.10.1 ภายในห้องหรือบริ เวณที่ ท ำงานมี ก ารระบายอากาศที่ดี
อุณหภูมิเหมาะสม

3.11 เสียง/ความสั่นสะเทือน

3.11.1 มีการควบคุ ม หรื อ จั ด การเสี ย งดั ง และความสั่ น สะเทือน
ที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน

3.12 สารเคมี

3.12.1 กลุ่มของสารเคมีประเภทวัตถุอันตราย หรือวัตถุไวไฟ ต้อง
แยกเก็บไว้เฉพาะตามหลักปฏิบัติสำหรับสารเคมีประเภท
นั้นๆ
3.12.2 มีการควบคุ ม และจั ด การปั ญ หาฝุ่ น ไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบต่อ
ผูป้ ฏิบั ติ ง าน และสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นรำคาญต่ อ ชุ ม ชน
ใกล้เคียง
3.12.3 มีข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (Data Sheet) และ
อยู่ในจุดที่เรียกใช้ได้ทันเวลา

3.13 ขยะ

3.13.1 มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิ บั ติ ง าน และสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นรำคาญต่ อ ชุมชน
ใกล้เคียง

3.14 การควบคุมสัตว์และ
แมลงนำโรค

3.14.1 มีการควบคุ ม และกำจั ด สั ต ว์ แ ละแมลงนำโรค ได้ แ ก่
แมลงสาบ แมลงวัน หนู และยุง ในสถานที่ทำงาน

3.15 น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล

3.15.1 น้ ำ เสี ย หรื อ สิ่ ง ปฏิ กู ล ได้ รั บ การบำบั ด ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาลก่อนระบายออกนอกอาคารสถานที่ ไม่ ก่ อ ให้
เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่สร้างความเดือดร้อน
รำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง

แนวทางการดำเนิ น งาน วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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ส่วนที่ 4 เกณฑ์กายใจเป็นสุข
เรื่อง/กิจกรรม
4.1 กิจกรรมนันทนาการ

เกณฑ์การพัฒนา
4.1.1 มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพือ่ ผ่อนคลายความเครียด
และส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน

4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 4.2.1 กิจกรรมการประเมิ น สุ ข ภาพจิ ต (ST5) (ตามแบบของ
กรมสุขภาพจิต) ได้แก่
• แบบประเมินความเครียด
• แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
• แบบประเมินการติดแอลกอฮอล์
• แบบประเมินความสุข
• แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ
4.2.2 มีห้อง/สถานที่ สำหรับ ประกอบศาสนกิจ
4.2.3 มีสถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงาน
4.2.4 มีศูนย์/สถานที่ดูแลเด็กเล็กตามความเหมาะสม
4.2.5 มีการส่งเสริมกิจกรรมจริยธรรม
4.3 การเห็นคุณค่าของ
พนักงานและครอบครัว

4.3.1 มีการมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดี
ตามสมรรถนะการทำงาน

หมายเหตุ : เกณฑ์การพัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ส่วนหนึง่ ดัดแปลง
มาจากเกณฑ์การประเมิน “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” (Healthy Workplace) ของ
กรมอนามัย และยึดกรอบแนวทาง Healthy Workplace ของ WHO 2010
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แนวทางการดำเนิ น งาน วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข

กฎหมายที่ใช้อ้างอิงการจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
ในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ข้อที่ 2.2 การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
		
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธี ก ารตรวจสุ ข ภาพของลูกจ้า งและส่ งผล
		
การตรวจแก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547
ข้อที่ 2.4 การให้คำปรึกษาเพือ่ ป้องกันควบคุมโรค การให้บริการรักษาเบือ้ งต้นและการส่งต่อ (2.4.2)
		
• กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548
ข้อที่ 2.5 กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด (2.5.1, 2.5.2)
		
• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่ อ ง ห้ า มขายหรื อห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
		
ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555
		
• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
		
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553
		
• พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
		
• พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
ข้อที่ 3.4 ห้องน้ำ ห้องส้วม (3.4.1)
		
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
		
พ.ศ. 2522
		
• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อที่ 3.5 การทำงานที่ปลอดภัย (3.5.1)
		
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
		
ความปลอดภัย ส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
		
• กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
		
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกีย่ วกับความร้อน แสงสว่าง
		
และเสียง พ.ศ. 2549
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ข้อที่ 3.7 ระบบไฟฟ้า (3.7.2)
		
• กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกีย่ วกับระบบไฟฟ้าใน
		
โรงงาน พ.ศ. 2550
		
• กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
		
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554
ข้อที่ 3.8 การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย (3.8.2, 3.8.5)
		
• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรือ่ ง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อม
		
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
		
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงงาน พ.ศ. 2552
ข้อที่ 3.9 แสงสว่าง (3.9.2)
		
• กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
		
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง
และเสียง พ.ศ. 2549
ข้อที่ 3.10 การระบายอากาศ (3.10.1)
		
• กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจั ดการด้านความ
		
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกีย่ วกับความร้อน แสงสว่าง
		
และเสียง พ.ศ. 2549
ข้อที่ 3.11 เสียง/ความสั่นสะเทือน (3.11.2)
		
• กฎกระทรวงแรงงาน เรือ่ ง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
		
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกีย่ วกับความร้อน แสงสว่าง
		
และเสียง พ.ศ. 2549
ข้อที่ 3.12 สารเคมี (3.12.3)
		
• ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
		
พ.ศ. 2550
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ข้อที่ 3.13 ขยะ (3.13.4)
		
• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การกำจัดสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
		
• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
		
• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ข้อที่ 3.14 การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค (3.14.4)
		
• พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
ข้อที่ 3.15 น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล (3.15.2)
		
• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
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คณะผู้จัดทำ
คณะทำงาน
1. ดร.นายแพทย์ภานุวัฒ์ ปานเกตุ
2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ		
3. ดร.ชุมพล ยวงใย			
					
4. ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์		
					
5. นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์		
6. ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ 		
7. นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร		
8. นางนิตยา พันธุเวทย์ 			
9. นางเมตตา คำพิบูลย์ 		
10. นางอัจฉรา ภักดีพินิจ 		
11. นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี 		
12. นางสาวลินดา จำปาแก้ว 		
13. นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ 		
14. นางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล 		
15. นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี		
					
16. รอ.หญิงวิชชุดา โลจนานนท์		
					
17. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม		
18. นางสาวอมรากุล อินโอขานนท์
19. นางอรวรรณ ดวงจันทร์		
20. นางสาวพัชริน คุณค้ำชู		
21. นางณัฐธิวรรณ พันธ์มุง 		
22. นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย		
					
23. นางเกณิกา สงวนสัตย์ 		
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ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประธาน
รองผูอ้ ำนวยการสำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค รองประธาน
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
สำนักควบคุมบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เลขานุการ
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เลขานุการ
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผู้ช่วยเลขานุการ
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