
การจดัการระบบฐานขอ้มลูความเสีย่งและความรอบรูด้า้น
สขุภาพความปลอดภยัเพือ่น ามาใชใ้นกระบวนการท างาน

ภายใต ้โครงการพฒันากลไกและนโยบายการสง่เสรมิป้องกนัโรคจากการ
ประกอบอาชพีโดยฐานทอ้งถิน่ส าหรบักลุม่แรงงานนอกระบบปี 2562-2563

13 มถินุายน 2563

รร.เอบนีาเฮาส ์กทม.



เป้าหมาย

 แรงงานนอกระบบในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีพ่บปัจจัยและพฤตกิรรมเสีย่งทีส่ง่ผล
ตอ่สขุภาพ ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในการท างาน 

 ลดลงอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 

 จาก

 ไดร้ับบรกิารสง่เสรมิป้องกนัโรค

 มคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ ความปลอดภัยจนสามารถจัดการตนเองและสภาพแวดลอ้มที่
น าไปสูก่ารมสีขุภาวะและคณุภาพชวีติทีด่ี

 วธิบีรูณาการความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ยสขุภาวะ
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0203

04

เพือ่เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพกลไก
การจดับรกิารอาชวีอนามยั
เชงิรกุในระดบัทอ้งถิน่

เพือ่พฒันาศกัยภาพ
ผูน้ าและเครอืขา่ย
อาสาสมคัรอาขวีอนามยั น าไปสูก่าร
จัดการตนเอง การขยายผลสูค่รอบครัว 
และแรงงานนอกระบบในขมุชน และ
เครอืขา่ย

เพือ่พฒันาฐานขอ้มลู
และองคค์วามรู ้
สนบัสนนุกระบวนการท างานและการ
พฒันานโยบายการสรา้งเสรมิสขุภาพ
ป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี
และพฒันาคณุภาพชวีติระดบัทอ้งถ ิน่
อ าเภอ
.

เพือ่บรูณาการการ
สรา้งเสรมิสขุภาวะ
เพือ่บรูณาการการสรา้งเสรมิสขุภาวะรว่มกนั
ระหวา่งภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งแบะการ
พัฒนาคณุภาพชวีติระดบัทอ้งถิน่ /อ าเภอ

วัตถปุระสงคโ์ครงการ



แรงงานนอกระบบ(ทีพ่บ
ปัจจัยและพฤตกิรรมเสีย่งที่
สง่ผลตอ่สขุภาพ ความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัยใน
การท างาน )
ลดลงรอ้ยละ10

แรงงานนอกระบบ(ทีพ่บ
ปจัจยัและพฤตกิรรมเสีย่ง
ทีส่ง่ผลตอ่สขุภาพ ความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัยใน
การท างาน )

• บรกิารสง่เสรมิป้องกนัโรค(เชงิรกุ)
• ความรอบรูด้า้นสขุภาพ ความปลอดภัย
• บรูณาการความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ย
สขุภาวะ 

ขอ้มลูการประเมนิ
ความเสีย่ง 
พฤตกิรรมและ
ความรอบรู ้

ขอ้มลูการประเมนิ
ความเสีย่ง 
พฤตกิรรมและ
ความรอบรู ้
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การจดับรกิารอาชวีอนามยั

เชงิรกุ

การจดัท าทะเบยีน
กลุม่แรงงาน

ส ารวจและประเมนิ
ความเสีย่ง

การสง่เสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรค  

เชงิรบั

การคดักรอง
และวนิจิฉยัโรค

จากการ
ท างาน

การ
รกัษาพยาบาล

เบือ้งตน้

การรายงาน
โรค

ฟ้ืนฟสูภาพ

Y96
Y97 
ในระบบ
รายงานปกติ

การซกั
ประวตั ิ
อาชพี
เพิม่เตมิ

JSA
นบก.o1
นบจ



ผลลพัธก์ารด าเนนิงาน

ฐานขอ้มลู

ศกัยภาพการด าเนนิ
ของเครอืขา่ย

พีเ่ลีย้ง

แกนน า /
อสอช.

กลไกการด าเนนิงาน
6

นโยบาย 
(ทอ้งถิน่ พืน้ท ีชาต)ิ

องคค์วามรู ้

การท างานบรูณาการกบัเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง



ตวัชีว้ดัโครงการ

7

ตวัชีว้ดั

1ฐานขอ้มลูใน 100 ต าบล

2. ชุดความรูจ้ากการถอดบทเรยีน
ในการพฒันากลไก (3 ชุด)

2. ฐานขอ้มลูและองคค์วามรู ้
1.เพือ่พฒันาฐานขอ้มลูและองค์
ความรู ้

วตัถุประสงค์ ผลลพัธโ์ครงการ

3. ชุดความรูก้ารสง่เสรมิป้องกนัโรค
ส าหรบักลุม่เสีย่งเฉพาะ (5 ชุด)



ตวัชีว้ดัโครงการ

8

ตวัชีว้ดั

1กลุม่เสีย่ง รอ้ยละ 10 จาก100 
ต าบลไดร้บัการจดับรกิารเชงิรกุ

2.นวตักรรมชุมชนเพือ่ลดความเสีย่ง

2. กลไกและนโยบาย
2.เพือ่เสรมิศกัยภาพกลไกการ
จดับรกิารอาชวีอนามยัเชงิรกุใน
ระดบัทอ้งถิน่

วตัถุประสงค์ ผลลพัธโ์ครงการ

3.มกีารก าหนดการสนบัสนุนโครงการ
กองทนุเรือ่งสง่เสรมิสขุภาพ ความ
ปลอดภยั และอาชวีอนามยั

4.มกีระบวนการเสนอนโยบายสง่เสรมิ
ป้องกนัโรค โดยการขบัเคลือ่น 
อสอสช. และกก.กองทนุ/พีเ่ล ีย้ง
กองทนุ/จากการท างานในระดบัพืน้ที่



ตวัชีว้ดัโครงการ

9

ตวัชีว้ดั

1ผูน้ า หรอื อาสาสมคัรชุมชน ไดร้บั
การพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็น อสอช.

2. อสอช. ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวาม
รอบรูด้า้นสขุภาพและความปลอดภยั

2. เครอืขา่ยมศีกัยภาพ
ด าเนนิงาน

3. เพือ่พัฒนาศกัยภาพผูน้ าและ
เครอืขา่ยอาสาสมัครอาชวีอนามัย
น าไปสูก่ารจัดการตนเอง การขยาย
ผลสูค่รอบครัว และแรงงานนอก
ระบบในขมุชน และเครอืขา่ย

วตัถุประสงค์ ผลลพัธโ์ครงการ



ตวัชีว้ดัโครงการ

10

ตวัชีว้ดั

1. เครอืขา่ยมกีารจดัการความเสีย่ง
แบบบรูณาการ หมายถงึ การดแูล
สขุภาพและความปลอดภยัในการ
ท างาน การมหีลกัประกนัทางสงัคม 
และการจดัการอาชพี
(กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ, ม 40 
กอช.) 

1. เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งการ
ท างานอยา่งบรูณาการ

4. เพือ่บรูณาการการสรา้งเสรมิสขุ
ภาวะ

วตัถุประสงค์ ผลลพัธโ์ครงการ

2. ขอ้เสนอนโยบายตอ่ พชอ.

3. ขอ้เสนอดา้นการสง่เสรมิป้องกนั
โรคจากการประกอบอาชพีส าหรบั
กลุม่เสีย่งเฉพาะ (เชน่ กลุม่เกษตรกร
ปลกูออ้ย ทอผา้ เป็นตน้) ตอ่ระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ





1 2 3

4 5

บคุคลากร ระบบฐานขอ้มลู การเชือ่มและบรูณาการขอ้มลู

กลไกส ำคญัในกำรพฒันำระบบข้อมลูให้ต่อเน่ือง

การสรา้งเครอืขา่ย 
การใชเ้ทคโนโลย ี



5. Health 
Literacy

• ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health 

Literacy)



ค าชีแ้จง

๑. แบบสอบถามฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การศกึษาภาวะสขุภาพตามความเสีย่งจากการท างานของแรงงาน
นอกระบบ

๒. ขอความกรณุาตอบแบบสอบถามนีต้ามความเป็นจรงิโดยใสเ่ครือ่งหมาย √ ลงใน (   ) หรอืเตมิขอ้ความ
ลงในช่องว่าง ซึง่ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะปกปิดเป็นความลบั แต่จะน ามาวเิคราะหเ์ชงิวชิาการ เพือ่น าผลการ
ประเมนิความเสีย่งดา้นสุขภาพในการท างานของแรงงานนอกระบบมาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ
กจิกรรมส าหรับแรงงานนอกระบบตอ่ไป

๓. แบบส ารวจ/สอบถามฉบบันี ้แบง่ออกเป็น ๔  ตอน  ไดแ้ก่

ตอนที ่๑ ขอ้มูลทั่วไป ขอ้มูลสขุภาพเบือ้งตน้ และขอ้มูลพฤตกิรรมสขุภาพของผูต้อบสัมภาษณ์/สอบถาม  

๒๒ ขอ้

ตอนที ่๒ ขอ้มลูการประกอบอาชพี  สภาพการท างาน พฤตกิรรมการท างาน และการไดรั้บความเสีย่ง

( ๖ ดา้น)และผลกระทบตอ่สขุภาพจากการท างาน  ๕๘ ขอ้

ตอนที ่๓ ความผดิปกตทิางรา่งกายจากการท างาน  ๑๗ ขอ้

ตอนที ่๔ ความรอบรูใ้นการจัดการอาชวีอนามัยส าหรับแรงงานนอกระบบ ๒๒ ขอ้

เลขทีแ่บบสอบถาม ………….

แบบส ารวจ/สอบถามภาวะสขุภาพตามความเสีย่งจากการท างาน

และความรอบรูข้องแรงงานนอกระบบ



• แบคทเีรยี

• ไวรสั

• ปรสติ   ฯลฯ

• ทา่ทางในการท างาน

• ความหนกัเบาของงาน

• ช ัว่โมงการท างาน  
งานกะ  ฯลฯ

• ความรอ้น  แสง  
เสยีง

• ความส ัน่สะเทอืน  
รงัส ี ฯลฯ

• สารฆา่แมลง

• แมงกานสี      

• ตะก ัว่  ฯลฯ

ทางเคมี ทาง
กายภาพ

ทาง
ชวีภาพ    

การย
ศาสตร/์
อบุตัเิหตุ

สภาพแวดลอ้ม

สิง่แวดลอ้มในการท างานและปจัจยัทางสิง่แวดลอ้มทีค่กุคามสขุภาพ

ตอนที ่๒





ตอนที ่๓  ความผดิปกตทิางรา่งกายจากการท างาน  ๑๕-๑๗ ขอ้



ความรอบรูด้า้นสขุภาพความปลอดภยั

เขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสาร 

การปฎบิตั ิ
ตนและการ
แนะน า
ผูอ้ ืน่

ความรูค้วาม
เขา้ใจ และ
สามารถ
ซกัถาม

ตอนที ่๔ ความ

ร อบ รู ้ ใ น ก า ร

จดัการอาชีวอ

นาม ัยส าหร ับ

แรง งานนอก

ระบบ ๒๒ ขอ้





ตอนนีเ้ราอยูไ่หน?? เราท าอะไร ???



เขต เครือ่งมอืทีใ่ช้ การด าเนนิงาน จ านวน แผนการด าเนนิงาน หมายเหตุ

1 แบบสอบถามกลาง 6  พืน้ที่ แพร่

2 (คาดวา่) แบบสอบถาม
กลาง 

ก าลงัด าเนนิการ อตุรดติถ์
พษิณุโลก

3 แบบสอบถามกลาง 
(ปรับ)

28 ต าบล นครสวรรค์
ใชe้xcel

5 แบบสอบถามกลาง ก าลงัด าเนนิการ สพุรรณ
ราชบรุี

11 JSA ชมุพร 3 กระบี่
2

12 แบบสอบถามกลาง ตรัง พัทลงุ
ใชa้pp



ขอบคณุคะ่


