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1.1

บทนำ�
กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค ได้ดำ� เนินโครงการ วัยท�ำงานปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ภายใต้นโยบายลดโรค เพิ่มสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม         
และสนับสนุนให้ประชากรวัยท�ำงานมีสขุ ภาพดี ลดการเจ็บป่วยจากโรค การบาดเจ็บ และ
ปัญหาสาธารณสุขของพืน้ ที่ ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน          
มีสุขภาพจิตดี ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมควบคุมโรค                 
จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ส�ำคัญ ได้แก่ กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต ด�ำเนินการ           
ปรับปรุงและพัฒนา “เกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการด�ำเนินงานสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563” ขึน้ เพือ่ ให้เกิด      
ความเหมาะสมและมีกระบวนการด�ำเนินงานที่เป็นระบบและเทียบเคียงกับมาตรฐาน          
สากลมากยิง่ ขึน้ โดยยึดกรอบแนวคิดจากระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001 : 2007 และ มอก. 18001 – 2554
ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปได้อย่างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย          
กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดท�ำ  “คู ่ มื อ รายการตรวจประเมิ น
(Audit Check list) ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน ภายใต้เกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563” โดยในคูม่ อื
ประกอบด้วยเนือ้ หา ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 บทน�ำ ความเป็นมา ทบทวนวรรณกรรม ส่วนที่ 2
รายการตรวจประเมิน (Audit Check list) ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน ซึง่ จะช่วยให้วสิ าหกิจชุมชน
ภายใต้นิยามของโครงการฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจสามารถน�ำไปเป็นแนวทาง              
ในการประเมินการด�ำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องพัฒนา ต่อยอดจนน�ำไปสู่การ             
เป็นองค์กรทีป่ ลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล            
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่อไป
ขอขอบคุณคณะทีป่ รึกษาและคณะท�ำงานทีเ่ สียสละเวลามาร่วมกันท�ำงาน เพือ่ ให้คมู่ อื
ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์
			

คณะผู้จัดท�ำ
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1.2
นิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
วัยท�ำงาน หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่ท�ำงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
(เปิดด�ำเนินงาน) ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 ซึง่ ประกอบด้วย สถานประกอบการ
ทีเ่ ป็นโรงงานและส�ำนักงาน ทีใ่ ช้เครือ่ งจักรมีกำ� ลังรวมตัง้ แต่หา้ แรงม้า หรือก�ำลังเทียบเท่า         
ตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนท�ำงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
ส�ำหรับผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ�ำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล�ำเลียง เก็บรักษา
หรือท�ำลายสิง่ ใด ๆ ทัง้ นีใ้ ห้รวมวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 โดยแบ่งประเภทสถานประกอบการในนิยามของโครงการฯ นีอ้ อกเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1

สถานประกอบการขนาดใหญ่
(ลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป)

ประเภทที่ 2

สถานประกอบการขนาดกลาง
(ลูกจ้าง 50-199 คน)

ประเภทที่ 3

สถานประกอบการขนาดเล็ก
(ลูกจ้างไม่เกิน 49 คน)

*ประเภทที่ 4
วิสาหกิจชุมชน
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ประเภทที่ 1 สถานประกอบการขนาดใหญ่ หมายถึง สถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้าง
ตั้งแต่ 200 คน ขึ้นไป
ประเภทที่ 2 สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง สถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้าง
จ�ำนวน 50 - 199 คน
ประเภทที่ 3 สถานประกอบการขนาดเล็ก หมายถึง สถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้าง
จ�ำนวนไม่เกิน 49 คน
*ประเภทที่ 4 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า
การให้บริการหรือการอืน่ ๆ ทีด่ ำ� เนินการโดยคณะบุคคลทีม่ คี วามผูกพัน มีวถิ ชี วี ติ ร่วมกัน
และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว มีสถานที่ท�ำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล       
ในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิตบิ คุ คล เพือ่ สร้างรายได้และเพือ่ การพึง่ พาตนเองของครอบครัว
ชุมชนและระหว่างชุมชน(อ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548)
ปลอดโรค หมายถึง สถานประกอบการมีการด�ำเนินการด้านการป้องกันหรือ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์อัมพาต            
โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง โรคฟันผุ โรคปริทนั ต์ และรอยโรคในช่องปาก) โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม โรคติดต่อ โรคทีเ่ ป็นปัญหาของพืน้ ที่ รวมทัง้ การด�ำเนินงาน
เพือ่ ลดพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดโรค และอุบตั เิ หตุจราจร เช่น การรับประทานอาหารทีม่ ผี ลเสีย
ต่อสุขภาพ การออกก�ำลังกายน้อย การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา การเสพสิง่ เสพติด พฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่ปลอดภัย การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
ปลอดภัย หมายถึง สถานประกอบการมีการป้องกันอุบัติเหตุจากการท�ำงาน           
ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดขณะท�ำงานหรือช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน ท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพ ตาย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สนิ เสียหาย ซึง่ หลักๆ มี 2 สาเหตุ
คือ การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความปลอดภัย       
ทั้งในด้านอาคาร สถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ และสภาพแวดล้อมในการจัดการป้องกัน
และมีมาตรการการท�ำงานลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในเรือ่ งมลพิษทางเสียง ฝุน่ ละออง
ความสัน่ สะเทือน สารเคมี น�ำ้ เสีย และมูลฝอย รวมถึงการจัดพืน้ ทีท่ ำ� งานให้มคี วามเหมาะสม
เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาติดต่อ
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กายใจเป็นสุข หมายถึง สถานประกอบการที่มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมสุขภาพจิตทีด่ ใี ห้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป       
มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจิต เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดสุรา/          
ยาเสพติด ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ญ
ั หาหนีส้ นิ /ปัญหาครอบครัว ผูป้ ฏิบตั งิ านทีล่ าป่วยบ่อย เป็นต้น
และการจัดกิจกรรมทีเ่ สริมคุณค่าและความภาคภูมใิ จให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน โดยมีจดุ มุง่ หมายให้
ผูป้ ฏิบตั งิ าน “มีความสุข” ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก คือ การทีม่ สี ภาพจิตใจ
ที่เป็นสุข สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีการปรับตัวและ
จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่รู้สึกเกิดความ
ขัดแย้งภายในใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถท�ำประโยชน์ให้ผู้อื่นและมีผู้ยอมรับ
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1.3
ขั้นตอนในการผลักดันและดำ�เนินงานสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
1. ระดมคนหรือรวมพล เพื่อก�ำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม เช่น การป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บ อนามัยสิง่ แวดล้อม
เป็นต้น โดยผูบ้ ริหารขององค์กรพร้อมทัง้ ติดประกาศและสือ่ สารให้คนท�ำงานทุกคนรับทราบ
2. การจัดตัง้ คณะท�ำงาน ส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วม และความร่วมมือระหว่างองค์กรกับ
บุคลากร ในการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นสถานที่ท�ำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข เช่น สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมต่าง ๆ เป็นต้น
3. ด�ำเนินการประเมินความเสีย่ งด้านปลอดโรค ปลอดภัย และกายใจเป็นสุข ขององค์กร
4. จัดล�ำดับความส�ำคัญของความเสีย่ งทีพ่ บ
5. วางแผนหรือพัฒนาแผนการด�ำเนินงานเพือ่ บริหารและจัดการความเสีย่ ง
6. ด�ำเนินการตามแผนบริหารและจัดการความเสีย่ ง เช่น จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บ อนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามบริบทหรือขนาดของสถานประกอบการนั้น ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
เช่น โครงการ 5 ส โครงการสถานที่ท�ำงานปลอดมลพิษ โครงการโรงงานสีขาว โครงการ
รณรงค์เพื่องดสูบบุหรี่ สุรา หรือสารเสพติด โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ โครงการออก
ก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ โครงการวางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก โครงการทันตสุขภาพ  
กิจกรรม 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ สูบบุหรี่ และสุรา) โครงการรักษ์หัวใจ
ในที่ท�ำงาน และโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในการท�ำงาน เป็นต้น

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน เช่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ป้องกันควบคุมโรคและการบาดเจ็บ และอนามัยสิง่ แวดล้อมในองค์กร เพือ่ ให้
มั่นใจว่า มีการด�ำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ์ เช่น จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความเสี่ยงลดลง จ�ำนวนวันลาที่ลดลง สถิติการประสบอันตรายลดลง ความสนใจ        
ด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น
เป็นต้น หากพบปัญหา ต้องด�ำเนินการแก้ไขและทบทวนตลอดเวลา เพือ่ ให้เกิดการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายที่องค์กรก�ำหนดไว้
8. ทบทวนและปรับปรุงการด�ำเนินงานหรือต่อยอด ขยายผลให้ดียิ่งขึ้นไป
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คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

1.4
ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจากการดำ�เนินงาน
ตามโครงการ สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
1. เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบกิจการ
l ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว
l เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบการ ว่าเป็น สถานประกอบการ ปลอดโรค
ปลอดภัยและเห็นความส�ำคัญของสุขภาพของคนท�ำงาน
l เกิดความสัมพันธ์ทด
ี่ รี ะหว่างคนท�ำงานด้วยกันเอง คนท�ำงานกับผูบ้ ริหาร นับเป็น
พื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ขององค์กรต่อไป
l ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเท เต็มใจท�ำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
l ผลผลิตเพิ่ม สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และผู้ปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานหรือลูกจ้าง
l มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี เจ็บป่วยน้อยลง   
l มีความสุขทีไ่ ด้ทำ
� งานในสถานประกอบการทีด่ ี มีความภาคภูมใิ จในสถานประกอบการ
l มีความตัง
้ ใจในการท�ำงาน ส่งผลให้ผลงานดี เงินเดือนงามและมีความมัน่ คงในอาชีพ
l ได้รับสวัสดิการในการท�ำงานเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลขององค์กร
3. สังคม
l ได้องค์กรที่มีคุณภาพ ลดภาระในการพึ่งพาภาครัฐรวมทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่       
ภาครัฐในรูปแบบภาษีอากรที่มากขึ้น ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
l มีการจ้างงานมากขึ้น และประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น
l เกิดความร่วมมือทีด
่ แี ละความสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ทัง้ ภาครัฐและเอกชน

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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1.5
กระบวนการดำ�เนินงาน (Conceptual Framework)

1. รวมพล/
ระดมคน
8. ปรับปรุง/
แกไข/ตอยอด

2. จัดตั้งแกนนำ/
คณะทำงาน
พันธะสัญญา
ของผูนำ

7. ประเมินผล

การมีสวน
รวมของ
แรงงาน

จร�ยธรรม
และคุณคา

4. จัดลำดับ
ความสำคัญของ
ความเสี่ยง

6. ดำเนินการ
ตามแผน
5. วางแผนบร�หาร
จัดการความเสี่ยง
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ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

3. ประเมิน
ความเสี่ยง

1.6
กระบวนการพัฒนาและขอรับรองสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
เริ่มกระบวนการพัฒนาและขอรับรอง
สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สมัครเขารวมโครงการฯ
ผานระบบสมัคร Online หรือ สงใบสมัครที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทีมพี่เลี้ยงโครงการฯ ชี้แจงทำความเขาใจการดำเนินงาน
ตามเกณฑและแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ
สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประเมินผลการดำเนินงาน และทำการประเมินตนเอง

ใช

ไดคะแนนตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป

ไมใช
สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
วิเคราะหหาสาเหตุ
พรอมปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน
แจงผลการตรวจสอบกลับไปยัง
สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

หมายเหตุ
(1) พี่เลี้ยง คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาลทุกระดับ
(2) คณะกรรมการตรวจประเมิน คือ
สำนักงานปองกันควบคุมโรค
ศูนยสุขภาพจิต ศูนยอนามัย

ไมใช

ยื่นขอรับรองและแนบหลักฐานผลการดำเนินงาน
ตามแบบประเมินของโครงการฯ (Audit Checklist)
ผานระบบประเมินแบบ Online
คณะกรรมการตรวจประเมินของโครงการฯ ตรวจสอบ
หลักฐานผลการดำเนินงานของสถานประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในระบบประเมินแบบ Online

ใช

ไดคะแนนตั้งแต
รอยละ 80 ขึ้นไป

คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ณ สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน

ไดคะแนนตั้งแต
รอยละ 80 – 89

รับรางวัลเชิดชูเกียรติและ
ประกาศนียบัตรระดับประเทศ
ประเภท โลเงิน

ไดคะแนนตั้งแต
รอยละ 90 ขึ้นไป
และไดคะแนนเต็มในขอ
ที่กำหนด

รับรางวัลเชิดชูเกียรติและ
ประกาศนียบัตรระดับประเทศ
ประเภท โลทอง

สิ้นสุดกระบวนการขอรับรอง
(อายุมาตฐานรับรอง 3 ป)
คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

ส่วนที่

2

รายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

13

14

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

1. การ
สนับสนุน
ขององค์กร
และนโยบาย
ด้านปลอดโรค
ปลอดภัย กาย
ใจเป็นสุข

เกณฑ์การ
พัฒนา

1.1 องค์กร ต้อง ก�ำหนด
ขอบเขตของระบบ
การจัดการด้านปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
1 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีการก�ำหนดขอบเขต 1. มีการก�ำหนดขอบเขต
1. มีการก�ำหนดขอบเขต พื้นที่ ในการด�ำเนินงาน
พืน้ ที่ ในการด�ำเนินงาน
พื้นที่ ในการด�ำเนินงาน
โครงการสถานประกอบ โครงการสถานประกอบ
โครงการสถานประกอบ การปลอดโรค ปลอดภัย การปลอดโรค ปลอดภัย
การปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข และข้อใด กายใจเป็นสุข
กายใจเป็นสุข
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2. มีนโยบาย หรือ
2. มีนโยบาย หรือ
2. มีนโยบาย หรือ
การประกาศเจตนารมณ์
การประกาศ เจตนารมณ์ การประกาศ เจตนารมณ์ ทีส่ อดคล้อง หรือ สนับสนุน
ทีส่ อดคล้อง หรือ สนับสนุน ทีส่ อดคล้อง หรือ สนับสนุน การพัฒนา สถานประกอบการ
การพัฒนา สถานประกอบการ การพัฒนา สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย
ปลอดโรค ปลอดภัย
ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุขที่ประกาศ
กายใจเป็นสุข ที่ประกาศ กายใจเป็นสุข ที่ประกาศ โดยประธานกลุ่มฯ
โดยประธานกลุ่ม ครบถ้วน โดยประธานกลุม่ ฯ ครบถ้วน ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น
ทั้ง 3 ประเด็น และเป็น ทั้ง 3 ประเด็นและเป็น
และเป็นลายลักษณ์อักษร
ลายลักษณ์อักษร
ลายลักษณ์อักษร
หรือ

หมวด 1
การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน

ภายใต้เกณฑ์การพัฒนาสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563

รายการตรวจประเมิน (Audit Check list)

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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เกณฑ์การ
พัฒนา

1.2 ผู้บริหารระดับสูง
ต้องให้การสนับสนุน
โดยก�ำหนด เป็นนโยบาย
น�ำไปสู่
“สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข”
อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
พร้อมทัง้ ลงนามและ
ประกาศ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ทุกคนรับทราบ และ มี
ผู้รับผิดชอบหลักของ
โครงการฯ ในรูปแบบ
คณะกรรมการ หรือ
คณะท�ำงานที่ประกอบ
ด้วยผู้ปฏิบัติงานจาก
หลายฝ่ายแบบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
3. มีการแจ้งให้สมาชิก
3. มีการแจ้งให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
รับทราบอย่างทั่วถึง
รับทราบอย่างทั่วถึง
1 คะแนน
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คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

2. การ
วางแผน
ขององค์กร

เกณฑ์การ
พัฒนา
3 คะแนน
-

ตรวจสอบจากการ
สัมภาษณ์ และการ
ประเมินในพื้นที่จริง ครบ
ทุกข้อ ดังนี้
1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถ
ระบุปัญหา อธิบายขั้นตอน
การคัดเลือกความเสี่ยง
แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นที่
ส�ำคัญตามความเสี่ยง
2. ตัวแทนกลุม่ ฯ สามารถ
ระบุแนวทางหรือกิจกรรม
การลดความเสี่ยง ด้าน
ปลอดโรค ปลอดภัย กาย
ใจเป็นสุข ได้

1 คะแนน
-

ตรวจสอบจากการ
สัมภาษณ์ และการ
ประเมินในพื้นที่จริง ดังนี้
1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถ
ระบุปัญหา อธิบายขั้นตอน
การคัดเลือกความเสี่ยง         
แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นที่
ส�ำคัญตามความเสี่ยง
2. ตัวแทนกลุม่ ฯ ไม่สามารถ
ระบุแนวทางหรือกิจกรรม
การลดความเสี่ยง
ด้านปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข ได้อย่างครบ
ถ้วน

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน
-

1.3 ยกระดับสถาน
ประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
สู่การด�ำเนินงานศูนย์
สุขภาพดีวัยท�ำงาน
* 2.1 องค์กร ต้อง มีการ 2 ตรวจสอบจากการ
ชีบ้ ง่ อันตราย และ การ
สัมภาษณ์ และการ
ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ ว
ประเมินในพื้นที่จริง ครบ
กับปลอดโรค ปลอดภัย
ทุกข้อ ดังนี้
กายใจเป็นสุขที่เหมาะ
1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถ
สมกับองค์กร พร้อมทัง้ มี
ระบุปญ
ั หา อธิบายขั้นตอน
การเรียงล�ำดับความ
การคัดเลือกความเสีย่ งที่
ส�ำคัญของความเสี่ยงที่
ส�ำคัญ ความเสี่ยง
พบ และวางแผนการ
2. ตัวแทนกลุม่ ฯ สามารถ
ด�ำเนินงาน
ระบุแนวทางหรือกิจกรรม
การ
ลดความเสี่ยง ด้านปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ได้

หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่
3 คะแนน

1. มีการด�ำเนินการตาม
แนวทางหรือกิจกรรมการ
ลดความเสีย่ ง ด้านปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
แต่ไม่ครบถ้วนตามความ
เสีย่ ง

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

* 2.2 องค์กร ต้อง ก�ำหนด
วิธีการในการจัดการ
ความเสี่ยง ก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบ บทบาท
หน้าที่ของโครงการฯ
ตามความเสี่ยงที่ได้
จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหาขององค์กร
3. การน�ำแผน * 3.1 องค์กร ต้อง
3 1. มีการด�ำเนินการตาม
สู่การปฏิบัติ มีการด�ำเนินงานตาม
แนวทางหรือกิจกรรมการ
และการ
แผนที่ก�ำหนด
ลดความเสีย่ ง ด้านปลอดโรค
ด�ำเนินการ
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
อย่างครบถ้วน

เกณฑ์การ
พัฒนา

-

1 คะแนน
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คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

เกณฑ์การ
พัฒนา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3.2 องค์กร ต้อง มีการ 4 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใด
1. มีการสื่อสารแต่ยังไม่
สื่อสารประชาสัมพันธ์
1. มีการสื่อสารไปยังทุกคน ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ทั่วถึงทุกคนภายในกลุ่ม
โครงการฯ หรือกิจกรรม
ภายในกลุม่ ฯ ได้อย่างทัว่ ถึง 1. มีการสื่อสารไปยังทุกคน
ทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ผป้ ู ฏิบตั งิ าน
2. มีการสื่อสารไปยัง
ภายในองค์กรได้อย่างทัว่ ถึง
ให้เกิดความตระหนัก
ผู้เยี่ยมเยียนสถานที่
หรือ
รู้สึกมีส่วนร่วมโดยการ
ของกลุ่มฯ
2. มีการสื่อสารไปยัง
ใช้สื่อหรือวิธีการ
ผู้เยี่ยมเยียนสถานที่ของ
ที่เหมาะสม ครอบคลุม
กลุ่มฯ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.3 องค์กร ต้อง มีการ 5 มีกจิ กรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึง มีกจิ กรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึง มีกจิ กรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ส่งเสริมโครงการ/
การใส่ใจสุขภาพและ
การใส่ใจสุขภาพและ
การใส่ใจสุขภาพและสิ่ง
กิจกรรมการใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร แวดล้อมระหว่างองค์กร
สุขภาพความปลอดภัย
และชุมชนครบทั้ง 3 ด้าน และชุมชนเพียง 2 ด้าน และชุมชน เพียงด้านเดียว
และสิ่งแวดล้อมระหว่าง
คือ ด้านสุขภาพ
องค์กรและชุมชน
ด้านความปลอดภัย
และด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อ
ที่

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่
3 คะแนน
-

-

-

1. มีการติดตามการด�ำเนิน 1. มีการติดตามการด�ำเนิน
การตามแผนงานที่ก�ำหนด
การตามแผนงานทีก่ ำ� หนด
และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
2. มีการประเมินผลการ
ด�ำเนินงาน
หรือ
3. มีการทบทวนแผนและ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ
และน�ำผลการประเมินไป
วางแผนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป

1 คะแนน
-

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน
-

3.4 องค์กร ต้อง มี
นวัตกรรม ในการลดโรค
หรือพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพตามความเสี่ยงที่
ได้จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหาขององค์กร
3.5 องค์กร ต้อง มีการ
ขยายการด�ำเนินงานไป
ยังหน่วยงานอื่น เช่น
สถานประกอบการ หรือ
วิสาหกิจชุมชน
4. การติดตาม * 4.1 องค์กร ต้อง
6 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
ประเมินผล
มีระบบการติดตาม
1. มีการติดตามการด�ำเนิน
และระบบ
และประเมินผลการ
การตามแผนงานที่ก�ำหนด
รายงาน
ด�ำเนินงาน
2. มีการประเมินผล
การด�ำเนินงาน
3. มีการทบทวนแผนและ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ
และน�ำผลการประเมินไป
วางแผนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป

เกณฑ์การ
พัฒนา
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คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

เกณฑ์การ
พัฒนา

4.2 องค์กร ต้อง มีระบบ
การจัดเก็บเอกสารและ
การรายงาน ด้านปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
อย่างเพียงพอ เพื่อให้
การจัดการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล
เอกสารเหล่านี้อาจอยู่
ในรูปแบบใดก็ได้ โดย
องค์กร ต้อง จัดท�ำ 
ปฏิบัติ และคงรักษาไว้
ซึ่งระเบียบปฏิบัติ
ส�ำหรับการควบคุมเอกสาร
4.3 องค์กร ต้อง มีการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการศูนย์
สุขภาพดี วัยท�ำงานใน
สถานประกอบการ

หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน
-

-

3 คะแนน
-

-

-

1 คะแนน
-

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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5. การ
ทบทวน
โดยผู้บริหาร

เกณฑ์การ
พัฒนา

5.1 ผู้บริหารระดับสูง
หรือ ผู้ได้รับมอบอ�ำนาจ
ขององค์กรต้องทบทวน
ระบบการจัดการด้าน
ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข และ
การด�ำเนินงานศูนย์
สุขภาพดีวัยท�ำงาน
ตามรอบระยะเวลาที่
วางแผนเพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบยังคงเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผล

หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่
3 คะแนน
-

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน
1 คะแนน
-
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คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

1. การให้
ค�ำปรึกษา
เพื่อป้องกัน
ควบคุมโรค
การให้บริการ
รักษา
เบือ้ งต้น และ
การส่งต่อ

เกณฑ์การ
พัฒนา

องค์กร ต้อง มีการให้
ค�ำปรึกษาเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรค การให้บริการ
รักษาเบือ้ งต้นและการส่งต่อ
ตามความเสี่ยงที่ได้จัด
ล�ำดับความส�ำคัญของ
ปัญหาขององค์กร

หัวข้อการด�ำเนินการ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
7 ครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีกิจกรรมให้ค�ำแนะน�ำ 1. มีกิจกรรมให้ค�ำแนะน�ำ
1. มีกิจกรรมให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาในการปรับเปลี่ยน ปรึกษาในการปรับเปลี่ยน
ปรึกษาในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ไม่ครบ พฤติกรรมสุขภาพตาม
พฤติกรรมสุขภาพตาม
ทุกความเสี่ยงที่ได้จัดล�ำดับ ความเสี่ยงที่ได้จัดล�ำดับ
ความเสี่ยงที่ได้จัดล�ำดับ ความส�ำคัญของปัญหา
ความส�ำคัญของปัญหา
ความส�ำคัญของปัญหา
ของกลุ่มฯ
ขององค์กร
ของกลุ่มฯ
2. มีสรุปผลการด�ำเนิน
2. มีสรุปผลการด�ำเนิน
กิจกรรมการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพไม่ครบ
พฤติกรรมสุขภาพตาม
ทุกความเสี่ยงที่ได้จัดล�ำดับ
ความเสี่ยงที่ได้จัดล�ำดับ ความส�ำคัญของปัญหาของ
ความส�ำคัญของปัญหาของ กลุ่มฯ
กลุ่มฯ

ข้อ
ที่

หมวด 2
ปลอดโรค

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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เกณฑ์การ
พัฒนา

หัวข้อการด�ำเนินการ

มีการด�ำเนินการข้อใด
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีตย้ ู าและชุดปฐมพยาบาล
หรือ
2. มีการจดบันทึกการ
รักษา และการใช้ยา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

3 คะแนน
** โดยอาจจะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข หรือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) หรือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อร่วม
ด�ำเนินงาน
8 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีตยู้ าและชุด
ปฐมพยาบาล
2. มีการจดบันทึกการ
รักษา และการใช้ยา

ข้อ
ที่

-

1 คะแนน

24

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

เกณฑ์การ
พัฒนา

หัวข้อการด�ำเนินการ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
9 ตรวจสอบจากการ
มีการด�ำเนินการข้อใด
สัมภาษณ์ และการ
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ประเมินในพื้นที่จริง ครบ 1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถ
ทุกข้อ ดังนี้
อธิบายขั้นตอนการส่งต่อ
1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถ ของกลุ่มเมื่อสงสัยว่า
อธิบายขั้นตอนการส่งต่อ สมาชิกมีปัญหาด้าน
ของกลุ่มเมื่อสงสัยว่า
สุขภาพ
สมาชิกมีปัญหาด้าน
หรือ
สุขภาพ
2. มีการด�ำเนินการตาม
2. มีการด�ำเนินการตาม ขั้นตอนการส่งต่อที่กลุ่มฯ
ขั้นตอนการส่งต่อที่กลุ่มฯ ก�ำหนด
ก�ำหนด

ข้อ
ที่
1 คะแนน
-

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
2. การ
2.1 องค์กร ต้อง มีทะเบียน 10 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
ส่งเสริม
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
1. มีข้อมูลสุขภาพภาพรวม 1. มีข้อมูลสุขภาพภาพรวม 1. มีข้อมูลทะเบียนสุขภาพ
สุขภาพ
และการสรุปสถานการณ์
ของสมาชิกในกลุ่มฯ
ของสมาชิกในกลุม่ ฯ ไม่ครบ ภาพรวมองค์กร ทีเ่ กีย่ วข้อง
การลด และ สุขภาพขององค์กร
ทุกประเด็น ดังต่อไปนี้
ทุกประเด็น (ด�ำเนินการ กับไม่ครบทุกประเด็น
ป้องกัน
(1) ข้อมูลการสูบบุหรี่ มากกว่า 50%) ดังต่อไปนี้ (ด�ำเนินการน้อยกว่า 50%)
การเกิดโรค
และ ดื่มสุรา
(1) ข้อมูลการสูบบุหรี่
(1) ข้อมูลการสูบบุหรี่
(2) ข้อมูลการคัดกรอง
และดื่มสุรา
และดื่มสุรา
ดัชนีมวลกาย
(2) ข้อมูลการคัดกรอง
(2) ข้อมูลการคัดกรอง
เบาหวาน
ดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิต
เบาหวาน
เบาหวาน
โรคหัวใจ
ความดันโลหิต
ความดันโลหิต
และหลอดเลือด
โรคหัวใจ
โรคหัวใจ
(3) ข้อมูลการตรวจ
และหลอดเลือด
และหลอดเลือด
สุขภาพประจ�ำปี
(3) ข้อมูลการตรวจ
(3) ข้อมูลการตรวจ
(4) ข้อมูลการตรวสุขภาพ
สุขภาพประจ�ำปี
สุขภาพประจ�ำปี
ตามปัจจัยเสี่ยง
(4) ข้อมูลการตรวจ
(4) ข้อมูลการตรวจ
(5) ข้อมูลการได้รับ
สุขภาพตาม
สุขภาพตาม
วัคซีนที่จ�ำเป็น
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
(5) ข้อมูลการได้รับ
(5) ข้อมูลการได้รับ
วัคซีนที่จ�ำเป็น
วัคซีนที่จ�ำเป็น

เกณฑ์การ
พัฒนา
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เกณฑ์การ
พัฒนา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
2. มีการน�ำข้อมูลสุขภาพ 2. มีการน�ำข้อมูลสุขภาพ 2. มีการน�ำข้อมูลสุขภาพ
ภาพรวมมาใช้ในการดูแล
ภาพรวมมาใช้ในการดูแล
ภาพรวมมาใช้ในการดูแล
สุขภาพของสมาชิก ทั้งนี้ สุขภาพของสมาชิก ทั้งนี้ สุขภาพของสมาชิก ทั้งนี้
สามารถด�ำเนินงานร่วมกับ สามารถด�ำเนินงานร่วมกับ สามารถด�ำเนินงานร่วมกับ
หน่วยบริการสาธารณสุขใน หน่วยบริการสาธารณสุขใน หน่วยบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่
2.2 องค์กร ต้อง มีการส่ง 11 มีการด�ำเนินการตามหัวข้อ มีการด�ำเนินการตามหัวข้อ
เสริมสุขภาพ การลด และ
ดังต่อไปนีม้ ากกว่าร้อยละ 50 ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50
การป้องกันการเกิดโรค
1. มีการจัดกิจกรรม
1. มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการลดหรือป้องกัน ส่งเสริมการลดหรือ
การเกิดโรคตามความเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรค
ของกลุ่มฯ
ตามความเสี่ยงของกลุ่มฯ
2. มีการสรุปผลการจัด
2. มีการสรุปผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการลด
กิจกรรมส่งเสริมการลด
หรือป้องกันการเกิดโรค หรือป้องกันการเกิดโรค
ตามความเสี่ยงของกลุ่มฯ ตามความเสี่ยงของกลุ่มฯ
** โดยอาจจะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพื่อร่วม
ด�ำเนินการ
ข้อ
ที่

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3. การ
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 12 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีการประกาศนโยบาย/ 1. มีการประกาศนโยบาย/
ส่งเสริม ลด การส่งเสริม ลด เลิก บุหรี่
1. มีการประกาศนโยบาย/ มาตรการเพื่อสถาน
มาตรการเพื่อส่งเสริม
เลิกบุหรี่ สุรา สุรา และสิ่งเสพติด
มาตรการเพื่อสถาน
ประกอบการปลอด บุหรี่ การลด เลิกบุหรี่ สุรา
และ
ประกอบการปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ และสิ่งเสพติด แต่ไม่ครบ
สิ่งเสพติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ สิ่งเสพติด ที่ครบถ้วน
ทุกประเด็น
สิ่งเสพติด
ทุกประเด็น ให้รับทราบ
ที่ครบถ้วนทุกประเด็น
โดยทั่วถึงกัน
ให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
2. มีผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา
และสิ่งเสพติดอย่างเป็น
รูปธรรม
** โดยอาจจะติดต่อประสาน
งานกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
เพือ่ ร่วมด�ำเนินการ

เกณฑ์การ
พัฒนา
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หัวข้อการด�ำเนินการ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
13 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีการรณรงค์
1. มีการรณรงค์
1. มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกใน ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกใน
ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกใน กลุ่มฯ เกี่ยวกับโทษ พิษภัย กลุ่มฯ เกี่ยวกับโทษ พิษภัย
กลุ่มฯ เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบจากการสูบบุหรี่
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือ และการได้รับควันบุหรี่มือ
และการได้รับควันบุหรี่มือ สอง ดื่มสุรา และเสพสิ่ง สอง ดื่มสุรา และเสพสิ่ง
สอง ดื่มสุรา และเสพสิ่ง เสพติด รวมทั้งการปฏิบัติ เสพติด รวมทั้งการปฏิบัติ
เสพติด รวมทั้งการปฏิบัติ ตัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคุมยาสูบและควบคุม ควบคุมยาสูบและควบคุม
ควบคุมยาสูบและควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
2. มีโครงการ/กิจกรรมการ 2. มีโครงการ/กิจกรรมการ
สนับสนุน ลด เลิกบุหรี่
สนับสนุน ลด เลิกบุหรี่ สุรา
สุรา สิ่งเสพติดให้กับ
สิ่งเสพติดให้กับสมาชิกใน
สมาชิกในกลุ่มฯ
กลุ่มฯ
3. มีการสรุปผลการด�ำเนิน หรือ
การโครงการ/กิจกรรม
3. มีการสรุปผลการด�ำเนิน
** โดยอาจจะติดต่อ
การโครงการ/กิจกรรม
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพือ่ ร่วมด�ำเนินการ

ข้อ
ที่

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
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เกณฑ์การ
พัฒนา

หัวข้อการด�ำเนินการ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
14 มีการจัดสถานที่ และ
มีการจัดสถานที่ และ
มีการจัดสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อมในสถาน
สิ่งแวดล้อมในสถาน
สิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการให้มีสภาพ
ประกอบการให้มีสภาพ
ประกอบการให้มีสภาพ
และลักษณะของพื้นที่เขต และลักษณะของพื้นที่เขต และลักษณะของพื้นที่
ปลอดบุหรี่ ตามพระราช ปลอดบุหรี่ ไม่ครบทุก
เขตปลอดบุหรี่ ไม่ครบทุก
บัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ ประเด็น (ด�ำเนินการ
ประเด็น (ด�ำเนินการ
ยาสูบ
มากกว่า 50%) ตาม
น้อยกว่า 50%)
พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติควบคุม
ตามพระราชบัญญัติ
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
สาธารณสุข

ข้อ
ที่
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4. การ
ส่งเสริม
โภชนาการ

เกณฑ์การ
พัฒนา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 15 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใดข้อ
การส่งเสริมโภชนาการ
1. มีการจัดกิจกรรมส่ง
หนึ่งดังต่อไปนี้
ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เสริมโภชนาการเพื่อลด
1. มีการจัดกิจกรรม
ความเสี่ยงให้กับสมาชิก ส่งเสริมโภชนาการเพื่อ
ในกลุ่มฯ
ลดความเสี่ยงให้กับสมาชิก
2. มีการบันทึกผลการ
ในกลุ่มฯ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือ
โภชนาการ เพือ่ ลดความเสีย่ ง 2. มีการบันทึกผล
ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
** โดยอาจจะติดต่อ
โภชนาการ เพื่อลดความ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เสี่ยงให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ
สาธารณสุข
เพื่อร่วมด�ำเนินการ
ข้อ
ที่
1 คะแนน
-

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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เกณฑ์การ
พัฒนา

หัวข้อการด�ำเนินการ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
16 ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มี ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนที่มี
โรงอาหาร มีการด�ำเนิน โรงอาหาร มีการด�ำเนิน
การตามหัวข้อดังต่อไปนี้ การตามหัวข้อดังต่อไปนี้
มากกว่าร้อยละ 50
น้อยกว่าร้อยละ 50
1. จัดให้มีเมนูสุขภาพ หรือ 1. จัดให้มีเมนูสุขภาพ หรือ
ลดอาหารรส หวาน มัน เค็ม ลดอาหารรส หวาน มัน เค็ม
เพิม่ ผักและผลไม้รสไม่หวาน เพิม่ ผักและผลไม้รสไม่หวาน
2. ลด หรือ งดการจ�ำหน่าย 2. ลด หรือ งดการจ�ำหน่าย
เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด
3. มีการสุ่มตรวจสาร
3. มีการสุ่มตรวจสารปน
ปนเปือ้ น 6 ชนิด ในวัตถุดบิ เปื้อน 6 ชนิด ในวัตถุดิบ
ที่น�ำมา ปรุงอาหาร ได้แก่ ที่น�ำมาปรุงอาหาร ได้แก่
สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน
สารก�ำจัดศัตรูพชื สารกันรา สารก�ำจัดศัตรูพชื สารกันรา
สารบอแรกซ์ น�้ำมันทอดซ�ำ 
้ สารบอแรกซ์ น�้ำมันทอดซ�ำ 
้
อย่างน้อย ทุก 3 เดือน
อย่างน้อยทุก 3 เดือน
4. ลดการใช้เครื่องปรุงรส/ 4. ลดการใช้เครื่องปรุงรส/
ผงชูรส
ผงชูรส
** โดยอาจจะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
เพื่อร่วมด�ำเนินการ
ข้อ
ที่
1 คะแนน
-
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6. การ
ส่งเสริม
การดูแล
สุขภาพ
ช่องปาก

5. การ
ส่งเสริม
การออก
ก�ำลังกาย

เกณฑ์การ
พัฒนา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 17 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใดข้อ
การส่งเสริมการออกก�ำลัง
1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ หนึ่งดังต่อไปนี้
กายให้ผู้ปฏิบัติงาน
เอือ้ ต่อการมีกจิ กรรมทางกาย 1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่
หรือออกก�ำลังกาย
เอือ้ ต่อการมีกจิ กรรมทางกาย
2. มีการสนับสนุนให้สมาชิก หรือออกก�ำลังกาย
ในกลุ่มฯ ออกก�ำลังกาย หรือ
หรือ มีผน้ ู ำ� การออกก�ำลังกาย 2. มีการสนับสนุนให้สมาชิก
ในกลุ่มฯ ออกก�ำลังกาย
หรือ มีผน้ ู ำ� การออกก�ำลังกาย
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 18 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใด
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
1. ส่งเสริมหรือให้ความรู้ ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ช่องปากให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการแปรงฟัน
1. ส่งเสริมหรือให้ความรูเ้ กีย่ ว
ที่ถูกวิธีกับสมาชิกในกลุ่มฯ กับการแปรงฟันทีถ่ กู วิธกี บั
2. ส่งเสริมให้สมาชิกใน
สมาชิกในกลุ่มฯ
กลุม่ ฯ เข้ารับการตรวจและ หรือ
รักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 2. ส่งเสริมให้สมาชิกใน
ปีละ 1 ครั้ง
กลุม่ ฯ เข้ารับการตรวจและ
** โดยอาจจะติดต่อ
รักษาทางทันตกรรมอย่าง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ น้อยปีละ 1 ครั้ง
สาธารณสุขเพือ่ ร่วมด�ำเนินการ
ข้อ
ที่

-

1 คะแนน
-
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เกณฑ์การ
พัฒนา

ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1. การ
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนินการ 19 1. มีการจัดกิจกรรม หรือ 1. มีการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม
ส่งเสริมการป้องกันและ
ร่วมกิจกรรมในชุมชน
ความรู้ให้กับสมาชิกใน
การป้องกัน การลดอุบัติเหตุ
เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
กลุ่มฯทราบ เพือ่ ส่งเสริม
และการลด ทั้งในงานและนอกงาน
หรือลดอุบัติเหตุทั้งในงาน การป้องกันหรือลด
อุบัติเหตุ
และนอกงาน
อุบัติเหตุทั้งในงาน และ
ทั้งในงาน
นอกงาน
และนอกงาน
20 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใด
1. มีการจัดให้มีอุปกรณ์ ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
คุ้มครองความปลอดภัย 1. มีการจัดให้มีอุปกรณ์
ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะ คุ้มครองความปลอดภัย
สม เพียงพอกับลักษณะ ส่วนบุคคลที่ถูกต้องเหมาะ
ความเสี่ยงของงาน
สม เพียงพอกับลักษณะ
ประเภทต่างๆ
ความเสีย่ งของงานประเภท
ต่างๆ
หรือ

หมวด 3
ปลอดภัย
1 คะแนน
-

34

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

เกณฑ์การ
พัฒนา

หัวข้อการด�ำเนินการ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
2. มีการตรวจตราให้สมาชิก 2. มีการตรวจตราให้สมาชิก
ในกลุ่มฯ สวมใส่ตลอด
ในกลุ่มฯ สวมใส่ตลอด
ระยะเวลาที่สัมผัสกับ
ระยะเวลาที่สัมผัส
ปัจจัยเสี่ยง
กับปัจจัยเสี่ยง
21 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใดข้อ
1. ในกรณีที่มีอุบัติเหตุใน หนึ่งดังต่อไปนี้
งานและนอกงานเกิดขึ้น 1. ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ       
หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่ม ในงานและนอกงานเกิดขึ้น
สามารถอธิบายถึงสาเหตุ หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่ม
ของการเกิดอุบัติเหตุ
สามารถอธิบายถึงสาเหตุ
2. มีการจัดท�ำบันทึกการ ของการเกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุและก�ำหนด หรือ
แนวทางการป้องกันการ 2. มีการจัดท�ำบันทึกการ
เกิดซ�้ำ
เกิดอุบัติเหตุและก�ำหนด
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ แนวทางการป้องกัน
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ การเกิดซ�้ำ
สาธารณสุข

ข้อ
ที่
1 คะแนน
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
2. การ
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 22 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการจัดการดูแลสถานที่ 1. มีการจัดการดูแลสถาน
จัดการ
การจัดการด้านสถานที่ให้
1. มีการจัดการดูแลสถานที่ ให้มีความเป็นระเบียบ
ที่ให้มีความเป็นระเบียบ
ด้านอาคาร มีความเป็นระเบียบ
ให้มคี วามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และ
เรียบร้อย สะอาด และ
สถานที่
เรียบร้อย สะอาด
เรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย
และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
2. มีการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ 2. มีการก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ในการจัดการดูแลสถานที่ ในการจัดการดูแลสถานที่
ให้มีความเป็นระเบียบ
ให้มคี วามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และ
เรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย
ปลอดภัย
หรือ
3. มีการติดตามกิจกรรม 3. มีการติดตามกิจกรรม
ในการจัดการดูแลสถานที่ ในการจัดการดูแลสถานที่
ให้มีความเป็นระเบียบ
ให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และ
เรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

เกณฑ์การ
พัฒนา
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
3. การ
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 23 1. มีการปรับปรุงสถานที่ 1. มีการปรับปรุงสถานที่
จัดการด้าน การจัดการด้านการยศาสตร์
ท�ำงานหรือลักษณะท่าทาง ท�ำงานหรือลักษณะท่าทาง
การยศาสตร์ อย่างเหมาะสม
การท�ำงานที่เหมาะสมใน การท�ำงานที่เหมาะสมใน
จุดการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ จุดการปฏิบัติงานที่มีผล
การเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ต่อการเกิดปัญหาด้าน
ในอนาคต
สุขภาพในอนาคต
(ได้ครบถ้วนทุกจุดที่มี
(ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ความเสี่ยง)
ปฏิบัติงานใน องค์กรที่
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ มีความเสี่ยง)
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

เกณฑ์การ
พัฒนา
1 คะแนน
-
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
4. การ
องค์กร ต้อง  มีการจัดการ 24 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีสถานที่รับประทาน 1. มีสถานทีร่ บั ประทาน
จัดการ
บริเวณสถานทีร่ บั ประทาน
1. มีสถานที่รับประทาน อาหาร สถานที่เตรียมปรุง อาหาร สถานที่เตรียมปรุง
บริเวณ
อาหาร จ�ำหน่ายอาหาร
อาหาร สถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหารและ
ประกอบอาหารและ
สถานทีร่ บั
และเตรียมปรุงประกอบ
ประกอบอาหารและบริเวณ บริเวณทัว่ ไปต้องสะอาด
บริเวณทั่วไป ต้องสะอาด
ประทาน
อาหารอย่างถูกต้องตาม
ทั่วไปต้องสะอาด
เป็นระเบียบและถูก
เป็นระเบียบ และ
อาหาร
หลักสุขาภิบาลอาหาร
เป็นระเบียบและ
สุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะ
จ�ำหน่าย
ของกรมอนามัย
ถูกสุขลักษณะ
และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
อาหาร และ
2. มีการตรวจสอบสถานที่ 2. มีการตรวจสอบสถานที่
เตรียมปรุง
รับประทานอาหาร สถานที่ รับประทานอาหาร สถาน
ประกอบ
เตรียมปรุง ประกอบอาหาร ที่เตรียมปรุง ประกอบ
อาหาร
และบริเวณทั่วไปให้สะอาด อาหารและบริเวณทั่วไปให้
อยู่เสมอ
สะอาดอยู่เสมอ
3. มีน�้ำดื่มที่สะอาดและ หรือ
มีคุณภาพ
3. มีน�้ำดื่มที่สะอาดและ
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ มีคุณภาพ
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

เกณฑ์การ
พัฒนา

38

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

6. การ
จัดการ
เครื่องจักร
เครื่องมือ
อุปกรณ์
เครื่องใช้

5. การ
จัดการ
ห้องน�้ำ
ห้องส้วม

เกณฑ์การ
พัฒนา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
องค์กร ต้อง มีการจัดการ 25 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. ห้องน�้ำ ห้องส้วมอย่าง 1. สุขภัณฑ์ต้องสะอาด
ห้องน�้ำห้องส้วม ได้อย่าง
1. ห้องน�้ำ ห้องส้วม
เพียงพอต่อจ�ำนวนสมาชิก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
อย่างเพียงพอต่อจ�ำนวน ในกลุ่มฯ
ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ
ส้วมสาธารณะไทย
สมาชิก ในกลุ่มฯ
และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้ อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวย
ของ กรมอนามัย
2. สุขภัณฑ์ต้องสะอาด         2. สุขภัณฑ์ต้องสะอาด         ความสะดวกไว้บริการ
อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ
ไม่มกี ลิน่ เหม็น มีวสั ดุ
อุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวย
อุปกรณ์ สิง่ อ�ำนวยความ
ความสะดวกไว้บริการ
สะดวกไว้บริการ
3. จัดให้มีการท�ำ
หรือ
ความสะอาดอยู่เสมอ
3. จัดให้มกี ารท�ำ
ความสะอาดอยู่เสมอ
องค์กร ต้อง มีการจัดการ 26 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใดข้อ
เครื่องจักร เครื่องมือ
1. มีอุปกรณ์ป้องกัน
หนึ่งดังต่อไปนี้
อุปกรณ์ เครื่องใช้
อันตรายตามลักษณะ
1. มีอุปกรณ์ป้องกัน
ความเสี่ยงของเครือ่ งจักร อันตรายตามลักษณะ
เครือ่ งมือ อุปกรณ์
ความเสี่ยง ของเครื่องจักร
เครื่องใช้อย่างครบถ้วน
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้
อย่างครบถ้วน
หรือ
ข้อ
ที่

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
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7. การ
จัดการ
ระบบ
ไฟฟ้า

เกณฑ์การ
พัฒนา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
2. ตัวแทนกลุม่ สามารถ
2. ตัวแทนกลุม่ สามารถ
อธิบายขั้นตอนการตรวจ อธิบายขั้นตอนการตรวจ
เช็คสภาพความพร้อมใช้ เช็คสภาพความพร้อมใช้งาน
งานของเครื่องและอุปกรณ์ ของเครื่องและอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายของ
ป้องกันอันตรายของ
เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องจักร เครื่องมือ
อุปกรณ์ เครื่องใช้
อุปกรณ์ เครื่องใช้
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 27 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีการเดินสายไฟอย่าง 1. มีการเดินสายไฟอย่าง  
การ จัดการระบบไฟฟ้า
1. มีการเดินสายไฟ
เป็นระเบียบ
เป็นระเบียบ
อย่างปลอดภัย
อย่างเป็นระเบียบ
และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
2. มีการต่อสายดินของ
2. มีการต่อสายดินของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า
ที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า
3. มีการตรวจสอบการติด หรือ
ตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety 3. มีการตรวจสอบการติด
Cut หรือ Breaker) หรือ ตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety
มีระบบป้องกันอันตราย Cut หรือ Breaker) หรือ
จากไฟฟ้ารั่ว เพื่อให้
มีระบบป้องกันอันตราย
พร้อมท�ำงานอยู่เสมอ
จากไฟฟ้ารั่ว เพื่อให้พร้อม
ท�ำงานอยู่เสมอ
ข้อ
ที่
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
28 มีการจัดท�ำสัญลักษณ์เส้น มีการจัดท�ำสัญลักษณ์เส้น มีการจัดท�ำสัญลักษณ์เส้น
หรือขอบเขตแสดงบริเวณ หรือขอบเขตแสดงบริเวณ หรือขอบเขตแสดงบริเวณ
ที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้า ที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้า ที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้า
หรือห้ามเข้าใกล้อย่าง
หรือห้ามเข้าใกล้อย่าง
หรือห้ามเข้าใกล้อย่าง
ชัดเจน ครบถ้วนทุกจุด
ชัดเจน ไม่ครบทุกจุด
ชัดเจน ไม่ครบทุกจุด
(ด�ำเนินการมากกว่า 50%) (ด�ำเนินการน้อยกว่า 50%)
8. การเตรียม องค์กร ต้อง มีการเตรียม 29 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใดข้อ 1. มีการจัดท�ำแผนป้องกัน
ความ
ความพร้อมรับและตอบ
1. มีการจัดท�ำแผนหรือขัน้
หนึ่งดังต่อไปนี้
และระงับอัคคีภัย และ
พร้อมรับ สนองเหตุฉุกเฉินให้เหมาะ
ตอนการตอบสนองเหตุ
1. มีการจัดท�ำแผนหรือขัน้
แผนการตอบสนองเหตุ
และตอบ สมต่อระดับความเสี่ยง
ฉุกเฉิน  ทั้งก่อนเกิดเหตุ ตอนการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินอื่นๆ แต่ไม่ครบ
สนองเหตุ ขององค์กร
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ฉุกเฉิน ทั้งก่อนเกิดเหตุ
ถ้วนทั้ง 3 ระยะ หรือ
ฉุกเฉิน
2. มีการฝึกซ้อมแผน
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ไม่มีการก�ำหนดแผนการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย หรือ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน อื่นๆ
และแผนฉุกเฉินอื่นๆ
2. มีการฝึกซ้อมแผน
ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรที่
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ครอบคลุมทุกประเด็น
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ และแผนฉุกเฉินอื่นๆ
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
สาธารณสุข

เกณฑ์การ
พัฒนา
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เกณฑ์การ
พัฒนา

หัวข้อการด�ำเนินการ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
30 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันและ 1. มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันและ
1. มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันและ ระงับอัคคีภัย แต่ไม่เพียง ระงับอัคคีภัยอย่างเพียง
ระงับอัคคีภยั อย่างเพียงพอ พอและครอบคลุมพืน้ ทีเ่ สีย่ ง พอและครอบคลุมพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
และครอบคลุมพืน้ ทีเ่ สีย่ ง พร้อมติดตั้งอยู่ในต�ำแหน่ง พร้อมติดตั้งอยู่ในต�ำแหน่ง
พร้อมติดตัง้ อยูใ่ นต�ำแหน่ง ที่สามารถน�ำมาใช้ได้ทันที ที่สามารถน�ำมาใช้ได้ทันที
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้ทันที 2. มีการตรวจสอบความ
2. มีการตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของอุปกรณ์
พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
31 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีการก�ำหนดทางหนีไฟ 1. มีการก�ำหนดทางหนีไฟ
1. มีการก�ำหนดทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟพร้อมติด และบันไดหนีไฟพร้อม
และบันไดหนีไฟ พร้อมติด ป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจน
ติดป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจน
ป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจนและ แต่ไม่ครบถ้วน
ครบถ้วน

ข้อ
ที่
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9. การ
จัดการ
ระบบ
แสงสว่าง

เกณฑ์การ
พัฒนา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
2. มีการตรวจสอบ ดูแล 2. มีการตรวจสอบ ดูแล      
ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
อยูใ่ นสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งาน อยูใ่ นสภาพทีด่ ี พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ ไม่มีสิ่งกีดขวาง อยู่เสมอ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
หรือ ถูกปิดตาย
หรือ ถูกปิดตาย
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
องค์กร ต้อง มีการจัดการ 32 1. สภาพแวดล้อม พื้นที่ 1. สภาพแวดล้อม พื้นที่
ระบบแสงสว่างทีเ่ หมาะสม
การท�ำงาน มีแสงสว่างที่ การท�ำงานมีแสงสว่าง
เหมาะสม ต่อการท�ำงาน ที่เหมาะสม ต่อการท�ำงาน
ครบทุกจุด หรือมีการ
ไม่ครบทุกจุด หรือ
ตรวจวัดเบื้องต้น
มีการตรวจวัดเบื้องต้น
** โดยอาจจะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพื่อร่วม
ด�ำเนินการ
ข้อ
ที่

-

1 คะแนน
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
10. การ
องค์กร ต้อง มีการจัดการ 33 1. สภาพแวดล้อม พื้นที่ 1. สภาพแวดล้อม พื้นที่
จัดการ
ระบบระบายอากาศที่
การท�ำงาน มีการระบาย การท�ำงาน มีการระบาย
ระบบ
เหมาะสม
อากาศที่เหมาะสม
อากาศที่เหมาะสมต่อ        
ระบาอากาศ
ต่อการท�ำงาน ครบทุกจุด การท�ำงาน ไม่ครบทุกจุด
** โดยอาจจะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพื่อร่วม
ด�ำเนินการ
11. การ
องค์กร ต้อง มีการจัดการ 34 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อม พื้นที่
จัดการ
เสียงและความสั่น
1. สภาพแวดล้อม พื้นที่ การท�ำงานมีระดับเสียงดัง
เสียงและ สะเทือนที่เหมาะสม
การท�ำงาน มีระดับเสียงดัง ที่เหมาะสม ต่อการท�ำงาน
ความสัน่
ที่เหมาะสม ต่อการท�ำงาน ไม่ครบทุกจุด หรือ
สะเทือน
ครบทุกจุด หรือมีการตรวจ มีการตรวจวัดเบื้องต้น
วัดเบื้องต้น

เกณฑ์การ
พัฒนา
1 คะแนน
-
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12. การ
จัดการ
สารเคมี

เกณฑ์การ
พัฒนา

องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน
การ จัดการสารเคมีที่
เหมาะสม

หัวข้อการด�ำเนินการ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
2. มีการจัดการจุดการ
2. มีการจัดการจุดการ
ท�ำงานที่มีการสั่นสะเทือน ท�ำงานที่มีการสั่นสะเทือน
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้
ไม่ให้เกิดอันตราย
ปฏิบัติงาน
ต่อผู้ปฏิบัติงาน
** โดยอาจจะติดต่อประสาน
งานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพื่อร่วม
ด�ำเนินการ
35 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีการจัดเก็บและดูแล
1. มีการจัดเก็บและดูแล
1. มีการจัดเก็บและดูแล รักษาสารเคมีและวัตถุ
รักษาสารเคมีและวัตถุ
รักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตรายอย่างเหมาะสม อันตรายอย่างเหมาะสม
อันตรายอย่างเหมาะสม 2. สภาพแวดล้อม พื้นที่
2. มีข้อมูลความปลอดภัย การท�ำงานไม่มกี ารฟุง้
ของเคมีภัณฑ์ (Safety
กระจายของไอระเหย
Data Sheet) ครบทุกชนิด สารเคมี จนท�ำให้เกิด
3. มีการใช้ขวดบรรจุสาร อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
เคมีทเี่ หมาะสม และมีฉลาก หรือมีการตรวจวัดเบื้องต้น
สารเคมีติดขวดบรรจุภัณฑ์        และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
อย่างครบถ้วน

ข้อ
ที่

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
4. สภาพแวดล้อม พื้นที่ 1. มีข้อมูลความปลอดภัย
การท�ำงาน ไม่มกี ารฟุง้
ของเคมีภัณฑ์ (Safety
กระจายของไอระเหย
Data Sheet) ครบทุกชนิด
สารเคมี จนท�ำให้เกิด
หรือ
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 2. มีการใช้ขวดบรรจุสาร
หรือมีการตรวจวัดเบื้องต้น เคมีที่เหมาะสม และมี
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ ฉลากสารเคมีติดขวดบรรจุ
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ ภัณฑ์อย่างครบถ้วน
สาธารณสุข
13. การ
องค์กร ต้อง มีการจัดการ 36 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีการจัดการขยะหรือ 1. มีการจัดการขยะหรือ
จัดการขยะ ขยะอย่างเหมาะสม
1. มีการจัดการขยะหรือ ของเสียอันตรายหรือสิ่งอื่น ของเสียอันตรายหรือสิ่งอื่น
ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ของเสียอันตรายหรือสิ่งอื่น ใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ ใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน และ
ใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ สุขภาพต่อสมาชิก
สุขภาพต่อสมาชิก
สร้างความเดือดร้อน
สุขภาพต่อสมาชิก
2. มีภาชนะรองรับขยะที่ 2. มีภาชนะรองรับขยะที่
ร�ำคาญต่อชุมชน
2. มีภาชนะรองรับขยะ
ท�ำด้วยวัสดุคงทน แข็งแรง ท�ำด้วยวัสดุคงทน แข็งแรง
ใกล้เคียง
ทีท่ ำ� ด้วยวัสดุคงทน แข็งแรง        อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม มี อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม มี
อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
ฝาปิด และเพียงพอต่อ
ฝาปิด และเพียงพอต่อ
มีฝาปิด และเพียงพอต่อ ปริมาณขยะ รวมถึงแยก ปริมาณขยะ รวมถึงแยก
ปริมาณขยะ รวมถึงแยก ประเภทขยะให้ชัดเจน
ประเภทขยะให้ชัดเจน
ประเภทขยะให้ชัดเจน

เกณฑ์การ
พัฒนา
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
3. มีการเก็บรวบรวม และ 3. มีการเก็บรวบรวม และ
ที่พักรวมขยะที่เหมาะสม        ที่พักรวมขยะที่เหมาะสม
ไม่เสี่ยงต่อการชะล้างของ       และแยกประเภทขยะ
น�้ำฝนลงสู่สิ่งแวดล้อม
ชัดเจน
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ แต่เสี่ยงต่อการชะล้างของ
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ น�้ำฝนลงสู่สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
14. การ
องค์กร ต้อง มีการควบคุม 37 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใดข้อ 1. มีการควบคุมสัตว์และ
ควบคุม
และก�ำจัดสัตว์และแมลง
1. มีการควบคุมสัตว์และ หนึ่งดังต่อไปนี้
แมลงน�ำโรคในสถานที่
สัตว์และ น�ำโรคทีเ่ ป็นปัญหาของ
แมลงน�ำโรคในสถานที่
1. มีการควบคุมสัตว์และ ท�ำงาน
แมลงพาหะ องค์กร เช่น แมลงสาบ
ท�ำงาน
แมลงน�ำโรคในสถานที่
น�ำโรค
แมลงวัน หนู และยุง ใน
2. มีการติดตามผลการ
ท�ำงาน
สถานที่ท�ำงาน ได้อย่าง
ควบคุมสัตว์และแมลงน�ำ หรือ
เหมาะสม
โรคในสถานที่ท�ำงาน
2. มีการติดตามผลการ
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ ควบคุมสัตว์และแมลงน�ำ
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ โรคในสถานที่ท�ำงาน
สาธารณสุข

เกณฑ์การ
พัฒนา
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ข้อ
ที่

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
15. การ
องค์กร ต้อง มีการจัดการ 38 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
มีการด�ำเนินการข้อใดข้อ 1. มีการจัดการน�้ำเสียหรือ
จัดการ
น�้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลให้ได้
1. มีการจัดการน�้ำเสียหรือ หนึ่งดังต่อไปนี้
สิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก
น�้ำเสียหรือ รับการบ�ำบัดที่ถูกต้องตาม
สิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก 1. มีการจัดการน�้ำเสียหรือ สุขาภิบาลก่อนระบายออก
สิ่งปฏิกูล หลักสุขาภิบาลก่อน
สุขาภิบาลก่อนระบายออก สิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลัก นอกสถานทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
ระบายออกนอกอาคาร
นอกสถานทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม สุขาภิบาลก่อนระบายออก
สถานที่ ไม่ก่อให้เกิดผลก
2. มีการติดตามผลการ
นอกสถานทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
ระทบต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
จัดการน�ำ้ เสียหรือสิง่ ปฏิกลู หรือ
และไม่สร้างความเดือด
ของกลุม่ ฯ
2. มีการติดตามผลการ
ร้อนร�ำคาญต่อชุมชนใกล้
** โดยอาจจะติดต่อขอรับ จัดการน�ำ้ เสียหรือสิง่ ปฏิกลู
เคียง
ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ ของกลุม่ ฯ
สาธารณสุข

เกณฑ์การ
พัฒนา
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คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

1. การ
ส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ

เกณฑ์การ
พัฒนา
3 คะแนน

1. การจัดกิจกรร
นันทนาการต่าง ๆ
ตามแผนที่วางไว้ โดยอาจ
ด�ำเนินการร่วมกับชุมชนได้
เช่น จัดงานวันเด็ก จัดงาน
วันสงกรานต์ เป็นต้น
และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
2. มีการประเมินความ
ต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ
ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ สร้างการมีสว่ น
ร่วมของสมาชิกในการ
ด�ำเนินการตั้งแต่
การวางแผนการจัด
กิจกรรม การก�ำหนดรูป
แบบ และระยะเวลาที่จัด
หรือ

1 คะแนน

1. การจัดกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ
ตามแผนที่วางไว้ โดยอาจ
ด�ำเนินการร่วมกับชุมชนได้
เช่น จัดงานวันเด็ก จัดงาน
วันสงกรานต์ เป็นต้น

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

องค์กร ต้อง มีการจัด
39 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
1. มีการประเมินความ
เพื่อผ่อนคลาความเครียด
ต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ
และส่งเสริมความสามัคคี
ในการจัดกิจกรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน
นันทนาการ สร้างการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ด�ำเนินการตั้งแต่การ
วางแผนการจัดกิจกรรม
การก�ำหนดรูปแบบ และ
ระยะเวลาที่จัด
2. การจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ ตาม
แผนที่วางไว้ โดยอาจ
ด�ำเนินการร่วมกับชุมชนได้
เช่น จัดงานวันเด็ก จัดงาน
วันสงกรานต์ เป็นต้น

หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่

หมวด 4
กายใจเป็นสุข

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

49

หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่
3 คะแนน

1 คะแนน

3. มีการประเมินผลการจัด
กิจกรรม เช่น จากการสังเกต
การใช้แบบสอบถาม
การพูดคุย เป็นต้น
1. การจัดกิจกรรมส่ง
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
เสริมสุขภาพจิตให้กบั
สุขภาพจิตให้กับสมาชิก
สมาชิกในกลุม่ ฯ
ในกลุ่มฯ ตามแผนที่วางไว้
ตามแผนที่วางไว้
และข้อใดข้อหนึง่ ดังต่อไปนี้
2. มีการประเมินความ
ต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ
ในการ จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิต สร้างความ
มีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
ในการด�ำเนินการวางแผน
จัดกิจกรรม ก�ำหนดรูปแบบ
และระยะเวลาการจัด
หรือ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

3. มีการประเมินผลการ
จัดกิจกรรม เช่น จากการ
สังเกต การใช้แบบสอบถาม
การพูดคุย เป็นต้น
2. การ
องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 40 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
ส่งเสริม
กิจกรรมการส่งเสริมสุข
1. มีการประเมินความ
สุขภาพจิต ภาพจิตให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ  
ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิต
สร้างความมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มในการด�ำเนิน
การวางแผนจัดกิจกรรม
ก�ำหนดรูปแบบ และ
ระยะเวลาการจัด
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตให้กับสมาชิก       
ในกลุ่มฯ ตามแผนที่วางไว้

เกณฑ์การ
พัฒนา
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คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

เกณฑ์การ
พัฒนา

หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน

3. มีการประเมินผลการ
จัดกิจกรรม เช่น จากการ
สังเกต การใช้แบบสอบถาม
การพูดคุย เป็นต้น
มีการจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริม
สุขภาพจิตของสมาชิกใน
กลุ่มฯ
ในบางประเด็น ด�ำเนิน
การน้อยกว่า 50%
1. จัดห้องหรือสถานที่
ส�ำหรับประกอบศาสนกิจ
ตามความเหมาะสม
2. จัดสถานที่ดูแลเด็กเล็ก
ซึ่งเป็นบุตรหลานของ
สมาชิกในกลุ่มฯ และหรือ
จัดมุมให้นมแม่ตามความ
เหมาะสม
3. จัดสถานที่หรือมุมพัก
ผ่อนหย่อนใจให้กบั สมาชิก
ในกลุม่ ฯ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

3. มีการประเมินผลการ
จัดกิจกรรม เช่น จากการ
สังเกต การใช้แบบสอบถาม
การพูดคุย เป็นต้น
41 มีการจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริม
สุขภาพจิตของสมาชิกใน
กลุม่ ฯ
ในบางประเด็น แต่ด�ำเนิน
การมากกว่า 50% ดังนี้
1. จัดห้องหรือสถานที่
ส�ำหรับประกอบศาสนกิจ
ตามความเหมาะสม
2. จัดสถานที่ดูแลเด็กเล็ก
ซึ่งเป็นบุตรหลานของ
สมาชิกในกลุ่มฯ และหรือ
จัดมุมให้นมแม่ตามความ
เหมาะสม
3. จัดสถานที่หรือมุมพัก
ผ่อนหย่อนใจให้กบั สมาชิก
ในกลุม่ ฯ

ข้อ
ที่

-

1 คะแนน

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
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เกณฑ์การ
พัฒนา

หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน

1. มีการประเมินสุขภาพจิต
(โดยใช้แบบประเมินตาม
แบบของกรมสุขภาพจิต)
อย่างน้อยประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ดังต่อไปนี้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การประเมินความเครียด
- การประเมินภาวะซึมเศร้า
- การประเมินการติด
แอลกอฮอล์
- การประเมินความสุข
- การประเมินความเข้ม
แข็งทางใจ

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

42 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
1. มีการประเมินสุขภาพจิต
(โดยใช้แบบประเมินตาม
แบบของกรมสุขภาพจิต)
อย่างน้อยประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ดังต่อไปนี้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การประเมินความเครียด
- การประเมินภาวะซึมเศร้า
- การประเมินการติด
แอลกอฮอล์
- การประเมินความสุข
- การประเมินความเข้ม
แข็งทางใจ
2. น�ำผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อวางแผน
พัฒนาต่อไป
** โดยอาจจะติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
เพื่อร่วมด�ำเนินการ

ข้อ
ที่

-

1 คะแนน
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เกณฑ์การ
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หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน

มีการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพจิตในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยมีการด�ำเนิน
การตามหัวข้อดังต่อไปนี้
น้อยกว่าร้อยละ 50
1. การให้ความรู้สุขภาพจิต
ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ติดโปสเตอร์ความรู้
สุขภาพจิต การจัดอบรม
โดยเชิญบุคลากรสาธารณสุข
มาให้ความรู้ เป็นต้น
2. การประชาสัมพันธ์
สายด่วนสุขภาพจิต 1323
3. มีการประสานและ
ส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

43 มีการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมสุขภาพจิตในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยมีการด�ำเนิน
การตามหัวข้อดังต่อไปนี้
มากกว่าร้อยละ 50
1. การให้ความรู้สุขภาพจิต
ในรูปแบบต่างๆ เช่น
ติดโปสเตอร์ความรู้
สุขภาพจิต การจัดอบรม
โดยเชิญบุคลากรสาธารณสุข
มาให้ความรู้ เป็นต้น
2. การประชาสัมพันธ์
สายด่วนสุขภาพจิต 1323
3. มีการประสานและ
ส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา

ข้อ
ที่
1 คะแนน
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3. การเห็น
คุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และ
ครอบครัว

เกณฑ์การ
พัฒนา
3 คะแนน

มีการด�ำเนินการข้อใดข้อ
หนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีการประเมินความ
ต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ
ในการจัดกิจกรรมการเห็น
คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและ
ครอบครัว สร้างความมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
ในการด�ำเนินการวางแผน
จัดกิจกรรม ก�ำหนดรูปแบบ
และระยะเวลาการจัด
หรือ
2. มีการประเมินผลการ
จัดกิจกรรม เช่น จากการ
สังเกต การใช้แบบสอบถาม
การพูดคุย เป็นต้น

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

องค์กร ต้อง มีการด�ำเนิน 44 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้
กิจกรรมการเห็นคุณค่า
1. มีการประเมินความ
ของผู้ปฏิบัติงานและ
ต้องการของสมาชิกกลุ่มฯ
ครอบครัว
ในการจัดกิจกรรมการเห็น
คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและ
ครอบครัว สร้างความมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม
ในการด�ำเนินการวางแผน
จัดกิจกรรม ก�ำหนดรูปแบบ
และระยะเวลาการจัด
2. มีการประเมินผลการจัด
กิจกรรม เช่น จากการ
สังเกต การใช้แบบสอบถาม
การพูดคุย เป็นต้น

หัวข้อการด�ำเนินการ

ข้อ
ที่

-

1 คะแนน
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หัวข้อการด�ำเนินการ
3 คะแนน

มีการด�ำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของ
สมาชิกกลุ่มและครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ด�ำเนินการตามหัวข้อดัง
ต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50
1. สร้างแรงจูงใจให้กบั สมาชิก
กลุม่ เช่น ของรางวัลส�ำหรับ
สมาชิกกลุ่มฯ ที่ขยันและ
ทุ่มเท มีสวัสดิการช่วย
เหลือครอบครัว ฯลฯ
2. ก�ำหนดให้มีวันสังสรรค์
ระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ และ
ครอบครัว
3.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือดูงานกลุ่มฯ อื่น ๆ ที่
ประสบความส�ำเร็จในเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัย และ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสม เป็นต้น

รายการประเมิน (Audit Check List)
วิสาหกิจชุมชน
2 คะแนน

45 มีการด�ำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของ
สมาชิกกลุ่มและครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ด�ำเนินการตามหัวข้อดัง
ต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50
1. สร้างแรงจูงใจให้กบั สมาชิก
กลุม่ เช่น ของรางวัลส�ำหรับ
สมาชิกกลุ่มฯ ที่ขยันและ
ทุ่มเท มีสวัสดิการช่วย
เหลือครอบครัว ฯลฯ
2. ก�ำหนดให้มีวันสังสรรค์
ระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ และ
ครอบครัว
3. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือดูงานกลุ่มฯ อื่น ๆ ที่
ประสบความส�ำเร็จในเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัย และ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสม เป็นต้น

ข้อ
ที่

-

1 คะแนน

หมายเหตุ : * หมายถึง หัวข้อการตรวจประเมินทีว่ สิ าหกิจชุมชนต้องด�ำเนินการให้ได้ในระดับ 3 คะแนน เท่านัน้ จึงจะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั การพิจารณาให้ได้รบั รางวัลระดับโล่ทอง

เกณฑ์การ
พัฒนา

ภาคผนวก

ก

เกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการด�ำเนินงาน
สถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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ภาคผนวก

ข

ตัวอย่างการชี้บ่งอันตราย
การประเมินและการควบคุมความเสี่ยง
ด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
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เอกสารอ้างอิง
1. ส�ำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม THAI INDUSTRIAL STANDRAD มอก. 18001 – 2554 : ระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อก�ำหนด.
2. ส�ำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม THAI INDUSTRIAL STANDRAD มอก. 18004 – 2544 : ระบบการ
จั ด การอาชี วอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะน�ำทั่ว ไปเกี่ยวกับหลักการ          
ระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ.
3. OHSAS 18001 : 2007 (Occupational Health and Safety Management
System – Requirement) : ข้อก�ำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
4. ส�ำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม. แนวทางการจัดท�ำ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน.
5. สมาคมส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย และอนามั ย ในการท� ำ งาน (ประเทศไทย).                       
การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย.

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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6. รายวิชา 618456 การจัดการความเสีย่ งในงานภาคอุตสาหกรรม (Industrial Safety
Management). เอกสารประกอบการเรียนการสอน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์, นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี.
7. Health and Safety Authority, Guidelines on risk assessment and safety
statements.
8. United States Department of Labor, OSHA’s Hazard Exposure and Risk
Assessment Matrix : Occupational Safety & Health Administration.
9. Organisational Health. Department of Education, Training and Employments.
Risk Assessment Template.
10. University of Western Sydney, Hazard Identification. Risk Assessment
and Control Procedure. Australia : University.
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ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส
ดร.นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ

5. ผศ.ดร.ชุมพล ยวงใย
6. ผศ.ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
7. นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี

อธิบดีกรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ทรงคุณวุฒฯิ กรมควบคุมโรค
ผูอ้ ำ� นวยการกองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมโรค
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองผูอ้ ำ� นวยการกองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดท�ำ
1.
2.
3.
4.
5.

นางณัฐธิวรรณ พันธ์มุง
นายกัณฑพล ทับหุ่น
นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายคณุตม์ ทองพันชั่ง
นางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส

6. นายเอกวุฒิ แก้วเผือก

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กองโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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7. นายสันปกรณ์ ยันตะพันธ์
8. นางสาวศิรประภา ขวัญเมือง
9. นางสาวเศรณีย์ จุฬาเสรีกุล
10. นายนิติทัศน์ แก่นท้าว
11. นายนิราช นอรัตน์
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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นางดวงกมล หาทวี
นางสาวสุนีย์ คุ้มครอง
นายนิพนธุ์ อ้นแฉ่ง
นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
นางสาวพรรณิกาญจน วังกุ่ม
นางสาวสุทธาศินี จันทร์ใบเล็ก
นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์
ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม
ทันตแพทย์พงศธร จินตกานนท์
ทันตแพทย์หญิงวรมน อัครสุต
นางอรวรรณ ดวงจันทร์

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ กรมควบคุมโรค
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ กรมควบคุมโรค
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
กองกิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพ กรมอนามัย
ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

23. นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร
24. นางกัลยกร ไชยมงคล

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

บรรณาธิการ
1. นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย
2. นางสาวชไมพร ชารี
3. นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์

กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

คู่มือรายการตรวจประเมิน (Audit Check list)
ส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน
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