
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข 

 

 

 

จัดทำโดย 

นายสันทัด  กงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
 

กรมควบคุมโรค 
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

คู่มอืการใชง้านโปรแกรมระบบ 

สถานประกอบการ 



 

 

 

 

 หน้า 
1. เริ่มต้นใช้งาน 1 
2. การใช้เมนู 2 
3. หน้าขั้นตอน 5 
4 การสมัครเข้าร่วมโครงการ 7 
5. การเข้าใช้งานระบบและการลงช่ือเข้าใช้งาน 12 
6. การอัพเดทข้อมูลสมาชิก 13 
7. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 14 
8. ออกจากระบบ 15 
9. การลืมรหัสผ่าน 16 
10. การประเมินตนเอง 18 
11. การแก้ไขการประเมินตนเอง 22 
12. ผลการประเมินของคณะกรรมการ 24 
13. รายงานผลการประเมิน (ระดับ สคร.) 27 

  

สารบัญ 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 

 

 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) | หน้า 1 

คู่มือการใช้งานระบบ 
ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

1. เริ่มต้นใช้งาน 

ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขเป็นระบบฐานข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชัน 

( Web Application ) ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์(Web Browser) เช่น Internet 

Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari เป็นต้น (ระบบจะสามารถแสดงผลได้ดีที่สุดบน 

Google Chrome ) ผ่าน URL : http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/ 

 

และให้คลิกท่ีไอคอน 

 

เพ่ือเข้าสู่หน้าระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
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 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) | หน้า 2 

 

2. การใช้เมนู 

 
* เมื่อชี้ที่เมนูด้านล่างจะมีคำอธิบายแสดงขึ้นมา 
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 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับสิทธิผู้ใช้งานระบบ (User) | หน้า 3 

อธิบายเมนู 

2.1 ระบบประเมินออนไลน์ เพ่ือไปหน้ารวมระบบประเมินออนไลน์ 

 
2.2 หน้าแรก เพ่ือไปหน้ารวมเมนูของระบบประเมินผลสถานประกอบการ 

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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2.3 ขั้นตอน เพ่ือไปหน้าขั้นตอนการประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

 
2.4 ผลการดำเนินการ เพ่ือไปหน้ากราฟสรุปผล 

 
2.5 เข้าสู่ระบบ เพ่ือไปหน้าเข้าสู่ระบบ 
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2.6 หน้าสมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเลือกประเภท วิสาหกิจชุมชน หรือ สถานประกอบการ เพ่ือเข้า

สู้หน้าลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสผ่าน 

 

 
2.7 คู่มือการใช้งาน เพ่ือโหลดคู่มือการใช้งานในรูปแบบไฟล์ .pdf 

 

3. หน้าขั้นตอน : ขั้นตอนการประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

อธิบายขั้นตอนในการประเมินเพ่ือมอบโล่รางวัล 
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4. การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

 

สามารถเข้าได้ 2 ตำแหน่ง คือ  

  1) ที่หน้าแรกเมนูด้านล่างบนชื่อ “สมัครเข้าร่วมโครงการ” 

  2) ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เมนู “เข้าร่วมโครงการ” 
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เมื่อเข้ามาแล้วจะมีคำถามว่า “ท่านเคยลงทะเบียนในระบบประเมินต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 

(wellness center) หรือไม”่ 

• กรณีตอบ “เคย” ระบบจะไปหน้าให้ login ให้ท่านใส่ username และ password ของระบบ

ประเมินต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (wellness center) เพ่ือเปิดสิทธิ์การใช้งานระบบ

ประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

• กรณีตอบ “ไม่เคย” ระบบจะให้ท่านเลือกประเภท วิสาหกิจชุมชน หรือ สถานประกอบการ 
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ภาพประกอบหน้าลงทะเบียน – วิสาหกิจชุมชน 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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ภาพประกอบหน้าลงทะเบียน - สถานประกอบการ 
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(1) กรณีเลือก 2 ช่องจะเป็นการสมัครครั้งเดียงเข้าได้ทั้งระบบประเมินต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัย

ทำงาน (wellness center) และ ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย

ใจเป็นสุข 

(2) เลขทะเบียนนิติบุคคลต้องใส่เลขให้ครบ 13 หลักก่อน ถึงจะแนบไฟล์นามสกุล jpg, jpeg, gif, 

png,pdf โดยขนาดไฟล์ไม่เกิน 10M 

(3) ในส่วนของประเภทกิจการให้ใส่รหัส TSIC 2552 หรือชื่อประเภทกิจการแล้วกดเลือกข้อมูล 

 

* ในส่วนของการตั้ง user ต้องขึ้นว่า “ใช้ได้” ถึงจะสามารถบันทึกได้ 

 

 

เมื่อใส่ค่าครบแล้วให้กดที่ปุ่ม “บันทึก” จะข้ึนข้อความว่า “สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว” และเม่ือคลิ๊ก

ปุ่ม “Login” จะไปที่หน้าแรก 



คู่มือการใช้งานระบบ 
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5. การเข้าใช้งานระบบและการลงช่ือเข้าใช้งาน 

 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เป็นระบบที่ต้องมีการลงชื่อ

เข้าใช้งาน (Log in) เพ่ือเข้าใช้งานระบบในส่วนลงข้อมูลและดูสรุปผล ซึ่งผู้ใช้งาน (User) จะต้องมีชื่อผู้ใช้งาน 

(Username) และรหัสผ่าน(Password) จากผู้ดูแลระบบ(Administrator) จึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ซึ่งระบบ

ได้กำหนดระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานไว้ 6 ประเภทคือ 

ลำดับ ประเภท บันทึกข้อมูล ดูรายงาน จัดการสิทธิ ์
1 สถานประกอบการ ✓   
5 ส่วนกลาง  ✓  
6 ผู้ดูแลระบบ  ✓ ✓ 

คำอธิบาย 

✓   สามารถจดัการข้อมลูได้ทั้งหมด 

  สามารถจดัการข้อมลูได้แค่บางส่วน (เฉพาะหน่วยงานของตนเอง) 

    ไม่สามารถจัดการข้อมูลได ้
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ในการลงชื่อเข้าใช้งานผู้ใช้งานระบบจะต้องทำการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านลงในช่อว ดังภาพ 

 

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ( Login ) เพ่ือทำการลงชื่อเข้าใช้งาน จะมีเมนูเพ่ิมขึ้นมาแล้วแต่ประเภทผู้ใช้งาน 

 

6. การอัพเดทข้อมูลสมาชิก 

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทข้อมูลสมาชิกได้โดยการคลิกท่ีรูป  แล้วเลือกที ่“ข้อมูลสมาชิก” ดังรูป 
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การแก้ไขจะแก้ได้เฉพาะช่องที่เปิดไว้เท่านั้น และเมื่อเสร็จแล้วให้กดท่ีปุ่ม “อัพเดทข้อมูล” ดังรูป 

 

 

7. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทข้อมูลสมาชิกได้โดยการคลิกท่ีรูป  แล้วเลือกที ่“เปลี่ยนรหัสผ่าน” ดังรูป 

 
การแก้ไขรหัสผ่านโดย 

- กรอกรหัสผ่านเดิมในช่อง "รหัสผ่านเดิม" เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานระบบ 

- กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่อง "รหัสผ่านใหม่" เพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่าน 

- แสดงรหัสผ่าน ใช้สำหรับยกเลิกการแสดงรหัสผ่านในรูปแบบ ⚫ 

จากนั้นคลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพ่ือทำการเปลี่ยนรหัส 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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8. การออกจากระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบได้โดยการคลิกท่ีรูป  แล้วเลอืกท่ี “LOGOUT” ดังรูป 
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9. การลืมรหัสผ่าน 

* สามารถเข้าได้ที่หน้าเข้าสู่ระบบ เมนู “ลืมรหัสผ่าน” 

 
* มีการตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของ user จริงหรือไม่ สามารถกรอกข้อมูล E-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่

ใช้ตอนสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือท้ัง 2 อย่างก็ได้ แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ (1/2)” 
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* มีการตรวจครั้งที่ 1 ผ่านจะมีคำถามเพ่ิมเติมคือจำนวนแรงงานไทยและข้ามชาติที่เคยให้ข้อมูลไว้

ตอนสมัคร แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ (2/2)” 

 
* มีการตรวจครั้งที่ 2 ผ่านก็จะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้พอเสร็จ แล้วคลิกปุ่ม  

“ยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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10. การประเมินตนเอง 

 
สามารถเข้าได้ 2 ตำแหน่ง คือ  

  1) ที่เมนูด้านบนชื่อ “ประเมินตนเอง” 

  2) ทีห่น้าแรกเมนูด้านล่างชื่อ “แบบประเมินตนเอง” 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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* หน้าแรก 

  - ส่วนที่ 1 สำหรับเปลี่ยนหน้าไปยังหน้าหมวดเพ่ือเริ่มให้คะแนนตนเอง 

  - ส่วนที่ 2 ที่ผ่านมาเคยได้รับโล่สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในกรณี

เลือกโล่เงิน, โล่ทอง และ โล่ทองต่อเนื่อง ให้กดปุ่ม upload ซ้ายมือเพ่ือแนบหลักฐาน 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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  - ส่วนที่ 3 สำหรับแนบหลักฐานมาตรฐานหรือใบประกาศเกียรติบัตร ให้เลือกวันที่หมดอายุก่อน

แล้วให้กดปุ่ม upload ทางด้านซ้ายเพื่อแนบหลักฐาน เพ่ือจะได้คะแนนเต็มในข้อที่เกี่ยวข้อง 

 

  - ส่วนที่ 4 ปุ่ม  ไปหน้าก่อนหน้า 

    ไปหน้าถัดไป 

    บันทึกข้อมูลการประเมินตนเอง 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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  - ส่วนที่ 5 สำหรับเปลี่ยนไปหน้าหัวข้อการตรวจประเมินในหมวดนั้น  

  - ส่วนที่ 6 สำหรับ upload และจัดการไฟล์แนบในหัวข้อการตรวจประเมินนั้น โดยต้องเป็น

รูปแบบไฟล์เป็น pdf เท่านั้นและขนาดไม่เกิน 10 MB 

และปุ่ม  สำหรับลบไฟล์แนบ จะมี popup ขึ้นมาให้กด “ตกลง” เพ่ือยืนยันการลบ 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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  - ส่วนที่ 7 สำหรับให้คะแนนประเมินตนเองในหัวข้อการตรวจประเมินนั้น เมื่อกดให้คะแนนจะมี 

popup แจ้งเตือนถ้ากดปุ่ม “Upload” ไประบบไฟล์แนบ ถ้ากด “Cancel” จะปิด popup 

 
 

11. การแก้ไขการประเมินตนเอง 

กรณีท่ีเคยทำการประเมินตนเองแล้วในปีงบประมาณนั้น (รีเซ็ตทุก 1 ตุลาคม) จะแสดงดังนี้ 

 

- ปุ่ม  สำหรับไปหน้าประเมินตนเองเพ่ือไปแก้ไขข้อมูลได้ 

- ปุ่ม  สำหรับแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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- ปุ่ม  สำหรับเปิด popup เพ่ือแสดงรายการไฟล์แนบในหัวข้อการตรวจประเมิน เพ่ือเปิดหน้า

ไฟล์ในแท็บใหม่ 

 
สถานการณ์ประเมินมี 4 สถานะ  

- กรณียังไม่ได้รับการประเมินการคณะกรรมการ 

 
 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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- กรณีได้รับการประเมินการคณะกรรมการแล้วแต่ยังไม่ผ่านเนื่องจากเอกสารยังไม่ครบ 

 
- กรณีได้รับการประเมินการคณะกรรมการแล้วรอการลงไปตรวจจริงจากคณะกรรมการ 

 
- กรณีลงไปตรวจจริงจากคณะกรรมการแล้วผ่านการตรวจสอบ 

 
 

12. ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

 
เมนูนี้จะสามารถกดเข้าไปดูได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการเข้าไปตรวจประเมินในสถานที่จริงแล้วเท่านั้น 

โดยสามารถเข้าได้ 2 ตำแหน่ง คือ  

  1) ที่เมนูด้านบนชื่อ “ผลการประเมินฯ” 

  2) ที่หน้าแรกเมนูด้านล่างชื่อ “ผลการประเมินของคณะกรรมการ” 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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  - ปุ่ม  สำหรับกลับไปหน้าแรก 

- ปุ่ม  สำหรับแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ 

สิ่งที่แตกต่างจากหน้าการประเมินตนเองคือ จะแยกย่อยรายข้อ เห็นคะแนนและข้อคิดเห็นจาก

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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13. รายงานผลการประเมิน (ระดับ สคร.) 

 
สามารถเข้าได้ 2 ตำแหน่ง คือ  

  1) ที่เมนูด้านบนชื่อ “รายงานผลการประเมิน” 

  2) ที่หน้าแรกเมนูด้านล่างชื่อ “รายงานผลการประเมิน” 

 

- ส่วนที่ 1 สำหรับใช้ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือกรองสถานประกอบ และจะทำงานเมื่อกดปุ่ม  

 - ส่วนที่ 2 สำหรับเลือกกรองข้อมูลตามสถานะ และ หน้าที่แสดง (1 หน้า/100 แถวข้อมูล) 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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 - ส่วนที่ 3 สำหรับแสดงแถวข้อมูลกรณีได้ประเมินตนเองแล้วจะแสดงพื้นหลังเป็นสีเหลืองอ่อน

สามารถกดเข้าไปดูเพื่อตรวจประเมินได้ 

- ส่วนที ่4 แสดงอธิบายสัญลักษณ์ (สถานะ) 

 

14. ตรวจการประเมินตนเอง (ระดับ สคร.) 

 
- ปุ่ม  สำหรับกลับไปหน้ารายงานผลการประเมิน 

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นการดึงข้อมูลจากดาต้าเบสมาแสดง 

- ส่วนที่ 2 ส่วนให้คะแนน 

เรียบเรียงโดย นายสันทดั กงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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- 2.1 แสดง popup รายละเอียดข้อย่อยในข้อนั้น 

 
- 2.2 ปุ่ม  สำหรับเปิด popup เพ่ือแสดงรายการไฟล์แนบในหัวข้อการตรวจประเมิน เพ่ือเปิดหน้าไฟล์ใน

แท็บใหม่ 

 
 



คู่มือการใช้งานระบบ 

ระบบประเมินผลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
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- 2.3 ปุ่ม  สำหรับกดให้คะแนน 

- 2.4 ช่องสำหรับใส่ความคิดเห็นในข้อนั้นแต่ใส่ได้ไม่เกิน 300 ตัวอักษร 

- ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 

 
- 3.1 รายการสถานะ 

- 3.2 ช่องใส่ความเห็นในภาพรวม 

- 3.3 ช่องแนบเอกสาร 

- 3.4 บันทึกผลการประเมิน 


