
สถานทีท่าํงานน่าอยู่น่าทาํงาน 

 

 การทาํงานเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับชีวติคนเรา เพราะเวลาหน่ึงในสามของช่วงชีวติวยัทาํงานมกัจะตอ้งอยู่

ในสถานท่ีทาํงาน เพราะฉะนั้นการไดท้าํงานอยูใ่นสถานท่ีทาํงานท่ีสะอาด ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี และทุกคน

มีชีวติชีวายอ่มส่งเสริมใหค้นทาํงานทุกคนเกิดความสุขกาย สบายใจ มีความปลอดภยัในการทาํงาน สามารถ

ดาํเนินชีวติโดยทัว่ไปไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 แลว้จะทาํอยา่งไรใหท่ี้ทาํงานของเราเป็นสถานท่ีทาํงานท่ีน่าอยูน่่าทาํงาน ในวนัน้ีก็อยากท่ีจะเสนอ

กรอบแนวคิดการดาํเนินงานใหล้องพิจารณากนั 

กรอบแนวความคิดการดําเนินงาน 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทาํงาน    ใหเ้อ้ือต่อการมีสุขภาพดีของผูป้ฏิบติังานในท่ีทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

-  จดักิจกรรม 5 ส ซ่ึงประกอบดว้ย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย 

-  จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น จดัอาคาร สถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ในการทาํงานรวม

ไปถึงสภาพแสงสวา่ง เสียง อุณหภูมิ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการทาํงาน 

2. ส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน    ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยู ่4 ประการ  คือ 

 2.1 การส่งเสริมสุขภาพ 

 2.2 การดาํเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 2.3 การจดัการทรัพยากรบุคคล 

 2.4 การพฒันาแบบยัง่ยนื ทั้งทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

การส่งเสริมสุขภาพ 

 เป็นการส่งเสริมสุขภาพของผูป้ฏิบติังานในทุกดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจและสังคม ให้

ผูป้ฏิบติังานมีพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เช่น การออกกาํลงักาย การไม่สูบบุหร่ี ด่ืมสุราหรือของมึนเมา 

การบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย การฝึกฝนจิตใจและวธีิคลายเครียดจากการทาํงาน การสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัเอง ระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัผูบ้ริหาร 

การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัหมายถึงการดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูป้ระกอบ

อาชีพทุกสาขาอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อ 

1. ป้องกนัและควบคุมการบาดเจบ็หรืออุบติัเหตุเน่ืองจากการประกอบอาชีพ 

2. ป้องกนัและควบคุมโรคอนัเน่ืองจากการประกอบอาชีพ 

3. ส่งเสริมสุขภาพอนามยัของผูป้ระกอบอาชีพใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใตและสงัคม 

 

 

 



การดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ไดแ้ก่ 

1. การบริการด้านสุขอนามัย  

 เป็นกิจกรรมท่ีกระทาํเพื่อคุม้ครองและส่งเสริมความปลอดภยั สุขภาพ และการอยูดี่ของคนทาํงาน 

ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขส่ิงแวดลอ้มในงาน การปรับงานใหเ้ขา้กบัความสามารถของคน  เพื่อใหค้นมีสุขภาพท่ี

ดีทั้งกาย ใจ ตวัอยา่งดา้นสุขอนามยั เช่น 

- การจดันํ้าด่ืมท่ีสะอาดและเพียงพอไวบ้ริการ 

- มีสบู่และอ่างลา้งมือท่ีสะอาดและใชง้านไดดี้ 

- มีหอ้งส้วมและสุขภณัฑท่ี์สะอาดพร้อมใช ้

- มีท่ีทิ้งขยะท่ีถูกสุขลกัษณะและเพยีงพอ  เป็นตน้ 

2.การเฝ้าระวงัสุขภาพ  หน่วยงานควรมีมาตรการเฝ้าระวงัสุขภาพ  ดงัเช่น 

- การตรวจสุขภาพ  

ก่อนบรรจุงาน เพื่อคดักรองโรคท่ีเกิดจากการทาํงานในอดีตและเพื่อเลือกตาํแหน่งงานใหเ้ขา้กบั

ความสามารถของคน   

ตรวจสุขภาพประจาํปี เพื่อหาโรคท่ีเกิดจากการทาํงาน หรืออาการผดิปกติเพื่อจะไดรั้กษา ป้องกนั 

ก่อนท่ีจะเป็นโรคร้ายแรงต่อไป 

การตรวจร่างกายในกลุ่มคนทาํงานพิเศษ เพื่อเลือกตาํแหน่งงานและหนา้ท่ีของงานให้เหมาะกบัคน 

- เวชระเบียน  

ตอ้งมีเวชระเบียนตั้งแต่การตรวจสุขภาพก่อนบรรจุงาน เพื่อเป็นหลกัฐานเปรียบเทียบกบัการตรวจใน

อดีตหรือในอนาคตและเพื่อดูวา่มีการดาํเนินโรคไปถึงระยะไหนแลว้หรือเป็นโรคจากการประกอบอาชีพอาจ

ใชเ้ป็นหลกัฐานในการเรียกค่าทดแทน จุดประสงคสุ์ดทา้ย เพื่อการศึกษาแนวโนม้ปัญหาและกาํหนดแนวทาง

ในการป้องกนั 

- มียาสามญัประจาํบา้นและชุดปฐมพยาบาล 

 เช่น สาํลี ยาทาํแผล ยาพาราเซตามอล เป็นตน้  

- มีมาตรการในการใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

3. การเฝ้าระวงัสภาพแวดล้อม และส่ิงคุกคามทางสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน  ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มการทาํงาน

สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 

- ปัจจยัทางกายภาพ ไดแ้ก่  แสง เสียง อุณหภูมิ ความร้อน ความเยน็ ความกดดนับรรยากาศ ความสั่นสะเทือน 

รังสี 

- ปัจจยัทางเคมี ไดแ้ก่  ฝุ่ น ฟูม ควนั ละออง ตวัทาํละลาย ก๊าซและไอระเหย 

- ปัจจยัทางชีวภาพ ไดแ้ก่  เช้ือโรคต่างๆ การถูกแมลง สัตวมี์พิษกดัต่อย  

- ปัจจยัทางการยศาสตร์ ไดแ้ก่ วทิยาการจดัสภาพงาน  การจดัท่าทางในการทาํงาน  การออกแบบงานให้

เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน  



- ปัจจยัดา้นจิตวทิยาสังคม เช่น ลกัษณะงานท่ีมีความซํ้ าซากจาํเจ วฒันธรรมองคก์ร งานท่ีมีความรับผดิชอบสูง 

ความรุนแรงในท่ีทาํงาน งานกะ  ชัว่โมงการทาํงาน ค่าตอบแทน เป็นตน้ 

4. มาตรการด้านความปลอดภัย  เป็นส่ิงสาํคญัท่ีหน่วยงานตอ้งเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ในทางปฏิบติันั้น

อาจไม่สามารถควบคุมอนัตรายจากการทาํงานท่ีเส่ียงต่ออุบติัเหตุหรือความเจบ็ป่วยดว้ยโรคจากการประกอบ

อาชีพไดท้ั้งหมด แต่ตอ้งมีการดาํเนินงานและการกาํหนดกิจกรรมดา้นความปลอดภยัเพื่อลดอนัตรายหรือ

ความเส่ียงใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

หลกัในการกาํหนดมาตรการป้องกนัอนัตราย 

4.1 การควบคุมท่ีแหล่งกาํเนิด 

 เป็นการลดหรือกาํจดัตน้เหตุของส่ิงคุกคามสุขภาพในการทาํงานโดยวธีิการหลายๆอยา่งเช่น การใช้

อุปกรณ์กาํจดัมลพิษท่ีแหล่งกาํเนิด การปิดครอบเคร่ืองจกัร การเลือกใชว้สัดุท่ีไม่มีอนัตรายหรืออนัตรายนอ้ย

กวา่มาทดแทน การซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร   

4.2 การควบคุมท่ีทางผา่น 

 เป็นการลดหรือกาํจดัส่ิงคุกคามใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในกรณีท่ีส่ิงคุกคามยงัถูกปล่อยออกจาก

แหล่งกาํเนิด เน่ืองจากการควบคุมท่ีแหล่งกาํเนิดไม่สามารถกระทาํได ้หรือยงัไม่เกิดผลในการป้องกนัอยา่ง

เตม็ท่ี เช่น การเพิ่มระยะทางของจุดปฏิบติังานกบัแหล่งกาํเนิด การใชว้สัดุ/ฉากกั้น การจดัใหผู้ป้ฏิบติังานอยู่

ห่างจากตน้กาํเนิดเสียง การจดับูธพเิศษใหผู้ป้ฏิบติังาน 

4.3 การควบคุมท่ีตวับุคคล 

 เป็นการป้องกนัท่ีตวัผูป้ฏิบติังานในกรณีท่ีส่ิงคุกคามยงัถูกปล่อยออกจากแหล่งกาํเนิดและยงัสามารถ

ผา่นมายงัตวัผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากการควบคุมท่ีแหล่งกาํเนิดและท่ีทางผา่นไม่สามารถกระทาํไดห้รือยงัไม่

เกิดผลในการป้องกนัอยา่งเต็มท่ี เช่นการจดัหาและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การจดั

ช่วงเวลาการทาํงาน การเปล่ียนงาน 

 โดยทัว่ไปแลว้การควบคุมท่ีแหล่งกาํเนิดจะเป็นวธีิการแรกท่ีควรพิจารณาดาํเนินการและเป็นวธีิท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการควบคุมป้องกนัอนัตรายในการทาํงาน  ส่วนการควบคุมท่ีตวัผูป้ฏิบติังานมกัเป็น

วธีิการท่ีจะเลือกใชภ้ายหลงัสุดหลงัจากท่ีวธีิการควบคุมท่ีแหล่งกาํเนิดและท่ีทางผา่นไม่สามารถกระทาํไดห้รือ

ยงัไม่เกิดผลในการป้องกนัอยา่งเตม็ท่ี 

 

การจัดการทรัพยากรบุคคล 

 การจดัการดา้นผูป้ฏิบติังานนั้นเป็นเร่ืองสาํคญั ค่อนขา้งจะยุง่ยากเน่ืองจากตอ้งทาํงานกบัคน 

ผูรั้บผดิชอบจะตอ้งใหค้วามสนใจ อดทนในการทาํกิจกรรมความปลอดภยั ถา้หากวา่กิจกรรมดา้นน้ีไม่ไดรั้บ

ความสนใจและไม่ไดรั้บความร่วมมือแลว้ยากท่ีจะทาํใหโ้ครงการดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งดี มีประสิทธิภาพ 

หลกัการจดัการดา้นผูป้ฏิบติังานอาจทาํไดด้งัน้ี 

 



1.คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ทาํงานได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพร่างกายจิตใจของเขา  ใหมี้การปรับตวัก่อนเขา้

ทาํงาน และควรจะตอ้งดูเก่ียวกบัความถนดัในการทาํงานดว้ย ควรมีการตรวจสุขภาพอยา่งละเอียด ก่อนให้เขา้

ทาํงานเพื่อหาความบกพร่องและโรคประจาํตวัของผูป้ฏิบติังาน 

2. มีการสับเปลีย่นโยกย้ายงาน  ในโครงการดา้นความปลอดภยันั้น บางโอกาสตอ้งมีการยา้ยงานเพื่อความ

เหมาะสม ไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายในการทาํงาน หรือในรายท่ีตรวจพบโรคประจาํตวัก็ตอ้งยา้ยออกมาจาก

งานประจาํ 

3. การกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ต่ืนตัวเกีย่วกบัความปลอดภัยในการทาํงาน โดยกิจกรรมน้ี ตอ้งทาํอยา่ง

ต่อเน่ือง และตอ้งใหมี้ส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆดว้ย จึงจะบรรลุถึงวตัถุประสงค ์กิจกรรมดงักล่าวไดแ้ก่  

 - การโฆษณาเผยแพร่ในรูปของป้ายประกาศ  

 - ภาพยนตร์ วดีีทศัน์และสไลด ์ 

 - การแข่งขนั เช่น แข่งขนัดา้นความปลอดภยัระหวา่งแผนก 

 - การแสดงนิทรรศการ 

 - ส่ิงพิมพ ์

 - การจดัวนัหรือสัปดาห์ความปลอดภยั 

4. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กบัผู้ปฏิบัติงาน เป้าหมายของการฝึกอบรมนั้นตอ้งตั้งไวก่้อนใหแ้น่นอน

วา่ตอ้งการใหอ้บรมหรือสัมมนานั้นนาํไปสู่เป้าหมายใด หรือผลของการฝึกอบรมนั้นจะนาํไปใชใ้นการใด 

โดยทัว่ไปจะมีเป้าหมายเพื่อนาํไปสู่เหตุการณ์ กระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนั จนสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

การพฒันาแบบยัง่ยืน ทั้งทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ถา้ทุกกระบวนการดาํเนินงานผูน้าํองคก์รและผูป้ฏิบติังานสามารถดาํเนินการพฒันา แกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง

และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ผูป้ฏิบติังานมีกระบวนการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขและร่วมพฒันาสถานท่ี 

และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานใหเ้อ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี ผูป้ฏิบติังานมีความสุขในการทาํงานรวมทั้งผูม้ารับ

บริการใหเ้กิดความสุขกายสบายใจเม่ือมารับบริการดว้ย ก็จะเป็นพื้นฐานสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การมีสุขภาพดี มี

ความปลอดภยัในการทาํงานสามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข และมีคุณภาพชีวติท่ีดี ซ่ึงสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั ในบา้น ในชุมชน โดยการจดัการใหบ้า้นและชุมชนเป็นสถานท่ีท่ีน่าอยู ่สะอาด 

ปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มดี และมีความสุข  นาํไปสู่การพฒันาแบบยัง่ยนืต่อไป 

 

 

 

 

    

  



 


