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หน้า ก 
 

  คำนำ 

จากการดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบูรณาการของกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบองค์รวม (Total worker 
health) ให้มีพฤติกรรมสุขภาพการทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และมีสภาพแวดล้อม  
การทำงานที่ดี โดยมีการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ตรวจประเมิณสถานประกอบการ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื ่อนงานโดยมีบทบาทหน้าที่ตรวจประเมิน และวัดผลการดำเนินงานของสถานประกอบการ 
และวิสาหกิจชุมชน ตามเกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน “สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ให้กับสถานประกอบการที ่เข ้าร่วมโครงการฯ โดยมีการขับเคลื ่อนงาน 
ผ่านเครือข่ายสาธารณสุขในระดับเขต และระดับจังหวัดทั่วประเทศ  

ดังนั ้นเพื ่อให้ทีมผู ้ตรวจประเมินมีคุณลักษณะ และคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล มีรูปแบบ          
การตรวจประเมินที ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำความรู ้ที ่ได้ร ับ ไปสู ่การประเมินผล และแนะนำ  
การดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ ให้เกิดการดำเนินงานที่เหมาะสม เกิดการดูแลสุขภาพคนทำงาน          
ให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้ยกระดับหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพทีมผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในรูปแบบ
ระบบการเรียนออนไลน์ (e – learning)  
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กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ผู้บริหารกองโรคจากการประกอบอาชีพและ  
สิ่งเเวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานพัฒนา และจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และขอขอบคุณผู้บริหารและนักวิชาการ
จากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
กรมควบคุมโรค อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี 
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หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

1. ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศมีการเปลี ่ยนแปลง กลุ ่มประชากรวัยทำงานน้อยลง 
ประชากรเด็กและประชากรสูงอายุมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานต้องรับหน้าที่ในการดูแลผู้พึ่งพิง 
(ประชากรเด็ก และประชากรสูงอายุ) มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2553 มีผู้ต้องพ่ึงพิงถึง 48 คน ต่อวัยแรงงาน 
100 คน และในอีก 15 ปีข้างหน้าจะมีผู้ต้องพึ่งพิงเพิ่มขึ้นเป็น 60 คนต่อวัยแรงงาน 100 คน ซึ่งหาก
ประชากรในวัยทำงานเจ็บป่วย หรือมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้วจะส่งผล
กระทบไม่เฉพาะต่อบุคคล แต่ยังกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติอีกด้วย จากข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัญหาด้านโรคจากการประกอบอาชีพ 3 อันดับแรก คือ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
พบอัตราป่วย 166.77 ต่อแสนคน ประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง พบอัตราป่วย 79.91 ต่อแสน โรคจาก 
พิษโลหะหนัก พบอัตราป่วย 0.57 ต่อแสน และที่สำคัญประชากรวัยทำงาน ใช้ชีวิตในสถานที่ทำงาน 1 ใน 3 
ของชีวิตประจำวัน หากสถานที่ทำงานไม่ได้รับการจัดการที่ดี ไม่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็อาจส่งผล
กระทบต่อวัยทำงานให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเสี ่ยงจนเกิดเป็นโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง  
หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานได้ จากข้อมูลสภาวะสุขภาพของคนไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2557 
พบว่ากลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป มีความชุกของโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ 
24.7 ความชุกของโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.9 ความชุกของภาวะอ้วน เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 34.7 เป็นร้อยละ 37.5 และที่สำคัญยังพบแนวโน้มการเกิดความเครียด และการฆ่าตัวตาย
สำเร็จในกลุ่มประชากรวัยทำงานเพ่ิมสูงขึ้นในทุกปีด้วย 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มวัยทำงาน จึงมอบหมายให้กรมควบคุมโรค บูรณาการ
การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต จัดทำและขับเคลื่อนโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ภายใต้นโยบายลดโรค เพ่ิมสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 
เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยทำงาน มีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย
จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพ โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ รวมทั้งเกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขภาพจิตที ่ด ี ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวั ตถุประสงค์  
กรมควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญจึงได้จัดทำเกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน 
“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” โดยยึดกรอบแนวคิด Healthy Workplace ของ 
WHO และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001 และ OHSAS18001) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินงาน โดยมีการอบรมพัฒนาทีมผู้ตรวจประเมิน ภายใต้โครงการนี้ 
ในทุกๆ ปี เพราะถือเป็นกลไกสำคัญในการตรวจประเมิน ให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข มีทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม 
ให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

ด้วยยุคสมัยที ่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีที ่ทันสมัย กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมทีมผู้ประเมินสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้ารับการ
อบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างต่อเนื่อง ลดระยะเวลาในการเดินทางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
ทีมผู้ประเมินฯ มีองค์ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไป  
ในทิศทางเดียวกันและเกิดทักษะในการตรวจประเมิน โดยใช้กระบวนการสื่อมัลติมีเดียที่ มีประสิทธิภาพ 
และทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
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2. ปรัชญาหลักสูตร 

กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต มุ่งหวังว่าผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจประเมิน 
สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12  
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรนี้ จะมีองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
ไปสู่การประเมินผล และแนะนำการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชน รวมถึงสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ได ้

3. วัตถุประสงค์ทั่วไป   

 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ และสามารถตรวจประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน  
“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” และแนะนำการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ
และวิสาหกิจชุมชน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้เกิดการดำเนินงานที่เหมาะสม  

4. วัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้เข้าอบรมสามารถ   

4.1 อธิบายแนวคิดและวิธีการตรวจประเมินได้ 
 4.2 ยกตัวอย่างบทบาท หน้าที่และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินได ้
 4.3 อธิบายขั้นตอนการตรวจประเมิน และวิธีการทำ Audit Checklist ได ้
 4.4 ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ ภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ได้ 
 4.5 ให้ข้อเสนอแนะ สำหรับสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาหรือต่อยอด 
การดำเนินงานภายใต้เกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข ได้ 
 4.6 เข้าใช้งานระบบการประเมินออนไลน์โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย          
กายใจเป็นสุขได้ 

5. โครงสร้างหลักสูตร  

หัวข้อวิชา จำนวนชั่วโมง 

1) แนะนำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

10 นาท ี

2) ชุดการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและวิธีการตรวจประเมิน 30 นาท ี
3) ชุดการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่และคุณสมบัติการตรวจประเมิน 

- หน้าที่ บทบาทของผู้ตรวจประเมิน 
- ความรู้ ทักษะ และความสามารถทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน 

10 นาท ี

4) ชุดการเรียนรู้ที่ 3 การตรวจประเมิน 
- ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
- วิธีการทำ Audit Checklist 
- เทคนิคการให้คะแนน 

50 นาท ี
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หัวข้อวิชา จำนวนชั่วโมง 

5) ชุดการเรียนรู้ที่ 4 เกณฑ์การพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน และรายการ
ตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

- สรุปภาพรวมและความแตกต่างของเกณฑ์การพัฒนา               
และรายการตรวจประเมินแต่ละประเภท 

- หมวดที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรฯ 
- หมวดที่ 2 ปลอดโรค  
- หมวดที่ 3 ปลอดภัย  
- หมวดที่ 4 กายใจเป็นสุข 

2 ชั่วโมง 40 นาท ี

6) ชุดการเรียนรู้ที่ 5 หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม 50 นาท ี

7) ชุดการเรียนรู้ที ่ 6 ระบบการประเมินออนไลน์ของโครงการสถานประกอบการ 
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

20 นาท ี

รวม 5 ชั่วโมง 30 นาที 

6. กลุ่มเป้าหมาย    

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมินสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

6.1 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
6.2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 
6.3 ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13 
6.4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 
6.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
6.6 โรงพยาบาลศูนย ์/ โรงพยาบาลทั่วไป 

7. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

 7.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมินสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในหน่วยงานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงผู้สนใจหลักสูตรนี้ 
 7.2 สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 

8. ระยะเวลาการอบรม 

 5 ชั่วโมง 30 นาที 

9. การจัดการเรียนการสอน      

การเรียนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้         
ในรูปแบบการสอนโดยวิทยากร และนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ PowerPoint 
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10. สื่อการสอน 

- PowerPoint นำเสนอ คลิปวิดีโอการบรรยาย และกรณีตัวอย่างในแต่ละชุดการเรียนรู้  

11. การประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้  

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 ของเวลาการอบรมทั้งหมด และมีคะแนน
ผลการทดสอบภายหลังการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า ผ่าน  

12. ปัจจัยเกื้อหนุนในการอบรม 

 พิจารณาปัจจัยเกื้อหนุนครอบคลุมถึง สถานที่อบรม วัสดุอุปกรณ์ สื่อในการสอน และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย 
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13. กรอบรายละเอียดของเนื้อหารายวิชา ประกอบด้วย  

 

ชุดการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่อง แนวคิดและวิธีการตรวจประเมิน  

(ระยะเวลา 30 นาที) 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 

ผู้เข้าอบรมสามารถ 
1) อธิบายแนวคิด 
หลักการ ในการ
ตรวจประเมิน
เบื้องต้นได้  
2) ยกตัวอย่างวิธีการ
และหลักการตรวจ
ประเมินสถาน
ประกอบการได้ 
 

แนวคิด หลักการ ในการตรวจ
ประเมินเบื้องต้น ประกอบด้วย
หัวข้อ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของการ 
ตรวจติดตาม 

2) นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
3) แนวคิดและประเภท 

การตรวจติดตาม 

-  วิทยากรชี้แจงขอบเขตเนื้อหา
วัตถุประสงค์ ในการตรวจ
ประเมินฯ  

-  บรรยายเนื้อหา  
พร้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ 
ใช้วิธีการและหลักการ 
ตรวจประเมิน 

สไลด์บรรยาย 
 
 
 
 
 

 

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง หน้าที่และคุณสมบัติการตรวจประเมิน 

(ระยะเวลา 10 นาที) 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 
ผู้เข้าอบรมสามารถ 
1) อธิบายหน้าที่ 
บทบาทของผู้ตรวจ
ประเมินได้ 
2) อธิบายความรู้ 
ทักษะ และความ 
สามารถทั่วไปของ
ผู้ตรวจประเมินได้ 
3) ยกตัวอย่าง
คุณสมบัติของ
ผู้ตรวจประเมินได้ 
 
 

หน้าที่และคุณสมบัติการตรวจ
ประเมิน ประกอบด้วยหัวข้อ 
ดังนี้ 

1) หน้าที่ บทบาทของผู้ตรวจ
ประเมิน 

2) ทักษะ และความสามารถ
ทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน 

 

-  วิทยากรชี้แจงขอบเขตเนื้อหา
วัตถุประสงค์ หัวข้อการ
บรรยาย 

-  บรรยายเนื้อหา  
พร้อมยกตัวอย่างคุณลักษณะ
และข้อห้ามของผู้ตรวจ
ประเมิน 

สไลด์บรรยาย 
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ชุดการเรียนรู้ที่ 3  

เรื่อง การตรวจประเมิน 

(ระยะเวลา 50 นาที) 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 

ผู้เข้าอบรมสามารถ 
1) อธิบายขั้นตอน
การตรวจประเมินได้ 
2) อธิบายวิธีการทำ 
Audit Check List ได ้
3) ยกตัวอย่าง
เทคนิคการให้
คะแนนได้ 
 

การตรวจประเมิน 
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการตรวจ
ประเมิน 

2) วิธีการทำ Audit 
Check List 

3) เทคนิคการให้คะแนน 
 

-  วิทยากรชี้แจงขั้นตอนการ
ตรวจประเมิน วิธีการทำ 
Audit Check List และ
เทคนิคการให้คะแนน 

-  บรรยายเนื้อหา  
พร้อมยกตัวอย่างเทคนิค 
การให้คะแนน 

สไลด์บรรยาย 
 
 
 
 
 

 

ชุดการเรียนรู้ที่ 4  

เรื่อง เกณฑ์การพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน และรายการตรวจประเมิน 
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที) 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 

ผู้เข้าอบรมสามารถ 
1) อธิบาย เกณฑ์
การพัฒนา แนวทาง 
การดำเนินงาน  
และรายการ 
ตรวจประเมินได้ 
2) สามารถ
ยกตัวอย่างรายการ
ตรวจประเมินตาม
เกณฑ์การพัฒนา 
แนวทางการ
ดำเนินงานได้ 
 

เกณฑ์การพัฒนา แนวทางการ
ดำเนินงาน และรายการตรวจ
ประเมิน ประกอบด้วย 4 หมวด 
ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การสนับสนุน
ขององค์กรฯ 

หมวดที่ 2 ปลอดโรค 
หมวดที่ 3 ปลอดภัย 
หมวดที่ 4 กายใจเป็นสุข 
 

วิทยากรบรรยาย เกณฑ์การ
พัฒนา แนวทางการดำเนินงาน 
และรายการตรวจประเมิน 
จำนวน 4 หมวด   

สไลด์บรรยาย 
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ชุดการเรียนรู้ที่ 5 

เรื่อง  หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม 

(ระยะเวลา 50 นาที) 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 

ผู้เข้าอบรมสามารถ 
1) อธิบายหลักการ
ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยง 
แบบองค์รวมได้ 
2) ยกตัวอย่างการ
จัดการความเสี่ยง
แบบองค์รวมได้ 
 
 

- ขั้นตอนการชี้บ่งอันตราย 
การประเมินและควบคุม 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ  
ด้านความปลอดภัย  
และด้านภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน โดยมี 5 ขั้นตอน       
1) การชี้บ่งอันตราย  
2) การประเมินระดับความเสี่ยง  
3) การจัดลำดับความสำคัญ   

 ของความเสี่ยง  
4) การทำแผนบริหารจัดการ 

 ความเสี่ยง  

วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนการ 
ชี้บ่งอันตราย การประเมิน 
และควบคุมความเสี่ยงด้าน
สุขภาพด้านความปลอดภัย  
และด้านสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน 

-  สไลด์บรรยาย 
-  ใบงาน “การ

ประเมินและ
จัดการ 
ความเสี่ยง
ทางสุขภาพ
แบบองค์รวม” 

  

  

ชุดการเรียนรู้ ที่ 6  

เรื่อง ระบบการประเมินออนไลน์ของโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

(ระยะเวลา 20 นาที) 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ 

ผู้เข้าอบรมสามารถ 
อธิบายการเข้าใช้งาน
ระบบการประเมิน
ออนไลน์ของ 
โครงการ 
สถานประกอบการ           
ปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุขได้ 
 
 

- การเข้าใช้งานระบบการ
ประเมินออนไลน์ของ
โครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข  

- หน่วยงานที่เข้าใช้งานระบบ
ออนไลน์ 

- ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบ 
การพิจารณารับรองฯ 

- ช่องทางการเข้าถึงระบบฯ 

วิทยากรบรรยาย แนะนำการ
เข้าใช้งานระบบการประเมิน
ออนไลน์ของโครงการ 
สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

- สไลด์บรรยาย 
- สาธิตการเข้าใช้  
 งานระบบฯ  
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รายละเอียดเนื้อหารายวิชา 

ชุดการเรียนรู้ที่ 1  

เรื่อง แนวคิดและวิธีการตรวจประเมิน  

สังเขปเนื้อหา 

องค์ความรู ้ของผู ้ตรวจประเมิน ประกอบด้วยองค์ความรู ้ 2 ด้าน คือ 1) ความรู ้ด้านข้อกำหนดฯ 
(Criteria) เช่น เกณฑ์การพัฒนาฯ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และ 2) ความรู้
ด้านการตรวจประเมิน (Audit) ซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของแนวคิดและประเภทการตรวจติดตาม บทบาท 
และอำนาจหน้าที ่ของผู ้ตรวจประเมิน ความรู ้ ทักษะ และความสามารถทั ่วไปของผู ้ตรวจประเมิน  
ขั ้นตอนการตรวจประเมิน และการทำรายการตรวจประเมิน (Audit Check list) เป็นต้น โดยความรู้ 
ด้านการตรวจประเมิน (Audit) มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตาม มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
1) เพื่อตรวจสอบระบบการติดตาม ประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน

สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
2) เพื่อตรวจค้นหาความบกพร่องของระบบการติดตาม ประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาฯ 
3) เพื่อตรวจประสิทธิผลของระบบการติดตาม ประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาฯ ว่าดีหรือไม ่
คำว่า ระบบ ในที่นี ้หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ที ่ได้กำหนดไว้ ซึ ่งระบบที่ดีจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี ้ (1) ประสิทธิผล คือ การบรรลุ
วัตถุประสงค์/การเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (2) ประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากร และ (3) ความสามารถ 
ในการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประเมิน คือ คู่มือเกณฑ์การพัฒนา และแนวทางการดำเนินงาน                   
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 
4 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรฯ หมวดที่ 2 เกณฑ์ปลอดโรค หมวดที่ 3 เกณฑ์ปลอดภัย 
และหมวดที่ 4 เกณฑ์กายใจเป็นสุข  

1.2 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการตรวจประเมิน มีคำศัพท์ที่ควรู้ ดังต่อไปนี้ 
การตรวจติดตาม “Audit” หมายถึง การตรวจสอบประเมินผลอย่างเป็นระบบและเป็นอิสระ  

เพื ่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และผลที่เกิดขึ ้นเป็นไปตาม
แผนงาน/เกณฑ์ที ่ได้วางไว้หรือไม่ และเพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงาน/เกณฑ์ ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผลและเหมาะสมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 

ปลอดโรค หมายถึง สถานประกอบการมีการดำเนินการด้านการป้องกันหรือควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
(เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง โรคฟันผุ  
โรคปริทันต์ และรอยโรคในช่องปาก) โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ โรคที่เป็น
ปัญหาของพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค และอุบัติเหตุจราจร เช่น  
การรับประทานอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ การออกกำลังกายน้อย การสูบบุรี่ การดื่มสุรา การเสพสิ่งเสพติด 
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ปลอดภัย การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

ปลอดภัย หมายถึง สถานประกอบการมีการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งเหตุการณ์       
ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดขณะทำงานหรือช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการบาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพ ตาย 
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หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งหลัก ๆ มี 2 สาเหตุ คือ การกระทำท่ีไม่ปลอดภัย และสภาพการทำงาน
ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความปลอดภัย ทั้งในด้านอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ และสภาพแวดล้อม   
ในการจัดการป้องกันและมีมาตรการการทำงานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื ่องมลพิษทางเสียง             
ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน สารเคมี น้ำเสีย และมูลฝอย รวมถึงการจัดพื้นที่ทำงานให้มีความเหมาะสม  
เอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อ 

กายใจเป็นสุข หมายถึง สถานประกอบการที่มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
สุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน             
มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู ้ปฏิบัติงานทั่วไป มีการจัดกิจกรรมเพ่ื อป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
ผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดสุรา/ยาเสพติด ผู้ปฏิบัติงานที่มีปัญหาหนี้สิน/ปัญหาครอบครัว ผู้ปฏิบัติงาน     
ที่ลาป่วยบ่อย เป็นต้น และการจัดกิจกรรมที่เสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้ผู ้ปฏิบัติงาน "มีความสุข" ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก คือการที่มีสภาพจิตใจที่เป็นสุข 
สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีการปรับตัวและจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกเกิดความขัดแย้งภายในใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสามารถ
ทำประโยชน์ให้ผู้อ่ืนและมีผู้ยอมรับ 

ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน และมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่รับการตรวจ 

ผู้รับการตรวจประเมิน (Auditee) หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกรับการตรวจประเมิน 
Documentation Audit, Adequacy Audit หมายถึง การตรวจเช็คเอกสารในระบบฯ เทียบกับ

ความสอดคล้องและครบถ้วนกับข้อกำหนด 
Conformance audit, on site audit หมายถึง การตรวจความสอดคล้องของการปฏิบัติงาน

กับเอกสารในระบบ 
Full audit หมายถึง การตรวจสอบทั้งเอกสาร และวิธีการปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่ 
หลักฐาน (Evidence) หมายถึง ข้อมูล ข้อบันทึกท่ีพบจากการตรวจติดตามทั้งหมด 
ข้อบกพร่อง (NC: Non conformity) หมายถึง สิ่งซึ่งพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง หลักฐานที่ซึ่งพบว่าไม่ผิดตามข้อกำหนด แต่หากไม่ได้รับ

การแก้ไข อาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ 
ซึ ่งประเด็นสำคัญของการตรวจติดตาม “Audit” คือ จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

(systematic) มีความเป็นอิสระ (independent) กิจกรรมทางด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และ
ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ มีการนำข้อแนะนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

1.3 แนวคิดและประเภทการตรวจติดตาม 
แนวคิดการตรวจติดตาม (AUDIT CONCEPT) คือ การตรวจความครบถ้วนของเอกสารและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐาน/เกณฑ์ รวมทั้งตรวจประเมินว่าระบบทั้งหมด มีความสอดคล้องกัน 
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แผนภาพ แนวคิดการตรวจติดตาม (AUDIT CONCEPT) 

ประเภทของการตรวจติดตาม สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1) ตรวจโดยบุคคลที่ 1 First Party Audit คือ เป็นการตรวจติดตามที่ดำเนินการโดยองค์กร

นั้นเอง หรือเรียกได้ว่า audit by Organization 
2) ตรวจโดยบุคคลที่ 2 Second Party Audit คือ เป็นการตรวจสอบโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับบริษัท เช่น ผู้ขาย ลูกค้า หรือเรียกได้ว่า Audit by stakeholder 
3) ตรวจโดยบุคคลที่ 3 Third Party Audit คือ เป็นการตรวจติดตามโดยหน่วยงานที่ให้

การรับรองระบบ หรือเรียกได้ว่า Audit by independent organization 
 

 

 
แผนภาพ ความเชื่อมโยงของกลุ่มประเภทของการตรวจติดตาม 

ข้อแตกต่างของกระบวนการตรวจติดตาม 

องค์ประกอบ บุคคลที่ 1 บุคคลที่ 2 และ 3 

1) การให้คำปรึกษา มักให้คำปรึกษา นาน ๆ ครั้ง 
2) รูปแบบการประเมิน ลดหย่อน ยืดหยุ่น เป็นทางการ 
3) การ Open Meeting จะมีหรือไม่ก็ได้ จำเป็นต้องมี 
4) การ Closed Meeting  จะมีหรือไม่ก็ได้ จำเป็นต้องมี 
5) การวางแผน  ยืดหยุ่นได้ เป็นทางการและมีรายละเอียดมาก 
6) ปฏิกิริยากับผู้ประเมิน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร จริงจัง เพราะได้รับผลจากการประเมิน 
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รายละเอียดเนื้อหารายวิชา 

ชุดการเรียนรู้ที่ 2 

เรื่อง หน้าที่และคุณสมบัติการตรวจประเมิน 

สังเขปเนื้อหา 
 หน้าที่และคุณสมบัติการตรวจประเมิน ประกอบด้วยองค์ความรู้ 2 ส่วน คือ 1) หน้าที่ บทบาทของ
ผู้ตรวจประเมิน และ 2) ความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ัวไปของผู้ตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 หน้าที่ บทบาทของผู้ตรวจประเมิน  
   สำหรับการตรวจประเมิน ประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มคณะผู ้ตรวจประเมิน 
(Auditor Team) และกลุ่มคณะผู้รับการตรวจประเมิน (Auditees Team) โดยทั้ง 2 กลุ่ม มีบทบาทและ
อำนาจหน้าที่ของทีมผู้ตรวจประเมิน ดังนี้ 

2.1.1 คณะผู้ตรวจประเมิน (Auditor Team) ประกอบด้วย 
 1) หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบในการควบคุมให้การตรวจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ ่งการ
ตรวจประเมินแต่ละครั้ง จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป เช่น เป็นการตรวจประเมินครั้งแรก 
หรือเป็นการตรวจประเมินเพ่ือรับรองซ้ำ หรือตรวจประเมินเพ่ือรับรางวัล เป็นต้น 

(2) ทบทวนใบรายการตรวจ Check list 
(3) เป็นตัวแทนของทีมผู้ตรวจในการ 

- ทำหน้าที่เปิดประชุม 
- ทำหน้าที่รายงานผลการตรวจติดตามตอนประชุมปิด 
- ทำหน้าที่รวบรวมรายงานผลการตรวจติดตามต่อผู้รับการประเมิน 

2) ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor) หรือคณะผู้ตรวจติดตาม (Audit Team) มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 
(2) ตรวจติดตามคุณภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
(3) จัดเตรียมใบรายการตรวจติดตาม (Check list) 
(4) บันทึกข้อสังเกตผลและหลักฐานที่พบในการตรวจประเมิน 
(5) วิเคราะห์และประเมินผลการตรวจร่วมกับทีมผู้ตรวจติดตาม 
(6) ออกเอกสารขอให้แก้ไข กรณีพบข้อบกพร่อง 
(7) ติดตามผลการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด 

2.1.2 คณะผู้รับการตรวจประเมิน (Auditees Team) ประกอบด้วย 
 1) ผู้บริหาร (Top Management) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความสำคัญและสนับสนุนการตรวจประเมินและจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ
ต่อกิจกรรมการตรวจประเมิน 

(2) แก้ปัญหาความไม่สอดคล้องของระบบโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพรวม 
นโยบายหรือทรัพยากร 

2) ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative: MR) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นตัวแทนของผู้บริหารในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจประเมิน 
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(2) สรุปและรายงานผลการตรวจประเมิน เพ่ือเข้าประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และดูแล
รักษารายงานการตรวจประเมิน 

3) พนักงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานตามปกติ 
(2) ให้ข้อมูลตามที่ผู้ตรวจประเมินสอบถาม  

 2.2 ความรู้ ทักษะ และความสามารถทั่วไปของผู้ตรวจประเมิน 
คุณลักษณะสำคัญสำหรับผู ้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ 1) มีความรู้

ความสามารถ 2) ต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่รับการตรวจ และ 3) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กร ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 ความรู้ความสามารถ  
 ผู้ตรวจประเมินต้องจบการศึกษาในระดับที ่กำหนดไว้ และผ่านการอบรมหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพทีมผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และมีการฝึก
ทักษะการตรวจประเมิน รวมถึงการมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ซึ่ งคุณลักษณะของผู้ตรวจ
ประเมินที่ดี ควรมีลักษณะและข้อห้าม ดังต่อไปนี้  

คุณลักษณะที่ดีของผู้ตรวจประเมิน มีดังนี้ 
1) เป็นมืออาชีพ โดยมีความเข้าใจข้อกำหนดเป็นอย่างด ี
2) มีทักษะการสื่อสาร มีวาทศิลป์ 
3) กล้าพูด กล้าถาม สุขุม ชัดเจน 
4) ยืดหยุ่น ใจเปิดกว้าง ใส่ใจความรู้สึก 
5) ช่างจดจำ สังเกต มีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
6) ทนแรงกดดัน 

ข้อห้ามสำหรับผู้ตรวจประเมิน ควรคำนึงถึงลักษณะข้อห้ามดังต่อไปนี้ 
1) ไม่ตรงต่อเวลา 
2) พูดโต้เถียง 
3) นินทาว่าร้าย วิจารณ์ เปรียบเทียบ (องค์กร) 
4) พูดจาเยาะเย้ย ถากถาง หยาบคาย สบถ 

2.2.2 ต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานจะถูกตรวจ  
2.2.3 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร เช่น มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ตรวจประเมินของ

กระทรวงสาธารณสุข  
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รายละเอียดเนื้อหารายวิชา 

ชุดการเรียนรู้ที่ 3  

เรื่อง การตรวจประเมิน 

สังเขปเนื้อหา 

การตรวจประเมิน คือ การตรวจสอบประเมินผลอย่างเป็นระบบและเป็นอิสระ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมทางด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนงาน/เกณฑ์ที่ได้วางไว้
หรือไม่ และเพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนงาน/เกณฑ์ ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ขั้นตอนการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การเตรียมการ การตรวจ
ประเมิน และการรายงานผลและการปิดการตรวจประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 การวางแผน มีกระบวนการดังนี้ 
 1) คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน 
 2) กำหนดแผนงาน และขอบข่ายการตรวจ 
 3) ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 การเตรียมการวางแผน มีกระบวนการดังนี้ 
 1) ประสานงานและกำหนดแผนงานย่อย 
 2) มอบหมายหน้าที่ภายในทีม 
 3) ศึกษาลักษณะองค์กรทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4) จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น Check List 

3.1.3 การตรวจประเมิน มีกระบวนการดังนี้ 
 1) การเปิดประชุม Opening Meeting ในการเปิดการประชุมควรมีกระบวนการดังนี้  

- แนะนำทีมผู้ตรวจ  
- ชี้แจงมาตรฐาน/เกณฑ์ ในการตรวจประเมิน 
- แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจ  และขอบเขตของการตรวจติดตาม  
- ชี้แจงตารางเวลาในการตรวจ  
- อธิบายถึงเกณฑ์ และข้อบกพร่องประเภทต่าง ๆ  

 2) ตรวจติดตาม Auditing ในการตรวจติดตาม ประกอบด้วย (1) ตรวจเอกสาร 
(Document audit) (2) ตรวจพื้นที ่ (Conformance audit) และ (3) ตรวจสอบความสอดคล้อง โดย
ทักษะที่ต้องใช้ คือ การถาม การฟัง การดู (สังเกต) และการบันทึก เป็นต้น ซึ่งทักษะต่างๆ มีวิธีการและ
แนวทางดังต่อไปนี้ 

(1) หลักการในการถาม มีดังนี้  
- ใช้ใบรายการคำถามเป็นแนวทาง  
- พิจารณาการใช้ภาษาและน้ำเสียง  
- มีหลักการที่ดีในการตั้งคำถาม เช่น คำถามปลายเปิด คำถามปลายปิด 

คำถามจำเพาะ คำถามสมมุต ิ(ควรหลีกเลี่ยงการใช้คำถามแบบเดิม ติดกันเกิน 3 คำถาม) 
(2) หลักการในการฟัง มีดังนี้  

- ตั้งใจฟังและจับประเด็นท่ีสำคัญ 
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- มีปฏิกิริยาตอบสนองกับคู่สนทนา   
- ห้ามพูดแทรกและให้พูดซ้ำเพ่ือยืนยันความเข้าใจ 
- จดบันทึกในสิ่งที่ตนเองรับฟังใช้ใบรายการคำถามเป็นแนวทาง  

(3) หลักการในการดู มีดังนี้  
- พิจารณาหลักฐานที่พบอย่างถี่ถ้วน  
- สังเกตรอบๆ ตัวเมื่อเข้าไปในจุดปฏิบัติงาน  
- พบสิ่งผิดปกติ ควรสอบถามเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือหาข้อเท็จจริง 

 3) รวบรวมหลักฐาน และข้อสรุป Auditor Meeting ในการรวบรวมหลักฐาน และ
ข้อสรุปสามารถดำเนินการได้จากดำเนินการ ดังนี้  

(1) การสัมภาษณ์ สอบถาม  Interview for the truth 
(2) ตรวจสอบ ตรวจเช็ค บันทึก Record checking 
(3) เปรียบเทียบคำตอบจากหลายข้อมูล Compare answer from many resource 
(4) สังเกตกิจกรรมที่ทำ Observe activity 

 4) ปิดการประชุม Closing Meeting 
3.1.4 การรายงานผลและการปิดการตรวจประเมิน ในการปิดสรุปประชุมรวมเพื่อปิดสรุป

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เซ็นรับใบ CAR และแจ้งแผนการจัดส่งเอกสาร เป็นต้น ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้  
 1) กล่าวชมเชย และขอบคุณในความร่วมมือ 
 2) รายงานสิ่งที่ได้จากการตรวจพบ 
 3) แนะนำ เสนอแนะแนวทางแก้ไข และการตอบข้อบกพร่อง 
 4) ตอบข้อซักถาม กล่าวปิด 
 5) ส่งมอบ CAR ให้ Auditee เซ็นรับ และสำเนาให้ Auditee 1 ชุด  

3.2 วิธีการทำ Audit Check List  
ใบรายการคำถาม (Check-list) จัดเป็นเอกสารเตือนความจำเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่จะต้อง

สอบถามระหว่างการตรวจติดตาม ใบรายการคำถามอาจอยู่ในรูปของคำถาม หรือเป็นประเด็นที่จะถาม 
(Bullet Point) ซึ่งไม่สามารถที่จะรวมคำถามได้ทุกคำถามและไม่ควรจำกัดคำถามเฉพาะที่อยู่ในใบรายการ
คำถามเท่านั้น ควรจะมีการปรับปรุงใบรายการอยู่ตลอดเวลา จะต้องพิจารณาว่าต้องการอะไรจากคำถาม
และอะไรคือวัตถุประสงค์ของแต่ละคำถาม โดยมีวิธีการดังนี้ 

3.2.1 แนวทางการจัดทำใบรายการคำถาม สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
1) จัดทำใบรายการคำถาม (Check-list) กลาง 
2) ใบรายการคำถาม (Check-list) ที่ผู้ตรวจประเมินจัดทำ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
    (1) ข้อกำหนดของมาตรฐาน 
    (2) ข้อกำหนดกฎหมาย  
            - กฎระเบียบผลิตภัณฑ์ 
            - มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    (3) เอกสารในระบบคุณภาพท่ีร้องขอเบื้องต้น 
            - ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง 
            - ข้อบกพร่องเดิมที่เคยเกิดข้ึน เป็นต้น 
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 3.2.2 ประเภทของคำถาม มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) คำถามปลายเปิด เป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โต้ตอบ และสร้าง

บรรยากาศ ลดความตึงเครียด (มักใช้เป็นคำถามเริ่มต้น)          
2) คำถามปลายปิด ใช้เพื่อสรุปยืนยันความเข้าใจ (มักใช้ก่อนปิดการตรวจ หรือกรณี

ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน) ต้องการยืนยันซ้ำเพื่อสรุปความเข้าใจ 
3) คำถามจำเพาะ 
4) คำถามสมมต ิ

ลักษณะคำถามที่ควรใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น ที่ไหน (Where), เมื่อไร (When), อะไร (What),  
ทำไม (Why), ใคร (Who), อย่างไร (How), เท่าไร (How much, how many) เป็นต้น 

ยกตัวอย่างคำถาม เช่น  
✓ มีวิธีการในการตรวจติดตามและตรวจวัดประสาทสัมผัสอย่างไรคะ ? 
✓ ใครรับผิดชอบในการตรวจคะ ? 
✓ ผลการตรวจวัดต่าง ๆ เก็บไว้ที่ไหนคะ ? 

คำถามที่ควรหลีกเลี ่ยง คือ คำถามปิด Close Question เพราะเป็นคำถามที่ผู ้ตอบ  
ตอบได้เพียง ใช่ /ไม่ใช่  มี/ไม่มี หากจำเป็นต้องใช้ให้ตามด้วยคำถามเปิดเสมอ 

ยกตัวอย่างคำถาม เช่น  
คำถาม : มีการคัดเลือกผู้ดูแลระบบดับเพลิงไหม ? 
คำตอบ : เอ่อ...ไม่มีค่ะ 
คำถาม : มีการคัดเลือกผู้ดูแลระบบดับเพลิงอย่างไรครับ 
คำตอบ : ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้คัดเลือกค่ะ 

คำถามที่ควรใช้ในการสัมภาษณ์ คือ คำถามนำสู่การสนทนา เนื่องจากเป็นคำถามสำหรับ
เปิดการสนทนา เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเรื่องอ่ืน ๆ และเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ตรวจกับผู้รับการตรวจ 

ยกตัวอย่างคำถาม เช่น  
✓ ช่วยอธิบายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสถานประกอบการ

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หน่อยครับ ? 
✓ ผมอยากทราบว่าขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินงานตามเกณฑ์ทั้ง 4 หมวด  

เป็นอย่างไรครับ ? 
ข้อสรุปของการตั้งประเด็นคำถาม 

1) ถามถึงหัวใจของระบบ / ปัญหา 
2) ตั้งคำถามที่เฉพาะเจาะจง 
3) มองหาเกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน 
4) มองหาจุดวัดประสิทธิผลการทำงานและแนวทางการปรับปรุง 

3.2.3 เกณฑ์การพัฒนาและรายการตรวจ Check List สามารถแบ่งออกได้ 4 หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ 1 การสนับสนุนขององค์กร (จำนวน 5 ข้อ) 
หมวดที่ 2 เกณฑ์ปลอดโรค (จำนวน 6 ข้อ) 
หมวดที่ 3 เกณฑ์ปลอดภัย (จำนวน 15 ข้อ) 
หมวดที่ 4 เกณฑ์กายใจเป็นสุข (จำนวน 3 ข้อ) 
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ตัวอย่างการทำ Audit Check List 
1) ศึกษารายละเอียดโรงงานเบื้องต้นจากใบสมัครและเอกสารประกอบ เว็บไซต์          

ผังองค์กร Self-Assessment Report หรือผลการตรวจประเมินก่อนครั้งก่อน (ถ้ามี)  
- ขอทราบว่ามูลเหตุจูงใจหรือเหตุผลของโรงงาน ABC ที่จะขอรับรองฯ (ประเมิน

ว่าผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญหรือไม่) (ข้อ 1.2) 
- ขณะนี้ทางโรงงาน ABC ได้ยื่นขอรับรองในส่วนไหนบ้าง (ขอบเขตที่ยื่นรับรอง 

เช่น โรงงาน 1 หรือ โรงงาน 2 แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือตามพื้นที่ หรือ
ขอรับรองเฉพาะ offices) (ข้อ 1.1) 

- ช่วยเล่าให้ฟังว่าในตอนเริ่มต้นทำระบบเป็นอย่างไร (สอบถามเรื่องผู้รับผิดชอบ/ 
ประกาศนโยบายฯ (ถ้าพบระหว่างทาง อาจจะไม่ต้องถาม แต่เน้นเรื่องความทันสมัย/
การทบทวนครั้งล่าสุด) (ข้อ 1.2, 1.5) 

- ปัญหาหลักๆ (ข้อ 1.3 ความเสี่ยง ข้อ 2.1) ของโรงงานตอนนี้มีเรื ่องอะไร             
(3 ประเด็น ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข) และขอให้อธิบายวิธีดำเนินการ 
และการจัดการความเสี่ยงที่พบด้วย (ข้อ 1.4, 2.2) 

2) ขอดูเอกสารหรือสอบถามเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ (สำหรับข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3) 
- เอกสารแสดงการกำหนดขอบเขต พื้นที่ในการดำเนินงานโครงการ สถานประกอบการ

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
- นโยบายที่สอดคล้องหรือสนับสนุน การพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค 

ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ที่ประกาศและลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง ครบถ้วน           
ทั้ง 3 ประเด็นและเป็นลายลักษณ์อักษร  

- เอกสารกำหนดผู้รับผิดชอบหลักของโครงการฯ ในรูปแบบ คณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน ที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานจากหลายฝ่ายแบบเป็น 

- สุ่มสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานถึงการรับทราบนโยบายสถานประกอบการปลอดโรคฯ  
ขององค์กร จำนวน 3 - 5 คน (คละแผนก) 

 3.3 เทคนิคการให้คะแนน 
การให้คะแนน ควรยึดหลักเกณฑ์ตามคู่มือรายการตรวจประเมิน Audit Check List โดยแบ่ง

ตามประเภทของสถานประกอบการ ดังนี้  
• คู่มือรายการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 สำหรับ สถานประกอบการขนาดใหญ่ 
• คู่มือรายการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 สำหรับ สถานประกอบการขนาดกลาง 
• คู่มือรายการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 สำหรับ สถานประกอบการขนาดเล็ก 
• คู่มือรายการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 สำหรับ วิสาหกิจชุมชน 
ยกตัวอย่างการให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน มีตั้งแต่ 1 คะแนน 2 คะแนน และ 3 คะแนน การที่สถานประกอบการ 
จะผ่านการประเมินได้คะแนน 3 คะแนน จะต้องดำเนินให้ครบทุกข้อ ยกตัวอย่าง เช่น  
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•  หมวดที่ 1 การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน ในเกณฑ์การพัฒนาข้อที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและนโยบาย 
ด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ของเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการขนาดใหญ่  

➢  หากจะประเมินให้ได้ 3 คะแนน สถานประกอบการจะต้องดำเนินการให้ครบทุกข้อ ดังนี้ 
 1) มีการกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค 

ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
 2) นโยบายที ่สอดคล้องหรือสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรค 

ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ที่ประกาศโดยผู้บริหารระดับสูง ครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 3) มีการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบอย่างทั่วถึง 
 4) มีผู ้ร ับผิดชอบหลักของโครงการฯ ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 

ที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานจากหลายฝ่ายแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 
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•  หมวดที่ 2 ปลอดโรค ในเกณฑ์การพัฒนาข้อที่ 1 การให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันควบคุมโรค 
การให้บริการรักษาเบื ้องต้นและการส่งต่อ ของเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการขนาดใหญ่  
ในหัวข้อดำเนินการ องค์กรต้องมีการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันควบคุมโรคการให้บริการรักษาเบื้องต้น  
และการส่งต่อตามความเสี่ยงที่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์กร 

➢  หากจะประเมินให้ได้ 3 คะแนน สถานประกอบการต้องดำเนินการให้ครบทุกข้อ ดังนี้ 
1) มีการให้คำแนะนำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามความเสี่ยง 

ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์กร 
2) สรุปผลรายงานกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามความเสี่ยงที่ได้

จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์กร 

 
 

•  หมวดที่ 3 ปลอดภัย ในเกณฑ์การพัฒนาข้อที่ 1 การส่งเสริมการป้องกันและการลด
อุบัติเหตุ ทั้งในงานและนอกงาน ของเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการขนาดใหญ่ ในหัวข้อดำเนินการ 
องค์กรต้องมีการดำเนินการส่งเสริมการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทั้งในงานและนอกงาน  

➢ หากจะประเมินให้ได้ 3 คะแนน สถานประกอบการจะต้องดำเนินการให้ครบทุกข้อ ดังนี้ 
1) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุนอกงาน คือ 

1.1) การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการขับข่ีและโดยสารยานพาหนะ 
1.2) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 100 และการรัดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 100 
1.3) การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เช่น “ง่วงไม่ขับ” “ดื่มไม่ขับ” “โทรไม่ขับ” 

และ “ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด” เป็นต้น 
2) มีการประเมินผล การจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุนอกงาน

ครบถ้วนทุกกิจกรรม  
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•  หมวดที่ 4 กายใจเป็นสุข ในเกณฑ์การพัฒนาข้อที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  

ของเกณฑ์การประเมินสถานประกอบการขนาดใหญ่ ในหัวข้อดำเนินการ องค์กรต้องมีการจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ เพ่ือผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน  

➢ หากจะประเมินให้ได้ 3 คะแนน สถานประกอบการจะต้องดำเนินการให้ครบทุกข้อ ดังนี้ 
1) มีการประเมินความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2) มีการสรุปผลการประเมินความต้องการเพื่อนำไปสู่การวางแผน 
3) มีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการตั้งแต่ การวางแผนการ 

จัดกิจกรรม การกำหนดรูปแบบ และระยะเวลาที่จัด 
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สำหรับหัวข้อการตรวจประเมินที่อนุญาตให้แนบหลักฐานเพื่อยืนยัน 3 คะแนน โดยไม่ต้อง
ตรวจประเมินนั้น สถานประกอบการจะต้องแนบหลักฐานมาตรฐานหรือใบประกาศเกียรติบัตรที่ยังไม่
หมดอายุการรับรองเท่านั้น และในส่วนหัวข้อที่มีเครื ่องหมาย * หมายถึง หัวข้อการตรวจประเมินที่ 
สถานประกอบการต้องดำเนินการให้ได้ในระดับ 3 คะแนน เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
รางวัลระดับโล่ทอง 

โดยแนวทางการเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมินสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือ 
ดังต่อไปนี้ 

1) รายการเอกสารประกอบการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 สำหรับ สถานประกอบการขนาดใหญ่ 

2) รายการเอกสารประกอบการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 สำหรับ สถานประกอบการขนาดกลาง 

3) รายการเอกสารประกอบการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 สำหรับ สถานประกอบการขนาดเล็ก 

4) รายการเอกสารประกอบการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 สำหรับ วิสาหกิจชุมชน 

ที่มา : http://envocc.ddc.moph.go.th/ เว็บไซต์กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดเนื้อหารายวิชา 

ชุดการเรียนรู้ที่ 4 

เรื่อง เกณฑ์การพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน และรายการตรวจประเมิน 
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

สังเขปเนื้อหา 

 กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ได้จัดทำเกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน 
“สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” โดยยึดกรอบแนวคิด Healthy Workplace ของ 
WHO และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001 และ OHSAS18001) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนินการผ่านเครือข่ายสาธารณสุขทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด 
ทั่วประเทศ ให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนั้น เป็นสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ 
เป็นสุข เพื ่อส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีสุขภาวะที่ด ี เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื ่อนประเทศ  
โดยเกณฑ์การพัฒนา แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดของเกณฑ์ดังนี้ 

1. ประเภทสถานประกอบกิจการ สามารถแบ่งได ้4 ประเภท ดังนี้  
1.1 สถานประกอบการขนาดเล็ก (จำนวนลูกจ้าง ไม่เกิน 49 คน)   
1.2 สถานประกอบการขนาดกลาง (จำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 - 199 คน)   
1.3 สถานประกอบการขนาดใหญ่ (จำนวนลูกจ้าง ตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป)           
1.4 วิสาหกิจชุมชน 

2. รายการตรวจประเม ิน (Audit Check list) ซ ึ ่ งประกอบด้วย 4 หมวด จำนวน 29 ข้อ 
ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างองค์กรและชุมชน หมวดที่ 2 ปลอดโรค หมวดที่ 3 ปลอดภัย หมวดที่ 4 กายใจเป็นสุข 
โดยรายการตรวจประเมินสถานประกอบการขนาดเล็ก จำนวน 58 ข้อ สถานประกอบการขนาดกลาง จำนวน 
59 ข้อ สถานประกอบการขนาดใหญ่ จำนวน 59 ข้อ และวิสาหกิจชุมชน 45 ข้อ  

3. วิธีการให้คะแนน ระดับคะแนน ประกอบด้วย 3 คะแนน 2 คะแนน และ 1 คะแนน โดยสามารถ 
ใช้มาตรฐานที่องค์กรได้รับ มาแนบแสดงบางข้อเพื่อรับ 3 คะแนนเต็ม ได้โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ 
การประเมิน 

4. ประเภทของโล่รางวัล แบ่งเปน็ 3 ระดับ ตามช่วงคะแนน ดังนี้  
-  คะแนนร้อยละ 80 – 89    ได้รับโล่และประกาศนียบัตรระดับประเทศ ประเภท โล่เงิน 
-  คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 * และได้เต็มในหัวข้อที่กำหนด ได้รับโล่และประกาศนียบัตร  

 ระดับประเทศ ประเภท โล่ทอง 
- คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90* และได้เต็มในหัวข้อที่กำหนดต่อเนื่อง 3 ปี ... ปี ... ปี ได้รับโล่  
  และประกาศนียบัตรระดับประเทศ ประเภทโล่ทองต่อเนื่อง 3 ปี ... ปี ... ปี 

โดยรายละเอียดของเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข” ทั้ง 4 หมวด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 หมวดที่ 1 การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานการใส่ใจต่อสุขภาพ   
 และสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน 

  เกณฑ์การพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน และรายการตรวจประเมิน หมวดที่  1 
ประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้ 
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ข้อที่ 1 การสนับสนุนขององค์กร และนโยบายด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
 1.1 องค์กรต้องกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการด้านปลอดโรค ปลอดภัย 

กายใจเป็นสุข 
  1.2 ผู ้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบายนำไปสู่                     

“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งลงนาม            
และประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีผู้รับผิดชอบหลักของโครงการฯ ในรูปแบบคณะกรรมการ 
หรือคณะทำงานที ่ประกอบด้วยผู ้ปฏิบัติงานจากหลายฝ่ายแบบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบาย  
ให้ครบทั้ง 3 ส่วน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หรือกำหนดขึ้นใหม่ หรือใช้นโยบายที่มีอยู่ก็ได้  
แต่ต้องครบทั้ง 3 ส่วน 

  1.3 องค์กรต้องมีการยกระดับสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
สู่การทำงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 

ข้อที่ 2 การวางแผนขององค์กร 
  2.1 องค์กรต้องมีการชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับปลอด

โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  ที ่เหมาะสมกับองค์กร พร้อมทั ้งมีการเร ียงลำดับความสำคัญของ 
ความเสี่ยงที่พบ และวางแผนการดำเนินงาน 

2.2 องค์กรต้องกำหนดวิธีการในการจัดการความเสี ่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบ 
บทบาทหน้าที่ของโครงการฯ ตามความเสี่ยงที่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์กร 

ข้อที่ 3 การนำแผนสู่การปฏิบัติและการดำเนินการ 
3.1 องค์กรต้องมีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
3.2 องค์กรต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ไปยังผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักและรู้สึกมีส่วนร่วม  
โดยการใช้สื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.3 องค์กรต้องมีการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมการใส่ใจสุขภาพความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน 

3.4 องค์กรต้องมีนวัตกรรมในการลดโรคหรือพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพตามความเสี่ยง
ที่ได้จัดดับความสำคัญของปัญหาขององค์กร 

3.5 องค์กรต้องมีการขยายการดำเนินงานไปยังหน่วยงานอื่น เช่น สถานประกอบการ 
หรือวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น  

ข้อที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และระบบรายงาน  
4.1 องค์กรต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  
4.2 องค์กรต้องมีระบบการจัดเก็บเอกสารและการรายงาน ด้านปลอดโรค ปลอดภัย 

กายใจเป็นสุขอย่างเพียงพอ เพ่ือให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เอกสารเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบใด
ก็ได ้โดยองค์กรต้องจัดทำปฏิบัติและคงรักษาไว้ ซึ่งระเบียบปฏิบัติสำหรับการควบคุมเอกสาร  

4.3 องค์กรต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 
ในสถานประกอบการ  

ข้อที่ 5 การทบทวนโดยผู้บริหาร  
5.1 ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ได้รับมอบอำนาจขององค์กรต้องทบทวนระบบการ

จัดการด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขและการดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานตามรอบ
ระยะเวลาที่วางแผนเพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล 
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4.2 หมวดที่ 2 ปลอดโรค  
  ซึ่งในหมวดปลอดโรคจะประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งหมด 6 ข้อดังนี้ 
ข้อที่ 1 องค์กรต้องมีการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกัน ควบคุมโรค การให้บริการรักษาเบื้องต้น

และการส่งต่อตามความเสี่ยงท่ีได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์กร  
1.1 ให้คำแนะนำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามความเสี่ยงที่ได้

จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขององค์กร 
1.2 สรุปผลกิจกรรมการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามความเสี ่ยงที ่ได้

จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
1.3 มีจดบันทึกการรักษา หรือการเข้ารับบริการห้องพยาบาล และการใช้ยา 

1.4 สรุปบันทึกการรักษาหรือการเข้ารับบริการห้องพยาบาล และการใช้ยา
ภาพรวมขององค์กร พร้อมนำผลมาใช้วางแผนในการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน 

1.5 ตรวจสอบห้องพยาบาลในพ้ืนที่จริงของสถานประกอบการ 

1.6 มีขั้นตอนการส่งต่อขององค์กรเมื่อสงสัยว่าผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาด้านสุขภาพ 
1.7 สรุปรายงานการส่งต่อเมื่อสงสัยว่าผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาด้านสุขภาพให้กับ

ผู้บริหารได้รับทราบ (ถ้ามีเหตุการณ์เกิดข้ึน) 
ข้อที่ 2 องค์กรต้องมีทะเบียนสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและการสรุปสถานการณ์สุขภาพ

ขององค์กร ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่ ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลการสูบบุหรี่
และดื่มสุรา ข้อมูลการคัดกรอง ดัชนีมวลกาย รอบเอว เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ข้อมูลการได้รับวัคซีนที่จำเป็น และต้องมีการส่งเสริมสุขภาพ การลดและการป้องกันการเกิดโรค มีการนำผล
หรือปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารและวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป 

ข้อที ่3 การส่งเสริม ลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด  
3.1 สถานที่ทำงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิต

สินค้า เป็นเขตปลอดบุหรี่บริเวณพื้นที่ภายในและดาดฟ้าของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมถึง
บริเวณทั้งหมดซึ่งวัดจากพื้นที่ที่ระบุ หรือจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า ทางออก ท่อ หรือ ช่องระบายอากาศ   
เป็นระยะ 5 เมตร 

3.2 ให้ผู ้ดำเนินการจัดสถานที ่ หรือยานพาหนะ ให้มีสภาพดังต่อไปนี ้ (1) มี
เครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจนว่า “เป็นเขตปลอดบุหรี่” (2) ปราศจากอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย 
ความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ (3) มีสภาพและลักษณะอ่ืนใด ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

3.3 การติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (1) สถานที่สาธารณะที่กำหนดให้ 
พื้นที่เฉพาะส่วนที ่ระบุไว้ ของสถานที่นั ้นเป็นเขตสูบบุหรี ่ (2) ติดแสดงไว้เปิ ดเผย มองเห็นได้ชัดเจน  
มาตรา 46 ให้ผู ้ดำเนินการ มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนว่าสถานที่นั ้นเป็นเขตปลอดบุหรี่ และ
ควบคุมดูแล ห้ามปราม ดำเนินการอ่ืนใด เพ่ือไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

ข้อที ่4 การส่งเสริมโภชนาการ  
4.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ และส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบัติงานบริโภค

อาหาร ตามหลักโภชนาการสำหรับองค์กรที่มีโรงอาหาร ต้อง (1) จัดให้มีร้านอาหารสุขภาพ หรือมีเมนู
สุขภาพ (2) ลด หรืองดการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด (3) มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด  
ในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ได้แก่ สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกำจัดศัตรูพืช สารกันรา สารบอแรกซ์ 
น้ำมันทอดซ้ำอย่างน้อยทุก 3 เดือน (4) ลดการใช้เครื่องปรุงรส/ผงชูรส  
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4.2 มีการจัดทำข้อตกลงในองค์กร เรื่อง อาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ที่เชื่อมโยง
กับความเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญ 

ข้อที ่5 การส่งเสริมการออกกำลังกายองค์กร  
5.1 จัดให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ 
5.2 จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม หรือ มีผู้นำการออกกำลังกาย 
5.3 สรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ข้อที ่6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
6.1 สนับสนุนให้มีการจัดสิ ่งแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการมีสุขภาพ  ช่องปากที ่ดี 

ของผู ้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแล ช่องปากที ่มีคุณภาพ ในร้านค้าสวัสดิการของ 
สถานประกอบการ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไหมขัดฟัน (2) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร  
หรือร้านค้าสวัสดิการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปาก (3) จัดน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน  
ในสถานประกอบการดื่มฟรี (4) ติดป้ายแสดงปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม  แต่ละชนิดบริเวณจุดจำหน่าย
เครื่องดื่ม (5) งดจำหน่ายลูกอมและเครื่องดื่มท่ีมีน้ำตาล 

6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (1) การสื่อสาร
สุขภาพความรู้เกี ่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประสานทันตบุคลากรร่วม
อบรมให้ความรู้ มีบอร์ดแจ้งข่าวสารด้านทันตสุขภาพ จัดเสียงตามสาย การติดโปสเตอร์หรือป้ายประกาศ 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ (2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน และอาจประสานทันตบุคลากร  
เป็นผู้ฝึกทักษะการแปรงฟันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

6.3 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยควรมีการประสานสถานบริการภาครัฐ ในพื้นที่ในการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากในสถานบริการ
หรือประสานสถานบริการภาครัฐในพ้ืนที่ในการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ 

4.3 หมวดที่ 3 ปลอดภัย 

ความปลอดภัยในการทำงานคือ การมีสภาพการณ์ที ่ปลอดภัยพนักงานที ่ทำงาน
ปราศจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่
ปฏิบัติงาน ซึ่งในหมวดความปลอดภัยจะประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งหมด 15 ข้อดังนี้ 

ข้อที่ 1 การส่งเสริมการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทั้งในงานและนอกงาน คือ องค์กร
ต้องจัดให้มีการดำเนินการส่งเสริมการป้องกัน และการลดอุบัติเหตุทั้งในงานและนอกงาน เช่น การส่งเสริม 
ป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุนอกงาน การส่งเสริม ป้องกันหรือลดอุบัติเหตุในงาน การจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครอง
อันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่ตลอด และมีการตรวจสอบและ
วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ   

เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 

1) สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน 

2)  OHSAS18001 
3)  TIS18001 
4)  ISO45001 
5)  อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
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ข้อที่ 2 การจัดการด้านอาคารสถานที่ คือ องค์กรต้องมีการดำเนินการจัดการด้าน
สถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผนหรือโครงการในการจัดการ
ดูแลสถานที ่ทำงานที ่ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ในการทำงาน มีการกำหนดผู ้ร ับผิดชอบ และการติดตาม  
ประเมินผลชัดเจน 

เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 

1)  Thailand 5S Award 
2)  อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

ข้อที่ 3 การจัดการด้านการยศาสตร์ คือ องค์กรต้องมีการดำเนินการจัดการด้านการย
ศาสตร์อย่างเหมาะสม เช่น การจัดให้มีการประเมินสภาพแวดล้อม และท่าทางในการทำงาน นำไปสู่การ
ปรับปรุงสถานที่ทำงานและลักษณะการทำงาน เพ่ือลดหรือป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์จากการทำงาน 

ข้อที่ 4 การจัดการบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร จำหน่ายอาหาร และเตรียมปรุง
ประกอบอาหาร คือ องค์กรต้องมีการจัดการบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร จำหน่ายอาหาร และเตรียม
ปรุงประกอบอาหารอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย  

เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐาน Clean Food Good test ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 

ข้อที่ 5 การจัดการห้องน้ำ ห้องส้วม คือ องค์กรต้องมีการจัดการห้องน้ำห้องส้วม  
ได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ของกรมอนามัย 

เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง 
ส้วมสาธารณะไทย (HAS) ของกรมอนามัย ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 

ข้อที่ 6 การจัดการเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ คือ องค์กรต้องมีระบบการ
จัดการเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์เครื ่องใช้ภายในองค์กร เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองอันตราย  
ส่วนบุคคลตามความเหมาะสมของการใช้งานเครื่องจักร จัดให้มีมาตรการการตรวจเช็คความพร้อมก่อนและ
หลังการใช้งาน 

เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 

1)  สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 ในการทำงาน 

2)  OHSAS18001 
3)  TIS18001 
4)  ISO45001 
5)  อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

ข้อที่ 7 การจัดการระบบไฟฟ้า คือ องค์กรต้องมีการดำเนินการจัดการระบบไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด เช่น  

- จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาระบบวงจรไฟฟ้าภายในองค์กร 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีการต่อสายดินเพ่ือป้องกันไฟฟ้ารั่วไหล 
- การเดินสายไฟต้องมีความเป็นระเบียบ 
- การจัดทำสัญลักษณ์เตือนบริเวณท่ีมีระบบไฟฟ้า 
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- การติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety cut หรือ Breaker) และตรวจสอบความพร้อม
ในการใช้งานเสมอ 

- มีการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าประจำปี 
เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง

มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 
1) สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำงาน 
2) OHSAS18001 
3) TIS18001 
4) ISO45001 
5) อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

ข้อที่ 8 การเตรียมความพร้อมรับและตอบสนองเหตุฉุกเฉิน คือ องค์กรต้องมีการ
เตรียมความพร้อมรับและตอบสนองเหตุฉุกเฉินให้เหมาะสมต่อระดับความเสี่ยงขององค์กร เช่น 

- การจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมรับและตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 3 ระยะ 
- การฝึกซ้อมตามแผน 
- มีการบันทึก สรุปผลการฝึกซ้อมตามแผน ร่วมถึงการเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการ

ฝึกซ้อม 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัยที่เพียงพอ ครอบคลุม 
- มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ พร้อมป้ายบ่งชี้ที่เห็นได้ชัดเจน 

เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 

1)  สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 ในการทำงาน 

2)  OHSAS18001 
3)  TIS18001 
4)  ISO45001 
5)  อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

ข้อที่ 9 การจัดการระบบแสงสว่าง คือ องค์กรต้องมีการจัดการระบบแสงสว่างที่เหมาะสม 
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มของแสงสว่างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
และมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 

เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 

1)  สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 ในการทำงาน 

2)  OHSAS18001 
3)  TIS18001 
4)  ISO45001 
5)  อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 
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ข้อที่ 10 การจัดการระบบระบายอากาศ คือ องค์กรต้องมีการจัดการระบบระบาย
อากาศที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด จัดให้มีอุณหภูมิในการทำงานที่เหมาะสม มีระบบ
ระบายอากาศที่มีคุณภาพและเหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  

เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง
มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 

1)  สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
 ในการทำงาน 

2)  OHSAS18001 
3)  TIS18001 
4)  ISO45001 
5)  อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

ข้อที่ 11 การจัดการเสียงและความสั่นสะเทือน คือ องค์กรต้องมีการจัดการเสียงและ
ความสั่นสะเทือนที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด เช่น 

- การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- มีการจัดการการทำงานที่มีความสั่นสะเทือนให้มีความเหมาะสม 
- จัดการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย 
- มีการจัดทำมาตรการหรือโครงการการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน 
เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง

มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 
1)  สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

 ในการทำงาน 
2)  OHSAS18001 
3)  TIS18001 
4)  ISO45001 
5)  อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

ข้อที่ 12 การจัดการสารเคมี  คือองค์กรต้องมีการดำเนินการจัดการสารเคมีที่เหมาะสม 
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่น 

- การตรวจวัด และวิเคราะห์ความเข้มของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน 
- มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
- มีการจัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสม 
- มีการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  (Safety Data Sheet) ภายใน

องค์กรครอบคลุมทุกชนิด 
- มีการแสดงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet) บริเวณหน้างาน 
เคล็ดลับ : การตรวจสอบเอกสารตามเกณฑ์ในข้อนี้ หากองค์กรได้รับการรับรอง

มาตรฐานดังนี้ถือว่าการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ข้อนี้ 
1) สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำงาน 
2) OHSAS18001 
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3) TIS18001 
4) ISO45001 
5) อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 

ข้อที่ 13 การจัดการขยะ คือองค์กรต้องมีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น  

- การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่คงทน แข็งแรง  
- ควรมีการแยกขยะตามประเภท อย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 

และของเสียอันตราย 
- มีระบบการจัดการขยะหรือของเสียอันตรายหรือสิ ่งอื ่นใดที ่อาจเป็นอันตราย  

ต่อสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงานหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ข้อที่ 14 การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค คือองค์กรต้องมีการควบคุมและกำจัด

สัตว์และแมลงนำโรคที่เป็นปัญหาขององค์กร เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู  และยุง ในสถานที่ทำงาน  
ได้อย่างเหมาะสม และสิ่งที่ต้องพิจารณาในการตรวจประเมินสถานประกอบการ มีดังนี ้

1) แผนป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคและกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุม
ป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคของสถานประกอบกิจการ 

2) การกำหนดมาตรการ วิธีการป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค และดำเนินการ
ตามแผนในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 

3) ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ประเมินผล มาตรการ วิธีการป้องกัน ควบคุมสัตว์และ
แมลงนำโรค 

4) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ข้อที่ 15 การจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล คือองค์กรต้องมีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล

ให้ได้รับการบำบัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบายออกนอกอาคารสถานที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น 

- กำหนดผู้รับผิดชอบการควบคุม กำกับ ดูแลการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย
ของสถานประกอบการ 

- จัดให้มีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากการประกอบการให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 

- มีการจัดการสิ่งปฏิกูลโดยจัดให้มีระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

4.4 หมวดที่ 4 กายใจเป็นสุข 

เกณฑ์การพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน และรายการตรวจประเมิน หมวดที ่ 4
ประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งหมด 3 ข้อดังนี้  

ข้อที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ องค์กรต้องมีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
เพ่ือผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน  

แนวทางการดำเนินงาน  
1) ผู้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมนันทนาการ ประเมินความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 

ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการตั้งแต่การวางแผนการ
จัดกิจกรรม การกำหนดรูปแบบ และระยะเวลาที่จัด  



 

 29 

2) จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ
ส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น เปิดเพลงผ่านเสียงตามสาย การจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มเพื่อออกกำลังกาย ประกวดร้องเพลง เล่นดนตรี จัดการแข่งกีฬาระหว่างแผนกหรือระหว่างองค์กร 
การจัดงานรื่นเริงตามเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม เพื่อชุมชนหรือดำเนินการร่วมกับ
ชุมชน เช่น จัดงานวันเด็ก จัดงานวันสงกรานต์ เป็นต้น  

3) ผ ู ้ร ับผ ิดชอบประเมินผลการจ ัดก ิจกรรม เช ่น จากการส ังเกต การใช้
แบบสอบถาม การพูดคุย Morning Talk เป็นต้น และบันทึกสรุปผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป  

ข้อที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพจิต องค์กรต้องมีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

แนวทางการดำเนินงาน  
1) ผู ้ร ับผิดชอบเรื ่องกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตประเมินความต้องการของ

ผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างความมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการ
วางแผนจัดกิจกรรม กำหนดรูปแบบ และระยะเวลาการจัด  

2) จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน เช่น จัด
ห้อง หรือสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจตามความเหมาะสม ได้แก่ การจัดสถานที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งเป็นบุตร
หลานของผู้ปฏิบัติงาน และหรือจัดมุมให้นมแม่ตามความเหมาะสม ของสถานประกอบการนั้น ๆ การจัด
สถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้สุขภาพจิต 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ติดโปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต เปิดเสียงตามสายให้ความรู้สุขภาพจิต การจัดอบรม
โดยเชิญบุคลากรสาธารณสุขมาให้ความรู้ เป็นต้น โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- ควรมีการประเมินสุขภาพจิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
และสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการประเมินอาจมากกว่า 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม
และจำเป็น ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปควรได้รับการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตาม “แบบประเมินความสุข 
ของคนไทย” หรือ “แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ” จำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู ้ปฏิบัติงานทั ้งหมด เพื ่อสถานประกอบการจะได้สรุปผลเป็นภาพรวมของสถานประกอบการได้ว่า
ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขหรือมีพลังสุขภาพจิตในการดำเนินชีวิตมากน้อยแค่ไหน  

- สำหรับผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานที ่ม ีความเส ี ่ยงต ่อการเก ิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น 
ผู้ปฏิบัติงานที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเครียดผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดสุรา/ยาเสพติด
ผู ้ปฏิบัติงานที ่สูญเสียคนรักหรือของรักเป็นต้น  ผู ้ปฏิบัติงานกลุ ่มเสี ่ยงเหล่านี ้ควรได้รับการประเมิน  
ตามความเหมาะสมและจำนวนครั ้งตามความจำเป็นที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบสังเกตพบ เช ่น สังเกตพบว่า   
มีความเครียดเกิดขึ้น ให้ใช้ “แบบประเมินความเครียด” หรือสังเกตพบว่าซึมเศร้าให้ใช้  “แบบคัดกรองโรค
ซึมเศร้า 2 คำถาม” หรือสงสัยว่าจะมีปัญหาในการดื่มสุรา ให้ใช้ “แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา”  

4) มีการบันทึกข้อมูลและมีการสรุปผลการประเมินทั้งรายบุคคลและภาพรวมตาม
การประเมินที่สถานประกอบการเลือก เช่น ความสุข ความเข้มแข็งทางใจ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า 
ปัญหาการดื่มสุรา เพื่อนำผลมาวิเคราะห์และจัดกิจกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตต่อไป  
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5) มีการประสานและส่งต่อ ไซโคโซเชียลคลินิก (Psychosocial Clinic) ใน
โรงพยาบาลชุมชน ในกรณีที่ผู ้ปฏิบัติงานมีปัญหาที่ต้องการได้รับการปรึกษาเฉพาะทาง เช่น มีปัญหา
ความเครียดรุนแรง มีภาวะซึมเศร้า ติดสุรา เป็นต้น  

6) มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่ต้องการรับการปรึกษาทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญ และหมายเลข 1667 สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการ
รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตต่าง ๆ จากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ 

ข้อที่ 3 การเห็นคุณค่าของผู ้ปฏิบัติงานและครอบครัว องค์กร ต้อง มีการดำเนิน
กิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว  

แนวทางการดำเนินงาน 
1) ผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวประเมิน

ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ในการจัดกิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวสร้างความมี
ส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรม กำหนดรูปแบบและระยะเวลา 

2) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เช่น  
• สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น เงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ขยัน

และทุ่มเทให้กับสถานประกอบการ มีสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว เช่น  
ให้เงินช่วยเหลือหรือให้ทุนเรียนดี สำหรับหรับบุตรผู้ปฏิบัติงาน การจัด 
ทัศนศึกษาให้ผู้ปฏิบัติงาน และครอบครัว เป็นต้น  

• มอบรางวัลหรือเกียรติบัตร หรือติดประกาศเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่น หรือปฏิบัติงานดีตามสมรรถนะการทำงาน  

• เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์และ
สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม 
เช่น โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โครงการปลูกป่า โครงการช่วยเด็กกำพร้า
เป็นต้น  

• กำหนดให้มีวันสังสรรค์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว เช่น วัน “เพราะ
เราเป็นครอบครัวเดียวกัน” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

• ร่วมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้หรือดูงานสถานประกอบการอื ่น ๆ ที ่ประสบ
ความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมเพิ่มความสุข
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) ผู ้ร ับผิดชอบประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น จากการสังเกต จากการใช้
แบบสอบถาม จากการประชุมคณะทำงาน เป็นต้น และบันทึกสรุปผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาต่อไป 
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รายละเอียดเนื้อหารายวิชา 

ชุดการเรียนรู้ที่ 5 

เรื่อง หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม 

สังเขปเนื้อหา 

หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม เป็นขั้นตอนการชี้บ่งอันตราย การประเมิน           
และควบคุมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีสามารถ 
แบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

5.1  การชี้บ่งอันตราย ในขั้นตอนนี้จะเป็นการแจกแจงสิ่งคุกอันตรายทั้งหมดที่อาจจะก่อให้เกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในองค์กร ทั้งในพื้นที่กระบวนการผลิต และนอก
พื้นที่กระบวนการผลิต และดำเนินการชี้บ่งสิ่งคุกคามที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสี่ยง  ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในกระบวนการนั้น ๆ การชี้บ่งสิ่งคุกคาม และการเกิดอันตราย คือ การค้นหากิจกรรม หรือเครื่องจักร
อุปกรณ์นั้นว่ามีสิ่งคุกคามใดที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย เกิดโรค ปัญหาด้านสุขภาพ หรือสามารถก่อให้เกิด
โรคหรือปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยวิธีใดบ้าง โดยอาจพิจารณาจากคำถาม 3 ข้อ ดังนี้ 

- มีแหล่งกำเนิดของสิ่งคุกคามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ (โดยใช้หลักการวิเคราะห์  
4 M ( Man/Machine/Material/Method)) 

- ใคร หรือ อะไร ที่ได้รับอันตราย 
- อันตรายจะเกิดขึ้นอย่างไร 

การแบ่งประเภทของสิ่งคุกคามในลักษณะต่าง ๆ เช่น สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1) สิ่งคุกคามทางกายภาพ (physical hazards) คือ สิ่งคุกคามที่เป็นพลังงานทางฟิสิกส์ ซึ่งมี

คุณสมบัติทำให้เกิดโรคในคน 
2) สิ่งคุกคามทางสารเคมี (chemical hazards) คือ สิ่งคุกคามที่เป็นสารเคมีทุกชนิดซึ่งมี

สมบัติเป็นพิษต่อคนได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะก๊าซ ของแข็งหรือของเหลว 
3) สิ่งคุกคามทางชีวภาพ (biological hazards) คือ สิ่งคุกคามที่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น

เชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส แบคทีเรีย แมลง หรือสัตว์ก่อโรค รวมทั้งเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งของสิ่งมีชีวิต 

5.2 การประเมินระดับความเสี่ยง เป็นการนำเอาข้อมูลการชี้บ่งอันตรายที่ได้ มาทำการพิจารณาโอกาส
ของการเกิดอันตราย การพิจารณาระดับความรุนแรงของการเกิดอันตราย การพิจารณาระดับความสามารถ 
ในการตรวจจับการเกิดอันตราย และทำการประเมินระดับความเสี่ยงของอันตราย 

    โดยการประเมินเพื่อหาค่าคะแนนความเสี่ยง มีหลักการดังนี้ 
 
 
 

 ในการประเมินความเสี่ยงแบบองค์รวมต้องพิจารณาให้ครบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1. การประเมินความเสี ่ยงด้านสุขภาพ หมายถึง กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบในการ
ประมาณถึงโอกาส ระดับความรุนแรงของอันตราย และความสามารถในการตรวจจับอันตราย หรือพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ
ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน  

ค่าคะแนนความเสี่ยง = โอกาสของการเกิดอันตราย × ระดับความรุนแรงของการเกิดอันตราย  
                       × ระดับความสามารถในการตรวจจับการเกิดอันตราย 
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การพิจารณาโอกาส  ความรุนแรง และการตรวจจับการเกิดอันตรายของประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

โอกาสของ 
การเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) 

-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่มีโรคประจำตัวด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน   
โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง   
โรคฟันผุและโรคปริทันต์ ต่อผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด น้อยกว่าร้อยละ 10  

-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการตรวจรอยโรคในช่องปากอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง           
น้อยกว่า ร้อยละ 10 (จำนวนผู้ที่ตอบแบบตรวจรอยโรคในช่องปากด้วยตนเอง ในข้อ 
1,5,6 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อ 2,3,4 ทุกข้อ)  

-  ไม่มีผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ  
-  ไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในองค์กร  
-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดโรคติดต่อ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น                

ต่อผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด น้อยกว่าร้อยละ 5 

ระดับปานกลาง (2) 

-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่มีโรคประจำตัวด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน   
โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง   
โรคฟันผุและโรคปริทันต์ ต่อผู ้ปฏิบัติงานทั ้งหมด มากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการตรวจรอยโรคในช่องปาก อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง 
มากกว่า ร้อยละ10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 (จำนวนผู้ที่ตอบแบบตรวจรอยโรคในช่องปาก 
ด้วยตนเอง ในข้อ 1,5,6 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ข้อ 2,3,4 ทุกข้อ)  

-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดการเจ็บป่วย/โรคจากการประกอบอาชีพ ต่อผู้ปฏิบัติงาน               
กลุ่มเสี่ยง มากกว่าร้อยละ 5 แต่น้อยกว่าร้อยละ 10  

-  มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  
-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดโรคติดต่อ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น                   

ต่อผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด มากกว่าร้อยละ 5 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 

ระดับสูง (3) 

-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีโรคประจำตัวด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคฟันผุ
และโรคปริทันต์ ต่อผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการตรวจรอยโรคในช่องปากอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง                   
ตั ้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป (จำนวนผู้ที ่ตอบแบบตรวจรอยโรคในช่องปากด้วยตนเอง                      
ในข้อ 1,5,6 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อ 2,3,4 ทุกข้อ)  

-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดการเจ็บป่วย/โรคจากการประกอบอาชีพ ต่อผู้ปฏิบัติงาน              
กลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

-  มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  
-  สัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่เกิดโรคติดต่อ เช่น วัณโรค โรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น                     

ต่อผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

ระดับความรุนแรง 
ของการเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย ในระดับ                  
ปฐมพยาบาล มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเล็กน้อยมาก สามารถทำงานได้เป็นปกติ          
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กรเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย  

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ไม่เกิดผลกระทบภายนอกองค์กร 
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ระดับความรุนแรง 
ของการเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับปานกลาง (2) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยต้องไปพบแพทย์                    
มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตปานกลาง แต่สามารถทำงานได้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ขององค์กรปานกลาง  

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่มีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน
เล็กน้อย ระยะสั้นๆ 

ระดับสูง (3) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยต้องไปพบแพทย์ และ
ได้รับการรักษา มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตถึงขั้นหยุดการทำงานในระยะเวลาสัน้ๆ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กรเสียหายมาก มีผลกระทบต่อผลผลิต  

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่มีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานมาก 

ระดับสูงมาก (4) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษา 
ในโรงพยาบาล มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสูงมากถึงขั้นหยุดการทำงาน ในระยะ
ยาว ผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กรเสียหายสูงมาก มีผลกระทบต่อผลผลิตสูง  

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่มีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานมาก 
และเป็นระยะยาว 

 
ระดับความสามารถในการ
ตรวจจับการเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) 

ไม่มีการตรวจประเมินสขุภาพของผู้ปฏบิัติงาน ไม่มีการคัดกรองหรือประเมนิหากลุ่มเสี่ยง/
พฤติกรรมเสี่ยงของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น ไม่มี
การตรวจสุขภาพประจำปี ไม่มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และ ไม่มีการตรวจคัด
กรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น หรือไม่มีแผนการ
ดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุม 

ระดับปานกลาง (2) 
มีการตรวจประเมินสุขภาพของผู ้ปฏิบัติงานแต่ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มีแผนการ
ดำเนินงาน เพื่อป้องกันและควบคุมที่ต่อเนื่อง 

ระดับสูง (3) 

มีการตรวจประเมินสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรวบรวมสถิติ  
การเกิดโรคต่าง ๆ รวมทั้งนำผลของการประเมิน และสถิติการเกิดโรค ไปวิเคราะห์ 
และดำเนินการทุกกรณีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจัยเสี่ยง 

 
การพิจารณาโอกาส  ความรุนแรง และการตรวจจับการเกิดอันตรายของประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต 

โอกาสของการเกิด
อันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) 

โอกาสเกิดขึ้น “ต่ำ” โดย * ระดับคะแนนจากการประเมินความเครียด (ST - 5) ได้ 0 - 4 
คะแนน (ไม่มีความเครียด) * ผลการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม ได้คำตอบว่า  
“ไม่มี” ทั้ง 2 ข้อ * ระดับคะแนนจากการประเมินปัญหาการดื่มสุรา ได้ 0 - 7 คะแนน 
(เป็นผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ำ) 
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โอกาสของการเกิด
อันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับปานกลาง (2) 

มีโอกาสเกิดขึ้น “ปานกลาง” โดย * ระดับคะแนนจากการประเมินความเครียด (ST- 5) ได้ 5 - 7 
คะแนน(สงสัยมีปัญหาความเครยีด) * ผลการคัดกรองโรคซึมเศรา้ด้วย 2 คำถาม ได้คำตอบ
ว่า “มี” ในข้อใดข้อหนึ่ง * ระดับคะแนนจากการประเมินปัญหาการดื่มสุรา ได้ 8 - 15 
คะแนน (เป็นผู้ดื่มแบบเสี่ยง) 
 

 
 

ระดับสูง (3) 

มีโอกาสเกิดขึ้น “สูง” โดย * ระดับคะแนนจากการประเมินความเครียด (ST - 5) ได้  
8 คะแนนข้ึนไป (มีความเครียดสูง) * ผลการคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม ได้คำตอบ
ว่า “มี” ทั้งสองข้อ * ระดับคะแนนจากการประเมินปัญหาการดื่มสุรา ได้ 16 - 19 คะแนน 
หรือมากกว่า 20 คะแนนข้ึนไป (เป็นผู้ดื่มแบบอันตราย หรือ ผู้ดื่มแบบติด) 
 

 
 

 
ระดับความรุนแรง 

ของการเกิดอันตราย 
ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) 
-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู ้ปฏิบัติงานสามารถ

ทำงานได้ตามปกติ 
-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ไม่เกิดผลกระทบภายนอกองค์กร 

ระดับปานกลาง (2) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที ่ผู ้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยทางกายเกิดขึ้น 
เป็นบางครั้งโดยไม่มีสาเหตุ เช่น ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ท้องอืด ปวดเมื่อย เป็นต้น  
มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตปานกลาง สามารถทำงานได้แต่อาจเกิดความผิดพลาด
บ้างบางครั้ง มีการหยุดงานบ้าง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กรปานกลาง 

 - ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่มีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน 
ปานกลาง เช่น มีปากเสียงบ้างเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรง ยังจัดการแก้ปัญหาในครอบครัวได้ 

ระดับสูง (3) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที ่ผู ้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยทางกายเกิดขึ้น  
เป็นบางครั้งโดยไม่มีสาเหตุ เช่น ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ท้องอืด ปวดเมื่อย เป็นต้น  
มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตปานกลาง สามารถทำงานได้แต่อาจเกิดความผิดพลาด
บ้างบางครั้ง มีการหยุดงานบ้าง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กรปานกลาง 

 - ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่มีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน  
ปานกลาง เช่น มีปากเสียงบ้างเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรง ยังจัดการแก้ปัญหาในครอบครัวได้ 

ระดับสูงมาก (4) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู ้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยที่ส่งผลให้เห็นว่า  
มีปัญหาสุขภาพจิตชัดเจนต้องไปพบแพทย์และจำเป็นต้องได้รับการรักษา เช่น ซึมเศร้า 
แยกตัวเองไม่พูดกับใคร หรือ บ่นอยากตาย หรือทะเลาะกับผู ้อื ่นไปทั ่ว เป็นต้น  
มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสูงมากถึงขั ้นหยุดการทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจขององค์กรเสียหายสูงมากจากการที ่ผู ้ปฏิบัติงานหยุดงาน  
มีผลกระทบต่อผลผลิตสูงมาก 

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่มีผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานมาก 
และเป็นระยะยาว 
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ระดับความสามารถในการ
ตรวจจับการเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับสูง (3) ไม่มีการตรวจประเมิน/คัดกรองสุขภาพจิต ตามแบบของกรมสุขภาพจิต 

ระดับปานกลาง (2) 
มีการตรวจประเมิน/คัดกรองสุขภาพจิต ตามแบบของกรมสุขภาพจิตบ้างแต่ไม่ประจำ 
หรือไม่ต่อเนื่อง 

ระดับต่ำ (1) 
มีการตรวจประเมิน/คัดกรองสุขภาพจิต เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือมากกว่า 
ตามความจำเป็น 

 2. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หมายถึง กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบใน
การประมาณถึงโอกาส ระดับความรุนแรงของอันตราย และความสามารถในการตรวจจับอันตรายที่จะ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานได้ 

การพิจารณาโอกาส  ความรุนแรง และการตรวจจับการเกิดอันตรายของประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย 

โอกาสของการเกิดอันตราย ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี 

ระดับปานกลาง (2) มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 5 ครั้งแต่ไม่เกิน 10 ครั้ง ต่อปี 

ระดับสูง (3) มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ครั้ง ต่อปี 

 
ระดับความรุนแรง 

ของการเกิดอันตราย 
ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) -  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับ 
ปฐมพยาบาล ทรัพย์สินขององค์กรเกิดความเสียหายน้อยมาก หรือไม่เสียหายเลย 

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานหรือมีผลกระทบ
เล็กน้อย  

-  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานเพียงเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ 
ระดับปานกลาง (2) -  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการบาดเจ็บต้องไปพบแพทย์ 

ทรัพย์สินขององค์กรเกิดความเสียหายปานกลาง และสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้ 
-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานและแก้ไขได้

ในระยะเวลาอันสั้น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานปานกลาง สามารถแก้ไขได้ 
ในระยะเวลาสั้น 

ระดับสูง (3) -  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยต้องไปพบแพทยแ์ละ 
ได้รับการรักษา มีทรัพย์สินขององค์กรเกิดความเสียหายมาก และต้องหยุดการผลิตใน
บางส่วน 

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานและต้องใช้
เวลาในการแก้ไข มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานรุนแรงและต้องใช้เวลาในการแก้ไข 

ระดับสูงมาก (4) -  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษา 
ในโรงพยาบาล มีทรัพย์สินขององค์กรเกิดความเสียหายมาก และต้องหยุดการผลิต
ทั้งหมด 
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ระดับความรุนแรง 
ของการเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานเป็นบรเิวณ
กว้างหรือหน่วยงานของภาครัฐต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไข มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รอบโรงงานรุนแรงมากและต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข 

  
ระดับความสามารถในการ
ตรวจจับการเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับสูง (3) ไม่มีความสามารถในการตรวจจับการเกิดอันตรายได้เลย 

ระดับปานกลาง (2) ไม่มีความสามารถในการตรวจจับการเกิดอันตรายได้เลย 

ระดับต่ำ (1) มีความสามารถในการตรวจจับการเกิดอันตรายได้ทุกกรณ ี

 3. การประเมินความเสี ่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน  หมายถึง กระบวนการศึกษา 
อย่างเป็นระบบในการประมาณถึงโอกาส ระดับความรุนแรงของอันตราย และความสามารถในการตรวจจับ
อันตรายหรือความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ระดับความร้อน ปริมาณ
ความเข้มข้นของสารเคมีหรือฝุ่นละอองที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดที่จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุจากการทำงานได ้

การพิจารณาโอกาส และความรุนแรงของประเมินความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
โอกาสของการเกิดอันตราย ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) 
มีผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด น้อยกว่า 3 จุด
ต่อครัง้ 

ระดับปานกลาง (2) 
มีผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ตั้งแต่ 3 จดุ 
แต่ไม่เกิน 5 จุดต่อครั้ง 

ระดับสูง (3) 
มีผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด มากกว่า 
5 จุด ต่อครั้ง ขึ้นไป 

 
ระดับความรุนแรง 

ของการเกิดอันตราย 
ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับต่ำ (1) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อย 
ในระดับปฐมพยาบาล ทรัพย์สินขององค์กรเกิดความเสียหายน้อยมาก หรือไม่เสียหายเลย  

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานหรือมีผลกระทบ
เล็กน้อย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานเพียงเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือ
แก้ไขได้ 

ระดับปานกลาง (2) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อย 
ในระดับปฐมพยาบาล ทรัพย์สินขององค์กรเกิดความเสียหายน้อยมาก หรือไม่เสียหายเลย  

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานหรือมีผลกระทบ
เล็กน้อย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานเพียงเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือ
แก้ไขได้ 

ระดับสูง (3) 
-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยต้องไปพบ

แพทย์ และได้รับการรักษา มีทรัพย์สินขององค์กรเกิดความเสียหายมาก และต้องหยุด 
การผลิตในบางส่วน  
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ระดับความรุนแรง 
ของการเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานและต้องใช้
เวลา ในการแก้ไข มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานรุนแรงและต้องใช้เวลาในการ
แก้ไข 

ระดับสูงมาก (4) 

-  ส่งผลกระทบภายในองค์กร ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานมีการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยต้องได้รับ
การรักษา ในโรงพยาบาล มีทรัพย์สินขององค์กรเกิดความเสียหายมาก และต้องหยุด
การผลิตทั้งหมด  

-  ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร ในระดับที่เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานเป็นบรเิวณ
กว้าง หรือหน่วยงานของภาครัฐต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไข มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รอบโรงงาน รุนแรงมากและต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข 

 
ระดับความสามารถในการ
ตรวจจับการเกิดอันตราย 

ตัวอย่างเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระดับสูง (3) ไม่มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ระดับปานกลาง (2) มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนด 

ระดับต่ำ (1) มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนด 

5.3 การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่องค์กรนำระดับความเสี่ยงในแต่ล่ะ
ประเด็นมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยจะมีหลักการ
พิจารณาคือพิจารณาเลือกความเสี่ยง 4 ระดับ คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยง
สูง และความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มาจัดลำดับความสำคัญของปัญหา  เพื่อจัดการแก้ไขป้องกันตามลำดับ 
โดยต้องพิจารณาเลือกตามความระดับความเสี่ยงที่มากที่สุดแล้วไล่เรียงตามลำดับ และในการ  จัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาในแต่ละระดับความเสี่ยงนั้น อาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย เช่น  
ด้านความรุนแรงของการเกิดปัญหา ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านระยะเวลาในการแก้ไข ฯลฯ 

หลักเกณฑ์ในการตอบสนองต่อความเสี ่ยงระดับต่าง ๆ เมื ่อองค์กรทราบระดับความเสี ่ยง 
แล้วสิ่งที่องค์กรจะต้องดำเนินการต่อไป คือ การพิจารณาตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น ๆ โดยมีหลักเกณฑ์  
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้ 

ระดับความเสี่ยง หลักเกณฑ์การพิจารณาตอบสนองต่อความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงต่ำ (1 - 3) ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (4 - 8) ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเติม แต่ต้องมีการทบทวนมาตรการ
ควบคุมและต้องมีการ ติดตามตรวจสอบ โดยการกำหนดแผน
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยง ได้รับการควบคุม
ต่อเนื่องและมาตรการควบคุมนั้นยังมีประสิทธิภาพ 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง (9 - 12) 1.  จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยงแต่ค่าใช้จ่าย
ของการป้องกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งจะต้อง
กำหนดแผนลดผลกระทบของความเสี่ยง 

2.  จะต้องมีการดำเนินลดความเสี่ยงภายในแผนที่กำหนด 
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ระดับความเสี่ยง หลักเกณฑ์การพิจารณาตอบสนองต่อความเสี่ยง 

3.  เมื่อความเสี่ยงระดับปานกลางมีความสัมพันธ์กับการเกิด
ความเสียหายร้ายแรงควรประเมินทบทวนเพื่อตัดสินความ
จำเป็นสำหรับมาตรการควบคุมว่าจะต้องมีการปรับปรุง
เพ่ิมเติมหรือไม่ 

4.  เมื่อจัดทำการลดความเสี่ยงลงแล้ว ต้องจัดทำแผนควบคุม
ความเสี ่ยงต่อเพื ่อให้มั ่นใจว่าการลดความเสี ่ยงนั ้นจะมี
มาตรการในการควบคุม อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
อยู่เสมอ 

ระดับความเสี่ยงสูง (16 - 18) 1.  ต้องลดความเสี่ยงลงก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมได้  
2.  ต้องกำหนดแผนลดความเสี่ยง และต้องจัดสรรทรัพยากร

และมาตรการอย่าง เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น  
3.  กรณีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กำลังจะเริ่มหรือ

กิจกรรมที่กำลังดำเนิน อยู่จะต้องทำการแก้ไขโดยเร่งด่วน  
4.  เมื่อจัดทำการลดความเสี่ยงลงแล้ว ต้องจัดทำแผนควบคุม

ความเสี่ยงต่อ เพื ่อให้ มั่นใจว่าการลดความเสี ่ยงนั้นจะมี
มาตรการในการควบคุมอย่างต่อเนื่องและ มีประสิทธิภาพ 
อยู่เสมอ  

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
(24 - 36) 

1.  ต้องกำหนดแผนลดความเสี ่ยง โดยการทำงานหรือ
กิจกรรมที่จะเริ่มหรืองานที่ทำอยู่ จะไม่สามารถดำเนิน
ต่อไปได้ จนกว่าจะลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในข้ันยอมรับได้  

2.  ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ถึงแม้จะพยายามอย่าง 
เต็มที่แล้วจะต้องหยุด การทำงานหรือกิจกรรมนั้น  

3.  เมื ่อจ ัดทำการลดความเสี ่ยงลงแล้ว ต้องจัดทำแผน 
ควบคุมความเสี่ยงต่อ เพื่อให้ มั่นใจว่าการลดความเสี่ยง
นั ้นจะมีมาตรการในการควบคุม อย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

5.4 การทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

แผนบริหารจัดการความเสี ่ยงนั้น จะมี 2 แผน คือ แผนงานควบคุมความเสี่ยงและแผนงาน 
ลดผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งองค์กรต้องดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัย 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบและควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยการ
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จะมีหลักเกณฑ์ 

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 แผน ดังต่อไปนี้ 
1) แผนงานควบคุมความเสี่ยง จะต้องดำเนินการในทุกประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
2) แผนงานลดผลกระทบของความเสี่ยง จะต้องดำเนินการในทุกประเด็นที่มีระดับความเสี่ยง 

ปานกลาง ระดับความเสี่ยงสูง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ เมื่อจัดทำแผนงานลดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นำแผนงานลดผลกระทบของความเสี่ยงมาจัดทำเป็นแผนงานควบคุม
ความเสี่ยงต่อไป 
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5.5 การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

  เป็นการทบทวนแผนนั้นว่าจะสามารถดำเนินการได้จริงและมีความเหมาะสม และเมื่อองค์กรทราบ
แล้วว่า จะต้องจัดทำแผนในการดำเนินการสำหรับความเสี่ยงในแต่ละระดับ ควรมีการทบทวนแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนนั้นจะสามารถดำเนินการได้จริงและมีความ
เหมาะสม โดยการตอบคำถามต่อไปนี้  

1) เมื่อมีการปรับปรุงแล้ว ระดับความเสี่ยงลดลงจนยอมรับได้หรือไม่  
2) ผลจากการปรับปรุงตามข้อ 1 ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นใหม่หรือไม่  
3) ได้เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
4) มาตรการควบคุมที่ใช้นั้นเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ 
5) จะมีการนำมาตรการนี้ไปใช้ และจะไม่ถูกละเลยเมื่อเผชิญหน้ากับภาวะต่าง ๆ หรือไม่ ถ้า

มีงานเร่งด่วน อาจจะละเลยมาตรการที่ต้องปฏิบัตินั้น เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

รายละเอียดเนื้อหารายวิชา 

ชุดการเรียนรู้ที่ 6 

เรื่อง ระบบการประเมินออนไลน์ของโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

สังเขปเนื้อหา 

วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานในระบบการประเมินออนไลน์ของโครงการสถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) เพ่ือเป็นช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ  
2) เพ่ือประเมินตนเองในระบบออนไลน์ 
3) เพ่ือขอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 
4) เพ่ือสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

หน่วยงายท่ีเข้าใช้งานระบบออนไลน์และหน้าที่ 
1) สถานประกอบการ และ วิสาหกิจชุมชน ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และทำการ

ประเมินตนเองผ่านระบบการประเมินออนไลน์ 
2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ศูนย์สุขภาพจิต ศูนย์อนามัย ดำเนินการตรวจประเมิน 

สถานประกอบการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชน 
3) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และศูนย์สารสนเทศ ดำเนินการ ติดตามผล

การดำเนินงานฯ และพัฒนาพัฒนาระบบออนไลน์  

 กระบวนการประเมินออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการพิจารณารับรองฯ  
1) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 2 ปี 
2) ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานให้ใช้ผลการดำเนินงานในปีปัจจุบัน 
3) ต้องแนบในระบบการประเมิน Online 
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ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://envocc.ddc.moph.go.th/ 
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ภาคผนวก ก 

เกณฑ์การพัฒนา และแนวทางการดำเนินงาน ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563ฯ และ 
คู่มือรายการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563  (QR-code) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-code เกณฑ์การพัฒนาฯ 

 

 

QR-code คู่มือรายการตรวจ
ประเมินฯ 
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ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ข คู่มือแนะนำการเข้าเรียนระบบ e-Learning 

1) ช่องทางการเข้าถึง 
 สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ ลิงก์ http://e-learningauditorhsh.ddc.moph.go.th/ หรือเข้าไปที่
เว็บไซต์กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามข้ันตอนด้านล่าง 

 1.1) เข้าไปทีเ่ว็บไซต์กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม http://envocc.ddc.moph.go.th/ 

  

 

 

 

 

 

 1.2) ไปที่แบนเนอร์ สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3) คลิกไปที่ไอคอน ระบบ e – learning 

  

 

  

  

 

 

 

 



 

 45 

2) คลิปแนะนำการเข้าใช้ระบบ e – Learning 

  

 

 

 

 

 

 

 

3)  คู่มือการเข้าใช้งานในระบบ e – Learning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-code คู่มือการเข้าใช้งาน 
ระบบ e – Learning 

 

  
QR-code คลิปแนะนำการเข้าใช้

ระบบ e – Learning 
ระบบ e – Learning 
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ภาคผนวก ค 

แบบทดสอบการอบรม 

ข้อที่ 1 ข้อใด คือ ความหมายของผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ที่ถูกต้อง  

ก. กลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นผู้ตรวจประเมิน และมีมีการว่าจ้างจากหน่วยงานที่รับ
การตรวจ 

ข. กลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กับการเป็นผู้ตรวจประเมิน และมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน
ที่รับการตรวจ 

ค. กลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจประเมิน และมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่รับการตรวจ 
ง. กลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์เป็นผู้ตรวจประเมิน และมีความรักในงานการตรวจประเมิน 

ข้อที ่2 องค์ความรู้ที่ผู้ตรวจประเมินจะต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ก. ความรู้ด้านข้อกำหนดของเกณฑ์การประเมิน และ ความรู้ด้านการตรวจประเมิน   
ข. ความรู้ด้านการตรวจประเมิน และ ความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง 
ค. ความรู้ด้านข้อกำหนดของเกณฑ์การประเมิน และ ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ง. ความรู้ด้านข้อกำหนดของเกณฑ์การประเมิน และ ความรู้ด้านการเจรจาต่อรอง 

ข้อที ่3 ข้อใดไม่ใช่แนวคิดในการตรวจติดตาม (AUDIT CONCEPT)  
ก. การตรวจสอบการปฏิบัติงานบริเวณหน้างาน 
ข. การตรวจประเมินความสอดคล้องของระบบทั้งหมด  
ค. การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมิน 
ง. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามมาตรฐาน   

ข้อที ่4 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจติดตาม (Audit) 
ก. การตรวจสอบเอกสาร และ ความสอดคล้องของการปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐาน /เกณฑ์ 
ข. การตรวจสอบเอกสารในการดำเนินงานเทียบกับมาตรฐาน /เกณฑ์ อย่างเดียวถือว่าเพียงพอ  
ค. การตรวจพบเอกสารหลักฐานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน /เกณฑ์ และอาจมีการแจ้ง

ให้ดำเนินการแก้ไขตามช่วงเวลาที่กำหนดได้   
ง. ข้อ ก และ ค กล่าวถูกต้อง 

ข้อที ่5 ท่านคิดว่าผู้ใดมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจประเมิน  
ก. นางสาวแตงไทยเป็นคนช่างสังเกต ซื่อสัตย์ ไม่ลำเอียง และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี 
ข. นายโรเบิร์ตเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดี แต่ชอบรับเงินและของขวัญจากบริษัทที่ไปตรวจประเมิน 
ค. นางกระติกเป็นผู้ที่มีความจำที่ดี ช่างสังเกต และชอบพูดวิจารณ์ เปรียบเทียบ 
ง. นายปอเทืองเป็นผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลา แต่สามารถทำงานแบบมืออาชีพ และทนแรงกดดันรอบข้างได้ 

ข้อที ่6 ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการตรวจประเมินให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ก. ผู้ถูกตรวจประเมิน (Auditee) 
ข. คณะผู้ตรวจติดตาม (Audit Team) 
ค. หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor) 
ง. ผู้บริหาร (Top Management) 
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ข้อที ่7 ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน   

ก. บันทึกข้อสังเกต ผล และหลักฐานที่พบในการตรวจประเมิน 
ข. แก้ปัญหาความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับนโยบายหรือทรัพยากรในองค์กร 
ค. เตรียมใบรายการตรวจติดตาม (Check list) 
ง. ออกเอกสารขอให้แก้ไข กรณีพบข้อบกพร่อง 

ข้อที ่8 ข้อใดไม่เป็นข้อบังคับในการตรวจประเมินติดตามคุณภาพ 
ก. Auditor จะต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ถูกตรวจ 
ข. Auditor ควรผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน 
ค. Auditor ต้องมีจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมิน 
ง. Auditor ต้องมีประสบการณ์ในการตรวจเสมอ 

ข้อที ่9 ขั้นตอนในการเตรียมการก่อนการตรวจประเมิน ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
ก. การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน มอบหมายหน้าที่ภายในทีม ประสานงานและกำหนด

แผนงานย่อย เตรียมเอกสารที่จำเป็น   
ข. ประสานงานและกำหนดแผนงานย่อย แนะนำทีมผู้ตรวจ ศึกษาลักษณะองค์กร เตรียมเอกสารที่จำเป็น   
ค. ประสานงานและกำหนดแผนงานย่อย มอบหมายหน้าที่ภายในทีม ศึกษาลักษณะองค์กร 

ตรวจสอบความสอดคล้อง 
ง. ประสานงานและกำหนดแผนงานย่อย มอบหมายหน้าที่ภายในทีม ศึกษาลักษณะองค์กร  

เตรียมเอกสารที่จำเป็น   

ข้อที ่10 กระบวนการใดไม่อยู่ในขั้นตอนการประชุมเปิด (Opening Meeting) 
ก. การแนะนำทีมผู้ตรวจประเมิน และผู้ถูกประเมิน 
ข. การสอบถามเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง 
ค. การชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจ และขอบเขตของการตรวจติดตาม 
ง. การอธิบายถึงเกณฑ์ในการให้ข้อบกพร่องประเภทต่าง ๆ  

ข้อที ่11 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับ Check list   
ก. Check list ควรที่จะรวมคำถามได้ทุกคำถาม 
ข. Check list ควรจะมีการ update ตลอดเวลา 
ค. Check list คือ ใบรายการคำถามที่เป็นเอกสารที่สำคัญ 
ง. ควรถามคำถามตาม Check list เท่านั้น  

 
ข้อที ่12 การสนับสนุนองค์กร และ นโยบายด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ผู้บริหารระดับสูงต้อง
ให้การสนับสนุนอย่างไรบ้าง 

ก. กำหนดเปน็นโยบาย “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข” อย่างเปน็ลายลกัษณ์อักษร 
ข. ประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รับทราบ 
ค. จัดให้มีผู้รับผิดชอบหลักของโครงการฯ ในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ประกอบด้วย

ผู้ปฏิบัติงานจากหลายฝ่าย 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ข้อที ่13 องค์กรจำเป็นต้องมีระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือการสนับสนุนของ
องค์กรฯ ยกเว้นข้อใด 

ก. มีระบบการจัดเก็บเอกสารและการรายงาน 
ข. มีระบบการวิเคราะห์และแปลผล 
ค. มีระบบการติดตามและประเมินผล 
ง. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 

ข้อที ่14 องค์กรต้องมีทะเบียนสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลในส่วนใดบ้าง 
ก. ข้อมูลการบาดเจ็บ , ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี , ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง  
ข. ข้อมูลการบาดเจ็บ, ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี , ข้อมูลการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา 
ค. ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี , ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง , ข้อมูลการสูบบุหรี่และ

ดื่มสุรา 
ง. ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี, ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง, ข้อมูลการเข้ารับการรักษา 

ข้อที ่15 ข้อใดดำเนินการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ได้ถูกต้องที่สุด 
ก. ติดแสดง ณ ทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน เท่านั้น  
ข. ติดแสดง บริเวณทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือนและพ้ืนที่ใต้หลังคา  
ค. ติดแสดง บริเวณทางเข้าหลักของอาคารโรงเรือน พ้ืนที่ใต้หลังคาหรือสิ่งปลูกสร้างของสถานที่

สาธารณะ และบริเวณภายใน และดาดฟ้าของอาคาร 
ง. ไม่มีข้อถูก 

ข้อที ่16 หากได้รับรองมาตรฐานตามข้อใด ถือว่าการดําเนินงานผ่านตามเกณฑ์การส่งเสริมการป้องกันและ 
การลดอุบัติเหตุทั้งในงานและนอกงาน 

ก. OHSAS18001  
ข. TIS18001  
ค. สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อที ่17 การระบายอากาศในสถานที่ปฏิบัติงานสามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆ ยกเว้น 
ก. การย้ายแหล่งกำเนิดความร้อน ควัน ไอระเหยสารเคมี ฯลฯ ออกจากสถานที่หรือสร้างฉากก้ัน 
ข. การเปิดประตู หน้าต่าง และช่องเปิดต่างๆ 
ค. การใช้สารเคมีอ่ืนๆ ฉีดเพ่ือช่วยระบายอากาศ 
ง. การใช้ระบบดูดระบายอากาศ 

ข้อที ่18 เป้าหมายสุดท้ายของการส่งเสริมสุขภาพจิตของคนวัยทำงาน คือ ข้อใด 
ก. เพ่ือให้คนวัยทำงานมีความสุขในการทำงาน เกิดความผูกพันองค์กร  
ข. เพ่ือส่งเสริมให้คนทำงานมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน 
ค. เพ่ือนำไปสู่การมีประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยเพิ่มผลผลิตในที่สุด 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ค. 
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ข้อที ่19 การที่พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นผลมาจากกิจกรรมในข้อใด 
ก. กิจกรรมนันทนาการ 
ข. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
ค. กิจกรรมป้องปัญหาสุขภาพจิต 
ง. กิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 

 
ข้อที่ 20 ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการตรวจประเมิน 

ก. เลือกใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมาะกับขนาดของสถานประกอบกิจการ 
ข. ศึกษาความแตกต่างของหลักฐานประกอบคะแนน 3 2 1 ให้ชัดเจน 
ค. การให้คะแนนการประเมินระดับโล่ทอง และโล่ทองต่อเนื่อง ต้องได้คะแนน  90% ขึ้นไป และได้

คะแนนเต็มในข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน ( * ) 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ภาคผนวก ง 

   แบบประเมินความพึงพอใจ 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ผ่านระบบออนไลน์ 

************************************************************************************* 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. อาย ุ       
1.1    21 – 30 ปี         1.2    31 – 40 ปี    
1.3    41 – 50 ป ี   1.4    51 ปีขึ้นไป 

2. ระดับการศึกษา      
2.1    ต่ำกว่าปริญญาตรี       2.2    ปริญญาตรี      
2.3    สูงกว่าปริญญาตรี      

3. หน่วยงาน   
3.1    สำนัก/สถาบัน ส่วนกลาง     
3.2    สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง/สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1 - 12  
3.3    ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13 
3.4    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 
3.5    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3.6    โรงพยาบาลศูนย์ 
3.7    โรงพยาบาลทั่วไป 

                  3.8    อ่ืนๆ ระบุ ...................................................................................................  
 

4. ตำแหน่ง 
     4.1     แพทย ์  

4.2     พยาบาลวิชาชีพ 
     4.3     นักวิชาการสาธารณสุข   

4.4     อ่ืนๆ ระบุ ............................................................... 

5. ประสบการณ์ในตำแหน่ง 
     5.1     1 - 5 ปี       

5.2     6 - 10 ปี     
5.3     11 - 15 ปี        
5.4     16 - 20 ปี   
5.5     มากกว่า 20 ปี  
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านวิทยากร ความพึงพอใจต่อเนื้อหา และความพึงพอใจภาพรวม โดยในแต่ละ
ประเด็น มีระดับความพึงพอใจ/การได้รับประโยชน์ จากมากไปน้อยดังนี้ 

(5 = มากที่สุด  4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 0 = ไม่พึงพอใจ/ไม่ได้รับประโยชน์)  

ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
1. ชุดการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและวิธีการตรวจประเมิน 
    1.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 

1) วิทยากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามเนื้อหาการอบรม       
2) การถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน  

 เข้าใจง่าย 
      

3) การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้       
1.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 

1) มีความเป็นปัจจุบัน หรือทันสมัย       
2) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน       
3) เนื้อหาและสาระสำคัญ ครบถ้วนตามความต้องการ 

 สำหรับการใช้งาน 
      

4) เนื้อหาและสาระสำคัญในบทเรียนเข้าใจง่าย       
5) ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ       

2. ชุดการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่และคุณสมบัติการตรวจประเมิน 
    2.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 

1) วิทยากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามเนื้อหาการอบรม       
2) การถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน  

 เข้าใจง่าย 
      

3) การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้       
2.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 

1) มีความเป็นปัจจุบัน หรือทันสมัย       
2) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน       
3) เนื้อหาและสาระสำคัญ ครบถ้วนตามความต้องการ 

 สำหรับการใช้งาน 
      

4) เนื้อหาและสาระสำคัญในบทเรียนเข้าใจง่าย       
5) ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ       

3. ชุดการเรียนรู้ที่ 3 การตรวจประเมิน 
    3.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 

1) วิทยากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามเนื้อหาการอบรม       
2) การถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน 

 เข้าใจง่าย 
      

3) การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้       
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ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
3.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 

1) มีความเป็นปัจจุบัน หรือทันสมัย       
2) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน       
3) เนื้อหาและสาระสำคัญ ครบถ้วนตามความต้องการ 

 สำหรับการใช้งาน 
      

4) เนื้อหาและสาระสำคัญในบทเรียนเข้าใจง่าย       
5) ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ       

4. ชุดการเรียนรู้ที่ 4 เกณฑ์การพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน และรายการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

    4.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
1) วิทยากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามเนื้อหาการอบรม       
2) การถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน 

 เข้าใจง่าย 
      

3) การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้       
4.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 

1) มีความเป็นปัจจุบัน หรือทันสมัย       
2) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน       
3) เนื้อหาและสาระสำคัญ ครบถ้วนตามความต้องการ 

 สำหรับการใช้งาน 
      

4) เนื้อหาและสาระสำคัญในบทเรียนเข้าใจง่าย       
5) ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ       

5. ชุดการเรียนรู้ที่ 5 หลักการประเมินและจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม 

    5.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
1) วิทยากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามเนื้อหาการอบรม       
2) การถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน 

 เข้าใจง่าย 
      

3) การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้       
5.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 

1) มีความเป็นปัจจุบัน หรือทันสมัย       
2) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน       
3) เนื้อหาและสาระสำคัญ ครบถ้วนตามความต้องการ 

 สำหรับการใช้งาน 
      

4) เนื้อหาและสาระสำคัญในบทเรียนเข้าใจง่าย       
5) ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ       
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ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
6. ชุดการเรียนรู้ที่ 6 ระบบการประเมินออนไลน์ 

    6.1 ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
1) วิทยากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามเนื้อหาการอบรม       
2) การถ่ายทอดความรู้และอธิบายเนื้อหามีความชัดเจน 

 เข้าใจง่าย 
      

3) การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้       
6.2 ความพึงพอใจต่อเนื้อหา 

1) มีความเป็นปัจจุบัน หรือทันสมัย       
2) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน       
3) เนื้อหาและสาระสำคัญ ครบถ้วนตามความต้องการ 

 สำหรับการใช้งาน 
      

4) เนื้อหาและสาระสำคัญในบทเรียนเข้าใจง่าย       
5) ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ       

7. ความพึงพอใจภาพรวม 
 1) ใช้ง่าย สะดวก หรือข้ันตอนไม่ซับซ้อน       
 2) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการ

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข (E – learning)  
ช่วยส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้ที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมิน
มีความต้องการเรียนรู้มากขึ้น 

      

 3) สามารถเสริมทักษะการเป็นผู้ตรวจปะเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

 4) โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในระดับใด       
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คณะผู้จัดทำ 
 

ทีป่รึกษา 
 แพทย์หญิงหรรษา  รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 ดร.อรพันธ์   อันติมานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   
 
คณะผู้จัดทำเนื้อหา 
 รศ.ดร.ชุมพล ยวงใย    อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผศ.ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
             มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย  รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
    กรมควบคุมโรค 
ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
    สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  
    กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

 นางสาวสัจมาน  ตรันเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
     สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   
 นายเอกชัย ชัยเดช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
     สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  กรมอนามัย 
 นางสาวรุ้งประกาย  วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
     กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
 นางสาวเยาวลักษณ์  แก้มแกมจันทร์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
     กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
 นางสาวชไมพร ชารี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    
     กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
 นางสาวกมลชนก  สุขอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
 นางสาวจิณจัณฑา  ศรีวิชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 
 นางสาวสุภาพร  วรวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

คณะผู้เรียบเรียงเนื้อหา 
 นางสาวสุภาพร  วรวงค์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นางสาวกมลชนก  สุขอนันต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นางสาวจิณจัณฑา  ศรีวิชา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 นางสาวเยาวลักษณ์  แก้มแกมจันทร์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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บรรณาธิการ 
 นางสาวรุ้งประกาย  วิฤทธิ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
ออกแบบปก 
 นายโชคณภัค สว่างวงศ์  นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
 
จัดทำและเผยแพร่ 
 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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