
การตดิตามประเมนิผลภายใน
เพือ่พฒันางานรว่มกนั

ระดบัโครงการ

โครงการพฒันากลไกและนโยบาย

การส่งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีโดยฐานทอ้งถิน่ 

กลุ่มแรงงานนอกระบบ 



ชว่ยใหผู้เ้กีย่วขอ้ง “เกาะตดิ”การ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ (ตอนนีเ้ป็นไง?)

เหน็ถงึการหยุดน่ิง หรอืกา้วหน้า 

เราจะพฒันาและส่งเสรมิสิง่ทีด่ใีหด้ยีิง่ขึน้  

และลดเง่ือนไข ขอ้จ ากดั ปัญหาอปุสรรค

รว่มกนัไดอ้ย่างไร 



จงึจะสามารถใหค้วามหมาย

(ตคีวาม)ไดถู้กตอ้งวา่ขอ้มูลที่

ไดม้าจากการตดิตาม-ประเมนิ
เป็นสว่นหน่ึงของการไปสู่

เป้าหมายทีต่อ้งการรว่มกนั

หรอืไม่ อย่างไร
มกีารแลกเปลีย่นและขอ้เสนอแนะ                                                             

น าขอ้มูลทีไ่ดม้าสรา้งการเรยีนรูแ้ละ

พฒันารว่มกนั
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หลักการแนวทางการด าเนนิงานรว่มกัน ปี 2562 - 2563
กลุ่มเสี่ยงทีม่ีอาชพีทีห่ลากหลายมากตามยทุธศาสตร์ตอ้งใหเ้ป็นบทบาทของ อปท ต้องดูแล

โดยเนน้การเตรยีมความพรอ้มการเชือ่มโยงกับระบบของกองทนุหลักประกันสขุภาพในระดับทอ้งถิ่นหรอืพื้นที่/หนว่ยงาน                         แนวทางการปฏบิตัิ

ร่วมกัน :

1. แต่ละเขตระบกุลุม่ทีม่ีอาชพีความเสี่ยงในพื้นทีร่ะดับจงัหวดั mapping

2. กลไกสนบัสนนุ ระดับเขต จังหวดัอ าเภอ ต าบล ให้มีความเข้าใจและตืน่ตวัทีจ่ะรองรบักลุ่มอาชพีทีม่ีความเสีย่งทัง้บคุคลและสว่นรวม 

3. คัดเลือกบางกลุม่ทีม่ีความเสีย่งสามารถจบัตอ้งได้ เพื่อใหเ้กดิการรวมตวัและได้ประโยชนจ์ากการเข้าถึงบรกิารสขุภาพทีเ่ชือ่มตอ่กับ

ท้องถิ่น และควรเปน็กลุ่มเสีย่งทีส่ง่กระทบตอ่เศรษฐกจิภาพรวม อย่างนอ้ย 1 -2 กลุ่ม เช่น มอเตอรไ์ซด์  ประมงพื้นบา้นและอาชพี

ต่อเนือ่ง  เป็นตน้

4. สรุปบทเรยีน -ถอดบทเรยีน กลุ่มเฉพาะเพื่อสรา้งคูม่ือ หรือตวัอยา่งโครงการส าหรบัใชใ้นทอ้งถิน่ทีเ่พื่อยกระดับ   

ตัวอยา่งชดุโครงการ - ข้อเสนอนโยบาย/ธรรมนญู/แผนพัฒนาระบบสขุภาพต าบล/แผนพัฒนาประจ าปกีองทนุสขุภาพทอ้งถิน่

และการกระจายความครอบคลมุ-ทัว่ถงึ กลุ่มหรือพื้นที ่ที่มีศักยภาพและสนใจหรอืเชือ่มโยง+บรูณาการกับระบบหรืองานทีท่ าอยู ่               

และเกิดประโยชนต์อ่ประชาชนสามารถน ากระบวนการ/วธิีการไปขยบัขยายรว่มกันได้ 

สปสช. และ สช.+สสส.+สธ.จะรว่มกนัใชเ้คร ือ่งมอืทีม่ใีนพืน้ทีห่นุนชว่ยกลุม่อาชพีเสีย่งได ้
อยา่งไร ? : 4 มกราคม  2562



โจทยก์ารเขา้ถงึ      
ความเหลือ่มล า้                  

และความเป็นธรรม
ในระบบสขุภาพ

ท าไมคนท างานในชมุชนเสีย่ง เครยีด มภีาระ
รบัผดิชอบในครอบครวั  ถงึไม่ไดร้บัการดูแล
เร ือ่งโรคอนัเน่ืองหรอืเกีย่วขอ้งกบัการท างาน

เหมอืนคนท างานในโรงงาน

ระบบและวธิกีารหรอืกลไกทีม่อียูม่นัเอือ้ตอ่การ
เขา้ถงึบรกิารทีเ่ป็นมติรหรอืไม่ อยา่งไร กบัคน
ทีม่คีวามเฉพาะและยงัไม่ถกูท าใหม้องไม่เห็น

(ใกลบ้า้น ใกลใ้จ ไรก้งัวล) 

อะไรคอืผลงาน 

อะไรคอืผลลพัธ ์

ทางสขุภาพทีค่วรจะ

เป็นหรอือยากเห็น

รว่มกนั

ทีม่แีละท าอยู่คดิวา่ใชแ่ละเพยีงพอไหม

อะไรคอืคอืชอ่งวา่ง ขอ้จ ากดั  ทีค่วรไดร้บัการพฒันา

ตอ่เตมิ เสรมิแตง่

เวลาเปลีย่น  สถานการณเ์ปลีย่น บรบิท

คนเปลีย่น 

อะไรควรมวีวิฒันาการ อะไรคอืสิง่ทีค่วรพฒันา/
ปรบัปรงุขึน้ใหม่

ตอ่ยอด เพิม่เตมิ เพิม่คณุคา่หรอืมูลคา่ตอ่ยอดจาก

สิง่ทีม่ ีและท าอยู่ 

อะไรทีม่อียู่และคดิวา่จะเกดิประโยชนต์อ่ผลงาน และ

ผลลพัธ ์                             ทางสขุภาพจะ
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ฟันเฟือง

องคาพยพ
มีใครบ้าง

 เข้าใจและเห็น

ภาพ

ตรงก ันไหม

 รู เ้ขาหรือ รู เ้ รา

รู ท้ีม  รู เ้พื่อน

ใครท าอะไร

ตามศ ักยภาพ

ข้อจ าก ัด

และบทบาทที่มี

อ ยู่

และใหม่

กลไก 
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เป้าหมายการด าเนินงาน

โครงการพฒันากลไกและนโยบายการสง่เสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี

โดยฐานทอ้งถิน่ กลุ่มแรงงานนอกระบบ

“ “

แรงงานนอกระบบในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีพ่บปัจจยัและพฤตกิรรมเสีย่ง       
ทีส่่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน
ลดลงอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 จากการไดร้บับรกิารส่งเสรมิป้องกนัโรค
และมีความรอบรูด้า้นสุขภาพ ความปลอดภยัจนสามารถจดัการ
ตนเองและสภาพแวดลอ้มทีน่ าไปสู่การมสีขุภาวะและคณุภาพชวีติด ี                  
ดว้ยวธิบีูรณาการความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ยสขุภาวะ



ตัวช้ีวดั: ความส าเร็จทีจ่ะน าไปสู่การบรรลเุป้าหมาย

นโยบาย พชอ.

การส่งเสริมการป้องกนัโรค
จากการประกอบอาชีพ

พืน้ที/่ต าบลต้นแบบบูรณาการ 3 ส

สุขภาพ ความปลอดภยั
หลกัประกนัทางสงัคม

และสมัมาชีพ(อาชีพ&รายได)้

 ขอ้มูลสถานการณค์วามเสีย่งและภยัคกุคาม

อนัเน่ืองมาจากการประกอบอาชพี
และระดบัความรอบรูด้า้นสขุภาพ

อาสาสมคัรอาชีวอนามยั
มีความรอบรู้ทางสุขภาพ

และมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงัความเส่ียง

ผูน้ าหรืออาสาสมคัรชุมชน
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ

ใหเ้ป็นอาสาสมคัรอาชีวอนามยัชุมชน

นวตักรรมชุมชนเพื่อลดความเส่ียง
ดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม
จากการประกอบอาชีพ

อะไรบ้างที่จะน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมาย

นโยบายการส่งเสริม
ป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ

ระดับท้องถิ่น 



ขอ้เสนอนโยบาย
ระดบัต าบลและอ าเภอ 



รพสต. และ รพช.

คุณภาพชีวิต                 

กลุ่มวัยแรงงาน

พืน้ที/่ต าบลต้นแบบบูรณาการ 3 ส
สุขภาพ ความปลอดภยั หลกัประกนัทางสังคม และสัมมาชีพ(อาชีพ&รายได)้



การตดิตามประเมนิผลภายใน
เพือ่พฒันางานรว่มกนั

ระดบัโครงการ









ทีมตดิตาม
ประเมนิผล

ทีมงาน
โครงการ

นักวิชาการ

คณะท างาน

ขับเคลือ่นจงัหวดั

ผู้ติดตาม

ประเมนิผลจงัหวดั

คณะท างาน

ขับเคลือ่นระดบั

พื้นที่/ต าบล

ก
ล
ไ
ก
 E

-M
&

 E

ก
า
ร
ด
 า
เน
นิ
ง
า
น
โ
ค
ร
ง
ก
า
ร

ก
ล
ุ่ม
เป

้าห
ม
าย

ล
ด
คว

าม
เส

ี่ย
งร

้อ
ย
ล
ะ 

10
ใน

พ
ื้น
ท
ี่  

อ
งค

์ก
ร 

เค
รือ

ข่า
ย

นโยบายพื้นที่/ องค์กร

พื้นที่ -กลุ่ม/เครอืข่าย

Platform

E –M & E  ช่วงแรก – With in Nov. ,2019

E –M & E   ช่วงสดุทา้ย – With in  Sept., 2020

E –M & E  ช่วงสอง With in Feb , 2020

ระดบัเขต

สว่นกลาง

ระดบัจงัหวดั



บทบาทผูติ้ดตามประเมินภายใน
กิจกรรมการติดตามประเมินภายใน

เน้นขอ้มูลป้อนกลบั (feed-back) เน้นการเรยีนรูร้ว่มกนั (Collective learning) เน้นการเรยีนรูข้อง
สงัคม (Societal learning)






