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บทน�า
แรงง�นนอกระบบ หม�ยถงึกลุม่ผูป้ระกอบอ�ชพีอสิระทีม่สีว่นสำ�คญัในก�รสร�้งเศรษฐกจิ
ไม่นอ้ยไปกวา่แรงงานในระบบ	และมโีอกาสจะขยายจำานวนเพิม่มากขึน้ในยคุเศรษฐกจิทนุนยิมและ
การเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน	ปัจจุบันมีกำาลังถึง	22.1	ล้านคน

1
	ที่กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย	และประกอบอาชีพทั้งในภาคการเกษตร	ภาคการผลิต	และภาคบริการ	 ลักษณะการ
ประกอบอาชพีจะมหีลายรปูแบบ	ไดแ้ก	่ (1)	ระบบครอบครัวทีไ่มม่ลูีกจา้งหรือถ้าม	ีกจ็ะไมไ่ดรั้บการ
คุม้ครองจากการประกนัสังคม	เชน่	การทอผ้า	การปลูกพืช	การเล้ียงสตัว	์การขายอาหาร	เปน็ตน้	
(2)	รูปแบบของผู้รับงานมาทำาที่บ้าน	โดยการรับจ้างการผลิตหรือประกอบส่วนของผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยและรับจากบริษัทหรือโรงงานในรูปแบบของการรับเหมาช่วง	 เช่น	
การเย็บเสื้อผ้า	การทำากระเป๋าผ้า	การทำาแหอวน	ดอกไม้ประดิษฐ์	 เป็นต้น	และ	 (3)	การรับจ้าง
ในภาคการบริการ	ได้แก่	ค้าขายของปลีกของส่ง	การประกอบอาหาร	รถรับจ้างสาธารณะ	รับจ้าง
งานก่อสร้างรายวัน	หรือการบริการอื่นๆ	เช่น	การนวดแผนไทย	เป็นต้น

การคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยค่อนข้างมีข้อจำากัดเรื่องความครอบคลุมและ
ประสทิธภิาพ	การเขา้ถงึสิทธแิละบรกิารโดยเฉพาะในกลุ่มคนทีม่รีายไดน้อ้ย	ซึง่สว่นใหญเ่ปน็แรงงาน
นอกระบบที่มีข้อจำากัดและมีความเหล่ือมล้ำาในการเข้าถึงบริการที่สอดคล้องกับบริบทและปัญหา
ที่มีความเฉพาะ	ทั้งด้านรายได้	สุขภาพ	และสวัสดิการสังคม	และควรได้รับการพิจารณาเร่งด่วน
เพ่ือการขยายความคุ้มครอง	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบท้ังที่เป็นทางการ	
เช่น	 ระบบประกันสังคมที่เอื้อและตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนวัยทำางาน
และไมเ่ปน็ทางการโดยฐาน	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	และชุมชน	ซึง่เปน็กลไกสำาคญัทีใ่กล้ชดิกบั
แรงงานนอกระบบ

การป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ	โดยเฉพาะดา้นสขุภาพ	ความปลอดภยัในการทำางาน	จำาเปน็ตอ้งอาศยัความรว่มมอืของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย	 ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงแรงงาน	กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยการบูรณาการการทำางานท่ี
พิจารณาถึงการปรบัปรุง/ปรับเปลีย่น	หรอืการจัดการความเสี่ยงรว่มกันกับแรงงานนอกระบบ	เพือ่
ให้ได้แนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาท่ีดี	 เหมาะสมและสามารถนำาไปขยายผลในกลุ่มอาชีพอ่ืนต่อไป

การดำาเนินงานในระยะแรก	ได้พิจารณากลุ่มอาชีพที่มีผู้ ใช้แรงงานจำานวนมากกระจายในทุก
พื้นที่และมีความเส่ียงสูง	จำานวน	5	กลุ่มอาชีพมาดำาเนินการเพ่ือการส่งเสริมป้องกันโรค	ประกอบ
ดว้ย	กลุม่อาชพีเกษตร	(เพาะปลูก)	กลุม่อตุสาหกรรมในครวัเรอืน	(แกะสลกัหิน	และตดัเยบ็ผ้าและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า)	กลุ่มเก็บและคัดแยกขยะ	 (ขยะทั่วไป	ขยะอิเล็กทรอนิกส์)	และอาจจะพิจารณา
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เพิ่มเติมกลุ่มอาชีพท่ีมีความเส่ียงอ่ืนๆ	ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ได้โดยใช้หลักการและ
กระบวนการดำาเนนิงานทีเ่นน้การสง่เสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคภายใตก้องทนุหลักประกนัสขุภาพ
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่	 โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน	ที่นำาไปสู่การพึ่งตนเองเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพต่อไป

เอกสารคู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับ	
การดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบเลม่นี	้ไดน้ำาเสนอเนือ้หาทีส่ำาคญั	4	สว่นประกอบดว้ย	สว่นที	่ 1	:	
กฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลสขุภาพกลุม่แรงงานนอกระบบ	สว่นที	่2	:	การสง่เสริม	
สขุภาพและปอ้งกนัโรคจากการประกอบอาชพีกลุ่มแรงงานนอกระบบ	สว่นที	่3	:	กองทนุหลกัประกนั
สุขภาพในระดับท้องถ่ินกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กลุ่มแรงงานนอกระบบ	และ	ส่วนท่ี	4	:	
ตวัอยา่งกจิกรรมหรอืโครงการ	คณะผูจ้ดัทำามุง่หวงัว่าจะเปน็คูม่อืสำาหรบัคณะกรรมการกองทนุฯ	และ
ภาคีที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา	เพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณากำาหนดแนวทางการพัฒนา	สนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการจัดกิจกรรม	การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับแรงงานนอกระบบเพื่อ
ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป	และ	ถ้ามีข้อเสนอแนะประการใด	คณะผู้จัดทำาขอน้อมรับข้อเสนอ
แนะทุกประการ	 เพื่อนำามาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นและจะนำาสาระสำาคัญของคู่มือฉบับนี้
ไปผนวกรว่มกบัคูมื่อกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที	่ทีก่ำาลงัอยูใ่นกระบวนการ
พัฒนาปรับปรุงโดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ6



แนวคิดก�รส่งเสริมสุขภ�พป้องกันโรค
จะยึดกรอบคิดตามแนวทาง	“กฎบัตรออต�ว�ร์ 

ช�ร์เตอร์”	ที่ให้ความสำาคัญกับการลดเงื่อนไขทางด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ	ประกอบด้วย	 1)	การมีนโยบาย	ที่สนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ	(Build	Healthy	Public	Policy)	 2)	การปรบัสภาพแวดล้อม	
(Create	Supportive	Environments)	 3)	การสร้างความเข้มแข็ง	ในการขับเคล่ือน
งานให้กับกลุ่มแรงงานและชุมชน	 (Strengthen	Community	Actions)		
4)	พัฒนาศกัยภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ	 (Develop	Personal	Skills)	
และ	 5)	การปรับแนวคิดและรูปแบบการจัดบริการสุขภาพให้เอ้ือต่อการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ	(Reorient	Health	Services)	โดยเนน้การสรา้งความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย	
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน	สอดคล้องกับข้อเสนอขององค์การ
อนามยัโลก	ทีไ่ดใ้หข้อ้เสนอแนะต่อประเทศสมาชกิในการพฒันางาน
ดา้นสขุภาพโดยเนน้จดัการทีป่จัจยัทางสงัคมทีเ่ปน็ต้นเหตขุองการ
เจ็บป่วย	 (Social	Determinants	 of	 health	:	 SDH)	การ
ทำางานเพ่ือสรา้งความมัน่คงทางด้านเศรษฐกจิและรายได้ทีมี่ท้ัง
ความเสีย่งและสภาพการทำางานท่ีไมเ่หมาะสม	จงึเปน็ปัจจัย
สำาคัญท่ีมีส่งผลกระทบสูงต่อสุขภาพของกลุ่มแรงงานทุกกลุ่ม

กฎหมายและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ
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ระบบบริการสุขภาพหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค	
ยงัมขีอ้จำากดัในการขยายความคลอบคลมุสทิธดิา้นความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน	เนือ่งจากแรงงานนอกระบบมคีวามหลายหลายทัง้ลักษณะกลุ่มเปา้หมาย	บรบิทพืน้ที่
ซึง่มีท้ังในชนบทและเมือง	มีการปรบัเปลีย่นอาชพีบอ่ยๆ	เป็นตน้	ประกอบกบันโยบายหรอืกฎหมาย
ที่มีอยู่	 ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบของกลุ่มแรงงานนอกระบบ

ปัญหาดา้นสุขภาพอันเนือ่งมาจากความไมป่ลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
เปน็เงือ่นไขหลกัหนึง่ของการมีอาชพีและรายไดท้ีม่ัน่คง	ทีส่ง่ผลตอ่คุณภาพชีวติแรงงานทัง้ในระหวา่ง
วัยทำางานและเม่ือเกษียณอายุการทำางาน	ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสำารวจของสำานักงานสถิติ
แห่งชาติ	ปี	2557	ตามแผนภูมิต่อไปนี้

อื่นๆ

ทำงานในที่สูง/ใตน้ำ/ใตดิน

เครื่องจักร เครื่องมือที่เปนอันตราย

ไดรับสารเคมีเปนพิษ

14.1

6

17.2 62.7

อื่นๆ

แสงสวางไมพอ

ฝุน ควัน กลิ่น

ทาทางในการทำงาน

19.8

25.1

39.5
15.1

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

ปจัจบุนัมพีระราชบญัญัตแิละนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริการสุขภาพและการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตแรงงานนอกระบบ	ที่ใช้เป็นแนวทางดำาเนินงานสำาหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในดำาเนินการ
เพือ่ดแูลสขุภาพและพัฒนาคณุภาพชวิีตของประชากรในพืน้ทีเ่ปา้หมายหรอืในความรบัผดิชอบของ
หน่วยงาน	มีจำานวน	4	พระราชบัญญัติ/นโยบาย	โดยมีสาระสำาคัญ	ดังนี้

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ8



1. พระราชบัญญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และ พระราชบญัญัติกำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๙1

	ไดก้ำาหนดให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตา่งๆ	มหีนา้ทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง	 โดยกำาหนดไว้ในหมวด	๒	มาตรา	๑๖	(๑๙)	ว่า	
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่างๆ	ดำาเนนิการเกีย่วกบัการสาธารณสขุ	การอนามยัครอบครวั	และ
การรักษาพยาบาล	อำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบลดังกล่าว	ล้วนเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับ
การสง่เสรมิสขุภาพขัน้พืน้ฐาน	หรอืการสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้มพืน้ฐาน	เพือ่การปอ้งกนัโรคตดิต่อและ
สง่เสรมิการอนามยัสิง่แวดลอ้มของชมุชนทอ้งถิน่นัน้ๆ	ขอบเขตการดำาเนนิกจิกรรมการบรหิารจดัการ
งานสาธารณสุขมูลฐานตามอำานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วย

(1)	การกำาหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขของตำาบล
(2)	การจัดทำาแผนการบริหารสถานีอนามัย
(3)	การคัดเลือกและดูแลอาสาสมัครสาธารณสุข
(4)	การจัดการงบประมาณ
(5)	การจัดทำาข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙2

วิสัยทัศน์	:	แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครอง	มีหลักประกันทางสังคม	นำาสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
พันธกิจ	:	 (1)	ผลักดันให้เกิดการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบครอบคลุมทุกกลุ่ม

อาชีพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 (2)	ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 (3)	พัฒนา
สมรรถนะและขยายโอกาสการมีงานทำา	 (4)	 เสรมิสรา้งแนวทางการเขา้ถงึแหล่งงานและความยัง่ยนื
ของอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ	 (5)	ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย	 (6)	พัฒนา	
ส่งเสริม	สนับสนุน	สุขภาพความปลอดภัยในการทำางาน

เป้�ประสงค ์:	 (1)	แรงงานนอกระบบทกุกลุ่มอาชีพไดรั้บการคุม้ครองจากระบบประกนัสงัคม
อย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	และมีความใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ที่แรงงานในระบบได้	 (2)	มี
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบภายใต้หลักมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
งานทีม่คีณุคา่	(Decent Work)	 (3)	แรงงานนอกระบบมสีมรรถนะตรงกบัความต้องการของแรงงาน
นอกระบบและตลาดแรงงาน	 (4)	แรงงานนอกระบบมโีอกาสเขา้ถึงขา่วสารขอ้มลูเกีย่วกบัตลาดงาน	
และแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ	 (5)	มีกลไกการทำางานในลักษณะภาคีและเครือข่ายระหว่าง
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลแรงงานนอกระบบ	 ชุมชน	กลุ่มการเกษตร	กลุ่มอาชีพ	และองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้มี
ประสิทธิภาพ	 (6)	ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึแรงงานนอกระบบตระหนกัถงึความสำาคญัของสุขภาพ
ความปลอดภัยในการทำางาน

1	web.krisdika.go.th/data/law
2	www.mol.go.th/.../PlanStrategy_Labour55-59Minister
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กลไกขบัเคล่ือนยุทธศ�สตรร์ะดับช�ต ิประกอบดว้ย	คณะกรรมการบรหิารจดัการแรงงาน	
นอกระบบแห่งชาติ	 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
นโยบาย	และ	คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

3
	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ประธาน	ดังรายละเอียดคำาสั่งและโครงสร้างการดำาเนินงานในภาคผนวกที่	4

3. พระราชบัญญัตคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทำางาน พ.ศ. ๒๕๕๔4

มีเจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม	กำากับ	ดูแล	และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	และ	สภาพแวดล้อมในการทำางานให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำาลัง
งานของชาติ	 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความปลอดภัยในการทำางานสอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันที่มีการนำาเทคโนโลยีเครื่องมือ	 เคร่ืองจักร	อุปกรณ์สารเคมีและสารเคมีอันตรายมาใช้ใน
กระบวนการผลติการกอ่สรา้งและบริการสง่ผลกระทบตอ่ผู้ใช้แรงงาน	ในดา้นความปลอดภยั	อาชวี-
อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	และก่อให้เกิดอันตรายจากการทำางาน	จนถึงแก่บาดเจ็บ	
ทุพพลภาพ	พิการ	 เสียชีวิต	หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทำางาน	ซึ่งนับวันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น	และ
ทวีความรุนแรงขึ้น

4. พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น พทุธศกัราช ๒๕๔๓5
	 (มผีล

บังคับใช้	 เมื่อ	 11	พฤษภาคม	2554)	สาระสำาคัญ	ประกอบด้วย
1. คว�มหม�ยหรือนิย�มศัพท์ ที่สำ�คัญที่ระบุไว้ ในกฎหม�ย

“ผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น”	หมายถึง	บคุคลหรอืกลุ่่มบคุคล	ซึง่ตกลงกบ้ัจ้างงานเพ่ือรบัทำางาน
อันเป็นงานที่รับไปทำาที่บ้าน

“งานที่รับไปทำาที่บ้าน”	หมายความว่า	 งานที่ผู้จ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้	
ผู้รับงาน	ไปทำาที่บ้านเพื่อนำาไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองาน
อื่นที่กำาหนด	ในกฎกระทรวง

“ผูจ้า้งงาน”	หมายความว่า	ผูป้ระกอบกจิการซึง่ตกลงจา้งผูรั้บงานไปทำาทีบ่า้นให้ทำางาน	
ที่รับไปทำาที่บ้าน	ไม่ว่าตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผ่านตัวแทนหรือกระทำาในลักษณะผู้รับ
เหมาช่วง

“พนักงานตรวจแรงงาน”	หมายความว่า	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากข้าราชการส่วนกลาง	
ส่วนภูมิภาค	หรือ	ส่วนท้องถิ่น	 ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

3	www.senate.go.th
4	www.labour.go.th/th/doc/.../safety-explanation-2554
5	
อ้างถึงแล้วใน	4
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2. ก�รตกลงก�รจ้�งง�น	ทางผู้จ้างงานต้องจัดทำาเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำาที่บ้าน	
ตามที่กฎหมายกำาหนดเพื่อเป็นหลักฐานสำาหรับการรับงานของผู้รับงานไปทำาที่บ้านและพนักงาน
ตรวจแรงงาน

3. ก�รคุ้มครองเรื่องค่�ตอบแทนในง�นที่รับไปทำ�ที่บ้�น หากงานที่รับไปทำาที่บ้านมี
ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน	ให้ผู้จ้างงานกำาหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า
อัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการกำาหนด	 และต้อง
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

4. ก�รคุ้มครองเรื่องสุขภ�พคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น	ได้แก่	
4.1)	หา้มไม่ใหห้ญงิมคีรรภห์รอืเดก็อายุต่ำากวา่	 15	ปทีำางานทีม่ลีกัษณะทีอ่าจเปน็อันตราย	

ต่อสุขภาพและความปลอดภัย	
4.2)	ห้ามผู้จ้างงาน	จ้างงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยหรือคุณภาพ

ของส่ิงแวดล้อม	หรือจัดหาหรือส่งมอบอุปกรณ์	หรือสิ่งอื่นที่ใช้้ในการทำางานที่อาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้รับงานไป	ทำาที่บ้าน	บุคคลในบ้าน	ผู้มาติดต่อ	รวมทั้งชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง

	4.3)	ผู้้จ้างงานต้องแจ้งเตือนให้ผู้รับงานไปทำาที่บ้านทราบข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกดิข้ึนจากการใช้ว้ตัถดิุบ	 อุปกรณ	์และสิง่อืน่ท่ีใช้ในการทำางานตลอดจนวธิกีารในการปอ้งกนัแก้ไ้ข
อันตรายดังกล่าว

4.4)	จดัใหมี้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำางานท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานและ
เพียงพอแก่ผูร้บังานฯ	โดยผูร้บังานไปทำาทีบ่้านต้องใชอ้ปุกรณป์้องกนัความปลอดภยัในการทำางาน
ที่ผู้ว่าจ้างจัดให้

4.5)	 ให้้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล	 ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	และค่าทำาศพ	
ในกรณีที่ผู้รับงานไปทำาที่บ้านประสบอันตราย	 เจ็บป่วย	ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายเนื่องจาก
การใช้	 วัตถุดิบ	 อุปกรณ์	หรือสิ่งอื่นที่	 ในการทำางานที่ผู้จ้างงาน	จัดหา	หรือ	 ส่งมอบให้้	 หรือ
เน่ืองจากผู้จ้างงาน	 ไม่จัดให้	มีอุปกรณ์์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำางาน	หรือกรณีอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทำางาน	ณ	สถานที่ทำางาน	ทั้งนี้	การจ่ายค่ารักษาพยาบาล	ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ	และ
ค่าทำาศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และอัตรา	ที่กำาหนดในกฎกระทรวง

5. พ.ร.บ. เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงบประมาณและการทำากิจกรรม	 ได้แก่	
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๕6

	 ใน	2	มาตรา	
ได้แก่

มาตรา ๔๗	:	 เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพ้ืนที่	 โดยส่งเสริม
กระบวนการมส่ีวนร่วมตามความพรอ้ม	ความเหมาะสม	และความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่	
ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้
องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำาเนินงาน	และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

6	
อ้างถึงแล้วใน	3

กฎหม�ยและ�โย��ย �ี่เกี่ยวข้องกั�ก�รดูแลสุขภ�พกลุ่มแรงง���อกระ�� 11



พื้นที่	 โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน	
มาตรา ๑๘ (๙)	:	สนับสนุนและกำาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน	องค์กรเอกชนที่ไม่มี

วัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการแสวงหาผลกำาไร	ดำาเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ได้ตามความพร้อม	ความเหมาะสมและความต้องการโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา	๔๗

โดยการดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิรือ่งการจัดบรกิารสาธารณสขุ	ของกองทนุหลักประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ	พ.ศ.	2557	 เอกสารแนบท้ายภาคผนวก	1

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ12



ก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุข
ภาพและป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ	 เป็นความร่วมมือ
ระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบั
นโยบายและระดับปฏิบัติ	ซึ่งประกอบด้วย	
กระทรวงสาธารณสุข	 สำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	 สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น	และเครือข่าย	 (สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย	สมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบล	
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย)	
กระทรวงแรงงานและพฒันาสงัคม	และเครอืขา่ย
แรงงานนอกระบบ	 ร่วมทั้งองค์กรภาคประชา-
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ 
กลุ่มแรงงานนอกระบบ

2



1. เป้าหมาย

1.1 ระยะยาว แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ	 เข้าถึงบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ
1.2 ระยะกลาง แรงงานนอกระบบทุกกลุม่อาชีพ	ทีม่คีวามเสีย่งทางสขุภาพ	ไดร้บับริการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำางาน
1.3 ระยะสั้น แรงงานนอกระบบกลุ่มเสี่ยงที่สำาคัญ กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มแกะสลักหิน	กลุ่ม

แท็กซี่	 และคนเก็บขยะ	และซาเล้ง	 กลุ่มตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า	 ได้รับบริการส่งเสริม	
สุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำางาน และพิจารณาเพิ่มกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้ในพื้นที่ 
โดยเลือกอาชพีทีมี่ความเส่ียงสูง หรอืว่าเปน็อาชพีหลักของชุมชน หรอืมีจำานวนมาก และสอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด/ท้องถิ่นนั้นๆ

2. แนวทางการดำาเนินงาน

การดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ	จะนำาไปสู่เป้าหมาย	
การลดความเสีย่งทีจ่ะส่งผลตอ่ปญัหาสขุภาพของกลุม่อาชพีต่างๆ	ไดค้วามรู/้ข้อมูลทีค่วรรูห้รอืจำาเปน็	
เพื่อประกอบการดำาเนินงาน	ประกอบด้วย	3	ด้าน	ได้แก่

องคความรูเพื่อการสงเสริมสุขภาพ

ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ

อะไรคือสิ่งคุกคาม

อะไรคือความเสี่ยง

วิธีจัดการสิ่งคุกคาม

หรือความเสี่ยง

รูปแบบการจัดบริการ

เพื่อการปองกันหรือลดความเสี่ยง

2.1 สิง่คกุคามหรอืความเส่ียง  คือ	สิง่ทีส่ามารถกอ่ใหเ้กดิปัญหาสขุภาพได	้สิง่คกุคาม
มีอยู่รอบตัวเราทุกคน	ทั้งในที่ทำางานและในสิ่งแวดล้อม	แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ

1) ท�งก�ยภ�พ	ได้แก่	 เสียง	ความร้อน	รังสี	แสง	ความสั่นสะเทือน

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ14



2) ท�งเคมี	อันตรายเกิดจากการสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย	ซึ่งอาจอยู่ในรูปฝุ่นควัน	
ไอระเหย	ของเหลว	และของแข็ง

3) ท�งชีวภ�พ	ที่ทำาให้้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	อาจโดยการแพ้สารพิษ	 (toxins)	หรือ
การติดเชื้อ	ที่พบทั่วไป	ได้แก่	 เช้ือโรคต่างๆ	 เช่น	แบคทีเรีย	 ไวรัส	 เช้ือรา	หรือสัตว์	แมลงมีพิษ
ต่างๆ

4)  ส่ิงคกุค�มด้�นก�รยศ�สตร ์ เชน่	 ท่าทางในการทำางานทีไ่ม่ถกูตอ้ง	การทำางานดว้ย
ท่าทางซ้ำาๆ	 เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมกับสภาพคนทำางาน	เป็นต้น

5) สิ่งคุกค�มด้�นจิตวิทย�สังคม	อาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยทางตรงหรือทางอ้อม	
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่ิงคุกคามด้านนี้	 คือ	 ความรู ้สึก	 ความคิด	 อารมณ์์	 ได้แก่	 ภาวะเศรษฐกิจ	
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ความรู้สึกไม่มั่นคงและปลอดภัยในการทำางาน	เป็นต้น

• สารฆาแมลง

• แมงกานีส

• ตะกั่ว และอื่นๆ

• ทาทางในการทํางาน 

• ความหนกัเบาของงาน

• ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน

• อุปกรณการทํางาน ของมีคม

• อื่นๆ

• ความรอน แสง เสียง

• แรงสั่นสะเทือน

• รังสี และอื่นๆ

• แบคทีเรีย

• ไวรัส

• ปรสิต ฯลฯ

สิ่งคุกคาม

กายภาพ

ชีวภาพ
การยศาสตร

และอุบัติเหตุ

สารเคมี

ก�รส่งเสริมสุขภ�พและป้องกั�โรคจ�กก�รประกอ�อ�ชีพ กลุ่มแรงง���อกระ�� 15



2.2 วิธีการจัดการสิ่งคุกคามหรือความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ควบคุมที่แหล่งกำ�เนิด เป็นวิธีการที่ดีในการแก้ไขปัญหา	เนื่องจาก	 เป็นการแก้ที่ต้นเหตุ
อย่างแท้จริง	วิธีแก้ไขที่สิ่งคุกคามจึงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม
อย่างมากในการป้องกันโรคจากการทำางาน	เช่น
(1)	การไม่ใช้หรือกำาจัดสิ่งคุกคามนั้นไปเลย
(2)	 	การใช้สิ่งอื่นทดแทน	 โดยใช้สิ่งที่มีโอกาสก่อโรคน้อยกว่า

มาแทนท่ี	 เช่น	แร่ใยหิน	ทำาให้เกิดมะเร็งเย่ือหุ้มปอด	จึงใช้
ใยสังเคราะห์	 เป็นวัสดุทนไฟแทน

(3)	 	การลดปริมาณ	หรือลดความเขม้ขน้	(reduce)	ของสิง่คกุคาม
นั้นลง

ก�รควบคุมที่ท�งผ่�น การป้องกันไม่ให้สิ่งคุกคามสัมผัสกับคนทำางาน	หรือในบางกรณี
กเ็ปน็การทำาใหส้มัผสัตอ่สิง่คกุคามนอ้ยลง	โดยการแก้ไขทีท่างผา่น
ระหวา่งแหลง่กำาเนดิสิง่คุกคามกบัตวัคนทำางาน	ตวัอยา่งเชน่	กรณี
ของเครื่องจักรที่มีเสียงดัง	หากไม่สามารถทำาฝาครอบเครื่องจักร
ได้ดว้ยขอ้จำากดับางประการ	 เชน่	 เครือ่งจกัรมขีนาดใหญม่าก	 เรา
อาจแก้ไขที่ทางผ่านแทน	 โดยการเพ่ิมระยะห่างระหว่างคนกับ
เครื่องจักรหรือแยกห้องทำางานระหว่างคน	กับเครื่องจักร

ก�รป้องกันที่ตัวคน การป้องกันไม่ให้สิ่งคุกคามเข้าสู่ร่างกายคนทำางาน	 โดยแก้ไขที่
ตวัคน	ซึง่กท็ำาไดโ้ดยการใหค้นทำางานใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัสว่นบคุคล	
(personal protective equipment	หรือ	PPE)

2.3 แนวทางและขัน้ตอนการจดับรกิารเพือ่การส่งเสรมิสขุภาพปอ้งกันโรค
จากการประกอบอาชพี หรอื “จดัการบรกิารอาชวีนามยั” เชงิรกุ/เชงิรบั สำาหรบั
แรงงานนอกระบบ

การบริการด้านอาชีวอนามัย	หมายถึง	การจัดกิจกรรมงานอาชีวอนามัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและธำารงไว้ซ่ึงสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังทางร่างกาย	จิตใจ	และสังคมของผู้ประกอบอาชีพ	รวมท้ัง
การควบคมุป้องกันโรคภยัไขเ้จบ็อนัเกดิจากคนต้องสมัผสักบัสิง่ทีเ่ปน็พษิภัยจากการปฏบัิตงิาน	เชน่	
สภาพของสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติ	 ความร้อน	 แสง	 เสียง	 การสั่นสะเทือน	 ฝุ่นละออง	 แก็สพิษ	
ไอระเหยควันไอ	 เครื่องจักร	 เครื่องมือที่ไม่ปลอดภัย	 เป็นต้น

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ16



ก�รจัดบริก�รอ�ชีวอน�มัยขั้นพื้นฐ�น  
ส�ม�รถแบ่งได้ต�มลักษณะของกิจกรรมได้ดังนี้

ก�รจัดบริก�รเชิงรุก	หมายถึง	กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ
แรงงานนอกระบบทีด่ำาเนนิการในชมุชน	เชน่	การสำารวจขอ้มลูกลุม่แรงงาน	การประเมนิความเสีย่ง
จากการทำางาน	การอบรมให้ความรู้	การจัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน	ฯลฯ	ซึ่งสามารถดำาเนิน
การได้โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบผ่านกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย	
(อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน	:	 อสอช.)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข

ก�รจัดบริก�รเชิงรับ	หมายถึง	กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับแรงงาน
นอกระบบที่ดำาเนินการในที่ตั้งในหน่วยบริการสาธารณสุข	 เช่น	การซักประวัติและการคัดกรองโรค
จากการทำางาน	การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้	การจดัทำารายงานโรค	หรอืแมแ้ตก่ารฟืน้ฟสุูขภาพ	ปกติ
กิจกรรมนี้จะดำาเนินการโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

รูปแบบก�รจัดบริก�รอ�ชีวอน�มัย เชิงรุก/เชิงรับ สำ�หรับแรงง�นนอกระบบ

เครื่องมอืที่ใช :

แบบสาํรวจและ

จดัทาํทะเบยีน

กลุมอาชพี

จดัทาํขอมูลความเสี่ยงจาก

การประกอบอาชพีและขึ้น

ทะเบยีนแรงงานนอกระบบ

การคนหาอนัตราย

และประเมนิ

ความเสี่ยง

วางแผนการจดัการความ

เสี่ยงของแตละกลุมอาชพี

การจดัการและ

แกปญหาความเสี่ยง 

ใหคาํแนะนาํ 

อบรมใหความรู

การตดิตามและ

ประเมนิผล

การจัดบริการเชิงรับ

เครื่องมอืที่ใช: 

แนวทางการซกัประวตัิ

และคดักรองโรคอยางงาย

เครื่องมอืที่ใช: 

แนวทางการใหรหสั

โรคจากการทาํงาน

การจัดบริการเชิงรุก

เครื่องมอืที่ใช :

แบบประเมนิ

ความเสี่ยง

อยางงาย

เครื่องมอืที่ใช :

แบบจดัทาํ

แผนงาน/โครงการ เครื่องมอืที่ใช: 

แนวทางและกจิกรรม (Package) 

การสรางเสรมิสขุภาพและ

ปองกนัโรคจากการทาํงาน

ซกัประวตัแิละ

คดักรองโรค

จากการทาํงาน

การใหการ

รกัษาพยาบาล

เบื้องตน

เฝาระวงั สอบสวน 

และจดัทาํรายงาน

ฟนฟู สภาพ 

การดำาเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ	ในระยะเริ่มต้น	 ได้กำาหนดกลุ่ม
เป้าหมายท่ีควรพิจารณาให้ความสำาคัญในเบ้ืองต้นใน	5	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มเกษตรกร	กลุ่มแกะสลักหิน	
กลุ่มแท็กซี่	 และคนเก็บขยะและซาเล้ง	กลุ่มตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า	ที่มีความเสี่ยงสูงและ

ก�รส่งเสริมสุขภ�พและป้องกั�โรคจ�กก�รประกอ�อ�ชีพ กลุ่มแรงง���อกระ�� 17



มจีำานวนมาก	เพือ่พฒันากระบวนการสง่เสริมปอ้งกนัโรคทีมุ่ง่เนน้การดแูลและจดัการความเสีย่งดว้ย
ตนเอง	 (Self Care)	 โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/วิธีการทำางาน	ปรับสภาพแวดล้อม	รวมทั้ง
อุปกรณ์	 เครื่องมือในการทำางานให้เอื้อต่อการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพ

คว�มเสี่ยงหรือสิ่งคุกค�มที่อ�จส่งผลต่อสุขภ�พ 
แยกต�มกลุ่มอ�ชีพ

กลุ่มอ�ชีพ คว�มเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภ�พ

1.	เกษตรกร	(เพาะปลูก) การสัมผัสสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	วิธีการใช้การเก็บ	
การทิ้ง	สารเคมีที่ไม่ถูกต้องส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

2.	แรงงานแกะสลักหิน การสัมผัสฝุ่นหิน	ท่าทางการทำางาน
อุปกรณ์/เครื่องมือ

3.	 	ผู้ประกอบอาชีพเก็บ	
คัดแยก	และรีไซเคิลขยะ

เชื้อโรค	กลิ่น	แพ้สารเคมี	ของมีคมบาดทิ่มแทง
โลหะหนัก	 เช่น	ปรอท	แคดเมียม	ตะกั่ว

4.	 	กลุ่มอาชีพขับรถโดยสาร
สาธารณะ	

วัณโรคและไข้หวัดใหญ่	คุณภาพอากาศในรถ
ท่าทางการทำางาน	การกลั้นปัสสาวะ

5.	ตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ฝุ่นฝ้าย/ภูมิแพ้	ท่าทางการทำางาน	สภาพแวดล้อม	
เช่น	แสง	อุปกรณ์ไฟฟ้า

ทางการหายใจ ทางผวิหนงั

ทางการกนิ

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ18



รูปแบบชุดสิทธิประโยชน์เพื่อก�รส่งเสริมป้องกันโรคแยกต�มคว�มเสี่ยงของกลุ่มอ�ชีพ

กิจกรรมก�รให้บริก�ร
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ฑ
์จ�
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้�

1.		สำารวจสภาพแวดล้อมและสภาพ
การทำางาน	(เสี่ยงมาก/น้อยฯ)

     

2.		ตรวจสภาพแวดล้อม	การทำางาน	
(ใช้อุปกรณ์)

- -    

3.		คัดกรองความเสี่ยง 
โดยใช้แบบสอบถาม	

     

4.		กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน 
เพื่อลดความเสี่ยงหรือ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม**

     

5.		ตรวจร่างกายทั่วไป	 เช่น	  
วัดความผิดปกติ	ผิวหนัง	  
ช่องท้อง	ตา	ฯลฯ	

     

6.  ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 
ในรายที่จำาเป็น	 เช่น	สมรรถภาพ

การได้ยิน	สมรรถภาพปอด	ตรวจ

ปริมาณสารพิษในเลือด/ปัสสาวะฯ 

-  -   -

**รูปแบบ/วิธีการลดความเสี่ยงแต่ละประเภทที่กำาหนดในคู่มือฯ
•	ขยะและซาเล้ง	 1-ขยะทั่วไป	 2-ขยะอิเลคทรอนิค	 •	กิจกรรมที่	5-6	จัดบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ

องค์ความรู้เก่ียวกับการการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพหรือทางการสาธารณสุข
เรียกว่า	“ก�รจัดบริก�รอ�ชีวอน�มัย”	รายกลุ่มอาชีพหรือตามความเสี่ยง	ศึกษาได้จากเอกสาร
ชุดความรู้การจัดบริการอาชีวอนมัยสำาหรับบุคคลากรสาธารณสุขและพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบ
งานสาธารณสุข	สำานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในการทำางาน	กรมควบคุมโรค	
กระทรวงสาธารณสุข

ก�รส่งเสริมสุขภ�พและป้องกั�โรคจ�กก�รประกอ�อ�ชีพ กลุ่มแรงง���อกระ�� 19





บทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค กลุ่มแรงงานนอกระบบ

จากกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน
สุขภาพและรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นอกระบบ	บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะพิจารณา
ถึงบทบาทภารกิจในการดำาเนินงาน
ภายใต้เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจาก
การประกอบอาชีพ	กับกลุ่มวัย
แรงงาน	ที่เป็นกลุ่มแรงงาน
นอกระบบในพื้นที่ได้	ดังนี้

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
กลุ่มแรงงานนอกระบบ
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1.	จัดทำาประชาคมตำาบลโดยกำาหนดให้มีผู้แทนกลุ่มแรงงานนอกระบบทุกอาชีพ	 เข้าร่วม
กระบวนการจัดทำาประชาคมหมู่บ้าน/ตำาบล	หรือถ้าเห็นความสำาคัญของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ในตำาบลซึง่เปน็กลุม่ทีม่จีำานวนประชากรมากทีส่ดุ	กส็ามารถจะจดัทำาประชาคมกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบในทุกมิติ	ที่มีความชัดเจนและ
ละเอียดเพิม่มากขึน้	สำาหรบัใช้ในการวางแผนพฒันาตำาบลและแผนพฒันาสขุภาพชมุชนทีค่รอบคลมุ
มิติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อมในการทำางาน

2.	จดัทำาแผนพฒันาสุขภาพชมุชนทีบู่รณาการหรือเชือ่มโยงกบัการจดัการความเสีย่งท่ีมุง่เนน้
การป้องกันดูแลตนเอง	(Self–Care)	ที่จะส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่

3.	จัดทำาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ	และแผนการส่งเสริมปอ้งกนัโรคจากการประกอบอาชพีกลุม่แรงงานนอกระบบใน
พื้นที่	 และรวมถึงใช้ในการประสานการดำาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	การสร้างหลักประกัน
ทางสงัคม	เชน่	การประกนัสงัคมตามมาตรา	๔๐	พระราชบญัญตัปิระกนัสังคม	(ฉบับปรบัปรงุแก้ไข)	
พุทธศักราช	๒๕๕๘	หรือการสร้างหลักประกันยามชราภาพและการสร้างวินัยการออม	 ตาม	
พระราชบญัญตักิองทนุการออมแหง่ชาต	ิพทุธศกัราช	๒๕๕๗	หรอืการคุม้ครองผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น	
ตาม	พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	พุทธศักราช	๒๕๕๓	เป็นต้น

4.	สนบัสนนุการรวมกลุม่แรงงานนอกระบบ	ทีส่นใจจะรว่มกนัดำาเนนิกจิกรรมสง่เสรมิปอ้งกัน
โรคหรือทำากิจกรรมอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้

5.	ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลท่ีจำาเป็นต่อการส่งเสริมป้องกันโรคและบทบาทขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่	 ในการสนบัสนนุและใหบ้ริการดา้นสขุภาพภายใต้ระเบยีบหลกัเกณฑ	์กองทนุ
หลักประกันสุขภาพฯ	และตาม	พระราชบัญญัติกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ.	๒๕๔๒

6.	ใหก้ารสนบัสนนุการพฒันาอาสาสมคัรอาชีวอนามยัชุมชน	 (อสอช.)	และการนเิทศติดตาม
การดำาเนินงาน

7.	สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมป้องกันโรคเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทำางานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการเกิดโรค

8.	นิเทศ	 ติดตามการดำาเนินงานตาม	ร่วมกับอาสาสมัครอาชีวอนามัย	และ/หรือเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	และ/หรือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

แนวทางการดำาเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์/ความคาดหวังของกองทุนฯ	แนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ	เพื่อการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ	สามารถดำาเนินการได้	4	แนวทาง	ได้แก่

(1)	สนับสนุนการดำาเนินงานผ่านหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูม	ิคือโรงพยาบาลส่งเสริม	

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ22



สุขภาพตำาบล	(รพสต.)	และโรงพยาบาลชุมชน	(รพช.)
(2)	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำาเนินการเองตามศักยภาพและความเหมาะสมกับ

บริบทของแต่ละพื้นที่
(3)	สนับสนุนผ่านกลุ่ม/องค์กรแรงงานนอกระบบในพื้นที่
(4)	สนบัสนนุผา่นองคก์รภาคประชาสงัคมทีม่บีทบาทและศกัยภาพในการสรา้งเสรมิสขุภาพ

กลุ่มแรงงานนอกระบบ

หลกัการสนบัสนนุหรอืดำาเนนิงานตามแนวทางดงักลา่ว	ควรพจิารณาถงึ	4	หลกัการ	
ได้แก่

(1)	ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
(2)	 เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนสุขภาพตำาบล	และเป็นการดำาเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนา

นวัตกรรมชุมชน
(3)	มีกระบวนการประชาคมตำาบลหรือประชาคมกลุ่มอาชีพ
(4)	สอดคล้องกับนโยบายการดำาเนินงานด้านสุขภาพของจังหวัด/ประเทศ

วิธีการสนับสนุนการดำาเนินงาน :
จัดทำาเป็นโครงการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ	กลุ่มแรงงานนอกระบบ	และ

เสนอเพือ่พจิารณาตามขัน้ตอนวธิกีารในคูม่อืแนวทางการบรหิารกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั
ท้องถิ่นหรือพื้นที่	ดังตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ	การส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ

โดยพิจารณาถึงกรอบเวลาในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ	และการพิจารณาโครงการตาม
คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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กรอบเวลาสำาหรับการดำาเนินงานกองทุนฯ ในรอบ 1 ปี

 ประชาคม/ระดมความเหน็  เสนอแผนงาน/โครงการ ตอ กก.กองทนุ  ตดิตาม ประเมนิ

 พฒันาแผนงาน/โครงการ  พจิารณา/อนมุตัิ  ดาํเนนิงานตามแผน  สรปุประเมนิผล

มคี. เมย. พค. มยิ. กค. พย. กพ.

i   ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมเพื่อก�รส่งเสริมป้องกันโรค
จ�กก�รประกอบอ�ชีพ
ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์ของการดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรอืพืน้ที	่ทีต่อ้งพฒันาและบรหิารกองทนุอย่างมสีว่นร่วม	และสามารถแกป้ญัหาสร้างความเขม้แขง็
ให้กบัภาคใีนพืน้ทีใ่ห้ได้มากทีส่ดุ	กลุม่เปา้หมายแรงงานนอกระบบเป็นกลุม่เปา้หมายใหญก่ลุ่มหนึง่	
ที่ต้องได้รับการดูแลและการสนับสนุนจากกองทุนฯ	ดังนั้นการสนับสนุนจะเกิดผลการพัฒนาที่ตรง
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด	จึงควรดำาเนินการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ครบวงจร	และ
สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่แต่ละควรได้รับ	ตามขั้นตอนการดำาเนินงาน	ดังต่อไปนี้

ขั้นตอน

การดําเนนิงาน

การจัดทําฐานขอมูล/สงเสริมการรวมกลุม

และพัฒนาปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

การติดตาม ประเมินผล

กระบวนการทํางาน

การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและกลไก

การทํางานระดับชุมชน

สนับสนนุการจัดการ

ความเสี่ยงโดยทองถิ่น

และกลุมแรงงานนอกระบบ

การประเมิน-วิเคราะห

คัดกรองความเสี่ยง

แผนการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 ก�รสำ�รวจข้อมูลพื้นฐ�นแรงง�นนอกระบบและส่งเสริมก�รรวมกลุ่ม
เนื่องจากกลุ่มแรงงานนอกระบบมีความหลากหลาย	และปรับเปลี่ยนอาชีพตามฤดูกาลและ

สภาพการจ้างงาน	ที่ส่งผลต่อสถานที่การทำางาน	ซึ่งเป็นข้อจำากัดหนึ่งของการจำาแนกและระบุถึง

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ24



ประชากรวัยทำางานในพื้นที่ว่า	มีใครบ้าง	จำานวนเท่าไร	ประกอบอาชีพอะไร	สถานที่ทำางานอยู่ใน
พืน้ทีห่รอืนอกพืน้ที	่ถงึแมว้า่จะมกีารจดัทำาขอ้มลูกลุ่มอาชพีในตำาบลของหนว่ยงานตา่งๆ	แตข้่อมลู
ดังกล่าวจะใช้ตามบริบทของหน่วยงานและบางส่วนก็ซ้ำาซ้อนกัน	ทำาให้ไม่รู้ถึงจำานวนแรงงาน
นอกระบบที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่	 จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลพื้นฐานของแรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่	ที่เป็นฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพ่ือใช้ในการดำาเนินงานส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชพี	รวมทัง้การสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติดา้นอืน่ๆ	ทีเ่ปน็แนวนโยบาย
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เองและหนว่ยงานภาครฐัท่ีเข้ามาเชือ่มประสานการทำางานผา่นองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นตอนการสำารวจข้อมูลพื้นฐานแรงงานนอกระบบในพื้นที่	 จึงมีความสำาคัญ
อยา่งยิง่ตอ่การสง่เสรมิปอ้งกนัโรคจากการประกอบอาชีพ	 (แนวทางการสำารวจขอ้มลูพ้ืนฐานกลุม่อยู่
ในเอกสารภาคผนวก 2)

ก�รสง่เสรมิก�รรวมกลุ่ม  เพ่ือให้การสง่เสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรคจากการประกอบอาชพี	
เกิดผลเชิงประสิทธิภาพ	 เงื่อนไขการรวมกลุ่มเพ่ือการจัดการความเสี่ยงและการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการทำางานให้เอื้อต่อการทำางาน	มาตรการกลุ่มจะช่วยให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์	
เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงร่วมกัน	 โดยเฉพาะในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
ทีต่อ้งการเครือ่งมอืหรอืกลไกทีค่อยกระตุน้เตือนอยา่งตอ่เนือ่งความเคยชินและความตระหนกัในเรือ่ง
สุขภาพความปลอดภัย	จะมีความสำาคัญน้อยกว่าการมิติเรื่องรายได้	 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตน
ต่อเนือ่ง	 ในขณะเดยีวกนักลุม่ยังเปน็เครือ่งมือหนึง่ในการสรา้งจงูใจในการปฏบิตัตินใหเ้ปน็ตวัอยา่ง
ของกลุ่มหรือชุมชน

รวมกลมุโดย

ใชฐานประเภทอาชพี

รวมกลมุโดยใชฐาน

พื้นที่หรอืชมุชน

รวมกลมุโดยใชฐาน

ความเสี่ยง เชน

ปวดเมื่อยกลามเนื้อ

ภูมแิพเนื่องจาก

ฝุนฝาย

รูปแบบการรวมกลุ่มเพื่อการทำากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กอง�ุ�หลักประกั�สุขภ�พใ�ระดั��้องถิ่�กั�ก�รส่งเสริมสุขภ�พและป้องกั�โรค กลุ่มแรงง���อกระ�� 25



แนวท�งก�รสนับสนุนโครงก�รในรูปของกลุ่ม
เกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนโครงการฯ	ในรูปแบบกลุ่ม
(1)	มรีวมตัวกนัอย่างนอ้ยไมน่อ้ยกวา่	10	คน	โดยใช้ฐานการรวมตัวในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่

ก็ได้	และรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า	6	เดือน
(2)	สมาชิกกลุ่มต้องขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3)	มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการดำาเนินงานที่ชัดเจน	 โดยเฉพาะเรื่องของส่งเสริม	

สุขภาพและป้องกันโรคจากการทำางาน
(4)	มีข้อมูลกลุ่มในเรื่องฐานสมาชิก	การประกอบอาชีพ	ปัญหาด้านสุขภาพระดับบุคคลและ

ภาพรวมของกลุ่ม	พร้อมสาเหตุและข้อมูลความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
(5)	ผูน้ำากลุม่เปน็ทีรู่จ้กัและไดร้บัการยอมรบัจากชุมชนและมกีารทำากจิกรรมรว่มกบักลุม่อย่าง

ต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 2 ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรและอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข
ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัปญัหาสาเหตแุละแนวทางการปอ้งกนัเพือ่ลดความเสีย่ง	โดยการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมและ
สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ถูกต้อง	และเป็นกลไกในการสนับสนุนการทำางานร่วมกับกลุ่มและ
ชุมชน	ที่มีความพ้ืนฐานในการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อการดูแลป้องกันตนเองและ
สมาชิกกลุ่มอย่างถูกวิธี	 รวมถึงเป็นกลไกในการสำารวจข้อมูลพื้นฐานแรงงานนอกระบบในพื้นที่	
ดังรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หลกัสตูรการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุข  เพือ่ยกระดบัใหเ้ปน็อาสาสมคัรเชีย่วชาญดา้นการส่งเสรมิ
ปอ้งกนัโรคจากการประกอบอาชพี หรอืเรยีกอกีช่ือหนึง่วา่ อาสาสมคัรอาชีวอนามยัชุมชน (อสอช.) 
ในเอกสารภาคผนวกที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ก�รประเมิน วิเคร�ะห์ และคัดกรองคว�มเสี่ยง
ดำาเนินการได้โดย	2	แนวทาง	คือ	 (1)	 ใช้อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน	และ	 (2)	การ

คดักรองโรคจากการประกอบอาชีพโดยเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลหรอืหนว่ยบรกิาร
สขุภาพระดับปฐมภมู	ิโดยมวัีตถปุระสงคเ์พ่ือให้เกดิความเขา้ใจในสถานการณปั์ญหาและความเส่ียง
ในการทำางานแตล่ะประเภทอาชพี	ทีม่ทีัง้ขัน้ตอนการทำางานและความเสีย่งในแตล่ะขัน้ตอนแตกตา่ง
กนัตามประเภทอาชพีทัง้ดา้นวิธกีารทำางาน	วสัดอุุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ	และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน	โดยมีรูปแบบการประเมิน	วิเคราะห์	หรือคัดกรองความเสี่ยงได้	2	แนวทาง	ได้แก่

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ26



ก�รประเมิน วิเคร�ะห์ และคัดกรองคว�มเสี่ยง

แฟมประวตัแิละ

ใหยาตามอาการ

และใหคาํแนะนาํ

การคดักรอง และ

ประเมนิความเสี่ยงโดย

บคุลากรสาธารณสขุ

การสาํรวจและประเมนิ

ความเสี่ยงโดยอาสาสมคัร

อาชวีอนามยัชมุชนหรอื

ผูนาํแรงงานที่ผานการ

พฒันาศกัยภาพ

การมสีวนรวมของ

กลุมอาชพีนาํไปสู

ความเขาใจและ

ตระหนกัถงึความเสี่ยง

ที่เกดิขึ้นกบัตนเองใน

ระหวางทาํงาน 

ซึ่งจะนาํไปสูการ

วางแผนจดัการ

ความเสี่ยง ตนเอง

และกลุมรวมกนัได
การจดัทาํแผนงาน/โครงการ

เพื่อการสงเสรมิสขุภาพปองกนัโรค 

ระดบัตนเอง ระดบักลุม หรอืระดบัพื้นที่

การพจิารณาอนมุตัิ

ไมผาน นาํไปปรบัปรงุ ผาน ดาํเนนิการตอ

แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการคัดกรองกลุ่ม ดังรายละเอียดเอกสารภาคผนวก 4

ขั้นตอนที่ 4 ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
การดำาเนินงานตามข้อเสนอโครงการ	ดังที่แนบตัวอย่างเบื้องต้นในภาคผนวก	โดยผ่านการ

รวมกลุ่ม	หรือ	สนับสนุนตรงไปที่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	หรือโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำาเนินการเอง	ตามแนวทางคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี	และแนวปฏิบัติสำาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือกลุ่มวัยทำางาน	ตามแนวทางคู่มือฉบับน้ี
หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่	
ควรมรีะบบสนบัสนนุในดา้นวชิาการและขอ้มลู	ทีจ่ำาเปน็ตอ่การดำาเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค	์
การสนบัสนนุดา้นวชิาการและขอ้มลู	รวมถึงการเสรมิศกัยภาพกลไกและกระบวนการทำางาน	องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานหน่วยงานทางวิชาการที่อยู่ในพื้นที่	 ได้แก่

•	เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลชมุชน/โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล	ทีผ่า่นการพฒันาศกัยภาพ
หรือจบการศึกษาด้านอาชีวอนามัยมาโดยตรง

•	สถาบนั/หนว่ยวชิาการ	 เชน่	สำานกัโรคปอ้งกนัควบคมุโรคเขตพืน้ที	่สถาบนัการศกึษา	เชน่	
คณะแพทย์ศาสตร์	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย	 วิทยาลัยการพยาบาล	ซึ่งมีอาจารย์ที่
เชี่ยวชาญ	และจัดการเรียนการสอน	รวมถึงทำางานวิจัยด้านนี้จำานวนมาก
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•	คลินิกโรคจากการทำางาน	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	ปัจจุบันมีอยู่เกือบทุกจังหวัด
•	ศูนย์ความปลอดภัย	หรือฝ่ายส่งเสริมความปลอดภัยฯ	สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัด
•	และรวมถึงผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในชุมชน/ท้องถิ่นหรือข้าราชการเกษียณอายุ	 ที่มีศักยภาพ

และพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนที่ 5 ก�รติดต�มประเมินผล
เพื่อให้มีการดำาเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์	 และผลงานที่กำาหนด	รวมทั้งเป็นการ

เสริมสร้างและกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการทำางาน	และปรับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการทำางานของตนเอง	กลุ่มหรือครอบครัว	แนวทางการติดตามประเมินผลระหว่างดำาเนินการ
โครงการ	ที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพต่อโครงการและกลุ่มแรงงานนอกระบบ	และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ	มกีารสรปุประเมนิผลรวม	โดยอาจจะมผีูเ้ชีย่วชาญหรอือาจารยจ์ากสถาบนัการศกึษาหรอื
หน่วยงานทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข	เข้ามาร่วมในกระบวนการเพื่อให้การประเมินผล
มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนที่ตอบวัตถุประสงค์และผลงานที่กำาหนด	 (Output)	และการเกิดผลลัพธ์/
ผลกระทบในด้านการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม	หรือวิธีการทำางาน	หรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพือ่ความปลอดภยัในการทำางานทีส่ง่ผลต่อสขุภาพทีด่ขีึน้	 (Health Outcome)	ซึง่ตอ้งอาศยัความ
รู้เชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมมาช่วยในการประเมินผลที่เกิดขึ้น

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ28



กรอบก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รภ� พรวม

การตดิตามประเมนิผล

โดยกลไกคณะทาํงาน 

และอาสาสมคัรอาชวีอนามยั

ก
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ส
รุป

ป
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เม
ิน
ผล
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าพ

รว
ม
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ื่อ
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ิ้น
โค
รง
ก
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การเสรมิสรางแรงจูงใจ

ในระหวางกระบวนการ

ตดิตามประเมนิผล

จดักลุมโครงการตามประเภท

อาชพี ความเสี่ยง หรอืเชงิพื้นที่ 

และใชแบบประเมนิผลตาม วตัถปุระสงค 

กระบวนการ และผลงานที่กาํหนด

บคุคลหรอืกลุมหรือสถานที่ทาํงาน 

ตวัอยาง ที่ปรบัวธิกีารทาํงาน 

ปรบัสภาพแวดลอม 

และมกีารดาํเนนิการอยางตอเนื่อง

สนบัสนนุใหอาสาสมคัรอาชวีอนามยัชมุชน

มกีารตดิตามและดูการปรบัเปลี่ยนวธิกีาร/

พฤตกิรรมการทาํงาน วามคีวามตอเนื่อง 

และสามารถลดความเสี่ยงดานสขุภาพ

อยางเปนรูปธรรม โดยมแีบบประเมนิ

รายบคุคล/รายกลุมและการเสรมิแรงจูงใจ

ดูการพฒันาวธิกีารทาํงานใหมๆ หรอืการ 

พฒันาอปุกรณ ที่ใชภูมปิญญาทองถิ่น

มาใชแทน หรอืชวยเสรมิการทาํงานเพื่อ

ลดความเสี่ยงจากอบุตัเิหต ุการสมัผสั

สารเคม ีหรอื ฝุน การปรบัปรงุทาทาง

การทาํงาน ฯลฯ

ส�ระสำ�คัญของเนื้อห�หรือประเด็นในก�รติดต�มประเมินผล	ประกอบด้วย
1.	ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	กิจกรรมหรือกระบวนการทำางาน	และผลที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้นตามข้อเสนอโครงการ
2.	ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการของกลุ่มหรือคณะกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบ

โครงการทั้งด้าน	การประสานงาน	การดำาเนินกิจกรรม	การเงิน	และการรายงาน
3.	การเกิดนวตกรรมใหม่ท่ีนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการทำางาน	และการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	ที่ส่งผลต่อการลดความเสี่ยงทางสุขภาพ	ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการจัดการกลุ่ม
ที่เป็นมาตรการสำาคัญในการกระตุ้นหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานที่ดีข้ึนหรือสม่ำาเสมอ	การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการทำางานโดยใช้
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	หรอืการประสานความรว่มมอืและการบูรณาการทัง้งบประมาณ	คน	และความรู	้
เข้ามาสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน	 จนบรรลุความสำาเร็จและเกินความ
คาดหวังที่กำาหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ

4.	ศักยภาพของผู้นำา	อาสาสมัคร	หรือกลุ่มที่เพิ่มขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
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สม่ำาเสมอและขยายผลไปยงัแรงงานนอกระบบอืน่ๆ	ทัง้ในระดบับคุคล	ครอบครัว	และกลุม่อาชพีอืน่
ในชุมชน

5.	การสร้างเครือขา่ยความรว่มมอืในการทำางานรว่มกนัในระดบัตำาบล	ทีอ่าจจะประกอบด้วย	
กลุ่มแรงงานนอกระบบอาชีพอ่ืนๆ	ในท้องถิ่น	 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อาสาสมัคร
เกษตรกรหมู่บ้าน	อาสาสมัครแรงงาน	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	หรือรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่	
เชน่	ชา่งชุมชน	ซึง่แสดงถงึความต่อเนือ่ง	 ย่ังยืนและการบรูณาการการทำางานรว่มกนัของหลายภาค
ส่วนร่วมกัน

แนวทาง/แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล เอกสารภาคผนวกที่ 5

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ30



เป�้หม�ยก�รดำ�เนนิง�นต�มกจิกรรมหรอืโครงก�ร 
จะมุ่งเป้�หม�ย  เพื่อการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ความปลอดภยัในการทำางาน โดยการปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมการทำางานให้ถูก
วิธ ีการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน การพฒันานวตักรรม
ใหม่ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	
และการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักเพื่อการป้องกันดูแล
ตนเอง/กลุ่มโดยอาสาสมัครอาชีวอนามัย
ชุมชน  (อสอช.)  โดยให้ความสำาคัญกับกลุ่ม
เป้าหมายโดยตรงมากกว่าการรณรงค์โดยท่ัวไป	ซ่ึง
อาจจะเป็นทั้งลักษณะโครงการเชิงเดี่ยวหรือโครงการ
ที่เป็นชุดกิจกรรม	(Package)	ที่มีความต่อเนื่องทั้งในส่วนที่
ขอสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่	 กิจกรรมที่เป็นการ
ดแูลและจดัการความเสีย่งดว้ยตนเองและกลุม่	หรอืรวมทัง้กจิกรรมทีส่ามารถประสานการสนบัสนนุ
จากหนว่ยงานอืน่ๆ	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานสง่เสริมปอ้งกนัโรคจากการประกอบอาชีพ	เปน็การดำาเนนิ
งานทีเ่หน็ภาพรวมของการลดความเสีย่งท้ังในระดบับคุคล	ระดบักลุ่ม/ชุมชน	และรวมถึงการมรีะบบ
สนับสนุนที่จะช่วยให้เกิดการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรม	ดังตัวอย่างโครงการต่อไปนี้

ตัวอย่างกิจกรรม 
หรือโครงการ
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4.1 ตัวอย่างโครงการที่เสนอโดยกลุ่มแรงงานนอกระบบ

ตัวอย่างที่ 1

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องโรคจากการทำางาน 
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

1. คว�มเป็นม�และสภ�พปัญห�
ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่สำาคัญประการหนึ่งของแรงงานในชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน	ที่ไม่ค่อยได้รับการตระหนักถึงความสำาคัญเท่าที่ควร	แม้แต่ตัวของ
ผู้ประกอบอาชีพเอง	ทั้งนี้เพราะไม่เห็นอันตรายถึงชีวิตในทันทีทันใด	การเจ็บป่วยจากการทำางาน
โดยตรงหรือการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทำางาน	สามารถพบได้ทุกระบบของร่างกาย	โดยข้ึน
อยู่กับลักษณะและความเสี่ยงต่างๆ	ในการทำางาน	ซึ่งปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
ทำางานอย่างเร่งรัด	และใช้เวลายาวนานเพื่อเพิ่มผลผลิต	ทำางานในท่าเดียวนานๆ	จากการทำางาน
ที่ไม่มีกำาหนดที่แน่นอน	ทำาให้มีผลสืบเนื่องต่อปัญหาสุขภาพตามมาได้	 เช่น	 รับประทานอาหารไม่
ตรงเวลา	ทำาให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร	ขาดการออกกำาลังกาย	ทำาให้ร่างกายเกิดความเม่ือยล้า	
ระยะเวลาการทำางานทีย่าวนานเกนิไป	ทำาใหพั้กผอ่นไมเ่พียงพอ	 เป็นผลเสยีตอ่สภาวะรา่งกายและ
อารมณ์มีผลกระทบถึงความสัมพันธ์และความอบอุ่นของครอบครัว	การที่ต้องนั่งทำางานหรือยู่ใน
อิริยาบถเดียวเป็นเวลานานๆ	ทำาให้เกิดปัญหาในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	ปวดแขน	 เมื่อยแขน	
ปวดขา	ปวดหลัง	ปวดเอว	 รวมทั้งมีอาการแพ้สารเคมี	 เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง	มีผื่นคัน	
ระคายเคืองดวงตา	แสบตาน้ำาตาไหล	และอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ	จากฝุ่น	จากข้อมูล
ของ…(หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง/การสำารวจ)…	พบว่ามีประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน	จำานวน…คน	ซึ่งผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้	มีความเสี่ยงและมีอันตราย
ต่อสุขภาพ	ไม่มีโอกาสเข้าถึงกองทุนประกันสังคมและบริการอื่นๆ	ของรัฐ	 เมื่อมีการเจ็บป่วยที่เกิด
จากงานหรือเกี่ยวเนื่องจากการทำางานแล้วเข้ารับการรักษาพยาบาล	ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง	ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาสุขภาพของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพ้ืนบ้านที่เกิดขึ้น	 เป็นปัญหาที่
สามารถปอ้งกนัไดห้ากผูป้ฏบิตังิานมกีารดแูลตนเองทีเ่หมาะสมเพ่ือปอ้งกนัโรคทีเ่กดิจากการทำางาน
หรือเกี่ยวเนื่องจากการทำางาน	ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องโรคจากการทำางาน

2. วัตถุประสงค์
2.1	เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
2.2	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม	ได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง

ในการทำางานในขั้นตอนการการตัดเย็บเสื้อผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า	ร่วมกัน
2.3	สนบัสนนุการปรบัสภาพแวดล้อมในครอบครัวและสถานทีท่ำางานกลุ่มและการจดัการดา้น

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ32



อปุกรณ์เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งจากอบุตัเิหตหุรอืผลกระทบต่อสายตา	หรอืระบบทางเดนิหายใจหรอื
การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

3. กลุ่มเป้�หม�ย
แรงงานนอกระบบทีร่วมกลุม่ประกอบอาชพีแปรรปูผลติภณัฑจ์ากผ้าทอ	จำานวน	3	กลุม่	จาก	

3	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่บ้านป่าคา	หมู่บ้านป่าไม้แดง	และหมู่บ้านหนองเงือก

4. วิธีดำ�เนินก�ร
4.1	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์	 โดยประสานการ

สนับสนุนความรู้จากเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	และผู้นำาแรงงานนอกระบบท่ีมีความรู้
และเป็นอาสาสมัครอาชีวอนามัย

4.2	พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุหรอืผูน้ำากลุ่มแรงงานนอกระบบ	ให้เปน็กลไกการ
เฝา้ระวงั	ตดิตาม	และสือ่สาร	กระตุน้และสร้างแรงจงูใจให้เกดิการปรับเปล่ียนวธิกีารทำางานและการ
จัดสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ	ต่อเนื่อง

4.3	 จัดกิจกรรมสำารวจหรือประเมินความเส่ียงและสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยใช้เคร่ืองมือ
การประเมนิความเสีย่งอยา่งงา่ย	โดยให้สมาชิกกลุ่มทกุคนไดล้งมอืปฏบิตัร่ิวมกนั	โดยใช้ความรูแ้ละ
เครื่องมือจากการเรียนรู้ในกิจกรรมที่	 1

4.4	วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำาแผนการจัดการความเสี่ยงร่วมกันในกลุ่ม
-	การปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำางานที่มีความเสี่ยง
-	การจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีช่วยลดฝุ่น	การจัดการวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นระเบียบ	5	ส.
-	การพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองมือเพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงด้านท่าทางการทำางาน	ระบบไฟฟ้า

4.5	ดำาเนนิกจิกรรมการปรับเปลีย่นวธิกีารทำางานและการจัดการสิง่แวดล้อมในการทำางาน	ทัง้
ในระดับบุคคลและกลุ่มร่วมกัน

4.6	ร่วมกับช่างท้องถิ่น	ปรับปรุงอุปกรณ์สำาหรับตัดเย็บให้เหมาะสมและถูกต้อง	ไม่เสี่ยงต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยในงาน	 เช่น	การปรับปรุงเก้าอ้ี	 โต๊ะสร้างแบบ	ตัดผ้า	 ระบบการเตือน
เวลาสำาหรบัการปรบัเปลีย่นอริยิาบถ	การพกัรบัประทานอาหาร	การออกกำาลงักาย	ตามแผนทีก่ลุม่
ร่วมกัน

4.7	พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุหรอืผูน้ำากลุ่มแรงงานนอกระบบ	ให้เปน็กลไกการ
เฝ้าระวัง	ติดตามและสื่อสาร	กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ	 ให้เกิดการปรับเปล่ียนวิธีการทำางาน	และ
การจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ	ต่อเนื่อง

4.8	ติดตามประเมินการปรบัเปล่ียนวธิกีารทำางาน	การปรบัสภาพแวดล้อม	และตรวจเช็คภาวะ
สุขภาพของสมาชิกกลุ่ม	เพ่ือดูมีการเจ็บป่วยหรืออาการต่างๆ	ลดน้อยลงหรือไม่	เช่น	การปวดกล้ามเน้ือ	
การมองเห็น	ระบบทางเดินหายใจ	 เป็นต้น

4.9	สรุปการติดตามเป็นระยะเพื่อการกระตุ้นและเสริมความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	สร้างแรง
จูงใจ	และจัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน	และมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มในการทำาอย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านอื่นๆ	เพิ่มขึ้น
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5. ระยะเวล�และแผนก�รดำ�เนินง�น

กิจกรรม
ปี……

มค. กพ. มีค เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

1.	 	จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่ม
ตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์	 โดยประสานการ
สนับสนุนความรู้จากเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	
และผู้นำาแรงงานนอกระบบ
ที่มีความรู้และเป็นอาสาสมัคร
อาชีวอนามัย

 

2.	 	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหรือผู้นำากลุ่มแรงงาน
นอกระบบ	ให้เป็นกลไกการ
เฝ้าระวัง	ติดตาม	และสื่อสาร	
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานและ
การจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานอย่างสม่ำาเสมอ	ต่อเนื่อง

 

3.	 	จัดกิจกรรมสำารวจหรือประเมิน
ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อม
ในการทำางานโดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างง่าย	
โดยให้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้ลงมือ
ปฏิบัติร่วมกัน	โดยใช้ความรู้และ
เครื่องมือจากการเรียนรู้โดยกลไก
ผู้นำาและอาสาสมัครที่ได้รับการ
พัฒนาจากกิจกรรมที่	2

 

4.	 	วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำา
แผนการจัดการความเสี่ยง
ร่วมกันในกลุ่ม

 

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ34



กิจกรรม
ปี……

มค. กพ. มีค เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

5.	 	ดำาเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
วิธีการทำางาน	และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในการทำางาน	
ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มร่วมกัน

      

6.	 	ร่วมมือกับช่างท้องถิ่น	 ในการ
ปรับปรุงอุปกรณ์สำาหรับตัดเย็บ
ให้เหมาะสมและถูกต้อง	ไม่เสี่ยง
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยใน
งาน	เช่น	การปรับปรุงเก้าอี้	 โต๊ะ
สร้างแบบ	ตัดผ้า	ระบบการ
เตือนเวลาสำาหรับการปรับเปลี่ยน
อิริยาบถ	การพักรับประทาน
อาหาร	การออกกำาลังกาย	
ตามแผนที่กลุ่มตกลงร่วมกัน

  

7.	 	ติดตามประเมินการปรับเปลี่ยน
วิธีการทำางาน	การปรับสภาพ
แวดล้อม	และตรวจเช็คภาวะ
สุขภาพของสมาชิกกลุ่ม	 เพื่อดูมี
การเจ็บป่วยหรืออาการต่างๆ	
ลดน้อยลงหรือไม่	 เช่น	อาการ
ปวดกล้ามเนื้อ	การมองเห็น	
ระบบทางเดินหายใจ	 เป็นต้น

      

8.	 	สรุปผลการติดตามเป็นระยะและ
จัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน	
และมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม
ในการทำาอย่างต่อเนื่องและ
เพิ่มวิธีการจัดการความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ	เพิ่มขึ้น
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6. งบประม�ณ 
งบประมาณในการดำาเนินงาน	จาก.........................................................

ตามรายละเอียดดังนี้
6.1	ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง	ผู้เข้าร่วมประชุม	 ………	บาท
6.2	ค่าวิทยากร	 ………	บาท
6.3	ค่าเอกสาร	 ………	บาท
6.4	ค่าวัสดุอุปกรณ์	 ………	บาท
	 รวม	……………………………………	บาท

7. ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ

ผลง�นเชิงกระบวนก�ร ผลง�นเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร

1.	 	แผนการจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/วิธี
การทำางาน	และการจัดการสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน

2.	 	การบริหารจัดการกลุ่มที่สนับสนุนหรือ
เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน
โดยใช้ระบบ	5	ส.	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในงานและลดอุบัติเหตุ

1.	 	บุคคล	ครอบครัว	และกลุ่มตัวอย่างใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับสภาพ
แวดล้อมในการทำางานที่บ้าน	จำานวน…คน	
จำานวนครอบครัว	จำานวน…กลุ่ม

2.	 	นวตกรรมชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง	
จำานวน…เรื่อง	 (ความเสี่ยง)	อะไรบ้าง

3.	 	ผู้นำากลุ่มและ/หรืออาสาสมัครสาธารณสุข	
หรอือาสาสมคัรแรงงาน	(อาสาสมคัรอาชีว-
อนามัยชุมชน)	อย่างน้อย	10	คนจาก	
3	กลุ่ม/หมู่บ้านที่มีความสามารถในการ
ให้ความรู้	สื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนัก	
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
และปรับสภาพแวดล้อมในการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง

8. ผู้เสนอโครงก�ร
(....................................)	 (....................................)	 (....................................) 

ตำาแหน่ง	ผู้ประสานงานกลุ่มฯ
	 บ้านป่าไม้แดง	 บ้านหนองเงือก	 บ้านป่าคา

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ36



9. ผู้รับผิดชอบโครงก�ร
(........................................................) 

ตำาแหน่ง................................................................

10. ผู้อนุมัติโครงก�ร
(........................................................) 

ตำาแหน่ง................................................................
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ตัวอย่างที่ 2

โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร 
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ประจำาปี 2560  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ชื่อโครงก�ร
โครงก�รส่งเสริมก�รลดก�รใช้ส�รเคมีในกลุ่มเกษตรกร	หมู่	3	ต.วัดจันทร์	อ.สทิงพระ	

จ.สงขลา

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อให้กลุ่มมีข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรปลูกผักใช้สารเคมี
2.	 เพือ่ใหผู้้นำาและสมาชกิกลุม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัอนัตรายจากการใชส้ารเคมทีัง้ตัวเอง	สมาชิก

ในครอบครวั	ชมุชนและผูบ้รโิภค	รูว้ธิปีอ้งกนัตนเองใหป้ลอดภยัขณะใช้สารเคม	ีรวมถึงการจดัเกบ็
สารเคมีให้ปลอดภัย

3.	 เพื่อให้กลุ่มมีเป้าหมาย	กติกา	ข้อปฏิบัติร่วมกันในการลดการใช้สารเคมี	สำาหรับปฏิบัติ
ร่วมกัน

กิจกรรมดำ�เนินก�ร
1.	ประชุมกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ	อาสาสมัครแรงงาน	(อสร.)	อสก.	และ	อสม.	เพื่อระดม

ความคิดเห็นว่าควรมีคำาถามอะไรบ้าง	ที่ควรถามเพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงจากการทำางานของ
สมาชิกกลุ่มฯ	และทำาเป็นคำาถามเพ่ือให้ผู้นำาและอาสาสมัครต่างๆ	ได้ลงพ้ืนที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสมาชิกกลุ่มฯ

2.	ผู้นำากลุ่มและอาสาสมัครฯ	ลงเย่ียมบ้านสมาชิกและถามข้อมูลสมาชิกตามคำาถามที่ได้
กำาหนดประเด็นร่วมกันไว้	 เพื่อสำารวจข้อมูลความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

3.	นำาข้อมูลที่ได้มาร่วมวิเคราะห์	 เพื่อให้ผู้นำาและอาสาสมัครฯ	 ได้นำาไปวางแผนร่วมกับ
สมาชิกกลุ่ม

4.	นำาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุ่มเพื่อให้สมาชิกเห็นอันตรายจากการใช้สารเคมี	
พร้อมทั้งร่วมหาวิธีและวางแผนลดอันตรายจากการใช้สารเคมี	ด้วยวิธีใดบ้าง

5.	สนับสนุนกิจกรรมเพื่อลดการใช้สารเคมี
5.1	 ให้ความรู้	 เรื่องอันตรายและภัยของการใช้สารเคมี	 เพ่ือให้สมาชิกเห็นความสำาคัญ

ในการลดการใช้สารเคมี	การจัดเก็บสารเคมีที่ปลอดภัย	พร้อมวิธีและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง	ขณะ

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ38



ใช้สารเคมีให้ปลอดภัย
5.2	สนับสนุนกิจกรรมที่ทำาให้ได้เป้าหมาย	กติกาหรือข้อปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม	

เรื่องการลดการใช้สารเคมี
5.3	ผู้นำาและอาสาสมัครลงเย่ียมบ้าน	แปลงผักเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล	ความเห็นถึงความ

ยากง่ายในการลดการใช้สารเคมีและติดตามผล

งบประม�ณ
1.	ประชุมผู้นำาและอาสาสมัครฯ	1	ครั้ง	=	2,000	บาท
2.	คา่ใชจ้า่ยลงพืน้ทีเ่กบ็และสรปุขอ้มูลความเสีย่งกลุม่อาชพี	(สมาชกิกลุม่	 150	คน)	=	5,000	

บาท
3.	ประชุมผู้นำา	 สมาชิกกลุ่มและอาสาสมัครฯ	นำาเสนอและแลกเปล่ียนข้อมูลความเสี่ยง	

=	5,000	บาท
4.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่	5	=	28,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	40,000	บาท

ผู้รับผิดชอบ
นายระนอง	ซุ้นสุวรรณ
ประธานกลุ่มเกษตรกร	หมู่	3	ต.วัดจันทร์	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา

กลุ่มเป้�หม�ย
1.	กลุ่มเกษตรกร	ต.วัดจันทร์
2.	อาสาสมัครต่างๆ	เช่น	อสร.	อสม.	อสก.	ฯลฯ
3.	กลุ่ม/ภาคีเครือข่ายในชุมชน
4.	หน่วยงานภาครัฐระดับในพื้นที่	 (ตำาบล	อำาเภอ)	ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่างที่ 3

โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้นำากลุ่มและอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน 
เพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในตำาบล 
ตำาบลเวียง อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

ชื่อโครงก�ร
พฒันาและสนบัสนนุผูน้ำากลุม่และอาสาสมคัรอาชวีอนามยัชมุชน	 เพ่ือการสง่เสริมปอ้งกนัโรค

จากการประกอบอาชีพในตำาบล

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำากลุ่มอาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุข	อาสาสมัครแรงงาน	

อาสาสมัครเกษตรอยู่ในพื้นที่และประกอบอาชีพนั้นๆ	ในการเป็นกลไกสื่อสารความรู้การจัดการ
ความเสี่ยงจากการทำางาน

2.	 เพื่อรณรงค์	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มในเร่ืองความเส่ียงและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและการมีสุขภาพดีร่วมกัน

3.	สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำางาน/ปรับพฤติ-
กรรมและวิธีการทำางานตามแผนการจัดการความเสี่ยงระดับบุคคล/กลุ่ม/ชุมชน

ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
1.	กลุ่มอาชีพในตำาบลจำานวนอย่างน้อย	10	กลุ่ม	500	คน	มีแผนการจัดการความเสี่ยงและ

มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบ/มาตรการกลุ่ม	ช่วยในการติดตามและกระตุ้นเตือนร่วมกับ
อาสาสมคัร	และมผีลการประเมนิสขุภาพทีม่กีารเปลีย่นแปลงดขีึน้โดยการประเมนิตดิตามเปน็ระยะๆ

2.	กลุม่/บคุคล/ครอบครัวตวัอยา่งทีส่ามารถจัดการพฤตกิรรม	ปรบัปรงุวธิกีารทำางาน	พฒันา
อปุกรณ์เพือ่ลดความเสีย่ง	และการจดัสภาพแวดลอ้ม	ได้อยา่งสม่ำาเสมอและสง่ผลตอ่การเจบ็ปว่ยที่
อันเนื่องมาจากการทำางานดีขึ้น

3.	 เครือข่ายอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน	ที่มีศักยภาพในการรณรงค์และขยายผลการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในระดับตำาบล	และสามารถเป็นกลไกการทำางานร่วมกับ	
อปท.	และ	รพสต./รพช.	ในปีต่อไป

4.	นวัตกรรมเพือ่ลดความเสีย่งในกลุม่อาชีพตา่งๆ	ทีใ่ช้เปน็ต้นแบบในการขยายผลสูก่ลุ่มอาชพี
อื่นในตำาบลต่อไป

5.	ชา่งภมูปิญัญาชมุชน	เข้ามามสีว่นรว่มและมคีวามรูค้วามเขา้ใจถึงวธิกีารออกแบบอปุกรณ์
ต่างๆ	โดยใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในชุมชนในการพัฒนาอุปกรณ์เพ่ือลดความเสี่ยงต่างๆ	ที่ประหยัดและ
ใช้ได้ผลสอดคล้องกับบริบท

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ40



6.	ผลการตรวจ/ประเมนิภาวะสุขภาพประจำาปขีองกลุม่อาชพีทีเ่จบ็ปว่ยเรือ้รงัอนัเนือ่งมาจาก
การทำางาน	มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	ลดการกินยาและจำานวนครั้งที่ไปหาหมอน้อยลง

กิจกรรมดำ�เนินก�ร
1.	 ร่วมหารือกับกลุ่มและชุมชนอาสาสมัครถึงบทบาทและการรณรงค์เพ่ือการมีสุขภาพดี

ร่วมกันในชุมชน	และทำาความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการประกอบอาชีพและความเสี่ยง
2.	หาอาสาสมัครที่มีใจจะทำางานส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในชุมชนร่วมกัน	

และมีการวางแผนร่วมกันถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองและกลุ่ม
3.	 ประสานหารือกับ	จนท.	รพสต.	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ในการสนับสนุน

กระบวนการทำางานร่วมกันของกลุ่มอาสาสาสมัครในตำาบล	และจัดทำาแผนการดำาเนินงานร่วมกัน
4.	จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้นำากลุ่มอาชีพที่จะร่วมกันเป็นกลไกการ

เฝ้าระวังความเสี่ยงจากการทำางานในระดับกลุ่ม/ชุมชนร่วมกัน	โดยเชิญวิทยากร
5.	อาสาสมัคร	(อาชวีอนามยัชุมชน)	รวมกลุม่กนั	ลงเยีย่มกลุม่ใหค้วามรูแ้ละวเิคราะหค์วาม

เสี่ยงในการทำางานโดยใช้แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง	พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกกลุ่มมาร่วม	โดย
ใชแ้บบประเมนิอยา่งงา่ย	และรว่มกบัสมาชิกกลุ่มวเิคราะหแ์ละจดัทำาแนวทางการจดัการความเสีย่ง
ในระดับบุคคล/กลุ่มอาชีพ	การจัดการสภาพแวดล้อมในครอบครัว	 (สมาชิกที่ทำางานอยู่กับบ้าน)

6.	 เวทนีำาเสนอแผนการจดัการความเส่ียงระดบักลุม่/ชมุชนและมกีารทำากตกิารว่มกนัในระดบั
ชุมชนเพื่อการกระตุ้น	 เสริมแรงจูงใจในการปรับปรุงวิธีการทำางาน	ปรับพฤติกรรมตนเอง/กลุ่ม	
รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมในการทำางานและที่บ้านด้วย	และใช้เป็นเครื่องมือเยี่ยมบ้านของ
อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน

7.	จัดกลุ่มอาสาสมัครฯ	ร่วมกันเพื่อวางแผนการเยี่ยมบ้านให้ความรู้	 กระตุ้น	และเสริมแรง
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

8.	 สรุปประเมินผลร่วมกันในระหว่างอาสาสมัครฯ	เป็นช่วงๆ	และร่วมกับกลุ่ม/ชุมชนใน
ลักษณะประชาคมกลุ่มอาชีพ	และเชิญทางท้องถิ่นและ	รพสต.เข้าร่วม

9.	มกีระบวนการเสรมิสรา้งแรงจูงใจ	และการนำาตวัอยา่งทีด่มีาขยายผล	โดยการนำาตวัอยา่ง
ทีด่มีาสือ่สารและขยายผล	ทัง้ในระดบัชมุชนและระดบัเครอืขา่ยตำาบล	พรอ้มทัง้มกีารตดิตามประเมนิ
ต่อเนื่อง

10.	จัดกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับตำาบลเพื่อให้กลุ่มต่างๆ	ได้มีโอกาสนำา
เสนอของดีของตนเอง/กลุ่ม/ชุมชน	ที่เป็นวิธีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงและเกิดผลดีต่อสุขภาพ
ตนเอง	ใหช้มุชน/กลุม่อาชพีตา่งๆ	ไดเ้รยีนรูร้ว่มและนำาไปขยายผลกบักบักลุ่มอาชีพอ่ืนๆ	ในชมุชน/
ตำาบล

11.	สรปุประเมนิผลรว่มกบักลุ่ม/ชมุชน	โดยอาสาสมคัรฯ	ทัง้ในระดบักลุม่/ชมุชนและรว่มกนั
ในภาพรวมของตำาบล
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งบประม�ณ
1.	การพัฒนาอาสาสมัคร	 เพ่ือเป็นกลไกสื่อสารและเฝ้าระวังผู้นำาจำานวน	2	ครั้ง	ละ	40	คน	

=	15,000	บาท
2.	คา่ใชจ้า่ยเย่ียมกลุม่และประเมนิความเสีย่งพร้อมแผนการจดัการความเสีย่งระดับกลุม่อาชีพ	

(สมาชิกกลุ่ม	500	คน)	=	15,000	บาท
3.	 เวทีประชาคมกลุ่มอาชีพเพ่ือนำาเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงและหามาตรการร่วมใน

การหนุนเสริมสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	กระตุ้นเตือนโดยใช้มาตรการกลุ่มและเครือข่ายตำาบล
4.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่	 5	=	28,000	บาท	จำานวนคน	 100	คน	 (กลุ่ม/ชุมชนละ	

10	คน)
5.	กจิกรรมสง่เสรมิการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมระดบับคุคล/กลุม่	การจดัการสิง่แวดล้อมใหเ้อือ้

ต่อการทำางาน	ตามแผนการจัดการความเสี่ยงตลอดปี	 2559	กลุ่ม/ชุมชนละ	5,000	บาท	รวม	
50,000	บาท

6.	ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้เพ่ิมศักยภาพในการจัดการและกระตุ้นเตือน	
สำาหรับอาสาสมัครอาชีวอนามัย	กลุ่ม/ชุมชน	30,000	บาทตลอดทั้งปี

7.	จดัเวทนีวตักรรมเพือ่ลดความเสีย่งโดยจดัเวทรีว่มกบักจิกรรมตามเทศกาลของท้องถ่ิน	เช่น	
ในวนัผูส้งูอาย	ุวนัเขา้พรรษา	หรอืกจิกรรมประชาคมตำาบล	 ค่าวสัด	ุ อุปกรณ์จดังานรว่มกบัทอ้งถิน่	
10,000	บาท

8.	ค่าใช้จ่ายเวทีสรุปประเมินผลร่วมกันระหว่างอาสาสมัครอาชีวอนามัย	และเชิญผู้แทนกลุ่ม	
อปท.	และ	รพสต.	ระยะเวลา	1	วันครึ่ง	จำานวน	10,000	บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด	158,000.-	บาท

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข	และศูนย์บริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำาบลเชียงคำา

กลุ่มเป้�หม�ย
อาสาสมคัรตา่งๆ/ผูน้ำากลุม่อาชีพทีส่นใจในตำาบลเวยีง	อำาเภอเชียงคำา	จงัหวดัพะเยา	จาก	10	

หมู่บ้าน	อย่างน้อยหมู่บ้านละ	5-8	คน	รวมจำานวน	80	คน
กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่เทศบาลบ้านเวียง	 จำานวนอย่างน้อยหมู่บ้านละ	 1	กลุ่ม	 รวมจำานวน	

10	กลุ่ม

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ42



4.2 ตัวอย่างโครงการที่ดำาเนินการโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลและ/หรือองค์กรพัฒนาเอกชน

ตัวอย่างที่ 4

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำางานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
และกลุ่มสานเสื่อ ตำาบลน้ำาพอง อ.น้ำาพอง จ.ขอนแก่น 
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ประจำาปี 2560

ชื่อโครงก�ร
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำางานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกลุ่มสานเส่ือ	

ต.น้ำาพอง	อ.น้ำาพอง	จ.ขอนแก่น

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพความปลอดภัยในการทำางานของกลุ่มอาชีพเป้าหมาย
2.	 เพื่อให้ผู้นำาและสมาชิกกลุ่มอาชีพเป้าหมายมีความรู้	ทักษะเครื่องมือในการส่งเสริมและ

ป้องกันสุขภาพและการทำางานที่ปลอดภัย
3.	 เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการส่งเสริมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพ

เป้าหมาย
4.	 เพือ่ประสานใหเ้กดิกลไกทำางานสง่เสรมิปอ้งกนัโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงาน

นอกระบบในระดับตำาบล

กิจกรรมดำ�เนินก�ร
1.	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางานของกลุ่ม

เป้าหมาย
2.	 นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางานฯ	มา

ออกแบบและวางแผนกจิกรรมการสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคจากการทำางาน	ทัง้รายกลุม่อาชีพ
และภาพรวม

3.	ประสานกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความรู้	ทักษะเพื่อพัฒนาความรู้	ทักษะและเครื่องมือ
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพให้แก่ผู้นำากลุ่มอาชีพ	และอาสาสมัคร
ต่างๆ	เช่น	อสร.	อสม.	อสก.	 เป็นต้น

4.	สนบัสนนุกจิกรรมของผูน้ำากลุ่ม/อาสาสมคัรตา่งๆ	ในการนำาความรู้	ทกัษะและเคร่ืองมอืไป
ปฏิบัติการในกลุ่มอาชีพเป้าหมายและกลุ่มอาชีพในชุมชน
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5.	จดัต้ังกลไกการสนบัสนนุและตดิตามการดำาเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคจากการ
ทำางานในกลุ่มอาชพีแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายในโครงการและกลุ่มแรงงานนอกระบบในชุมชน
ที่ประกอบด้วยหลายฝ่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงกรรมการกองทุนฯ

6.	ประชมุสรุปบทเรียนการทำางานสง่เสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคจากการประกอบอาชีพกลุม่
เป้าหมาย

งบประม�ณ
1.	จัดทำาและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของแรงงานนอกระบบในกลุ่มเป้าหมาย	 =	

20,000	บาท
2.	การพัฒนาความรู้	 ศักยภาพผู้นำากลุ่มอาชีพ	อาสาสมัครต่างๆ	เพื่อดำาเนินการส่งเสริม	

สุขภาพและป้องกันโรคฯ	ในกลุ่มอาชีพ	=	20,000	บาท
3.	การพัฒนาและสนับสนุนการทำางานของกลไกสนับสนุนและติดตามการดำาเนินงานระดับ

ท้องถิ่น	=	 15,000	บาท
4.	สนับสนุนแผนงาน/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมป้องกันโรคจากการทำางานใน

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกลุ่มสานเสื่อในพื้นที่	กลุ่มละ	25,000	บาท	=	50,000	บาท
5.	จดัเวทแีละสรปุบทเรยีนการทำางานสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคจากการทำางาน	2	กลุม่

อาชีพเป้าหมาย	=	25,000	บาท

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลน้ำาพอง

กลุ่มเป้�หม�ย
1.	กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า	และกลุ่มสานเสื่อ
2.	อาสาสมัครต่างๆ	เช่น	อสร.	อสม.	อสก.	ฯลฯ
3.	กลุ่ม/ภาคีเครือข่ายในฃุมชน
4.	หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถ่ิน	และระดับจังหวัด	 (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวง

แรงงาน	กระทรวงเกษตรฯ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นต้น)
5.	สถาบันการศึกษาในจังหวัด	(คณะแพทย์ศาสตร์	และคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ44



ตัวอย่างที่ 5

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการการลดอุบัติเหตุจากการทำางาน
ในกลุ่มแกะสลักหิน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้	ความตระหนัก	และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการลดอุบัติเหตุจาก

การทำางานในกลุ่มแกะสลักหิน

โครงก�ร
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุจากการทำางานในกลุ่มแกะสลักหิน

กิจกรรม
1.	การพัฒนาองค์ความรู้และความตระหนักเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำางาน
2.	การประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากการแกะสลักหิน
3.	กิจกรรมพัฒนาต้นแบบและเรียนรู้การจัดการสภาพแวดล้อมและการป้องกันตนเองในการ

ทำางานเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำางาน

วิธีดำ�เนินก�ร
1.	อบรมให้ความรู้	และฝึกปฏิบัติแก่กลุ่มแรงงานเรื่องการลดอันตรายและอุบัติเหตุจากการ

ทำางาน	1	วัน
2.	กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลักหินประเมินความเส่ียงการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน	(ใช้

แบบประเมิน	JSA)
3.	ส่งเสริมมาตรการการสร้างแรงจูงใจสำาหรับกลุ่มหรือบุคคลที่มีการจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุ

จากการทำางาน
4.	ประเมินผลการดำาเนินงาน

กลุ่มเป้�หม�ย
กลุ่มผู้ทำาอาชีพแกะสลักหินจำานวน	30	คน

ร�ยละเอียดงบประม�ณ
1.	ค่าใช้จ่ายในการอบรม

-ค่าอาหาร	80	บาท	*	35	คน	=	2,800	บาท
-ค่าอาหารว่าง	25	บาท	*	35	คน	*	2	มื้อ	=	 1,750	บาท
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-ค่าวิทยากร	600	บาท	*	6	ชม.	รวม	3,600	บาท
-ค่าเอกสาร	2,000	บาท
รวม	10,150	บาท

2.	ค่าตอบแทนผู้นำาการฝึกประเมินความเส่ียงจากการทำางาน	100	บาท	*	30	คน	=	3,000	
บาท

3.	ค่าของรางวัลในการประกวด	5	รางวัล	 *	500	บาท	=	2,500	บาท
รวมทั้งสิ้น	 15,650	บาท

ผู้รับผิดชอบ
1.	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
2.	แกนนำาแรงงาน
3.	ส่วนสาธารณสุขของอปท.

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ46



ตัวอย่างที่ 6

โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้าง
เสริมสุขภาพในการใช้สารกำาจัดศัตรูพืช

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาหมูบ่า้นตน้แบบเพ่ือการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมและสรา้งเสรมิสขุภาพในการใชส้าร

เคมีในการกำาจัดศัตรูพืช

โครงก�ร
โครงการพฒันาหมูบ่า้นตน้แบบเพ่ือการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและสร้างเสริมสขุภาพในการใช้

สารเคมีในการกำาจัดศัตรูพืช

กิจกรรม
1.	ร่วมวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้สารกำาจัดศัตรูพืชของของเกษตรกร
2.	ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างเสริมสุขภาพ
3.	ทดลอง	และนำาไปปฏิบัติตามแผนที่กำาหนด
4.	ประเมินผลการดำาเนินงาน

วิธีดำ�เนินก�ร
1.	ประชมุระดมสมองเพ่ือวิเคราะหป์ญัหาเรือ่งการใช้สารเคมใีนการกำาจดัศตัรพูชืในชมุชน	และ

หาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างเสริมสุขภาพ	½	วัน	2	ครั้ง
2.	ทดลองดำาเนินการ
3.	สรุปบทเรียน	และประเมินผลการดำาเนินงาน	1	ครั้ง

กลุ่มเป้�หม�ย
กลุ่มเกษตรกรใน	30	คน

ร�ยละเอียดงบประม�ณ
1.	ค่าใช้จ่ายในการประชุมระดมสมอง

-ค่าอาหาร	80	บาท	*	35	คน	*	2	ครั้ง	=	5,600	บาท
-ค่าอาหารว่าง	25	บาท	*	35	คน	*	4	มื้อ	=	3,500	บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม	600	บาท	*	3	ชม.	 *	2	ครั้ง	=	3,600	บาท
-ค่าเอกสาร	2,000	บาท
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รวม	 .14,700	บาท
2.	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปบทเรียน

-ค่าอาหาร	80	บาท	*	35	คน	*	 1	ครั้ง	=	2,800	บาท
-ค่าอาหารว่าง	25	บาท	*	35	คน	*	2	มื้อ	=	 1,750บาท
รวม	4,550	บาท
รวมทั้งสิ้น…บาท

ผู้รับผิดชอบ
1.	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
2.	แกนนำาแรงงาน
3.	ส่วนสาธารณสุขของ	อปท.

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ48



4.3 ตัวอย่างโครงการที่ดำาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างที่ 7

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ประจำาปี 2560  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำาบลท่าข้าม อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อโครงก�ร
โครงการจดัทำาขอ้มูลแรงงานนอกระบบกบัความเสีย่งสขุภาพในระดบัตำาบลโดยการมสีว่นรว่ม

ของอาสาสมัครในชุมชน

วัตถุประสงค์
1.	 เพือ่ให	้อปท.	มขีอ้มลูสถานการณ์และความเสีย่งดา้นสขุภาพของแรงงานนอกระบบในระดับ

ตำาบล	โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
2.	 เพื่อให้	อปท.	มีระบบข้อมูลแรงงานนอกระบบด้านอาชีพและสุขภาพที่เชื่อมโยงกับหน่วย

บริการสุขภาพในระดับตำาบล	และเป็นระบบที่ง่ายสำาหรับให้กลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
3.	 เพื่อให้	อปท.	มีข้อมูลของแรงงานนอกระบบจากการขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในระดับตำาบล
4.	 เพื่อให้	อปท.	ใช้ข้อมูลสถานการณ์และความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานนอกระบบ

วางแผนการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและนำาเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กิจกรรมดำ�เนินก�ร
1.	ประชุมหารือร่วมของผูแ้ทนของ	อปท.	อาสาสมคัรในชุมชน	(อสม.	อสก.	อสร.	ฯลฯ)	และ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	(รพสต.)	 เพื่อทำาความเข้าใจถึงเป้าหมายและวางแผน
การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบและความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

2.	พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเพื่อเพิ่มความรู้	ทักษะในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.	 อาสาสมัครลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแผนที่กำาหนดไว้	 (ใช้แบบสำารวจข้อมูล	 และจัด

แลกเปลี่ยนข้อมูลรายกลุ่มอาชีพ)
4.	รวบรวม/สังเคราะหข้์อมลู	และจดัระบบขอ้มลูเพือ่ใหส้ามารถเชือ่มโยงกบัขอ้มูลของ	รพสต.
5.	จัดเวทีนำาเสนอและแลกเปล่ียนข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่ม

อาชพี	รว่มกบัอาสาสมคัรและผูน้ำากลุม่อาชพีและจดัลำาดับอาชีพทีม่คีวามเสีย่งสงู	3	อนัดบัแรก	เพือ่
ให้แต่ละกลุ่มนำาไปจัดทำาโครงการเสนอกองทุนฯ

6.	 รับขึน้ทะเบยีนแรงงานนอกระบบในตำาบล	 (ในนามกลุม่และรายบคุคล)	 เพือ่เปน็ฐานขอ้มูล
สำาหรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ	และโครงการอ่ืนๆ
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7.	อปท.	นำาข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงสุขภาพต่อกรรมการกองทุนฯ	 เพื่อให้การสนับสนุน
โครงการฯ	ของ	3	กลุ่มอาชีพดังกล่าว

งบประม�ณ
1.	ประชุมร่วมกับอาสาสมัครฯ	2	ครั้ง	=	5,000	บาท
2.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ	 เพื่อจัดเก็บข้อมูล	=	8,000	บาท
3.	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล	=	 12,000	บาท
4.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูล	=	25,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	50,000	บาท

ผู้รับผิดชอบ
นายสินธพ	อินทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าข้าม	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

กลุ่มเป้�หม�ย
1.	อาสาสมัครต่างๆ	เช่น	อสร.	อสม.	อสก.	ฯลฯ
2.	กลุ่มอาชีพ/ภาคีเครือข่ายในชุมชน
3.	รพสต.	ในตำาบล

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ50



ตัวอย่างที่ 8

โครงการการจัดการอาชีพเพื่อความสุขและความปลอดภัย (Smart Farm 
& Smart OTOP)  กลุ่มอาชีพทำาสวนลำาไยและกลุ่มOTOP การผลิตผ้าทอและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ตำาบลโป่งทุ่ง อำาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
เสนอกองทุนหลักประกันสุขภ�พในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำ�บลทุ่งโป่ง

1. หลักก�รและเหตุผล
ตำาบลบ้านโปงทุ่ง	อำาเภอดอยเต่า	จังหวัดเชียงใหม่	ประกอบด้วย	11	ชุมชน	อาชีพหลักของ

ชุมชนคือทำาสวนลำาไย	ทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ	และบางส่วนทำานาซึ่งมีจำานวนน้อย
มาก	อยู่ห่างจากตัวอำาเภอฮอด	ประมาณ	30	กิโลเมตร	วิถีการทำาสวนลำาไยจะมีทั้งลำาไยท่ีออกลูก
ออกผลตามฤดูกาลและออกนอกฤดูกาลสามารถขายได้ตลอดปี	 และแน่นอนที่สุดการทำาสวนลำาไย	
จำาเป็นต้องใช้สารเคมี	 เพื่อบำารุงทั้งต้นและผลและฉีดพ่นป้องกันแมลงช่วงก่อนผลิดอก	รวมถึงการ
ใชส้ารเรง่พวกโปแตสเซยีมคลอเรตเพ่ือให้ไดอ้อกลูกนอกฤดกูาล	นอกจากอันตรายทีส่ง่ผลตอ่ระบบ
ต่างๆ	ของรา่งกายแลว้	สารโปแตสเซยีมคลอเรต	เปน็สารทีใ่หอ้อกซเิจนกบัสารอืน่	 เช่น	ถา้นำาไปใช้
คลกุเคลา้ผสมกบัอนิทรยี	์ เชน่	แปง้	รำาขา้ว	ทำาใหเ้กดิการเสยีดสแีละทำาใหเ้กดิความรอ้นขึน้ตวัสาร
จะสลายตวัและปลอ่ยออกซเิจนออกมาอย่างรวดเรว็ทำาใหเ้กดิการระเบดิได้	ทีผ่า่นมาเคยมกีารระเบดิ
ของสารชนิดน้ีในปี	2542	ทำาให้มีคนตาย	45	รายมาแล้ว	และถ้านำาสารชนิดนี้เพียงเล็กน้อยใส่กับ
น้ำามันในขวดก็จะเกิดการระเบิดได้อย่างรุนแรง	ในปีหนึ่งปริมาณการสารเคมีรวมถึงการใช้สารเร่ง
ดอกเร่งผล	ในการทำาสวนลำาไย	มีมูลค่าถึง	3	ล้านบาทต่อปี	 โดยมีร้านซื้อขายประจำาในอำาเภอซึ่ง
เป็นโบรคเกอร์เปิดร้านขายปุ๋ยในตัวอำาเภอ	โดยนำาปุ๋ยจากบริษัทมาขายต่อในพื้นที่

การทำาสวนลำาไยในพืน้ท่ีตำาบลโปง่ทุง่และตำาบลใกล้เคียงอ่ืนๆ	ในอำาเภอดอยเตา่	มกีารใชส้าร
เคมีอย่างจริงจังและเข้มข้นได้เริ่มมาตั้งแต่ต่อเน่ืองมาตั้งแต่	ปี	 2545	จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด	
14	ปี	และส่งผลต่อคุณภาพของดินและผลผลิตลำาไยที่เริ่มออกดอกออกผลน้อยลง	 เมื่อเทียบกับใน
อดีตที่ผ่านมา	แต่ด้วยไม่มีอาชีพทางเลือกอื่นในพื้นที่	 จึงต้องดูแลและทำาสวนลำาไยกันต่อไป	บาง
ครอบครัวทำาน้อยลงเนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอทั้งเร่ืองค่าปุ๋ยค่ายาและค่าแรงที่ต้องใช้เงิน
ลงทุนมากในช่วงฤดูกาลลำาไยออกลูก	และเก็บไม่ทัน	ถ้าไม่จ้างแรงงานช่วย	ก็จะทำาให้ผลผลิตท่ีได้
เน่าเสีย	และบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนมาต้ังโกดังรับซื้อกดราคา	หรือบางส่วนขายไม่ได้เพราะ
ลำาไยเริ่มเน่าเสีย	 เก็บรักษานานไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับลำาไยที่ไม่ใช้สารเคมีในการดูแลบำารุงดิน
และใชเ้ปน็สารเรง่ดงักลา่วเบือ้งตน้	และกำาไรทีไ่ดจ้ากการทำาสวนลำาไยกล็ดนอ้ยลงจนกลายเปน็การ
ขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปี	ทำาให้เกษตรจำานวนมากขายสวนลำาไยให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามากว้านซ้ือ
สวนลำาไยเพือ่ลงทนุทำาสวนเอง	ซึง่สว่นใหญก่คื็อพ่อคา้คนจีนและจ้างคนในหมูบ้่านช่วยดแูลและเกบ็
ผลผลิตให้

นอกเหนือจากอาชีพการทำาสวนลำาไย	จำานวนครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งยังทำาอาชีพทอผ้าและ
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แปรรูปผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปพร้อมใช้	เช่น	เส้ือผ้า	กางเกง	ปลอกหมอน	ผ้าพันคอ	เคร่ืองใช้
ในบ้าน	 เป็นต้น	การทำาผ้าทอและการนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	ซึ่งเป็นชุมชนที่ทางหน่วยงาน
ราชการได้ให้สมญานามว่า	หมู่บ้าน	OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้า	และผู้ผลิตส่วนใหญ่	คือ
กลุม่ผู้หญงิทีม่ทัีง้ทีเ่ปน็วยัแรงงานและผูสู้งวยั	ทีย่งัสามารถทำางานไดอ้ยูต่ามทกัษะฝมีอืเรือ่งทอและ
ตดัเยบ็ด้วยมอื	จำานวนครวัเรือนเกือบครึ่งหนึ่งของตำาบล	ต่างก็ทำาอาชีพเสริมหรืออาจจะเรียกได้วา่
เป็นอาชีพหลัก	 ก็ได้เพราะมาช่วยกันทำาทั้งครอบครัว	 เช่น	การปลูกฝ้าย	การทำาเส้นใย	การย้อม	
การทอ	และการนำามาออกแบบตัดเย็บให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้	แต่กลุ่มดังกล่าวก็มีการใช้สีเคมี
ทีไ่มป่ลอดภยัในการยอ้มเส้นฝา้ย	มจีำานวนมากเกอืบทกุครวัเรอืน	โดยทีฝ่า่ยชายหรอืสามกีม็าลงแรง
ช่วย	และในบางครัวเรือนก็นำามาตัดเย็บแปรรูปเอง	พบว่ากลุ่มทอและตัดเย็บเสื้อผ้าจำานวนมากใน
ตำาบล	จะมีรายได้เฉลี่ยคนละ	5,000	บาทต่อเดือน	ถ้ามีงานอย่างต่อเนื่องจากการเข้ามาติดต่อกับ
กลุ่มโดยตรง	และสมาชิกกลุ่มส่วนมากที่อยู่ในช่วงวัย	 45-60	ปี	จะมีอาการเหมือนกับโรคภูมิแพ้	
และปวดหัวบ่อยมาก	รวมถึงผู้สูงอายุบางท่าน	ยืนหลังโกงเดินก็ค่อนข้างลำาบาก	และในกลุ่มที่
ทำาหน้าที่ต้มย้อม	ก็เร่ิมมีอาการหายใจไม่ออก	 เนื่องอยู่หน้าเตาต้มย้อมเป็นเวลานาน	พร้อมกับ
ปล่อยฟูมโลหะจากการต้มย้อมสารเคมีเพ่ือให้ผ้ามีสีสวย	ที่มากับควันไฟจากการความร้อนที่อยู่ใน
หม้อต้มย้อม	จะได้ประหยัดทั้งคน	เวลาและงบประมาณ	ซึ่งอาการทั้งหมดดังกล่าวถือว่าเป็นความ
ทา้ทายอยา่งยิง่	 ต่อบทบาทขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่	ทีด่แูล	ควบคมุ	กำากบังานดา้นสุขภาพ	
เศรษฐกิจท่ีจะแยกกันอย่างเด็ดขาดไม่ได้	การมีอาชีพและรายได้ที่เสี่ยงต่อการมีสุขภาพที่ดีและอยู่
อยา่งสบาย	คอืภัยมหันตข์องกลุม่แรงงานนอกระบบทัง้	2	อาชีพ	ทีจ่ะตอ้งเผชิญกบัความเสีย่งหลาย
ประการทั้ง	การสัมผัสสารเคมี	ฟูมโลหะ	ท่าทางการนั่ง	และอุบัติเหตุจากการที่สูง	 เช่น	ต้นลำาไย
เพื่อตัดแต่งกิ่ง	ปีนขึ้นเก็บผล	เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์โครงก�ร
จดักจิกรรมการเรยีนรู้ใหก้บักลุ่มอาชีพหลัก	2	กลุ่ม	หรอือาจมากกวา่ทีส่นใจและอยู่ในตำาบล

เพื่อให้สมาชิกกลุ่มการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี	การลดความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ช่วยหรือป้องกัน	
รวมถึงการจัดการเพื่อให้เกิดขบวนการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน

สนบัสนนุใหก้ารตัง้กองทนุเพือ่การสง่เสรมิปอ้งกนัโรคเพือ่ใชส้นบัสนนุการจดักจิกรรมการดแูล
ปอ้งกนัด้วยตนเองหรอืกลุม่	 โดยการประสานความร่วมมอืกบัผู้ประกอบการสารเคมตีา่งๆ	บรษิทัที่
นำาส่งสารเคมี	และผู้ประกอบการรายย่อย	ที่เข้ามาส่ังทำาสินค้า	OTOP	ประเภทผ้าจากชุมชนมา
ต่อเนื่องยาวนานหลายปี

พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัย
ในการทำางาน	และการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง

3. กิจกรรมดำ�เนินง�น ประกอบด้วย
3.1	ประชุมหารือกับสภาเทศบาลตำาบล	กำานันผู้ ใหญ่บ้าน	และผู้นำากลุ่มอาชีพในตำาบลเรื่อง

การกำาหนดนโยบายตำาบลเร่ืองการส่งเสริมอาชีพท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพ	และสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ52



โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ	ร้านค้า	ที่ได้รับประโยชน์จากการขาย	การซื้อปัจจัยการผลิต
และผลิตภัณฑ์ชุมชน	ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งตำาบล	และข้อมูลผู้ประกอบการ	
ร้านค้าและปริมาณการซื้อ	การขายจากกลุ่มอาชีพในชุมชน

3.2	การประชมุหารอืกบับรษิทัและผูป้ระกอบการขายสารเคมใีนตำาบลและอำาเภอ	และสมาชกิ
สภา/กำานันผู้ ใหญ่บ้าน	และ	จนท.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา	สาเหตุ
และวางแผนการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีและความเสี่ยงด้านอ่ืนเนื่องมาจากการประกอบ
อาชีพ

3.3	จดักจิกรรมการอบรมและรณรงคเ์รือ่งการสง่เสรมิปอ้งกนัตนเอง	โดยแบง่ตามความเสีย่ง
คือกลุ่มที่สัมผัสสารเคมี	 กลุ่มที่เสี่ยงจากการทำางานด้านอื่นๆ	 เช่น	ท่าทางการทำางาน	ฝุ่นฝ้าย	
และอุบัติเหตุจากการทำางาน	 โดยการประสานการสนับสนุนด้านวิชาการจากโรงพยาบาลชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

3.4	หารือกับกลุ่มอาชีพที่ผ่านการอบรม	 เข้าใจและเห็นความสำาคัญของการส่งเสริมป้องกัน
จากการประกอบอาชีพในการจัดตั้งกองทุนโดยให้ผู้ประกอบการที่ขายปุ๋ย	ขายยาหรือสารเคมี	
สารเร่งดอกเร่งผล	รวมถึงสีย้อมผ้า	และผู้ท่ีเข้ามาสั่งซื้อสินค้า	OTOP	จากกลุ่มเข้ามาสมทบหรือ
สนบัสนนุการจัดตัง้กองทุน	โดยคดิเปน็รอ้ยละจากยอดซือ้และยอดขาย	ทีท่างผูป้ระกอบการ	รา้นคา้ 
ควรจะสมทบเขา้กองทนุฯ	และการมสีว่นร่วมของกลุม่อาชีพในเร่ืองการสมทบและการบริหารจดัการ
ร่วมกัน

3.5	จัดต้ังกองทุนส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน	โดยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ	
บริษัทและผู้ประกอบการที่เข้ามาสั่งซื้อหรือสั่งทำาผลิตภัณฑ์จากผ้าของชุมชน	 โดยใช้วิธีการสมทบ
จากยอดเงินที่กลุ่มอาชีพในชุมชนซื้อปุ๋ย	ยา	สารเร่งโปตัสเซียมฯ	และสีย้อมผ้าเคมี	และยอดเงิน
ที่ทางผู้ค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผ้าทอและตัดเย็บในชุมชน

3.6	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการเป็นกลไกการรณรงค์และติดตามเฝ้าระวัง
การปฏิบัติตน	การปรับวิธีการทำางานที่ลดความเสี่ยง	 และการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอ
สนับสนุนงบการดำาเนินงานกับกลุ่มอาชีพ	จากกองทุนส่งเสริมความปลอดภัยระดับตำาบล

ส่งเสริมและสนับสนุนให้	อสม.	ในการติดตามเยี่ยมบ้านให้คำาแนะนำา	และสนับสนุนอุปกรณ์
ปอ้งกนัทีจ่ำาเปน็	หรือการทำากจิกรรมเพ่ือพัฒนาวธิกีารทำางานหรอืนวตักรรมใหมใ่นระดบัชุมชนหรอื
ระดบัครวัเรอืน	 เชน่	การสง่เสรมิการใช้สมนุไพรแทนสารเคม	ีการใช้สธีรรมชาติแทนสยีอ้มเคม	ีการ
จดัการขยะทีเ่ปน็สารพษิทีไ่มส่ง่ผลตอ่ดนิ	และน้ำาทีใ่ช้ในตำาบล	การพัฒนาอุปกรณ์เสริมเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการท่าทางการทำางานที่ไม่ถูกต้อง	 เป็นต้น

3.7	มีการติดตามประเมินการดำาเนินงานของ	อสม.	และการพัฒนาปรับเปล่ียนหรือลด/หลีกเล่ียง
ความเสี่ยงต่างๆ	จากการทำางานที่ส่งผลต่อสุขภาพ

3.8	จัดเวทีเพื่อสรุปประเมินผลร่วมกันร่วมกันระหว่าง	อปท.	รพสต,	รพช.	อสม.	ผู้นำากลุ่ม
อาชพีและผูน้ำาชมุชน	และผูป้ระกอบการ	ผูค้้ารายย่อย	ถึงผลการดำาเนนิงานทีเ่กดิขึน้	และการสรา้ง
ความร่วมมือกันต่อเนื่องในปีต่อไป

ตัวอย่�งกิจกรรมหรือโครงก�ร 53



4. ระยะเวล� : 2 ปี (1  เมษ�ยน 2559-31 พฤษภ�คม 2561)
โดยแบ่งเป็นช่วงเตรียมการ	8	 เดือน	ช่วงดำาเนินงาน	1	ปี	และช่วงติดตามประเมินผลที่เป็น	

การสรุปประเมินผลการติดตาม	4	 เดือน

5. กลุ่มเป้�หม�ย
จาก	10	หมู่บ้าน	ในตำาบลทุ่งโป่ง	 โดยแยกเป็น
1.	กลุ่มอาชีพเกษตรกรทำาสวนลำาไย	จำานวน	1,500	ครัวเรือน
2.	กลุ่มอาชีพ	OTOP	ประเภทผ้า	จำานวน	2,000	ครัวเรือน
3.	อาสาสมัครสาธารณสุข	จากหมู่บ้านละ	10	คนรวม	100	คน

6. งบประม�ณ
รวมทั้งหมด	450,000	บาทถ้วน	(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
1.	ขอสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพท้องถิ่น	 100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
2.	งบประมาณสมทบจากผูป้ระกอบการ	รา้นคา้	และผูส้ัง่ซือ้สนิคา้ในชมุชน	จำานวน	300,000	

บาท	(ปีละ	 150,000	บาท)	
3.	กลุม่อาชพีสมทบตามสดัสว่นของกลุม่ท่ีไดต้กลงรว่มกนัในกิจกรรมที	่3.4	จำานวน	50,000	

บาท	(ปีละ	25,000	บาท)
(หมายเหตุรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายของกองทุนจะยึดตามระเบียบกองทุนฯ ในคู่มือ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  ในส่วนท่ีเบิกจ่ายไม่ได้จะใช้งบจากกองทุนในการ
ดำาเนินกิจกรรม)

7. ผู้รับผิดชอบโครงก�ร
เทศบาลตำาบลบ้านทุ่งโป่ง	อำาเภอดอยเต่า	จังหวัดเชียงใหม่

8. ผู้ประส�นง�นโครงก�ร
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คือ	ปลัดเทศบาลตำาบล
ภาคประชาสังคม	คือ	นายสอ	ใจมา	รองนายกเทศมนตรีตำาบลทุ่งโป่ง
การให้บริการด้านสุขภาพ	คือ	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำาบลทุ่งโป่ง

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ54



9. ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

ผลง�นเชิงกระบวนก�ร ผลง�นเมื่อสิ้นสุดโครงก�ร

1.	 	มีกลไกการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยกับ
กลุ่มอาชีพในตำาบลในรูปของคณะกรรมการ
กองทุนส่งเสริมความปลอดภัยในตำาบล

2.	 	หลักสูตรการอบรมกลุ่มอาชีพ	และ
อาสาสมัครสาธารณสุข

3.	 	แผนการจัดการความเสี่ยงและการเสริม
ศักยภาพกลุ่มในระหว่างการดำาเนินงาน

4.	 	ระเบียบ/กติกา	และชุดการเรียนรู้เพื่อลด
ความเสี่ยงแต่ละประเภท	สำาหรับ	2	กลุ่ม
อาชีพ

5.	 	รายงานผลการเยี่ยมบ้านของ	อาสาสมัคร
สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย
ประจำาเดือน

6.	 	รายงานการติดตามประเมินผลการดำาเนิน
งานเมื้อสิ้นสุดโครงการ 

1.	 	รายชื่อและทะเบียนกลุ่มอาชีพจำานวน	
3,500	ครัวเรือน	ได้รับการพัฒนาเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง	
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

2.	 	อาสาสมัครสาธารณสุขอย่างน้อย	70	คน	
มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นในการ
คัดกรองความเสี่ยง	การสำารวจสภาวะ
สุขภาพอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ

3.	 	กองทุนส่งเสริมความปลอดภัยชุมชน	
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ	
และกลุ่มอาชีพในตำาบล	

4.	 	นวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	อันเนื่อง
มาจากการสัมผัสสารเคมี	การจัดสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน	การปรับท่าทางและ
เวลาในการทำางานที่สมดุลกันมากขึ้น
ระหว่างงาน	กับสุขภาพ	จำานวน	1	ชุด	
3	ความเสี่ยง

5.	 	ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	สำาหรับเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกันของผู้ผลิต	ผู้ประกอบ
การชุมชน	นายจ้างหรือบริษัทที่ได้รับ
ประโยชน์จากชุมชน/กลุ่มแรงงาน
นอกระบบในตำาบล
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(3)

คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
๑. องค์ประกอบ 

 

๑.๑ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายประธานกรรมการ 
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรองประธานกรรมการ 
๑.๓ ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
๑.๔ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
๑.๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๑.๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
๑.๗ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๑.๘ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑.๙ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
๑.๑๐ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 
๑.๑๑ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
๑.๑๒ ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑.๑๓ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
๑.๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ 
 และสังคมแห่งชาติ  
๑.๑๕ เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรรมการ 
๑.๑๖ ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม กรรมการ 
 สุขภาพ (สสส.)  
๑.๑๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๑๘ อธิบดีกรมการจัดหางาน กรรมการ 
๑.๑๙ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการ 
๑.๒๐ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรรมการ 
๑.๒๑ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม กรรมการ 
๑.๒๒ รศ.ดร.ยงยุทธ    แฉล้มวงษ์ กรรมการ 

 ผู้ท            ผู้คุณวุฒิด้านแรงงานกร                                                                 กรรมการ 
๑.๒๓ รศ.ดร.นฤมล   นิราทร กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ 
๑.๒๔ นายกิรศักดิ์   จันทรจรัสวัฒน์ กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ 
๑.๒๕ นางสุวัฒนา   ศรีภิรมย์ กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน 

 

/๑.๒๖นายประพัฒน์... 

(2)

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานจังหวัด  

 

 
 
 

๑.  
๒.  

 
 
๓.  
๔.  
๕.  
๖.  

(2) 

เอกสารภาคผนวกที่ 1 
5.1 คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานจังหวัด

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ58



(3)

คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
๑. องค์ประกอบ 

 

๑.๑ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายประธานกรรมการ 
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรองประธานกรรมการ 
๑.๓ ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
๑.๔ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ 
๑.๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๑.๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
๑.๗ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๑.๘ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑.๙ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ 
๑.๑๐ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรรมการ 
๑.๑๑ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ 
๑.๑๒ ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑.๑๓ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
๑.๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ 
 และสังคมแห่งชาติ  
๑.๑๕ เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรรมการ 
๑.๑๖ ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม กรรมการ 
 สุขภาพ (สสส.)  
๑.๑๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
๑.๑๘ อธิบดีกรมการจัดหางาน กรรมการ 
๑.๑๙ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการ 
๑.๒๐ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรรมการ 
๑.๒๑ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม กรรมการ 
๑.๒๒ รศ.ดร.ยงยุทธ    แฉล้มวงษ์ กรรมการ 

 ผู้ท            ผู้คุณวุฒิด้านแรงงานกร                                                                 กรรมการ 
๑.๒๓ รศ.ดร.นฤมล   นิราทร กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ 
๑.๒๔ นายกิรศักดิ์   จันทรจรัสวัฒน์ กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ 
๑.๒๕ นางสุวัฒนา   ศรีภิรมย์ กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน 

 

/๑.๒๖นายประพัฒน์... 
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ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
ที่ ๓/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด 
------------------------ 

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ได้มีมติการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘            
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด 
เพ่ือก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด แผนนโยบายด้านงบประมาณ                  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ขับเคลื่อนและแก้ไขประเด็นปัญหาที่ส าคัญด้านแรงงานนอกระบบในจังหวั ด              
เสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ        
ก ากับ และติดตามการด าเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๓ จัดหางานจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๔ ผู้อ านวยการสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๕ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๖ ประกันสังคมจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๗ หัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ อนุกรรมการ 
 ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จ านวนสี่คน 
๑.๘ ผู้แทนองค์กร/กลุ่ม/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ อนุกรรมการ 
 ผู้แทนผู้จ้างงาน/ผู้แทนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด/ 
 ผู้แทนกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ผู้แทนกลุ่มอาชีพ 
 หรือวิสาหกิจชุมชน) ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง 
 จ านวนห้าคน 
 

/๑.๙แรงงาน... 
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๑.๒๖ นายประพัฒน์   ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ 
 ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ 
๑.๒๗ นายบัณฑิตย์   ธนชัยเศรษฐวุฒิ กรรมการ 
 ผู้อ านวยการมูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน 
๑.๒๘ นางพูนทรัพย์  สวนเมือง  ตุลาพันธุ์ กรรมการ 
 ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
๑.๒๙ นายสมคิด   ด้วงเงิน กรรมการ 
 ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
๑.๓๐ นางสาวอรุณี   ศรีโต กรรมการ 
 ประธานศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
๑.๓๑ รองปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
 กระทรวงแรงงาน และเลขานุการ 
๑.๓๒ ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการแรงงาน กรรมการ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                                                          และผู้ชว่ยเลขานุการ 
๑.๓๓ ผู้อ านวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กรรมการ 
 ส านักเศรษฐกิจการแรงงาน และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. อ านาจหน้าที่ 
 

๒.๑  ก าหนดนโยบาย แผนยทุธศาสตร์และงบประมาณด้านแรงงานนอกระบบของประเทศ 
๒.๒  ก ากับและอ านวยการ เพ่ือให้มีการปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ 

 ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน 
 นอกระบบ 

 

๒.๓  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก และรายงานผลการด าเนินงานให้ 
       คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
 

๒.๔  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้ตามความ 
       เหมาะสม 
 

๒.๕  ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
 
 

 
 
 

 

 

 
คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ60
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ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
ที่ ๓/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด 
------------------------ 

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ได้มีมติการประชุม  คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘            
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด 
เพ่ือก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด แผนนโยบายด้านงบประมาณ                  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ขับเคลื่อนและแก้ไขประเด็นปัญหาที่ส าคัญด้านแรงงานนอกระบบในจังหวั ด              
เสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ        
ก ากับ และติดตามการด าเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๓ จัดหางานจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๔ ผู้อ านวยการสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๕ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๖ ประกันสังคมจังหวัด อนุกรรมการ 
๑.๗ หัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ อนุกรรมการ 
 ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จ านวนสี่คน 
๑.๘ ผู้แทนองค์กร/กลุ่ม/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ อนุกรรมการ 
 ผู้แทนผู้จ้างงาน/ผู้แทนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด/ 
 ผู้แทนกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ผู้แทนกลุ่มอาชีพ 
 หรือวิสาหกิจชุมชน) ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง 
 จ านวนห้าคน 
 

/๑.๙แรงงาน... 
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๑.๒๖ นายประพัฒน์   ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ 
 ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ 
๑.๒๗ นายบัณฑิตย์   ธนชัยเศรษฐวุฒิ กรรมการ 
 ผู้อ านวยการมูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน 
๑.๒๘ นางพูนทรัพย์  สวนเมือง  ตุลาพันธุ์ กรรมการ 
 ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
๑.๒๙ นายสมคิด   ด้วงเงิน กรรมการ 
 ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
๑.๓๐ นางสาวอรุณี   ศรีโต กรรมการ 
 ประธานศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
๑.๓๑ รองปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
 กระทรวงแรงงาน และเลขานุการ 
๑.๓๒ ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจการแรงงาน กรรมการ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                                                          และผู้ชว่ยเลขานุการ 
๑.๓๓ ผู้อ านวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กรรมการ 
 ส านักเศรษฐกิจการแรงงาน และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. อ านาจหน้าที่ 
 

๒.๑  ก าหนดนโยบาย แผนยทุธศาสตร์และงบประมาณด้านแรงงานนอกระบบของประเทศ 
๒.๒  ก ากับและอ านวยการ เพ่ือให้มีการปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ 

 ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน 
 นอกระบบ 

 

๒.๓  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก และรายงานผลการด าเนินงานให้ 
       คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ 
 

๒.๔  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้ตามความ 
       เหมาะสม 
 

๒.๕  ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
 
 

 
 
 

 

 

 

ภ�คผ�วก 61



(6)

๑.๙ แรงงานจังหวัด อนุกรรมการและ 
  เลขานุการ 

                    ๑.๑๐   เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด อนุกรรมการและ 
                                                                                ผูช้่วยเลขานุการ 

 

๒.  อ านาจหน้าที่ 
๒.๑ ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวกับ

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
๒.๒ ขับเคลื่อนและแก้ไขประเด็นปัญหาที่ส าคัญด้านแรงงานนอกระบบจังหวัด 
๒.๓ เสนอประเด็นปัญหา และเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานด้านแรงงานนอกระบบจังหวัด             

ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
๒.๔ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด 
๒.๕ แต่งตั้งคณะท างาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
๒.๕ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติมอบหมาย 
 

ส าหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่    ๙กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

     พลเอก 

              (ประยุทธ์   จันทร์โอชา) 
          นายกรัฐมนตรี 
               ประธานกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มค าร้องข้ึนทะเบียนแรงงานนอกระบบ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

สถานที่ขึ้นทะเบียน.( ระบุชื่อ อบต/เทศบาล)...............................................จังหวัด.............................. ...... 

วันที่รับขึ้นทะเบียน    วันที่ เดือน พ.ศ 

ข้าพเจ้า  นาย   นาง  นางสาวชื่อ................................................นามสกุล.......................... 

วันเดือนปีเกิด.........../...................../................ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.... ............................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่.........................ต าบล...........................อ าเภอ... ..................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ........... 

ข้าพเจ้าขอยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

1. การประกอบอาชีพและท่ีมาของรายได้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ 
อาชีพหลัก     อาชีพรอง รายได้หลัก รายได้รอง 
 เกษตรกรปลูกพืช    
ระบุ............................... 
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ............................... 
ตัดเย็บ  
ทอผ้า 
เก็บและคัดแยกขยะ 
แกะสลักหิน 
แท็กซี่ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
ระบุ........................................ 

เกษตรกรปลูกพืช   
ระบุ............................... 
 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ................................... 
ตัดเย็บ  
ทอผ้า 
เก็บและคัดแยกขยะ 
แกะสลักหิน 
แท็กซี่ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
ระบุ...................................... 

เกษตรกรปลูกพืช  
ระบุ.............................. 
 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ............................... 
ตัดเย็บ  
ทอผ้า 
เก็บและคัดแยกขยะ 
แกะสลักหิน 
แท็กซี่ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
ระบุ...................................... 

เกษตรกรปลูกพืช   
ระบุ............................... 
 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ............................... 
ตัดเย็บ  
ทอผ้า 
เก็บและคัดแยกขยะ 
แกะสลักหิน 
แท็กซี่ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
ระบุ...................................... 

 
 

 

 

 
2. ระยะเวลาที่ท างาน...........................................................................................................................  

 
 
 
 
 

อาชีพหลัก: หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมนั้น ๆ  
อาชีพรอง: หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาในการท ากิจกรรมนั้นรองจากอาชีพหลัก 
รายไดห้ลัก:รายไดท้ี่เป็นเงินสดและไมเ่ป็นเงินสดรวมกันแล้วมีมลูค่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจได้มาจากการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพรอง 
รายได้รอง : รายไดท้ี่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดรวมกันแล้วน้อยกว่ารายได้หลัก 

(13)

 

ทะเบียนรายชื่อกลุ่มอาชีพ 

1. พื้นที่ ต าบล……………………อ าเภอ………………………จังหวัด………………….. 

ล าดับ
ที ่

กลุ่มอาชีพ จ านวนสมาชกิ หมู่
ที ่

ชื่อประธาน
กลุ่ม 

โทรศัพท์ ชื่อผู้
ประสานงาน

กลุ่ม 

โทรศัพท์ 

ชาย หญิง ทั้งหมด 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

ชื่อผู้ส ารวจ……………………… 

  วันที…่………………….. 

 

 

 

 

 

เอกสารภาคผนวกที่ 3 
5.3 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มอาชีพ

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ70
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ตัวอย่างแบบฟอร์มค าร้องข้ึนทะเบียนแรงงานนอกระบบ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

สถานที่ข้ึนทะเบียน.( ระบุชื่อ อบต/เทศบาล)...............................................จังหวัด.............................. ...... 

วันที่รับขึ้นทะเบียน    วันที่ เดือน พ.ศ 

ข้าพเจ้า  นาย   นาง  นางสาวชื่อ................................................นามสกุล.......................... 

วันเดือนปีเกิด.........../...................../................ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.... ............................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่.........................ต าบล...........................อ าเภอ... ..................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ........... 

ข้าพเจ้าขอยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

1. การประกอบอาชีพและท่ีมาของรายได้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ 
อาชีพหลัก     อาชีพรอง รายได้หลัก รายได้รอง 
 เกษตรกรปลูกพืช    
ระบุ............................... 
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ............................... 
ตัดเย็บ  
ทอผ้า 
เก็บและคัดแยกขยะ 
แกะสลักหิน 
แท็กซี่ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
ระบุ........................................ 

เกษตรกรปลูกพืช   
ระบุ............................... 
 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ................................... 
ตัดเย็บ  
ทอผ้า 
เก็บและคัดแยกขยะ 
แกะสลักหิน 
แท็กซี่ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
ระบุ...................................... 

เกษตรกรปลูกพืช  
ระบุ.............................. 
 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ............................... 
ตัดเย็บ  
ทอผ้า 
เก็บและคัดแยกขยะ 
แกะสลักหิน 
แท็กซี่ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
ระบุ...................................... 

เกษตรกรปลูกพืช   
ระบุ............................... 
 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ระบุ............................... 
ตัดเย็บ  
ทอผ้า 
เก็บและคัดแยกขยะ 
แกะสลักหิน 
แท็กซี่ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
ระบุ...................................... 

 
 

 

 

 
2. ระยะเวลาที่ท างาน...........................................................................................................................  

 
 
 
 
 

อาชีพหลัก: หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมนั้น ๆ  
อาชีพรอง: หมายถึง อาชีพท่ีใช้เวลาในการท ากิจกรรมนั้นรองจากอาชีพหลัก 
รายไดห้ลัก:รายไดท้ี่เป็นเงินสดและไมเ่ป็นเงินสดรวมกันแล้วมีมลูค่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจได้มาจากการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพรอง 
รายได้รอง : รายไดท้ี่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดรวมกันแล้วน้อยกว่ารายได้หลัก 
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ทะเบียนรายชื่อกลุ่มอาชีพ 

1. พื้นที่ ต าบล……………………อ าเภอ………………………จังหวัด………………….. 

ล าดับ
ที ่

กลุ่มอาชีพ จ านวนสมาชกิ หมู่
ที ่

ชื่อประธาน
กลุ่ม 

โทรศัพท์ ชื่อผู้
ประสานงาน

กลุ่ม 

โทรศัพท์ 

ชาย หญิง ทั้งหมด 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

ชื่อผู้ส ารวจ……………………… 

  วันที…่………………….. 
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3. สมาชิกในครัวเรือนที่ท างานด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ปัจจุบันท่านมีโรคประจ าตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  
ภูมิแพ้/โรคหอบหืด     โรคอ่ืนๆ  ระบุ............................................................... 
 

5. อาชีพที่ท าอยู่ มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายการ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท างานอะไรบ้าง 
ความเสี่ยง มี ไม่มี ไม่แน่ใจ 

ฝุ่น     
 สารเคมี    
เสียงดัง    
เชื้อโรค    
 ปวดเมื่อยตามร่างกายจากการท างาน    
 แสงสว่าง มาก/น้อยเกินไป    

อ่ืนๆ ระบุ.................................................    

    

 

ลงชื่อ...............................ผู้ขอข้ึนทะเบียนลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน 

   (                                        )               (    ) 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน สถานภาพ 
โสด สมรส 

1 ผู้ยื่นค าร้อง --  - -   
2 สมาชิก --  - -   
3 สมาชิก --  - -   
4 สมาชิก --  - -   

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ72
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ตัวอย่างที่ 1 : การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการท�างานกลุ่มอาชีพ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ..............................................

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม โครงการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคจากการ 
 ท�างานกลุ่มอาชีพ

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ......................................................................

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) ..หน่วยบริการสาธารณสุข./อปท. กอง
สาธารณสุข  มคีวามประสงคจ์ะท�าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม โครงการส่งเสริมสขุภาพและ
ป้องกันโรคจากการท�างานกลุ่มอาชีพ ...................ในปีงบประมาณ ...................โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ......................................เป็นเงิน 
........................... บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล (ระบุความส�าคัญของโครงการ ความจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการตามโครงการนี้ โดยชี้
ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมา
จากความส�าเร็จของโครงการ)

1. วัตถุประสงค์
	 1.1	 เพื่อส�ำรวจข้อมูลของกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
	 1.2	 เพือ่ให้กลุม่แรงงำนนอกระบบมคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรส่งเสรมิสุขภำพและป้องกนัโรคจำกกำร 
	 	 ท�ำงำนและสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้
	 1.3	 เพือ่สนบัสนนุให้กลุม่แรงงำนนอกระบบได้รบักำรตรวจประเมนิและคดักรองควำมเส่ียงทำง 
	 	 สุขภำพ
	 1.4	 เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ำยกลุ่มแรงงำนนอกระบบได้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีกำร 
	 	 เฝ้ำระวังลดควำมเสี่ยง

ตัวชี้วัด
	 1.5	 มีข้อมูลจ�ำนวนแรงงำนนอกระบบในพื้นที่
	 1.6	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบที่ได้รับกำรส�ำรวจได้รับกำรอบรมและตรวจประเมินและคัดกรอง 
	 	 ควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ80
	 1.7	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพได้ดีขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ		80
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2. วิธีด�าเนินงานการ
	 2.1	 ส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
	 2.2	 อบรมสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำน 
	 	 ให้กับกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
	 2.3	 จัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรุกและเฝ้ำระวังโรคจำกกำรท�ำงำนในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ	
	 	 2.3.1	ตรวจประเมินและคัดกรองควำมเสี่ยงทำงสุขภำพของกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
	 	 2.3.2	วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท�ำสภำวะสุขภำพของกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
			 2.4	 จัดกิจกรรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพร่วมกันของ 
	 	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบ
	 2.5	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพร้อมแบบรำยงำนกำรรบับรกิำร	ส่งให้กองทุน 
	 	 หลักประกันสุขภำพ.............................
3. ระยะเวลาด�าเนินงาน ................................................................
4. สถานที่ด�าเนินการ ................................................................
5. งบประมาณ
	 จำกงบประมำณกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ	....................................	จ�ำนวน	.....................	บำท	
 ตามรายละเอียดดังนี้
 5.1 ค่าประชุมอบรมให้ความรู้  1 ครั้ง
  - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน ............. บาท
  - ค่าวิทยากร      เป็นเงิน ............. บาท
 5.2 ค่าประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้ำงเสริมสุขภำพ จ�านวน xx ครั้ง
  - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน ............. บาท
  - ค่าวิทยากร      เป็นเงิน ............. บาท
 5.3 ค่าบริการตรวจประเมินและคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ เป็นเงิน ............. บาท
	 	 	 	 	 	 	 	 	 				รวมทั้งสิ้น	.................	บำท
 หมายเหตุ : ค่าบริการตรวจประเมินฯ ค�านวณจาก จ�านวนคน x ค่าบริการ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 6.1	 หน่วยงำนในพื้นที่มีข้อมูลจ�ำนวนแรงงำนนอกระบบ
	 6.2	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรเฝ้ำระวังโรคจำกกำรท�ำงำน	 โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
	 	 หน่วยบริกำรและกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
	 6.3	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสุขภำพจำกกำร 
	 	 ท�ำงำนของทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส�าหรับใช้
ในการจ�าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติ

แล้ว)

 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่คน ทีร่บัผดิชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลัก 
  ประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ7) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ......................................
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	 	 	 7.1.1	 หน่วยบริกำรหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุข	เช่น	รพ.สต.
 7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
	 	 	 7.2.1	 สนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ	 หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/ 
	 	 	 	 หน่วยงำนสำธำรณสุข	[ข้อ	7(1)]
 7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
  และป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
	 	 	 7.3.4	กลุ่มวัยท�ำงำน
	 	 	 9.3.7	กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง
 7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
	 	 	 9.4.1	 กลุ่มวัยท�ำงำน
	 	 	 	 9.4.1.1	 กำรส�ำรวจข้อมูลสุขภำพ	กำรจัดท�ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ
	 	 	 	 9.4.1.2	 กำรตรวจคัดกรอง	ประเมินภำวะสุขภำพ	และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง
	 	 	 	 9.4.1.3	 กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ
	 	 	 	 9.4.1.4	 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้
	 	 	 	 9.4.1.5	 กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท�ำงำนและกำรปรับเปลี่ยน 
	 	 	 	 	 สิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 	 	 	 9.4.1.6	 กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท�ำงำน
	 	 	 	 9.4.1.7	 กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม
	 	 	 	 9.4.1.8	 กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนสำรเสพติด/ยำสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 	 	 	 9.4.1.9	 อื่นๆ	(ระบุ)	.......................................................................................
	 	 	 9.4.2	กลุ่มประชำชนทั่วไปที่มีภำวะเสี่ยง
	 	 	 	 9.4.2.1	 กำรส�ำรวจข้อมูลสุขภำพ	กำรจัดท�ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ
	 	 	 	 9.4.2.2	กำรตรวจคัดกรอง	ประเมินภำวะสุขภำพ	และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง
	 	 	 	 9.4.2.3	กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ
	 	 	 	 9.4.2.4	กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้
	 	 	 	 9.4.2.5	กำรส่งเสริมกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ 
	 	 	 	 	 ต่อสุขภำพ
	 	 	 	 7.4.2.6	อื่นๆ	(ระบุ)	.......................................................................................
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ตัวอย่างที่ 2 : การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการท�างานกลุ่มอาชีพ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ..............................................

เรื่อง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคจำกกำร 
	 	 ท�ำงำนกลุ่มอำชีพ

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ........................................................................

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่คน (ระบชุือ่)โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล/หน่วยบรกิาร
ปฐมภมิู............................  มีความประสงค์จะท�าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม โครงกำรส่งเสรมิสุข
ภำพและป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำนกลุ่ม...........................	 ในปีงบประมาณ.............................โดย
ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุหลกัประกันสขุภาพ...............................................เป็น
เงิน...........................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล (ระบุความส�าคัญของโครงการ ความจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการตามโครงการนี้ โดยชี้
ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมา
จากความส�าเร็จของโครงการ)

1. วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรตรวจประเมินและคัดกรองควำมเสี่ยงทำง 
	 	 สุขภำพ
	 2.	 เพื่อให้แกนน�ำกลุ่มแรงงำนนอกระบบมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน 
	 	 โรคจำกกำรท�ำงำนและสำมำรถน�ำไปปฏิบัติและถ่ำยทอดต่อได้
	 3.	 เพือ่ให้มีกำรเฝ้ำระวงัโรคจำกกำรท�ำงำนในกลุม่แรงงำนนอกระบบ	โดยกระบวนกำรมส่ีวนร่วม
	 4.	 เพื่อสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสุขภำพจำกกำรท�ำงำนของกลุ่มแรงงำนนอก 
	 	 ระบบ
2. วิธีด�าเนินงานการ
	 2.1	 สร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำนให้กับ 
	 	 แกนน�ำกลุ่มแรงงำนนอกระบบและสนับสนุนให้แกนน�ำน�ำไปปฏิบัติและถ่ำยทอดให้กับ 
	 	 สมำชิกกลุ่ม
	 2.2	 จัดบริกำรอำชีวอนำมัยเชิงรุกและเฝ้ำระวังโรคจำกกำรท�ำงำนในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ	
	 	 2.2.1	ส�ำรวจข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพของกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
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	 	 2.2.2	ตรวจประเมินและคัดกรองควำมเสี่ยงทำงสุขภำพของกลุ่มแรงงำนนอกระบบ	 เช่น	 
	 	 	 กำรใช้แบบสอบถำม	แบบประเมิน	แบบคัดกรอง	แบบส�ำรวจ	
	 	 2.2.3	วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท�ำสภำวะสุขภำพของกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
	 	 2.2.4	น�ำเสนอข้อมลูสภำวะสุขภำพของกลุ่มแรงงำนนอกระบบให้กบัผูเ้กีย่วข้อง	เช่น	อปท.,	 
	 	 	 กลุ่มแรงงำน	ฯลฯ	เพื่อน�ำไปใช้ประกอบในกำรวำงแผนจัดกำรแก้ไขปัญหำ
	 2.3	 สนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค	 ให้กับกลุ่มแรงงำน 
	 	 นอกระบบ	เช่น	กำรลดอันตรำยจำกกำรสัมผัสสำรเคมี	กำรปรับเปลี่ยนท่ำทำงกำรท�ำงำน	 
	 	 กำรป้องกันโรคระบบทำงเดินหำยใจอันเนื่องมำจำกกำรท�ำงำน	เป็นต้น
	 2.4	 ติดตำมประเมินผลและจัดท�ำรำยงำนกำรด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ	 ป้องกันโรค	 
	 	 จำกกำรท�ำงำนและติดตำมภำวะสุขภำพ
	 2.5	 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรพร้อมแบบรำยงำนกำรรบับรกิำร	ส่งให้กองทุน 
	 	 หลักประกันสุขภำพ.............................	
3. ระยะเวลาด�าเนนิงาน.............................................................................................................
4. สถานที่ด�าเนินการ.................................................................................................................
5. งบประมาณ
	 จำกงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพ.......................................จ�ำนวน....................บำท
ตามรายละเอียดดังนี้
 ตามรายละเอียดดังนี้
 5.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม  เป็นเงิน.............บาท
 5.2 ค่าตอบแทนวิทยากร     เป็นเงิน.............บาท
 5.3 ค่าจ้างเหมา ในการส�ารวจข้อมูล    เป็นเงิน.............บาท
 5.4 ค่าเอกสาร        เป็นเงิน.............บาท
 5.5 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์      เป็นเงิน.............บาท
  (ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ระบุชื่อรายการที่ชัดเจน)
																																																																			 			รวมทั้งสิ้น	.................	บำท		
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรตรวจประเมินและคัดกรองควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ
	 2.	แกนน�ำกลุ่มแรงงำนนอกระบบมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค 
	 	 จำกกำรท�ำงำนและสำมำรถน�ำไปปฏิบัติและถ่ำยทอดแก่สมำชิกกลุ่มแรงงำนนอกระบบ 
	 	 ในพื้นที่ได้
	 3.	กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรเฝ้ำระวังโรคจำกกำรท�ำงำน	 โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
	 	 หน่วยบริกำร
	 4.	กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำสุขภำพจำกกำร 
	 	 ท�ำงำนของทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส�าหรับใช้ 
 ในการจ�าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับ 
 อนุมัติแล้ว)

 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่คน ทีร่บัผดิชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ..โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ			
	 	 	7.1.1	 หน่วยบริกำรหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุข	เช่น	รพ.สต.
 7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
	 	 	7.2.1	 สนับสนุนกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของ	หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร/หน่วยงำน
สำธำรณสุข	[ข้อ	7(1)]
 7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
	 	 	7.3.4	กลุ่มวัยท�ำงำน
 7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
	 	 	7.4.1		กลุ่มวัยท�ำงำน
	 	 		 7.4.1.1	 กำรส�ำรวจข้อมูลสุขภำพ	กำรจัดท�ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ
	 	 		 7.4.1.2	 กำรตรวจคัดกรอง	ประเมินภำวะสุขภำพ	และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง
	 	 		 7.4.1.3	 กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ
	 	 		 7.4.1.4	 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้
	 	 		 7.4.1.5	 กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท�ำงำนและกำรปรับเปลี่ยน 
	 	 	 	 	 สิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 	 		 7.4.1.6	 กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท�ำงำน
	 	 		 7.4.1.7	 กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม
	 	 		 7.4.1.8	 กำรป้องกนัและลดปัญหำด้ำนสำรเสพตดิ/ยำสบู/เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์
	 	 		 7.4.1.9	 อื่นๆ	(ระบุ)	.......................................................................................
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ตัวอย่างที่ 3 : การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการท�างานกลุ่มอาชีพ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ.............................................

เรือ่ง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม การส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคจากการท�างาน 
 ส�าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบอาชีพ.............................

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................................................................

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ… 
มีความประสงค์จะท�าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคจำกกำร
ท�ำงำนส�ำหรับกลุ่มแรงงำนนอกระบบอำชีพ..............................	ในปีงบประมาณ...............................
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ..........................................
เป็นเงิน..........................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล (ระบุความส�าคัญของโครงการ ความจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการตามโครงการนี้ โดยชี้
ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมา
จากความส�าเร็จของโครงการ)

1. วัตถุประสงค์
	 1.1	 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำนให้กับกลุ่มกลุ่ม
แรงงำนนอกระบบ		 
 1.2 เพือ่ส่งเสรมิให้สมาชกิกลุม่ มกีารจดักจิกรรมการส่งเสริมสขุภาพป้องกนัโรคและลด
ความเสี่ยงจากการท�างาน
 1.3 เพื่อเสริมศักยภาพในการจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานและส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคจากการท�างาน
2. วิธีด�าเนินงานการ
	 2.1	 จดักจิกรรมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกนัโรคจำกกำรท�ำงำนให้กบักลุม่  
	 	 แรงงำนนอกระบบอำชีพ…………………………..โดยกำรประสำนกำรสนับสนุนจำก 
	 	 หน่วยบริกำรปฐมภูมิในพื้นที่
	 2.2	 กำรเฝ้ำระวัง	กำรส�ำรวจประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำน	
	 	 2.2.1	กำรส�ำรวจประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนโดยใช้เครื่องมือ 
	 	 	 กำรประเมินควำมเสี่ยง



คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ80

	 	 2.2.2	กำรส�ำรวจประเมินควำมเสี่ยงด้ำนด้ำนสุขภำพในกำรท�ำงำนโดยใช้เครื่องมือ 
	 	 	 กำรประเมินควำมเสี่ยง
	 	 2.2.3	วิเครำะห์และจัดท�ำแผนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคควำมเสี่ยงและจัดท�ำ 
	 	 	 แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงร่วมกันในกลุ่ม
	 2.3	 ด�ำเนินกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำนในกลุ่มแรงงำนนอกระบบอำชีพโดย 
	 	 มีเจ้ำหน้ำที่หน่วยบริกำรเป็นที่ปรึกษำแนะน�ำ
	 	 2.3.1	กำรปรับปรุงขั้นตอนและวิธีกำรท�ำงำนที่มีควำมเสี่ยง
			 	 2.3.2	กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 เช่น	 กำรระบำยอำกำศเพ่ือลดฝุ่น	 กำรจัดกำร 
	 	 	 วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบ	5	ส.	เพื่อลดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน
  2.3.3	จดัประชมุปฏบิตักิำรเพ่ือปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมส่วนบคุคลและกลุ่มเพ่ือลดควำมเสีย่ง 
	 	 	 จำกกำรเกิดโรคจำกกำรท�ำงำน	 เช่น	 กำรปรับเปลี่ยนท่ำทำงในกำรท�ำงำน	 กำรใช้ 
	 	 	 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคลล	เป็นต้น	
	 2.4	 สรปุกำรตดิตำมเป็นระยะเพ่ือกำรกระตุน้และเสริมควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถู่กต้อง	สร้ำงแรงจูงใจ					 
	 	 และจดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	และมีข้อตกลงร่วมกนัของกลุ่มในกำรท�ำอย่ำงต่อเนือ่ง 
	 	 และเพิ่มวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพที่เกิดจำกกำรท�ำงำนด้ำนอื่นๆ	
	 2.5	 สรุปและจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภำพ......................
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ระยะเวลาและแผนการด�าเนินการ

กิจกรรม
ปี.........................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.1	 จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรส่ง
เสรมิสขุภำพป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำนให้กบักลุม่
อำชีพ

2.2	กำรเฝ้ำระวัง	 กำรส�ำรวจประเมินควำมเสี่ยง
เพื่อกำรป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำน	
	 2.2.1	 กำรส�ำรวจประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนโดยใช้เครื่องมือ 
กำรประเมินควำมเสี่ยง
	 2.2.2	 กำรส�ำรวจประเมนิควำมเส่ียงด้ำนด้ำน
สุ ขภ ำพ ในก ำ รท� ำ ง ำน โ ดย ใช ้ เ ค ร่ื อ ง มื อ 
กำรประเมินควำมเสี่ยง
	 2.2.3	 วิเครำะห์และจัดท�ำแผนกำรส่งเสริมสขุ
ภำพและป้องกันโรคควำมเสีย่งและจดัท�ำแผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงร่วมกันในกลุ่ม

2.3	ด�ำเนินกำรส่งเสรมิสขุภำพป้องกนัโรคจำกำร
ท�ำงำนในกลุ่มอำชีพ.............................
2.3.1	 กำรปรับปรุงขั้นตอนและวิธีกำรท�ำงำนที่มี
ควำมเสี่ยง
									2.3.2	กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	
2.3.3	 จัดประชุมปฏิบัติกำรเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมส่วนบุคคลและกลุ่มเพ่ือลดควำมเสี่ยง
จำกกำรเกิดโรคจำกกำรท�ำงำน	 เช่น	 กำรปรับ
เปล่ียนท่ำทำงในกำรท�ำงำน	 	 	 กำรใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล	เป็นต้น

2.4	สรุปกำรติดตำมเป็นระยะเพื่อกำรกระตุ้นและ
เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง	 สร้ำงแรงจูงใจ					
และจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	 และมีข้อ
ตกลงร่วมกนัของกลุม่ในกำรท�ำอย่ำงต่อเนือ่งและ
เพิ่มวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพที่เกิด
จำกกำรท�ำงำนด้ำนอื่นๆ

2.5	สรุปและจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนส่ง
กองทุน
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4. สถานที่ด�าเนินการ..............................................................................................................
5. งบประมาณ
	 จำกงบประมำณกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ........................................จ�ำนวน.....................บำท
 ตามรายละเอียดดังนี้
 5.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม  เป็นเงิน.............บาท
 5.2 ค่าตอบแทนวิทยากร     เป็นเงิน.............บาท
 5.3 ค่าเอกสาร        เป็นเงิน.............บาท
 5.4 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สาธิตที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ (ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อโครงการ)
  เพื่อการท�ากิจกรรมการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เป็นเงิน..........บาท
	 	 	 	 	 	 	 	 	 				รวมทั้งสิ้น	.................	บำท		
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 6.1	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบอำชีพ................................ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรส่งเสริม 
	 	 สุขภำพป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำน
 6.2 สมาชกิกลุ่ม มกีารจดักิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและลดความเสีย่งจาก 
  การท�างานอย่างต่อเนื่อง
 6.3 กลุ่มมีศักยภาพในการจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานและส่งเสริมสุขภาพ 
  ป้องกันโรคจากการท�างานอย่ำงเข้มแข็ง
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส�าหรับใช้ 
 ในการจ�าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับ 
 อนุมัติแล้ว)

 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการ 
หลักประกนัฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชือ่หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่คน กลุม่ผูป้ระกอบอำชีพ......................
	 	 	 7.1.5	 กลุ่มหรือองค์กรประชำชน
 7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
	 	 	 7.2.2	 สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ	 กำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร 
	 	 	 	 ประชำชน/หน่วยงำนอื่น	[ข้อ	7(2)]
 7.3  กลุ ่มเป้าหมายหลัก(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
  และป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
	 	 	 7.3.4	 กลุ่มวัยท�ำงำน
 7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
	 	 	 7.4.1	 กลุ่มวัยท�ำงำน
	 	 	 	 7.4.1.1	 กำรส�ำรวจข้อมูลสุขภำพ	กำรจัดท�ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ
	 	 	 	 7.4.1.2	 กำรตรวจคดักรอง	ประเมนิภำวะสขุภำพ	และกำรค้นหำผู้มภีำวะเสีย่ง
	 	 	 	 7.4.1.3	 กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ
	 	 	 	 7.4.1.4	 กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้
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	 	 	 	 7.4.1.5	 กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท�ำงำนและกำรปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 	 	 	 7.4.1.6	กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท�ำงำน
	 	 	 	 7.4.1.7	กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม
	 	 	 	 7.4.1.8	กำรป้องกนัและลดปัญหำด้ำนสำรเสพตดิ/ยำสบู/เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
	 	 	 	 7.4.1.9	อื่นๆ	(ระบุ)	......................................................................................
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ตัวอย่างที่ 4 : การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการท�างานกลุ่มอาชีพ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ............................................

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  โครงการส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรคในกลุม่ 
 แรงงานนอกระบบในพื้นที่

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ......................................................................

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่คน (ระบชุือ่)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ........................... 
มคีวามประสงค์จะท�าแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม โครงการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคใน
กลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ในปีงบประมาณ...............................โดยขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ.................................................................เป็น
เงิน...........................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส�าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล (ระบุความส�าคัญของโครงการ ความจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการตามโครงการนี้ โดยชี้
ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมา
จากความส�าเร็จของโครงการ)

1. วัตถุประสงค์
	 1.1	 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคจำกกำรท�ำงำนให้กับกลุ่ม 
	 	 แรงงำนนอกระบบในพื้นที่
	 1.2	 เพือ่สนบัสนนุให้กลุม่แรงงำนนอกระบบมกีจิกรรมส่งเสริมสขุภำพป้องกนัโรคจำกกำรท�ำงำน
	 1.3	 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแรงงำนนอกระบบมีกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมและจัดกำรสภำพ 
	 	 แวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 1.4	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 	 มีข้อมูลสุขภำพกลุ่มแรงงำนนอกระบบส�ำหรับกำร 
	 	 ติดตำม	เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
2. วิธีด�าเนินงานการ
	 2.1	 จดักจิกรรมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกนัโรคจำกกำรท�ำงำนให้กบักลุม่ 
	 	 แรงงำนนอกระบบในพื้นที่	โดยกำรประสำนกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
	 2.2	 ส�ำรวจและจดัท�ำระบบข้อมลูเพือ่ใช้วำงแผนกำรเฝ้ำระวงั	ประเมนิควำมเสีย่งเพือ่กำรป้องกนั 
	 	 โรคจำกกำรท�ำงำน	ให้กับกลุ่มแรงงำนนอกระบบในพื้นที่

	 	 2.2.1	กำรส�ำรวจประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนโดยใช้เครื่องมือ 
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	 	 	 กำรประเมินควำมเสี่ยง
	 	 2.2.2	กำรส�ำรวจประเมินควำมเสี่ยงด้ำนด้ำนสุขภำพในกำรท�ำงำนโดยใช้เครื่องมือ 
	 	 	 กำรประเมินควำมเสี่ยง
	 	 2.2.3	วิเครำะห์และจัดท�ำแผนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค/ควำมเสี่ยงและจัดท�ำ 
	 	 	 แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงร่วมกับกลุ่มแรงงำนนอกระบบและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
	 	 	 ในพื้นที่
	 2.3	 สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรส่งเสรมิสขุภำพป้องกนัโรคจำกกำรท�ำงำนในกลุม่แรงงำนนอกระบบ 
	 	 ในพื้นที่
	 	 2.3.1	กำรปรับปรุงขั้นตอนและวิธีกำรท�ำงำนที่มีควำมเสี่ยง
	 	 2.3.2	กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	 เช่น	 กำรระบำยอำกำศเพ่ือลดฝุ่น	 กำรจัดกำร 
	 	 	 วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบ	5	ส.	เพื่อลดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	เป็นต้น
	 	 2.3.3	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคลและกลุ่มเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดโรคจำกกำร 
	 	 	 ท�ำงำน	 เช่น	 กำรปรับเปล่ียนท่ำทำงในกำรท�ำงำน	 กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย 
	 	 	 ส่วนบุคลล	เป็นต้น	
	 	 2.3.4	กำรจดักำร	มำตรกำรชุมชนและมำตรกำรสร้ำงเสริมแรงจูงใจ	เพ่ือกำรส่งเสรมิสขุภำพ 
	 	 	 และป้องกนัโรคจำกกำรท�ำงำนทั้งทำงกำยและทำงจิตอย่ำงตอ่เนือ่ง เชน่	กำรก�ำหนด 
	 	 	 พืน้ทีป่ฏบิตังิำนของแรงงำนนอกระบบทีเ่อือ้ต่อสขุภำพ	กำรออกข้อบงัคบัท้องถิน่	ข้อ 
	 	 	 บัญญัติหรือข้อตกลงร่วมกัน	กำรพัฒนำพื้นที่ต้นแบบ	เป็นต้น
	 2.4	 สนับสนุนกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ	 ป้องกันโรค	 จำกกำร 
	 	 ท�ำงำนและติดตำมภำวะสุขภำพของแรงงำนนอกระบบในพื้นที่
	 2.5	 สรปุกำรตดิตำมเป็นระยะเพ่ือกำรกระตุน้และเสริมควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถู่กต้อง	สร้ำงแรงจูงใจ					 
	 	 และจดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน	และมีข้อตกลงร่วมกนัของกลุ่มในกำรท�ำอย่ำงต่อเนือ่ง 
	 	 และเพิ่มวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพที่เกิดจำกกำรท�ำงำนด้ำนอื่นๆ
	 2.6	 สรปุผลกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำร	ส่งกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ......................................
3. ระยะเวลาด�าเนินงาน.........................................................................................................................
4. สถานที่ด�าเนินการ.............................................................................................................................
5. งบประมาณ
 จำกงบประมำณกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ............................................จ�ำนวน................บำท
 ตามรายละเอียดดังนี้
 5.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม  เป็นเงิน.............บาท
 5.2 ค่าตอบแทนวิทยากร     เป็นเงิน.............บาท
 5.3 ค่าตอบแทนในการส�ารวจข้อมูล    เป็นเงิน.............บาท
 5.4 ค่าเอกสาร        เป็นเงิน.............บาท
 5.5 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สาธิต (ที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อโครงการ)
  เพื่อการท�ากิจกรรมการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เป็นเงิน..........บาท

รวมทั้งสิ้น	.................	บำท		
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 6.1	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบในพื้นที่ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกัน 
	 	 โรคจำกกำรท�ำงำน
	 6.2	 กลุ่มแรงงำนนอกระบบได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค 
	 	 จำกกำรท�ำงำน
	 6.3	 กลุม่แรงงำนนอกระบบได้รับกำรสนบัสนนุให้มกีำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและจดักำรสภำพ 
	 	 แวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 6.4	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลสถำนกำรณ์และควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพและสภำพ 
	 	 แวดล้อมในกำรท�ำงำนเพื่อวำงแผนกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพของแรงงำนนอกระบบร่วมกับ 
	 	 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส�าหรับใช้ 
 ในการจ�าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับ 
 อนุมัติแล้ว)

 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่คน ทีร่บัผดิชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลัก 
  ประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .........................................
	 	 	 7.1.2	 หน่วยงำนสำธำรณสุขอื่นของ	อปท.	เช่น	กองสำธำรณสุขของเทศบำล	
 7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
	 	 	 7.2.2	 สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ	 กำรป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร 
	 	 	 	 ประชำชน/หน่วยงำนอื่น	[ข้อ	7(2)]
 7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและ 
  ป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
	 	 	 7.3.4	 กลุ่มวัยท�ำงำน
 7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
	 	 	 7.4.1	 กลุ่มวัยท�ำงำน
 	 		 7.4.1.1	 กำรส�ำรวจข้อมูลสุขภำพ	กำรจัดท�ำทะเบียนและฐำนข้อมูลสุขภำพ
 	 		 7.4.1.2	 กำรตรวจคัดกรอง	ประเมินภำวะสุขภำพ	และกำรค้นหำผู้มีภำวะเสี่ยง
	 	 		 7.4.1.3	 กำรเยี่ยมติดตำมดูแลสุขภำพ
 	 		 7.4.1.4	กำรรณรงค์/ประชำสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ควำมรู้
 	 		 7.4.1.5	 กำรส่งเสริมพฤติกรรมสุขภำพในกลุ่มวัยท�ำงำนและกำรปรับเปลี่ยน 
	 	 	 	 	 สิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน
	 	 		 7.4.1.6	 กำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพจิตแก่กลุ่มวัยท�ำงำน
	 	 		 7.4.1.7	 กำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนเพศสัมพันธ์/กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อม
	 	 		 7.4.1.8	 กำรป้องกนัและลดปัญหำด้ำนสำรเสพตดิ/ยำสบู/เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
	 	 		 7.4.1.9	 อื่นๆ	(ระบุ)	......................................................................................
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3. สมาชิกในครัวเรือนที่ท างานด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ปัจจุบันท่านมีโรคประจ าตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  
ภูมิแพ้/โรคหอบหืด     โรคอ่ืนๆ  ระบุ............................................................... 
 

5. อาชีพที่ท าอยู่ มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายการ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท างานอะไรบ้าง 
ความเสี่ยง มี ไม่มี ไม่แน่ใจ 

ฝุ่น     
 สารเคมี    
เสียงดัง    
เชื้อโรค    
 ปวดเมื่อยตามร่างกายจากการท างาน    
 แสงสว่าง มาก/น้อยเกินไป    

อ่ืนๆ ระบุ.................................................    

    

 

ลงชื่อ...............................ผู้ขอข้ึนทะเบียนลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน 

   (                                        )               (    ) 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน สถานภาพ 
โสด สมรส 

1 ผู้ยื่นค าร้อง --  - -   
2 สมาชิก --  - -   
3 สมาชิก --  - -   
4 สมาชิก --  - -   
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แบบประเมินความรู้   อสอช. 

     ก่อนการอบรม 

    หลังการอบรม 

 

. ข้อมูลผู้ประเมิน 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย  / ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1.เพศ  (    ) ชาย  (    ) หญิง   

2. อาย.ุ................................................ป ี  

3. ระดับการศึกษา  

 (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษาตอนตน้ 

 (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (   )  อนุปริญญา 

 (   )  ปริญญาตรี  (   )  อื่นๆ .................................. 

4. ที่อยู่ บ้านเลขที.่....................หมู่ที่................บ้าน......................................ถนน 

ต าบล............................................อ าเภอ.........................................จังหวัด 

.เนื้อหา 

เนื้อหารายวิชา ความรู้ 
 มาก ปานกลาง น้อย 
1. ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท างานและความส าคัญในการ 
ดูแลสุขภาพในคนท างาน  

   

2.การประเมินความเป็นอันตรายด้านสภาพแวดล้อมการท างานและด้าน    
3. การจัดการปัญหาและการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการท างาน     
4.ฝึกปฏิบัติการประเมินความเป็นอันตรายด้านสภาพแวดล้อมการท างาน
และด้านสุขภาพ 

   

5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล     
6. ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ/ถ่ายทอดความรู ้    
7.ระบบการให้บริการของสถานีอนามัย    
8.การจัดท าแผนงานงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ 

   

9.หลักความปลอดภัยในการท างาน    
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แบบประเมินความรู้   อสอช. 

     ก่อนการอบรม 

    หลังการอบรม 

 

. ข้อมูลผู้ประเมิน 
ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย  / ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1.เพศ  (    ) ชาย  (    ) หญิง   

2. อาย.ุ................................................ป ี  

3. ระดับการศึกษา  

 (   )  ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษาตอนตน้ 

 (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (   )  อนุปริญญา 

 (   )  ปริญญาตรี  (   )  อื่นๆ .................................. 

4. ที่อยู่ บ้านเลขที.่....................หมู่ที่................บ้าน......................................ถนน 

ต าบล............................................อ าเภอ.........................................จังหวัด 

.เนื้อหา 

เนื้อหารายวิชา ความรู้ 
 มาก ปานกลาง น้อย 
1. ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท างานและความส าคัญในการ 
ดูแลสุขภาพในคนท างาน  

   

2.การประเมินความเป็นอันตรายด้านสภาพแวดล้อมการท างานและด้าน    
3. การจัดการปัญหาและการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการท างาน     
4.ฝึกปฏิบัติการประเมินความเป็นอันตรายด้านสภาพแวดล้อมการท างาน
และด้านสุขภาพ 

   

5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล     
6. ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ/ถ่ายทอดความรู้    
7.ระบบการให้บริการของสถานีอนามัย    
8.การจัดท าแผนงานงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ 

   

9.หลักความปลอดภัยในการท างาน    
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หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ……………………………… 

 แบบประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. วัน-เดือนที่ประเมิน................................ปี พ.ศ…………… 
2. ชื่อ- สกุล ผู้สอบถาม........................ 
3. สถานะผู้รับการประเมินความเสีย่งฯ 1.เป็นผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข  
      2.ไม่เป็นผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข  

ชื่อ – สกุล ผู้รับประเมิน (นาย ,นาง,นางสาว )........................................................................ 

4.  หมายเลขบัตรประชาชน  

5.  อายุ ...................... 

6.  เพศ.......1.ชาย              2.หญิง 

7.  ที่อยู่ปัจจบุัน.................................................................................จังหวัด............................... 

8. อาชีพหลัก .......................................................... 

9. ลักษณะงานของอาชีพหลัก ................................................................................ 

10.  อาชีพเสริม........................................................... 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความเสี่ยง 

11.  ในที่ท างานหรืออาชีพหลักที่ท่านท าอยู่ มีสิง่ใดที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยตอ่ตัวท่านหรือ
ผู้ร่วมงานหรือไม่  

1. มีระบุ(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) ฝุ่นสารเคมีเสียงดังความร้อน  

แสงสว่าง มาก/น้อยเกินไปปวดเมื่อยจากการท างานเชื้อโรค 

อื่นๆ   ......................................  

2. ไม่แน่ใจ                    3ไม่ทราบ/ไม่ม ี

12.  ขณะที่ท่านท างาน ทา่นคิดหรือไม่ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ต่อตัวท่านเองหรือผู้ร่วมงาน 

1. คิดทุกคร้ัง 2.  ส่วนใหญ่คิด              3. คิดเป็นบางครั้ง/ไม่ได้คิด 

13.  ขณะที่ท่านท างาน ทา่นมีการเตรียมตัวหรือจัดสภาพการท างานให้เหมาะสมเพื่อการป้องกันอันตรายหรือไม่ 

 1. ได้เตรียมการทุกครั้ง  2.  ส่วนใหญ่เตรียมการ    3. เตรียมนานๆครั้ง/ไมไ่ด้เตรียมการ 

14.  ปัจจุบนันีท้่านดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ 

1.ไม่ดื่ม 2.ดื่มเป็นบางครั้ง/ดื่มนานๆครั้ง 3.ดื่มเป็นประจ า/ดื่มจนติดเปน็นสิัย 

(19)

 

 แบบประเมินความปลอดภัยในขั้นตอนการท างานJSA    (Job safety Analysis)  
ส าหรับกลุ่มอาชีพ.................................. 

 

 

 
ล าดับ 

 
ขั้นตอนการท างาน 

 
สิ่งคุกคามสขุภาพ 

แนวทางป้องกันควบคุม 
ก่อนด าเนินการ/
ปัจจุบนัที่มีแล้ว 
(ที่มีอยู่แล้ว) 

ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา 

หลังด าเนินการ 
(ที่ด าเนินการ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

เอกสารภาคผนวกที่ 5 

5.5 แบบประเมินความปลอดภัยในขั้นตอนการทำางาน JSA

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำาหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ76
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หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ……………………………… 

 แบบประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. วัน-เดือนที่ประเมิน................................ปี พ.ศ…………… 
2. ชื่อ- สกุล ผู้สอบถาม........................ 
3. สถานะผู้รับการประเมินความเสีย่งฯ 1.เป็นผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข  
      2.ไม่เป็นผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข  

ชื่อ – สกุล ผู้รับประเมิน (นาย ,นาง,นางสาว )........................................................................ 

4.  หมายเลขบัตรประชาชน  

5.  อายุ ...................... 

6.  เพศ.......1.ชาย              2.หญิง 

7.  ที่อยู่ปัจจบุัน.................................................................................จังหวัด............................... 

8. อาชีพหลัก .......................................................... 

9. ลักษณะงานของอาชีพหลัก ................................................................................ 

10.  อาชีพเสริม........................................................... 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความเสี่ยง 

11.  ในที่ท างานหรืออาชีพหลักที่ท่านท าอยู่ มีสิง่ใดที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยตอ่ตัวท่านหรือ
ผู้ร่วมงานหรือไม่  

1. มีระบุ(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) ฝุ่นสารเคมีเสียงดังความร้อน  

แสงสว่าง มาก/น้อยเกินไปปวดเมื่อยจากการท างานเชื้อโรค 

อื่นๆ   ......................................  

2. ไม่แน่ใจ                    3ไม่ทราบ/ไม่ม ี

12.  ขณะที่ท่านท างาน ทา่นคิดหรือไม่ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ต่อตัวท่านเองหรือผู้ร่วมงาน 

1. คิดทุกคร้ัง 2.  ส่วนใหญ่คิด              3. คิดเป็นบางครั้ง/ไม่ได้คิด 

13.  ขณะที่ท่านท างาน ทา่นมีการเตรียมตัวหรือจัดสภาพการท างานให้เหมาะสมเพื่อการป้องกันอันตรายหรือไม่ 

 1. ได้เตรียมการทุกครั้ง  2.  ส่วนใหญ่เตรียมการ    3. เตรียมนานๆครั้ง/ไมไ่ด้เตรียมการ 

14.  ปัจจุบนันีท้่านดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ 

1.ไม่ดื่ม 2.ดื่มเป็นบางครั้ง/ดื่มนานๆครั้ง 3.ดื่มเป็นประจ า/ดื่มจนติดเปน็นสิัย 
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การแปลผล  
1.พิจารณาเฉพาะค าถามในส่วนที่ 2 เท่านั้น โดยแต่ละค าตอบจะมีคะแนนก ากบัไว้ตามตารางคะแนนความเสี่ยง 

ตารางคะแนนความเสี่ยง 

ค าถามส่วนที่ 2  
ข้อมูลความเสี่ยง 

ตอบข้อ 1 ตอบข้อ 2 ตอบข้อ 3 คะแนน
ที่ได ้

11.  ในที่ท างานหรืออาชีพหลักที่
ท่านท าอยู่ มีสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อตัว
ท่านหรือผู้ร่วมงานหรือไม่ 

ทราบ/มี = 1 ไม่แน่ใจ = 2 ไม่ทราบ/ไม่มี =2  

12.  ขณะที่ท่านท างาน ทา่นคิด
หรือไม่ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บ หรือ
เจ็บป่วย ต่อตัวทา่นเองหรือ
ผู้ร่วมงาน 

คิดทุกคร้ัง = 1 ส่วนใหญ่คิด = 1 คิดบางครั้ง/ไม่ได้
คิด = 2 

 

13.  ขณะที่ท่านท างาน ทา่นมีการ
เตรียมตัวหรือจัดสภาพการท างาน
ให้เหมาะสมเพื่อการป้องกัน
อันตรายหรือไม่ 

เตรียมการ 

ทุกครั้ง = 1 

ส่วนใหญ่เตรียม = 1 นานๆครั้ง/ไมไ่ด้
เตรียม = 2 

 

14.  ปัจจุบนันีท้่านดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  หรือไม่ 

ไม่ดื่ม = 1 ดื่มบางครั้ง/นานๆครั้ง 
= 2 

ดื่มประจ า/ดื่มจน
ติดเป็นนสิัย  = 2 

 

15.  ปัจจุบนันีท้่านสบูบุหร่ี/ยาเส้น 
หรือไม่ 

ไม่สูบ = 1 สูบบางครั้ง/นานๆครั้ง 
= 2 

สูบประจ า = 2  

16.  ปัจจุบนัทา่นมโีรคประจ าตวัที่
ได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์  หรือไม่ 
(ได้แก่ โรคความดนัโลหิตสงู 
โรคหัวใจ เบาหวาน ภูมิแพ้ /หอบ
หืด  )  

ไม่มี = 1 

(ตอบไม่มีในทุกข้อ) 

ไม่ทราบ = 2 

( ตอบไม่ทราบในโรคใด
ก็ตาม ) 

มี = 2 

( ตอบมีในโรคใดก็
ตาม ) 

 

รวมคะแนนข้อ 11 ถึงข้อ 16  

 

2.  น าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อไปใส่ไว้ในช่อง “คะแนนที่ได้” ท้ายแต่ละข้อของตารางคะแนนความเสี่ยง 

3.  รวมคะแนนทุกข้อ (ข้อ11 ถึง ข้อ16) และใสไ่ว้ในช่องสุดทา้ยของตารางคะแนนความเสีย่ง 

4.  น าคา่คะแนนทีไ่ด้ไปเปรียบเทียบเป็นระดับความเสี่ยงตามตารางระดบัความเสี่ยง 

 

(21)

15.  ปัจจุบนันีท้่านสบูบุหร่ี/ยาเส้น หรือไม่ 

1.ไม่สูบ2.สูบเป็นบางครัง้/สูบนานๆครั้ง3.สูบเป็นประจ า 

16.  ปัจจุบนัทา่นมโีรคประจ าตวัที่ได้รับการวนิิจฉัยจากแพทย์  หรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

โรคความดันโลหิตสูง 1.ไม่มี2ไม่ทราบ   3. มี  

โรคหัวใจ  1.ไม่มี2ไม่ทราบ  3. มี  

โรคเบาหวาน  1.ไม่มี2ไม่ทราบ 3. มี  

ภูมิแพ้/โรคหอบหืด    1.ไม่มี2ไม่ทราบ  3. มี  
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการการสนับสนุน 

17. ท่านต้องการการสนบัสนุนอะไรบ้าง เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างาน 

1.ต้องการ 

1. ความรู้ให้ระบุรายละเอียดดังข้างล่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

  อันตรายจากการท างาน  หลักความปลอดภัยในการท างาน 

  การใช้สารเคมีให้ปลอดภัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยจากการท างาน  

  อื่นๆ............................................................................................................. 

2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

แว่นตาป้องกัน................................   อุปกรณ์ปกป้องการหายใจ 

 ถุงมือป้องกัน....................................  อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน  

รองเท้าป้องกัน..................................อื่นๆระบุ.........……..……… 

3. การตรวจสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

 การตรวจสุขภาพประจ าปี    การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 

ตรวจสุขภาพอื่นๆ ระบุ .....................………………..……… 

4. อื่นๆ …………………..………      

2. ไม่ต้องการ 
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การแปลผล  
1.พิจารณาเฉพาะค าถามในส่วนที่ 2 เท่านั้น โดยแต่ละค าตอบจะมีคะแนนก ากบัไว้ตามตารางคะแนนความเสี่ยง 

ตารางคะแนนความเสี่ยง 

ค าถามส่วนที่ 2  
ข้อมูลความเสี่ยง 

ตอบข้อ 1 ตอบข้อ 2 ตอบข้อ 3 คะแนน
ที่ได ้

11.  ในที่ท างานหรืออาชีพหลักที่
ท่านท าอยู่ มีสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อตัว
ท่านหรือผู้ร่วมงานหรือไม่ 

ทราบ/มี = 1 ไม่แน่ใจ = 2 ไม่ทราบ/ไม่มี =2  

12.  ขณะที่ท่านท างาน ทา่นคิด
หรือไม่ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บ หรือ
เจ็บป่วย ต่อตัวทา่นเองหรือ
ผู้ร่วมงาน 

คิดทุกคร้ัง = 1 ส่วนใหญ่คิด = 1 คิดบางครั้ง/ไม่ได้
คิด = 2 

 

13.  ขณะที่ท่านท างาน ทา่นมีการ
เตรียมตัวหรือจัดสภาพการท างาน
ให้เหมาะสมเพื่อการป้องกัน
อันตรายหรือไม่ 

เตรียมการ 

ทุกครั้ง = 1 

ส่วนใหญ่เตรียม = 1 นานๆครั้ง/ไมไ่ด้
เตรียม = 2 

 

14.  ปัจจุบนันีท้่านดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์  หรือไม่ 

ไม่ดื่ม = 1 ดื่มบางครั้ง/นานๆครั้ง 
= 2 

ดื่มประจ า/ดื่มจน
ติดเป็นนสิัย  = 2 

 

15.  ปัจจุบนันีท้่านสบูบุหร่ี/ยาเส้น 
หรือไม่ 

ไม่สูบ = 1 สูบบางครั้ง/นานๆครั้ง 
= 2 

สูบประจ า = 2  

16.  ปัจจุบนัทา่นมโีรคประจ าตวัที่
ได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์  หรือไม่ 
(ได้แก่ โรคความดนัโลหิตสงู 
โรคหัวใจ เบาหวาน ภูมิแพ้ /หอบ
หืด  )  

ไม่มี = 1 

(ตอบไม่มีในทุกข้อ) 

ไม่ทราบ = 2 

( ตอบไม่ทราบในโรคใด
ก็ตาม ) 

มี = 2 

( ตอบมีในโรคใดก็
ตาม ) 

 

รวมคะแนนข้อ 11 ถึงข้อ 16  

 

2.  น าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อไปใส่ไว้ในช่อง “คะแนนที่ได้” ท้ายแต่ละข้อของตารางคะแนนความเสี่ยง 

3.  รวมคะแนนทุกข้อ (ข้อ11 ถึง ข้อ16) และใสไ่ว้ในช่องสุดทา้ยของตารางคะแนนความเสีย่ง 

4.  น าคา่คะแนนทีไ่ด้ไปเปรียบเทียบเป็นระดับความเสี่ยงตามตารางระดบัความเสี่ยง 

 

(21)

15.  ปัจจุบนันีท้่านสบูบุหร่ี/ยาเส้น หรือไม่ 

1.ไม่สูบ2.สูบเป็นบางครัง้/สูบนานๆครั้ง3.สูบเป็นประจ า 

16.  ปัจจุบนัทา่นมโีรคประจ าตวัที่ได้รับการวนิิจฉัยจากแพทย์  หรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

โรคความดันโลหิตสูง 1.ไม่มี2ไม่ทราบ   3. มี  

โรคหัวใจ  1.ไม่มี2ไม่ทราบ  3. มี  

โรคเบาหวาน  1.ไม่มี2ไม่ทราบ 3. มี  

ภูมิแพ้/โรคหอบหืด    1.ไม่มี2ไม่ทราบ  3. มี  
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการการสนับสนุน 

17. ท่านต้องการการสนบัสนุนอะไรบ้าง เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างาน 

1.ต้องการ 

1. ความรู้ให้ระบุรายละเอียดดังข้างล่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

  อันตรายจากการท างาน  หลักความปลอดภัยในการท างาน 

  การใช้สารเคมีให้ปลอดภัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยจากการท างาน  

  อื่นๆ............................................................................................................. 

2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

แว่นตาป้องกัน................................   อุปกรณ์ปกป้องการหายใจ 

 ถุงมือป้องกัน....................................  อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน  

รองเท้าป้องกัน..................................อื่นๆระบุ.........……..……… 

3. การตรวจสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

 การตรวจสุขภาพประจ าปี    การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 

ตรวจสุขภาพอื่นๆ ระบุ .....................………………..……… 

4. อื่นๆ …………………..………      

2. ไม่ต้องการ 
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 แบบประเมินสภาพการท างานที่คิดว่าอาจจะท าให้ไม่สบายหรือเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา 

 โปรดท าเครื่องหมายในช่องมีหรือไม่มี และในช่อง (    ) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

สภาพการท างาน มี ไม่มี เคยมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย 
จากการท างานหรือไม ่

1. มีการสัมผัสแหล่งความร้อนหรือท างานกลางแจ้ง
หรือไม่ 
 

  (  ) ไม่มีอาการ 
(  ) มีอาการหิวน้ า เหนื่อย เหงื่อออกมาก 
(  ) มีผื่นคนั แดงบริเวณผวิหนังเป็นตะคริวบ่อย 
(    ) อื่นๆระบุ............................. 

2. บริเวณที่ท่านท างานมีเสียงดงัมากหรือไม่ 
(ยืนห่างกัน 3 ฟุตแล้วพูดคุยไมค่่อยได้ยิน)  

  (  )  ไม่มีอาการ     (  )  รู้สึกร าคาญ หงุดหงิด 
 (  )  รู้สึกเจ็บหู หูอ้ือบ่อยๆ 

3.  มีการใช้และสัมผัสสารเคมีในการท างานหรือไม่ 
 

  (  )  ไม่มีอาการ  (  ) ผื่น บริเวณผิวหนัง 
(  )  คลื่นไส้อาเจียน (  ) ระคายเคือง ตา จมูก 
(  ) วิงเวียนศีรษะ   

4. ท่านมีอาการจาการสัมผสัฝุ่นหรือไม่   (  ) ไม่มีอาการ(  ) มีอาการผืน่คันที่ผิวหนงั 
(  ) มีการระคายเคืองทางเดนิหายใจ 
(  ) หายใจไม่ออก แน่นหนา้อก 

5. ท่านมีปัญหาสายตาเก่ียวกับการท างานหรือไม่   (  ) ไม่มีอาการ         
(  )  มีอาการเมื่อยล้าดวงตา 
(  )  มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากใช้สายตามาก 

6.  ท่านเคยถูกสัตว์หรือแมลงกัดต่อย ในขณะท างาน
หรือไม่ 
 

  (  ) ไม่มีอาการ        
(  ) มีอาการเล็กน้อยไม่ต้องหยดุงาน 
(  ) มีอาการมากถึงขั้นต้องหยุดงาน 

7.  ท่านท างานในสภาพชืน้แฉะ มีน้ าขังตลอดเวลา
หรือไม่ 
 

  (  ) ไม่มีอาการ 
(  ) คันตามผิวหนัง หรือเท้ามือเปื่อยเป็นแผล 

8.  ในการท างานท่านต้องยกของหนักหรือท างานใน
ท่าทางที่ท าให้เกิดอาการปวดเมื่อย ตามส่วนตา่งๆ 
ของร่างกายหรือไม่ 

  (  ) ไม่มีอาการ    (  ) มีอาการปวดเมื่อยพอทนได ้
 (  ) มีอาการปวดเมื่อย ต้องกินยารักษา 

 

 

(23)

ตารางระดบัความเสี่ยง 

คะแนนรวม ระดับความเสี่ยง 

6  -  7 ต่ า 

8  –  9 ปานกลาง 

 10  -  12 สูง 
 

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการท างานของกลุ่มแรงงานนอกระบบเบื้องต้นของ 

(นาย ,นาง,นางสาว )........................................................................ 

                             มีระดับความเสี่ยง   1. ต่ า 2.ปานกลาง3. สูง 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บป่วยจากการท างาน 

1. ท่านเคยมีอุบัติเหตุจากการท างานหรือไม่ 

 (    )  ไม่เคยม ี (    )  เคย มีอุบัติเหตุเล็กน้อยโดยไม่ต้องหยุดงาน ระบุ...............  

   (    )  เคยมีอุบัติเหตุ ถึงขั้นต้องหยุดงาน ระบุ............... 

 (    )  เคยมีอุบัติเหตุความรุนแรงถึงพิการ 

ระบุรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ............... 

2. ท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะท างานหรือไม่ 

 (   ) ไม่ใช ้ (   ) ใช้ ได้แก่....(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

    (   ) แว่นตา       (   ) ถุงมือ      (   ) รองเท้า     (   ) ทีป่ิดปาก-จมูก 

    (   ) ที่อุดหู/ครอบหู     (   ) อื่นๆ ระบุ................................  
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 แบบประเมินสภาพการท างานที่คิดว่าอาจจะท าให้ไม่สบายหรือเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา 

 โปรดท าเครื่องหมายในช่องมีหรือไม่มี และในช่อง (    ) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

สภาพการท างาน มี ไม่มี เคยมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย 
จากการท างานหรือไม่ 

1. มีการสัมผัสแหล่งความร้อนหรือท างานกลางแจ้ง
หรือไม่ 
 

  (  ) ไม่มีอาการ 
(  ) มีอาการหิวน้ า เหนื่อย เหงื่อออกมาก 
(  ) มีผื่นคนั แดงบริเวณผวิหนังเป็นตะคริวบ่อย 
(    ) อื่นๆระบุ............................. 

2. บริเวณที่ท่านท างานมีเสียงดงัมากหรือไม่ 
(ยืนห่างกัน 3 ฟุตแล้วพูดคุยไมค่่อยได้ยิน)  

  (  )  ไม่มีอาการ     (  )  รู้สึกร าคาญ หงุดหงิด 
 (  )  รู้สึกเจ็บหู หูอ้ือบ่อยๆ 

3.  มีการใช้และสัมผัสสารเคมีในการท างานหรือไม่ 
 

  (  )  ไม่มีอาการ  (  ) ผื่น บริเวณผิวหนัง 
(  )  คลื่นไส้อาเจียน (  ) ระคายเคือง ตา จมูก 
(  ) วิงเวียนศีรษะ   

4. ท่านมีอาการจาการสัมผสัฝุ่นหรือไม่   (  ) ไม่มีอาการ(  ) มีอาการผืน่คันที่ผิวหนงั 
(  ) มีการระคายเคืองทางเดนิหายใจ 
(  ) หายใจไม่ออก แน่นหนา้อก 

5. ท่านมีปัญหาสายตาเก่ียวกับการท างานหรือไม่   (  ) ไม่มีอาการ         
(  )  มีอาการเมื่อยล้าดวงตา 
(  )  มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากใช้สายตามาก 

6.  ท่านเคยถูกสัตว์หรือแมลงกัดต่อย ในขณะท างาน
หรือไม่ 
 

  (  ) ไม่มีอาการ        
(  ) มีอาการเล็กน้อยไม่ต้องหยดุงาน 
(  ) มีอาการมากถึงขั้นต้องหยุดงาน 

7.  ท่านท างานในสภาพชืน้แฉะ มีน้ าขังตลอดเวลา
หรือไม่ 
 

  (  ) ไม่มีอาการ 
(  ) คันตามผิวหนัง หรือเท้ามือเปื่อยเป็นแผล 

8.  ในการท างานท่านต้องยกของหนักหรือท างานใน
ท่าทางที่ท าให้เกิดอาการปวดเมื่อย ตามส่วนตา่งๆ 
ของร่างกายหรือไม่ 

  (  ) ไม่มีอาการ    (  ) มีอาการปวดเมื่อยพอทนได ้
 (  ) มีอาการปวดเมื่อย ต้องกินยารักษา 
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ข้อคิดเห็นเสนอแนะภาพรวม………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 

 

      ลงช่ือ……………………………………. 
 
      (  ……………………………………………) 
 
                                                   (  …………ต าแหน่ง/สถานภาพ ……………) 
 

                …………………………………. 
                    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลอดภัย สุขภาพดี  
3.การสื่อสารความเสี่ยง (กติการ่วม ฯลฯ)       
4 การบริหารจัดการกลุ่ม      
5. การพัฒนานวัตกรรม      
6, ศักยภาพผูน้ า/อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน      
7. การขยายผลและเครือข่าย      
8. อื่นๆ โปรดระบ ุ      

5.6 แนวทางการติดตามประเมินผลการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ

(25)

 

 

แนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

โครงการ…………………………………………………………………. 
ระยะเวลา…………………………………………. 

รหัสหรือเลขที่โครงการ…………………………………………… 
 

 

 เนื้อหาและประเด็นการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1. การบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย ความสอดคล้องและการบรรลุวัตถุประสงค์การบรรลุเป้าหมาย 
และการบริหารจัดการโครงการ 

2. เนื้อหา กระบวนการด าเนินโครงการ เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ในกระบวนการท างาน 
3. ผลลัพธ์ ที่เน้นประสิทธิผล ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการการด าเนินงานของกลุ่ม/

โครงการ ประกอบด้วย  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  การสื่อสารความเสี่ยง
เพื่อการเรียนรู้และตระหนัก/เห็นความส าคัญ   

เกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  : 
ระดับ 1  ยังต้องปรับปรุง   
ระดับ 2  ผ่านพอใช้ได้  
ระดับ 3  ดีเป็นที่น่าพึงพอใจ 
ระดับ 4  เป็นตัวอย่างและสามารถขยายผลหรือเร่ิมเรียนรู้เรื่องใหม่ต่อไป 

 

ประเด็นทีต่้องการติดตามประเมินผล เกณฑ์การติดตามและประเมินผล 
1 2 3 4 ข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ 1  การด าเนินโครงการ  
1.1 การด าเนินงานตามวตัถุประสงค์       
1.2 การบรรลุเป้าหมาย       
1.3 การบริหารจัดการโครงการ      
ส่วนที่ 2 กระบวนการ รูปแบบและเนื้อหาในการด าเนินงาน  
2.1 เนื้อหา เพียงพอ เหมาะสมกับเวลาและ   กลุ่มเป้าหมาย      
2.2 รูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน       
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการบวนการท างาน (ประสิทธิภาพสื่อ/
เครื่องมือและวิธีการใช้ ) 

     

ส่วนที่  3 ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ในโครงการ   
1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแรงงานนกระบบกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการฯ  

     

2.การปรับสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อการท างานที่      

เอกสารภาคผนวกท่ี 6 

นอกระบบกลุ่มเป้าหมาย
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ข้อคิดเห็นเสนอแนะภาพรวม………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 

 

      ลงช่ือ……………………………………. 
 
      (  ……………………………………………) 
 
                                                   (  …………ต าแหน่ง/สถานภาพ ……………) 
 

                …………………………………. 
                    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลอดภัย สุขภาพดี  
3.การสื่อสารความเสี่ยง (กติการ่วม ฯลฯ)       
4 การบริหารจัดการกลุ่ม      
5. การพัฒนานวัตกรรม      
6, ศักยภาพผูน้ า/อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน      
7. การขยายผลและเครือข่าย      
8. อื่นๆ โปรดระบ ุ      
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5.7 Website สำาหรับการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้และ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

(27)

 

 

Websiteส าหรับการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เครือข่าย Website/ที่ติดต่อ 

กระทรวงแรงงาน  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   http://job.labour.go.th/ 
ส านักความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

http://www.oshthai.org/ 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการท างาน (ประเทศไทย) 
   

ที่ตั้ง  :  22/3 หมู่ที่ 2 อาคารกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ช้ัน 3  ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170  
โทร. :  02 880-4659 , 02 884-1852, 02 880-
4803 , 02 884-1408 

กระทรวงสาธารณสุข  
ส านักงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม   

http://envocc.ddc.moph.go.th/ 
 

กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th/ 
หน่วยงานในก ากับหน่วยงานเอกชน  
มูลนิธิสัมมาอาชีวะ http://www.summacheeva.org/index.h

tm 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ http://www.thaihealth.or.th/ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ http://www.nhso.go.th 
ไทยแพน http://www.thaipan.org/node/30 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.)  

www.acfs.go.th 

เอกสารภาคผนวกท่ี 7 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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รายชื่อคณะท�างาน

1 นพ.ประทีป	ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการ
สำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	
(สปสช.)

สำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ที่ปรึกษา

2 นางอรจิตต์	บำารุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำานวยการสำานัก
สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพชุมชน

สำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ที่ปรึกษา

3. นพ.กรรชิต	คุณาวุฒิ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ	ระยอง ที่ปรึกษา
4. นพ.กฤช	ลี่ทองอินทร์ ผู้อำานวยการสำานัก

สนับสนุนระบบบริการ
ปฐมภูมิ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ที่ปรึกษา

3 ดร.พญ.ฉันทนา	ผดุงทศ ผู้อำานวยการ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	8	
อุดรธานี

ที่ปรึกษา

4 นางอรพิน	วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานฯ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

ที่ปรึกษา

5 นางวราภรณ์	อุปสุขิน นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการพิเศษ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำาพูน

ที่ปรึกษา

6 ดร.ศิมาลักษณ์	ดิถีสวัสดิ์เวทย์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการพิเศษ

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	8	
อุดรธานี

คณะทำางาน

7 นางสาววนิดา	วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ	 เขต	7	ขอนแก่น

คณะทำางาน

8 นางสาวเพ็ญศรี	อนันตกุลนธี นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการพิเศษ

สำานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม

คณะทำางาน

9 นายพิเชษฐ	โฉมเฉลา นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการ

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	
ขอนแก่น

คณะทำางาน

10 นายทรงทรัพย์	พิมพ์ชายน้อย นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการ

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	8	
อุดรธานี

คณะทำางาน
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11 นางพิไลลักษณ์	พลพิลา นักวิชาการสาธารณสุข
ชำานาญการ

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	
ขอนแก่น

คณะทำางาน

12 นางประณีต	ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบ
ท้องถิ่นและการบริหาร
งานบุคคล

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

คณะทำางาน

13 นายสุเทพ	ชูชัยยะ ที่ปรึกษาสมาคมองค์การ
บริหารส่วนตำาบลแห่ง
ประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบล
แห่งประเทศไทย

คณะทำางาน

14 นางสาวมัทนา	โกสุมภ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนา
เกษตรกรในระบบพันธ
สัญญา

สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทำางาน

15 นางสาวพันธ์	วรรณบริบูรณ์ ผู้ประสานงานฯ	ภาคใต้ ศูนย์ประสานงานแรงงาน
นอกระบบ	ภาคใต้

คณะทำางาน

16 นางนุชนารถ	นาคขำา นักวิชาการอิสระ โครงการประสานยุทธศาสตร์ฯ คณะทำางาน

ภ�คผ�วก 87




