การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
ชื่อหน'วยงาน ......ศูนย0อนามัยที่11..........................................................ผู7ประเมิน...........นางสาวจิราพร เหมทานนท0.......................
ตำแหน'ง ......นักวิชาการสาธารณสุข................เบอร0โทรศัพท0 .........081-2733957...............วันที่ประเมิน ......4 ก.พ.64..................
สรุปคะแนน
เกณฑ0การพิจารณา

จำนวนข7อที่ผ'าน

การสนับสนุนองค0กรและการมีส'วนร'วม (5 ข7อ)

5

เกณฑ0สะอาด (11 ข7อ)

11

เกณฑ0ปลอดภัย (12 ข7อ)

12

เกณฑ0สิ่งแวดล7อมดี (9 ข7อ)

9

เกณฑ0มีชีวิตชีวา และ สมดุลชีวิต (ระดับพื้นฐาน) (5 ข7อ)

5

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช:องผลการประเมิน ดังนี้
“ Ö ” ในช:องที่ผ:านการดำเนินการ
“ ´ ” ในช:องที่ไม:ผ:านการดำเนินการ

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ/การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ส=วนที่ 1 : การสนับสนุนขององค/กรและการมีส=วนร=วมของผู9ปฏิบัติงาน
การสนับสนุน 1. ผู3 บ ริ ห ารระดั บ สู ง ให3 ก ารสนั บ สนุ น โดย - มีนโยบายลงนามโดยผู3มีอำนาจสูงสุด
ขององค-กร
กำหนดเป>นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการสCงเสริม - มีนโยบายเป>นประจำทุกปT
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล3อม และความสมดุล - มีแผนงาน งบประมาณสนับสนุน หรือมีการดำเนินกิจกรรม
ในชีวิตการทำงานมีการวางแผนและจัดสรร - มีการสCงเสริมให3เกิดการมีสCวนรCวมของคนทำงานทุกคน เชCน สนับสนุนให3เกิด
งบประมาณ สำหรับดำเนินกิจกรรม พร3อมทั้ง กลุCมกิจกรรม หรือชมรมตCาง ๆ
เขียนเป>นลายลักษณ-อักษรและปPดประกาศให3 - มีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และแก3ไขเมื่อพบปWญหา
ผู3ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
วัฒนธรรม
2. มี ก ารเสริ ม สร3 า งวั ฒ นธรรมที่ เอื้ อ ตC อ การ - มีประกาศวัฒนธรรมองค-กร
องค-กร
สCงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล3อมและความ - มีการประเมินเจ3าหน3าที่ในองค-กรวCารู3จักวัฒนธรรมองค-กร
สมดุลในชีวิตการทำงาน
- มีแนวปฏิบัติที่คำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของคนทำงานเป>นหลัก
- มีการปฏิบัติที่แสดงให3เห็นความพยายามของผู3บริหารในการสร3างวัฒนธรรมที่
เสริมสร3างสุขภาพ อนามัยสิง่ แวดล3อม และความสมดุลในชีวิต โดยการกำหนด
พฤติกรรมที่คนในองค-กรคาดหวังที่จะยึดถือปฏิบัติรCวมกัน เชCน หลัก 3 อ ได3แกC
อาหาร อารมณ- ออกกำลังกาย
การ
3. กำหนดและเลื อ กใช3 วิธีก ารติ ด ตC อ สื่ อ สาร - มีชอC งทางการสื่อสาร เชCน ติดประกาศ เสียงตามสาย ระบบสารสนเทศ
ติดตCอสื่อสาร ภายในองค-กรอยCางมีประสิทธิภาพในเรื่องการ Facebook , Group Line และเป>นชCองทางการติดตCอสื่อสารแบบ 2 ทาง
สC ง เสริ ม สุ ข ภาพ อนามั ย สิ่ ง แวดล3 อ ม และ - ผู3ปฏิบัติงานเข3าถึงข3อมูลและมีสCวนรCวมกับกิจกรรมที่ได3สื่อสาร
ความสมดุลในชีวิตการทำงานตามความเสี่ยง
ทั้งนี้ควรเป>นกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทาง
เพื่อให3ผู3ปฏิบัติงานมีสCวนรCวมในการรับและให3
ข3อมูลขCาวสาร ไมCได3เป>นผู3รับข3อมูลอยCางเดียว

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน
ผ=าน

Ö

Ö

Ö

ไม=ผ=าน

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ/การประเมิน

การตรวจ
ติดตาม
ทบทวน และ
ประเมินผล

4. ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผลการ
ดำเนิ นงานด3านการสCงเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่ ง แวดล3 อ ม และความสมดุ ล ในชี วิ ต การ
ทำงานในองค- ก ร เพื่ อ ให3 มั่ น ใจวC า ได3 มี ก าร
ดำเนิ น การตามแผนและมี ก ารตรวจสอบ
ผลลัพธการมีสCวนรCวม 5. กำหนด/เปP ดโอกาสให3 ผู3ป ฏิ บั ติงานมี สCวน
ของ
รC ว ม กิ จก รรม สC งเส ริ ม สุ ข ภ าพ อ น ามั ย
ผู3ปฏิบัติงาน สิ่ ง แวดล3 อ ม และความสมดุ ล ในชี วิ ต การ
ทำงานอยCางสม่ำเสมอและตCอเนื่อง

แนวทางการพิจารณา
- มีการประชุม (ผCานคณะกรรมการองค-กรสร3างสุข ศอ..11)
- มีกระบวนการติดตาม ทบทวน และประเมินผลกิจกรรมตCาง ๆ โดยแบบสำรวจ
หรือใช3การสังเกต
- มีแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ- เชCน จำนวนวันลาทีล่ ดลง ความสนใจด3าน
สุขภาพที่เพิ่มขึ้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน-และการจัดสถานที่
ทำงานนCาอยูC นCาทำงาน ดีขึ้น
- ผู3ปฏิบัติงานมีสCวนรCวม ในการให3ข3อคิดเห็นตCอนโยบาย แผนงาน/เปuาหมาย
- มีแผนและชCองทางการให3ข3อเสนอแนะ
- มีการพบปะหารือระหวCางผู3บริหาร และผู3ปฏิบัติงานอยCางสม่ำเสมอ
- กำหนดหรือเปPดโอกาสให3ผู3ปฏิบัติงาน
มีชวC งเวลาในการเข3ารCวมกิจกรรมตCาง ๆ อยCางเหมาะสม

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน

Ö

Ö

ส'วนที่ 2 : เกณฑ0 “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล7อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ0สะอาด” ประกอบด7วย 11 ข7อ

ผ=าน

อาคาร
สถานที่

Ö

1. กำหนดพื้ น ที่ ใชK ง านอย: า งชั ด เจน โดย
แ บ: ง เปM น พื้ น ที่ เพื่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
การจราจร ขนยK า ยวั ส ดุ จั ด เก็ บ วั ส ดุ /
สารเคมี จัดเก็บวัสดุเหลือใชK พื้นที่สำหรับ
พักผ:อน พื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร/
ดื่ ม น้ ำ และพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ จ ำเปM น พรK อ มมี

- มีทัศนียภาพโดยรอบอาคารสะอาดเปMนระเบียบเรียบรKอย และมีการกำหนด
เสKนทางจราจรชัดเจน
- พื้นที่สำหรับพักผ:อน รับประทานอาหารเปMนสัดส:วนเหมาะสม
- มีการจัดเก็บวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ[เหมาะสมและเปMนระเบียบ
- มีการขีดสีตีเสKน กำหนดบริเวณติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ[และเสKนทางเดิน
- ไม:มีการวางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดินหรือ ทางผ:าน

ไม=ผ=าน

เรื่อง/กิจกรรม

บริเวณพื้น

เกณฑ/การประเมิน

ป\ายแสดง และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
5ส
2. ไม: แ ขวนวั ส ดุ ต: าง ๆ ตามเสาหรื อ ผนั ง
ของอาคาร เวKนแต:เปMนอุปกรณ[ที่ใชKเพื่อการ
เฝ\าระวัง ตรวจตราหรือใชKเพื่อการตรวจวัด
สภาพแวดลKอมในบริเวณนั้น และวัสดุอื่น
ๆ ที่จำเปMน เช:น นา_ิกาแขวนผนัง ปฏิทิน
แขวนผนัง
3. สภาพของหนKาต:าง ประตู ขั้นบันได ราว
บันได อยู:ในสภาพดีและสะอาด
4. อุปกรณ[และหลอดไฟตามที่ต:าง ๆ ตKอง
อยู:ในสภาพดี และสะอาด
5. พื้ น อยู: ในระนาบเดี ย วกั น เรีย บ ไม: ลื่ น
ไม:ดูดซึมน้ำ หากเปMนบริเวณต:างระดับตKอง
มีสัญ ลักษณ[ บอกความแตกต:าง มีการกัน
ลื่น อยู:ในสภาพดีและสะอาด

แนวทางการพิจารณา

- มีแผนผัง แผนที่ของสถานที่ทำงานที่เปMนสัดส:วนชัดเจน
- มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส
- มีทัศนียภาพภายในอาคารสะอาดเปMนระเบียบเรียบรKอย

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน

Ö

- หนKาต:าง ประตู ขั้นบันได ราวบันไดตKองสะอาด และอยู:ในสภาพดี ไม:ชำรุด
- บันไดมั่นคงแข็งแรง ขั้นบันไดตKองไม:ลื่นและมีช:วงระยะเท:ากันโดยตลอด
- อุปกรณ[และหลอดไฟอยู:ในสภาพดี
- มีแผน ตารางกำหนดช:วงเวลาหรือรอบการทำความสะอาด
- ไม:มีฝุhนผง ไม:มีเศษขยะ และมีการทำความสะอาด
- พื้นมั่นคง แข็งแรงไม:มีน้ำขังหรือลื่น อันอาจก:อใหKเกิดอุบตั ิเหตุไดKง:าย

Ö

6. บริเวณที่ตKองมีเศษวัสดุเหลือใชKหรือเปMน - มีการเก็บรวบรวม การกำจัด หรือการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ/
ผลิ ต ภั ณ ฑ[ ก ลาง จะตK อ งมี ภ าชนะรองรั บ หลักสุขาภิบาล
หรือมีการจัดเก็บอย:างถูกวิธีและเหมาะสม - มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ
ประเภทมูลฝอย รวมทั้งมีการทำความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ
และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู:เสมอ

Ö

Ö
Ö

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ/การประเมิน

จำหน:าย
อาหาร และ
เตรียมปรุง
ประกอบ
อาหาร

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน

- มีประตูหรือทางออกพอกับจำนวนคนในโรงงานที่จะหลบหนีภัยออกไปไดK
ทันท:วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอย:างนKอยสองแห:ง อยู:ห:างกันพอสมควร บาน
ประตูเปmดออกไดKง:าย มีขนาดกวKางไม:นKอยกว:ากว:า 110 เซนติเมตร และสูงไม:
นKอยกว:า 200 เซนติเมตร
- จัดเก็บเครื่องใชK และอุปกรณ[เปMนสัดส:วน มีระเบียบเรียบรKอย และปลอดภัย

Ö

- ผลการประเมินโรงอาหาร และรKานอาหารเปMนไปตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จำหน:ายอาหาร พ.ศ.2561
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน:ายอาหาร พ.ศ. 2561 หรือมาตรฐาน - กรณีแผงลอยจำหน:ายอาหารเปMนไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับ
แผงลอยจำหน:ายอาหาร
สุขาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน:าย

Ö

7. ขนาดความกวKางของพื้ น ทางเดิ น ทาง
ขนยK า ย หรื อ ทางเพื่ อ การจราจรมี ข นาด
เหมาะสมที่จะใชKเพื่อจุดประสงค[ในการนั้น
อยู:ในสภาพดีและสะอาดไม:มีสิ่งกีดขวาง
บ ริ เ ว ณ ที่ 8. ตูKเก็บของหรือชั้นวางของอยู:ในสภาพดี
จั ด เก็ บ วั ส ดุ และสะอาด ติดป\ายแสดงชนิดสิ่งของ
สิ่งของ
บริเวณ
9. ไดKมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตาม
สถานที่
รับประทาน
อาหาร

แนวทางการพิจารณา

อาหาร (ภาคผนวก ก.)

Ö

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ/การประเมิน

หK อ งน้ ำ หK อ ง 10. ไดKมาตรฐานสKวมสาธารณะไทย ของ
สKวม
กรมอนามั ย เช: น หK อ งน้ ำ หK อ งสK วมมี ก าร
ระบายอากาศและแสงสว:างเพี ยงพอไม:มี
กลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใชKและสิ่งอำนวยความ
สะดวก (ภาคผนวก ข.)
การควบคุม 11. มีการควบคุมสัตว[และแมลงพาหะนำ
สัตว[และ
โรค เช:น แมลงสาบ แมลงวัน หนู และยุง
แมลงพาหะ ในสถานที่ทำงาน
นำโรค

แนวทางการพิจารณา

1. อุบัติเหตุจากการทำงานที่รายงานตาม
แบบ กท.16 หรื อ แบบรายงานการเกิ ด
อุ บั ติ เห ตุ ลด ลงจากรอบ ปs ที่ ผ: าน ม า
(ภาคผนวก ค.)

ผลการประเมิน

- ผลการประเมินหKองน้ำหKองสKวมเปMนไปตามมาตรฐานสKวมสาธารณะไทย
ของกรมอนามัย

Ö

- มีการดำเนินการถูกตKองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลKอม
- มีแผนในการควบคุมสัตว[และแมลงพาหะนำโรค
- มีการทำลายแหล:งอาหาร/แหล:งเพาะพันธุ[ และมีการกำจัดโดยการใชK
เครื่องมือดักจับ หรือใชKสมุนไพรฉีดพ:น ทีไ่ ม:มีสารพิษตกคKางและส:งผลกระทบ
ต:อผูKปฏิบัติงาน

Ö

“เกณฑ0ความปลอดภัย” ประกอบด7วย 12 ข7อ
การบันทึก
ขKอมูล
อุบัติเหตุ/การ
เจ็บปhวยจาก
การทำงาน

ข9อเสนอแนะ

ผ'าน
- มีรายงานการวิเคราะห1ข3อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และมีระบบการจัดเก็บข3อมูล

- แสดงแบบฟอร[มรายงานที่ใชKในการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจากสถานที่
ทำงานแต:ละแห:งจัดทำขึ้น
- แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุยKอนหลัง 3 ปs เช:น แสดงค:า IFR และ ISR โดยมี
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุลดลงอย:างต:อเนื่อง
2. ไม:มีผูKเจ็บปhวยรายใหม:ที่ปhวยเปMนโรคอัน - มีการบันทึกและวิเคราะห[ขKอมูลการเจ็บปhวยจากการทำงาน
เนื่องจากการทำงาน ตลอดระยะเวลา 1 ปs
ที่ผ:านมา

Ö

Ö

ไม'ผ'าน

เรื่อง/กิจกรรม

การทำงานที่
ปลอดภัย

เครื่องจักร/
อุปกรณ[/
เครื่องใชK

เกณฑ/การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน

3. จั ด ใหK มี อุ ป กรณ[ ป\ อ งกั น อั น ตรายส: ว น - มีการจัดอุปกรณ-ปuองกันอันตรายสCวนบุคคลตรงกับลักษณะอันตรายสำหรับ
ผูป3 ฏิบัติงานทุกคนที่ต3องปฏิบัติงานอันตราย เชCน ที่อุดหูหรือที่ครอบหูกรณีเสียงดัง
บุคคลที่ถูกตKอง เหมาะสม และเพียงพอ

Ö

4. มี ก ารกำหนดกฎระเบี ย บและขั้ น ตอน
การทำงานที่ปลอดภัย
5. ติ ด ตั้ งเครื่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ[ อ ย: างมั่ น คง
และปลอดภัย

Ö

หน3ากากปuองกันฝุwนหรือสารเคมี แวCนตาปuองกันแสงจ3าหรือประกายไฟ หมวกนิรภัย
ถุงมือ

- มีคู:มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน กฎระเบียบ มาตรการความ
ปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะสำหรับงานที่เปMนอันตราย
- เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชK มีอุปกรณ[ป\องกัน (guard) ส:วนที่เปMน
อันตรายขณะปฏิบัติงาน และอุปกรณ[ที่ชำรุดมีป\ายหรือสัญญาณเตือน
อันตราย เช:น ติดตั้งฝาครอบส:วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร/อุปกรณ[ ตลอด
ระยะเวลาการทำงาน
6. เครื่องจักร/อุปกรณ[/เครื่องมือ/เครื่องใชK - เครื่องจักร เช:น hoist และเครน (crane) เครื่องมือ เครื่องใชK และอุปกรณ[
ไดKรับการบำรุงรักษาใหKอยู:ในสภาพดี และ สะอาด อยู:ในสภาพใชKการไดKดี ไดKรับการตรวจสอบโดยวิศวกรอย:างสม่ำเสมอ
ไม:มีชิ้นส:วนที่ชำรุด หรือ ส:วนแหลมคมที่ ตามที่กฎหมายกำหนด
อาจทำอันตรายไดK
- มีแผนการซ:อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ[/เครื่องมือ/เครื่องใชK
- มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนการซ:อมบำรุง

Ö

Ö

ผ:าน
ระบบไฟฟ\า

7. การเดินสายไฟเปM นระเบี ยบ ใชKสายไฟ - อุปกรณ[ไฟฟ\า สายไฟ สวิตซ[ไฟ แผงควบคุมไฟฟ\ามีสภาพดี ไม:ชำรุด
ถู ก ป ร ะ เภ ท แ ล ะ มี ก าร ป ฏิ บั ติ ต าม - มีการต:อสายดิน
หลักเกณฑ[การใชKไฟฟ\าอย:างปลอดภัย
- มีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ[ไฟฟ\าอย:างสม่ำเสมอ

Ö

8. สวิตช[ สายไฟ ไดKรับการบำรุงรักษาใหK
อยู:ในสภาพดีและปลอดภัย

Ö

- ไม:มีการชำรุดหรือเสื่อมสภาพของสวิตช[ และฉนวนที่หุKมสายไฟฟ\า หรือเห็น
สายทองแดง หรือวัสดุบวมพองเห็นชัดเจนว:า เปราะแตก ขาด

ไม:ผ:าน

เรื่อง/กิจกรรม

การป\องกัน
อัคคีภัย

เกณฑ/การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน

9. มีเสKนหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมี - มีการขีดสีตีเสKน กำหนดบริเวณติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ[และเสKนทางเดิน
อันตรายหรือหKามเขKาใกลK
1 0 . มี อุ ป ก ร ณ[ ตั ด ไฟ (Safety Cut/ - ตูKควบคุมระบบไฟฟ\าอยูใ: นตำแหน:งที่เหมาะสม และไม:มีสิ่งกีดขวาง
Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/รั่ว

Ö

11. มี เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง ตรงกั บ ชนิ ด ของ - มีใบบันทึกการตรวจอุปกรณ[ดับเพลิง และบันทึกเปMนปŠจจุบัน
เชื้ อ เพ ลิ งอ ย: างเพี ย งพ อ ไดK รั บ ก าร - อุปกรณ[ดับเพลิงติดตั้งสูงจากพื้นอาคารไม:เกิน 1.5 เมตร มองเห็นและ
ตรวจสอบใหKพรKอมใชKงาน และติดตั้งอยู:ใน เขKาถึงไดKง:าย
ตำแหน:งที่สามารถนำมาใชKไดKทันที
- มีแผนและมีการซKอมแผนอัคคีภัยเปMนประจำทุกปs

Ö

12. ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู:ในสภาพ - เสKนทางหนีไฟจากจุดที่ผูKปฏิบัติงานทำงานไปสู:จุดที่ปลอดภัยตKองปราศจาก
ที่ดีไม:มีสงิ่ กีดขวางหรือ ถูกปmดตาย
สิง่ กีดขวาง

Ö

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ0การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ข9อเสนอแนะ

Ö

ผลการประเมิน

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ0การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

“เกณฑ0สิ่งแวดล7อมดี” ประกอบด7วย 9 ข7อ
แสงสว:าง

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน
ผ'าน

1. มี ก ารจั ด การดK า นแสงสว: า งใหK มี - ผลการตรวจวัดระดับแสงในพื้นที่ตCาง ๆ เป>นไป
ความเขK ม แสงเพี ย งพอต: อ การทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด
และเปMนไปตามมาตรฐาน
- หากผลการตรวจวัดระดับแสงไมCผCานตามที่กฎหมาย

Ö

กำหนดจะต3องมีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงแก3ไข

การระบายอากาศ

เสียง/ความ
สั่นสะเทือน

2. ภายในหK องหรือบริเวณที่ ท ำงานมี - มีการใชKการระบายอากาศแบบทั่วไป การติดตั้ง
การระบายอากาศที่เพียงพอ อุณหภูมิ ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ที่เหมาะสมตามแต:ละ
เหมาะสม
พืน้ ที่ทำงาน และมีการซ:อมบำรุงระบบฯ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
- ในกรณีที่จัดใหKมีการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ หKองในอาคารทุกชนิดทุกประเภทตKองมี
ประตู หนKาต:าง หรือช:องระบายอากาศดKานติดกับ
อากาศภายนอกเปMนพื้นที่รวมกันไม:นKอยกว:ารKอยละ
10 ของพื้นที่ของหKองนั้น ทั้งนี้ ไม:นับรวมพืน้ ที่ของ
ประตู หนKาต:าง และช:องระบายอากาศที่ติดต:อกับ
หKองอื่นหรือช:องทางเดินภายในอาคาร
3. ไม:มีเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่ - ระดับเสียงบริเวณปฏิบัติงานไม:ดังจนรบกวนการ
อาจมีผลกระทบต:อผูKปฏิบัติงาน และ สื่อสารปกติของผูKปฏิบัติงาน
สรKางความเดือดรKอนรำคาญต:อชุมชน - มีการติดอุปกรณ[เพื่อลดระดับเสียงจากเครื่องจักร
ใกลKเคียง
หรือกิจกรรมที่ก:อเสียงดัง เช:น ติดวัสดุดูดซับ การ
แยกพื้นที่ปฏิบัติงาน

Ö

Ö

ไม'ผ'าน

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ0การประเมิน

แนวทางการพิจารณา
- ระดับเสียงในทุกบริเวณเปMนไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบหลักฐานเรื่องขKอรKองเรียน หรือผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลKอม และแนวทางแกKไข

สารเคมี

มูลฝอย

4. มีการจัดประเภทของสารเคมี และ - มีการแยกประเภทและติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ
แยกเก็ บ ไวK เ ฉพาะตามหลั ก ปฏิ บั ติ สารเคมี
สำหรับสารเคมีประเภทนั้น ๆ
- มีการเก็บสารเคมีในภาชนะที่ปmดฝามิดชิด
เหมาะสมกับความเปMนอันตรายตามประเภทของ
สารเคมี
- มีการกำหนดวิธีการจัดการเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล
5 . ไม: มี ปŠ ญ ห า ฝุh น ห รื อ ค วั น ที่ มี - ไม:มกี ารฟุ\งกระจายของฝุhน จากการประกอบ
ผลกระทบต: อ ผูK ป ฏิ บั ติ งาน และสรKาง กิจการ
ความเดื อ ดรK อ นรำคาญ ต: อ ชุ ม ชน - ผลการตรวจวัดเปMนไปตามที่กฎหมายกำหนดใน
ใกลKเคียง
สถานประกอบกิจการ
- ตรวจสอบหลักฐานเรื่องขKอรKองเรียน หรือผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลKอม และแนวทางแกKไข
6. ไม: มี ก ลิ่ น สารเคมี ห รื อ กลิ่ น เหม็ น - มีการจัดการและควบคุมสารเคมีและกลิ่น จาก
รบกวนที่ มีผลกระทบต: อผูKป ฏิ บั ติงาน การประกอบกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
และสรK า งความเดื อ ดรK อ นรำคาญต: อ - ตรวจสอบหลักฐานเรื่องขKอรKองเรียน หรือผลการ
ชุมชนใกลKเคียง
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลKอม และแนวทางแกKไข
7. มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปmด - มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสม
มิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรายออก และเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย ไดKแก:

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ0การประเมิน
จากมูลฝอยทั่วไป

แนวทางการพิจารณา

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน

มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย มูล
ฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอินทรีย[
- มีการแยกของประเภทมูลฝอยตามบริบทของ
สถานที่ทำงาน เช:น โรงพยาบาลมีการคัดแยกมูล

Ö

ฝอยติดเชื้อ

น้ำเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล

8. มีการจัดการมูลฝอยอย:างเหมาะสม
ไม:ก:อใหKเกิดผลกระทบต:อผูKปฏิบัติงาน
และสรK า งความเดื อ ดรK อ นรำคาญต: อ
ชุมชนใกลKเคียง
9. น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลไดKรับการบำบัด
ที่ ถู ก ตK อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าลก: อ น
ระบายออกนอกอาคาร ไม: ก: อ ใหK เกิ ด
ผลกระทบต:อผูKปฏิบัติงาน และไม:สรKาง
ความเดื อ ดรK อ นรำคาญ ต: อ ชุ ม ชน
ใกลKเคียง

- มีการเก็บรวบรวม การกำจัด หรือการจัดการมูล
ฝอยทั่วไปที่ถูกสุขลักษณะ/หลักสุขาภิบาล

Ö

- มีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลเปMนไปตามที่
กฎหมายกำหนด

Ö

- มีการสอบถาม หรือตรวจสอบหลักฐานการใชK
บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลจากบริษัทที่ไดKรับใบอนุญาต
จากทKองถิ่น

เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ/การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ข9อเสนอแนะ

ผลการประเมิน

“เกณฑ/มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับพื้นฐาน ประกอบด9วย 5 ข9อ

ผJาน

การจัดสถานที่
เผยแพรEข3อมูล
ขEาวสาร

การให3ความรู3ด3าน
การสEงเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล3อม
และความสมดุลใน
ชีวิตการทำงาน
กิจกรรม ลด เลิก
บุหรี่ และสิ่งเสพติด

การตรวจสุขภาพ
ประจำปY

1. มี ส ถานที่ เพื่ อ เผยแพรE ข3 อ มู ล ขE า วสารและ
เพิ่มพูนความรู3ด3านการสEงเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล3อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน
รวมทั้ ง มี ก ลE อ งรั บ ความคิ ด เห็ น และ/หรื อ
กระดานสนทนา (เว็บบอร1ด)
2. มี ก ารให3 ค วามรู3 ด3 า นการสE ง เสริ ม สุ ข ภาพ
อนามั ย สิ่ งแวดล3 อ ม และความสมดุ ล ในชี วิ ต
การทำงาน แกEผู3ปฏิบัติงานอยEางน3อย 5 เรื่อง/
ปY (ภาคผนวก ง.)

- มีชEองทางการสื่อสาร เชEน การติดประกาศ เสียงตาม
สาย ระบบสารสนเทศ
- ข3อเสนอแนะจากกลEองรับความคิดเห็นได3ถูกนำไปปฏิบัติ
อยEางเปUนรูปธรรม

Ö

- มีการดำเนินการกิจกรรมสEงเสริมความรู3ตEาง ๆ อยEาง
ตEอเนื่อง
- มีการสำรวจความต3องการ ความจำเปUน ในการจัดทำ
แผนฝ\กอบรมครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ

Ö

3. มีการให3ความรู3และจัดกิจกรรมการรณรงค1
การลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติดรวมทั้งห3ามสูบ
บุ ห รี่ ใ นอาคารสถานประกอบกิ จ การ ทั้ ง นี้
สามารถจัด “เขตสูบบุหรี่” เปUนการเฉพาะได3

- มีการดำเนินการให3สถานประกอบกิจการเปUนเขตห3าม
จำหนEาย และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล1
- มีการดำเนินการให3สถานประกอบการอุตสาหกรรมเปUน
เขตปลอดบุหรี่

Ö

4. มีการจัดหรือสนับสนุนให3ผู3ปฏิบัติงานได3รับ - มีการดำเนินการให3ผู3ปฏิบัติงานเข3ารับการตรวจสุขภาพ
บริการตรวจสุขภาพประจำปYทุกคนและมีการ ประจำปY
ตรวจตามความเสี่ยงที่ผู3ปฏิบัติงานต3องสัมผัส - มีการดำเนินการให3มีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงที่
ผู3ปฏิบัติงานต3องสัมผัส
- มีการสรุปวิเคราะห1ผลสุขภาพและนำมาใช3ในการจัด
กิจกรรมสEงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล3อม

Ö

ไมJผJาน

เรื่อง/กิจกรรม
การให3บริการรักษา
เบื้องต3นหรือการ
ปฐมพยาบาล

เกณฑ/การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

5. มี ตู3 ย า ชุ ด ปฐมพยาบาล และเครื่ อ งชั่ ง - มีอุปกรณ1ปฐมพยาบาล เปUนไปตามกฎหมายวEาด3วยการ
น้ำหนัก พร3อมทั้งมีการจดบันทึกการรักษาและ จัดการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
การใช3ยา

ข9อเสนอแนะ
เบิกที่หอ3 งยาเนื่องจากอยูใE นโรงพยาบาล

ผลการประเมิน

Ö

หน#าที่ 1

สรุปผลการวิเคราะห/ความผูกพันของบุคลากรต:อองค/กรและ
สถานการณ/ตามเกณฑ/ Healthy Workplace Happy for Life
ของศูนย/อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปZงบประมาณ 2564
*************************
1. สรุปผลการวิเคราะห/ความผูกพันของบุคลากรต:อองค/กร

มีผู%ตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรของศูนย;อนามัยที่ 11 จำนวน 135 คน มีรายละเอียดปFจจัยสGวนบุคคลดังนี้
ผลการสํารวจความผูกพันองค์กรของบุคลากร ศูนย์อนามัยที; 11 ปี 2563 ตาม Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yY0brPegkK3SIYNrhDBc0OrKQYFFogi5/edit#gid=136913721

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร%อยละความผูกพันของบุคลากร ศูนย;อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปK 2563 (N=135)
ปFจจัยสGวนบุคคล
จำนวน
ร%อยละ
อายุบุคลากร
28 – 40 ปK (Generation Y)
51
37.8
41 – 55 ปK (Generation X)
76
56.2
56 – 60 ปK (Baby Boom)
8
6.0
อายุการปฏิบัติราชการ
1 ปK
8
6.0
1-5 ปK
9
6.7
6-10 ปK
17
12.7
11-15 ปK
24
19.4
15 ปKขึ้นไป
74
55.2
ระดับการศึกษา
ต่ำกวGาปริญญาตรี
29
21.6
ปริญญาตรี
85
63.4
ปริญญาโท
16
11.9
ปริญญาเอก
4
3.1
จำนวนบุคลากร
ข%าราชการ
90
67.2
พนักงานกระทรวง
28
20.9
พนักงานราชการ
9
6.7
ลูกจ%างประจำ
7
5.2

หน#าที่ 2

ปFจจัยสGวนบุคคล
ระดับตำแหนGง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ชำนาญการ
ชำนาญงาน
ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ

จำนวน

ร%อยละ
20
5
46
11
6
2

22.2
5.6
51.1
12.2
6.7
2.2

จากตารางที่ 1 พบวGา บุคลากรสGวนใหญGอายุระหวGาง 41-55 ปK (Gen. X) ร%อยละ 56.2 และ มีบุคลากรที่อายุ
ระหวGาง 28-40 ปK (Gen.Y) ร%อยละ 37.8 ซึ่งบุคลากรทั้งสองสGวนเปrนกำลังสำคัญตGอการขับเคลื่อนองค;กรและบุคลากรสGวน
ใหญGของศูนย;อนามัยที่ 11 ที่จะสามารถดำเนินการได%มีประสิทธิภาพ บุคลากรสGวนใหญGเปrนข%าราชการ ร%อยละ 67.2 ระดับ
ปริญญาตรี ร%อยละ 63.4 และตำแหนGงระดับชำนาญการ ร%อยละ 51.1
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร%อยระดับความคิดเห็นของบุคลากร ศูนย;อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปK 2563 (N=135)
ระดับความคิดเห็น
คำถาม
เห็นด%วย
ไมGแนGใจ
ไมGเห็นด%วย
จำนวน ร%อยละ จำนวน ร%อยละ จำนวน ร%อยละ
15 11.1
13
9.6
107
79.3
*1. ฉันไม่มีสมาธิในการทางานเพราะกังวลถึงภาระ
ที่บ้าน
13
9.6
13
9.6
109
80.8
*2 ความเครียดจากเรื่องส่วนตัวทำให้ฉันทางาน
บกพร่อง
10
7.4
13
9.6
112
83.0
*3 ฉันเหนื่อยล้าจากภาระงานที่บ้านจนทำให้
ทำงานได้ไม่เต็มที่
5
3.7
15 11.1
115
85.2
*4 ฉันไม่สามารถทางานเสร็จตามเวลาเพราะต้อง
จัดการกับเรื่องส่วนตัว
32 23.7
16 11.9
87
64.4
*5 ฉันทางานหนักจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว
25 18.5
32 23.7
78
57.8
*6 ความเครียดจากที่ทางานทาให้ฉันมีปัญหากับ
ครอบครัว
47 34.8
17 12.6
71
52.6
*7. บ่อยครั้งที่ฉันมีงานติดพันจนทาให้ไม่สามารถ
ไปร่วมกิจกรรมกับ ครอบครัว หรือเพื่อนฝูงหรือทา
กิจกรรมที่สนใจได้

หน#าที่ 3

คำถาม
*8 ฉันทางานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน และดูแล
สุขภาพของตัวเอง
9. งานของฉันช่วยให้ฉันรับผิดชอบต่อครอบครัวได้
ดีขึ้น
10. ตารางงานของฉันมีความเหมาะสม และช่วย
ให้ฉันสามารถบริหาร จัดการกับภาระส่วนตัวได้
เป็นอย่างดี
11 งานของฉันมีส่วนในการช่วยส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
12. งานของฉันสนับสนับสนุนให้ฉันมีโอกาสพัฒนา
ตัวเอง และมีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคมที่
ฉันสนใจ
13. ครอบครัวของฉันชGวยสนับสนุน และเปrนกาลัง
ใจที่ดีให%ฉันในการทางาน
14. ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงช่วยให้ฉันคลายเครียด
จากการทางาน
15. กิจกรรมในชีวิตส่วนตัวของฉันช่วยเสริมสร้าง
ทักษะให้ฉันทางานได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
16. การเรียนรู้จากการสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวช่วยให้ฉันมี สัมพันธภาพที่ดีกับหัวหน้า
งานและเพื่อนร่วมงา
หมายเหตุ * เปrนคำถามเชิงปฏิเสธ

ระดับความคิดเห็น
เห็นด%วย
ไมGแนGใจ
ไมGเห็นด%วย
จำนวน ร%อยละ จำนวน ร%อยละ จำนวน ร%อยละ
22 16.3
5
3.7
88
65.1
95

70.1

33

24.4

7

5.2

75

55.6

28

20.7

32

23.7

100

74.1

21

15.6

14

10.3

93

68.1

25

18.5

17

12.4

109

80.7

15

11.1

11

8.2

112

83.0

15

11.1

9

6.9

104

77.0

22

16.1

9

6.9

106

78.5

20

14.6

9

6.9

จากตารางที่ 2 พบวGา บุคลากรสGวนใหญGแสดงความคิดเห็น ร%อยละ 75 ถือวGาภาพรวมอยูGในเกณฑ;ดี แตGก็มีบาง
ประเด็นที่ต%องรGวมกันหรือสGงเสริมให%บุคลากรผGอนคลายในการใช%ชีวิตและสนับสนุนโดยองค;กรมากขึ้น โดยคิดจากคะแนนที่
ต่ำกวGาร%อยละ 60 ประกอบด%วย ความเครียดจากที่ทางานทาให้ฉันมีปัญหากับครอบครัว ร%อยละ 57.8 บ่อยครั้งที่ฉันมีงานติด
พันจนทำให้ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมกับ ครอบครัว หรือเพื่อนฝูงหรือทากิจกรรมที่สนใจได้ ร%อยละ 52.6 ตารางงานของฉัน
มีความเหมาะสม และช่วยให้ฉันสามารถบริหาร จัดการกับภาระส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ร%อยละ 55.6 ซึ่งพบวGาสGวนใหญGยังไมG

หน#าที่ 4

สามารถจัดการกับการดำเนินชีวิตได%ดีพอ ทำให%การทำงานและการใช%ชีวิตทั้งครอบครัวและสGวนตัวไมGสมดุลกัน ซึ่งอาจทำให%
เกิดปFญหาขึ้นทั้งตนเองและครอบครัวได%ในอนาคต
ผลการสำรวจปFจจัยตGาง ๆ ตGอความคิดเห็นของบุคลากร ศูนย;อนามัยที่ 11 พบวGา บุคลากรของศูนย;อนามัยสGวนใหญG
มีความคิดเห็นเห็นด%วยและเห็นด%วยอยGางยิ่ง ดังข%อมูลดังนี้
1. ป,จจัยเกี่ยวกับองค7กร พบว:า
- การยอมรับของบุคลากรทั่วไป ร%อยละ 81.4
- อุปกรณ;ที่เหมาะสมและเพียงพอกับทำงาน ร%อยละ 93.1
- นโยบายและทิศทางชัดเจน ร%อยละ 75.7
- มีระบบทำงานที่ดี ร%อยละ 73.1
- หนGวยงานเห็นความสำคัญ ร%อยละ 71.1
- หนGวยงานได%สื่อสารสร%างความเข%าใจในเรื่องตGางๆ อยGางทั่วถึง ร%อยละ 67.8
2. ป,จจัยเกี่ยวกับงานที่ทำ
- งานที่ทำมีคุณคGาและเกิดประโยชน; ร%อยละ 96.3
- งานที่ได%รับมอบหมายมีความท%าทาย ร%อยละ 90.3
- งานที่ทำอยูGชGวยให%เกิดการเรียนรู%และพัฒนาตนเอง ร%อยละ 90.3
- งานที่ทำอยูGตรงกับความถนัดของทGาน ร%อยละ 85.8
- ทGานมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ได%รับมอบหมาย ร%อยละ 74.6
- ทGานได%รับความคิดสร%างสรรค;ในงานที่ทำนรับผิดชอบอยูGเสมอ ร%อยละ 79.9
3. ป,จจัยเกี่ยวกับคนในองค7กร
- เพื่อนรGวมงานของทGานมีสGวนชGวยทำให%งานประสบความสำเร็จ ร%อยละ 82.1
- เพื่อนรGวมงานมีจริยธรรม ร%อยละ 79.2
- หัวหน%างานมีวุฒิภาวะทางอารมย; ร%อยละ 79.1
4. ป,จจัยเกี่ยวกับผูDบังคับบัญชาโดยตรง
- หัวหน%างานมีวุฒิภาวะทางอารมย; ร%อยละ 73.1
- หัวหน%างานเปrนคนมีความสามารถ ร%อยละ 81.4
- หัวหน%างานสั่งการโดยให%แนวทางชัดเจน ร%อยละ 75.4
- หัวหน%างานแนะนำและสอนงาน ร%อยละ 73.9
- หัวหน%างานมีสGวนรับผิดชอบในความผิดพลาดของทGาน ร%อยละ 70.1
5. ป,จจัยเกี่ยวกับผูบD ริหารระดับสูง
- ผู%บริหารระดับสูงขององค;กรมีวิสัยทัศน; ร%อยละ 80.6
- ผู%บริหารระดับสูงขององค;กรมีคุณธรรม ร%อยละ 88.1
- ผู%บริหารระดับสูงขององค;กรเปrนผู%นำการเปลี่ยนแปลง ร%อยละ 73.9

หน#าที่ 5

- ผู%บริหารระดับสูงขององค;กรสร%างบรรยากาศของการมีสGวนรGวม ร%อยละ 80.6
6. ป,จจัยเกี่ยวกับสถานการณ7ของตนเองและภาพแวดลDอม
- ทGานไมGมีปFญหาด%านสุขภาพ ร%อยละ 78.4
- ครอบครัวสามารถทำงานให%บรรลุตามเป}าหมายได%เสมอ ร%อยละ 96.3
- ทGานมีความสามารถทำงานให%บรรลุตามเป}าหมายได%เสมอ ร%อยละ 95.5
- ทGานไมGมีภาระหนี้สิน หรือสามารถจัดการภาระหนี้สินของตนเองได% ร%อยละ 79.2
- ทGานมีโอกาสได%ทำกิจกรรมที่ทำให%มีความสุขอยูGเสมอ ร%อยละ. 85.1
7. ป,จจัยเกี่ยวกับผลตอบแทน
- ทGานได%รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเปrนรูปธรรมกับการปฏิบัติงาน ร%อยละ 64.9
- ทGานได%ใช%ประโยชน;จากสวัสดิการของหนGวยงาน ร%อยละ 62.9
- ทGานได%รับการยกยGองชมเชยเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ร%อยละ 65.7
8. ความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ
- ทGานเชื่อมั่นในทิศทางการดำเนินงานของหนGวยงานที่สังกัด ร%อยละ 77.7
- ทGานมีความกระตือรือร%นในการทำงาน ร%อยละ 88.0
- ทGานได%เข%ารGวมกิจกรรมตGางๆ ของหนGวยงาน ร%อยละ 86.6
ขDอเสนอแนะจากผูDมีส:วนไดDส:วนเสีย
ดDานบุคคล
>>ควรสนับสนุนให%บุคลากรเพิ่มทักษะความรู% การปฏิบัติที่ดี เน%นการทำงานเปrนทีม มีกิจกรรมตGางๆ อยGางตGอเนื่อง
เพื่อสร%างความผูกพันขององค;กร
>>ควรมีการพัฒนาทักษะด%านการใช%ชีวิตระหวGางการทำงาน ชีวิตครอบครัว และชีวิตสGวนตัวให%สมดุล และสามารถ
จัดการความเครียดได%อยGางเหมาะสมตGอการดำเนินชีวิต
ดDานองค7กร
>>การสื่อสารบางประเด็นขององค;กรยังไมGครอบคลุมและไมGทั่วถึงเทGาทีค่ วร ทำให%คนในองค;กรไมGสามารถปฏิบัติได%
ตรงกันและมีความคลาดเคลื่อน แตGองค;กรมีเทคโนโลยีครอบคลุมดีพอสมควรตGอการใช%งาน
>>ควรเพิ่มด%านสวัสดิการตGางๆ ให%กับบุคลากรในองค;กร เชGน การสนับสนุนการหารายได% การเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงาน
>>บางจุด/บางสGวนของหนGวยงานต%องปรับปรุงให%ได%ตามมาตรฐาน Healthy Workplace for life เพื่อให%เอื้อตGอ
การปฏิบัติงาน
>>องค;กรควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมและเพิ่มทักษะชีวิตอยGางสมดุล และมีการชGวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ระหวGางสมาชิก สGงเสริมการสร%างรายได% และการให%กำลังใจซึ่งกันและกัน
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ตารางที่ 3 แสดงการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู%ในการพัฒนา Healthy Workplace for life และเสริมสร%างความ
ผูกพันในองค;กร ของศูนย;อนามัยที่ 11
ประเด็นความรู-ที่ต-องพัฒนา/อื่นๆ
ลำดับ
ประเด็น
มาตรการ
การพัฒนา Healthy Workplace for life
1 การสนับสนุนองค;กรและการ การกำหนดคณะกรรมการองค;กร
ใช%การประชุมของคณะกรรมการ
มีสGวนรGวม
สร%างสุข ศอ.11 ในการขับเคลื่อนการ ติดตามการดำเนินงาน
ดำเนินงาน ปKงบประมาณ 2564
2 เกณฑ;ความสะอาด
การประเมินผลและติดตามการ
การตรวจสอบความสะอาดและ
ดำเนินงานของกลุGมงานโดยใช%
การฝŠกทักษะของเกณฑ;ความ
คณะกรรมการองค;กรสร%างสุข ศอ.11 สะอาด
และมีผลตGอการประเมินผลงานของ
กลุGมงาน
3 เกณฑ;ปลอดภัย
กำหนดจุดเสี่ยงตGางๆ และป}องกันการ เพิ่มทักษะให%กับคณะกรรมการฯ
เกิดอุบัติเหตุและปFจจัยเสี่ยงจากอื่นๆ และผู%เกี่ยวข%องเกี่ยวกับการดูจุด
ที่กGอให%เกิดผลกระทบตGอสุขภาพ
เสี่ยง และลดปFญหาจากการเกิด
อุบัติเหตุในองค;กร
4 เกณฑ;สิ่งแวดล%อมดี
เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดความรGมรื่นให%
เปŒดกลุGมไลน; ให%แสดงความ
เหมาะสมในทุกบริเวณ
คิดเห็นตGอการพัฒนาด%าน
สิ่งแวดล%อมในองค;กร
5 เกณฑ;มีชีวิตชีวาและสมดุล
จัดสถานที่ออกกำลังกาย ติดไฟสวGาง การรGวมชื่นชมยินดีและสGงเสริม
ชีวิต
บริเวณที่เปrนจุดอับและเพิ่มจุดออก
การดำเนินงานที่สGงผลดีตGอ
กำลังกายทั่วบริเวณ
บุคลากรในองค;กรผGาน
-การรายงานกิจกรรมของแตGละกลุGม คณะกรรมการและสื่อสารตGางๆ
งานในการดำเนินงานตGางๆ ที่ทำงาน เพื่อเปrนแบบอยGางที่ดีตGอ
รGวมกัน และกิจกรรมที่สGงผลดีตGอ
บุคคลากรรอบข%าง
องค;กร
ชื่อกลุGม คณะกรรมการองค;กร
สร%างสุข Hpc11.Gr เปrนต%น
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ลำดับ
ประเด็น
มาตรการ
ความผูกพันองค;กร
1 ความพึงพอใจของบุคลากรตGอ สร%างแบบฟอร;มการประเมินความพึง
องค;กร
พอใจตGอสถานที่ทำงานและรับฟFง
ความคิดของบุคลากรเพื่อนำไปสูGการ
พัฒนาองค;กร
2 ความรัก ความผูกพันของคน มีกิจกรรมรGวมกันในการสร%างความรัก
ในองค;กร
ความผูกพันองค;กร เชGน รณรงค; Big
cleaning day กิจกรรมวันครบรอบ
ศูนย;อนามัย กิจกรรมออกกำลังก%าว
ท%าใจ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมรณรงค;
ด%านสิ่งแวดล%อมและสุขภาพ เปrนต%น
3 การมีสGวนรGวมของบุคลากรที่ การประเมินผลการเข%ารGวมกิจกรรม
เกี่ยวข%องกับการพัฒนาองค;กร และผลจากการเข%ารGวมกิจกรรม

ประเด็นความรู-ที่ต-องพัฒนา/อื่นๆ

นำคำแนะนำของบุคลากรมาผGาน
คณะกรรมการฯ เพื่อนำมาพัฒนา
องค;กรให%เหมาะสมและดีตGอ
บุคลากรโดยภาพรวม
การเข%ารGวมกิจกรรมตามเป}าหมาย
ที่วางไว% ระดับความพึงพอใจตGอ
กิจกรรม/สถานที่ขององค;กรไมG
น%อยกวGา ร%อยละ 80 ของบุคลากร
ที่เข%ารGวมกิจกรรม
ประเมินผู%เข%ารGวมกิจกรรมและผล
จากการดำเนินกิจกรรมแตGละครั้ง
โดยผGานกลุGมไลน; กิจกรรมสัมพันธ;

2. สรุปผล/สถานการณ/ตามเกณฑ/ Healthy Workplace Happy for Life และผลการดำเนินงาน 5 ส
ของศูนย/อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปZงบประมาณ 2564

(ผู%รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวจิราพร เหมทานนท; นักวิชาการสาธารณสุข เลขานุการคณะกรรมการองค;กรสร%างสุข)
ผลการดำเนินงาน 5 ส ของหนGวยงานสามารถดำเนินได% จำนวน 38 ข%อ จาก 42 ข%อ ยังต%องปรับปรุงบ%างในบางสGวน
ซึ่งทางผู%รับผิดชอบกำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงตGอไป
สGวนผลการประเมินตนเองตามเกณฑ; Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย;อนามัยที่ 11 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ; Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย;อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช ประจำปKงบประมาณ 2564
จำนวนขDอที่ผ:าน จำนวนขDอที่ผ:านจาก
เกณฑ7การพิจารณา
จำนวนขDอทั้งหมด
การประเมินตนเอง เกณฑ7การประเมิน
การสนับสนุนองค;กรและการมีสGวนรGวม
5
5
5
เกณฑ;สะอาด
11
11
8
เกณฑ;ปลอดภัย
12
11
9
เกณฑ;สิ่งแวดล%อมดี
9
9
9
เกณฑ;มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต
5
5
5
รวมทั้งหมด
42
42
36
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จากการประเมินตนเองตามเกณฑ; Healthy Workplace Happy for Life ของกรมอนามัย โดยศูนย;อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช ประจำปKงบประมาณ 2564 ได%ผGานเกณฑ;การประเมินทุกด%านตามเกณฑ;ทั้ง 5 ด%าน จำนวน 42 ข%อ สิ่งที่ต%อง
เน%นย้ำคือ การจัดการระบบดูแลอยGางตGอเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดระบบเฝ}าระวังการติดติมและรักษาสภาพการ
ดำเนินงาน Healthy Workplace Happy for Life ของทุกกลุGมงานโดยผGานคณะกรรมการองค;กรสร%างสุข ปK 64 ศูนย;
อนามัยที่ 11

3. ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน:วยงาน ประจำปZงบประมาณ 2564

แผนการตรวจสุขภาพประจำปKบุคลากร ประจำปKงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 149 คน
- สิทธิประกันสังคม
จำนวน 40 คน เดือนกุมภาพันธ; 2564
- สิทธิข%าราชการ
จำนวน 107 คน เดือนมีนาคม 2564

4. การตรวจหาค:า BMI ของบุคลากรในหน:วยงาน

บุคลากรทั้งหมด 147 คน
ผอม 5
คน คิดเปrนร%อยละ 3.40
ปกติ 61
คน คิดเปrนร%อยละ 41.50
สูงกวGาปกติ 81
คน คิดเปrนร%อยละ 55.10
แบGงเปrน
เกิน จำนวน 40 คน(ร%อยละ 27.20)
อ%วนระดับ 1 จำนวน 25 คน(ร%อยละ 17.01)
อ%วนระดับ 2 จำนวน 16 คน(ร%อยละ 10.88)
(หมายเหตุ ข%อมูลจาก Happy Body ศูนย;อนามัยที่ 11 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

5. การประเมินความเสี่ยงต:อการเกิดโรคเสjนเลือดหัวใจและหลอดเลือด ของบุคลากรอายุ 35 ปZขึ้นไป

บุคลากรอายุ 35 ปK ขึ้นไป ทั้งหมด 123 คน ประเมินความเสี่ยงด%วยโปรแกรม พบวGา เดือน ก.พ. 64 บุคลากรเข%า
ไปประเมินความเสี่ยงทั้งสิ้น 118 คน คิดเปrนร%อยละ 96 ของบุคลากรอายุ 35 ปKขึ้นไป

6. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาความผูกพันของบุคลากรต:อองค/กรและสถานการณ/ตามเกณฑ/
Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย/อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปZงบประมาณ
2564

นำข%อมูลจาก 5 สGวน นำมาวิเคราะห;และจัดทำแผนขับเคลื่อนและพัฒนาความผูกพันของบุคลากรตGอองค;กรและ
สถานการณ;ตามเกณฑ; Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย;อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปKงบประมาณ
2564

หน#าที่ 9

ตารางที่ 5 แสดงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาความผูกพันของบุคลากรตGอองค;กรและสถานการณ;ตามเกณฑ;
Healthy Workplace Happy for Life ของศูนย;อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปKงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการ ประเด็นความรู%/
เป}าหมาย
ระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนประเด็น
อื่นๆ
1. การประชุม/
ติดตามของ
คณะกรรมการ
องค5กรสร7างสุข
รายงานประจำเดือน
ผลการประเมิน
HWP กิจกรรม
สัมพันธ5 การติดตาม
การออกกำลังกาย/
คFา BMI) และ
กิจกรรมขององค5กร
2. การสFงรายงาน
ประจำเดือนของกลุFม
งาน (รายงาน
ประจำเดือน ผลการ
ประเมิน HWP
กิจกรรมสัมพันธ5 การ
ติดตามการออกกำลัง
กาย/คFา BMI)
3. การพัฒนาแต:ละกลุ:ม
งานให#ได#ตามมาตรฐาน
5 ส./HPW

ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
สนับสนุนชFวยเหลือ
การดำเนินงาน

11 กลุFมงานและ
คณะกรรมการฯ

ต.ค.63-ก.ย.64

-ประชุมทุกเดือนเพื่อติดตาม
ความก7าวหน7า/รายงานผลการ
ดำเนินงาน

ตรวจสอบ/
ประเมินผลการ
ดำเนินงานของแตF
ละกลุFมงาน และ
รายงาน
ความก7าวหน7า
นำไปสูFการ
ขับเคลื่อน

11 กลุFมงาน

ต.ค.63-ก.ย.64

สFงรายงานผFานระบบไลน5 Monthly
Rec HPC11,กิจกรรมสัมพันธ5HPC11
และ website:
https://hpc11.go.th/happy-bodyhpc11/

ต.ค.63-ก.ย.64

-ประเมินทุกเดือน -ผลรายงานใน
คณะกรรมการฯ

ต.ค.63-ก.ย.64

ส:งรายงานผ:านระบบ ไลน_ กิจกรรม
สัมพันธ_HPC11

การสร#างความเข#าใจใน 11 กลุ:มงาน
แบบประเมินร:วมกัน
และเพิ่มทักษะการให#
คำปรึกษา/ช:วยเหลือ
การพัฒนา 5 ส / HWP
4. กิจกรรมประจำป\
ส:งเสริมความรัก ความ 11 กลุ:มงาน
ประกอบด#วย กิจกรรม สามัคคี และความ
กีฬาสัมพันธ_ กิจกรรมวัน ผูกพันองค_กร ในการจัด
ครบรอบศูนย_อนามัยที่ กิจกรรมร:วมกัน
11 กิจกรรมวัน
สม่ำเสมอ
เกษียณอายุราชการ
กิจกรรมวันส:งท#ายป\เก:า
ต#อนรับป\ใหม: กิจกรรม
ณรงค_/วันสำคัญ

หน#าที่ 10

แผนปฏิบัติการ ประเด็นความรู%/
ขับเคลื่อนประเด็น
อืน่ ๆ
5.การประชุมพัฒนา
ทักษะ/สมรรถนะ/
การใช7ชีวิตสมดุล
สำหรับบุคลากรใน
องค5กร

-การประชุม OD
การคิดวิเคราะห5
วางแผนพัฒนา
องค5กรรวมกัน
-

เป}าหมาย
11 กลุFมงาน

ระยะเวลา
ต.ค.63-ก.ย.64

6. การเยี่ยมติดตาม การติดตาม
การดำเนินงาน HWP ประเมินผล เยี่ยม
ของกลุFมงาน
ชม/ชื่นชม และ
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน HWP
7. กิจกรรมก7าวท7า
สนับสนุกและสร7าง 11 กลุFมงาน
ต.ค.63-ก.ย.64
ใจ/การออกกำลัง
เสริมสุขภาพให7กับ
ของคนในองค5กร
บุคลากรในการออก
กำลังกาย
8. การตรวจสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ
บุคลากรไมFน7อยกวFาร7อย ส.ค.-ก.ย.64
ประจำปyของ
และแผนดูแล
ละ 80
บุคลากร
สุขภาพบุคลากร

ผลการดำเนินงาน
-รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ฯ
-สFงรายงานผFานระบบ ไลน5 กิจกรรม
สัมพันธ5HPC11

สFงรายงานผFานระบบ website:
https://hpc11.go.th/happy-bodyhpc11/ กิจกรรมดำเนินงานผFานไลน5
กิจกรรมสัมพันธ5HPC11
ติดตามผFานผลกลุFมงานเพื่อเข7าตรวจ
สุขภาพผFานการประชุมและผFานไลน5
HPC11

------------------------------------------------------------------------

หน#าที่ 11

ภาคผนวก

หน#าที่ 12

หน#าที่ 13

ภาพกิจกรรม 5 ส และ การพัฒนา HWP ศูนย์ อนามัยที7 11 ปี งบฯ 2564
ลําดับ
รายละการดําเนินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563
1. ประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุ ข
เรื3 องแผนการดําเนินงานสถานที3ทาํ งานน่าอยูน่ ่า
ทํางานปี งบประมาณ2564 วันที3 21 ตุลาคม 2563
ณ ห้องสิ ริธรรมนคร

2.

ดําเนินกิจกรรม 5ส. และ การพัฒนา HWP ศอ.11
วันที3 22 ตุลาคม 2563

หน#าที่ 14

ลําดับ
3.

4.

รายละการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนตุลาคม 2563 (ต่ อ)
ร่ วมเดินตรวจประเมิน 5 ส. และ การพัฒนา HWP ใน
กลุ่มงาน วันที3 27 ตุลาคม 2564 ณ กลุ่มงานต่าง ของ
ศูนย์อนามัยที311

ร่ วมตรวจประเมินกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที3
จาก สสจ.นครศรี ธรรมราชและ สํานักงานควบคุม
ป้องกันโรคที3 11 นครศรี ธรรมราชและ
ศูนย์อนามัยที3 11 GREEN & CLEAN Hospital วันที3
29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์อนามัยที311

ภาพกิจกรรม

หน#าที่ 15

ลําดับ
5.

6.

รายละการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2563
ร่ วมกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม
วันล้างส้วมโลก วันที3 13 พฤศจิกายน 2563
ณ บริ เวณหน้าเสาธง ศูนย์อนามัยที3 11

ดําเนินกิจกรรม 5ส. และ การพัฒนา HWP ในกลุ่ม
งาน วันที3 17 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มงานภายใน
ศูนย์อนามัยที3 11

ภาพกิจกรรม

หน#าที่ 16

ภาพกิจกรรม 5 ส ในหน่ วยงาน
ลําดับ
รายละการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2563 (ต่ อ)
7. ร่ วมเดินตรวจประเมิน 5 ส. ในกลุ่มงาน
วันที3 25 พฤศจิกายน 2564 ณ กลุ่มงานภายใน
ศูนย์อนามัยที311

8.

ประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุ ข
เรื3 องแผนการดําเนินงานสถานที3ทาํ งานน่าอยูน่ ่า
ทํางานปี งบประมาณ2564 วันที3 27 พฤศจิกายน
2563 ณ ห้องสิ ริธรรมนคร

ภาพกิจกรรม

หน#าที่ 17

ลําดับ
9.

10.

รายละการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุ ข
เรื3 องแผนการดําเนินงานสถานที3ทาํ งานน่าอยูน่ ่า
ทํางานปี งบประมาณ2564 วันที3 17 ธันวาคม 2563
ณ ห้องสิ ริธรรมนคร

ดําเนินกิจกรรม 5ส. ในกลุ่มงานในกลุ่มงาน
วันที3 23 ธันวาคม 2564 ณ กลุ่มงานภายใน
ศูนย์อนามัยที311

ภาพกิจกรรม

หน#าที่ 18

ลําดับ
11.

12

รายละการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2563 (ต่ อ)
ร่ วมสรุ ปการประเมินการดําเนินงานสถานที3ทาํ งาน
น่าอยูน่ ่าทํางานของกลุ่มงานวันที3 27 ธันวาคม 2563
ณ ห้องสิ ริธรรม1

กิจกรรมเดือน มกราคม 2564
ร่ วมสรุ ปการประเมินการดําเนินงานสถานที3ทาํ งาน
น่าอยูน่ ่าทํางานของกลุ่มงานวันที3 14 มกราคม 2564
ณ ห้องสิ ริธรรมนคร

ภาพกิจกรรม

หน#าที่ 19

ลําดับ
13

14

รายละการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ร่ วมประชุมสรุ ปผลการดําเนินงาน HWP และกําหนด
รายละเอียดในการประเมินไขว้ ศอ.11. และ ศอ.12
ในวันที3 3 ก.พ. 64 ณ ห้องประชุมสิ ริธรรมนคร

คณะกรรมการองค์กรสร้างสุ ข เยีย3 มประเมิน/ติดตาม
การดําเนินงาน HWP ของแต่ละกลุ่มงาน ศูนย์อนามัย
ที3 11 วันที3 4 ก.พ. 2564

ภาพกิจกรรม

หน#าที่ 20

เอกสารเพิ่มเติม
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
การประกาศนโยบายประกาศนโยบาายองค;กรสร%างสุข
และการขับเคลื่อน ปK 2564 (6 พย 63)
คำสั่งคณะกรรมการองค;กรสร%างสุข ประจำปK
งบประมาณ 2564
การประชุมร%านจำหนGายอาหาร (การพัฒนาหลักสูตรผู%
สัมผัสอาหาร) ศอ11
ผลการตรวจวิเคราะห;ร%านจำหนGายอาหาร ศอ11
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน%ําเสีย ทส
2
การตรวจวัดแสง ศูนย;อนามัยที่ 11

Link
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization
https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization

หมายเหตุ
Link เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวขDอง https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/happy-organization

