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บทนำ 
 

 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินโครงการ วัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย 

กายใจเป็นสุข ภายใต้นโยบายลดโรค เพิ่มสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากร

วัยทำงานมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ให้ปลอดภัยจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีสุขภาพจิตดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัย 

กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั มหาวทิยาลยัและสถานประกอบการ ไดจ้ัดทำ 

เกณฑ์การพัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข พ.ศ. 2556” โดยยึด

กรอบแนวคิด Healthy Workplace ของ WHO ค.ศ.2008 และส่วนหนึ่งดัดแปลงมาจากเกณฑ์

การประเมิน “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” (Healthy Workplace) ของกรมอนามัย พ.ศ.2545 

 ดังนัน้ กรมควบคมุโรครว่มกบัภาคเีครอืขา่ยจงึไดจ้ดัทำ แนวทางการดำเนนิงาน “สถานประกอบการ 

ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็สขุ” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถดำเนินการเป็น สถานประกอบการ 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

        คณะผู้จัดทำ 
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นิยาม 
 

 วัยทำงาน หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี 

 สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือบางส่วนของสถานที่ที่มีที่ตั้งที่แน่นอนและมีการ

ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมกิจการ

โดยนิติบุคคล และได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่ครอบคลุมถึงสำนักงาน สถานที่

ทำงานของรฐั โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน โรงเรียน 

 สถานประกอบการพี่เลี้ยง หรือ สถานประกอบการต้นแบบ หมายถึง สถานประกอบการ

ที่ผ่านการประเมินโครงการต่างๆ เช่น โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ของกรมอนามัย หรือ

เปน็สถานประกอบการทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานตา่งๆ เชน่ ISO9001 ISO14001 TTSI18001 โรงงานสขีาว เปน็ตน้ 

 สถานประกอบการทั่วไป หมายถึง สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้

ดำเนินการรบัรองมาตรฐานใดๆ หรอื สถานประกอบการทีม่กีารปฏบิตังิานของลกูจา้งทีเ่กีย่วกบัปจัจยัเสี่ยง 

ดังต่อไปนี้ สารเคมีอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง 

กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552), จุลชีวันเป็นพิษ

ซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ราหรือสารชีวภาพอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด, กัมมันตภาพรังสี

และความรอ้น ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอื่น

ที่อาจเป็นอันตราย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (อ้างอิงตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนด

มาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงาน

เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549) ที่ต้องมีการควบคุมดูแลและจัดการ (ในความรวม

ทัง้หมดอา้งองิตามกฎกระทรวงแรงงาน เรือ่ง กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสขุภาพของลกูจา้งและ

ส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547) 

 สารเคมีอันตรายตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ. 2552) หมายถึง 

จุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ราหรือสารชีวภาพอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

กัมมันตภาพรังสีและความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง เสียง หรือ

สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตราย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (อ้างอิงตาม กฎกระทรวง

แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
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สภาพแวดลอ้มในการทำงานเกีย่วกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2549) ทีต่อ้งมกีารควบคุม

ดูแลและจัดการ (ในความรวมทั้งหมดอ้างอิงตาม กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจแรงงานพ.ศ. 2547) 

 ปลอดโรค หมายถึง สถานประกอบการมีการดำเนินการด้านการป้องกันหรือควบคุมโรค

ไม่ติดต่อ (เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง) 

โรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม โรคตดิตอ่ โรคทีเ่ปน็ปญัหาของพืน้ที ่ รวมทัง้การดำเนนิงาน

เพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่งต่อการเกิดโรค และอุบัติเหตุจราจร เช่น การรับประทานอาหารที่มีผลเสียต่อ

สุขภาพ การออกกำลงักายนอ้ย การสบูบหุรี ่การดืม่สรุา การไมส่วมหมวกนริภยัขณะขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ 

เป็นต้น  

 ปลอดภัย หมายถึง สถานประกอบการมีการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดขณะทำงานหรือช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ 

ตาย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งหลักๆ มี 2 สาเหตุ คือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย และ

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความปลอดภัย ทั้งในด้านอาคาร สถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ 

และสภาพแวดล้อมในการจัดการป้องกันและมีมาตรการการทำงานลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในเรือ่ง

มลพษิทางเสยีง ฝุน่ละออง ความสัน่สะเทอืน สารเคมี น้ำเสีย และมูลฝอย รวมถึงการจัดพื้นที่ 

 กายใจเป็นสุข หมายถึง สถานประกอบการที่มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมสนับสนุน 

ส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างคุณค่าให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพจิต

ที่ดีตามความหมายขององค์การอนามัยโลก คือ มีสภาพจิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธภาพ

และรักษาสัมพนัธภาพกับผู้อื่นไว้ได้อย่างราบรื่น สามารถปรับตัว ทำตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้

ภาวะสิง่แวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ทางสงัคม และลกัษณะความเปน็อยูใ่นการดำรงชพี มสีมรรถภาพ

ทางจิตใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทำให้ใจเกิดภาวะสมดุล ตอบสนองความต้องการ

ของตัวเองในสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ มีศักยภาพทางจิตใจ

ในสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในตนเอง  
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ขั้นตอนในการผลักดันและดำเนินงานสถานประกอบการ 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

 

 1. ระดมคนหรือรวมพล เพื่อกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บ อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารขององค์กร 

พร้อมทั้งติดประกาศให้คนทำงานทุกคนรับทราบ 

 2. การจัดตั้งคณะทำงาน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ ระหว่างองค์กรกับ

บุคคลากรในการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นสถานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เช่น 

สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมต่างๆ เป็นต้น  

 3. ประเมินสถานการณ์หรือสำรวจความต้องการในประเด็นและกิจกรรมต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน 

 4. จัดลำดับความสำคัญของความต้องการจากที่สำรวจ 

 5. วางแผนหรือพัฒนาแผนการดำเนินการ 

 6. ดำเนินการตามแผน เช่น จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

ควบคุมโรคและการบาดเจ็บ อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบริบทหรือขนาดของสถานประกอบการนั้นๆ 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น โครงการ 5 ส โครงการสถานที่ทำงานปลอดมลพิษ โครงการ

โรงงานสีขาว โครงการรณรงค์เพื่องดสูบบุหรี่ สุรา หรือสารเสพติด โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ 

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการวางแผนครอบครวั อนามยัแมแ่ละเดก็ โครงการทนัตสขุภาพ  

กจิกรรม 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกำลงักาย อารมณ์ สูบบุหรี่ และสุรา) โครงการรักษ์หัวใจในที่ทำงาน 

และโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในการทำงาน เป็นต้น 

 7. การติดตาม ตรวจสอบหรือ ประเมินผลการดำเนินงาน เช่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการ

ตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ์ เช่น จำนวนวันลาที่ลดลง ความสนใจด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการจัดสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ด้านอุบัติเหตุ

และความปลอดภัย เป็นต้น หากพบปัญหา ต้องดำเนินการแก้ไขและทบทวนตลอดเวลา เพื่อให้เกิด

การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 8.  ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานหรือต่อยอด ขยายผล 
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ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจากการดำเนินงาน  

สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

 

 1. เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบกิจการ 

  •  ชว่ยลดตน้ทนุในระยะยาว 

  • เกดิภาพลกัษณท์ีด่ขีองสถานประกอบการ ว่าเป็น สถานประกอบการ ปลอดโรค 

ปลอดภยัและเหน็ความสำคญัของสขุภาพของคนทำงาน 

  • เกดิความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทำงานด้วยกันเอง คนทำงานกับผู้บริหาร นับเป็น

พื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานด้านอื่นๆ ขององค์กรต่อไป 

  •  ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเท เต็มใจทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

  •  ผลผลิตเพิ่ม สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และผู้ปฏิบัติงาน 

 2. ผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง 

  •  มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี เจ็บป่วยน้อยลง    

  •  มีความสขุทีไ่ดท้ำงานในสถานประกอบการทีด่ ีมคีวามภาคภมูใิจในสถานประกอบการ  

  •  มีความตัง้ใจในการทำงาน สง่ผลใหผ้ลงานด ีเงนิเดอืนงามและมคีวามมัน่คงในอาชีพ 

  • ไดร้บัสวสัดกิารในการทำงานเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลขององค์กร 

 3. สังคม 

  • ได้องค์กรที่มีคุณภาพ ลดภาระในการพึ่งพาภาครัฐรวมทั้งยังสร้างรายไดใ้หแ้กภ่าครฐั

ในรปูแบบภาษีอากรที่มากขึ้น ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

  •  มีการจ้างงานมากขึ้น และประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

  •  เกิดความร่วมมือที่ดีและความสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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กระบวนการดำเนนิงาน  สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็สขุ 

(Conceptual Framework) 

 

สถานประกอบการควรได้รับการแนะนำให้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดนี้โดยมีเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการพัฒนาและขอการรับรอง 

สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

 

หมายเหตุ : 

1. รวมพล/ระดมคน 

2. จัดตั้งแกนนำ/

คณะทำงาน 

พันธะสัญญา 

ของผู้นำ 

การมี 

ส่วนร่วม 

ของแรงงาน 

จริยธรรม 

และคุณค่า 

3. ประเมิน

สถานการณ์ 

4. จัดลำดับ

ความสำคัญ 

5. วางแผน 

6. ดำเนินการ 

7. ประเมินผล 

8. ปรับปรุง/ 

แก้ไข/ต่อยอด 
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กระบวนการพฒันาและขอการรบัรอง  

สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็สขุ 

 เริ่มกระบวนการขอการรับรอง 

สิ้นสุดกระบวนการขอการรับรอง 

พี่เลี้ยงชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งแจกเอกสารเกณฑ์การพัฒนาและแนวทาง 
การดำเนินงานของโครงการสถานประกอบการ ฯ 

สถานประกอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงาน 

สถานประกอบการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สถานประกอบการทำการตรวจประเมินด้วยตนเอง 

สถานประกอบการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุของปัญหา 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

สถานประกอบการยื่นคำร้อง 
เพื่อขอการรับรองผ่าน สสจ. 

คณะกรรมการตรวจประเมิน 
ระดับจังหวัดตรวจประเมิน

สถานประกอบการ 

สถานประกอบการดำเนินการ 
แก้ไขและขอการสนับสนุน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

คณะกรรมการตรวจประเมิน 
ระดับจังหวัดแจ้งผลการตรวจ

ประเมินและข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุงให้กับ 
สถานประกอบการทราบ 

และดำเนินการต่อไป 

สถานประกอบการ 
รับใบประกาศเกียรติคุณ 

สถานประกอบการ 
รับใบประกาศเกียรติคุณระดับดี 

สถานประกอบการ 
รับโล่เงิน 

สถานประกอบการ 
รับโล่ทอง 

สถานประกอบการ 
รับใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับดีเด่น 

สสจ. ส่งสถานประกอบการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
ระดับดีเด่นเข้ารับการพิจารณาใน ระดับประเทศ 

คณะกรรมการตรวจประเมินระดับประเทศ 
ตรวจประเมินสถานประกอบการ 

ได้คะแนน 
ตั้งแต่  60 ขึ้นไป 

ได้คะแนน 
ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป 

ไดค้ะแนน 
ตัง้แต ่ 60-79%  

ไดค้ะแนน 
ตัง้แต ่ 80-89%  

ไดค้ะแนน 
ตัง้แต ่ 90% ขึน้ไป 

ไดค้ะแนน 
ตัง้แต ่ 80-89% 

ไดค้ะแนน 
ตัง้แต ่ 90% ขึน้ไป 



แนวทางการดำเนินงาน สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข8

ส่วนที่ 1 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วม

ของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน 

1.1 การสนับสนุนขององค์กร 
 1.1.1 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรประกาศนโยบายที่จะดำเนินการให้บุคคลากรทุกระดับ
ทราบและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในรูปแบบคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน
จากหลายฝ่ายแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 1.1.2 ผู้บริหารมีการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมในการดำเนินโครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็สขุ 
 1.1.3 การจัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานจาก
หลายฝ่ายเพื่อมีข้อตกลงร่วมกัน มีการชี้บ่ง และประเมินสถานการณ์ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ปลอดโรค 
ปลอดภยั กายใจเปน็สขุ และนำผลทีไ่ดม้าใชใ้นการจดัลำดบัความสำคญัของปญัหา และจดัสรรทรพัยากร 
(อย่างไรก็ตามต้องดำเนินงานให้ครบทั้ง 3 เกณฑ์การพัฒนาฯ) 

1.2 การกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการฯ และการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามข้อ 1.1.3 
 1.2.1 ผู้รบัผดิชอบโครงการฯ มีการดำเนินการจัดทำโครงการฯ หรือแผนปฏิบัติการหรือ
กิจกรรม โดยระบุคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามความเหมาะสม 
 1.2.2 ปฏิบัติการตาม ขอ้ 1.2.1 โดยทีโ่ครงการหรอืกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ควรดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

1.3 การติดต่อสื่อสาร 
 1.3.1 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายโครงการฯ หรือแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความตระหนัก รู้สึกมีส่วนร่วม โดยการใช้สื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ควรมีการสื่อสารแบบสองทาง 

1.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 
 1.4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น
แบบสอบถาม จัดประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 
 1.4.2 เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 
 1.4.3 สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมกลุ่มหรือชมรมต่างๆ 

1.5 การติดตามทบทวนและประเมินผลเพื่อการพัฒนา 
 1.5.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการติดตามและประเมินผล 
 1.5.2 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการส่งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการข้อ 1.1.3 
และผู้บริหารรับทราบ พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 
 1.5.3 ผู้รบัผดิชอบโครงการฯ นำขอ้มลูการประเมนิผลไปปรบัปรงุแกไ้ขในสว่นทีต่อ้งการพัฒนา 
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1.6 การใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน 
 1.6.1 จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบเรื่องการใส่ใจสุขภาพและ
สิ่งแวดลอ้มระหว่างองค์กรและชุมชน  
 1.6.2 สร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ ลดมลพิษ
และจัดการให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเกิดความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการ 
 
ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงานปลอดโรค  

2.1 การบันทึกข้อมูลสุขภาพ 
 2.1.1 ผู้รบัผดิชอบเรื่องการบันทึกข้อมูลสุขภาพมีการบันทึกข้อมูลหรือทะเบียนสุขภาพของ
ผูป้ฏิบัติงานรายบุคคลและบันทึกนี้ต้องมีการจัดเก็บรักษา และคงสภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
สามารถเรยีกใชง้านไดท้นัที โดยข้อมูลสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับ 
           1) ประวัติการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 
  2) ประวตักิารเจบ็ปว่ยดว้ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั เชน่ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น 
  3) ประวตักิารตรวจสขุภาพประจำปหีรอืผลการตรวจคดักรองโรคทีส่ำคัญตามความเสี่ยง 
ตามวัย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น 
  4) ประวัติการได้รับวัคซีนที่จำเป็น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนหัดเยอรมัน เป็นต้น 
 2.1.2 จัดทำรายงานหรือบันทึกโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของสถานประกอบการ เช่น 
ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรคฉี่หนู โรคชิคุนกุนยา โรคอุจจาระร่วงรุนแรง โรคหัด เป็นต้น 
 2.1.3 จัดทำรายงานหรือบันทึกการบาดเจ็บที่ไม่ใช่เกิดจากการทำงาน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2.1.4 จัดทำทะเบียนผลการคัดกรอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และการบาดเจ็บ 
 2.1.5 ผู้รบัผดิชอบจดัทำรายงานสรปุสถานการณส์ขุภาพของผูป้ฏบิตังิานในสถานประกอบการ
เพื่อนำข้อมูลสุขภาพมาวิเคราะห์ในการวางแผนดำเนินงานต่อไป  

2.2 การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
 2.2.1 ผู้รับผดิชอบเรือ่งการตรวจสขุภาพของผูป้ฏบิตังิานดำเนนิการใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บับริการ
ตรวจสุขภาพทุกคน และมกีารตรวจตามความเสีย่งทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งสมัผสั โดยใหไ้ดร้บัตรวจสขุภาพก่อน
เข้าปฏิบัติงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เช่น ตรวจการได้ยินในงานที่มี
เครื่องจักรเสยีงดงั ตรวจคดักรองความเสีย่งตอ่การเกดิไมต่ดิตอ่เรือ้รงั เชน่ โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสูง 
หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนี้ต้องกระทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 2.2.2 ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการตรวจสุขภาพและสิทธิในการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
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 2.2.3 ผู้รับผิดชอบดำเนินการหรือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัคซีนที่จำเป็นและเหมาะสม
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 
(ทั้งนี้การตรวจสขุภาพของผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวธิกีาร
ตรวจสขุภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2554) 

2.3 การให้ความรู้ภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
 2.3.1 จัดให้มผีูร้บัผดิชอบเรือ่งการใหค้วามรูภ้ายใตโ้ครงการฯ มกีารจดักจิกรรมใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การบาดเจ็บ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม เช่น 
  1) การปอ้งกนัและควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสงู 
โรคหวัใจและหลอดเลือด เป็นต้น 
  2)  การป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง หัดเยอรมัน เป็นต้น 
  3) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพ
ช่องปาก อนามัยวัยเจริญพันธุ์ พิษภัยของแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นต้น 
  4)  จัดการความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 
 2.3.2 จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และด้านสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น  การอบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น 

2.4 การให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันควบคุมโรค การให้บริการรักษาเบื้องต้นและการส่งต่อ 
 2.4.1 ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น 
  1) การป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถชีวีติ ไดแ้ก ่
หลกีเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน และเค็มจัด รวมถึงขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม เครื่องดื่มประเภท
กาแฟ น้ำผลไม้ที่เติมน้ำตาล อาหารสำเรจ็รปู อาหารถงุพลาสตกิ อาหารทีใ่หพ้ลงังานสงู อาหารจานดว่น
และอาหารบริการส่งถึงบ้าน ลดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มชูกำลัง งดสูบบุหรี่ เพิ่ม
การรับประทานผักและผลไม้ที่ไม่หวาน ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อ
สัปดาห์ ผ่อนคลาย ไม่เครียด พักผ่อนหรือหางานอดิเรกทำ 
  2) การป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ ได้แก่ ใส่ถุงยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ไม่สำส่อนทางเพศ เป็นต้น 
  3) การส่งต่อ เช่น เมื่อพบผู้ปฏิบัติงานต้องการเลิกบุหรี่ควรประสานงานกับเจ้าหนา้ที่
สาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เขา้คลนิกิเลกิบหุรี ่ หรือเมื่อสงสัยว่าผู้ปฏิบัติงานเป็นโรคไม่ติดต่อหรอืโรคติดต่อ
ควรรีบประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 2.4.2 จัดใหม้หีอ้งพยาบาล บคุลากรทางการแพทย ์หอ้งปฐมพยาบาล ตูย้าและชุดปฐมพยาบาล 
เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดันโลหิตและที่วัดส่วนสูง พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการรักษาและ
การใช้ยา (อ้างอิงตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548) 

2.5 กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด 
 2.5.1 ผู้รับผิดชอบประกาศนโยบายของกิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด โดยมี
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การปฏิบัติตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 
 2.5.2 จัดกิจกรรมรณรงค์การลด เลิก บุหรี่ สุราและ สิ่งเสพติด เช่น  
  1) ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ (อ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535) ในสถานที่ต่างๆ ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด และติดประกาศห้ามดื่ม
แอลกอฮอล์ ในสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
  2) จัดกิจกรรมเพื่อช่วยบำบัดผู้ติดยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้น) สุรา สิ่งเสพติด เช่น ชักชวน
หรือจับคู่เพื่อเลิกบุหรี่ สุรา ส่งปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (โทร.1600) หรือส่งต่อ
สถานบริการสุขภาพเพื่อเลิกบุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด เป็นต้น 

2.6 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ 
  2.6.1 ผู้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ประเมินผลภาวะโภชนาการได้ด้วยตนเอง เช่น การชั่งน้ำหนัก การประเมินค่าดัชนีมวลกาย และ
การวัดเส้นรอบเอว เป็นต้น 
 2.6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ เช่น  
  1) ติดป้ายรณรงค์ เช่น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” “ชิมก่อนเติม” เป็นต้น 
  2) ส่งเสริมให้บริโภคอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
โภชนบัญญัต ิ9 ขอ้ ดงันี้ 
      1. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 
      2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ 
      3. รับประทานพืชผักให้มาก และรับประทานผลไม้เป็นประจำ 
      4. รับประทานปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ 
      5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 
      6. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร 
      7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานจัด 
      8. รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน 
      9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
  3) การล้างมือที่ถูกวิธี (ก่อนและหลังรับประทานอาหาร)  
  4) รณรงคก์ารดืม่นำ้เปลา่ ลดการดืม่นำ้อดัลมและเครือ่งดืม่ชกูำลงั เครือ่งดืม่ทีม่รีสหวาน 
  5) สนับสนุนให้รับประทานผลไม้ที่ไม่หวานแทนการรับประทานขนมหวานหรือขนม
ขบเคี้ยว 
  6) รณรงค์ให้ลดการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม  
 2.6.3 ในสถานประกอบการที่มีโรงอาหาร 
       1) จัดให้มีร้านอาหารสุขภาพ หรือมีเมนูสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและ
ผลไม้รสไม่หวาน 
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  2) ลดการจำหน่าย จ่ายแจก เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด 
  3) มีการสุม่ตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด ในวัตถุดิบทีน่ำมาปรงุอาหาร ไดแ้ก ่สารฟอกขาว 
ฟอร์มาลีน สารกำจัดศัตรูพืช สารกันรา สารบอแรกซ์ น้ำมันทอดซ้ำอย่างน้อยทุก 3 เดือน 
  4) ลดการใช้เครื่องปรุง/ผงชูรส 
  5) ข้อตกลงในองคก์รเรือ่ง อาหารทีม่ผีลเสยีตอ่สขุภาพ เชน่ อาหารไขมนัสงูหรือเนื้อสัตว์
ติดมัน อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารรสเค็ม ขนมหวาน เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เป็นต้น 

2.7 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 
 2.7.1 ผู้รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายของผู้ปฏิบัติงาน  เช่น 
  1) กำหนดวัน เวลาออกกำลังกายที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายการออกกำลังอย่างน้อย 
30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ 
  2) จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ หรือสนับสนนุให้
ผูป้ฏิบัติงานใช้สถานบริการออกกำลังกายแห่งอื่น ในกรณีที่สถานประกอบการนั้นไม่มีที่ออกกำลังกาย 
  3) จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม ที่มีผู้นำการออกกำลังกาย 
  4) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คำปรึกษา
แนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยต่อสภาพร่างกาย 
 2.7.2 จัดสิ่งแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การออกกำลงักาย และจดัสถานที ่ เวลา รปูแบบการออกกำลังกาย
ที่เหมาะสม 
 2.7.3 ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกาย เช่น เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย เป็นต้น 

2.8 กิจกรรมส่งเสริมการลดอุบัติเหตุจราจร 
 2.8.1 ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมส่งเสริมลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เช่น 
  1) การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการขับขี่และโดยสารยานพาหนะ 
  2) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 
  3) การรัดเข็มขัดนิรภัย 100% 
  4) รณรงค์ “ง่วงไม่ขับ” “ดื่มไม่ขับ” “โทรไม่ขับ” และ “ไม่ขับรถด้วยความเร็ว
เกินกว่ากฎหมายกำหนด” เป็นต้น   
 
ส่วนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานปลอดภัย 

3.1 บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน 
 3.1.1 กรณีมีการเกิด อุบัติการณ์ (Incident) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเป็นเหตุ
นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ(Accident) หรือเกือบเกิดอุบัติเหตุ(Near Miss) อุบัติเหตุ(Accident) 
คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม แต่เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิตหรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินสภาพแวดล้อมหรือ
สาธารณชน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมี
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แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุ หรือเกือบได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อ
ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมหรือสาธารณชน 
  ผูร้บัผดิชอบเรือ่งการบนัทกึขอ้มลูอบุตัเิหตจุากการทำงานตอ้งมกีารสอบสวนอบุตักิารณ ์ อุบัติเหตุ
และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และจัดทำบันทึกการสอบสวน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้  
  1) ชื่อผู้ประสบเหตุ 
  2) วันและเวลาที่เกิดเหตุ 
  3) สถานที่เกิดเหตุหรือแผนกที่เกิดเหตุ 
  4) หน้าที่หรือลักษณะการทำงานของผู้ประสบเหตุ 
  5) ลักษณะและความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
  6) สาเหตขุองการเกดิเหต ุ(การกระทำทีไ่มป่ลอดภยัหรอืสภาพการทำงานทีไ่มป่ลอดภัย)  
  7) แนวทางการแก้ไขและป้องกัน 
  8) แนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ 
 (ดูตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ค เรื่อง แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงานและ
แบบสอบสวนและรายงานการเกิดอุบัติการณ์และอุบัติเหตุุ)*  

3.2 อาคารสถานที ่
 การดำเนินกิจกรรม 5ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างสุขนิสัย) ซึ่งเป็นพื้นฐานการ
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ รวมไปถึงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ซึ่งจะทำให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 3.2.1 จัดให้มีโครงการหรือดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบและการ
เก็บรักษาตามมาตรฐาน 5ส 
 3.2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในเรื่อง 5ส ที่ชัดเจน 
 3.2.3 ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3.3 บริเวณที่จำหน่ายอาหารหรือรับประทานอาหาร และการบริการน้ำดื่ม น้ำใช ้
 3.3.1 จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
 3.3.2 ผู้สัมผัสอาหารตอ้งไดร้บัการตรวจสขุภาพเปน็ประจำทกุป ี โดยมกีารตรวจสอบโรคต่างๆ 
เช่นวัณโรค ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น 
 3.3.3 ดำเนินการเฝ้าระวังความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร 
 3.3.4 ดำเนินการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแลสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง 
 3.3.5 จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ ที่มีจำนวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะสำหรับผู้ปฏิบัติ
งานได้ล้างมือก่อนดื่มน้ำและรับประทานอาหารทุกครั้ง 

*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี 
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 3.3.6 จัดใหม้นีำ้ดืม่ทีไ่ด้คุณภาพตามมาตรฐานนำ้ดืม่ สำหรบับรกิารผูป้ฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอ
สำหรับการใช้ในแต่ละวัน และต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม โดยลักษณะการจัดบริการน้ำดื่มต้องไม่
ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน 
 3.3.7 ดำเนินการตรวจประเมินสภาพการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารหรือรับประทาน
อาหาร  โดยใช้แบบสำรวจตรวจร้านอาหารหรือโรงอาหาร ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย (ดูตัวอยา่งเอกสารในภาคผนวก ค เรื่อง แบบตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร 
แบบตรวจร้านอาหารและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร)*  
 3.3.8 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย  

3.4 ห้องน้ำ ห้องส้วม 
 3.4.1 จัดให้มีห้องส้วมและอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ ที่มีจำนวนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม โดยจัดห้องส้วมแยกชาย-หญิง และมีจำนวนดังต่อไปนี้  

 ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 3.4.2 จดัใหม้หีอ้งสว้มทีไ่ดม้าตรฐานสว้มสาธารณะระดบัประเทศ ของกรมอนามยั ประกอบดว้ย 
  1) สะอาด(Healthy) ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มกีลิ่นเหม็น 
มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ  

ชนิดหรือ
ประเภทของ

อาคาร 

โรงงานตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

(1) ต่อจำนวนคนงานชาย ไม่เกิน 15 คน 
(2) ต่อจำนวนคนงานหญิง ไม่เกิน 15 คน 
(3) ต่อจำนวนคนงานชาย ตั้งแต่ 16 คน  
    แต่ไม่เกิน 40 คน 
(4) ต่อจำนวนคนงานหญิง ตั้งแต่ 16 คน  
    แต่ไม่เกิน 40 คน 
(5) ต่อจำนวนคนงานชาย ตั้งแต่ 41 คน  
    แต่ไม่เกิน 80 คน 
(6) ต่อจำนวนคนงานหญิง ตั้งแต่ 41 คน  
    แต่ไม่เกิน 80 คน 

จำนวนคนงานที่เกินตาม (5) และ (6) ให้เพิ่ม
อย่างละ 1 ที่ ต่อจำนวนคนงานทุก 50 คน 

1 
2 
2 
 
4 
 
3 
 
6 

1 
- 
2 
 
- 
 
3 
 
- 

1 
1 
2 
 
2 
 
3 
 
3 

1 
1 
2 
 
2 
 
3 
 
3 

เกณฑ์การกำหนด ห้องถ่าย 
อุจจาระ 

ที่ถ่าย 
ปัสสาวะ 

ห้องส้วม 
ห้องน้ำ อ่าง 

ล้างมือ 

*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี 
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*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี 

  2) เพียงพอ(Accessibility) ต้องมีส้วมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ รวมถึง
ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
  3) ปลอดภัย(Safety) ผู้ใช้ต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม ไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตา เปลี่ยว แยก
เป็นห้องส้วมสำหรับชาย-หญิง มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน 
 (ดูตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ค เรื่อง มาตรฐานส้วมสาธารณะ ระดับประเทศ)*  
 3.4.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด ใหอ้ยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจำทุกวันและมีระบบควบคุมตรวจตรา 
 3.4.4 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะไทยของกรมอนามัย 

3.5 การทำงานที่ปลอดภัย 
 3.5.1 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอกับลักษณะ
ความเสี่ยงของงานประเภทต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติทั้งนี้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ต้อง 
เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 (หมวด 4) นอกจากการป้องกันที่แหล่งกำเนิดอย่าง
ครอบคลุมแล้ว 
 3.5.2 ต้องมีการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ตลอดระยะเวลาที่รับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

3.6 เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องใช ้
 3.6.1 มีอุปกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายของเครือ่งจกัร เครือ่งมอือยา่งครบถว้นตามลกัษณะความเสี่ยง
ของเครื่องจักร เช่น การ์ดนิรภัยหรือฝาครอบนิรภัยในส่วนที่เคลื่อนไหวหรืออุปกรณ์ส่งถ่ายกำลังของ
เครื่องจักร ลำแสงนิรภัย อุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถหยุดการทำงานของเครื่องจักรขณะที่อวัยวะต่างๆ ของ
ผู้ปฏิบัติงานยังอยู่ในส่วนที่อันตราย เป็นต้น 
 3.6.2 มีมาตรการและการปฏบิตัเิกีย่วกบัการตรวจเชค็สภาพของเครือ่งจกัร เครือ่งมอืก่อนและ
หลังการปฏิบัติงานและมีการปรับปรุงแก้ไข 
 3.6.3 มีแผนการดแูลและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ 
รวมทั้งมีการดำเนินการตามแผนอย่างชัดเจน 
 (ดูตัวอยา่งเอกสารในภาคผนวก ค เรื่อง แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพการทำงานของ
เครือ่งจักร)*  

3.7 ระบบไฟฟ้า 
 3.7.1 มีแผนการบำรงุรกัษาระบบไฟฟา้และมแีผนผงัวงจรไฟฟา้ทัง้หมดภายในสถานประกอบ
กิจการ 
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 3.7.2 ปฏิบัติตามแผนอย่างครบถ้วน ได้แก่  
  1) การตอ่สายดินของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า หรือมีระบบปอ้งกนั
อันตรายจากไฟฟ้ารั่วอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  2)  การเดินสายไฟอย่างเป็นระเบียบ 
  3) การจดัทำเสน้หรอืขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายจากไฟฟา้หรอืหา้มเขา้ใกล้
อย่างชัดเจน 
  4) การติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut หรือ Breaker) และต้องมีการตรวจสอบ
เพื่อให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ ทั้งนี้การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยนั้น ต้องเป็นไปตาม กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 
 3.7.3 การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟา้ โดยผูท้ีม่คีวามชำนาญและเฉพาะทาง เปน็ประจำ
ทกุปี 

3.8 การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย 
 3.8.1 แผนป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทำงานหรือ
ประสานงานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น หน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ โดยแผนต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 
  1) แผนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ (การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย) 
  2) แผนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุ (การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ) 
  3) แผนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุ (การเยียวยา การบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู ทุพพลภาพ) 
 3.8.2 การฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ต้องมีการบันทึกผลการฝึกซ้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับ 
ชือ่สถานประกอบการ, ที่อยู่, จำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น, รายงานผลการดําเนินการ ฝึกซ้อมดับเพลงิ
และฝกึซอ้มอพยพหนไีฟ, ผูด้ำเนนิการฝึกซ้อม (ดูตัวอย่างเอกสารในภาคผนวก ค เรื่อง แนวการจัดทำ
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย)* ทั้งนี้อ้างอิงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)  
 3.8.3 มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของ
เชื้อเพลิงและขนาดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยของสถานประกอบการ โดยมีการตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอและติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก 
 3.8.4 จัดให้มีทางออกทุกชั้นอย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพลูกจ้างทั้งหมดออกจาก
ที่ทำงานออกสูท่างออกสดุทา้ยไดภ้ายในเวลาไมเ่กนิหา้นาทโีดยปลอดภยั ทัง้นีป้ระตทูีใ่ชใ้นเสน้ทางหนีไฟ
จะตอ้งมลีกัษณะทีต่ดิตัง้ในจดุทีเ่หน็ชดัเจนโดยไมม่สีิง่ของกีดขวาง ตอ้งเปน็ชนดิทีเ่ปดิเขา้ออกไดท้ัง้สองด้าน

*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี 
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และปิดได้เองและต้องมิใช่ประตูเลื่อนแนวดิ่ง ประตูม้วน และประตูหมุน โดยให้ทำเครื่องหมายหรือ
สญัลักษณ์ที่เห็นได้เด่นชัดเจนนำจากบันไดสู่ทางออกภายนอก โดยทางออกสุดท้ายต้องไปสู่บริเวณที่
ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม เป็นต้น 
 3.8.5 ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย
ของสถานประกอบการอยู่เสมอ 
 ในกรณีโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ที่เป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง
หรือปานกลางตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

3.9 แสงสว่าง 
 3.9.1  ผู้รับผิดชอบมีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความเข้ม
ของแสงสว่าง พร้อมทั้งนำผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มาประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.9.2  ควรจัดให้มีความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและเฉพาะจุด เพื่อให้มี
ความสว่างเพียงพอสำหรับงานแต่ละประเภท เช่น การเพิ่มแสงสว่างจากธรรมชาติให้มากขึ้นและ
ทำความสะอาดช่องแสงหรือกระจก การจัดให้มีดวงไฟ หลอดไฟเพื่อเพิ่มความเข้มของแสงสว่าง เป็นต้น 
 ทั้งนีต้้องจัดให้มีระดับความเข้มของแสงสว่างให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงพ.ศ. 2549  

3.10 การระบายอากาศ 
 3.10.1 การระบายอากาศที่ดีและอุณหภูมิที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานนั้น ต้อง
เปน็ไปตามลักษณะของงานที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ โดยสามารถอ้างอิงตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 
 3.10.2 การจัดระบบระบายอากาศในอาคารให้มีคุณภาพอากาศที่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติงาน
ในอาคาร ต้องมีค่าพารามิเตอร์และค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ที่กำหนด 
(ดูค่ามาตรฐานที่กำหนดได้ในภาคผนวก ค เรื่อง ค่ามาตรฐานคุณภาพเหมาะสมต่อผู้ปฏิบัติงานใน
อาคาร)* 
 3.10.3 ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของไอระเหยสารเคมี สารเคมีอันตราย งานเชื่อม ความ
ร้อนหรือสิ่งอื่นใดทีเ่มือ่เกิดการระเหยและฟุ้งกระจายแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับสัมผัส ตอ้งจดัใหม้ี
ระบบดดูอากาศหรือระบายอากาศทีเ่หมาะสม โดยตอ้งมัน่ใจได้ว่าเมื่อทำการระบายอากาศแล้วความเขม้
ขน้ของไอระเหยหรอืสิง่นัน้ๆ ต้องอยู่ในระดบัที่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย โดยอาจใช้วิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

*เอกสารภาคผนวก ค อยู่ในแผ่นซีดี 
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  1)  การใช้การระบายอากาศแบบวิธีธรรมชาติ(Natural ventilation) เช่น การเปิด
ประตู หน้าต่างและช่องเปิดต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มการระบายอากาศ เป็นต้น 
  2)  การใช้การระบายอากาศแบบวิธีกล (Mechanism ventilation) เช่น ระบบดูด
ระบายอากาศเฉพาะที่ เป็นต้น 
  3) วิธีอื่นๆ เชน่ การยา้ยแหลง่กำเนดิความรอ้น ควนั ไอระเหยสารเคมหีรอืงานเชื่อม 
ฯลฯ ออกจากสถานที่หรือสร้างฉากกั้น เป็นต้น 

3.11 เสียงและความสั่นสะเทือน 
 3.11.1 ผู้รับผิดชอบเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือนมีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทำงานเกี่ยวกับระดับเสียง พร้อมทั้งนำผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มาประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพ
การทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.11.2 ต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละวัน มิให้เกินมาตรฐานที่กำหนด ในกรณี
ที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
แปดชัว่โมงตัง้แตแ่ปดสบิหา้เดซเิบลเอขึน้ไป ตอ้งจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกจิการ 
(อ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549) 
 3.11.3 ต้องมีการจดัการ ควบคมุและตรวจสอบความสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบการ 
เช่น ความสัน่สะเทอืนจากเครือ่งจกัร อปุกรณต์า่งๆ เปน็ตน้ มใิหส้ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน 

3.12 สารเคม ี
 3.12.1 ผู้รับผิดชอบเรื่องสารเคมีมีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับ
ความเข้มข้นของสารเคมีและฝุ่นในบรรยากาศการทำงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำผลการตรวจวัด
และวิเคราะห์มาประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงาน 
 3.12.2 ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดของสารเคมีและฝุ่น ต้องจัดให้มีระบบดูดอากาศ ระบาย
อากาศ หรอืวธิกีารจดัการอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม โดยตอ้งมัน่ใจไดว้า่ เมือ่ทำการระบายอากาศแลว้ ความเขม้ข้น
สารเคมีและฝุ่นในบรรยากาศการทำงาน ต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย 
 3.12.3 ต้องทำการเกบ็รักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย โดยต้องมีการจำแนก
ประเภทสำหรับการจัดเก็บอย่างเหมาะสมกับลักษณะความเป็นอันตรายเฉพาะของสารเหล่านั้น 
(อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2550)  
 3.12.4 สารเคมีที่ใช้ในสถานประกอบการต้องมีข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (Safety 
Data Sheet) ครบทุกชนิด โดยในข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ ต้องประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อย 
ดังนี้  
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  1)   การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมและผู้ผลิต  
  2)   การบ่งชี้ความเป็นอันตราย  
  3)   องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม  
  4)   มาตรการปฐมพยาบาล  
  5)   มาตรการผจญเพลิง 
  6)   มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร  
  7)   การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา  
  8)   การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล  
  9)   คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  
  10) ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา  
  11) ข้อมูลด้านพิษวิทยา  
  12) ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา  
  13) ข้อพิจารณาในการกำจัด  
  14) ข้อมูลการขนส่ง  
  15) ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ  
  16) ขอ้มลูอืน่ๆ รวมทัง้ข้อมลูการจดัทำและการปรบัปรงุแกไ้ขเอกสารขอ้มลูความปลอดภัย  
 ทั้งนี้ข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ต้องอยู่ในจุดที่สามารถเรียกใช้ได้ทันเวลาหรือทันที
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 3.12.5 ภาชนะบรรจุสารเคมีต้องมีการติดฉลากสารเคมีบ่งชี้  

3.13 ขยะ 
 3.13.1 จดัให้มีภาชนะรองรับขยะที่ทำด้วยวัสดุคงทน แข็งแรง อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม มี
ฝาปิด มีจำนวนเพียงพอต่อปริมาณขยะ และควรแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย 
 3.13.2 การเกบ็รวบรวมขยะ โดยกำหนดผูร้บัผดิชอบในการเกบ็ขน เคลือ่นยา้ยขยะ ซึง่ผูป้ฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวต้องสวมชุดรัดกุมและมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น 
ถุงมือยางหนา ผ้าปิดจมูก เป็นต้น และวิธีการเก็บรวบรวมจะต้องไม่มีการหกหล่นของขยะ 
 3.13.3 กรณีมีที่พักรวมขยะ ควรมีลักษณะคือ ตั้งอยู่ในที่น้ำไม่ท่วมขัง มีระยะห่างจาก
สถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหาร ไม่น้อยกว่า 10 เมตร อยู่ในจุดที่สามารถขนย้ายขยะได้
สะดวก ควรมีลักษณะเป็นโรงเรือนมีหลังคา มีทางระบายน้ำเสียรอบที่พักมูลฝอยและเป็นชนิดรางเปิด 
พื้นเป็นคอนกรีตขัดมันเรียบ และมีความลาดเอียงอย่างน้อย 1:20 ไปสู่ทางระบายน้ำเสีย 
 3.13.4  การจดัการขยะในสถานประกอบกจิการ ใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำหนดหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1) สถานประกอบกจิการทีเ่ขา้ขา่ยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตอ้งปฏบิตัติาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
(ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต)  
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  2) ขยะจากแหลง่กำเนดิอืน่ๆ ในสถานประกอบการ (ไมใ่ชข่ยะทีเ่กดิจากกระบวนการ
ผลิต) เก็บรวบรวมให้ราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บขนไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล 
  3) กรณสีถานประกอบกิจการมีของเสียอันตราย ต้องปฏิบัติตามพระราชบญัญตัวิตัถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.14 การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค 
 3.14.1  จัดใหม้แีผนปอ้งกนั ควบคมุสตัวแ์ละแมลงนำโรคและกำหนดผูร้บัผดิชอบในการควบคมุ 
ป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคของสถานประกอบกิจการ 
 3.14.2 กำหนดมาตรการ วธิกีารปอ้งกนั ควบคมุสตัวแ์ละแมลงนำโรค และดำเนนิการตามแผน 
ในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 
 3.14.3 ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ประเมินผล มาตรการ วิธีการป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลง
นำโรค 
 3.14.4 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.15 น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล 
 3.15.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในควบคุมดูแลการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของ
สถานประกอบการ 
 3.15.2 จัดให้มีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากการประกอบกิจการให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพน้ำทิ้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ก่อนระบายออกภายนอกสถานประกอบกจิการ รวมทัง้ทำความสะอาดสถานที ่ อปุกรณ ์ หรอืเครือ่งจกัร 
ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ อย่างเหมาะสม 
 3.15.3 มีการจัดเก็บข้อมูล สถิติ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง  
 3.15.4 มีการจดัการสิ่งปฏิกูลโดยจัดให้มีระบบบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ เชน่ 
ถงัเกรอะ (Septic Tank) เป็นต้น 
 
ส่วนที่ 4 แนวทางดำเนินงานกายใจเป็นสุข  

4.1 กิจกรรมนันทนาการ 
 4.1.1 ผู้รับผิดชอบเรือ่งกจิกรรมนนัทนาการ ประเมนิความตอ้งการของผูป้ฏบิตังิานดา้นกิจกรรม
นนัทนาการ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรม กำหนดรูปแบบ 
และระยะเวลา 
 4.1.2 การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ
ส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน หรือ ดำเนินการร่วม
กับชุมชน เช่น เปิดเพลงผ่านเสียงตามสาย จัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อออกกำลังกาย เล่นดนตรี จัดการ
แข่งกีฬาระหว่างองค์กร จัดงานรื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 
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 4.1.3 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น การสังเกต การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
และบันทึกการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อไป  

4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
 4.2.1 ผู้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตประเมินความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงาน
ตามแผนงานกิจกรรม กำหนดรูปแบบ และระยะเวลา 
 4.2.2 จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน เช่น 
  1) จัดห้องหรือสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจ  
  2) จัดสถานที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ของสถานประกอบการนั้นๆ 
  3) จัดสถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 4.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆ เช่น 
  1) การให้ความรู้สุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆ เช่น ติดโปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต 
เปิดเสียงตามสาย การจัดอบรมโดยเชิญบุคลากรสาธารณสุขมาให้ความรู้ 
  2) ควรมกีารประเมนิสขุภาพจติอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เชน่ การประเมนิความเครียด 
การประเมนิภาวะซมึเศรา้ การประเมนิการตดิแอลกอฮอล ์การประเมนิความสขุ การประเมนิความเขม้แข็ง
ทางใจ (ดตูัวอย่างแบบประเมินในภาคผนวก ค เรื่อง แบบประเมินความเครียด แบบประเมิน
ภาวะซึมเศรา้ แบบประเมนิการตดิแอลกอฮอล ์ แบบประเมนิความสขุและแบบประเมนิความเขม้แขง็
ทางใจ)* หรอืใชแ้บบประเมนิความเครยีดอืน่ๆ ของกรมสขุภาพจติ 
  3) การบันทึกข้อมูลผลการประเมินความเครียด ภาวะซึมเศร้า การติดแอลกอฮอล์ 
ความเขม้แข็งทางใจ แบบประเมินความสุขของผู้ปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม 
  4) การประสานและสง่ตอ่ ไซโคโซเชยีล คลนีกิ (Psychosocial Clinic) ในโรงพยาบาล
ชุมชน (ในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องการได้รับคำปรึกษา เช่น มีภาวะซึมเศร้า ติดสุรา มีปัญหาความเครียด) 
  5) การประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเรื่องการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการรับการปรึกษาและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
หมายเลข 1667 เป็นต้น 
 
4.3 กิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว 
 4.3.1 ผู้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวประเมินความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วม
ของผูป้ฏิบัติงานในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม กำหนดรูปแบบ และระยะเวลา 
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 4.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง เช่น  
  1) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น เงินรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ขยันและ
ทุ่มเทให้กับสถานประกอบการ มีสวัสดิการ มีเงินช่วยเหลือ ทุนเรียนดีสำหรับบุตรผู้ปฏิบัติงาน การจัด
ทัศนศึกษา เป็นต้น 
  2) มอบรางวลัหรือเกียรติบัตร ติดประกาศเชิดชูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ให้แก่ผู้ปฏิบตังิานที่
ปฏบิตังิานดีตามสมรรถนะการทำงาน 
  3) เปิดโอกาสและสนบัสนนุใหผู้ป้ฏบิตังิานเขยีนโครงการทีเ่ปน็ประโยชน์และสร้างสรรค์ 
เพื่อของบประมาณของหน่วยงาน เช่น โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โครงการปลูกป่า โครงการช่วย
เด็กกำพร้า ฯลฯ 
  4) ควรกำหนดให้มีวัน “เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน” สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ และครอบครัว ปีละ 1 ครั้ง 
  5) รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หรอืดงูานสถานประกอบการอืน่ๆ ทีป่ระสบความสำเรจ็ในเรือ่ง
ความสุข เป็นต้น 
 4.3.3 ผูร้บัผดิชอบประเมนิผลการจดักจิกรรมโดยการใชแ้บบสอบถาม และบนัทกึการประเมิน
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 



ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

เกณฑก์ารพฒันา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็สขุ” 
 

ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน 

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การพัฒนา 

1.1 การสนับสนุนขององค์กร 

1.2 การกำหนดผู้รับผิดชอบ 
     โครงการฯ และการจัดตั้ง 
     แกนนำ 

1.3 การติดต่อสื่อสาร 

1.4 การมีส่วนร่วม 
     ของผู้ปฏิบัติงาน 

1.5 การติดตามทบทวนและ 
     ประเมินผลเพื่อการพัฒนา 

1.6 การใส่ใจสุขภาพและ 
     สิ่งแวดล้อมระหว่าง  
     องค์กรและชุมชน 

ผูบ้รหิารระดบัสงูใหก้ารสนบัสนนุ โดยกำหนดเปน็นโยบายนำไป
สู ่ “สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเปน็สขุ” 
พรอ้มทัง้เขยีนเปน็ลายลกัษณอ์กัษรและประกาศใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ทุกคนรับทราบ 
มีการสร้างค่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วม ในการดำเนินโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา วางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรสำหรับดำเนินการ   
มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่พนักงาน 

1.1.1 
 
 
 
1.1.2 
 
1.1.3 
 
1.1.4 

มผีูร้บัผดิชอบหลักในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
มีการจัดตั้งแกนนำโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค 
ปลอดภยั กายใจเปน็สขุ โดยมผีูป้ฏบิตังิานรว่มเปน็คณะทำงาน 
พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1.2.1 
 
1.2.2 

มกีารกำหนด และเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้นีค้วรเปน็กระบวนการสือ่สารแบบ 2 ทาง 

1.3.1 

เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น และมีส่วนรว่ม
ในกจิกรรมของโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข อย่างต่อเนื่อง  

1.4.1 

ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผลเพื่อการพัฒนาการ
ดำเนินงานโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข ในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการ
ตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ ์

1.5.1 

มีความตระหนัก ใส่ใจ รับผิดชอบร่วมกันระหว่างองค์กร
และชุมชนในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันควบคุมโรค ลดมลพิษและจัดการให้เกิดสิ่งแวดลอ้ม
ที่เอื้อต่อสุขภาพ 

1.6.1 
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ส่วนที่ 2 เกณฑ์ปลอดโรค 

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การพัฒนา 

2.1 การบันทึกข้อมูลสุขภาพ 

2.2 การตรวจสุขภาพของ 
     พนักงาน 

2.3 การให้ความรู้ภายใต้   
     โครงการสถานประกอบการ 
     ปลอดโรค ปลอดภยั  
     กายใจเป็นสุข 

มีข้อมูล/ทะเบียนสุขภาพของพนักงานรายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นต่อไปนี ้
• ประวัติการสูบบุหรี่ 
• ประวตักิารเจบ็ปว่ยดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั เชน่ โรคเบาหวาน  
  โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
• การไดร้บัการตรวจสขุภาพ หรอืการตรวจคดักรองโรคทีส่ำคญั 
• การได้รับวัคซีนที่จำเป็น  
มีการบันทึกเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ของพื้นที่ 
เชน่ ไขเ้ลอืดออก มาลาเรยี เทา้ชา้ง โรคฉีห่น ู โรคชคินุกนุยา 
โรคอุจจาระร่วงรุนแรง โรคหัด ฯลฯ 
มีบันทกึการเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่ไม่ใช่เกิดจาก การทำงาน 
เช่น การเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนของพนักงาน  
มกีารลงทะเบียนผลการคัดกรอง เบาหวาน ความดนัโลหิต 
โรคหัวใจและหลอดเลือด และการบาดเจ็บ 
มีการนำขอ้มลูสขุภาพมาวเิคราะหใ์นการวางแผน การดำเนนิงาน 

2.1.1 
 
 
 
  
 
 
2.1.2 
 
 
2.1.3 
 
2.1.4 
 
2.1.5 

มีการจดัหรอืสนบัสนนุใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บับรกิารตรวจสขุภาพ
ทุกคน และมกีารตรวจตามความเสีย่งทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งสมัผสั 
ไดแ้ก่ 
• การตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
• การตรวจสุขภาพประจำปี 
• การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 
• การคดักรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
มีการแจ้งผลการตรวจสุขภาพและสิทธิในการเข้าถึงบริการ
ตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน 
มีการจัดให้พนักงานได้รับวัคซีนที่จำเป็นและเหมาะสม
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เช่น MMR) 

2.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 
 
2.2.3 

มกีารใหค้วามรูด้า้นการสง่เสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัควบคมุโรค 
การบาดเจ็บ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด) โรคตดิตอ่ (ไขเ้ลอืดออก อจุจาระรว่ง หดั ฯลฯ) 
การออกกำลงักาย โภชนาการ สขุภาพจติ สขุภาพชอ่งปาก 
บุหรี่/สุรา อนามัยวัยเจริญพันธุ์ การจัดการความปลอดภัย 

2.3.1 
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การพัฒนา 

2.4 การให้คำปรึกษาเพื่อ  
     ป้องกันควบคุมโรค  
     การให้บริการรักษา 
     เบื้องต้นและการส่งต่อ 

2.5 กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่  
     สุรา และสิ่งเสพติด 

2.6 กิจกรรมส่งเสริม 
     โภชนาการ 

2.7 กิจกรรมส่งเสริม 
     การออกกำลังกาย 

2.8 กิจกรรมส่งเสริมการ 
     ลดอุบัติเหตุจราจร 

มีการจัดหรือสนับสนุนให้มีการให้คำแนะนำปรึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือการส่งต่อ 
มีห้องพยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์/ห้องปฐมพยาบาล/
ตู้ยาและชุดปฐมพยาบาล/เครื่องชั่งน้ำหนัก/เครื่องวัด
ความดันโลหิตและที่วัดสว่นสงู พรอ้มทั้งมีการจดบันทึกการ
รกัษาและการใช้ยา (ตามมาตรฐานกำหนดของกระทรวง
แรงงานและตามขนาดของสถานประกอบการ) 

2.4.1 
 
2.4.2 

มีนโยบายเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสิ่งเสพติด
ในสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนด 
ถ้ามีการจัดเขตสูบบุหรี่ ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 
มกีารจดักจิกรรมรณรงคก์ารลด เลกิบหุรี ่สรุา และสิง่เสพตดิ 

2.5.1 
 
2.5.2 
2.5.3 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ ให้มีการบริโภคอาหาร
ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนะบัญญัติ และลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค 
สถานประกอบการที่มีโรงอาหาร ควรจัดหรือส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจำหน่ายอาหารสุขภาพ (ลด หวาน มัน 
เค็ม เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวาน )  
ลดการจำหน่าย จ่ายแจก เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด 
มีข้อตกลงในองค์กรเรื่อง อาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 

2.6.1 
 
 
2.6.2 
 
 
2.6.3 
2.6.4 

มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกกำลังกาย 
เช่น รณรงค์ส่งเสริม จัดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอือ้ตอ่การออกกำลงักายและการเลน่กฬีา โดยมเีปา้หมาย
การออกกำลงักายอยา่งนอ้ย 30 นาทตีอ่วนั 5 วนัตอ่สปัดาห์ 
(หากเป็นไปได้) 

2.7.1 

มีกิจกรรมส่งเสริมการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เช่น 
การอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังาน การรณรงคส์วมหมวกนริภัย 
100% การรัดเข็มขัดนิรภัย 100% ง่วงไม่ขับ ดื่มไม่ขับ 
ขับไม่โทร ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 
เป็นต้น 

2.8.1 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และด้านสุขภาพ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น 
 

 
2.3.2 
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ส่วนที่ 3 เกณฑ์ปลอดภัย 

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การพัฒนา 

3.1 บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ 
     จากการทำงาน 

3.2 อาคารสถานที ่

3.3 บริเวณที่จำหน่ายอาหาร 
     หรือรับประทานอาหาร 

3.4 ห้องน้ำ ห้องส้วม  

3.5 การทำงานที่ปลอดภัย 

3.6 เครื่องจักร/อุปกรณ์/ 
     เครื่องใช ้

3.7 ระบบไฟฟ้า 

3.8 การป้องกันอัคคีภัยและ 
     สาธารณภัย 

3.9 แสงสว่าง 

มกีารบนัทกึขอ้มลูอบุตัเิหตจุากการทำงาน หรอื แบบรายงาน
การเกิดอุบัติเหต ุ

3.1.1 

มีการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นระบบ 3.2.1 

ไดก้ารรบัรองมาตรฐาน การสขุาภบิาลอาหารของกรมอนามยั   3.3.1 

ได้การรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ของ กรมอนามัย  3.4.1 

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และเพียงพอ  

3.5.1 

ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ได้รับการบำรุง
รักษาใหอ้ยู่ในสภาพด ี

3.6.1 

การเดนิสายไฟเปน็ระเบยีบ ใชส้ายไฟถกูประเภท และมกีาร
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารใชไ้ฟฟา้อยา่งปลอดภยั 
สวิตช์ สายไฟ ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและ
ปลอดภัย 
มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายหรือห้าม
เข้าใกล้ 
มีอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut/ Breaker) รองรับกรณี
เกดิไฟช็อต/รั่ว 

3.7.1 
 
3.7.2 
 
3.7.3 
 
3.7.4 

มีแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย 
มีการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอ ได้รับการ
ตรวจสอบใหพ้รอ้มใชง้าน และตดิตัง้อยูใ่นตำแหนง่ทีส่ามารถ
นำมาใชไ้ดท้นัที 
ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีสิ่งกีดขวาง
หรือ ถูกปิดตาย 

3.8.1 
3.8.2 
 
3.8.3 
 
 
3.8.4 

มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงเพียงพอต่อ
การทำงานหรือทำกิจกรรม 

3.9.1 
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การพัฒนา 

3.11 เสียง/ความสั่นสะเทือน 

3.10 การระบายอากาศ 

3.12 สารเคม ี

3.13 ขยะ 

3.14 การควบคุมสัตว์และ 
       แมลงนำโรค 

3.15 น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล 

มีการควบคุมหรือจัดการเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน  

3.11.1  

กลุ่มของสารเคมีประเภทวัตถุอันตราย หรือวัตถุไวไฟ ต้อง
แยกเก็บไว้เฉพาะตามหลักปฏิบัติสำหรับสารเคมีประเภท
นั้นๆ  
มกีารควบคุมและจัดการปัญหาฝุ่นไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง  
มีข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (Data Sheet) และ
อยู่ในจุดที่เรียกใช้ได้ทันเวลา 

3.12.1 
 
 
3.12.2 
 
 
3.12.3 

มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง 

3.13.1 

มีการควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค ได้แก่ 
แมลงสาบ แมลงวัน หนู และยุง ในสถานที่ทำงาน  

3.14.1 

น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลได้รับการบำบัดที่ถูกต้องตามหลัก
สขุาภบิาลกอ่นระบายออกนอกอาคารสถานที ่ ไมก่อ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่สร้างความเดือดร้อน
รำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

3.15.1 

ภายในห้องหรือบริเวณที่ทำงานมีการระบายอากาศที่ด ี
อณุหภูมิเหมาะสม 

3.10.1 
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ส่วนที่ 4 เกณฑ์กายใจเป็นสุข 

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การพัฒนา 

4.1 กิจกรรมนันทนาการ 

4.2 กจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพจติ 

4.3 การเห็นคุณค่าของ 
     พนักงานและครอบครัว 

มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดและส่งเสริมความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน 

4.1.1 

กิจกรรมการประเมินสุขภาพจิต (ST5) (ตามแบบของ
กรมสุขภาพจิต) ได้แก่ 
• แบบประเมินความเครียด 
• แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
• แบบประเมินการติดแอลกอฮอล์ 
• แบบประเมินความสุข 
• แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ 
มีห้อง/สถานที่ สำหรับ ประกอบศาสนกิจ 
มีสถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงาน  
มีศูนย์/สถานที่ดูแลเด็กเล็กตามความเหมาะสม 
มีการส่งเสริมกิจกรรมจริยธรรม 

4.2.1 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 

มีการมอบรางวลัหรอืเกยีรตบิตัรแกพ่นกังานทีป่ฏบิตังิาน
ดีตามสมรรถนะการทำงาน 

4.3.1 

เกณฑ์การพัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ส่วนหนึ่ง

ดัดแปลงมาจากเกณฑก์ารประเมนิ “สถานทีท่ำงานนา่อยู ่นา่ทำงาน” (Healthy Workplace) 

ของกรมอนามัย และยึดกรอบแนวทาง Healthy Workplace ของ WHO 2010   

 

หมายเหตุ : 



ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ข 

กฎหมายที่ใช้อ้างอิงการจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 

ในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
 

ข้อที่ 2.2 การตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

  • กฎกระทรวง กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและสง่ผลการตรวจ 

    แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

 

ข้อที่ 2.4 การใหค้ำปรกึษาเพือ่ปอ้งกนัควบคมุโรค การใหบ้รกิารรกัษาเบือ้งตน้และการสง่ตอ่ (2.4.2) 

  • กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 

 

ข้อที่ 2.5 กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด (2.5.1, 2.5.2) 

  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

    ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2555 

  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535  

  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553  

  • พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

 

ข้อที่ 3.4 ห้องน้ำ ห้องส้วม (3.4.1)  

  • กฎกระทรวง ฉบบัที ่63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร  

    พ.ศ. 2522  

  • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

ข้อที่ 3.5 การทำงานที่ปลอดภัย (3.5.1) 

  • ประกาศกรมสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง 

    ความปลอดภัย ส่วนบุคคล พ.ศ. 2554 
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  • กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

    ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน  

    แสงสวา่งและเสยีง พ.ศ. 2549 

 

ข้อที่ 3.7 ระบบไฟฟ้า (3.7.2) 

  • กฎกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง กำหนดมาตรการความปลอดภยัเกีย่วกบัระบบไฟฟ้าใน 

    โรงงาน พ.ศ. 2550 

  • กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

    ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงานเกีย่วกบัไฟฟา้ พ.ศ. 2554 

 

ข้อที่ 3.8 การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย (3.8.2, 3.8.5) 

  • ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อม 

    ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ   

  • ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การปอ้งกนัและระงบัอคัคภียัในโรงงาน พ.ศ. 2552  

 

ข้อที่ 3.9 แสงสว่าง (3.9.2) 

  • กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความ 

    ปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสวา่ง 

    และเสยีง พ.ศ. 2549 

 

ข้อที่ 3.10 การระบายอากาศ  (3.10.1) 

  • กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

    ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน  

    แสงสวา่งและเสยีง พ.ศ. 2549 
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ข้อที่ 3.11 เสียง/ความสั่นสะเทือน (3.11.2) 

  • กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน 

    ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน  

    แสงสวา่งและเสยีง พ.ศ. 2549 

 

ข้อที่ 3.12 สารเคมี (3.12.3) 

  • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย  

    พ.ศ. 2550 

 

ข้อที่ 3.13 ขยะ (3.13.4)  

  • ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การกำจดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

  • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

  • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 

ข้อที่ 3.14 การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค (3.14.4)  

  • พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 

 

ข้อที่ 3.15 น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล (3.15.2)  

  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535   
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คณะผู้จัดทำ 
 
คณะทำงาน 
  1. ดร.นายแพทย์ภานุวัฒ์ ปานเกตุ  ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค      ประธาน 
  2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ  รองผูอ้ำนวยการสำนกัโรคไมต่ดิต่อ กรมควบคมุโรค รองประธาน 
  3. ดร.ชุมพล ยวงใย   อาจารยป์ระจำคณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 
     สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
  4. ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
  5. นายแพทย์ชูฤทธิ์  เต็งไตรสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
  6. ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ   สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
  7. นางสาวสาลินี เซ็นเสถียร  สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
  8. นางนิตยา พันธุเวทย์    สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
  9. นางเมตตา คำพิบูลย์    สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
10. นางอัจฉรา ภักดีพินิจ   สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
11. นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี   สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
12. นางสาวลินดา จำปาแก้ว     สำนักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
13. นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์   สำนักควบคุมแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค 
14. นางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล     สำนักควบคุมบริโภคยาสูบ  กรมควบคุมโรค 
15. นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   
     กรมควบคุมโรค 
16. รอ.หญิงวิชชุดา โลจนานนท์  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   
     กรมควบคุมโรค  
17. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย 
18. นางสาวอมรากุล อินโอขานนท์  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 
19. นางอรวรรณ ดวงจันทร์  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 
20. นางสาวพัชริน คุณค้ำชู  สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
21. นางณัฐธิวรรณ พันธ์มุง   สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค            เลขานุการ 
22. นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    เลขานุการ 
     กรมควบคุมโรค 
23. นางเกณิกา สงวนสัตย์   สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค    ผู้ช่วยเลขานุการ 






