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ชุดการเรียนรูท่ี 2

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเพื่ อปองกันการเจ็บปวย
 

1. บทนํา
 การมีสุขภาพดีเปนลาภอันประเสริฐ แตปจจุบันน้ีแรงงานนอกระบบ เชน 
ชาวนา เกษตรกรไรออย คนทําครกหิน สตรีทอผา เกษตรกรปลูกพุทรา จํานวนมาก
ลวนเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกิดจากการทํางาน เพราะมีพฤติกรรมการปองกันการเจ็บปวย

ท่ีไมเหมาะสม เชน โรคท่ีเกิดจากการใชสารเคมีทางการเกษตร โรคระบบกระดูก และ

กลามเน้ือ และโรคระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีสามารถปองกันได หากแรงงาน

นอกระบบดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ดังน้ันชุดการเรียนรู้น้ี จึงจัดทําข้ึนเพ่ือให้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใช ในการสงเสริมใหแรงงานนอกระบบ

มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการทํางานเพ่ือป้องกันการเจ็บป่วยจากการทํางาน

 2.1 อธิบายเรื่ อง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานเพื่ อปองกันการเจ็บปวยได

อยางถูกตอง

 2.2  สามารถสํารวจความเส่ียงที่อาจทําใหเกิดการเจ็บปวยจากการทํางานได

 2.3  สามารถถายทอดความรู เรื่ องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานเพื่ อปองกัน
การเจ็บปวย และสงเสริมใหแรงงานนอกระบบปรับเปล่ียนพฤติกรรมได 

            เน้ือหาเก่ียวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานเพื่ อปองกันการเจ็บปวยของแรงงาน
นอกระบบ  ประกอบดวย
 3.1  ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพในการทํางาน

 3.2  ข้ันตอนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 3.3  ประเด็นสําคัญที่ทําใหมนุษยปรับเปล่ียนพฤติกรรม

 3.4  แนวคิดและเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. วัตถุประสงคของชุดการเรียนรู    เพื่ อให อสม.

3. เน้ือหาชุดการเรียนการสอน
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4. การจัดการเรียนการสอน 

 4.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุม โดยผูอบรมการตัง้คาํถามใหสะทอนคดิ เรื่ อง

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เชน
   1) ทานเคยมปีระสบการณในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  หรือไม อยางไร
  2) ทําไมตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ตองใชเทคนิคอะไรบาง 
 4.2 การวิเคราะหสถานการณจําลอง 

     ชุมชนเมืองดี เปนชุมชนท่ีอุดมสมบูรณ ประชาชนประกอบอาชีพหลากหลาย 

เชน ทํานา ทําไรออย ทําครกหิน ปลูกพุทรา ทอผา เปนตน เศรษฐกิจดี คนในชุมชนมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดี มีบานที่มั่นคง มีรถใช และมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย แต

มีที่นาสังเกตสําหรับชุมชนเมืองดี คือ ประชาชนมีการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ บอย จาก

ขอมูลสถิติการเจ็บปวย ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  พบวา คนในชุมชนเจ็บ

ปวยจากการทํางาน ดังนี้ มีอาการปวดหลังสวนลาง รอยละ 40 ปวดขา รอยละ 30 มี

ผื่ นแพจากสารเคมีทางการเกษตร รอยละ 20 โรคระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ และมี

เสมหะ หอบ รอยละ 20 และมีสาเหตุการตายดวยโรคทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งสูง 

   จากสถานการณจําลอง ใหตอบคําถามตอไปนี้

   1) ปญหาสุขภาพของคนในชุมชน มีอะไรบาง

   2) ทานคิดวาสาเหตุของปญหาการเจ็บปวยของคนในชุมชน เกิดจากอะไร

   3) การปองกันไมใหคนในชุมชนมีอาการเจ็บปวย จะทําอยางไร

 4.3 สื่ อวีดิทัศน
 4.4 การบรรยาย
 4.4 การฝกปฏิบัติเขียนแผน เพื่ อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปองกันการเจ็บปวยจาก

การทํางาน

 4.5 อสม. และผูเกี่ยวของ (เจาหนาที่สาธารณสุข สมาชิก อปท. ผูนําแรงงาน
นอกระบบ หรือ ผูนําชุมชน) นําแผนไปปฏิบัติและประเมินผล
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 5.1 การประเมินความรูกอนและหลังการสอน ดังนี้
   5.1.1 พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึงอะไร
   5.1.2 ข้ันตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานมีอะไรบาง
   5.1.3 อะไรบางเปนประเด็นสําคัญใหมนุษยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
   5.1.4 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรใชเทคนิคอะไรบาง

 5.2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน ดงัแบบฟอรมที ่1 โดยเจาหนาทีส่าธารณสุข 

สมาชิก อปท. ผูนําแรงงานนอกระบบ หรือ ผูนําชุมชน และแรงงานนอกระบบ

5. การประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน

แบบฟอรมที่ 1  แบบประเมิน อสม. ในการเปนผูถายถอดความรู

 ชื่ อวิทยากร ………………………….….ชื่ อชุดการเรียนรู………………………
คําช้ีแจงใหทานทําเครื่ องหมายลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ลําดับ รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม

เหมาะสม ไมเหมาะสม

1 อสม. แจงวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

2 อสม. บรรยายตรงตามวัตถุประสงคของชุดการเรียนรู

3 อสม. มีความสามารถถายทอดความรู ใหเขาใจงาย

4 ชุดการเรียนรูที่ อสม. ใชสอน

5 อสม. ยกตวัอยางประกอบซ่ึงแสดงออกถึงการนําเนือ้หาวชิาไปใช

กับการปฏิบัติจริง

6 อสม. ใชสื่ อ ประกอบการบรรยายท่ีเขาใจงาย

7 อสม. เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น

 

8 อสม. สรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีเปนกันเอง กระตุนความอยากรู

ของผูเขาอบรมและสรางการเรียนรูรวมกัน
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การดําเนินการ

ทํา ไมทํา
ความถ่ีในการดําเนินการ

1. สรางสัมพันธภาพกับผูที่เก่ียวของ            

2. สรางชุมชนเขมแข็งเพื่ อสนับสนุนการเปลี่ยน

  แปลงพฤติกรรม

  2.1 อสม. และผูที่เกี่ยวของ (ผูนําชุมชน อปท.  

       เจาหนาที่สาธารณสุข ผูนําแรงงานนอกระบบ 

        และแรงงานนอกระบบ) วิเคราะหสถานการณ

       จริง เชน ขอมูลดานสุขภาพแรงงานนอกระบบ 
       (ขอมูลการเจ็บปวยและขอมูลพฤติกรรมเส่ียง)

      อยางมีสวนรวม

  2.2 อสม. และผูท่ีเก่ียวของ วิเคราะหขอมูลตนทุน 
      เชน กําลังคน เงินงบประมาณ ปญหาอุปสรรค

      ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ

      แรงงานนอกระบบ  
  2.3 จัดทําแผนการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

      สุขภาพอยางมีสวนรวมระหวาง อสม. ผูที่
      เก่ียวของและแรงงานนอกระบบ

 2.4  ดําเนินการตามแผน        

 

 

  ........    .......     ........ คร้ัง/เดือน

  ........    .......     ........ คร้ัง/เดือน

  ........    .......     ........ คร้ัง/เดือน

  ........    .......     ........ คร้ัง/เดือน

แบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินการดําเนินงานของ อสม. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
         การปองกันการเจ็บปวยจากการทํางานของแรงงานนอกระบบ  

กิจกรรมการดําเนินงาน
    

 กอนกําหนดแผนดําเนินการ   

 ..............คร้ัง/เดือน (กอน 

 ปรับปรุงแผนฯ)

 (ประเมินทุก 2-3 เดือน
 เพื่ อปรับปรุงแผนฯ)

6. การติดตามการดําเนินกิจกรรม

 6.1 เจาหนาที่สาธารณสุขหรือผูที่เก่ียวของ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ 

อสม. ทุกเดือน โดยใชแบบประเมินตามแบบฟอรมที่ 2 แบบประเมินการดําเนินงานของ 
อสม. ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันการเจ็บปวยของแรงงานนอกระบบ
 6.2 เจาหนาสาธารณสุขใหคําแนะนําในการแกปญหาและอุปสรรค แก อสม. หาก
เจาหนาที่สาธารณสุขมีปญหาในการนิเทศงาน ใหปรึกษาทีมนักวิจัย เรื่ องการพัฒนาสิทธิ
ประโยชนและการจัดบรกิารอาชีวอนามยัในหนวยบริการปฐมภมู ิของศนูยวิจยัและฝกอบรม

เพื่ อสงเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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7. สรุปการจัดการเรียนการสอน

เน้ือหา วิธีจัดการเรียนการสอน ระยะเวลา

การประเมินผลกอนเรียน การทดสอบกอนการเรียน 10 นาที

บทนํา การบรรยาย

การวิเคราะหสถานการณจําลอง 

10 นาที

1. ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 

   ในการทํางานของแรงงานนอระบบ

2. ขั้นตอนของการปรับเปลี่ยน  

  พฤติกรรม

3. ประเด็นสําคัญที่ทําใหมนุษยปรับ

   เปล่ียนพฤติกรรม

4. เทคนคิการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

2 ช่ัวโมง

30 นาที

  ........    .......     ........ คร้ัง/เดือน

  ........    .......     ........ คร้ัง/เดือน

  ........    .......     ........ คร้ัง/เดือน

 -ใหความรูเรื่ องโรคจากการประกอบอาชีพ 

(ชุดการเรียนรูที่ 3-5) ตามปญหาโรคที่พบบอยใน

ชุมชน

 -สํารวจความเส่ียงการเจ็บปวยจากการ

ทํางานที่มีอยูในชุดการเรียนรูที่เลือกใหความรู

2.5 ประเมินผลการดําเนินงานและถอดบท

เรียน และ เม่ือส้ินสุดการ
ดําเนินโครงการหรือ
ส้ินปงบประมาณ

  การประเมินผลหลังเรียน                การทดสอบหลังเรียน 10 นาที

1. การบรรยาย 

2. การแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุม

3. สื่ อวีดิทัศน

4. การฝกปฏิบัติเขียนแผนเพื่ อปรับ

   เปล่ียนพฤติกรรมการทํางาน

5. การนําแผนไปปฏิบัติและประเมินผล
   (หลังการอบรม)
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8. เนื้อหาการเรียนการสอน

       เนื้อหาชุดการเรียนรู เรื่ อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน เพื่ อปองกันการ
เจ็บปวย ประกอบดวย ความหมายพฤติกรรมสุขภาพในการทํางาน ข้ันตอนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ประเด็นสําคัญที่ทําใหมนุษยปรับเปล่ียนพฤติกรรม และแนวคิดและเทคนิคที่ใช
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดังตอไปนี้
 8.1 ความหมายพฤติกรรมสุขภาพในการทํางาน 
   พฤติกรรมสุขภาพในการทํางาน หมายถึง การดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน ในการตัดสนิใจปฏบิตักิิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ในเรื่ องการปองกันโรคจาก

การทํางาน 

 8.2 ข้ันตอนของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

   การดูแลตนเองเปนเรื่ องทีซั่บซอน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตองใชเวลา และ

ในการปรับเปลีย่นพฤติกรรม มกีารเปล่ียนแปลงตลอด บางคนเมื่ อปรับเปล่ียนพฤติกรรมได

แลวอาจกลับมามีพฤติกรรมเดิมไดอีก ซ่ึงข้ันตอนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยแสดง

ดังภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย

ภายใน 6 เดือนนี้ไมคิด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ต้ังใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายใน  
6 เดือน 

ต้ังใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมภายใน 
30 วัน และเริ่มปฏิบัติตนในการ
ปรับพฤติกรรม 

ปรับพฤติกรรมนานนอย
กวา 6 เดือน 

ระยะพิจารณา 

ระยะเตรียมตัว 

ระยะปฏิบัติ 

ดํารงรักษาไว 

ปรับพฤติกรรมนาน
เกิน 6 เดือน 

ระยะกอนการพิจารณาพิจารณา 

การ
ปรั

บเป
ลี่ย

นพ
ฤต

ิกรร
มก

ลับ
สูพ

ฤติ
กรร

มเดิ
ม

การ
ปรับ

เปล
ี่ยน

พฤ
ติก

รรม
ในแ

ตล
ะขั้น

ตอ
น

ระยะกอนการพจิารณา

ระยะเตรียมตัว

ดํารงรักษาไว

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นานเกิน 6 เดือน

ตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายใน 30 วนั และเริม่ปฏบิตัิ
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายใน 6 เดือน

ภายใน 6 เดือนนี้ไมคิด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นานนอยกวา 6 เดือน

ระยะปฏิบัติ

ระยะพิจารณา
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 8.3 ประเด็นสําคัญที่ทําใหมนุษยปรับเปล่ียนพฤติกรรม  มีดังนี้
  1) มีความรูและความเขาใจเรื่ องที่ตองการปรับพฤติกรรมในการทํางาน

  2) เห็นความสําคัญของเรื่ องที่ตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีเปนสิ่งที่จําเปน จะชวยใหทํางานไดดีแมอายุมากข้ึน
  3) เห็นแบบอยางที่ดีของผูที่มีประสบการณใกลเคียงกับการทํางานของตน เชน 
ผูเปนตัวอยางหรือตนแบบมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และ มีรางกายแข็งแรง ทําใหเกิดแรง
จูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
  4) มส่ิีงลอใจใหบรรลุเปาหมาย เชน การปองกนัการเจ็บปวยจากการทํางานทาํให
รางกายแข็งแรงสามารถหาเงินมาจุนเจือครอบครัวได และลดคาใชจายในการเจ็บปวย  
  5) มีแรงสนับสนุนจากครอบครัว/ชุมชน เชน คูสมรสชื่ นชมเมื่ อฝายใดฝายหนึ่ง
มกีารปองกันการเจ็บปวยจากการทํางานทีเ่หมาะสม หรือใหกําลงัใจและชื่ นชม เมื่ อคูสมรส
มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี
  6) มีทางเลือกในการปฏิบัติท่ีสอดรับกับบริบทและวัฒนธรรม และทําไดงายใน
ชุมชนทําใหปฏิบัติไดจริง เชน ใชขวดพลาสติก (เชน ใชขวดโคกพลาสติก 1.5 ลิตร)ทําเปน
หนากากเวลาผสมสารเคมีทางการเกษตร เพื่ อปองกันสารเคมีทางการเกษตรกระเด็นเขาตา 
เปนตน
  7) มีเปาหมายและความต้ังใจอยางมุงม่ันในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการปองกนั
การเจ็บปวยจากการทํางาน เชน ตองการมีสุขภาพดี อายุยืนยาว ไมเจ็บปวยหรือเสียชีวิต
จากการทํางาน

8.4 แนวคิดและเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
    แนวคิดและเทคนิคการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีหลายวิธี ในชุดการเรียนรูน้ี
ประยุกตแนวคิดของ เกษราวัลณ นิลวรางกูร และคณะ มาใช ในการปรับพฤติกรรม ดังนี้
  8.4.1 แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
    เริ่มจากการที่มีบุคคลหรือกลุมคน ซึ่งอาจเปนนักวิชาการจากภายนอก 
หรือ แรงงานนอกระบบท่ีประสบปญหาตองการความชวยเหลือ เปนผูทีเ่ห็นความสาํคญัของ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ แลวทําหนาที่เปนผูนําการเปล่ียนแปลง หรือผูสนับสนุน
ใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดยนําผูที่มีสวนเก่ียวของ เขามารวมทํางาน โดยที่ไมใชมารวม
ประชาคม หรือรวมดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง แตมารวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ 
และประเมินผล
    การที่คนมารวมคิด ทําใหตะหนักถึงความสําคัญของปญหา สาเหตุของ
ปญหา ตลอดจนปจจัยสนับสนุนในการแกปญหา เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และกําลังคนใน
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ชุมชนที่ทําใหการดําเนินงาน แกปญหาเปนไปดวยดี และประสบผลสําเร็จ 
         การท่ีประชาชนมารวมคดิรวมทาํ ทาํใหเกิดความเปนเจาของ มพีลงัอาํนาจ และพลัง
ใจ ทีจ่ะดาํเนินงานจนประสบความสําเร็จและมัน่ใจในผลงาน และหากไดรับการสนับสนนุเชิง
นโยบาย จะทําใหการทํางานงายและประสบผลสําเร็จไดดี และอยูไดอยางย่ังยืน ดังภาพท่ี 2

8.4.2 เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน เหมือนการเดินทางไกลท่ีตอง

ใชเวลาและไมรูวาตองเจออะไรบางในภายภาคหนา แตหากเปรียบวาการปองกันตนเองที่

เหมาะสมในการทํางาน เปนการเดินทางชนิดหนึ่งแลวจุดหมายปลายทางที่จะพบคือ  การมี
สุขภาพดขีองแรงงานนอกระบบ ซ่ึงเทคนคิที่ใช ในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม สรุปไดดงัภาพ

ที่ 3

ภาพท่ี 2 แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสุขภาพของชุมชน

กฏระเบียบชุมชน/นโยบาย

ภูมิปญญาทองถิ่น
การแลกเปล่ียน เรียนรู การเสวนา

พฤติกรรม
สุขภาพที่

ไมเหมาะสม

พฤติกรรม
สุขภาพที่
เหมาะสม

ผูเปลี่ยนแปลง/ ผูสนับสนุน

ผูนํา อสม.

อปท.

เจาหนาที่

แรงงานนอกระบบ

/ครอบครัว

การมีสวนรวมของชุมชน

พลังอํานาจ/พลังใจ

พึ่งตนเองตระหนักถึงความสําคัญ
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ผูนําชุมชน สมาชิก อปท.ผูนําแรงงานนอกระบบ และ อสม. 
เปนผูประสานใหแรงงานนอกระบบ และครอบครัวคนหา
ปญหาของการมีพฤติกรรมปองกันการเจ็บปวยจากการทํางาน
และความตองการ วิเคราะห ปจจัย สนับสนุนและทรัพยากร

การกําหนดแผนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม

อสม. เปนผูดําเนินการตามแผนที่กําหนด

ประเมินผลการดําเนินงานและถอดบทเรียน

สรางสัมพันธภาพ
เพื่อใหเกิดความไววางใจ

สรางชุมชนที่เขมแข็งเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน

แรงงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทํางานที่เหมาะสมและเกิดความยั่งยืน

ภาพท่ี 3 ทางเดินสูความสําเร็จในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของแรงงานนอกระบบ

 ตัวอยางของการนําเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช

  ข้ันตอนท่ี 1 สรางสัมพันธภาพเพื่ อใหเกิดบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู

และความไววางใจ เพื่ อที่จะเขาถึงกลุมแรงงานนอกระบบ และกอใหเกิดการยอมรับนับถือ
ซ่ึงกันและกัน เชน 
    1) อสม. ควรสรางบรรยากาศท่ีผอนคลายในการพูดคุย
    2) ควรรับฟงความคิดเห็นของแรงงานนอกระบบ
    3) ใชคําถามกระตุนหรือสนับสนุนใหแรงงานนอกระบบไดมีโอกาสแสดง
ความเห็น 
    4) แสดงความเคารพและนับถือความคิดคนอื่ น ไมตัดสนิวาถูกหรือ
ผิด  แตยึดถือวาทุกความคิดมีคุณคา
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  ข้ันตอนท่ี 2 สรางชุมชนเขมแข็งเพื่ อสนับสนุนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ทํางานในการปองกันการเจ็บปวยของแรงงานนอกระบบ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ของแรงงาน
นอกระบบตามลาํพัง ทาํใหการปรับเปลีย่นพฤติกรรมทําไดลาํบาก แตการรวมกันคดิและรวม
ปฏบิตัโิดยเจาหนาทีส่าธารณสุข อสม. ผูนาํชุมชน สมาชิก อปท.ผูนาํแรงงานนอกระบบ และ 
แรงงานนอกระบบ และครอบครัว ทาํใหแรงงานนอกระบบไดรับการสนับสนนุจนเกดิการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงกระบวนการสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีดังนี้
   1) สรางความตระหนกัถงึความสาํคญัดานสขุภาพ โดยใชคาํถามกระตุน/
เสวนาใหเกิดการเรียนรู 
     ในการสรางความตระหนักถึงความสําคัญดานสุขภาพ มีวิธีการ
ดําเนินการแตกตางกันตามลักษณะของชุมชนดังนี้ 
      ชุมชนที่แรงงานนอกระบบมีฐานะในระดับปานกลาง หรือยากจน
ความสนใจสวนใหญมุงเรื่ องการประกอบอาชีพ ในการหารายได เพื่ อใหตนเองและครอบครัว
มีความเปนอยูท่ีดีและสุขสบาย มากกวาเรื่ องสุขภาพ ดังน้ัน ในการท่ีจะดําเนินการเรื่ องสุขภาพ
ใด ๆ ตองจุดประกายใหแรงงานนอกระบบเห็นความสําคัญดานสุขภาพ โดยใชคําถาม
ใหแรงงานฯไดเรียนรูจากการสะทอนคิดดวยตัวเอง เชน ถามถึงความตองการท่ีแรงงานฯ

ตองการมากท่ีสุดในชีวิตเพื่ อใหตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี ดังคําถามตอไปน้ี

คําถามท่ี 1: แรงงานนอกระบบตองการอะไร 
เพื่ อใหตนเองและครอบครัวมีความเปนอยู
ที่ดีและชีวิตมีความสุข

คําถามท่ี 2: คนเราตองทาํอยางไรถึงจะรวย

คําถามที่ 3: คนเราจะทํางานได สุขภาพจะ
ตองเปนอยางไร

คําตอบ: อาจเปน หลากหลาย เชน ตองการ
มีเงิน หรืออยากรวย อยากมีบาน อยากมีรถ 
อยากมีโทรศัพทมือถือ และ อยากมีความสุข 
อยากมีเงินสงลูกเรียนหนังสือ เปนตน
คําตอบ: สวนใหญแรงงานนอกระบบ จะตอบ
วา ตองทํางาน
คําตอบ: สุขภาพตองดี
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 สรุปความเชื่ อมโยงระหวางความตองการ เพื่ อใหตนเองและครอบครัวมีความเปน
อยูที่ดีของแรงงานนอกระบบและสุขภาพไดดังภาพที่ 4

ทํางานสุขภาพไมดี สุขภาพดี

จน รวยไปพบแพทย ทํางาน
ไดเงิน

ตองการกูเงิน
เสียดอกเบี้ย
เพราะทํางาน

ไมได

-ทํางานไมได
-เสียคาอาหาร และ
คารถไปพบแพทย

อยากรวย 
มีบาน มีรถยนต มี

ความสุข

อดออม

ตอบสนอง
ความตองการ

ไมตอบสนอง
ความตองการ

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธของสุขภาพและความตองการเพื่ อใหตนเองและครอบครัว   
                  มีความเปนอยูที่ดีและสุขสบาย ของแรงงานนอกระบบ

   สําหรับชุมชนที่แรงงานนอกระบบมีฐานะดี เขาใจเรื่ องของสุขภาพ อาจไม

ตองใชคาํถามกระตุนใหเห็นความสําคญัของสุขภาพเหมือนกลุมแรก แตเร่ิมจากใหแรงงานฯ

เขาใจสถานการณปญหาสุขภาพ และสาเหตุของการเกิดปญหา เพื่ อจะไดรวมมือในการแก
ปญหา

          การเขาใจสถานการณของตนเอง

   การสรางความเขาใจของชุมชนตอการเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางาน 

ควรเร่ิมจากผูนําการเปล่ียนแปลง/ผูสนับสนุน เชน อสม. เจาหนาที่สารธารณสุข สมาชิก 
อปท. ปลัด อปท. ผูนําชุมชน ผูนําแรงงานนอกระบบ หรือ แรงงานนอกระบบ ทําหนาที่เปน
ผูประสานใหเกิดการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของ และ แรงงานนอกระบบไดมีโอกาสพูดถึง

ปญหาของการมีพฤติกรรมการเจ็บปวยจากการทํางาน ปญหา อปุสรรค ความตองการ และ
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แบบฟอรมที่ 3 แบบสํารวจความเส่ียงจากการทํางานของแรงงานนอกระบบ
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
   ชื่ อ................................................ นามสกุล........................................................

   เพศ     ชาย    หญิง

   อายุ……………….ป

   อาชีพหลัก................. ระยะเวลา ........ ป    

          อาชีพรอง.................. ระยะเวลา ........ ป

สวนท่ี 2 อาการเจ็บปวยและบาดเจ็บจากการทํางาน 

   1. อาการปวดหรือมึนชาตามรางกาย

 1.1 ทานมีอาการปวดบริเวณ

ใดบางกรุณาทําเครื่ องหมาย X ตาม

หมายเลขที่มีอาการ

 1.2 ทานมีอาการมึนชาบริเวณ

ใดบางกรุณาทําเครื่ องหมาย O ตาม
หมายเลขที่มีอาการ

ส่ิงสนบัสนนุทีท่าํใหพวกเขาสามารถแกปญหาได ในข้ันตอนนี ้ตวัอยางของการคนหาปญหา
สุขภาพของแรงงานนอกระบบ เชน การสํารวจความเส่ียงจากการทํางานของแรงงานนอก
ระบบ โดย อสม. หรือ ผูนําแรงงานนอกระบบ เพื่ อใหทราบปญหาสุขภาพของแรงงานนอก
ระบบ และพฤติกรรมเส่ียงจากการทํางาน ดังแบบฟอรมที่ 3 
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2.1 ปวดแขนปวดขา

2.3 ผื่ นแพสารเคมีทางการเกษตร

 

2. การเจ็บปวยจากสารเคมีทางการเกษตร

2.5 หอบหืด

2.4 เล็บเนา

 มีอาการ        ไมมีอาการ

 มีอาการ        ไมมีอาการ

 มีอาการ        ไมมีอาการ

 มีอาการ        ไมมีอาการ

 มีอาการ        ไมมีอาการ

 มีอาการ        ไมมีอาการ

2.2 เวียนศีรษะ คลื่ นไส อาเจียน

2.6 ไอ หรือไอมีเสมหะ
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สวนท่ี 3 ความเส่ียงจากการทํางาน 

1. สภาพแวดลอมการทํางาน

ใช                ไมใช

ใช                ไมใช

ใช                ไมใช

1.1  แสงสวางไมเพียงพอ

1.2  ทํางานในสถานท่ีที่มีฝุน

1.3  ทํางานกับเครื่ องจักร/เครื่ องมือ

     ที่มีความสั่นสะเทือน

ใช                ไมใช

ใช                ไมใช

2.1  อานฉลากและทําตามขอแนะนําใน

     ฉลากน้ัน

2.2 สวมถุงมือ รองเทาบูท เส้ือแขนยาว 
     กางเกงขายาว ผาปดปากและจมูก 

     หนากาก  สําหรับทํางานกับสารเคมี
     ทางการ

2. พฤติกรรมในการทํางาน
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ใช                ไมใช

ใช                ไมใช

ใช                ไมใช

2.3  อาบนํ้าหลังสัมผัสสารเคมีทางการ
     เกษตรทุกครั้ง

2.4  จัดเก็บสารเคมีทางการเกษตรในที่
      ปลอดภัย

2.5  กําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีทางการ

     เกษตร โดยการ ลางดวยนํ้าอยาง

     นอย 3 คร้ัง แลวนําไปฝงกลบ

2.6  หญิงยกของหนักนอยกวา 25 

      กิโลกรัม และชายยกของหนักนอย

     กวา 55 กิโลกรัม

2.7 ทํางานเปนระยะเวลานานอยาง

    ตอเนื่ อง

2.8 มีทาทางการทํางานโดยมีการเอ้ียว

    บิดตัว กม ๆ เงย ๆ เอ้ือมมือหยิบของ 
    ยกไหลสูงเขยงเทา นั่งและยืนนาน ๆ

ใช                ไมใช

ใช                ไมใช

ใช                ไมใช
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 นอกจากการใชแบบสํารวจความเส่ียง จากการทํางานของแรงงานนอกระบบ
โดย อสม. ผูทีเ่ก่ียวของ และ อสม. ควรใชคาํถามกระตุนใหแรงงานนอกระบบ เสวนาเพื่ อให
เขาใจปญหา สาเหต ุของปญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และความตองการการเปล่ียนแปลงซ่ึง
คาํถามน้ันควรเปนคาํถามทีเ่ร่ิมจากการเลาประสบการณตรงของแรงงานนอกระบบ ตัวอยาง 
เชน แรงงานนอกระบบเลาประสบการณ การใชสารเคมีทางการเกษตร โดยไมไดปองกัน
ตนเองอยางถูกวิธี อสม. ควรใชคําถามกระตุนตั้งแตขอ 1-ขอ 4 ดังภาพที่ 6 

ขอท่ี 1 จากเรื่ องที่เลา ทานคิดวา ทาน

ปองกันตวัเอง ในการใชสารเคมีทางการ

เกษตร ไมเหมาะสม หรือ เหมาะสม 

อยางไร

ขอท่ี 2 ทําไมทานถึงปฏิบัติ

ตนเชนนั้น

ขอที่ 3 ทานคิดวาการปฏิบัติตน

เชนนั้นจะสงผลตอสุขภาพของทาน

อยางไรบาง 

ขอท่ี 4 แลวทานจะดําเนินการ

อยางไรเพื่ อที่ทานจะไดปฏิบัติตน

ในการใชสารเคมีทางการเกษตร

ไดอยางเหมาะสม

ภาพท่ี 5 คําถามกระตุน ใหเกิดการเสวนาจากประสบการณที่เลา

กิจกรรม

 ในข้ันตอนของการสรางความตระหนักถึงความสาํคญัดานสขุภาพ อสม. และผูมสีวน

เก่ียวของ ดังรายละเอียดในตาราง

ผูรับผิดชอบหลัก

- เจาหนาที่สาธารณสุข (จนท.)

- อสม.และ ผูเก่ียวของ (จนท. ผูนําชุมชน

ผูนําแรงงานนอกระบบ และสมาชิก อปท.)

 - ขอมูลการเจ็บปวยของแรงงานนอก

ระบบท่ีใชบริการในหนวยบริการปฐมภมู ิเพื่ อนาํ

เสนอแกแรงงานนอกระบบ อสม. สมาชิก อปท.

ผูนําแรงงานนอกระบบ และผูนําชุมชน

 - ขอมลูพฤติกรรมเส่ียง และผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมจากการทาํงาน
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  - ปญหาอุปสรรค และสาเหตุที่ทําให
แรงงานนอกระบบ ไมสามารถปองกันการเจ็บ
ปวยจากการทํางาน
 - แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือค้นหาการ
ดาํเนินโครงการตาง ๆ  ของเจาหนาทีส่าธารณสุข 
และสมาชิก อปท. เพื่ อปองกันการเจ็บปวยจาก
การทํางาน
 - หามติรวมกันถึงประเด็นที่ตองการ
แกไข เชน พฤติกรรมเส่ียงในการใชสารเคมี
ทางการเกษตร และพฤติกรรมเส่ียงจากการ
ทําใหเกิดโรคกระดูกและกลามเนื้อ
 - วิเคราะหถึงความเปนไปได ในการ
แกปญหาที่ตองการและเครือขายที่จะชวย
สนับสนุน
 - งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ 
เชน งบประมาณสงเสริมสขุภาพและปองกันการ
เจ็บปวยของ อปท. ตลอดจนผูรับผิดชอบและ
เครือขายที่ชวยเหลือ

- แรงงานนอกระบบและครอบครัว

- ผูเก่ียวของ อสม. และแรงงานนอกระบบ

- ผูเก่ียวของ อสม. และแรงงานนอกระบบ

- ผูเก่ียวของ อสม. และแรงงานนอกระบบ

- ผูเก่ียวของ อสม. และแรงงานนอกระบบ

2) การวางแผนปฏิบัติการอยางมีสวนรวม โดย อสม. เปนผูรับผิดชอบ และมี
เจาหนาที่สาธารณสุข ผูนําชุมชน ผูนําแรงงานนอกระบบ หรือ สมาชิก อปท. เปนผู ใหการ
สนับสนุน การกําหนดแผนการดําเนินงาน/โครงการ โดยโครงสรางของการเขียนโครงการ 
มีดังนี้
  (1) ชื่ อโครงการ สวนใหญมาจากงานที่ตองการปฏิบัติ และสามารถสื่ อความ 
หมายไดอยางชัดเจน เชน 
       - โครงการรวมมือรวมใจ พุทราปลอดภัย สุขภาพดี   
       - โครงการ ชาวไรออยยุคใหม ปลอดภัย หางไกลโรค  
  (2) หลักการและเหตุผล เปนการกลาวถึงปญหาและสาเหตุและความจําเปนที่
ตองมีการจัดทําโครงการ
  (3) เปาประสงค เปนการระบุถึงผลลพัธสุดทายทีค่าดวาจะไดรับจากการดําเนิน 
โครงการ และควรแบงเปนระดับประชาชน และระดับชุมชน เชน 
    - ระดับประชาชน: ประชาชนมีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการปองกันการเจ็บ 
ปวยจากการทํางาน 
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    - ระดับชุมชน: ชุมชนมีระบบการเฝาระวังการเจ็บปวยจากการทํางาน 
  (4) กิจกรรมดําเนินงาน เปนการใหรายละเอียดการปฏิบัติแยกเปนกิจกรรม 
ยอยๆ เชน 
       - มีการใหความรู เรื่ องการปองกันการเจ็บปวยจากการทํางาน
        - พัฒนานวัตกรรม หรือ นํานวัตกรรมท่ีมีอยูแลวมาใชในการปองกันการเจ็บ 
ปวยจากการทํางาน
 (5) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เชน 
  - รอยละการปองกันการเจ็บปวยจากการทํางานเพ่ิมขึ้น
  - มีระบบเฝาระวังการเจ็บปวยจากการทํางานในชุมชน
 (6) กลุมเปาหมาย หมายถึง แรงงานนอกระบบท่ีสมัครใจเขามารวมในการดําเนิน 
การตามแผน
 (7) สถานท่ีดําเนินการ ระบุวาจะดําเนินโครงการท่ีสถานท่ีใด
 (8) ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินกิจกรรมอยูในชวงใด
 (9) งบประมาณ เปนการระบุคาใชจายที่ตองใช ในการดําเนินกิจกรรมข้ันตอนตางๆ  
เชน คาเดินทาง คาอาหารวางและอาหารกลางวัน วัสดุอุปกรณ 
 (10) ผูรบัผดิชอบ หมายถึง ผูจดัทาํแผนและนําแผนไปปฏิบตั ิควบคุม กํากับ และ 
ประเมินผลการดําเนินงาน
 (11) การประเมินผลโครงการ เปนการแสดงรายละเอียดวาจะมีวิธีการควบคุม 
ติดตามการดําเนินงานของ อสม. โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข สมาชิก อปท. ผูนําแรงงานนอก
ระบบ หรือ ผูนาํชุมชน ตามแบบฟอรมที ่2 แบบประเมนิการดาํเนนิงานของ อสม.ในการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมการปองกันการเจ็บปวยจากการทํางานของแรงงานนอกระบบและประเมิน
ผลการดําเนินงานที่ใชกระบวนการสนทนากลุมหรือจัดเวทีและใชแบบฟอรม ที่ 4  ดังนี้

แบบฟอรมที ่4 แนวคําถามการประเมินกระบวนการดําเนินงาน และถอดบทเรียนรวมกัน

      1) การดําเนินงานตามแผนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปนอยางไร
      2) ผลการดําเนินงาน  มีการเปล่ียนแปลงอยางไร

      3) ส่ิงท่ีสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จและขอจํากัดในการดําเนินงาน  มีอะไรบาง
     4) ทานตองการปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานใดบาง เพื่ อใหประสบผลสําเร็จ
ดียิ่งข้ึน
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  ข้ันตอนการดําเนินโครงการสรุป ไดดังนี้
 1) ชื่ อโครงการ
 2) หลักการและเหตุผล
    สําหรับกิจกรรมอื่ น ๆ ที่เหลือใหเขียนในรูปตาราง ตามตัวอยางขางลางนี้

เปาประสงค กิจกรรม ตัวช้ีวัดผล
สําเร็จ

กลุมเปา
หมาย

สถานท่ี ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบ
ประมาณ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

  3) ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดนําแผนท่ีระบไุว นาํมาสูการปฏิบตั ิซ่ึงกิจกรรม
ทีร่ะบุในแผนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เชน  กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในกลุม 
โดยการต้ังคําถามใหสะทอนคิด  และการใหความรูแกแรงงานนอกระบบ

 4) ประเมินผลและถอดบทเรียนการดําเนินการประเมินผลเปนการประเมิน
การดําเนินโครงการ และการประเมินผลลัพทของการดําเนินโครงการ โดยการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันถึงผลสําเร็จและปญหาอุปสรรค เพื่ อนําไปปรับแกการดําเนินงาน หรือ แผน
งานใหมตัวอยาง  เชน การปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตรหลังจากใหความรู
แกแรงงานนอกระบบ ในการถอดบทเรียนพบวา

ปญหา : แรงงานนอกระบบไมสามารถสวมถุงมอืและหนากากปดปากและจมูกขณะ
พนยาฆาแมลงได เนื่ องจากสภาพอากาศรอน และหายใจลําบาก ดงัน้ัน แรงงานนอกระบบจึง
คดิคนวิธกีารแกปญหาดงักลาวโดยการทําแผงกาวดักจับแมลง แทนการใชยาฆาแมลง เปนตน
 4.3 การสรางใหเกิดความยัง่ยนืของการดําเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การปองกัน
การเจ็บปวยจากการทํางาน  ควรบรรจุในแผนของ อปท. 
ข้ันตอนท่ี 3  การท่ีแรงงานนอกระบบไดมารวมคดิแผนการดําเนินงาน และรวมปฏบิตัทิาํให
แรงงานนอกระบบมีความรูสึกเปนเจาของโครงการ และซาบซ้ึงตอความหวงใยของ อสม. 
ครอบครัวและคนในชุมชน จึงทําใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม
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