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โครงการพฒันากลไกและนโยบาย 
การสง่เสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี 
โดยฐานทอ้งถิน่ส าหรบักลุ่มแรงงานนอกระบบ 
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อาสาสมคัรอาชวีอนามยัชมุชน (อสอช.) 

 
 

   

อ ช. 
 



2 
 

บทนำ 

       อาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.)  คือ แกนนำแรงงานในกลุ่มอาชีพ แกนนำหรือผู้ประกอบการ
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือเป็นอาสาสมัครชุมชนอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีความรู้ 
ทักษะการจัดการระบบสุขภาพ เรื่องโรคที่เกิดจากการทำงาน สามารถเป็นกลไกรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้   
กลุ่มอาชีพชุมชน เพื่อการส่งเสริมป้องกันตนเอง ครอบครัวและกลุ่มร่วมกัน  รวมถึงการทำหน้าที่ในการติดตาม 
เฝ้าระวังสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนและเป็นภาคีหุ้นส่วนในระดับพื้นที่  
  

           การรวบรวมบทเรียน องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา          
และการปรับปรุง ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและช่วงเวลาการขับเคลื่อนงาน “การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพ ”  เป็นกิจกรรมหลักหนึ่งในโครงการพัฒนากลไก              
และนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถิ่นสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ            
เพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายนำไปขยายผลต่อเนื่องในการพัฒนากลไกในพื้นที ่ “อาสาสมัครอาชีวอนามัย 
(อสอช.)” ให้มีศักยภาพตามที่มุ่งหวังร่วมกันดังกล่าวเบื้องต้น โดยผ่านกลไก “พี่เลี้ยง” กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น (กปท.) และได้มีการสรุปบทเรียนร่วมกันทั้งในด้านกระบวนการค้นหา คัดเลือกผู้นำที่จะร่วม
เป็นกลไกขับเคลื่อนงานร่วมกันในพื้นที่ กระบวนการพัฒนาศักยภาพ และผลงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ขับเคลื่อนงานของ อสอช. ร่วมกับพี่เลี้ยงในพื้นที่เป้าหมาย  และได้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสรุปบทเรียน
การพัฒนา อสอช. ร่วมกันในช่วงการดำเนินงานโครงการ จำนวน 3 ชุดความรู้ ได้แก่ ชุดความรู ้ที ่ 1                 
แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวออนามัยชุมชน  ชุดที ่ 2 : คู ่ม ือการพัฒนาศักยภาพ อสอช .                  
และชุดความรู ้ที ่ 3 : คู่มือการปรับปรุงสภาพการทำงานที่บ้าน (Work Improvement for Safe Home                 
: WISH ) และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA) 

 

คู่มือการพัฒนาศักยภาพ อสอช .   ประกอบด้วย 4 เนื ้อหาพร้อมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่                   
1)  รู้ตนเอง และงานที่จะทำร่วมกัน :  สถานการณ์ปัญหาการประกอบอาชีพในชุมชน รู้ตนเองและบทบาท            
ในการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ  2) ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน  “ความเสี่ยงและภัย
คุกคาม” ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และความสำคัญในการดูแลสุขภาพคนทำงาน 3) ความรู้
และทักษะจัดการความเสี่ยง และ  4) การประสานทรัพยากรกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหรือพื้นที่  โดย
การนำไปใช้สามารถปรับหรือประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ แต่ละกลุ่มอาชีพ และ
เวลา ให้เกิดการเรียนรู้เชิงประสิทธิภาพเพื่อนำสู่การลงมือปฏิบัติการจริงด้วยความรู้ ความเข้าใจ การมีทักษะ 
และความรอบรู้ด้านสุขภาพที่นำสู่การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีร่วมกัน ต่อไป 
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ขอบเขตเน้ือหา 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Awareness 
 

 

ก า ร ท บ ท ว น ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร
ประกอบอาชีพของตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน รวมถึงบทบาท สถานภาพ
ต่อการพัฒนาสังคม และการส่งเสริม
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ 
 ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก
การทำงาน  สาเหตุและผลกระทบ 
 

กระบวนการทำงานหรือลักษณะ

 
 การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
หรือการทำอาชีพกับผลกระทบ   
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 การประเมินสุขภาพตนเอง 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน  

- สำรวจ /ประเมินความเสีย่ง 
- สะท้อน/อภิปราย 
- การสรุปองคค์วามรู้ 
- การพิจารณาแนวทางการ  
   นำไปใช้หรือประยุกต์ใช ้

 

การติดตาม – ประเมินผลระดับบุคคล/กลุ่ม : แบบการตดิตาม เยีย่มบ้าน สมุดบันทึกสุขภาพ   
แบบประเมินสภาพแวดล้อมและการทำงาน แบบประเมินศักยภาพอาสาสมัครชุมชนหรือผู้นำที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ  

 

การวางแผนเพ่ือแก้ปญัหา/ความ

  
 แนวทางการป้องกันและแก้ไข      
การสร้างทางเลือก ประเมินความ
เป็นได้ในการปฏิบตัิ  ความรู้และข้อมูล
ที่ถูกต้อง ของตนเองและกลุ่ม   

•การปรับพฤติกรรมตนเอง   

•การปรับปรุงสภาพการทำงาน  

•การปรับสภาพแวดล้อม 

• การประสานทรัพยากร 
   “กองทุนสุขภาพหลักประกันสุขภาพ 
     ท้องถิ่น” (กปท.)  
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การหาข้อสรุปหรือ

และเพิ่มองค์ความรู้ 

ประสบการณ์ 

การประยุกต์ใช ้ อภิปราย/วเิคราะห ์
กระบวนการเรียนรู้ 

แบบมีส่วนร่วม 
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ขอบเขตเนื้อหา :  นิยาม ความหมาย “แรงงานนอกระบบ” : กลุม่อาชีพชุมชน  คนทำงานหารายได้  
บทบาทและสถานภาพปัจจุบันและต่อการส่งเสริมปอ้งกันโรคจากการประกอบอาชีพ โดยมีเนื้อหาย่อย 
ดังนี ้
(1) ความเข้าใจ ตัวตนแรงงานนอกระบบ กับกลุ่มอาชีพชุมชน  กระบวนการผลิตและปจัจัยการผลิต             

ที่สำคัญต่อการทำหรอืมีอาชีพและรายได้  
(2) ความเสี่ยงและปญัหาที่เกิดข้ึนจากการทำงานในมิตสิังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวลดล้อม  
(3) อาชีพของเราและครอบครัว ปจัจบุันทำอะไรบ้าง และมปีัญหาอะไรบ้าง  
(4) ทำไมเราถึงมาร่วมกิจกรรมในวันน้ี บทบาทและสถานภาพของเราในครอบครัวและสังคม 
(5) ความสัมพันธ์และความสำคัญของเรา(ผูเ้ข้าร่วม) กับการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ 
(6) บทบาทของอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน   

 

      วัตถุประสงค์ :  
 

(1) เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวน ตนเอง ประสบการณ์ ต้นทนุและปญัหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน  

(2) เพื่อใหผู้้เข้าร่วมอบรมได้วิเคราะหบ์ทบาท ในฐานะแรงงานหรือคนทำงาน ในฐานะประชาชน ฯ และ
รวมถึง สถานภาพของตนเองในครอบครัวและสงัคม   และต่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจาก
การทำงาน  

(3) เพื่อใหผู้้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทและเห็นคุณค่าของการร่วมเป็นอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน  
 
กิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู ้

(1) ชวนคิด ชวนคุย : โดยการตัง้คำถามเกี่ยวกบั (1) อาชีพในชุมชนว่ามีอะไรบ้าง อย่างไร รวมถึงของ
ตนเองและครอบครัว   (2) คนทำงานในระบบกับนอกระบบโรงงาน  (3) ปัญหาและสาเหตุในการ
ประกอบอาชีพหรือทำงานในครอบครัวและชุมชน (อาจจะทลีะคำถาม หรอืรวบทุกคำถามครั้งเดียว )  
โดยให้เริ่มจากตั้งสติ ทบทวนของตนเองก่อน และหลงัจากนัน้เข้าร่วมกบักลุม่เพือ่แลกเปลี่ยนร่วมกัน  

(2) ให้ตัวแทนกลุ่มหรืออาสาสมัคร เล่าถึงผลการทบทวน คิดและแลกเปลี่ยนร่วมกัน ว่าเห็น เข้าใจ หรอื
ได้รับข้อมลูความรู้ใหม่อะไรบ้าง  

(3) สรปุประมวลคำตอบที่ได้จาการตั้งคำถามและการพูดคุยหารอื และเพิ่มเติมข้อมูล องค์ความรูเ้กี่ยวกบั 
แรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพหรือคนทำงานอสิระ และให้เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนร่วมกันใน และฉายคลิป
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เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบและสถานการณ์ปัญหาและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบคือใคร มี
ปัญหาอะไรบ้าง เพิ่มเติมหลงัจากดูคลิปหรอืฟังเรื่องเล่าจากกรณ์ศึกษา 

(4) เราคือใคร ? ในครอบครัวและชุมชน : ทบทวนตนเองร่วมกัน “ปัจจุบันฉันทำอะไรบ้างเพื่อชุมชน/ 
สังคม /ครอบครัว”  ใส่หมวกกี ่ใบ อะไรบ้าง และหมวกทุกใบ เป็นประโยชน์อะไรกับตนเองและ
ครอบครัวบ้าง  และอยากเห็นคนทำงานหรือกลุ่มอาชีพเป็นอย่างไรบ้าง และเน้นการแลกเปลี่ยน    

          “บทบาททางสังคมกับปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยจากการทำงาน”  

(5) ถกแถลงเรื่องบทบาททางสังคมและต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน  
 “อาสาสมัครชุมชนกับการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ” สามารถทำควบคู่ 
  กับการจิตอาสาอื่นได้ไหม อย่างไร  

(6) สรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน ประเด็นเราคือใคร และทำอะไรได้บ้าง ในเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค จากการ
ประกอบอาชีพ และคิดว่าต้องการเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร และใครควร
จะมาเป็นแนวร่วมได้บ้างในชุมชน  

(7) สรุปการแลกเปลี่ยนและนำเสนอบทบาทและศักยภาพของอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน ที่ควรเป็น
เพิ่มเติมจากการสรุปข้อคิดความเห็นจากวงพูดคุย และฟังความเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วม  
 

  สื่อ อุปกรณ์ :  
• สื่อบุคคล   
• คำถามชวนคิดชวนคุยและคำถามเพื่อทบทวนตนเองและบทบาท 
• คลิปหรือกรณีศึกษาตัวอย่าง เกี่ยวกบัสถานการณ์/ปัญหาแรงงานนอกระบบ 
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ขอบเขตเนื้อหา :  
(1) ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานความสำคัญของการดูแลสุขภาพในคนทำงาน เช่ือมโยงให้เห็น

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน เช่น ความพิการ หากไมม่ีการป้องกันทีด่ี  ยกตัวอย่างการสูญเสียทางเศรษฐกจิ  
(2) ข้อมูลการเจ็บป่วยจากการทำงาน   :  สถิติการเกิดปญัหาสุขภาพทีส่ำคัญเช่น สถิติเรื่องของ

ผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสุขภาพทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรงัทีเ่กิดข้ึนจากการทำงาน (การ
พิการแต่กำเนิด  สารเคมีทีผ่่านรกได้   ภูมิแพ้  โรคผิวหนัง)  สถิติการบาดเจ็บและอบุัติเหตจุากการ
ทำงาน  ข้อมูลการเจบ็ป่วยที่เกิดจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง  รวมทั้งผลกระทบทีเ่กิดจาก 
ความเครียดจากการทำงาน (ใช้ข้อมูลปจัจบุันจากแหลง่ข้อมลูต่างๆ เช่นจากสำนักงานสถิติแหง่ชาติ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตร และจากงานวิจัย รวมถึง
บทความ ทางวารสารและหนงัสอืพิมพ ์ และนำมาจัดการเป็นสื่อเพื่อใช้ประกอบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกบั อาการเจบ็ป่วยที่เห็นและเป็นอยู่ในชุมชน  )  

(3) บทบาทของอาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน  กับการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัยในการทำงาน  

 

        วัตถุประสงค์ 

(1) เพื ่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม อันเนื ่องมาจากการทำงานหรือการ
ประกอบอาชีพชุมชน และแนวทาง/หลักการการจัดการเพื่อส่งเสริมป้องกันโรคก่อนเกิดเหตุ หรือการ
รักษา ฟื้นฟู/เยียวยา หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว  

(2) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานของตนเอง ครอบครัว และกลุ่มอาชีพในชุมชน
เรา และความสำคัญในการดูแลสุขภาพในคนทำงาน 

(3) เพื่อพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการป้องกันตนเองและการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหรือทำให้
บรรเทาหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

 

กิจกรรมและขั้นตอนการเรียนรู ้

(1) นำสู่การเรียนรู้ด้วย เหตุการณ์ตัวอย่างจากพาดหัวข่าว การเจ็บป่วย การตายหรืออุบัติเหตุจากการ
ทำงาน จากหนังสือพิมพ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือคลิปวีดีโอเร่ืองการเจ็บป่วยจากการทำงาน  พร้อม
ทั้งแลกเปลี่ยน : รู้สึกอย่างไรจากข่าวนี้บ้าง  โอกาสจะเกิดขึ้นกับตัวเรา ครอบครัว หรือสมาชิกในชุมชนมี
ไหม และถ้าไม่ให้เกิดกับตัวเรา ครอบครัวหรือชุมชน จะมีมีวิธีการจัดการอย่างไร หรือถ้าเกิด เกิดแล้วมี
วิธีการจัดการอย่างไรต่อ   
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(2) ระดมความเห็นเก่ียวกับชนิด อาการ หรือประเภท ของโรคหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือจากการ
ที่เห็นคนใกล้ชิดในครอบครัว หรือคนทำงานในชุมชนที่คิดว่าเนื่องมาจากการทำงาน ว่ามีอาการเจบ็ป่วย
หรือเป็นโรคอะไรบ้าง  

(3) แลกเปลี่ยนและจัดกลุ่มอาการ การเจ็บป่วย หรือโรค และสรุปว่ามีก่ีกลุ่ม และถกแถลงถึงสาเหตุหรือปัจจัย
เสี่ยงที่เป็นต้นตอของการเกิดอาการเจ็บป่วย ดังกล่าว  

(4) ให้ความรู้เพิ่มเติม เก่ียวกับประเภทการเจ็บป่วยอันเน่ืองมาจากการทำงาน และความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของ
การเจ็บป่วยดังกล่าว ว่ามีก่ีกลุ่ม เพิ่มเติมจากผลการระดมความเห็น โดยเน้นสื่อที่เป็นรูปภาพ เพื่อให้เห็น
ชัดเจน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนว่า ในชีวิตการทำงานจริง มีไหม ความเสี่ยงหรือโรคดังกล่าวเหล่าน้ี  

  ความรู้เรื่องประเภทความเส่ียง 6 ด้าน  ประกอบด้วย  

1) ด้านกายภาพ : ความเสี่ยงด้านกายภาพ ได้แก่ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความร้อนความเย็น แสง
สว่างการทำงานในภาคเกษตร มีโอกาสได้รับสิ่งคุกคามทางกายภาพ เช่น การทำงานในที่มีอากาศร้อน ทำให้เกิดการ
สูญเสียน้ำจากเหงื่อออกมากเกินไป อ่อนเพลีย หมดสติเป็นลมแดด และอาจเสียชีวิตได้ เป็นต้น 

2) ด้านเคมี : สารเคมีรูปของสารละลาย ของแข็ง ก๊าซ ในกระบวนการผลิตประเภท อาจเข้าสู่ร่างกายผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ เช่น การสัมผัส การหายใจ การกิน เป็นต้น พิษของสารเคมีเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำปฏิกิริยาต่อ
อวัยวะต่างๆของร่างกายทั้งเกิดการเจ็บป่วยทั้งเกิดอาการได้เฉียบพลันและเกิดเป็นโรคเร้ือรัง 

3) ด้านชีวภาพ : ได้แก่ เชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ในกระบวนการทำงาน เช่น โรคจากการติดเชื้อจาก
การทำงานกับสัตว์ โรคปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้าย เป็นต้น รวมถึงการบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ร้ายกัด งูหรือสัตว์มีพิษ กัด
ต่อย เป็นต้น 

4) ด้านกายศาสตร์ : หรือท่าทางและสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การยกของหนักไม่ถูกวิธี การใช้
ท่าทางเดียวซ้ำๆ การบิดเอ้ียวตัว การเพ่งสายตาเป็นเวลานานๆ เป็นต้น อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังปวดกล้ามเน้ือ 
และอาการบาดเจ็บของกล้ามเน้ือและข้อ ซ่ึงเป็นปัญหาสุขภาพ 

5) ด้านจิตวิทยาสังคม : ได้แก่ ความเครียดจากการประกอบอาชีพมักเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น 
จากราคาผลผลิตตกต่ำไม่ได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวังไว้จนเป็นหน้ีทั้งในและนอกระบบซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการ
ซึมเศร้าหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เช่น อาจป่วยเป็นโรคกระเพาะ โรคความดันโลหติ
สูง เป็นต้น 

6) ด้านอุบัติเหตุจากการทำงาน : เกิดจากสภาพของสถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรือเกิดจากพฤติกรรม
การทำงานของตัวเกษตรกรเอง ซ่ึงมีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บ 
 

(5) นำอภิปรายเก่ียวกับแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยกับตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว/ชุมชน ว่า
แต่ละประเภทหรือกลุ่มความเสี่ยง/โรคมีแนวทางการจัดการหรือป้องกันไม่ใช้เกิดอย่างไรบ้าง และสรุปให้ความรู้
เพิ่มเติมความรู้หลักการป้องกัน ควบคุม และจัดการ ความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อร่างกายน้อยที่สุด  
ได้แก่การควบคุมป้องกันที่จุดกำเนิด   ระหว่างทางหรือระหว่างการทำงาน และที่ตัวคนทำงานเอง โดยวิธีการปรับ
พฤติกรรม และวธีการทำงาน  ปรับปรุง/เปลี่ยนสภาพแวดลอ้มที่ใกล้ตัว ทำกฏกติกาและระเบียบในการใช้ การจัดการ
ร่วมกัน  การมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเพื่อการมีทักษะและแนวปฏิบัติที่ดี  
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##  การให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยทางสุขภาพ เชิญบุคคลากรด้านสาธารณสุข 
      มาเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ 

(6) สรุปและเน้นย้ำความคิดความเข้าใจ ถึงความเสี ่ยงและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสมาชิก             
ถ้าไม่ป้องกันก่อนเกิด อาจจะต้องตายผ่อนส่ง จะรู้ตัวก่อต่อเม่ือสายแล้ว  
 

  สื่อ อุปกรณ์ :  
• รูปภาพ พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์  
• คลิปวีดีทัศน์ 
• สื่อบุคคลบุคคลากร 
• เอกสารประกอบเร่ือง ความเสี่ยงและโรคจากการประกอบอาชีพ และแนวทางการป้องกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ช. 
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ขอบเขตเน้ือหา :   
 ความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือการประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงในงาน และการสำรวจสภาพการทำงานและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เช่นบ้าน สวน ทุ่งนา หรือที่ทำการกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ  

 แนวทางการป้องกันด้วยตนเอง กลุ่ม และชุมชน  
    
วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ และแนวทางการจัดการ ป้องกัน ควบคุม            
เพื่อลดความเสี่ยง 

(2) เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในการสำรวจสภาพการทำงานในสถานที่ทำงานของกลุ่ม/ของตนเอง 
(3) เพือ่พิจารณากำหนดแนวทางการป้องกันแบบที่ทำได้เอง ทำด้วยกระบวนการกลุ่ม ทำด้วยการมีหรือใช้ข้อมูล/

ความรู้ที่ถูกต้อง  และการประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือภายนอก  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3.1 ความรู้และทักษะการใช้เครือ่งมือ  

ขั้นตอนกระบวนการ ( แบง่ตามเคร่ืองมือ ในการดำเนินการอาจจะพิจารณาเลือกเคร่ืองมือใดเคร่ืองมือหน่ึงโดยศึกษา
รายละเอียดจากชดุความรู้ที่ 3 : เคร่ืองมือการประเมิน/สำรวจและวิเคราะหความเสีย่ง ) 

 เครือ่งมือ การสำรวจสภาพการทำงาน 

1) บรรยายประกอบสื่อโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน (Wise) ในเรื่อง
ต่อไปน้ี 
• ความหมายของการพฒันาประสิทธิภาพการทำงาน 
• ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา 
• องค์ประกอบของงานที่สำคญัและเก่ียวข้องกับการพฒันาและขอบเขตความหมายในแต่ละองค์ประกอบ 

2) แบ่งกลุ่มผู้เขา้รับการอบรม เพื่อเตรียมการฝึกปฏบิัติการสำรวจสภาพการทำงานในสถานทีผ่ลิตงานจริงของ
ตน/กลุ่ม ในประเด็นดังน้ี 
• การจัดเก็บและขนย้ายวัสดุสิง่ของ 
• หน่วยงานที่ทำงาน 
• ความปลอดภยัของเคร่ืองจักร 
• การควบคุมสารเคมีอันตราย 
• แสงสว่าง 
• อาคารสถานที ่
• การจัดรูปงาน 

3) ศึกษาแบบสำรวจสภาพการทำงาน ประกอบกับรูปภาพการทำงานที่จัดเตรียมใหแ้ต่ละกลุ่มตามสายงานการ
ผลิตของตนก่อนลงไปสำรวจในพื้นที่ 
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4) ลงพื้นที่สำรวจตามประเด็นที่ได้รับในแต่ละกลุ่ม 

5) เดินทางกลับและสรุปผลการสำรวจและสัมภาษณ์เพื่อประเมินสภาพจริงในการทำงานของกลุ่มโดยใช้สื่อที่
เป็นรูปภาพซ่ึงเป็นสภาพการทำงานจริงในแต่ละประเภทการผลิตตามแบบสำรวจหรือรูปภาพที่แจกให้และ
นำไปติดในกระดาษชาร์ทดังรูปซ้ายมือ (วิธีการสรุปประเมินและการติดรูปภาพผู้นำกิจกรรมต้องอธิบายและ
ทำเป็นตัวอย่างก่อน) 

6) ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน 

7) ผู้นำกิจกรรมสรุปจากทุกกลุ่มและเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ผู้ร่วมสำรวจได้พบเห็นจากสภาพการปฏิบัติงานจริงของ    
ผู้เข้าอบรมแต่ยังขาดไป และให้บุคคลกรด้านสาธารณสุขหรืออาชีวอนามัยเพิ่มในส่วนที่เป็นความรู้ที่ยังขาด
หายไป 

8) ผู้นำกิจกรรมสรุปโดยใช้กรณีศึกษาเก่ียวกับตัวอย่างการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน โดยการเล่าประกอบ
รูปภาพหรือถ้ามีสไลด์หรือวิดีโอช่วยจะทำให้เห็นภาพประกอบกับหลักสูตรและเพิ่มเติมองค์ความรู้เก่ียวกับ
การสร้างประสิทธิภาพการทำงานในทุกองค์ประกอบพร้อมทั้งย้ำถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านเวลา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

       สื่อประกอบ : แบบฟอรม์การสำรวจสภาพการทำงาน  
 
 เครือ่งมือ การประเมิน/วิเคราะห์ความเส่ียงในการทำงาน  
ขั้นตอนกระบวนการ 

1) ระดมความคิดเห็นขั้นตอนการผลิตและให้ผู้เข้ารับอบรมกำหนดหรือเลือกขั้นตอนการผลิตที่ตนเองเก่ียวข้องมาลง

ในแบบฟอร์มและพิจารณาปัญญาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นแต่ละขั้นตอนโดยใช้ข้อมูลที่ได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งหมด 

2) แบ่งกลุ่มย่อยตามขั้นตอนการทำงาน (พิจารณากลุ่มจากขั้นตอนและจำนวนผู้เข้าร่วม) แล้วร่วมกันวิเคราะห์ในแต่

ละขั้นตอนการทำงานว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง และจะมีแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงให้ดี

ขึ้นอย่างไร 

3) ให้แต่ละคนพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันตนเองโดยใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่าง 

สื่อประกอบ : ตารางการวิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงในงาน  

แนวทางการแก้ไข 
ความเสี่ยง

ด้าน
สุขภาพ 

ขั้นตอนการ
ทำงาน 

ความเสี่ยง
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการแก้ไข 
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 เครื่องมือ ประเมินอาการการเจ็บป่วยของตนเอง  (Body mapping) 
ขั้นตอนกระบวนการ 

1) ผู้นำกิจกรรมเชื่อมโยงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการนำเสนอในกิจกรรมข้อ4 เข้าสู่ความ
จำเป็นในการประเมินสุขภาพของตนเองและ ให้แต่ละคนประเมินโดยใช้แบบฟอร์ม Body mapping 

2) อธิบายให้ผู้เข้าร่วมสำรวจตนเองเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย คือความไม่สุขสบายของร่างกายที่เกิดขึ้นระหวา่ง
ทำงานหรือหลังเลิกงาน ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยการระบุอาการและให้คะแนนความรุนแรงของอาการที่
เกิดขึ้นในแต่ละส่วนของร่างกายในตารางเป็นตัวเลข ดังน้ี 

0 ปกต ิ    

1 มีอาการผิดปกติ  พักแล้วหาย 
2 มีอาการผิดปกติ  ต้องซื้อยามากินเอง หรือต้องดูแลรักษาด้วยตนเอง เช่น การประคบ    

อบ  นวด  
3 มีอาการผิดปกติ  ต้องไปพบแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรับการรักษา 
4 มีอาการผิดปกติ  แพทย์ให้นอนรกัษาตัวที่โรงพยาบาล 

 
3) ผู้นำกิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้้ เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนพดูคยุถงึผลการประเมินสุขภาพของตนเอง 
4) ผู้นำกิจกรรมสรุปประมวลภาพรวมผลจากการประเมินสุขภาพของผู้เข้าอบรมบนกระดาษชาร์ท 

 
       สื่อ และอุปกรณ์ 

1) ปากกา  
2) แบบฟอร์ม Body mapping 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3.2  การวิเคราะห์ และวางแผนการจดัการความเส่ียงของในระดับบุคคล  
      และระดับกลุ่ม 
ขั้นตอนกระบวนการ 

1. กิจกรรมสรุปกิจกรรมหลักที่ผ่านมาโดยใช้แผนผังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่ 
1) การสำรวจสถานที่ทำงาน 
2) การสำรวจตนเอง 
3) การวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต และผลกระทบ 

2. ให้ผู้เข้าร่วมวางแผนจัดการความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์/สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน 3 ขั้นตอน โดยให้เลือก 3 ลำดับ 
ความเสี่ยงในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงที่คิดว่าสำคัญและต้องจัดการใน 3 ลำดับ โดย 
1) ระดับบุคคลใครอยากจะปรับปรุงอะไร 3 เรื่อง โดยใช้เครื่องมือแบบฟอร์ม 1 วางแผนการจัดการความ

เสี่ยง 
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2) ระดับกลุ่มจะปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง 3 เรื่อง และจะมีแนวทางในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานมี

อะไรบ้าง ในแบบฟอร์มที่ 2 

3. นำเสนอแผนการจัดการความเสี่ยง และผู้นำกิจกรรมสรุปภาพรวมของแผนพัฒนาความปลอดภัยของตนเอง
และของกลุ่ม โดยอาจจะใช้กรอบแนวทางในการสรุปดังน้ี 
1) การปรับเปลีย่นวิถีการทำงานของตนเอง 
2) การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุ่ม 
3) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรท้องถิน่/ชุมชน 
 

สื่อ และอุปกรณ ์

แบบฟอร์ม 1 วางแผนการจัดการความเสี่ยงระดบับุคคล 
ความเสี่ยงท่ีเลือก วิธีการแก้ไข ปรับปรุง ระยะเวลา 

1   
2   
3   

 

แบบฟอร์ม 2 วางแผนการจัดการความเสี่ยงระดบักลุ่ม 
ความเสี่ยงท่ีเลือก วิธีการแก้ไข ปรับปรุง การประสานหน่วยงาน ระยะเวลา 

1    
2    
3    
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ขอบเขตเน้ือหา : 
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : วตัถุประสงค ์กรอบการสนับสนุน กระบวนการ ช่วงเวลา  

และตัวอยา่งโครงการ 
(2) ฝึกปฏิบตัิโดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ของกลุ่มหรือชุมชน  

 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ผู้นำมีความรู้และเขา้ใจกองทุนสุขภาพท้องถิ่น วตัถุประสงค์การจดัตัง้  องค์ประกอบของกรรมการ

กองทุน 
(2) ผู้นำสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการประเด็นการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม                  
    ต่อกองทุนสุขภาพท้องถิ่นได้ 

ขั้นตอนกระบวนการ 
(1) เกริ่นนำ : สอบถามใครเคยได้ยินและรู้จักหรือมีประสบการณ์การทำงานหรือใช้ประโยชน์จากกองทุน

หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นบ้าง  ความยากง่าย และวิธีการทำอย่างไรบ้างที่ผ่านมา  ใครเกี่ยวข้องบ้าง 
อย่างไร  แลกเปลี่ยนกันโดยกำหนดเวลาให้คนละ…นาทีเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอและควบคุมเวลาด้วย 

(2)  กองทุนสุขภาพท้องถิ่นคืออะไร 
 

1) แลกเปลี่ยนวิธีการจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอต่อกองทุนสุขภาพท้องถิ่นใครเคยจัดทำบ้างมีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไร 

2) ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวความรู้ทั ่วไปกองทุนสุขภาพท้องถิ่นวัตถุประสงค์ ประโยชน์ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข  กรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 

3) ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 
1) ชี้แจงขั้นตอนและขบวนการจัดทำแผนเพื่อของบประมาณจากกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 
2) ทำความเข้าใจปฏิทินการจัดทำแผนและเน้ือหาสาระในแตล่ะช่วงเวลาว่าทำอะไรและทำไปทำไม 
3) ทำความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ เน้ือหาสาระและวิธีการเขียน : หลักการเขียน แผนงานโครงการ  
       (ความจำเป็น วัตถุประสงค์ วิธีการงบประมาณ การตดิตามผล) 
4) ฝึกปฏิบตัิการจัดทำโครงการโดยดูจากแบบฟอร์มกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 
 

(3) จัดทำแผนปฏิบตัิการขบัเคลื่อนข้อเสนอโครงการฯ ต่อกองทุนสขุภาพท้องถิ่น วา่จะทำอะไร เม่ือไร อย่างไร
กับกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง เร่ืองการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ  
 

สือ่ และอุปกรณ์ 
• คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  
• PowerPoint ประกอบการนำเสนอสาระสำคัญของกองทุนฯ 
• ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ 
• สื่อบุคคล : ผูแ้ทนจากคณะกรรมการกองทุน ได้แก้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือบุคคลากร 
     สาธารณสขุในพื้นที่ หรือผูแ้ทนกรรมการกองทุนภาคประชาสังคม 
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