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ชดุความรู้ : นวตกรรมชมุชน 

เพื่อลดความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ 

   

โครงการพฒันากลไกและนโยบายการสง่เสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี
โดยฐานทอ้งถิน่ ส าหรบักลุ่มแรงงานนอกระบบ 
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ค าน า 
 

                        ชุดความรู้นวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียงจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม                   
เป็นผลมาจากการด าเนินงานโครงการพฒันากลไกและนโยบายการส่งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี                            
โดยฐานท้องถิ่นส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ  ภายใต้สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย ัง่ยืน                     
โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .)  และเป้าหมายหนึ่ง                       
ในการด าเนินงานคอืการส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้ณะท างานหรอืพีเ่ลี้ยงในระดบัพืน้ที ่ไดค้ดิคน้วธิกีารท างาน
เพื่อลดความเสีย่งหรอืภยัคุกคามต่อสุขภาพ ความปลอดภยัในการท างาน รวมถงึสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นผลกระทบ
มาจากการประกอบอาชพีของชุมชน ต่อยอดจากมคีวามรู้ ความเขา้ใจเรื่องโรคจากการท างาน และต้นทุน                 
ทีท่างสงัคมมอียูใ่นพืน้ที ่
 

        กรอบคิดและกระบวนการพฒันานวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียงจากการประกอบ
อาชีพได้มีการถกแถลงและพัฒนาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงานโครงการฯ โดยยึดฐานคิด                        
การใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมาปรบั พฒันาหรือประยุกต์ใช้เพื่อการเข้าถึงหรือน ามาใช้ง่าย สะดวก              
ราคาไม่แพง ท าด้วยตนเอง ครอบครัวหรือกลุ่ มอาชีพร่วมกับนักออกแบบหรือสถาปัตย์ ชุมชน                             
ทีม่ฐีานความคดิทัง้มติ ิสุขภาพ สิง่แวดลอ้ม สงัคม เศรษฐศาสตร ์วศิวกรหรอืช่างชุมชน มาร่วมด้วยช่วยกนั            
เพื่อการป้องกนั ควบคุม/ก ากบั ความเสีย่งหรอืภยัคุกคามทีส่่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภยัในการท างาน  
ตัง้แต่ต้นเหตุหรอืจุดก าเนิด  ระหว่างทางตามขัน้ตอนการผลิต และการป้องกนัที่ตวัคนท างาน ซึ่งผลการ
วเิคราะห์ความเสีย่งโดยใชเ้ครื่องมอืแบบง่ายและเหมาะสมกบัผู้น ากลุ่มอาชพีหรอือาสาสมคัรอาชวีอนามยั
ชุมชน (อสอช.) ไดแ้ก่เครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งในงาน ( Job Safety Analysis : JSA ) และแบบส ารวจ
ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างานทีบ่า้นอย่างปลอดภยั  (Work Improvement  for Save Home :  WISH)    
ไดน้ ามาสู่การคดิ วเิคราะหแ์ละพฒันานวตกรรมชุมชนเพื่อลดความเสีย่งร่วมกนัในแต่ละอาชพี แต่ละขัน้ตอน
การท างาน รวมถงึสภาพแวดลอ้มทีเ่สีย่งหรอืเป็นภยัคุกคาม ต่อสุขภาพ ความปลอดภยัของคนท างานในบา้น
หรอืชุมชนร่วมกนั ในพืน้ทีเ่ป้าหมายการด าเนินงานจ านวน 23 จงัหวดัภายใตก้ารด าเนินงานร่วมกบั สปสช.
เขต 1 เชยีงใหม ่เขต 2 พษิณุโลก เขต 3 นครสวรรค ์เขต 5 ราชบุร ีเขต 11 สรุาษฎรธ์านี และ เขต 12 สงขลา  

 

    การรวบรวม ประมวลและประเมนิผล นวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียง ได้ด าเนินการ
รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยทีเ่ป็นคณะท างานหรอืพีเ่ลีย้ง โดยองิกรอบคดิ หลกัการและหลกัเกณฑท์ีไ่ดพ้ฒันารว่มกนั  
และไดต้วัอย่างและแนวปฏบิตัทิีเ่รยีกว่านวตกรรมชุมชนเพื่อลดความเสีย่งใน 4 ประเภทความเสีย่งและนวตก
รรมชุมชนทีเ่ป็นระบบหรอืกลไกการจดับรกิารเชงิรุกในระดบัต าบลหรอืชุมชน  ซึง่ไดร้วบรวม และน าเสนอใน
เอกสารชดุความรูฉ้บบันี้    

 

     ขอขอบคุณ คณะท างานท่ีท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงการขบัเคล่ือนงานในระดบัเขต จงัหวดั                 
และพื้นที่ อาสาสมคัรอาชวีอนามยั ผู้น ากลุ่มและสมาชกิกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่  ที่ร่วมกนัพฒันา
เครื่องมือ วิธีการ และระบบ/กลไกการจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ และ สสส.                      
ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  โดยคาดหวงัว่า ชุดความรู้นี้จะช่วย “จุดประกาย” การ
ด าเนินงานส่งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพด้วยต้นทุนทางสงัคม ต้นทุนทางปัญญาของชุมชน        
ทีเ่ขา้ถงึงา่ย ลดคา่ใชจ้่ายในการดแูลสขุภาพ และสามารถพฒันาและน าไปใชต้่อเนื่องไดเ้องในชมุชน  

 

 
สมาคมวิถีทางเลือกเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยืน 

กมุภาพนัธ ์2564 
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กรอบคิดการพฒันานวตกรรมชมุชนเพ่ือลดความเส่ีย 

ท าไม ?  
จึงให้ความส าคญักบัการส่งเสริมป้องกนัโรคจากการท างาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ                                        
การพฒันานวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียง : ระบบ กลไก และกระบวนการจดัการความเส่ียง  

 

    สถานการณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่ มวัยแรงงานทั ้งกลุ่ มแรงงานนอกระบบและในระบบ                       
เกดิขึน้จากเงือ่นไขทางสงัคมและเศรษฐกจิ (อาชพีและรายได)้ ทีส่่งผลกระทบต่อ พฤติกรรมและสิง่แวดล้อม
ในการท างาน  และเป็นสาเหตุส าคัญของความปลอดภัยและการมีสุขภาพอนามัยดี  ทัง้ในระหว่าง                        
ทีย่งัสามารถท างานไดแ้ละหลงัเกษยีณอายุการท างาน  ดงัขอ้มลูส านักงานสถติ ิปี พ.ศ. 2563  พบว่าแรงงาน
นอกระบบมีปัญหาส าคัญ 3 ด้านได้แก่  (1) ปัญหาจากการท างาน  (2) ปัญหาสุขภาพ ความปลอดภัย                      
ในการท างาน และ (3) ปัญหาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยแรงงานนอกระบบหนึ่งคนอาจจะพบปัญหา     
ได้มากกว่า 1 ด้าน  และส่วนมากอยู่ในภาคเกษตร มกัจะมคีวามไม่ปลอดภยัในการท างานอนัเนื่องมาจาก               
การสัมผัสสารเคมีมากสุดถึงร้อยละ 57.3 ดังนั ้นหากคนวัยท างานเจ็บ ป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ                       
จนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดต้ามปกตแิลว้ ผลกระทบนัน้จะไม่ไดจ้ ากดัอยู่ในระดบับุคคลเท่านัน้ แต่ยงักระทบ
ต่อครอบครวั สงัคม และประเทศชาติอกีด้วยโดยเฉพาะวยัแรงงานที่ก าลงัจะก้าวเขา้สู่การเป็นผู้สูงอายุทีม่ ี
คุณภาพชวีติทีด่ ี และมโีอกาสเสีย่งสูงต่อการมปัีญหาสุขภาพทีเ่ป็นภาระในการดแูลทัง้ของครอบครวัและภาระ
ของรฐัในเรื่องการเงนิ การคลงัและอตัราก าลงัที่จะต้องบรหิารจดัการเพิม่ขึ้น ถ้าไม่ได้มกีารป้องกนัควบคุม
ตนเองตั ้งแต่วัยท างาน  ดังจะ เห็นจากข้อมูลการส ารวจสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ปัจจุบัน 1 พบว่า                      
ร้อยละ 5 ของจ านวนผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 95 มีปัญหาด้านสุขภาพ                       
(ความดัน เบาหวาน  ข้อเสื่อม ซึมเศร้าฯ) ซึ่งสภาวะสุขภาพที่ปรากฏดังกล่าวสะสมมาตัง้แต่อยู่ในช่วง                      
วยัท างานทีมุ่ง่ท างานเพือ่การมรีายไดโ้ดยลมืคดิถงึสขุภาพตนเองทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว    

  

ระบบการดแูลและจดัการสุขภาพ ความปลอดภยัด้วยตนเอง ครอบครวั หรือร่วมกบักลุ่มอาชีพ     
(Self Care Management ) จึงเป็นกลยุทธหลกัในการสรา้งระบบสุขภาวะของกลุ่มวยัแรงงานที่สมัพนัธ์และ
เกี่ยวข้องหลายมิติ ที่ เ ป็นตัวแปรหรือเงื่อนไขส าคัญที่จะท างานแบบปลอดภัย มีรายได้ต่อ เนื่ อง                         
และเครอืขา่ยการท างานทีส่นบัสนุนทัง้ในดา้นการสรา้งงาน สรา้งรายได ้ สรา้งสขุภาพ และสงัคม/สิง่แวดลอ้มที่
ดตี่อจติใจและรา่งกาย  

 

หลกัการส าคญัในการป้องกนัควบคมุและจดัการความเส่ียงจากการท างาน เพื่อไม่ใหเ้กดิอาการ
เจบ็ป่วยระหว่างท างานและเมื่อย่างเขา้สูว่ยัผูส้งูอายุ  ตอ้งเริม่จากตน้น ้า คอืคนท างานและความตระหนักรูแ้ละ
ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย ท างานในสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม                
โดยไม่ต้องรอถงึป่วยจนไม่สามารถท างานตามปกติได้  โดยยดึหลกัการจดัการความเสีย่ง 3 หลกัการได้แก่   
การควบคุมที่ต้นตอ (Source)  ได้แก่ อุปกรณ์ สถานที่ท างาน วัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตที่น ามาใช้                    
เช่น สารเคม ี  เสยีงดงั เป็นต้น การควบคุมทีท่างผ่าน (Path) ได้แก่ การหลกีเลี่ยง เว้นระยะห่าง การจ ากดั

                                                           
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HIAPP) 2559 
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พื้นที่การฟุ้งกระจาย เป็นต้น และ การควบคุมที่ตวับุคคล (Receiver) ได้แก่ การใส่อุปกรณ์ป้องกนัการปรบั
พฤตกิรรมการท างานฯ การเลอืกใชว้ธิคีดิใดวธิหีนึ่งขึน้อยูก่บัความเหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม                
 

 
 

นวตกรรมชมุชนเพื่อลดความเสีย่ง คือทางเลือก ทางออก วิธีการใหม่ หรอืเสรมิจาก              

ทีม่อียู่เดมิ และเกดิจากการใชค้วามรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคท์ีก่่อประโยชนต์่อการลดความเสีย่ง                

ลดความเหลื่อมล ้าและลดช่องว่างในการเขา้ถึงสิทธิและบร ิการดา้นสุขภาพและอื่นๆ                               

ซ ึง่เป็นคุณค่าทางปัญญา (Value Creation) ทีม่ีประโยชนต์่อผูท้ี่ยงัมีขอ้จ ากดัทัง้ดา้นมุมมอง    

หรอืวิธีคิดใหม่ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ  และกลุ่มคนท างานที่ย ังดอ้ยโอกาสในการเขา้ถึง              

ขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวัและสงัคม และรวมถึงเงื่อนไข ขอ้จ ากดั        

ของระบบบรกิารสุขภาพ ที่มีขอ้จ ากัดทั้งดา้นการน านโยบายสู่ปฏิบัติ จ านวนบุคคลากร               

และการใหบ้รกิารทีย่งัไม่ครอบคลุมมิติความเป็นแรงงาน  และยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัเงื่อนไข

ปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจที่เป็นสาเหตุและส่งผลกระทบต่อสุขภาพเท่าที่ควร จึงส่งผลต่อ                

การเขา้ถงึสทิธแิละบรกิารทีย่งัไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั        

ในการท างานและความตอ้งการของประชาชนกลุม่วยัแรงงาน   
 

นวตกรรมชมุชนเพือ่ลดความเสีย่ง  เกดิจากความคดิ ความตระหนักรูว้่าอาการเจ็บป่วย                

ทีป่รากฏหรอืเกดิขึน้กบัตนเองหรอืกลุ่มอาชพีชมุชนน้ันเน่ืองมาจากกอะไร หรอืรบัรูแ้ละเขา้ใจว่า

อาการเจ็บป่วยดงักล่าว อนัตรายและเสีย่งถา้ไม่จดัการหรอืป้องกนั อาจจะส่งผลกระทบต่อตนเอง 

ครอบครวัและชมุชนคนท างานอย่างแน่นอนในอนาคตอนัใกล ้และควรมีแนวทางจดัการอย่างไร 

เพือ่ลดปัจจยัเสีย่งดงักล่าวเบือ้งตน้  และคดิค านึงต่อว่ามีใครบา้งในชมุชนสามารถสนับสนุนได ้    

ทั้งดา้นความคิด ความรู  ้รวมถึงการพัฒนาหร ือการลงมือปฏิบัติร ่วมกันเพื่อแกปั้ญหา                    

และตอบโจทยข์องกลุ่มปัญหาดา้นสุขภาพ ความปลอดภัยในการท างาน  โดยใชคุ้ณค่า               

ทางปัญญาและการมีส่วนรว่มในการพัฒนา-หาแนวทางทีด่แีละปฏิบตัไิดจ้รงิทัง้ดว้ยตนเองและ

ร่วมกบัผูอ้ื่น  โดยมีค่าใชจ้่ายน้อยหรอืไม่ตอ้งใชง้บประมาณเลย และสามารถน าไปใชไ้ด ้                   

อย่างต่อเน่ือง ขยายผลต่อกลุ่มอาชพีในพืน้ที ่ทีม่คีวามเสีย่งและสภาพการท างานทีค่ลา้ยคลงึกนั  
วตัถุประสงคข์องนวตกรรมชมุชนเพือ่ลดความเสีย่ง จงึมีหลากหลายมิตภิายใตห้ลกัการป้องกนั 

ควบคมุความเสีย่งหรอืภยัคกุคามตอ่สขุภาพ ตามแผนภูม ิดงันี ้  
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ทดลอง ปรับปรุง และยกระดับเป็น 
ชุดความรู้เพื่อยืนยันว่าตอบโจทย์
พร้อมสื่อสารและขยายผลแนว
ระนาบ  

ประสบการณ์และบทเรียน บุคคล/
พื้นที่ /กลุ่ม/องค์กรต้นแบบ 

ยกระดับเป็นนวตกรรม 
Modify เพื่อสอดคล้องกับ

นโยบายหรือ Plat form ที่มีอยู่  
พัฒนาเป็นแหล่งหรือศูนย์เรียนรู้ 

จัดระบบ ท าชุดความรู้  สื่อ   
พัฒนาศักยภาพกลไกถ่ายทอด  

 

 ชุดความรู้ – นวตกรรม 

กลไก ระบบ กระบวนการ  

พัฒนา/ปรับปรุง/เพิ่มเตมิ 
ให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ 
จัดคู่มือและแนวทางปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องแนวนโยบาย  หรือระเบียบ/
หลักเกณฑ์ 
จัดท า Package เพื่อสนับสนุน/เสริม
กระบวนการ : นโยบาย/Plat form 

ลดความเหลื่อมล  า  สร้างความเป็นธรรม  เพิ่มคุณค่าและต้นทุนที่มีอยู่   มีทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท 

การเข้าถึงสิทธิและบริการเพื่อการมีสุขภาพ ความปลอดภับในการท างาน และหลักประกันทางสังคม 

สุขภาวะแรงงานนอกระบบและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

นวตกรรมการให้บริการ  นวตกรรมเชิงกระบวนการหรือวิธีการ นวตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์        
นวตกรรมการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนวิธีคิดและสังคม  นวตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 

เอื้ออ านวยให้เข้าถึง 

สิทธิและบริการ 

 

เพิ่มประเด็นงาน 

หรือวิธีการ              
 

 พัฒนา/ปรับ/เพิ่มโครงสร้าง 
กลไก ระบบ กฎหมาย 

 

เพิ่มโอกาส 

พัฒนาศักยภาพ 

 

พัฒนาอุปกรณ ์

เครื่องมือใหม ่

 

กรอบคิดภาพรวมนวตกรรมและองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
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  หลกัเกณฑ์หรือแนวทางส าหรบัการพิจารณาว่า วิธีการจดัการเพ่ือลดความเส่ียงจากการท างานนัน้ 

เป็นนวตกรรมชุมชน หรือไม่ อย่างไร ภายใต้กรอบคิดการด าเนินงานภายใต้โครงการพฒันากลไก                       

และนโยบายการส่งเสริมป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถ่ินส าหรบักลุ่มแรงงานนอก

ระบบ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพิจารณาก าหนดร่วมกนัเพ่ือใช้เป็นแนวทางกลางท่ี

ใช้ร่วมกนั               ในทุกพื้นท่ีเป้าหมายการด าเนินงาน มีดงัน้ี  

 
 

กระบวนการพฒันานวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียง 5 ขัน้ตอน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริม่จากการท าความเขา้ใจปัญหา  

สภาพแวดลอ้มและปัจจยัเกี่ยวขอ้ง 

ความความเสีย่งต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม  

ก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ 

ของรปูแบบการพฒันานวตักรรม  

ตลอดจนค านึงถงึความรูพ้ืน้ฐาน 

และทกัษะทีผู่ด้ าเนินการพฒันาจ าเป็นตอ้งม ี          

โดยพจิารณาจากค าถามทีส่ามารถใช้ 

เพื่อการวเิคราะห ์ออกแบบหรอืตดัสนิใจ ดงันี้ 

  จะเลอืกความเสีย่งหรอืภยัคกุคามในงาน 

 ขัน้ตอนหรอืสว่นไหนมาพฒันาหรอืหาทางเลอืก   

 ทางออกเพือ่การจดัการความเสีย่ง  

  พฤตกิรรมใหม่ของกลุม่เป้าหมายทีค่าดหวงั 

   วา่จะเกดิขึน้เป็นอยา่งไร 

  มขีอ้จ ากดัในการพฒันาอะไรบา้ง  (วธิกีาร ความรู ้ 

 ทกัษะ วสัดอุปุกรณ ์คา่ใชจ้่าย การใชบ้รกิาร ฯ )   

  แนวทาง/วธิกีารการลดเงือ่นไข/ขอ้จ ากดั                        

 มอีะไรบา้ง และความเป็นไปได ้ 

  ชว่งเวลาการพฒันาเมือ่ไร เหมาะสมหรอืทนัตอ่  

 เหตกุารณห์รอืการน าไปใช ้ 

 

 

ขัน้ท่ี 1 : ขัน้วิเคราะห ์( Analysis Phase) 

แผนการพฒันานวตกรรมชมุชนเพ่ือลดความเส่ียง 
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1 ชื่อองคค์วามรู ้หรอืนวตกรรมหลกั และความรูย้อ่ย (ถา้ม)ี 

2 เป็นองคค์วามรูห้รอืนวตกรรมประเภทใดพฒันาขึน้ใหมห่รอืต่อยอดจากฐานงานเดมิ 
ปัจจบุนัท าอยูใ่นระดบัใดของกระบวนการพฒันา 

3 เป็นนวตกรรมทีช่่วยลดความเหลื่อมล ้าหรอืสรา้งความเป็นธรรมในเรือ่งใด 
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติแรงงานนอกระบบอย่างไร 

4 มกีระบวนการหรอืวธิกีารอย่างไร ทีแ่ตกต่างจากทีห่น่วยงาน องคก์รต่างๆ ท าอยู่ 
มใีครเกีย่วขอ้งบา้ง อยา่งไร 

5 หน่วยงาน /องคก์รใดทีจ่ะส่งมอบหรอืขยายผล 
เป้าหมายของการส่งมอบหรอืขยายผลคอือะไร 

   6 มกีระบวนการพฒันาต่อเนื่องอยา่งไร 
ตอ้งการการสนบัสนุนอะไรบา้ง จากใคร และอยา่งไร 

  7 มขีอ้แนะน า และเงือ่นไขอะไรบา้งในการน าองคค์วามรู ้หรอืนวตกรรมไปใช้                 
ในการขยายผลและพฒันานโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ป็นการน าแผนการพัฒนานวตกรรมชุมชนมา พิจารณา ด้วยตนเอง                    
หรอืรว่มถกแถลงกบัครอบครวัหรอืสมาชกิกลุ่มหรอืรว่มกบัทมีพีเ่ลีย้ง 

ขัน้ท่ี 2 : ขัน้ออกแบบและพฒันา               
(Design and Develop Phase)  

ที่สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมป้องกันโรค ถึงรูปแบบ วิธีการและพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ สนับสนุน              
โดยอาจจะเลอืกหนึ่งหรอืสองวธิกีาร มาพจิารณาหรอืถกแถลงรว่ม 
และ  สรุปรูปแบบหรือแนวทางของนวตกรรม ที่ เ ป็นต้นร่ า งส าหรับการน า ไปทดลองใช้และประ เมิน                               
โดยยดึตามเป้าหมาย และแผนการพฒันานวตกรรมทีก่ าหนดไวร้ว่มกนั  
  

ปรบัพฤติกรรมหรือวิธีการท างาน 
ตรวจสอบขอ้มูลด้านวชิาการประกอบว่าถูกต้อง
ตามหลกัวชิาการหรอืไม่และสอดคลอ้งกบัวถิกีาร
ท างานหรือ วิถีชีวิตจริง  ผลกระทบหรือเป็น
อนัตรายต่ออวยัวะส่วนอื่นของร่างกายหรอือาการ
ทีเ่ป็นโรคประจ าตวัอยู่หรอืไม ่ รวมถงึระยะเวลาที่
เหมาะสม 

ก า ร พั ฒ น า วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์                      
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ส ม ดุ ล                   
ความแข็งแรง ความสะดวก ความ
ถนัดในการใช้  รวมถึงผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึ้น  โดยการตัง้สมมุตฐิาน
หรือ ค าถ ามร่ วมกัน ทั ้ง ก่ อ น แล ะ
ระหว่างการน าไปทดลองใช ้

ระบบหรือกลไกการท างานร่วมกนั 
ท าค ว าม เข้ า ใ จ ร่ ว มกัน ถึ ง เ ป้ า ห ม าย    
แนวทาง วิธีการท างาน/เครื่องมือ  และ
บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่จดัการระบบหรอื
การพัฒนากลไกก าหนดแผนและกติกา
ร่วมกันส าหรับปฏิบัติการตามระบบหรือ
กลไกทีพ่ฒันาขึน้ร่วมกนั  

 
ปรบัปรงุตามผลการประเมินการทดลองใช้เพ่ือการขยายผลสู่สมาชิกกลุ่มหรือชุมชน 

การจดัคู่มือหรือเอกสารประกอบการน าไปใช้และการประเมินคณุค่าและประสิทธิภาพ 
เป็นขัน้ตอนทีผู่อ้อกแบบกระบวนการพฒันานวตักรรมควรออกแบบใหค้รอบคลมุทัง้การสรา้งเครื่องมอื                      

วดัหรอืประเมนิผล การพฒันาแบบฝึกหดัหรอืคู่มอื  การจดัท าเนื้อหาประกอบ หรอืการพฒันาเครื่องมอืหรอื
โปรแกรมส าหรบัทดสอบหาขอ้ผดิพลาดเพื่อน ามาปรบัปรุง /แกไ้ข 

ตวัอย่างชดุค าถามส าหรบัการวางแผนพฒันานวตกรรม         
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แนวทางการประเมินระดบัความก้าวหน้าและคณุภาพของนวตกรรมชุมชน 
เพ่ือลดความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ 

 
 

การประเมนิผลการพฒันานวตกรรมหลังจากที่สิ้นสุดกระบวนการด าเนินงานตามแผนการท างาน             

ที่ก าหนดร่วมกันในระหว่างทางการปฏิบัติการ เงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและไม่ส าเร็จ                           

จนถงึขัน้น าไปใชข้ยายผลต่อเนื่อง ในเชงินโยบายหรอืระดบัเครอืขา่ยต าบลหรอืพืน้ทีอ่ ื่น นอกเหนือจากตนเอง 

ครอบครอบครวั และกลุ่มทีไ่ด้ด าเนินงานส่งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีร่วมกนั มหีลายประการ 

ได้แก่ กลไกผู้น าหรือผู้ที่เป็นแกนหลักในการขบัเคลื่อนงานหรือการพัฒนานวตกรรม ไม่ได้ท าต่อเนื่อง                    

ขาดการตดิตามและประเมนิระหว่างทาง   หรอื มขีอ้จ ากดัดา้นวชิาการ/เทคโนโลยสีนบัสนุน วเพือ่ใหส้ามารถใช้

ลดความเสี่ยงได้จริง ในกรณีที่เ ป้นการพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์หรือการปรับสภาพแวดล้อมที่ต้องกา ร                     

องคค์วามรูช้ว่ย เชน่ระดบัความดงัของเสยีง เป็นตน้  ซึง่เป้นขอ้จ ากดัของตน้ทนุทางสงัคมของกลุ่มหรอืชุมชนที่

มอียู่จะน ามาใชใ้นการจดัการหรอืพฒันานวตกรรมดงักล่าว  เป็นต้น  ในการประเมนิศกัยภาพของนวตกรรม

เพื่อน าไปใชใ้นการขยายผลเชงินโยบาย และเครือขา่ยกลุ่มอาชพีทีม่คีวามเสีย่งคลา้ยคลงึกนั  จงึมกีารพฒันา

เกณฑก์ารประเมนิระดบัคณุภาพและประสทิธภิาพของนวตกรรมชมุชนเพือ่ลดความเสีย่ง ว่าอยูใ่นขัน้ตอน     

ขัน้ท่ี 4 : ขัน้ประเมินผล         
(Evaluation  Phase) 

 การถ่ ายทอดเพื่ อน า ไปใช้จ ริง  อาจใช้รูปแบบที่หลากหลาย                        
เช่น การฝึกอบรม หรือการสาธิตปฏิบัติการ โดยจุดมุ่ งหมาย                    
ของขัน้ตอนนี้  คือ การน านวัตกรรมไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ                
และมปีระสทิธผิลโดยที่ต้องส่งเสรมิให้กลุ่มเป้าหมายเกดิความเขา้ใจ 
และมคีวามรอบรูค้รบถว้นตามวตัถุประสงค ์

ขัน้ท่ี 3 : ขัน้น าไปใช้จริง  
(Implementation Phase) 

ในขัน้ตอนนี้ ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื การประเมนิผลระหวา่งการด าเนินงาน                
ในแต่ละขัน้ตอนเพือ่ปรบัปรงุและพฒันางาน (Formative) และการประเมนิ
ภาพรวมเมือ่เสรจ็สิน้การปฏบิตัคิรบทกุขัน้ตอน(Summative) โดยสามารถ 

ประเมนิไดท้ัง้จากขอ้มลูการสงัเกตและการนิเทศตดิตาม ผลการประเมนิทีไ่ดจ้ะน าไปใชต้ดัสนิใจเกีย่วกบั                       
การน านวตกรรมไปใชป้ระโยชน์เพื่อขยายผลต่อเนื่องในระดบันโยบายและเครอืขา่ยในต าบลหรอืพื้นที่อื่น
นอกเหนือจากภายในกลุ่มหรอืครอบครวัตนเอง  
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หรอืระดบัไหน  มอีะไรทีค่วรจะสง่เสรมิหรอืพฒันาเพืย่อยกระดบัใหเ้ป็นนวตกรรมทีพ่รอ้มขยายผล                           

โดยแบ่งศกัยภาพหรอืระดบัคณุภาพของนวตกรรมทีไ่ดร้เิริม่พฒันาขึน้ เป็น 5 ระดบั ดงันี้ 

 

การจดัการ ป้องกนั ควบคมุความเส่ียง :  ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า 
“นวตกรรมชมุชนเพ่ือลดความเส่ียง”  

  

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงตามประเภทอาชีพ โดยใชเ้ครื่องมอื            
การวเิคราะหค์วามเสีย่งในขัน้ตอนการท างาน (JSA : Job Safety Analysis) และแบบส ารวจ                          เพือ่
ป รั บ ป รุ ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท า ง า น ที่ บ้ า น อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย  ( WISH : Work Improvement                                  
for Safe Home) ควบคู่กบัการสรา้งความตระหนักรูเ้พื่อการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการท างานในระดบัตนเอง 
และระดับกลุ่มสมาชิก  พบว่าได้ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ในพื้นที่เป้าหมายการด าเนินงาน                        
จ านวน  137 พื้นที่/กลุ่ม ใน 23 จงัหวดัภายใต้การด าเนินงานร่วมกบั สปสช .  6 เขต พบว่ามปีระเภทหรอื              
กลุ่มความเสีย่งทีเ่กดิจากการท างานทีใ่กลเ้คยีงกนัใน 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก ่ 

1) ความเสีย่งดา้นการยศาสตร ์หรอืทา่ทางในการท างานทีไ่มถ่กูตอ้ง  
2) ความเสีย่งดา้นสภาพการท างานทีเ่ป็นอนัตราย (ดา้นกายภาพ)เชน่ เสยีงดงั แสงสว่าง/มดื                  
    ทีส่ง่ผลต่อสายตา สภาพสถานทีท่ างานทีไ่มป่ลอดภยั เป็นตน้ 
3) ความเสีย่งดา้นการใชส้ารเคม ีทีเ่ป็นอนัตรายทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 
 

ประเดน็ความเสีย่ง ดงักล่าวไดม้กีระบวนการน ามาเรยีนรูร้่วมกนัเพื่อวเิคราะหถ์งึสาเหตุ เงือ่นไขปัจจยัที่
ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงโดยละเอียดและเพิ่มเติม/เสริมความรู้ทัง้จากสมาชิกกลุ่ มอาชีพด้วยกันเอง                 
และจากบุคคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ รวมถึงพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ที่ได้ร ับ                    
การพัฒนาศักยภาพพื้นฐานด้านอาชีวอนามัย จากโครงการฯ  และน าไปสู่การวางแผนการจัดการ                   
เพื่อลดความเสี่ยงระดบับุคคลและระดบักลุ่ม โดยเริม่ตัง้แต่การสรา้งความตระหนักรู้และมแีผนการส่งเสรมิ
ป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีส าหรบักลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงใชชุมชน/ต าบล เช่นเดียวกนั  โดยมี        
แนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง โดยการปรับพฤติกรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม       

  ระดบั 5 สามารถขยายผล บรูณาการ หรือถ่ายทอด  องคค์วามรู้/นวตกรรมสู่ภายนอกองคก์รได้ 

  ระดบั 4 มีการวิเคราะห ์สงัเคราะหผ์ลการน าไปใช้ ว่าตอบโจทยห์รือเป้าหมาย ท่ีคาดหวงัจริง
หรือไม่ และสามารถปรบัปรงุแนวทางการปฏิบติังานได้ 

  ระดบั 3 มีการด าเนินงาน ร่องรอยหรือหลกัฐานการน ามาปฏิบติัเพ่ือพฒันาให้ได้ตามกรอบคิด 
หลกัการ และมาตรฐานขององคค์วามรู้ หรือนวตกรรมท่ีเหน็เป้าหรือภาพตรงกนั 

  ระดบั 2 มีแนวทางการปฏิบติัท่ีสามารถน าไปพฒันากระบวนการท างานต่อเน่ืองได้ ทัง้ในส่วน 
ท่ีเสริมและอดุช่องว่าง/ข้อจ ากดั 

  ระดบั 1 รู้และเข้าใจ มีแนวทางปฏิบติัแต่ยงัไม่มีการจดัระบบผลการท างานท่ีเป็นรปูธรรม                
ให้สืบค้นได้ 
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รปูแบบงาน และวสัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นปัจจยั/ตน้ทุนการผลติหนึ่งควบคู่กบัการใชแ้รงงาน มแีนวทางในการจดัการ                         
เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน แยกตามประเภท                        
ความเสีย่งได ้3 กลุ่ม ดงันี้  

ผลการวิเคราะหค์วามเส่ียงกลุ่มอาชีพในพืน้ท่ีการด าเนินงานโครงการฯ  
โดยใช้เคร่ืองมือ JSA และ WISH พบความเส่ียงหลกั 3 กลุ่ม   
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จ ากข้อมู ล ค ว าม เ สี่ ย ง  แ ล ะ วิ ธี ก า ร จัด ก า รห รือ ล ดคว าม เ สี่ ย ง ร ะ ดับบุ ค ค ล  แ ล ะ ร ะดับ ก ลุ่ ม                           

คณะท างานขับเคลื่อนในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยง ออกแบบแนวทางพัฒนา                  

ทดลองปฏิบัติ  และประเมินผลสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงได้  ตามกรอบการพัฒนานวตกรรม                                

โดยสรุปนวตกรรมชุมชนเพื่อลดความเสีย่ง แยกตามประเภทความเสีย่งไดด้งันี้ 

 
 

   

 เป็นนวตกรรมดา้นการปรบัพฤตกิรรมตนเอง การปรบัขัน้ตอน/วธิกีารท างานการปรบัปรุงและพฒันา                        

                                    วสัด-ุอุปกรณ์และรปูแบบของงาน มจี านวน 6 ชิน้ 
 

1. แปลงผกัลอยฟ้าเพือ่ลดการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ 

กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์บา้นคา้งค าปัน ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร ่พืน้ทีเ่ขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

วตัถปุระสงค ์: เพื่อลดความเสีย่ง

ด้านการปวดเมื่อยบริเวณเอว 

แขน สะบกัไหล่ 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์ 

ลกัษณะนวตกรรม  : การน าวสัดุ

อุปกรณ์เหลือใช้ในบ้านและสวน 

เช่น เสา เศษไม ้มาจดัท ากะบะหรอื

นัง่ร้านแบบเตี้ยยกระดับสูงให้มัน

พอดกีบัสรรีะของร่างกาย 

 

2. โฮมทอเส่ือเพื่อบรรเทาปวดและเพ่ิมผลผลิต 

กลุ่มสานเสือ่กก อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก พืน้ทีเ่ขต 2 พษิณุโลก 
  
วตัถปุระสงค ์: เพื่อป้องกนัอาการปวดเมื่อย

บรเิวณหลงั เอว แขน และขาพบั ในขณะทีน่ัง่

ทอเสือ่เป็นเวลานาน 
 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์
 

ลกัษณะนวตกรรม  : ปรบัปรุงโฮมทอใหม่

โดยได้รับการสนับสนุน  จากหน่วยงานใน

พื้นที่และช่างพื้นบ้าน พฒันา โฮมทอเสื่อขึน้

ใหม่โดยใชว้สัดุทีม่อียู่ในทอ้งถิน่ เช่นไมไ้ผ่ ไม้

เนื้อแขง็ ออกแบบใหม้ลีกัษณะคลา้ย กีท่อผา้

สะดวกและสามารถผลติงานไดเ้พิม่ขึน้ 

 

 นวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียงด้านการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ (การยศาสตร)์                                                       
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3. กายบริหารยืดเหยียดกลา้มเน้ือ 

กลุ่มอาชพีสานผกัตบชวา ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงค ์: เพื่ออาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเอว ปวดหลงั ขอ้เขา่ 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมเชงิกระบวนการหรอืวธิกีารเพื่อลดหรอืบรรเทาอาการการปวดเมื่อยกลา้มเน้ือ 

ลกัษณะนวตกรรม  : เป็นการออกแบบท่าทางการบริหารร่างกายอย่างถูกต้อง และจดัท าสื่อที่ใช้ประกอบการ              

ท าความเขา้ใจกบักลุ่มอาชพี 

4. การบริหารรา่งกาย กลุ่มอาชีพสวนยางพารา 

ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

 

   

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันอาการปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย ปวดเอว ปวดหลงั ขอ้เขา่ ผูน้ าและอาสาสมคัร
ไดว้ธิกีารท างานเพื่อแกปั้ญหา 
 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมเชงิกระบวนการหรอื
วธิกีารป้องกนัและลดหรอืบรรเทาอาการ 
ลกัษณะนวตกรรม  : เป็นท่ายดืเหยยีดกลา้มเน้ือ เพื่อ
ผ่อนคลายและเสรมิความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ กระดกู
และข้อ แบ่งท่าทางออกเป็นชุดย่อย จ านวน 4 ชุด 
เพื่อให้จดจ าได้ง่ายและเป็นการบรหิารร่างกายเฉพาะ
ส่วน สามารถท าได้ง่าย และใช้เวลาน้อย โดยใช้เวลา
เพยีง 3 นาท ีสามารถแก้ปัญหาปวดเมื่อย ผ่อนคลาย
และเสรมิความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ได้
เป็นอย่างด ี
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5.แท่นจบัตวัแบบ 360 องศา 
 

กลุ่มอาชพีจกัสานจากตน้คลุม้ ต าบลนาทอน จงัหวดัสตูล 

 

 

วตัถปุระสงค ์:  

เพื่อแก่ไชปัญหาอาการปวดหลงั ปวดเอว ปวดแขน 

บ่าไหล่ในขณะสานตน้คลุม้ 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์

ลกัษณะนวตกรรม  :  

การใช้โครงเหลก็ท าเป็นแบบสามารถหมุนได้ และ

ยกระดบักบัพื้น โดยใชเ้กา้อี้รองนัง่ ลดอาการปวด

หลงั บ่า ไหล่ 

6.ปรบัวิธีการท างานเพือ่ลดการปวดเมือ่ยรา่งกาย 
กลุ่มรบัซือ้น ้ายาง“ศลิานาร”ี ต าบลบาละ จงัหวดัยะลา พืน้ทีเ่ขต 12 สงขลา 

   

วตัถปุระสงค ์: เพื่อลดอาการปวดบ่า 

 ไหล่ หลงัสว่นล่าง เอว ซึง่เกดิจาก 

สาเหตุการยกของหนกั และการกรดี 

ยางหน้าสงู 

ประเภทนวตกรรม :  

นวตักรรมเชงิกระบวนการหรอืวธิกีาร 

ลกัษณะนวตกรรม  :  

1. ใชว้ธิกีารแบ่งยก เพื่อลดปรมิาณน ้าหนกัของน ้ายางทีต่อ้งยกในแต่ละครัง้ใหน้้อยลง  

2. การใชเ้ชอืกโรยถงัแกลลอนน ้ายางแทนการแบก (กรณีสวนอยู่ในพืน้ทีเ่นินเขาหรอืควน)  

3. กรณีตดัยางหน้าสงูจดัหาอุปกรณ์โดยใชถ้งัพลาสตกิทีม่คีวามหนาใชส้ าหรบัรองเทา้ขณะยนืกรดียาง หรอืสลบัคน

กรดี (คู่สาม-ีภรรยา) 

4. การใชแ้กลลอนถงักลมใส่น ้ายางแทนการหิว้หรอืแบกลงจากพืน้ทีส่วนทีม่ลีกัษณะเป็นเนินเขา หรอืควน /จุดรบั

ซือ้น ้ายางมกีารจดัท าแท่นปนูไวส้ าหรบัวางแกลลอน ลดการยกหนกัในระดบัทีส่งูเกนิไป  
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กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผูผ้ลติ จากผลการพจิารณาคดัเลอืก พบว่า มทีัง้หมด จ านวน 2 ชิน้ 

 

1. สุนัขไล่ต้อนววั เพื่อลดความเสีย่งจากการสดูดมฝุ่ นละออง 

กลุ่มอาชพีเลีย้งสตัว ์(โค กระบอื) ต าบลนายาง อ าเภอพชิยั จงัหวดัอุตรดติถ ์พืน้ทีเ่ขต 2 พษิณุโลก 

 

วตัถปุระสงค ์: เพื่อป้องกนัการสูดฝุ่ นละอองจากการ

เดนิของสตัวเ์ลีย้ง ออกไปเลีย้งกลางทุ่งนาในฤดูแลง้ ซึง่

มผีลกระทบต่อระบบทางเดนิหายใจ 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมเชงิกระบวนการหรอื

วธิกีาร 

ลกัษณะนวตกรรม  : การใชสุ้นัข ในการช่วยไล่ต้อน

สตัว์ไม่ใหอ้อกนอกกลุ่ม ลดการเดนิตามระยะใกลท้ าให้

ป้องกนัฝุ่ นละอองจากการเดนิของสตัวเ์ลีย้ง 

 

 

2. การจดัการน ้ายอ้มสีกระจดู 

กลุ่มอาชพีสานเสือ่กระจดู ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส พืน้ทีเ่ขต 12 สงขลา 

 

วตัถปุระสงค ์: เพื่อลดความเสีย่งดา้นเคม ี 

ในขัน้ตอนการย้อมส ีเชื้อรา การระเหยของสารเคม ี

(สารเคมมีสีว่นผสมของสารตะกัว่) 

 

ประเภทนวตกรรม :  

นวตักรรมเชงิกระบวนการหรอืวธิกีาร 

 

ลกัษณะนวตกรรม :  

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมดว้ยการสวมใสผา้ปิดจมกู 

(mask) การเทน ้าสกีระจูดหลงัการย้อมเสรจ็เพื่อลด

ผลกระทบในด้านสิง่แวดล้อมของชุมชน ทัง้ในส่วน

ของแหล่งน ้าตามธรรมชาติ และแหล่งน ้าใต้ดนิ (บ่อ

น ้าตื้น บ่อบาดาล) ที่คนในชุมชนมกีารใช้ประโยชน์

จากแหล่งน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียงด้านการสมัผสัสารเคมีจากกระบวนการ

ผลิต                                                                        
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ได้แก่ แสง เสียง พืน้ผิว สถานท่ี และอปุกรณ์ในท างานฯ ทีไ่ม่ปลอดภยั 

จากผลการพจิารณาคดัเลอืกของคณะท างานฯ รว่มกบัโครงการฯ พบว่า  มทีัง้หมด จ านวน 5 ชิน้ 

 

1. แผน่กนัลื่นเพื่อป้องกนัอบุติัเหต ุ

กลุ่มอาหารพืน้เมอืงชมุชนวดัศรโีคมค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา  พืน้ทีเ่ขต 1 เชยีงใหม่ 

วตัถปุระสงค์ : เพื่อป้องกันอุบัติเหตุลื่นหกล้ม
บรเิวณบนัไดและทางราบ  
ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมเชงิกระบวนการ
หรอืวธิกีาร 
ลกัษณะนวตกรรม : น าแผ่นกันลื่นมาติดตรง
บรเิวณทางลาด เพื่อป้องกนัการลื่นลม้ไดง้่าย 

 

2. เกราะก าบงัมอเตอร ์

กลุ่มอุตสาหกรรมไมต้ะเกยีบ ต าบลถ ้าฉลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ ์

  

วตัถปุระสงค ์: 

1. เพื่อจดัท าประดษิฐท์ีก่ าบงับรเิวณมอเตอรป้์องกนั 
เครื่องกระแทกมอื 

2. เพื่อลดความเสีย่งการเกดิอุบตัเิหตุเครื่องกระแทกมอื   นิ้ว 
รวมถงึสายพานมอเตอรบ์าดขา/เทา้ 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์
ลกัษณะนวตกรรม : การปรบัปรุงอุปกรณ์ป้องกนัเครื่อง/

มอเตอรก์ระแทกมอื 

3. การจดัการเวลาเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการถกูงูกดั  

กลุ่มอาชพีเกษตรกรปลกูชะอม ต าบลบ่อกระดาน อ าเภอปากทอ่ จงัหวดัราชบุร ี
   

วตัถปุระสงค ์: เพื่อป้องกนังเูขยีวหางไหมก้ดั มอืขณะตดัชะอม 
ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมเชงิกระบวนการหรอืวธิกีาร 
ลกัษณะนวตกรรม : 

1. สวมถงึมอืยางหนา ๆ หรอืถุงมอืหนงั ทีห่นาพอเพื่อป้องกนังเูขยีวกดั 
2. วางแผนการตดัชะอมในเวลา 06.00-11.00 น. เพื่อใหท้นัต่อการตดัชะอมสิง่ตลาด เป็นการลดเวลา 
     ท างานทีจ่ะตอ้งท าในเวลากลางและถูกงเูขยีวขบกดั 

 นวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียงด้านอบุติัเหตุและสภาพแวดล้อมในการท างาน                                                     
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4. ปรบัใช้ช้อนกลางในการสอดเส้นกระจดู กลุ่มสานเส่ือกระจดู 

ต าบลโคกเคยีน อ าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส เขต 12 สงขลา 

  วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

บริเวณปลายนิ้วในขณะที่สานหรือดึงเส้น

กระจดู 
 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์
 

ลกัษณะนวตกรรม : การใช้ช้อนกลางสอด

ในขณะสานเส้นกระจูดแล้วสอดและดึงเส้น

กระจูดเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บบริเวณ

ปลายนิ้ว 

5. การน าเศษผา้ยีนสม์าใช้รองบริเวณขาป้องกนัมีด/เส้นคลุ้มท้ิมต า 

กลุ่มอาชพีจกัสานจากตน้คลุม้ ต าบลนาทอน จงัหวดัสตูล 

วตัถปุระสงค์ : เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็จากการโดนมดีบาด 

และเสน้ใยของคลุม้ทิม่ต าเนื่องจากไม่มอีุปกรณ์ป้องกนั 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมเชงิกระบวนการหรอืวธิกีาร 

ลกัษณะนวตกรรม : การใชผ้า้ยนีสเ์ก่ามารองเข่า เพื่อลดการ

บาดเจบ็จากมดี หรอืเสน้ใยของคลุม้ 

 

6. ช้อนแสตนเลสเจาะรเูพื่อป้องกนัมีดบาดน้ิวมือ 
กลุ่มอาชพีจกัสานจากตน้คลุม้ ต าบลนาทอน จงัหวดัสตูล 

 

 

วตัถปุระสงค ์: เพื่อป้องกนั มดีบาดนิ้วมอืในขัน้ตอนการ

เหลาหรอืการท าเสน้ ท าใหบ้าดเจบ็จากการโดนมดีบาด 

และเสน้ใยของคลุม้ทิม่ต า 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์

ลกัษณะนวตกรรม : การน าช้อนโต๊ะสแตนเลส น ามา

เจาะรูที่ส่วนหน้าของช้อน ให้รูที่เจาะได้ตามขนาดของ

เสน้คลุม้ทีเ่ราตอ้งการ แลว้ใชช้ิน้สว่นจากตน้คลุม้สอดเขา้

ในรูที่เจาะไว ้แล้วดงึออกอกีดา้นของชอ้น จะได้ชิ้นส่วน

ของเส้นคลุ้มที่มีขาดขนาดเท่ากันตลอดความยาวของ

เสน้คลุม้ 
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     เป็นนวตกรรมที่พัฒนาระบบการจัดการที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตัวอย่าง  ศูนย์สร้างเสริม                                
อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมในการท างาน  ศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมอาชีวอนามยัชุมชน ฯ จากผลการพิจารณา
คดัเลอืกของคณะท างานฯ ร่วมกบัโครงการฯ พบว่ามทีัง้หมด จ านวน 4 ชิน้  ดงันี้ 
 

1. ข้อตกลงการก าจดัขวดสารเคมีก าจดัศตัรพูืช ต าบลวดัขวาง อ าเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 
วตัถปุระสงค ์: เพื่อป้องกนัความเสีย่งสารเคมปีนเป้ือนในแหล่งน ้า ขยะอนัตรา ย 
ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมเชงิกระบวนการหรอืวธิกีาร 

 ลกัษณะนวตกรรม : ขอ้ตกลงของชุมชนเรื่องการจดัการขวดสารเคมสีารก าจดัศตัรพูชื โดยการคดัแยก                    
                                          และจดัเกบ็เฉพาะและน าไปท าลายทิง้อย่างถูกวธิ ี
 

2. ศนูยส์รา้งเสริมอนามยัและส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชุมพร 
 

วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อพฒันากลไกการท างานของศนูยส์รา้งเสรมิอนามยัและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลนาชะองั  
2) เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มของกลุ่มอาชพี 
       แรงงานนอกระบบในชุมชน 
 

ประเภทนวตักรรม : นวตักรรมการใหบ้รกิาร 
 

 ลักษณะนวตกรรม : เป็นนวัตกรรมชุมชนที่จ ัดตัง้                   
โดยการผลักดันของเทศบาลต าบลนาชะอังโดยมีอาสาสมัคร                
อาชวีอนามยัเป็นฟันเฟืองส าคญัช่วยในการขบัเคลื่อนงานดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคที่เกิดจากการท างานของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชพี  ที่ให้ความส าคญักบัการจดัท า
ฐานขอ้มลู เพื่อใชใ้นการออกแบบและวางแผนการด าเนินงานสง่เสรมิป้องกนัความเสีย่งจากการประกอบอาชพีในพืน้ที่ 

 

3. ศนูยเ์รียนรูเ้พื่อการจดัการความเส่ียงจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ  
      ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 

วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อสรุปบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้การพัฒนา
นวตักรรมศูนยเ์รยีนรูเ้พื่อการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพี
ของแรงงานนอกระบบ 

2) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันานวตักรรมศูนย์เรียนรู้การ
จดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมการใหบ้รกิาร  
         ลกัษณะนวตกรรม : ศนูยก์ารเรยีนรูฯ้ ทีม่สีว่นร่วมและกระตุน้ใหห้ลายภาคสว่นเหน็ความส าคญัของประเดน็การ
ป้องกนัและลดความเสีย่งในการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ อาท ิสนับสนุนให้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัพืน้ทีจ่ดัท าแผนสขุภาพประเดน็แรงงานนอกระบบ 

 นวตกรรมเชิงระบบหรือกลไกการสนับสนุน การเอ้ืออ านวยการเข้าถึงบริการ                                                      
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4. ระเบียบและกติกาการให้บริการ  
      กลุ่มมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง ในเขตเทศบาลเมอืงพทัลุง  อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 

วตัถปุระสงค ์: เพื่อจดัท ามาตรการ เพื่อการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพี 
ขบัรถจกัรยานยนตร์บัจา้ง 
 

ประเภทนวตกรรม : นวตักรรมการใหบ้รกิาร  
 

ลกัษณะนวตกรรม  

 กฎระเบียบของกลุ่ม   

1) กลุ่มมทีีต่ัง้และทีท่ าการบรเิวณหน้าโรงพยาบาลพทัลุง โดยการท าหนงัสอืประสานงานกบั 
เทศบาลเมอืงพทัลุง และสถานีต ารวจภูธรจงัหวดัพทัลุง เพื่อขอใชส้ถานที ่จอดรถ พกัผ่อน  

2) การเขา้ร่วมท ากจิกรรมของกลุ่มสมาชกิกลุ่มตอ้งสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชกิดว้ยความสมคัรใจ และปฏบิตัิ  ตาม
กตกิาของกลุ่ม 

3) สมาชกิกลุ่มตอ้งเขา้ร่วมการประชุมกลุ่มทุกเดอืน 
4) การรบัสมาชกิใหม่จะตอ้งไดร้บัฉนัทานุมตัจิากสมาชกิกลุ่มเท่านัน้ 

 กติกาว่าด้วยการให้บริการ 

1) รถจักยานยนต์ที่น ามาใช้ให้บริการจะต้องเป็นป้ายเหลือง สภาพดีมีความพร้อม ผ่านการตรวจสภาพ                    
ต่อทะเบยีน และมรีะกนัภยัตาม พรบ.ผูป้ระสบภยัจากรถ 

2) ผู้ให้บริการ ต้องสวมหมวกนิรภัย มีหมวกนิรภัยไว้ให้ส าหรับผู้โดยสาร และต้องก าชับให้ผู้โดยสารสวม               
หมวกนิรภยัทุกครัง้ 

3) ผูใ้หบ้รกิาร ตอ้งมสีภาพร่างการทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร ไม่ป่วย ไม่เมา ไม่สบูบุหรีข่ณะขบัรถ 
4) ผู้ให้บริการ ต้องมีกริยา วาจาสุขภาพต่อผู้โดยสาร กรณีการให้บริการนอกเขตเมืองต้องตกลงราคา                      

ค่าโดยสารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนการใหบ้รกิาร 
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กรณีศึกษา  
นวตกรรมชมุชนเพ่ือลดความเส่ียง 

 

นวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียงด้านการยศาสตร ์

 การยศาสตรห์รอืท่าทางในการท างานทีไ่มต่อ้ง ยกตวัอย่างเช่น การนัง่ ยนื เดนิ หรอืบดิเอีย้วตวัในขณะท างาน
ท่าเดมิซ ้าๆ รวมถงึการยกของหนกัเกนิไป  
 

                     วตัถปุระสงค ์ของนวตกรรมกลุ่มนี้ เพื่อลดความเสีย่งด้านการยศาสตร ์อาการปวดกระดูกบรเิวณด้านหลงั
ส่วนกลาง (เอว) บ่า ไหล่ และเพิม่ประสทิธภิาพของผลผลติ และชิ้นงาน เช่น แปลงปลูกผกั สามารถควบคุมปรมิาณ
สารอาหารในดนิ และวชัพชืทีม่ารบกวนไดด้ ีอุปกรณ์ทอเสือ่กก อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก และแท่นจบัตวัแบบจกัสานตน้
คลุม้ ต าบลนาทอน อ าเภอทุง้หวา้ จงัหวดัสตูล  สามารถท าใหล้ดอาการปวดหลงัสว่นกลาง (เอว) ท างานไดม้ากขึน้ และ
ผลงานออกมามีคุณภาพมาตรฐาน ที่ เชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  และผลกระทบต่อสุขภาพ                    
และสิง่แวดลอ้มของกลุ่มอาชพี ดงันี้ 
 

 แปลงผกัลอยฟ้า 
กลุ่มเกษตรอนิทรยี ์บา้นคา้งค าปัน ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ 

 
 

บริบท 
บ้านค้างค าปันเป็นศูนย์การเรยีนรู้  ศพก. ในอ าเภอวงัชิ้น และมนีายนิยม  เขยีวติ๊บ ท าหน้าที่เป็นหมอดนิ

อาสา และท าการเกษตรอนิทรยีใ์นพื้นทีข่องตวัเองมายาวนานตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561  จงึมอีงคค์วามรูท้ีส่ามารถกระจาย 
และเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยากรให้กบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนภายในจงัหวดัแพร่ โดยเฉพาะการจดัการ    
ความเสีย่งและความปลอดภยัในการท าเกษตร ผลผลติอนิทรยีข์อง นายนิยม  เขยีวติป๊ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน การ
ผลติพชือนิทรยีจ์ากกรมวชิาการเกษตรจากแนวทางการผลติเกษตรอนิทรยีพ์บว่านอกจากการผลติทีไ่ดม้าตรฐานและมี
ความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมแีลว้ ยงัพบว่ามคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากกระบวนการท างานอื่นทีส่่งผลต่อสุขภาพ และ
ความปลอดภยัในการท างานของตนเอง เช่น การปวดกลา้มเนื้อเนื่องจากการยกของหนัก การท างานท่าเดมิซ ้าๆ เป็น
เวลานาน การสัมผัสเชื้อโรคที่ปนเป้ือนในดิน น ้ า และอากาศ ความเครียดจากการท างาน รวมถึงอุบัติเหตุ                      
ทีเ่กดิจากสภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภยั เป็นตน้ 
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สถานการณ์ความเส่ียง 
 

 จากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพผู้น า โดยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยใช้
กระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งจากขัน้ตอนการท างาน (JSA) พบว่า กลุ่มเกษตรอินทรีย ์บ้านค้างค าปัน ต าบลแม่
พุง อ าเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ มคีวามเสีย่งดงัต่อไปนี้ 
 

ขัน้ตอนการท างาน ความเส่ียง ผลกระทบ 
 

1.การเตรียมดิน  
 
 

 

อบุติัเหต ุ
การไถดะ และไถแปรการพลิกหน้าดิน ตากดินให้แห้ง
ตลอดจนเป็นการคลุกเคลา้ ฟาง วชัพชื  ฯลฯ  ลงไปในดนิ 
เครื่องมอืที่ใช้ อาจเป็นรถไถเดมิตามจนถงึรถแทรกเตอร์
การคราดหรอืใช้ลูก เพื่อก าจดัวชัพชื ตลอดจนการท าให้
ดนิแตกตวั และเป็น เทอืกพรอ้มทีจ่ะปักด าได ้ 
 

กายภาพ 
- อุณหภูมิอากาศที่ร้อนเนื่องจากต้องปฏบิตัิงานที่โล่งแจ้ง

หรอืทีอ่บัชื่น อากาศไม่ถ่ายเท  
- แสงในการมองเหน็ทีส่ว่างมากเกนิไป 
- เสยีงจากเครื่องจกัรทีม่มีคีวามดงัตลอดการปฏบิตังิาน 
- การสัน่สะเทอืนจากรถไถ ซึ่งรถไถเป็นเครื่องจกัรที่มแีรง

สัน่เทอืนมากพอสมควร 
 

ชีวภาพ  
- ฝุ่ นทีเ่กดิจากการไถดนิ  
- แมลงหรอืสตัวท์ีอ่าศยัอยู่ในดนิและในพืน้ทีป่ฏบิตั ิเช่น มด 

ง ูตะขาบ 
 

กายศาสตร ์
- การท างานในท่าทางเดมิเวลานาน ๆ เช่น การพรวนดิน 

ท าแปลง การบดิคนับงัคบัเลีย้ว 
 

 

1. อ า จ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ข ณ ะ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ข า ด ค ว า ม
ระมัดระวัง โดนไถบาดเท้า
หรอืมอื 

2. หน้ามืด เป็นลม หากมีการ
พักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อเจอ
แสงแดดจา้  

3. การบาดเจบ็จากสตัวม์พีษิ 
4. ระบบทางเดินหายใยจากฝุ่ น

ฟุ้งกระจาย 
5. การเกดิโรคน ้ากดัเท้า มอืเท้า

เป่ือย เนื่องจากการสมัผสัการ
น ้าเป็นเวลานาน 

6. ปวดเมื่อหลงั ไหล่ ขา 

2.การปลูก อบุติัเหต ุ
- การปักด าตน้กลา้โดยการใชม้อืปักด า  
กายภาพ 
- การปักด าโดยการใช้เครื่องจกัร ผูป้ฏบิตัติ้องได้รบัผลกระจาก

เสยีงของเครื่องจกัรเป็นเวลานาน 
- อุณหภูมอิากาศที่ร้อนชื้น เน่ืองจากการปลูกข้าว ต้องใช้พื้นที่

การปลูกทีม่นี ้า  
- แสงในการมองเหน็ทีส่วา่งมากเกนิไป(ทีโ่ล่งแจง้) 
ชีวภาพ 
- แมลงหรอืสตัว์ที่อาศยัอยู่ในดนิและในพื้นที่ปฏิบตัิ เช่น มด งู 

ตะขาบ 

1. อาจเกดิการบาดแผลจากบาด
ของใบขา้วได ้

2. หน้ามืด เป็นลม หากมีการ
พักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อเจอ
แสงแดดจา้  

3. การบาดเจบ็จากสตัวม์พีษิ 
4. ปวดเมื่อหลัง ไหล่ ขา และ

ล าคอ 
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ขัน้ตอนการท างาน ความเส่ียง ผลกระทบ 
- โรคทีม่ากบัน ้า เช่น โรคฉ่ีหนู  
กายศาสตร ์
- การกม้หงาย การนัง่หรอืยนืเป็นเวลานาน 
- การนัง่หรอืการกม้เพื่อปักด าตน้กลา้ และปลูกผกั 
- การท างานในท่าทางเดมิเวลานาน ๆ  

3.การดแูลรกัษา อบุติัเหต ุ
- การใช้น ้าเพื่อดูแลพชืผกั ผู้ปฏิบตัิงานที่ไม่มคีวามระมดัระวงั 

อาจเกดิการลื่นล้ม เน่ืองจากดนิที่มคีวามชื่นน ้านัน้มคีวามอ่อน
ตวัและลื่น 

- การส่งน ้ าเข้าแปลงโดยการใช้เครื่องจักร (รถไถ) มีความ
อนัตรายเป็นอยา่งมาก เช่น สายพานรถไถทีห่มนุปัม๊น ้า  

กายภาพ 
- อุณหภูมอิากาศทีร่อ้นหรอืทีอ่บัชื่น  
- แสงในการมองเหน็ทีส่วา่งมากเกนิไป 
- เสยีงจากเครื่องจกัรสง่น ้า(รถไถ) 
ชีวภาพ 
- แมลงหรอืสตัวท์ีอ่าศยัอยูใ่นดนิ เช่น มด ง ูตะขาบ   

1. การลื่นลม้ เน่ืองจากดนิทีม่คีวาม
ชื่นน ้านัน้มคีวามอ่อนตวัและลื่น 

2. ผลกระทบต่อการได้ยินเสียงดงั
เกนิไปเป็นเวลานาน 

3. สารเคมีสะสมในร่างกาย แพ้
สารเคม ีมอีาการผนืแดง พุพอง 
เป็นหนอง 

4. การบาดเจบ็จากสตัวม์พีษิ 
5. ปวดเมื่อหลงั ไหล่ และล าคอ  

4.การเกบ็ผลผลิต อบุติัเหต ุ 
- การเกบ็ผลผลติที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเกบ็ผลผลิต เช่น เคยีว

เกีย่วขา้ว มดี หรอืของทีม่คีวามแหลมคม  
- การเก็บผลผลิตด้วยสมัผสัโดยตรง เช่น การใช้มอืจบัต้นข้าว 

อาจท าใหใ้บขา้วบาดมอืได ้
กายภาพ 
- อุณหภูมอิากาศทีม่แีดดรอ้น  
- แสงในการมองเหน็ทีส่วา่งมากเกนิไป 
กายศาสตร ์
- ก้มหงาย หรอืการยนืเพื่อเกบ็ผลผลติ ที่ต้องอยู่ในท่าทางเดมิๆ

เป็นเวลานาน 

1. ไดร้บับาดเจบ็จากของมคีม เช่น 
เคยีว มดี รวมถงึใบขา้วบาดมอื 

2. หน้ามืด  เ ป็นลม  หากมีการ
พักผ่อนไม่ เพียงพอ เมื่ อ เจอ
แสงแดดจา้  

3. ปวดเมื่อหลงั ไหล่ และล าคอ 

5.ขนย้าย/               
การตากแห้ง 

อบุติัเหต ุ
- การขนยา้ยเพื่อน าผลผลติไปจ าหน่าย การที่ต้องยกผลผลติทีม่ี

น ้าหนกัมาก อาจเกดิการลม้ทบั 
กายภาพ 
- อุณหภูมใินที่โล่งแจง้และมคีวามรอ้นจากแสงแดด มผีลต่อการ

ขนย้ายของผู้ปฏบิตังิาน เช่น ปฏิบตัิในที่อากาศร้อน อาจเป็น
ลม หรอืรา่งกายขาดน ้าได ้ 

ชีวภาพ 
- แมลงศตัรูพชือาศยัที่อยู่ตามต้นข้าว เช่น เพลี้ย งู หรอืสตัว์มี

พษิ 
-ฝุ่นละอองจากตน้/ เมลด็ขา้ว (เกดิอาการคนั หรอืแพ)้ 

1. ได้ร ับบาดเจ็บจากการยกของ
หนกั  

2. หน้ามืด  เ ป็นลม  หากมีการ
พักผ่อนไม่ เพียงพอ เมื่ อ เจอ
แสงแดดจา้  

3. การบาดเจบ็จากสตัวม์พีษิ 
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จากสถานการณ์ความเสี่ยงเบื้องต้น จึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิด               
จากการท างานในด้านการยศาสตร์ หรอืท่าทางในการท างานที่ส่งผลกระทบต่อการปวดเมื่อยร่างกาย  จงึมแีนวคดิ               
ที่จะจัดท าเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าวท าให้มีความปลอดภัยทัง้ตัวเกษตรกร                          
และผูบ้รโิภค รวมถงึสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
วตัถปุระสงคก์ารพฒันานวตกรรม  

1) เพื่อจดัท าแปลงสาธติในการปลกูผลกัทีไ่ม่ใชส้ารเคม ี 
2) เพื่อลดความเสีย่งดา้นการปวดเมื่อยบรเิวณเอว แขน สะบกัไหล่ 

แนวคิดการพฒันานวตกรรม  
1) สามารถทีจ่ะลดตน้ทุนการผลติปุ๋ ยชวีภาพได ้เน่ืองจากพืน้ทีข่องแปลงถูกยกระดบัจากพืน้ทีท่ าให้              

การใสปุ่๋ ยบ ารุงดนิไม่ถูกซมึซบัลงไปในชัน้ใตด้นิ สง่ผลใหม้กี าไรจากการผลติมากขึน้ 
2) การก าจดัหญา้ท าไดง้่ายและสะดวกมากขึน้ ท าใหม้เีวลาเหลอืสามารถไปท าอย่างอื่นได ้
3) ลดอาการปวดหลงั ปวดเอวลงไดเ้น่ืองจากไมต่อ้งกม้เงยๆ เวลาปลกู หรอืถอนหญา้  

วิธีการพฒันานวตกรรม  
1) จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าแปลงผกั เช่น เสา เศษไม ้ทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน ทีห่าไดใ้นพืน้ที ่
2) ออกแบบลกัษณะของแปลงเพื่อใหม้คีวามมัน่คง  
3) จัดท าแปลงผัก ท าการบ ารุงและฟ้ืนฟูดินด้วยปุ๋ ยหมักผลิตเอง โดยปรับปรุงฟ้ืนฟูดิน โดยจัดท า                 

ผงัแปลงและก าหนดจุดในการท าปุ๋ ย และวธิกีารในการใชปุ้๋ ยชวีภาพในการบ ารุงดนิ 
4) ทดลองปลกูผกัและเปรยีบเทยีบผลผลติเดมิ และปัจจุบนัทีไ่ดม้กีารปลกูในแปลง 
5) สรุปประเมินผลการด าเนินงานเพื่อจดัท าเป็นชุดองค์ความรู้เพื่อการขยายผลไปยงัสมาชิกเกษตร

อนิทรยีใ์นอ าเภอวงัชิน้ 
ผลการพฒันานวตกรรม 

จากการด าเนินงานจดัการความเสี่ยงและความปลอดภัยในการจดัการทรพัยากรการเกษตรและส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ดงันี้  

1. มแีปลงปลูกผกัทีใ่ชว้สัดุทีห่าไดใ้นพืน้ทีข่องตนเอง คอื การใชไ้มท้ีไ่ม่ไดใ้ชง้านมาท าเป็นแปลงผกัยกสงูขึน้
ประมาณ 120 ซม. กวา้ง 100 ซม.  

2. จดัท าโรงเรอืนคลุมบรเิวณแปลงผกั เพื่อควบคุมอุณหภูม ิและ ป้องกนัศตัรพูชืต่างๆ 
 

รปูสภาพก่อนการพฒันานวตกรรม 
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นวตกรรม : แปลงผกัลอยฟ้า 

 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจากนวตกรรม 

1) สามารถลดต้นทุนการผลติลง และมรีายได้มากขึน้ เพยีงพอ ต่อการด าเนินชวีติ ซึ่งสามารถควบคุม
ตน้ทุนการผลติใหไ้ดก้ าไร น าไปหมุนเวยีนลงทุน และใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัของครอบครวัไดอ้กีดว้ย 

2) คุณภาพของดนิดขีึน้ และไม่มสีารปนเป้ือน สามารถใชใ้นการปลกูพชืทีเ่ป็นพชืผกัสวนครวัทีไ่ม่มรีากลกึ 
เช่น ผกักาด สลดั ผกัคะน้าฯ เป็นตน้  

3) ดา้นสภุาพ อาการปวดหลงั ปวดเอว ลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการปลูกผกัในแปลงผกัแบบเดมิ 
บทเรียนและข้อค้นพบ 

1) ข้อเสนอแนะต่อการขยายผลไปยงัพื้นที่อื่นจะน าไปปรบัใช้อาจจะต้องหาวสัดุที่มีในพื้นที่ของตนเอง               
เช่น กระเบือ้งเก่ามาแทนไม ้ส าหรบัประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรมดงักล่าว  

2) ขอ้คน้พบจากการใชน้วตักรรมส่งผลใหล้ดต้นทุนการผลติไดอ้กีดว้ย เนื่องจากใชพ้ืน้ทีจ่ ากดัในการปลูก 
และไม่ตอ้งผ่านกระบวนการฟ้ืนฟู ปรบัปรุงดนิ ก่อนการปลกูอกีดว้ย 
 

 โฮมทอเส่ือกก 
กลุ่มสานเส่ือกก อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาโฮมทอเสือ่กก 

 
 

บริบททัว่ไป 
กลุ่มทอเสื่อกก บ้านหนองนกปีกกา ต าบลโป่งแดงเป็นผลติภัณฑ์  กจิกรรมที่ก่อให้เกดิรายได้ของสมาชิก               

ในครอบครวัที่อยู่ในชุมชนต าบลโป่งแดง เมื่อจากการท าไร่ ท านา ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้ทกัษะฝีมือในการทอ                
เพื่อเอาไว้ใชส้อยและฝากญาติพีน้่องที่มาเยี่ยมเยยีน มาเป็นสนิค้าจากการขอแบ่งซื้อจากเพื่อ จากคนรู้จ าในหมู่บา้น
ขา้งเคยีง เริม่มรีายไดเ้สรมิเขา้มาในครวัเรอืน โดยนางแววตา สุรยิะ ประธานกลุ่มมคีวามคดิทีจ่ะสานต่อเพื่อทีจ่ะไม่ให้
ภูมปัิญญานี้สญูหายไป เนื่องจากเดก็สมยัใหญ่กไ็ม่ค่อยใหค้วามสนใจ จงึเป็นจุดเริม่ทีท่ าให ้มจีดัตัง้กลุ่มและคน้ควา้หา
ความรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากกลุ่มเพิง่จดัตัง้ สมาชกิกลุ่มจงึคุยกนัว่าจะท าอย่างไรใหก้ลุ่มนัน้เกดิความมัน่คงในช่วงแรก จงึ
คดิทีจ่ะเกบ็เงนิเพื่อระดมทุนใหก้บักลุ่มสมาชกิจ านวน 24 คนคนละ 100 บาท/ปี  ด าเนินการมา 10 ปึจดัตัง้กองทุนเพื่อ
สร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก กศน.อ าเภอเมืองตากจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ                      
ระยะสัน้เมื่อมสีมาชกิในชุมชนและได้รบัการพฒันาเพื่อยกระดบัให้เป็นกลุ่มวสิาหกจิชุมชน  ในชื่อแบรนด์ “น าปีกา” 
ปัจจุบนัมสีมาชกิจ านวน 20 คน  
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            พฤติกรรมจากการท างานยัง เป็นสิ่งที่พบมากส าหรับคนทอเสื่อ จากอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดต้นคอ                
ปวดกลา้มเนื้อส่วนต่างๆ มอีาการเกีย่วกบัเสน้เอน็ ผื่นคนั สายตา ปวดหวั เครยีด ผลกระทบเกีย่วกบัทางเดนิปัสสาวะ               
ไดม้กีารแกไ้ข หากอาการไม่หนกัมากกซ็ือ้ยามากนิเอง หรอืใหห้มอนวด อาการหนกัถงึขัน้         
ไปหาหมอ พกังาน  เมื่อมอีาการดขีึน้กท็ างานต่อ เป็นอาชพีทีท่ ามาแต่ดัง่เดมิ 

การสนับสนุนจากหน่วยงาน 

1. องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโป่งแดงสนบัสนุนงบประมาณจ านวน 50,000 บาท และจกัรเยบ็จ านวน 1 ตวั   
2. ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน สนบัสนุนงบประมาณและวสัดุ อุปกรณ์ในการผลติเสือ่ในการฝึกอบรมทกัษะ แปร

รปูผลติภณัฑจ์ านวน 10,000 บาท 
3. พมจ.ตาก เขา้มาสนบัสนุนเงนิ เพื่อปรบัภูมทิศัน์ของกลุ่ม 10,000 บาท 
4. พฒันาชมุชนจงัหวดั สนบัสนุนงบประมาณสนบัสนุน จ านวน 40,000 กว่าบาท  

สถานการณ์ความเส่ียง  
การน าข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงที่ได้จากการประมวลผลโดยทมีวชิาการยงัเป็นข้อมูลทางสถิติ ควบคู่             

กบัขอ้มูลทีไ่ดจ้ากกระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งขัน้ตอนการท างาน (Job Safety Analysis ) สามารถน าไปใชใ้นการ
วางแผนจัดการความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งต้องรวมถึงข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพความปลอดภัย                  
ในการท างานของกลุ่มอาชพีเสีย่งในพืน้ทีด่ว้ยผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งเพื่อน าไปจดัการความเสีย่ง ไดด้งันี้  

ขัน้ตอนการท างาน 
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 

อปุกรณ์ป้องกนัความเส่ียง/ประเดน็ท่ีพบ 
อปุกรณ์ ประเดน็ท่ีพบ 

การตดัต้นกก 
ความเส่ียง 
1.1 อบุติัเหตจุากมีดและความคมขอใบต้นกกบาด/ตดั
น้ิวหรอืมือ 

 
 
ถุงมอืผา้  

 
 
ความคมของใบตน้กกอาจท าใหบ้าดมอื 

การย้อมสีต้นกก 
ความเส่ียง 
การระเหยของกล่ินจากสียอ้มและควนัไฟจากฟืน 

ถุงมอืผา้ 
 

-กลิน่ และควนัของสทีีย่อ้ม  
-ความรอ้นของไฟและอนัตรายจากความ
รอ้น 

การทอเส่ือ ไมม่อีุปกรณ์ป้องกนั -ปวดเมื่อยขณะเหยยีดแขน  และบรเิวณ
ช่วงหลงัถงึเอว 
-ช่วงขาพบัทีต่อ้งนัง่ 

 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพื่อจดัการหรอืป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากขัน้ตอนการท างานเพื่อใหผู้ท้ าการผลติมคีวามปลอดภยั 
2. เพื่อพฒันาอุปกรณ์ในการทอใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างาน ลดการปวดเมื่อยแขน หลงั และเอว 

แนวคิดการพฒันานวตกรรม 
การปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ตนเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการท างานของสมาชิกกลุ่มในการริเริ่มออกแบบ                

การท างานในรูปแบบใหม่ๆโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทัง้จากการเก็บแบบสอบถามและกระบวนการชวนคุยเพื่อประเมิน               
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท างานทัง้ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและสงัคมรวมถึงการเป็นกลุ่ม/เครือข่าย                      
ทีต่้องการพลงัในการขบัเคลื่อนงานทัง้นี้ต้องเริม่จากการปรบัวธิคีดิเพื่อจดัการตนเองใหเ้กดิความปลอดภยัในรูปแบบ
ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานโครงการได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมทางความคิดเพื่อจัดการปัญหา                        
ดา้นสขุภาพจากการใชเ้ครื่องมอื/อุปกรณ์ในการท างานดงัตวัอย่าง 
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วิธีการจดัการความเส่ียงและพฒันานวตกรรม  
1. ใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล เช่น สวมถุงมอืเพื่อป้องกนั และเวลาจบัอยา่งระมดัระวงัเพื่อป้องกนัมดีบาด                    

และความคมของใบตน้กกบาดหรอืตดันิ้วมอื 
2. สวมใสเ่สือ้ผา้อยา่งมดิชดิ และสวมหมวก ทีม่ผีา้ปิดใบหน้าหรอืใชเ้สือ้ยดืมาสวมบรเิวณสว่นหวัและคลุมถงึใบหน้า

เพื่อป้องกนักลิน่ ควนั และกลิน่ของสารเคม ีรวมถงึความรอ้น 
3. ปรบัปรงุอุปกรณ์ทอทีเ่รยีกว่าโฮมทอ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมโดยใชอุ้ปกรณ์ทีห่าไดง้่าย 

 
ผลการพฒันานวตกรรม 
 หลังจากที่ได้มีการพัฒนาให้เกิดนวตกรรมการท างานท าให้อาการเจ็บปวดที่เรื้อรัง บรรเทาลดลงแต่ยงั               
ไม่ไดห้ายขาดได ้เนื่องจากมปีระเดน็ความเสีย่งขึน้มาใหม่จากการใชเ้ครื่องชิน้ใหม่ท าใหส้ะดวกในการท างานจงึรบีเร่ง
ท างานส่งผลกระทบต่ออาการเจบ็ป่วยที่เกีย่วเนื่องจากการท างานไดแ้ก่โรคกระเพาะ ปวดเมื่อยกลา้มเนื้อจากงานซ ้า
เป็นเวลานาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนและข้อค้นพบ 
1) การปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ตนเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการท างานของสมาชิกกลุ่มในการริเริ่มออกแบบ                   

การท างานในรูปแบบใหม่ๆ สิง่ส าคญัคอืขอ้มูลทัง้ทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบสอบถามและกระบวนการชวนคุยเพื่อประเมนิ
และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท างานทัง้ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและสงัคมรวมถึงการเป็นกลุ่ม/เครือข่าย        
น าไปสูก่ารปรบัวธิคีดิเพื่อจดัการตนเองใหเ้กดิความปลอดภยัในรปูแบบใหม่ๆที ่

2) ผลจากการใช้นวตกรรมท าให้สมาชกิมรีายได้จากการขายเสื่อกกมากขึน้ เนื่องจากสามารถผลติได้มากขึน้   
และขายเสน้กกใหก้บักลุ่มประกอบชิน้งานแปรรปูผลติภณัฑ ์รวมถงึมกีารแบ่งปันความรูใ้หก้บัผูท้ีส่นใจ 

ลกัษณะโฮมทอกอ่นการปรบัปรงุ 

การน่ังกบัพืน้เป็นเวลานาน และตอ้งน่ัง

พบัขาเป็นเวลานาน เหยยีดแขนล าตวั

โกงงอ ท าใหเ้กดิอาการปวดเมือ่ย

บรเิวณหลงั  เอว แขน และขาพบั 

ปรบัปรุงโฮมทอ คร ัง้ที ่1 : ยกระดบัโฮมทอขึน้
สูง และใชเ้กา้อีเ้ป็นที่น่ัง แต่ก็พบว่ามีความ   

ไม่มั่นคง  โฮมทอและเกา้อีเ้ลือ่นไปมา ส่งผล

ถงึคุณภาพและปรมิาณการผลติไดน้อ้ย 

ปรบัปรุงโฮมทอใหม่คร ัง้ที ่2 : ไดร้บัการสนับสนุน  

จากหน่วยงานในพืน้ทีแ่ละชา่งพืน้บา้น พฒันา โฮ

มทอเสือ่ขึน้ใหม่โดยใชว้สัดุทีม่ีอยู่ในทอ้งถิน่ เชน่

ไมไ้ผ่ ไมเ้นือ้แข็ง ออกแบบใหม้ลีกัษณะคลา้ย กีท่อ

ผา้สะดวกและสามารถผลติงานไดเ้พิม่ขึน้ 
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3) แม้ว่านวตกรรมการท างานท าให้อาการเจ็บปวดที่เรื้อรงั บรรเทาลดลงแต่ยงัไม่ได้หายขาดได้ เนื่องจาก                 
มีประเด็นความเสี่ยงขึ้นมาใหม่จากการใช้นวตักรรมท าให้สะดวกในการท างาน เกิดการเร่งรีบ ไม่พกัส่งผลกระทบ                  
ต่ออาการเจบ็ป่วย คอื โรคกระเพาะ ปวดเมื่อยกลา้มเน้ือจากงานซ ้าเป็นเวลานาน  

 
แท่นจบัตวัแบบ 360  องศา 

กลุ่มอาชพีจกัสานจากตน้คลุม้ ต าบลนาทอน จงัหวดัสตูล 
 

 
 

บริบท 
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจกัสานต้นคลุ้มบ้านวงัตง น า 
“ต้นคลุ้ม” ที่มมีากมายในพื้นที่น ามาท าจกัสานที่มคีวามสวยงาม 
แขง็แรง คงทน จนสามารถสร้างงานและรายได้เลี้ยงชพีได้กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรจกัสานตน้คลุม้บา้นวงัตง ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.
สตูล ทุกวนัหลงัเสรจ็งานประจ าท าสวนกรดียาง แม่บา้นกลุ่มนี้มทีัง้
สาวน้อยใหญ่ รวมไปถึงผู้สูงอายุ จะมารวมตวักนัที่นี่เพื่อช่วยกนั
จกัสานสิง่ของเครื่องใชต้ามความตอ้งการของลูกคา้ทีม่อีอเดอรม์า 
ไม่ว่าจะเป็นตะกร้า ฝาชีเล็กใหญ่ หรือแม้กระทัง่กระเป๋า โดย
วตัถุดบิทีโ่ดนเด่นของทางกลุ่มคอืการน า “ต้นคลุม้” ซึง่มขีึน้อย่าง
มากมายในหมู่บา้นมาแปรรปูเป็นสนิคา้ดงักล่าว 

 เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเครื่องจกัสานตน้คลุม้ มคีวาม
สวยงาม แขง็แรง คงทน ทางกลุ่มไดส้บืสานภูมปัิญญากนัมาจาก
รุ่นสูรุ่่น มาวนัน้ีทีล่ม้ลุกคลุกคลานกนัมา 9 ปี จนทางกลุ่มมคีวาม
เขม้แขง็ แขง็แรง สมาชกิทีม่อียู่ในหมู่บา้นวงัตงมงีานและรายได ้เกดิความสามคัค ีแบ่งปันงานกันท า เพื่อใหผ้ลติภณัฑ์
ทีข่ ึน้ชื่อของหมู่บา้นออกมาสวยงาม และเสรจ็เรว็ตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 ส าหรบั “ต้นคลุม้” เป็นพชืลม้ลุกหลายฤดู มคีวามสงู 3-5 เมตร ไม่
มีปล้องหรือแขนง ล าต้นมีผิวเรียบ สีเขียว ดอกสีขาวเป็นช่อเชิงลด 
ขยายพนัธุด์้วยการแตกหน่อ เจรญิเตบิโตในพื้นที่ทีม่คีวามร้อนชืน้ ระบาย
น ้าได้ดี หรือตามเนินเขา ลักษณะพิเศษคือ ล าต้นตรง ไม่มีข้อปล้อง สี
ธรรมชาตทิีส่ดสวย เน้ือสวย มคีวามเหนียวคงทนสามารถน ามาท าเครื่องจกั
สานไดด้ ีโดยเฉพาะน ามาจกัสานเป็นตะกรา้ กระเป๋า หมวก โคมไฟ กล่อง
ทชิชู ฝาช ีจะไดร้บัความนิยมจากลูกคา้ นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยงัมบีรกิาร
หลงัการขายหากลูกคา้ใชไ้ปนานๆ เกดิช ารุดกส็ามารถตดิต่อส่งมาซ่อมแซมได ้โดยสนิคา้มรีาคาซือ้ขายเริม่ตัง้แต่ 300 
บาท ไปจนถงึ 3,000 บาท 
 ด้านกลไกและทรพัยากรสนับสนุน  

1. กลไกการท างานระดบัเขต กลไกคณะท างานระดบัเขตคอื กลุ่มบุคคลที่รบัผดิชอบโครงการบูรณาการ
ขบัเคลื่อนงานสร้างเสรมิสุขภาวะแรงงานนอกระบบโดยกลไกกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช.)และกลไกสุขภาพภายใต้การด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเขต 12 
สงขลา เจา้หน้าทีก่ลุ่มงานการควบคุมโรคไม่ตดิต่อทีเ่กดิจากการท างานของ ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่12 สงขลา 
ตวัแทนพีเ่ลีย้งกองทุน ตวัแทนภาคประชา สงัคม และนักวชิาการดา้นแรงงานนอกระบบ ท าหน้าทีก่ าหนดทศิทางและ
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ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการก าหนดพื้นที่ เป้าหมาย ติดตาม ประเมินผล พฒันา
ศักยภาพของพี่เลี้ยงระดับจังหวัด และอาสาสมัครอาชีวอนามัย และให้ค าปรึกษาการท างานอย่างต่ อเนื่ อง                  
จน สิน้สดุการด าเนินโครงการ โดยมโีครงสรา้งการท างานในลกัษณะแนวราบ  

2. กลไกการท างานระดบัจงัหวดั คอื คณะท างานสนับสนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลในระดบัจงัหวดั  
ประกอบดว้ย นักวชิาการดา้นสาธารณสุข ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล/เทศบาล  ภาคประชาสงัคม และหวัหน้ากอง
สาธารณสุข ของ องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 14 คน ท าหน้าที่คดัเลือกพื้นที่ด าเนินการจ านวน 20 ต าบล 
คดัเลือกอาสาสมคัรอาชีวอนามยั และเป็นพี่เลี้ยงลงพื้นที่เพื่อพฒันาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนในการจัดท า            
แผนสขุภาพ ประเดน็แรงงานนอกระบบ ร่วมวเิคราะห ์ปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี จดัท าขอ้เสนอโครงการ 
พัฒนาศักยภาพผู้น าและกลุ่มอาชีพ  ติดตาม ประเมินผล และให้ค าปรึกษาการท างานอย่ าง  ต่อเนื่ อง                             
จนสิน้สดุการด าเนินโครงการ  

3. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบลนาทอน อ า เภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่งบริหาร จัดการโดย     
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล          
นาทอน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์                 
ของกองทุน และมมีตพิจิารณาอนุมตัแิผนงาน แรงงานนอกระบบ กลุ่มคลุม้กา้วไกลใส่ใจสุขภาพและรบัผดิชอบสงัคม
บา้นวงัตง งบประมาณรวม 21,350 บาท   

4. แผนการด าเนินงานและงบประมาณ โครงการกลุ่มคลุม้กา้วไกลใส่ใจสุขภาพและรบัผดิชอบสงัคม บา้นวงั
ตง ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จงัหวัดสตูล ได้รบัการอนุมตัิงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ต าบลนาทอน เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นจ านวนเงนิรวม 21,350 บาท 

สถานการณ์ความเส่ียง  
จากการวเิคราะหว์่าปัญหาอาการเจบ็ป่วยและความเสีย่งงทีเ่กดิขึน้ กบัสมาชกิผูป้ระกอบอาชพีจกัสานคลุม้  เกดิ

จากกระบวนการและสาเหตุปัจจัยใดและร่วมกันก าหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ               
จักสานคลุ้ม  ซึ่งพบว่า สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านจักสานคลุ้ม ส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการจักสาน                       
คอื ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแผนหลงั  เพราะต้องนัง่สานผลติภัณฑ์บนพื้นระยะเวลานาน ปวดเมื่อยตาเนื่องจากต้องใช้
สายตาท างานจกัสานเป็นเวลานา และแสงสว่างไม่เพียงพอ ปวดเมื่อยมือและเท้า ที่ใช้ประคบัประคองผลิตภัณฑ์       
ขณะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส าหรบัในขัน้ตอนของการจดัหาวตัถุดิบ คือต้นคลุ้ม ก็มีความเสี่ยงต้ อสุขภาพเช่นเดียวกัน 
กล่าวคอื จะต้องเดนิเป็นระยะทางค่อนขา้งไกล และขึน้เนิน หากมฝีนตก ถนนลื่น รถที่ใช้เป็นยานพาหนะอาจลื่นลม้ 
บางครัง้กโ็ดนตวัต่อ แตน ทีอ่าศยัอยู่ตามซุม้พุ่มไม ้ต่อยท าใหบ้าดเจบ็ สมาชกิบางรายมอีาการแพ ้ท าใหห้น้าตาบวม
หลายวนั ง ูตะขาบ และแมลงป่องกม็มีากถา้ไม่ระวงักอ็าจไดร้บัอนัตรายได ้ดงันี้ 

 

ความเส่ียงจากการประกอบ
อาชีพ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ แผนการจดัการความเส่ียง 

1. ด้านการยศาสตร์ ท่ีเกิดจาก
ท่าทางในการท างาน เช่น การ
นัง่เป็นเวลานาน นัง่ราบกบัพืน้ 
และก้มๆ เงยๆ   

2. ด้านอุบติัเหตุ เช่น การลื่นล้ม
ในการจดัหาวตัถดิุบ มีดบาด
น้ิวมือในช่วงท่ีเลาหรอืการท าซ่ี  

ปวดหลงั ปวดเอว 
ปวดแขน บ่าไหล่ 
และสายตาพร่ามวั 

1. จดัสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน เช่น การใชโ้ต๊ะ เกา้อี ้
เพื่อลดไม่ใหน้ัง่ราบกบัพืน้   

2. การปรบัพฤตกิรรม เช่น ท่านัง่ในการท างาน การ
ออกก าลงักาย การหยุดพกัยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ  เช่น 
การบดิแขน บดิหลงั และบดิเอว เป็นระยะ เพื่อลด
การนัง่ท างานในท่าเดยีวตดิต่อกนัเป็นเวลานาน 

3. การประดษิฐ ์อุปกรณ์ป้องกนัการปวดหลงั ปวดเอว 
บ่าไหล่ และอุบตัเิหตุไมท้ิม้ต ามอืและขา 
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วตัถปุระสงคใ์นการจดัการความเส่ียง 
1. เพื่อปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานในขัน้ตอนทีน่ าวตัถุดบิมาแปรสภาพใหเ้ป็นชิน้งาน 
2. ปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการท างานโดยการจดัการขยะทีเ่กดิจากการผ่าและขดัเสน้ในบรเิวณทีท่ างาน 
3. ปรบัพฤตกิรรมโดยการออกก าลงักายไมพ้ลอง เพื่อยดืเหยยีดกลา้มเน้ือใหผ้่อนคลายหลงัเลกิงานตอนเยน็ทุกวนั 

วิธีการจดัการความเส่ียงและพฒันานวตกรรม  
การพฒันานวตักรรมในการผลติทีส่ามารถลดความเสีย่งดา้นสุขภาพของแรงงานนอกระบบ จากการวเิคราะห์

ปัญหาร่วมกนัระหว่างอาสาสมคัรอาชวีอนามยัและสมาชกิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจกัสานต้นคลุ้ม ได้ร่วมกนัก าหนด
รปูแบบการจดัการความเสีย่งดา้นสขุภาพ ใน 3 ดา้น คอื  

1. ด้านการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมคนท างาน การปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานในขณะทีอ่อกไปจดัหาวตัถุดบิ            
ในป่าเขาและในขัน้ตอนที่น าวตัถุดบิมาแปรสภาพให้เป็นชิ้นงาน รวมถึงการขึน้รูปผลติภณัฑ์ จนชิ้นงานผลติภณัฑ์    
เสรจ็สมบรูณ์ดงันี้  

1) ในขณะที่ออกท างานจดัหาวตัถุดบิต้นคลุ้มสมาชกิทุกคนต้องแต่งกายมดิชดิ ใส่ถุงมอืให้เรยีบร้อย 
เตรยีมอาหาร ยาทีจ่ าเป็นส่วนตวัไปใหพ้ร้อม ใส่เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว สวมรองเทา้บูท เพื่อป้องกนั งู หรอืสตัว์    
มพีษิกดัต่อย สมาชกิแม่บา้นบางคนต้องใชไ้สยศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาเขา้ช่วยก่อนออกจากบ้าน ให้ภาวนา             
ใหพ้บแต่สิง่ดดี ีปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ปวง  การไปหาวตัถุดบิ หา้มไปคนเดยีว ต้องมเีพื่อนไปดว้ยอาจเป็นสมาชกิ                
ในครอบครับเพื่อจะได้ดูแลกันในยามประสบอุบัติเหตุ ก่อนจะตัดต้นคลุ้ม ให้ใช้ไม้ทุบหรือตีต้นคลุ้มก่อนเผื่อมีงู                   
ตวัต่อ ตวัแตน จะได้วิง่หนีทนัหรอืสตัวเ์หล่านัน้จะได้วิง่หนีไปก่อน ถ้าพบว่ามตีวัต่อ ตัวแตน กใ็ห้ใช้ฟืนหรอืกระดาษ       
จุดไฟให ้มคีวนัไฟ ไปแหย่ทีร่งั สตัวเ์หล่าน้ีมนัจะบนิหนี ทุกคนตอ้งเตรยีม ไฟแชค็ ไปดว้ยทุกครัง้ 

2) ในขัน้ตอนของการท าเส้นหลังจากผ่าต้านคลุ้มออกแล้วจะต้องใช้มีดผ่าและขดัให้เป็นเส้นเล็กๆ               
ตามขนาดของชิ้นงานแต่ละประเภทอาจได้รับอันตรายจากมีดบาดรวมถึงเสี้ยนสะเก็ดไม้จากต้นคลุ้มอาจต ามือ                   
ท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ทางกลุ่มสมาชิกได้คิดวิธีที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นแบบชาวบ้านๆ โดยน าผ้ายีนส์                      
จากกางเกงยนีสท์ีไ่ม่ใชแ้ลว้ น ามาวางบนหน้าขาของผูท้ี่ท าหน้าทีผ่่าและขดัตน้คลุม้ซึง่วางบนผา้ยนีส ์จะไดเ้สน้จากตน้
คลุ้มที่มขีนาดเท่าทีเ่ราต้องการไดง้่ายและสะดวกขึน้ สามารถลดการบาดเจบ็ลงได้ และเครื่องมอือกีชัน้หนึ่งทีส่มาชกิ
กลุ่มน ามาดดัแปลงช่วยในการผ่าและขดัต้นคลุ้มให้ได้ขนาดเท่าๆ กนั โดยการน าช้อนโต๊ะ  สแตนเลส น ามาเจาะรู                      
ทีส่่วนหน้าของชอ้น ใหรู้ทีเ่จาะไดต้ามขนาดของเสน้คลุม้ทีเ่ราต้องการ แลว้ใชช้ิน้ส่วนจากตน้คลุม้สอดเขา้ในรูทีเ่จาะไว ้                            
แลว้ดงึออกอกีดา้นของชอ้น จะไดช้ิน้สว่นของเสน้คลุม้ทีม่ขีาดขนาดเท่ากนัตลอดความยาวของเสน้คลุม้ 

3) ในขัน้ตอนของการขึน้รูป ผลติภณัฑ ์แต่ก่อนสมาชกิกลุ่มที่ท าหน้าทีจ่กัสานผลติภณัฑจ์ะนัง่บนพืน้
แล้วน าแบบมาวางใช้ขาทัง้ 2 หนีบตัวแบบเอาไว้ ไม่ให้ขยับ ส่วนมือก็ท าหน้าที่จ ักสานเส้นคลุ้มให้เป็นรูปร่าง                     
ตามแบบต้องนัง่ก้มเพื่อให้ท างานได้ถนัด พอสานขึ้นรูปชิ้นงานจะต้องขยับเพื่อหมุนตัวแบบเพื่อสานเส้นคลุ้ม                    
ดา้นถดัไปจนเสรจ็สิน้งาน ซึง่ลกัษณะการท างานดงักล่าว ก่อใหเ้กดิอนัตรายกบัคนทีจ่กัสาน จะปวดเมื่อยกลา้มเน้ือแผ่น
หลงัมอื แขน และขา หลงัจากที่สมาชกิผ่านการอบรมจาก อาสาสมคัรอาชีวอนามยั กไ็ด้น ามาปรกึษาเจา้หน้าทีศู่นย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนการท างาน และทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน                     
ได้ออกแบบแท่นจบัตวัแบบก่อนขึน้รูปชิ้นงานซึ่งสามารถจบัตวัแบบหมุนได้ 360  องศา ท าให้ผู้ที่ท าหน้าที่จกัสาน              
ไม่ต้องมานัง่หมุนชิ้นงานขยบัไปที่ละนิดทลีะหน่อยแค่จบัแป้นหมุนที่ออกแบบไว้ก็พอ ที่ส าคญัผู้ที่ท าหน้าที่จกัสาน
สามารถมานัง่บนเกา้อีท้ างานไดส้ะดวก ลดอาการปวดหลงั มอื และขาไดอ้ย่างน่าพอใจ 

2. ปรบัสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน จาการที่สมาชิกผู้ประกอบอาชีพจักสานจากต้นคลุ้ม                    
เมื่อน าต้นคลุ้มมาแปรสภาพรูปเป็นเล็กๆ ตามความต้องการของผู้ที่ท าหน้าที่จ ักสานแล้ว ขยะที่เกิดจากการผ่า                 
และขดัเส้นจะเกิดขึ้นจ านวนมาก ทางกลุ่มก็มีข้อตกลงกบัสมาชิกทุกคนว่าเพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมให้สะอาดไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพจากเศษขยะที่เน่าเหม็น จึงก าหนดให้มีการก าจัดขยะที่ถูกวิธีรวมถึงขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้น                               
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ทัง้ทีบ่า้นตวัเอง และทีส่าธารณะ เช่นถนน เป็นตน้ สว่นทาปัญหาทีพ่บอกีอย่างคอื อาการปวดตาจากการใชส้ายตามอง
เพ่งค้างชิ้นงานเป็นเวลานานๆ ทางกลุ่มก็ปรับพฤติกรรม 2 แนวทาง คือ ปรับสภาพแสงไฟ ให้สว่างเพียงพอ                
ในระหว่างการท างานและไม่อยู่กับชิ้นงานเป็นเวลานาน เมื่อรู้สึกเมื่อล้า ก็ให้ลุกขึ้นเดินไปท างานอื่นๆ                                     
ก่อนแลว้ค่อยกลบัมาท าใหม่ซึง่จะช่วยบรรเทาอาการเมื่อลา้สายตาไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

3. ปรบัพฤติกรรมโดยการออกก าลงักายไม้พลอง เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายหลงัเลิกงาน                
ตอนเยน็ทุกวนัจะมกีารออก าลงักายดว้ยไมพ้ลอง เน้นการยดืเหยยีดกลา้มเนื้อแผนหลงั ขา มอื มผีูน้ าในการออกก าลงั
กาย ใช้สถานที่บริเวณลานหน้าบ้าน ของ นางสาวอรุณี เกาะกลาง อย่างน้อยวนัละ 30 นาที สร้างความแขง็แรง                     
ของร่างกายโดยการส่งเสริมการปลูกผกัสวนครวั ผกัใบเขยีวรอบๆ บ้านและรอบศูนย์ๆ การเรียนรู้เพื่อให้สมาชกิ                    
ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพปลอดจากสารพิษ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ประหยัด                       
และช่วยลดระยะเวลาทีอ่ยู่หน้างานโดยหนัมาดแูลแปลงผกัเป็นช่วงๆ ของการท างาน 
 
ผลการพฒันานวตกรรม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจักสานต้นคลุ้มก่อนการออกแบบแท่นจับ
ชิ นงาน 

1) นั่งบนพื้นแล้วน าแบบมาวางใช้ขาท้ัง 2 หนีบตัว
แบบเอาไว้ ไม่ให้ขยับ  

2) มือท าหน้าที่จักสานเส้นคลุ้มให้เป็นรูปร่างตาม
แบบต้องนั่งก้มเพ่ือให้ท างานได้ถนัด  

3) หลังจากสานขึ้นรูปชิ้นงานจะต้องขยับเพ่ือหมุน
ตัวแบบเพ่ือสานเส้นคลุ้มด้านถัดไปจนเสร็จ 

แท่นจับตัวแบบ 360  องศา ใช้จับตัวแบบก่อน
ขึ้นรูปชิ้นงานซึ่งสามารถจับตัวแบบ ท าให้ผู้ที่ท า
หน้าที่จักสานไม่ต้องมานั่งหมุนชิ้นงานขยับไปที่ละนิด
ทีละหน่อยแค่จับแป้นหมุนที่ออกแบบไว้ก็พอ ที่
ส าคัญผู้ที่ท าหน้าที่จักสานสามารถมานั่งบนเก้าอ้ี
ท างานได้สะดวก ลดอาการปวดหลัง มือ และขาได้ 
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บทเรียนและข้อค้นพบ 
1) การสรา้งการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานคลุม้บา้นวงัตงส่งผลใหห้ลาย

หน่วยงานทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่มากกว่า 10 หน่วยงาน เขา้มาเป็นเครอืขา่ยในการท างานมาบรูณาการงาน่วม
กนั เช่น ศนูยพ์ฒันาฝีมือแรงงานไดป้ระดษิฐแ์ท่นจบัตวัแบบทีห่มุนไดน้ ามาทดลองใชซ้ึง่พบว่าปัญหาการปวดเมื่อย
กลา้มเน้ือกระดแูผ่นหลงั ของผูป้ระกอบอาชพีจกัสาน สามรถแกปั้ญหาทีเ่กดิจากการท างานได ้ หน่วยพิทกัษ์ป่ารกัษา
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัตถุดิบ ที่ใช้ในการจักสานคลุ้ม                       
ใหก้บักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรจกัสานคลุม้บา้นวงัตงจ านวน 50,000 บาท ส านักงานพฒันาชุมชน เป็นตน้ 

2) กลไกการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขบัเคลื่อนงานในพื้นที่ พบว่ากลไก                 
ระดับจังหวัดมีส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพในแรงงานนอกระบบในพื้นที่                          
เพราะเป็นบุคคลทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบัพีเ่ลีย้งกองทุน การตดิตามหนุนเสรมิของพีเ่ลีย้งระดบัเขต จะตอ้งมแีผนงานทีต่่อเนื่อง 

3) ถึงแม้ว่านวตกรรมจะช่วยลดอาการด้านการยศาสตร์ลงได้ แต่ควรจัดสถานที่ท างานบางจุด                  
ให้มีแสงสว่างเพียงพอ ผู้ที่ท างานไม่ต้องเพ่งสายตามากเกินไปหรือย้ายท างานออกมาท าในที่แสงสว่างเข้าถึง                     
เพื่อเป็นการถนอมสายตาใหก้บัสมาชกิกลุ่ม 
 

 3 นาที 4 ท่า แก้ปัญหาปวดเมื่อย 

กลุ่มอาชีพสวนยางพารา ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

 
 

 

บริบท 
จากผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ ปี 2562 ของส านักงานสถิติจงัหวดัสงขลา พบว่าในจ านวนผู้มงีานท า

ทัง้สิ้น 847,776 คน เป็นแรงงานนอกระบบ 439,190 คน หรือร้อยละ 51.8 โดยแรงงานนอกระบบเหล่านี้                             
อยู่ในภาคการเกษตรและประมงมากทีส่ดุ จ านวน 203,157 คน หรอืรอ้ยละ 46.25 และมกีารศกึษาไม่สงูมากนกั 

ต าบลแค ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สภาพสงัคมมลีกัษณะเป็นชุมชนชนบท มเีนื้อที่ทัง้หมด
จ านวน 40.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,075 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขา มีแม่น ้ าล าธารหลายสาย                     
ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม ด้านทิศตะวันตกเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีล าคลองไหลผ่านและมีป่าไม้เบญจพรรณ                   
ดา้นภูมอิากาศจะม ี2 ฤด ูคอื ฤดรูอ้น และ ฤดฝูน มจี านวนประชากร 4,406 คน เป็นชาย 2,188 คน หญงิ 2,218 คน มี
จ านวนครัวเรือน 1,241 ครัว เรือน มีจ านวนแรงงานนอกระบบในพื้นที่ต าบลแค 827 ครัว เรือน คิดเ ป็น                      
รอ้ยละ 66.63 ของครวัเรอืนทัง้หมด (ศนูยแ์รงงานประจ าอ าเภอจะนะ,2563) 

 

ปัจจุบันแรงงานนอกระบบในพื้นที่ต าบลแค ประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่  สภาพแวดล้อม                           
ในการประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม การไม่ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน ขาดการเข้าถึงบริการ                           
ดา้นสาธารณสขุของรฐั ขาดขอ้มลูดา้นขา่วสารสขุภาพอย่างเพยีงพอ และประสบปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชพีที่
ไม่ปลอดภยั เนื่องจากขาดความรู ้ความเขา้ใจดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการประกอบอาชพี รวมทัง้มคีวาม
เสีย่งจากสภาพแวดลอ้มการประกอบอาชพีทีไ่ม่ปลอดภยั จงึท าใหแ้รงงานนอกระบบสว่นใหญ่ ตอ้งเผชญิกบัปัญหาดา้น
สุขภาพ และความเสีย่งจากอุบตัเิหตุในการท างาน ความรู้จงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัแรงงานนอกระบบเป็นอย่างมาก 
หากแรงงานนอกระบบได้รบัขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยช่องทางและวธิกีารสื่อสารที่เหมาะสม จะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากต่อการเรยีนรูข้องแรงงานนอกระบบเพื่อน าไปสูก่ารลดความเสีย่งจากการประกอบอาชพี 
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สถานการณ์ความเส่ียง  

ความเส่ียงจากการ

ประกอบอาชีพ 

พบผลกระทบต่อสุขภาพ แผนการจดัการความเส่ียง 

ด้ า น ก า ร ย ศ า ส ต ร์  

เน่ืองจากการกรีดยาง

หน้าต ่าท าให้มีการลุก

นัง่  ก้มตลอดเวลา และ

ก า ร ห้ิ ว น ้ า ย า ง ท่ี มี

น ้าหนักมาก  

 

อาการปวดเมื่อยตาม

ร่างกาย ปวดเอว ปวด

หลงั ขอ้เขา่ ผูน้ าและ

อาสาสมคัรไดว้ธิกีาร

ท างานเพื่อแกปั้ญหา  

1. การปรบักระบวนการในการท างาน  โดยใชอุ้ปกรณ์เสรมิ เช่น 

ถงัน ้า เกา้อี ้ช่วยในกระบวนการท างาน ทัง้ในการกรดียางทีม่ี

หน้าต ่า และการหิว้   น ้ายาง ใหม้กีารวางถงัน ้ายางในระหว่าง

แถว และการใชเ้กา้อีร้องนัง่ในกรณียางหน้าต ่า หากเป็นทีล่าด

ชนั  ใชว้ธิกีารขดุหลุมเพื่อใหเ้กา้อีว้างได ้กนัไมใ่หล้ื่นไหล หรอื

การกรดีทีใ่ชท้กัษะการถอยหลงั จดัสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 

เช่น การใชโ้ต๊ะ เกา้อี ้เพื่อลดไมใ่หน้ัง่ราบกบัพืน้   

2. การปรบัพฤตกิรรม เช่น ท่านัง่ในการท างาน จดัอบรมให้

ความรูก้ลุ่มในการจดัท่านัง่อย่างถูกวธิ ีการออกก าลงักาย การ

หยุดพกัยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ  เชน่ การบดิแขน บดิหลงั และ

บดิเอว เป็นระยะ เพื่อลดการนัง่ท างานในท่าเดยีวตดิต่อกนั

เป็นเวลานาน 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อสรา้งความตระหนกัรูผ้ลกระทบต่อสุขภาพ และการปรบัท่าทางการท างานใหเ้หมาะสม 

2. เพื่ออบรมใหค้วามรูใ้นการออกก าลงักายอย่างถูกวธิ ี

วิธีการจดัการความเส่ียงและพฒันานวตกรรม  

1. พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรอาชวีอนามยัชุมชน (อสอช.)ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัอาชวีอนามยัเชงิรุกและ

การจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ  

2. การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยและความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ปัจจยั                

ที่เป็นสาเหตุของอาการเจบ็ป่วยและความเสีย่งที่เกิดจากการประกอบอาชพี สงัเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนด

วิธีการในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และการก าหนดข้อตกลง มาตรการ                       

ในการสง่เสรมิสขุภาพและลดความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 

3. ออกแบบกจิกรรมการจดัการความเสีย่งโดยน าความรู้และทกัษะทีไ่ดร้บัน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

เพื่อจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ  

4. การทดลองใชแ้ละประเมนิผลการด าเนินงาน 

ผลการพฒันานวตกรรม 
 

ได้ท่าทางในการออกก าลงักายโดยการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ “3 นาที 4 ท่า แก้ปัญหาปวดเมื่อย”      

 เพื่อผ่อนคลายและเสรมิความแขง็แรงของกล้ามเนื้อ กระดูกและขอ้ แบ่งท่าทางออกเป็นชุดย่อย จ านวน 4 ชุด 

เพื่อใหจ้ดจ าไดง้่ายและเป็นการบรหิารร่างกายเฉพาะส่วน สามารถท าไดง้่าย และใชเ้วลาน้อย โดยใชเ้วลาเพยีง 3 นาท ี

สามารถแกปั้ญหาปวดเมื่อย ผ่อนคลายและเสรมิความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ กระดกูและขอ้ไดเ้ป็นอย่างด ี
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ท่าทางในการออกก าลงักาย“3 นาที 4 ท่า แก้ปัญหาปวดเมือ่ย”        

 

บทเรียนและขอ้ค้นพบ 
1) การมสี่วนร่วมของผูน้ าในพืน้ที ่อาท ิผูใ้หญ่บา้น ปราชญ์ชาวบา้น ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต าบลแค ท าให้โครงการได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเติมเต็มประเด็นที่ยังขาดหายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น                      
เช่น การพฒันาท่าทางส าหรบัการยดืเหยยีดเพื่อลดความเสีย่งด้านกายภาพ(ความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ) หรอื การให้
ความรู้ด้านอาชีวอนามัยซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการให้บริการสถานที่                      
การประชาสมัพนัธโ์ครงการซึง่ไดร้บัความร่วมมอืจากผูน้ าชุมชน. 

2) การใหค้วามส าคญักบัโครงการส่งผลต่อการขยายผลต่อในอาชพีอื่น ๆ และขยายผลในเชงิรูปธรรม 
ทัง้นี้อาสาสมัครอาชีวอนามัย (อส.อช.) ซึ่งมีบทบาทการท างานเชิงรุกที่จะสามารถขยายผลการป้องกันและลด                
ความเสี่ยงจากการท างานไปยงัอาชีพเกษตรกรรมอื่น ๆ รวมถึงแรงงานนอกระบบอาชีพอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง                          
ผลการด าเนินการดังกล่าวท าให้โครงการมีแนวคิดจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากการ                    
ประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ เพื่อเป็นสถานทีห่รอืเป็นแหล่งขอ้มลู/แหล่งใหค้วามรูใ้นเรื่องดงักล่าว 

 

กายบริหารยืดเหยียดกลา้มเน้ือ 

กลุ่มอาชีพสานผกัตบชวา ต าบลบางขดุ อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 

 
 

บริบท 
การจกัสานผกัตบชวา ต าบลบางขุด ที่บ้านบางกระบวย หมู่ที่ 7 เดิมในหมู่บ้านมีกลุ่มจกัสานผกัชวา                     

โดยมคีุณป้าการะเกตุ  ยิม้สเีป็นประธาน ไดห้ยุดไป เพราะไม่มทีีข่าย เมื่อประมาณปี 2543 นางรพพีรรณ ธญัญเจรญิ 
ไดก้ลบัจากจากต่างจงัหวดั ก่อนหน้ารบัจา้งก่อสรา้ง รบัจา้งทัว่ไป มคีนมาชวนใหไ้ปดูเขาจกัสานผกัตบชวาทีต่ าบลโพ
งาม ตวัเองชอบงานประดษิฐอ์ยู่แลว้จงึไดไ้ปลองเรยีนจกัรสาน พอเริม่เป็นกไ็ดม้กีารแบ่งงาน รบังานกลบัมาท าทีบ่า้น 
จึงหันเหตัวเองทิ้งอาชีพแบกหาม มาจักสาน กลุ่มจักสานผักตบชวาที่ต าบลโพงาม เป็นเครือข่ายของพี่จรวยพร                  
เกดิเสม  อ าเภอสรรพยา มกีารสัง่ผลติ รบังานจากพีจ่รวยพร แลว้ทางกลุ่มกไ็ปสง่ทีอ่ าเภอสรรพยา ท ากบักลุ่มโพงามมา 
10 กว่าปีหวักลุ่มทีต่ าบลโพงามตอ้งไปอยู่ต่างจงัหวดัท าใหไ้มส่ามารถไปสง่ของทีอ่ าเภอสรรพยาได ้เราไม่สามารถไปสง่
เองได ้เราไม่มรีถไปสง่ท าใหข้องทีผ่ลติไวเ้หลอือยู่ทีบ่า้น 

ประมาณปี 2556 ญาติมาชกัชวนให้น ากระเป๋าไปวางขายเสาร์-อาทติย์ที่วดัหลวงพ่อกวย วดัโฆษิตาราม    
ขายดมีากผลติแทบไม่ทนั ขายอยู่ประมาณ 1 ปีกว่า มคีนทีผ่ลติเหมอืนกนัมาฝากขายบา้ง ท าใหเ้ริม่มเีครอืข่ายทีม่ารบั
ซื้อประจ า ครูที่อยู่อ าเภอสรรพยา แนะน าให้กลบัไปท าที่บ้านไม่ต้องมานัง่ขายที่วดัโดยครูจะมารบัของทุกสปัดาห์                 
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พอเริม่มคีวามต้องการสนิค้าจ านวนมากๆกผ็ลติใหไ้ม่ทนั จงึให้คนหมู่บา้นรับส่วนประกอบไปใช่ช่วย เช่น หู ถกัเปีย 
ผกัตบชวาแหง้ สว่นคนทีส่นใจพอมผีมีอืในการถกักจ็ะสง่งานใหไ้ปท า 

ปี 2560 ผู้ใหญ่บุญยนื พุ่มมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ได้ขอโครงการใหค้นทีป่ระกอบอาชพีเกษตรมอีาชพีเสรมิ 
โดยพี่ลมูล จนัทร์วงค์ เกษตรอ าเภอสรรคบุรี กลุ่มได้รบังบประมาณจากเกษตร 75,000 บาท เพื่อตัง้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรจกัสานผกัตบชวา บ้านบางกระบวยหมู่ที่ 1 ต าบลบางขุด เริ่มแรกมีสมาชิกกลุ่ม 20 คน และจดทะเบยีน
วสิาหกจิชุมชนจกัสานผกัตบชวาบา้นบางกระบวย มกีารกระจายรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน และเครอืข่าย มทีัง้เครอืขา่ย
ใหม่ ทางหมู่ที่ 12 ต าบลบางขุด เครอืข่ายเดมิต าบลโพงามทีเ่คยรูจ้กั มกีารแบ่งงานไปท าทีบ่า้น มกีารจดบญัชรีบัจ่าย 
โดยสมาชกิคนไหนท างามกจ็ะได้มาก ไม่มปัีนผล แต่มรีางวลัพเิศษให้ ถ้าเพื่อนสมาชกิเสยีชวีติมมีกีารจดัพวงหรีด
เคารพศพ ปัจจุบันมีการสัง่สินค้าจากหลายทางทัง้ทางอ าเภอสรรพยา ทางจังหวัดชัยนาท และบางระจัน                       
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อไปรับต่อไปขายหรือไปตกแต่งเพิ่มเติม คนในชุมชนบ้านบางกระบวยมีอาชีพเสริมยามว่าง                       
จาการท างานเกษตรหรือบางคนเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัว อย่างเช่นพี่จ ันทร์ รพีพรรณ พอลืมต าอ้าปาก                     
พอมพีอใช ้สรา้งบา้นหลงัขนาดพออาศยัเป็นรางวลัแห่งความภาคภูมใิจทีสู่ไ้ม่ทอ้ พรอ้มส่งต่อความรูฝี้มอืแก่ชาวบา้น                    
ทีส่นใจเรยีนรูต่้อไป 

 

สถานการณ์ความเส่ียง 
น าผลการส า รวจข้อมูลจาก  Application ในส่ วนของผลการส า รวจความผิดปกติทางร่ า งกาย                        

จากการท างาน (Body mapping) ของแรงงานกลุ่มจกัสานผกัตบชวา พบว่า กลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ใหข้อ้มูล 
สว่นใหญ่มคีวามผดิปกตทิางร่างกายจากการท างาน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปวดมอื/ขอ้มอื  29  คน รองลงมา ปวดบ่า หรอื
ไหล่ 27 คน และปวดหลงัสว่นบน 23  คน รวมถงึปวดหลงัสว่นล่าง 20 คนและ ปวดเขา่ 14 คน 

และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่มเป้าหมาย เมื่อมีอาการผิดปกติ พบว่า แรงงาน              
นอกระบบนิยมการพกัหรอืเวน้ระยะการท างานในแต่ละช่วงในแต่ละวนั จ านวน 19 คน ซึง่ใชเ้วลาพกัประมาณ 30-40 
นาทีต่อครัง้ โดยช่วงพักนิยมนอนพักผ่อน การเดินหรือออกก าลังกายเพื่อยืดเหยียด  กล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย                        
ความเมื่อยล้า มบีางส่วนที่นิยมซื้อยารบัประทานเอง จ านวน 9 คน  และส่วนน้อยใช้วธิไีปพบแพทย์ จ านวน 2 คน                
ดงัภาพ 

วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการพฒันานวตกรรม  
1) เพื่อสรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมในการประเมนิความเสีย่งจากการท างานใหก้บักลุ่มอาชพี 
2) เพื่อพฒันารปูแบบ/แนวทางการป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากการท างานใหก้บักลุ่มอาชพี 

วิธีการพฒันานวตกรรม  
1) การพฒันาอาสาสมคัรอาชวีอนามยัชุมชน (อสอช.) ไม่น้อยกว่า 3 คน 
2) การประเมนิความเสีย่งจากการท างานในกลุ่มเป้าหมาย ตามแบบประเมนิความเสีย่งและความรอบรู้

ของแรงงานนอกระบบ 
3) การวเิคราะหค์วามเสีย่งจากการท างานของกลุม่เป้าหมาย เพื่อเป็นขอ้มลูในการเสนอโครงการจาก

กองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่ 
4) การออกแบบสือ่การบรหิารร่างกายเพื่อสรา้งเสรมิสขุภาพจากการท างาน 
5) การสนบัสนุนกลุ่มอาชพีในการใชส้ือ่ในการออกก าลงักายอย่างถกูวธิเีพื่อลดอาการปวดเมื่อยร่างกาย

จากท่าทางการท างานทีไ่มถู่กตอ้งเป็นเวลานานๆ 
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ผลการพฒันานวตกรรม 
จากผลการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูความเสีย่ง คณะท างานและแกนน า อสอช. ไดน้ าขอ้มลูสะทอ้นคนื

ให้แก่ ผู้แทนกลุ่มอาชพี กลไกพี่เลี้ยง ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง พบว่ามคีวามเสีย่งที่ส าคญั 2 เรื่อง คอื 1) ท างานในที่มฝีุ่ น
ละออง 29 คน 2) ท่าทางการท างานทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพ จ านวน 17 คน  โดยมผีลการด าเนินงานดงันี้ 

1) ได้ข้อเสนอโครงการเสนอต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่ อป้องกัน และลดความเสี่ยง                 
จากการท างาน งบประมาณ 10,600 บาท ปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ
ประกอบดว้ย 
 การอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
 การส ารวจและประเมนิความเสีย่ง รวมถงึปรบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 การตดิตามประเมนิผลและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

2) ไดส้ือ่การบรหิารร่างกายเพื่อสรา้งเสรมิสขุภาพจากการท างาน ทีม่กีารออกแบบโดยกลไกพีเ่ลีย้ง 
 

 

พฤตกิรรมการจดัการ

ตนเองของ

กลุม่เป้าหมาย           

เมือ่มอีาการผดิปกต ิ

-พกัแลว้หาย                     

จ านวน 19  คน 

-รกัษาดว้ยตนเอง/ซือ้

ยามากนิเอง  9  คน 

-ตอ้งไปพบแพทย ์              
จ านวน 2 คน 

ปวดหลงัสว่นบน 23  คน 

ปวดบ่า/ไหล่ 27  คน 

ปวดมอื/ขอ้มอื  29  คน 

ปวดเข่า   14 คน 

ปวดหลงัสว่นลา่ง 20 คน 
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บทเรียน/ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปพฒันาหรอืขยาย/ปรบัใช้ต่อเน่ือง  
1) มคีณะท างานระดบัพืน้ที ่มพีีเ่ลีย้งทีป่รกึษาในพืน้ทีก่ารขบัเคลื่อนด าเนินกจิกรรม โดยใชผ้ล                  

การวเิคราะหข์อ้มลู ในการวางแผนงาน/กจิกรรมในการจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างชดัเจน 
2) มขีอ้ตกลงการด าเนินกจิกรรมร่วมกนัเพื่อเสรมิพลงัในทมีคณะท างาน และกลุ่มเป้าหมาย                     

ใหม้สีขุภาพทีด่ใีนชุมชนในระยะยาว 
 

 
 

วตัถปุระสงค ์ของนวตกรรมกลุ่มนี้ เพื่อลดความเสีย่ง ดงันี้ 
1. เพื่อปรบัสภาพการท างาน สถานทีท่ างาน สิง่แวดลอ้มแวดลอ้มใหม้คีวามปลอดภยัและลดความเสีย่ง

จากการเกดิอุบตัเิหตุได 
2. เพื่อพฒันาเครื่องมอื อุปกรณ์ ทีช่่วยลดความเสีย่งจากการเกดิอุบตัเิหตุขณะท างาน 

 
 วสัดเุหลือใช้ท่ีเป็นประโยชน์ (เศษยีนส)์  ช้อนป้องกนัมือบาดเจบ็ 

กลุ่มอาชีพจกัสานจากต้นคลุ้ม ต าบลนาทอน จงัหวดัสตูล  
 
 

 
บริบท 

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจกัสานต้นคลุ้มบ้านวงัตง 
น า “ต้นคลุ้ม” ที่มีมากมายในพื้นที่น ามาท าจกัสานที่มีความ
สวยงาม แขง็แรง คงทน จนสามารถสรา้งงานและรายไดเ้ลีย้ง
ชีพได้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจกัสานต้นคลุ้มบ้านวงัตง ต.นา
ทอน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล ทุกวนัหลงัเสรจ็งานประจ าท าสวนกรดี
ยาง แม่บา้นกลุ่มนี้มทีัง้สาวน้อยใหญ่ รวมไปถงึผูส้งูอายุ จะมา
รวมตัวกนัที่นี่เพื่อช่วยกนัจกัสานสิง่ของเครื่องใช้ตามความ
ต้องการของลูกคา้ทีม่อีอเดอรม์า ไม่ว่าจะเป็นตะกรา้ ฝาชเีลก็
ใหญ่ หรอืแมก้ระทัง่กระเป๋า โดยวตัถุดบิทีโ่ดนเด่นของทางกลุ่มคอืการน า “ต้นคลุม้” ซึง่มขีึน้อย่างมากมายในหมู่บา้นมา
แปรรปูเป็นสนิคา้ดงักล่าว 

 เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครื่องจักสานต้นคลุ้ม มีความสวยงาม แข็งแรง คงทน ทางกลุ่มได้สืบสาน                     
ภูมปัิญญากนัมาจากรุ่นสู่รุ่น มาวนันี้ที่ล้มลุกคลุกคลานกนัมา 9 ปี จนทาง
กลุ่มมคีวามเขม้แขง็ แขง็แรง สมาชกิทีม่อียู่ในหมู่บา้นวงัตงมงีานและรายได ้
เกดิความสามคัค ีแบ่งปันงานกนัท า เพื่อใหผ้ลติภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อของหมู่บา้น
ออกมาสวยงาม และเสรจ็เรว็ตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 ส าหรบั “ต้นคลุม้” เป็นพชืลม้ลุกหลายฤดู มคีวามสงู 3-5 เมตร ไม่
มปีลอ้งหรอืแขนง ล าตน้มผีวิเรยีบ สเีขยีว ดอกสขีาวเป็นช่อ ขยายพนัธุด์ว้ย
การแตกหน่อ เจรญิเตบิโตในพืน้ทีท่ีม่คีวามรอ้นชืน้ ระบายน ้าไดด้ ีหรอืตาม
เนินเขา ลกัษณะพเิศษคอื ล าต้นตรง ไม่มขีอ้ปล้อง สธีรรมชาติ  ที่สดสวย 
เนื้อสวย มคีวามเหนียวคงทนสามารถน ามาท าเครื่องจกัสานไดด้ี โดยเฉพาะน ามาจกัสานเป็นตะกร้า กระเป๋า หมวก 

นวตกรรมเพ่ือลดความเส่ียงด้านอบุติัเหตจุากการ
ท างาน 
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โคมไฟ กล่องทชิชู ฝาช ีจะได้รบัความนิยมจากลูกค้า นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยงัมบีรกิารหลงัการขายหากลูกคา้ใชไ้ป
นานๆ เกดิช ารุดกส็ามารถตดิต่อสง่มาซ่อมแซมได ้โดยสนิค้ามรีาคาซือ้ขายเริม่ตัง้แต่ 300 บาท ไปจนถงึ 3,000 บาท 
 ด้านกลไกและทรพัยากรสนับสนุน  

1. กลไกการท างานระดบัเขต กลไกคณะท างานระดบัเขตคอื กลุ่มบุคคลที่รบัผดิชอบโครงการบูรณาการ
ขบัเคลื่อนงานสร้างเสรมิสุขภาวะแรงงานนอกระบบโดยกลไกกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
(สปสช.)และกลไกสุขภาพภายใต้การด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ประกอบด้วย ผู้ประสานงาน กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลของส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเขต 12 
สงขลา เจา้หน้าทีก่ลุ่มงานการควบคุมโรคไม่ตดิต่อทีเ่กดิจากการท างานของ ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่12จงัหวดั
สงขลา ตัวแทนพี่เลี้ยงกองทุน ตัวแทนภาคประชา สงัคม และนักวิชาการด้านแรงงานนอกระบบ ท าหน้าที่ก าหนด
ทศิทางและขอบเขตการด าเนินงานโครงการ ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการก าหนดพืน้ที ่เป้าหมาย ตดิตาม ประเมนิผล 
พฒันาศกัยภาพของพี่เลี้ยงระดบัจงัหวดั และอาสาสมคัรอาชวีอนามยั และให้ค าปรกึษาการท างานอย่างต่อเนื่องจน 
สิน้สดุการด าเนินโครงการ โดยมโีครงสรา้งการท างานในลกัษณะแนวราบ  

2. กลไกการท างานระดบัจงัหวดั กลไกการท างานระดบัจงัหวดัคอื คณะท างานสนับสนุนกองทุนหลกัประกนั 
สุขภาพต าบลในระดบัจงัหวดั  นักวชิาการดา้นสาธารณสุข ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล/เทศบาลภาคประชาสงัคม 
และหวัหน้ากองสาธารณสุข ของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล/เทศบาล 14 คน ท าหน้าทีค่ดัเลอืกพืน้ทีด่ าเนินการจ านวน 
20 ต าบล คกัเลอืก อาสาสมคัรอาชวีอนามยั เป็นพี่เลี้ยงให้กบั อาสาสมคัรอาชวีอนามยัลงพื้นที่เพื่อพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการกองทุนในการจดัท าแผนสุขภาพ ประเดน็แรงงานนอกระบบ ร่วมวเิคราะห์  ปัจจยัเสีย่งที่เกดิจากการ
ประกอบอาชพี วเิคราะหข์อ้เสนอโครงการ พฒันาศกัยภาพ ผูร้บัผดิชอบโครงการ ตดิตาม ประเมนิผล และใหค้ าปรกึษา
การท างานอย่าง ต่อเนื่องจนสิน้สดุการด าเนินโครงการ  

3. กองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จงัหวดัสตูล ซึ่งบรหิาร จดัการโดยคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน ต าบลนาทอน ผู้ทรงคุณวุฒใินพื้นที่ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตง อาสาสมัครสาธารณสุข         
ประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้านหรอืชุมชน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพ หรอืปลดัองค์การบรหิารส่วน
ต าบลนาทอน และเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบงานสาธารณสขุ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาทอน หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
คณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลนาทอน มอี านาจหน้าที่ ในการพจิารณาอนุมตัิแผนงาน หรอื
โครงการหรอืกจิกรรมใหเ้ป็นไปตาม วตัถุประสงคข์องกองทุน โดยคณะกรรมการบรหิารมมีตพิจิารณาอนุมตัแิผนงาน 
แรงงานนอกระบบ และได้พิจารณาอนุมตัิโครงการกลุ่มคลุ้มก้าวไกลใส่ใจสุขภาพและรบัผิดชอบสงัคมบ้านวงัตง 
งบประมาณรวม 21,350 บาท   

4. แผนการด าเนินงานและงบประมาณ โครงการกลุ่มคลุม้กา้วไกลใส่ใจสุขภาพและรบัผดิชอบสงัคม บา้นวงั
ตง ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จงัหวดัสตูล ได้รบัการอนุมตัิงบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ต าบลนาทอน เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2563 เป็นจ านวนเงนิรวม 21,350 บาท 

สถานการณ์ความเส่ียง  
จากการวเิคราะหว์่าปัญหาอาการเจบ็ป่วยและความเสีย่งงทีเ่กดิขึน้ กบัสมาชกิผูป้ระกอบอาชพีจกัสานคลุม้  เกดิ

จากกระบวนการและสาเหตุปัจจัยใดและร่วมกันก าหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ              
จักสานคลุ้ม  ซึ่งพบว่า สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านจักสานคลุ้ม ส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการจักสาน                   
คอื ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแผนหลงั  เพราะต้องนัง่สานผลติภัณฑ์บนพื้นระยะเวลานาน ปวดเมื่อยตาเนื่องจากต้องใช้
สายตาท างานจกัสานเป็นเวลานา และแสงสว่างไม่เพียงพอ ปวดเมื่อยมือและเท้า ที่ใช้ประคบัประคองผลิตภัณฑ์      
ขณะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ส าหรบัในขัน้ตอนของการจดัหาวตัถุดิบ คือต้นคลุ้ม ก็มีความเสี่ยงต้อสุขภาพเช่นเดียวกัน 
กล่าวคอื จะต้องเดนิเป็นระยะทางค่อนขา้งไกล และขึน้เนิน หากมฝีนตก ถนนลื่น รถที่ใช้เป็นยานพาหนะอาจลื่นลม้ 
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บางครัง้กโ็ดนตวัต่อ แตน ทีอ่าศยัอยู่ตามซุ้มพุ่มไม ้ต่อยท าใหบ้าดเจบ็ สมาชกิบางรายมอีาการแพ ้ท าใหห้น้าตาบวม
หลายวนั ง ูตะขาบ และแมลงป่องกม็มีากถา้ไม่ระวงักอ็าจไดร้บัอนัตรายได้ ดงันี้ 

ความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ 
พบผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

แผนการจดัการความเส่ียง 

1. ด้านการยศาสตร ์ท่ีเกิดจากท่าทาง
ในการท างาน เ ช่น การนั ่ง เ ป็น
เวลานาน นัง่ราบกับพื้น และก้มๆ
เงยๆ   

2. ด้านอบุติัเหต ุเช่น การลื่นล้มในการ
จดัหาวตัถดิุบ มีดบาดน้ิวมือในช่วง
ท่ีเลาหรอืการท าซ่ี  

ปวดหลงั ปวดเอว 
ปวดแขน บ่าไหล่ 
และสายตาพร่า
มวั 

1. จดัสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน เช่น การใชโ้ต๊ะ เกา้อี ้
เพื่อลดไม่ใหน้ัง่ราบกบัพืน้   

2. การปรบัพฤตกิรรม เช่น ท่านัง่ในการท างาน จดัอบรม
ใหค้วามรูก้ลุ่มในการจดัท่านัง่อย่างถูกวธิ ีการออก
ก าลงักาย การหยุดพกัยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ  เช่น    
การบดิแขน บดิหลงั และบดิเอว เป็นระยะ เพื่อลดการ
นัง่ท างานในท่าเดยีวตดิต่อกนัเป็นเวลานาน 

3. การประดษิฐ ์อุปกรณ์ป้องกนัการปวดหลงั ปวดเอว  
บ่าไหล่ และอุบตัเิหตุไมท้ิม้ต ามอืและขา 

 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัการความเส่ียง 
1. เพื่อปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานในขัน้ตอนทีน่ าวตัถุดบิมาแปรสภาพใหเ้ป็นชิน้งาน 
2. ปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการท างานโดยการจดัการขยะทีเ่กดิจากการผ่าและขดัเสน้ในบรเิวณทีท่ างาน 
3. ปรบัพฤตกิรรมโดยการออกก าลงักายไมพ้ลอง เพื่อยดืเหยยีดกลา้มเนื้อใหผ้่อนคลายหลงัเลกิงานตอนเยน็ทุก

วนั 
 

วิธีการจดัการความเส่ียงและพฒันานวตกรรม  
การพฒันานวตักรรมในการผลติทีส่ามารถลดความเสีย่งดา้นสุขภาพของแรงงานนอกระบบ จากการวเิคราะห์

ปัญหาร่วมกนัระหว่างอาสาสมคัรอาชวีอนามยัและสมาชกิกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจกัสานต้นคลุ้ม ได้ร่วมกนัก าหนด
รปูแบบการจดัการความเสีย่งดา้นสขุภาพ ใน 3 ดา้น คอื  

1. ด้านการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมคนท างาน การปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานในขณะทีอ่อกไปจดัหาวตัถุดบิ               
ในป่าเขาและในขัน้ตอนทีน่ าวตัถุดบิมาแปรสภาพใหเ้ป็นชิน้งาน รวมถงึการขึน้รูปผลติภณัฑ ์จนชิน้งานผลติภณัฑเ์สรจ็
สมบรูณ์ดงันี้  

1) ในขณะที่ออกท างานจดัหาวตัถุดบิต้นคลุ้มสมาชกิทุกคนต้องแต่งกายมดิชดิ ใส่ถุงมอืให้เรยีบร้อย 
เตรยีมอาหาร ยาทีจ่ าเป็นสว่นตวัไปใหพ้รอ้ม ใสเ่สือ้แขนยาว กางเกงขายาว สวมรองเทา้บทู เพื่อป้องกนั ง ูหรอืสตัว์ มี
พษิกดัต่อย สมาชกิแม่บ้านบางคนต้องใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาเขา้ช่วยก่อนออกจากบ้าน ให้ภ าวนา             
ใหพ้บแต่สิง่ดดี ีปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ปวง  การไปหาวตัถุดบิ หา้มไปคนเดยีว ต้องมเีพื่อนไปดว้ยอาจเป็นสมาชกิ      
ในครอบครบัเพื่อจะได้ดูแลกนัในยามประสบอุบตัิเหตุ ก่อนจะตดัต้นคลุม้ ใหใ้ชไ้มทุ้บหรอืตตี้นคลุม้ก่อนเผื่อมงีู ตวัต่อ 
ตวัแตน จะไดว้ิง่หนีทนัหรอืสตัวเ์หล่านัน้จะไดว้ิง่หนีไปก่อน ถา้พบว่ามตีวัต่อ ตวัแตน กใ็หใ้ชฟื้นหรอืกระดาษ จุดไฟใหม้ี
ควนัไฟ ไปแหย่ทีร่งั สตัวเ์หล่าน้ีมนัจะบนิหนี ทุกคนตอ้งเตรยีม ไฟแชค็ ไปดว้ยทุกครัง้ 

2) ในขัน้ตอนของการท าเส้นหลังจากผ่าต้านคลุ้มออกแล้วจะต้องใช้มีดผ่าและขดัให้เป็น เส้นเล็กๆ              
ตามขนาดของชิ้นงานแต่ละประเภทอาจได้รับอันตรายจากมีดบาดรวมถึงเสี้ยนสะเก็ดไม้จากต้นคลุ้มอาจต ามือ                   
ท าให้เกดิการบาดเจบ็ได้ทางกลุ่มสมาชกิได้คิดวธิีที่จะป้องกนัอนัตรายที่เกิดขึน้แบบชาวบ้านๆ โดยน าผ้ายีนสจ์าก
กางเกงยนีสท์ีไ่ม่ใชแ้ลว้ น ามาวางบนหน้าขาของผูท้ีท่ าหน้าทีผ่่าและขดัต้นคลุม้ซึง่วางบนผา้ยนีส ์จะไดเ้สน้จากตน้คลุม้
ที่มขีนาดเท่าทีเ่ราต้องการไดง้่ายและสะดวกขึน้ สามารถลดการบาดเจบ็ลงได ้และเครื่องมอือกีชัน้หนึ่งทีส่มาชกิกลุ่ม
น ามาดดัแปลงช่วยในการผ่าและขดัต้นคลุม้ใหไ้ดข้นาดเท่าๆ กนั โดยการน าชอ้นโต๊ะ สแตนเลส น ามาเจาะรทูีส่ว่นหน้า
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ของช้อน ให้รูที่เจาะได้ตามขนาดของเส้นคลุ้มที่เราต้องการ แล้วใช้ชิ้นส่วนจากต้นคลุ้มสอดเข้าในรูที่เจาะไว้                      
แลว้ดงึออกอกีดา้นของชอ้น จะไดช้ิน้สว่นของเสน้คลุม้ทีม่ขีาดขนาดเท่ากนัตลอดความยาวของเสน้คลุม้ 

3) ในขัน้ตอนของการขึน้รูป ผลติภณัฑ ์แต่ก่อนสมาชกิกลุ่มที่ท าหน้าทีจ่กัสานผลติภณัฑจ์ะนัง่บนพืน้
แล้วน าแบบมาวางใช้ขาทัง้ 2 หนีบตัวแบบเอาไว้ ไม่ให้ขยบั ส่วนมือก็ท าหน้าที่จกัสานเส้นคลุ้มให้เป็นรูปร่างตาม                
แบบต้องนัง่ก้มเพื่อให้ท างานได้ถนัด พอสานขึน้รูปชิ้นงานจะต้องขยบัเพื่อหมุนตวัแบบเพื่อสานเสน้คลุ้มด้านถัดไป              
จนเสรจ็สิน้งาน ซึง่ลกัษณะการท างานดงักล่าว ก่อใหเ้กดิอนัตรายกบัคนทีจ่กัสาน จะปวดเมื่อยกลา้มเนื้อแผ่นหลงัมอื 
แขน และขา หลงัจากทีส่มาชกิผ่านการอบรมจาก อาสาสมคัรอาชวีอนามยั กไ็ดน้ ามาปรกึษาเจา้หน้าทีศู่นยพ์ฒันาฝีมอื
แรงงานจงัหวดัสตูล ซึ่งเป็นเครอืข่ายทีส่นับสนุนการท างาน และทางศูนยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน ได้ออกแบบแท่นจบัตวั
แบบก่อนขึน้รูปชิน้งานซึ่งสามารถจบัตวัแบบหมุนได้ 360  องศา ท าให้ผู้ที่ท าหน้าทีจ่กัสานไม่ต้องมานัง่หมุนชิน้งาน
ขยบัไปทีล่ะนิดทลีะหน่อยแค่จบัแป้นหมุนทีอ่อกแบบไวก้พ็อ ทีส่ าคญัผูท้ีท่ าหน้าทีจ่กัสานสามารถมานัง่บนเกา้อีท้ างาน
ไดส้ะดวก ลดอาการปวดหลงั มอื และขาไดอ้ย่างน่าพอใจ 

2. ปรบัสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน จาการที่สมาชกิผูป้ระกอบอาชพีจกัสานจากต้นคลุม้เมื่อน า           
ต้นคลุ้มมาแปรสภาพรูปเป็นเลก็ๆ ตามความต้องการของผู้ที่ท าหน้าที่จกัสานแล้ว ขยะที่เกดิจากการผ่าและขดัเส้น              
จะเกิดขึ้นจ านวนมาก ทางกลุ่มก็มีข้อตกลงกบัสมาชิกทุกคนว่าเพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมให้สะอาดไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพจากเศษขยะที่เน่าเหม็น จึงก าหนดให้มีการก าจดัขยะที่ถูกวิธีรวมถึงขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ทัง้ที่บ้านตัวเอง                    
และทีส่าธารณะ เช่นถนน เป็นต้น ส่วนทาปัญหาทีพ่บอกีอย่างคอื อาการปวดตาจากการใชส้ายตามองเพ่งคา้งชิน้งาน
เป็นเวลานานๆ ทางกลุ่มกป็รบัพฤตกิรรม 2 แนวทาง คอื ปรบัสภาพแสงไฟ ใหส้ว่างเพยีงพอในระหว่างการท างานและ
ไม่อยู่กับชิ้นงานเป็นเวลานาน เมื่อรู้สึกเมื่อล้า ก็ให้ลุกขึ้นเดินไปท างานอื่นๆ ก่อน แล้วค่อยกลับมาท าใหม่                 
ซึง่จะช่วยบรรเทาอาการเมื่อลา้สายตาไดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

3. ปรบัพฤติกรรมโดยการออกก าลงักายไม้พลอง เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายหลงัเลิกงาน                
ตอนเยน็ทุกวนัจะมกีารออก าลงักายดว้ยไมพ้ลอง เน้นการยดืเหยยีดกลา้มเนื้อแผนหลงั ขา มอื มผีูน้ าในการออกก าลงั
กาย ใช้สถานที่บริเวณลานหน้าบ้าน ของ นางสาวอรุณี เกาะกลาง อย่างน้อยวนัละ 30 นาที สร้างความแขง็แรง                 
ของร่างกายโดยการส่งเสริมการปลูกผกัสวนครวั ผกัใบเขยีวรอบๆ บ้านและรอบศูนย์ๆ การเรียนรู้เพื่อให้สมาชกิ                  
ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพปลอดจากสารพิษ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ประหยัดและ                     
ช่วยลดระยะเวลาทีอ่ยู่หน้างานโดยหนัมาดแูลแปลงผกัเป็นช่วงๆ ของการท างาน 
 
ผลการพฒันานวตกรรม 
 

 วสัดเุหลือใช้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ก่อนการพฒันานวตักรรม รปูแบบนวตักรรมชมุชนลดความเส่ียง 

การบาดเจบ็จากการโดนมดีบาด และเสน้ใยของคลุม้ทิม่ต า
เนื่องจากไม่มอีุปกรณ์ป้องกนั 

 

การเหลาเสน้คลุม้ โดยการใชผ้า้ยนีต์เก่ามารองเข่า 
เพื่อลดการบาดเจบ็จากมดี หรอืเสน้ใยของคลุม้ 
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 ช้อนป้องกนัการบาดเจบ็จากเส้นคลุ้มบาดมือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทเรียนและขอ้ค้นพบ 

1. เป็นอุปกรณ์ที่เป็นนวตกรรมชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากจากการ                
ผ่าและตัดต้นคลุ้ม โดยใช้กางเกงยีนส์ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถที่จะป้องกันอันตรายจากเสี้ยนของคลุ้มได้จริง  และ                   
ชอ้นมรีูท าเสน้คลุม้ ท าใหผู้ท้ าหน้าทีน่ี้ไม่ใชเ้วลาในการท างาน อกีทัง้ยงัไดเ้สน้คลุม้ทีม่ขีนาดเท่ากนั และไม่ขาดอกีดว้ย 
ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าจากการทดลองใช้งานจริงของนวตักรรมทัง้ 2 เรื่อง สามารถที่จะน าไปขยายผลไปยงัเครอืข่าย           
จกัสานตน้คลุม้ไดต่้อไป 

2. ยังไม่ได้สรุปและจัดการองค์ความรู้จากการพัฒนานวัตกรรมทัง้ 2 เรื่อง ให้ชัดเจนเฉพาะเรื่อง                   
ยงัเป็นขอ้มูลที่แสดงในผลการด าเนินงาน หากจะน าไปเป็นตัวอย่างให้กบักลุ่มอื่นได้น าไปศึกษาและปรบัใช้ยงัต้อง                  
มกีารพฒันาต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกกลุ่มน ามาดัดแปลงช่วยในการผ่าและ
ขัดต้นคลุ้มให้ได้ขนาดเท่าๆ กัน โดยการน า
ช้อนโต๊ะสแตนเลส น ามาเจาะรูที่ส่วนหน้า
ของช้อน ให้รูที่เจาะได้ตามขนาดของเส้นคลุ้ม
ที่เราต้องการ แล้วใช้ชิ้นส่วนจากต้นคลุ้มสอด
เข้าในรูที่เจาะไว้ แล้วดึงออกอีกด้านของช้อน 
จะได้ชิ้นส่วนของเส้นคลุ้มที่มีขาดขนาด
เท่ากันตลอดความยาวของเส้นคลุ้ม 

ลักษณะอุปกรณ์ในการเหลาเสน้คลุ้มที่มีความเสี่ยง   
ด้านอุบัติเหตุ เช่น มีดบาดนิ้วมือในช่วงที่เหลาหรือการท าเส้น 

ท าให้ไบาดเจบ็จากการโดนมีดบาด และเส้นใยคลุ้มทิ่มต า 
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 เกราะก าบงัมอเตอร ์
กลุ่มอตุสาหกรรมไม้ตะเกียบ ต าบลถ ้าฉลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ ์

 
 

บริบท 
กลุ่มอาชพีอุตสาหกรรมครวัเรอืน ผลติไมต้ะเกยีบ และไมเ้สยีบลูกชิน้ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบา้นทีม่อีาชพี

เกษตร ในต าบลถ้าฉลองเมื่อมเีวลาว่างกจ็ะรวมตวักนัท าพื้นทีเ่ป็นต าบลขนาดเลก็ทีม่เีพยีง 4 หมู่บ้าน เป็นป่าดงดบิ       
มทีรพัยากรป่าไม ้ทีเ่ป็นไมเ้ศรษฐกจิจ าพวกไมส้กั ไมป้ระดู่ ไมแ้ดงและไมต้ะแบกเป็นจ านวนมาก อดตีกาลเป็นทางผ่าน
ของคาราวานชา้ง บรรดาควานชา้งทีผ่่านไป-มา เหน็ว่าที่พืน้ทีด่งักล่าวสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรป่าไม้ และมนี ้าไหล
ผ่านตลอดปี จงึได้ชกัชวนมาพกัแรมในฤดูช่วงว่างงาน ในเวลาต่อมาได้มรีาษฎรในต าบลแสนตอ และต าบลหาดงิ้ว             
พากันมาท าไร่ เมื่อเวลาผ่านไปชาวบ้านที่เข้ามาท าไร่เห็นว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้เข้ามาตัง้รกราก                    
อย่างเป็นการถาวร เริม่จากไม่กี่ครอบครวั และขยายเพิม่มากขึน้  โดยมรีาษฎร จากที่อื่นได้อพยพเขา้มาสมทบดว้ย            
และได้ตัง้ชื่อหมู่บ้านจากสภาพของพื้นที่ ชื่อว่าบ้านวังถ ้า เนื่องจากมีถ ้าอยู่ตรงกลางล าห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน                
และอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า บ้านห้วยฉลอง-หนองไผ่ ในปี 2527 จึงได้มีความคิดริเริ่มจากผู้ใหญ่บ้านทัง้ 2 หมู่บ้าน                
ใหต้ัง้เป็นต าบลขึน้ โดยจดัประชุมราษฎรของทัง้ 2 หมู่บา้น เพื่อตัง้ชื่อต าบลใหม่ และ ไดต้กลงใหน้ าผนวกเขา้ดว้ยกนั
คอืชื่อบา้นวงัถ ้ากบัชื่อของบา้นหว้ยฉลอง โดยน าชื่อพยางคท์า้ยของทัง้ 2 หมู่บา้น มาเป็นชื่อต าบลว่า ต าบลถ ้าฉลองจน
มาถงึปัจจุบนั  

ทรพัยากรประเภทไม้ไผ่ จงึเป็นวตัถุดบิที่ส าคญัในการสร้างอาชพีและรายได้ให้คนในชุมชนได้แก่การผลิต
ตะเกียบไม้ ไม้เสียบลูกชิ้นและอื่น ๆ ในส่วนของข้อต่อไม้ไผ่สามารถใช้เผาถ่าน เศษไม้ที่เหลือก็น ้าไปขายให้กบั
โรงงานผลิตกระดาษ ท าให้มีเงิน หมุนเวียนภายในต าบลสม ่าเสมอ สร้างความมัน่คงให้กบัชุมชนได้อีกระดบัหนึ่ง 
ปัจจุบนัมสีมาชกิจ านวน 34 คน  

 

สถานการณ์ความเส่ียง 
 

ขัน้ตอนการท างาน 
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 

อปุกรณ์ป้องกนัความเส่ียง/ประเดน็ท่ีพบ การวางแผนแก้ไข/ 
ต่อยอด  

อุปกรณ์ 
 

ประเดน็ทีพ่บ 
การตัดล าไม้ไผ่ให้เป็นท่อน
ความยาวตามขนาดตะเกียบ 
ความเส่ียง 

 สูดฝุ่ นละอองไมไ้ผผ่ลกระทบ
ต่อระบบทางเดินหายใจ 

 แผน่ตดัไมบ้าด/ตดัน้ิวหรอื
มือ 

 
 
 
- หน้ากากป้องกนั 

 
 
 
- หายใจไม่สะดวกเมื่อสวม
นานๆ 

 
 
 
- หน้ากากทีท่ าจากวสัดุ    ทีม่กีาร
ระบายอากาศไดด้ ีเช่น ผา้ฝ้าย, ผา้
สาล ูและพกัเป็นชว่งๆโดยถอด
หน้ากากชว่งทีพ่กั 

-  ถุงมอืหนงั
ป้องกนัแผ่นตดัไม้
บาดมอื 

- หยบิจบัไม่สะดวกเนื่องจาก
แขง็ไมม่คีวามยดืหยุ่นตาม
สรรีะของมอื/ขอ้มอื 

- การใชว้สัดุทีห่นายดืหยุ่นได ้มาตดั
ต่อและเยบ็ใหต้รงบรเิวณขอ้ต่อนิ้วมอื
ของผูต้ดัเพื่อสะดวกต่อการก าจบัล าไม้
ไผ ่

การน าท่อนไม้ไผ่ท่ีตัดมาเข้า
เครือ่งตอกให้เป็นท่อนตะเกียบ 
ความเส่ียง 

-   ถุงมอืหนงั
ป้องกนั 
การกระแทก 

- จบัไม่กระชบั/ ไมถ่นดัยิง่
เพิม่ความเสีย่งมากขึน้ (จงึ
หนัมาใชถุ้งมอืถกั 

- การท าวงเหลก็กัน้เป็น 
ช่วง  ๆ(ตามความยาวของตะเกยีบ) 
โดยสอดไมเ้ป็นช่วง  ๆเพื่อป้องกนั
เครื่องกระแทกมอื 
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 เครือ่งกระแทกน้ิวมอื/มือ  

 สายพานมอเตอรบ์าดขา/เท้า 
 

- ไมม่อีุปกรณ์
ป้องกนั 

มอีนัตรายถา้เมื่อยแลว้
เหยยีดขาไปถูกบรเิวณ
มอเตอร ์

- การประดษิฐท์ีก่ าบงับรเิวณมอเตอร ์

 เสียงดงัของมอเตอร ์ - ทีค่รอบห/ูทีอุ่ดห ู
เอยีรป์ลัก๊ 

- ไม่สะดวกเวลาเคลื่อนไหว
(มสีายเกะกะ) 

- ใชแ้บบไม่มสีาย 
- ใชว้สัดุอื่นแทน เช่น ส าล ี
อดัแน่น (กอ้นใหญ่) 

 
วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการพฒันานวตกรรม  

1) เพื่อจดัท าประดษิฐท์ีก่ าบงับรเิวณมอเตอรป้์องกนัเครื่องกระแทกมอื 
2) เพื่อลดความเสีย่งการเกดิอุบตัเิหตุเครื่องกระแทกมอื /นิ้ว รวมถงึสายพานมอเตอรบ์าดขา/เทา้ 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รบัจากการพฒันานวตกรรม  
1) สามารถทีจ่ะป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในขัน้ตอนการตดัไม ้
2) เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานไดม้ากขึน้ รวดเรว็ และไดม้าตรฐาน  

วิธีการพฒันานวตกรรม  
1) ออกแบบการพฒันาอุปกรณ์ป้องกนัเครื่อง/มอเตอรก์ระแทกมอื 
2) จดัหาแผ่นเหลก็ ทีห่าไดง้่ายในพืน้ที ่เช่น รา้นขายของเก่า  
3) ด าเนินการจดัท าอุปกรณ์ป้องกนั และ ประเมนิผลการใชง้าน 
4) สรุปและประเมนิผลเพื่อจดัท าเป็นองคค์วามรูเ้พื่อเผยแพรต่่อไป 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

ไดจ้ดัท าอุปกรณ์ป้องกนัทีเ่ป็นลกัษณะแผ่นเหลก็ เพื่อป้องกนัการกระแทกนิ้ว/มอื และมอเตอรบ์าดขา               
ทีน่ าแผ่นเหลก็เก่าๆ มาต่อเตมิบรเิวณหน้ามอเตอร ์ทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานดงันี้  

1) สามารถลดตน้ทุนการผลติลง และมรีายไดม้ากขึน้ เพยีงพอ ต่อการด าเนินชวีติ ซึง่สามารถควบคุมตน้ทุน
การผลติใหไ้ดก้ าไร น าไปหมุนเวยีนลงทุน และใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัของครอบครวัไดอ้กีดว้ย 

2) คุณภาพของดนิดขีึน้ และไม่มสีารปนเป้ือน สามารถใชใ้นการปลูกพชืทีเ่ป็นพชืผกัสวนครวัทีไ่ม่มรีากลกึ 
เช่น ผกักาด สลดั ผกัคะน้าฯ เป็นตน้  

ดา้นสภุาพ อาการปวดหลงั ปวดเอว ลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการปลกูผกัในแปลงผกัแบบเดมิ 
ดงัรปูภาพต่อไปนี้ 
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บทเรียน และข้อค้นพบ  

1) การพัฒนาศักยภาพของแกนน าให้มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจเพื่อจัดการปัญหาและสมาชิกที่มี                
ความ ตระหนักถึงสุขภาพความปลอดภัยในการท างานท าให้สามารถปรบัวิธคีิดเพื่อจดัการสิง่ที่สามารถท าได้โดย                 
ไม่ต้องรองบประมาณ เช่น การปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มในสถานทีท่ างาน ดว้ยการเอาแรง (ลงแขก) เกบ็กวาดเศษไม ้และ
จดัระเบยีบสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

2) การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีอยู่เดิมต่อยอดให้ลดความเสี่ยง/อันตราย สามารถใช้ทรัพยากร                 
ที่เป็นตันทุนที่มีในชุมชน เช่น ผู้มีความรู้ด้านการช่าง ในการซ่อมเครื่องมือเอง และการประสานขอการสนับสนุน                 
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การไฟฟ้า ธกส. ผูน้ าชุมชนทีเ่ขม้แขง็พรอ้มใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลอื 

3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ความใหก้ารสนับสนุนดา้นการดูแลส่งเสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพี
กลุ่มแรงงานนอกระบบอย่างต่อเนื่ อง และควรมีการยกระดับศักยภาพกลุ่มที่ เ ป็นตัวอย่าง/แหล่งเรียนรู้                         
ในต าบลและใหเ้ขา้มาร่วมหนุนเสรมิกลุ่มอาชพีแรงงานนอกระบบอื่นในพืน้ที่ 

 
 

นวตกรรมชุมชน 
ด้านการพฒันากลไกเพ่ือการเข้าถึงสิทธิและบริการด้านสขุภาพ 

 

เป็นอกีหนึ่งนวตกรรมที่เกดิจากกระบวนการด าเนินงานของโครงการฯ เป็นการพฒันากลไกในระดบัพื้นที่            
ในการประสานเชื่อมโยงทัง้ด้านข้อมูล องค์ความรู้ รวมถึงทรพัยากรเพื่อให้แรงงานนอกระบบในพื้นที่ เข้าถึงสิทธิ              
และบรกิารดา้นสขุภาพของแรงงานนอกระบบ  
 วตัถปุระสงค ์ของนวตกรรมกลุ่มนี้ ประกอบดว้ย 

1. เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบสอดคล้องกับบริบท                             
วถิชีวีติประจ าวนัของกลุ่มอาชพี 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบสามารถเลือก                   
ทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อใหแ้รงงานนอกระบบสามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู ้มขีอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี
ไดอ้ย่างหลากหลายและกวา้งขวาง  
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 นวตกรรมศนูยส์รา้งเสริมอนามยัและส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบลนาชะองั 
 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 
 

 

บริบท 
 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (อาชีวอนามัย)   เขต 11   สุราษฎร์ธานี ในห้วง                     
ปี 2562-2563  จากการสรุปบทเรยีนพบว่า การจะใหเ้กดิชุมชนทอ้งถิน่เขม้แขง็ จ าเป็นต้องใชห้ลกัการส่งเสรมิสขุภาพ 
ตามกฎบตัรออตว่าซาเตอร ์ปี 2529  และปัจจยัทางสงัคมทีก่ าหนดสุขภาพ  มาเป็นกรอบแนวคดิการพฒันาระบบสุข
ภาวะชุมชนท้องถิ่น  (ระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น โดยเทียบเคียงหลักการส่งเสริมสุขภาพ) มีองค์ประก อบ                 
5 ด้านที่ เ ป็นระบบพื้นฐาน ได้แก่  1)  มีนโยบายสาธารณะที่ เอื้อ ต่อสุขภาพ (ระบบนโยบายสาธารณะ)                               
2) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (ระบบจดัการสิ่งแวดล้อม)  3) มีชุมชนเข้มแขง็ (ระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือ                  
มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่  4) ระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม (ระบบสุขภาพ) 5) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล                       
(ระบบกลไกผู้น าและอาสาสมัคร) และระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เช่น ระบบสื่อสาร                         
ระบบสวสัดกิาร ระบบสงัคมวฒันธรรม ระบบสวสัดกิาร ระบบดแูลผูส้งูอายุฯ  

แนวทางและกลวิธีการด าเนินงาน 
1. การตดิตามเสรมิพลงักลไกคณะท างานระดบัจงัหวดัหรอืคณะท างานระดบัพืน้ทีต่ าบล  โดยกลวธิสี าคญั ไดแ้ก่

การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ด้วยหลักการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น                
ในพืน้ทีน่ าร่อง ปี 2561 เช่น  ต.นาชะองั  ต.ทะเลทรพัย ์ ต.ทุ่งระยะ  ต.ช่องไมแ้กว้ ต.ท่าแซะ (ทต.เนินสนัต)ิ เป็นตน้ จงึ
ต้องมรีะบบตดิตามเสรมิพลงัในพืน้ทีใ่หเ้กดิรูปธรรมทีช่ดัเจน  การยกระดบัเชื่อมโยงการขบัเคลื่อนงานพฒันาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอกระบบของ อสอช. (ส่วนหนึ่ง)  กบัผู้ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพระดบัต าบล และกลไกศูนย์
ประสานงานหลกัประกนัสุขภาพระดบัอ าเภอ  การประสานความร่วมมอืกบัภาคยีุทธศาสตรอ์ื่น ๆ ในระดบัต าบล และ
อ าเภอน าร่อง (คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบให้ครบวงจร (ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า) จากสุขภาพถึงระบบเศรษฐกิจระดบัครวัเรือน ชุมชน                    
และคุณภาพชวีติที่ดขี ึน้  ผ่านการวเิคราะหปั์จจยัทางสงัคมที่ก าหนดสุขภาพและแผนที่เชงิผลลพัธ ์จงึมคีวามทา้ทาย 
หรอืแรงจงูใจใหเ้กดิการด าเนินงานขบัเคลื่อนอย่างมพีลงั   

2. การจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศและองค์ความรู้จากรูปธรรมระดบัพื้นที่  เพื่อการขยายผลทางนโยบาย 
พรอ้มสือ่สารต่อสงัคม ผ่านกลไกนกัสือ่สารชุมชน และช่องทางโซเซยีลมเีดยีหรอืสือ่ต่าง ๆ  

3. ขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจ ากการประกอบอาชีพ)                      
โดยการพฒันาขดีความสามารถของผู้น าและอาสาสมคัร ในพื้นที่ขยายผล 5 จงัหวดั (สุราษฎร์ธานี ,กระบี่,นครศรฯี,
พงังา,ภูเกต็) ผ่านแผนงานโครงการเชงิรุก และบูรณาการความร่วมมอืโดยใชพ้ื้นที่เป็นตวัตัง้กบัปฏบิตัิการสรา้งเสรมิ
สขุภาพอื่น ๆ ในพืน้ที ่เขต 11  อย่างน้อยจงัหวดัละ 2 พืน้ที ่  
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4. พฒันากลไกทมีพีเ่ลีย้งกองทุนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั ใหเ้กดิการเชื่อมโยงกบักลไกคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดหรืออ า เภอ  หน่วยบริการแรงงาน                     
นอกระบบ เป็นตน้  

5. การเชื่อมโยงเครือข่ายอาชีวอนามัย เขต 11  และการผลักดันนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน                     
นอกระบบระดับเขตผ่านคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 11 ภายใต้ยุทธศาสตร์วยัท างาน                      
ในประเดน็ เขตเกษตรสขุภาพ และอาชวีอนามยั  หรอืกลไกสรา้งเสรมิสขุภาวะภาคใตต่้อไป  

 ศูนยส์รา้งเสรมิสุขภาพและสิง่แวดล้อม
เทศบาลต าบลนาชะองั ถอืเป็นกลไกหนึ่งในการ
ขบัเคลื่อนงานสรา้งเสรมิสุขภาวะภาคใต้ในพืน้ที่
ต าบลนาชะองั  ขอ้มูลจากการส ารวจพฤตกิรรม
การท างานของชาวเกษตรกรกลุ่มสวนปาล์ม
น ้ ามัน ยางพารา และกลุ่มปลูกผักปลอดสาร 
พบว่าส่วนหนึ่งยงัใชส้ารเคมใีนการก าจดัศตัรพูชื
โดยไม่ถูกตอ้ง  
 

วตัถปุระสงค ์ 
1) เพื่อพฒันากลไกการท างานของศนูยส์รา้งเสรมิอนามยัและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลนาชะองั 
2) เพื่อพฒันารปูแบบการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มของกลุ่มอาชพีแรงงานนอก

ระบบในชุมชน 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รบัจากการพฒันานวตกรรม  
ศนูยส์รา้งเสรมิอนามยัสิง่แวดลอ้มสามารถเป็นแหล่งขอ้มลู องคค์วามรู ้ของคนในพืน้ทีต่ลอดจน                  

เป็นจุดเชื่อมโยงเครอืขา่ยการท างานของแรงงานนอกระบบในพืน้ที ่
 

แผนการด าเนินงาน  
กิจกรรม ขัน้ตอนวิธีการท างาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

1. ประชมุคณะท างาน
เพื่อสรา้งความเข้าใจ 
และออกแบบ
กระบวนการท างาน
รว่มกนั 

1. เตรยีมขอ้มลูรายละเอยีดแผนการ
ด าเนินงาน 
2.ชีแ้จงท าความเขา้ใจ และเสรมิ
ศกัยภาพตามกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน 
3. พจิารณาแผนการด าเนินงานร่วมกนั 

- แผนการจดัเกบ็ขอ้มลู  
- การพฒันา อสอช. 

แนวทางการจดัตัง้ศนูยส์รา้งเสรมิอนามยั
และสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลนาชะองั  
(เป้าหมาย วตัถุประสงค ์โครงสรา้ง 
บทบาท แผนการด าเนินงาน ฯ) 
แผนการตดิตามประเมนิผล และเสรมิ
ศกัยภาพ อสอช. 

คณะท างาน 
ผูแ้ทน อปท. 
ผูแ้ทน อสอช. 

1. แผนปฏบิตักิารจดัเกบ็ขอ้มลู 
และแนวทางการพฒันา อสอช. 
2. แผนการตดิตามและเสรมิ
ศกัยภาพ อสอช. 
3.แผนการจดัตัง้ศนูยส์รา้ง
เสรมิอนามยัและสิง่แวดลอ้มฯ 
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กิจกรรม ขัน้ตอนวิธีการท างาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

2.จดัอบรม พฒันา
ศกัยภาพให้แก่ผูน้ า
ชุมชนและอาสาสมคัร
ชุมชน ประมาณ 10 
คน  

-ประเมนิระดบัศกัยภาพ อสอช. 
-ประชุมคณะท างานเพื่อเตรยีมออกแบบ
กระบวนการพฒันา/เสรมิศกัยภาพ 
อสอข. 
-ฝึกอบรม พฒันาศกัยภาพ 

ผูน้ าชุมชนและ  
อสม. 

ทะเบยีนรายชื่อ และผลการ
ประเมนิระดบัศกัยภาพ อสอช. 
(เก่า และใหม่) 

3.สนับสนุนให้ อสอช.
ลงพืน้ท่ี เพื่อส ารวจ 
และประเมินความ
เส่ียงกลุ่มอาชีพ
เป้าหมายโดยใช้
กระบวนการ JSA 

-ลงพืน้ทีส่ ารวจกลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบ
ประเมนิความปลอดภยัในขัน้ตอนการ
ท างาน JSA  

กลุ่มเกษตรกร 1.มขีอ้มลูและพฤตกิรรมการ
ท างาน และสิง่แวดลอ้มจาก
การท างาน ในระดบักลุ่ม 

4. เวทีคืนข้อมูลและ
จัด ท า แ ผน จัด ก า ร
ค ว า ม เ ส่ี ย ง แ ล ะ
นวตักรรมชุมชนฯ  

1 .  คณะท า ง าน  ประมวลผลข้อมูล
สถานการณ์ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้
จดัเกบ็โดย อสอช. 
2. น าเสนอขอ้มลูใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
และเตมิขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพ
ความปลอดภยัในการท างาน  
3. ประเมนิและเลอืกประเดน็ความเสีย่ง
เพื่อจดัท าแผนจดัการความเสีย่งโดย 
อสอช.กบักลุ่มเป้าหมาย  
4. อสอช.จดัท าแผนในการตดิตามเยีย่ม
บา้นเพื่อใหค้ าปรกึษา และขอ้เสนอแนะ
ต่อการปฏบิตักิารตามแผน 

กลุ่มอาชพี
เป้าหมาย 
อสอช. 
คณะท างาน 

1. ไดแ้ผนการจดัการความ
เสีย่งดา้นสขุภาพและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการ
ท างาน 
2. ไดแ้ผนการตดิตามเยีย่ม
บา้นกลุ่มเป้าหมาทีม่คีวาม
เสีย่งของ อสอช. 

5. จดัท าแผนงาน/
โครงการในการจดัการ
ความเส่ียงในการ
ประกอบอาชีพของ
แรงงานนอกระบบทัง้
รายบุคคลและกลุ่ม 

-น าขอ้มลูจาก JSA จดัท าแผนบรหิาร
ความเสีย่ง 
-จดัท าแผนงาน/โครงการในการจดัการ
ความเสีย่งเสนอขอรบัการสนบัสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัพืน้ที่
เทศบาลต าบลนาชะองั 

คณะท างาน อสอช. แผนงาน/โครงการจดัการความ
เสีย่งในการประกอบอาชพีทัง้
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม
ไดร้บัการพจิารณาสนบัสนุน
งบประมาณ 

6. ติดตามการปฏิบติั
ตามแผนจดัการความ
เส่ียงและพฒันา
นวตักรรมชุมชนเพื่อ
ลดความเส่ียงให้กบั
กลุ่มอาชีพ 

1. การเยี่ยมบ้านสมาชิกกลุ่มที่พบว่ามี
ความเสีย่งของ อสอช.  
2. สนับสนุนการจดัท านวตักรรมเพื่อลด
ความเสีย่ง 

สมาชกิกลุ่มอาชพีที่
มคีวามเสีย่ง  
 

1. ผลการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมดา้นสขุภาพและ
สิง่แวดลอ้มจากการท างาน 
2. ผลการประเมนิระดบั
ศกัยภาพ อสอช. อย่างน้อย 3-
5 คน สามารถเป็นกลไกการ
สรา้งความตระหนกัรูด้า้น
สขุภาพการท างาน 
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กิจกรรม ขัน้ตอนวิธีการท างาน กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต 

7. การติดตาม
ประเมินผลการจดัตัง้
ศนูยส์รา้งเสริม
อนามยัและ
ส่ิงแวดล้อมเทศบาล
ต าบลนาชะองั   

1. สรุปความกา้วหน้าการด าเนินงานตาม
แผนการจดัตัง้ศนูยฯ์   
2. พจิารณาศกัยภาพ และขอ้จ ากดัของ
กลไก และรปูแบบการขบัเคลื่อนงานอาชี
วอนามยัและแรงงานนอกระบบที่
ประชาชนหรอืผูส้นใจสามารถเขา้มา
เรยีนรูไ้ด ้
3. แผนหรอืแนวทางการปรบัปรงุและ
พฒันาศนูย ์ฯ เพื่อใหม้คีวามพรอ้มในการ
ใหบ้รกิาร 

คณะท างาน 
ผูแ้ทน อปท. 
ผูแ้ทน อสอช. 

1. รายงานความกา้วหน้าการ
จดัตัง้ศนูยส์รา้งเสรมิอนามยั
และสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบล
นาชะองั 
2. ผลการประเมินศักยภาพ
ของกลไกคณะท างานพืน้ที ่
 

8.เวทีสรปุบทเรียน
กระบวนด าเนินงาน
การส่งเสริมป้องกนั
โรคท่ีเกิดจากการ
ท างาน 

1.คณะท างานจดัท าขอ้มลูผลการ
ด าเนินงานทัง้ดา้นการพฒันา อสอช. การ
จดัท าฐานขอ้มลู นวตักรรมการจดัการ
ความเสีย่งฯ ศนูยส์รา้งเสรมิอนามยัและ
สิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลนาชะองั   
2. จดัประชุมสรุปบทเรยีนร่วมกบั อสอช. 
และตวัแทนแรงงานนอกระบบ
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน  
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการ 
จ านวน11 ท่าน 
ตวัแทนกลุ่ม
อาชพีๆละ 5 คน 
รวม 15 คน 

-รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน  
- รายงานบทเรยีนการพฒันา
พืน้ทีต่น้แบบการบรูณาการ
พฒันาคุณภาพชวีติของ
แรงงานนอกระบบ ต.นาชะองั 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

1) กลุ่มอาสาสมคัรอาชีวอนามยัเกดิการจดัตัง้กลุ่มอาสาสมคัรอาชวีอนามยั ต าบลนาชะองัอ าเภอเมอืงจงัหวดั
ชุมพรจ านวน 20 คน ที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยเชิงรุก สามารถน าความรู้และทักษะที่รับไปใช้                        
ในการวเิคราะหค์วามเสีย่งจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

2) ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบลนาชะองัเป็นนวตักรรมชุมชนที่จ ัดตัง้โดยการ
ผลักดันของเทศบาลต าบลนาชะอังโดยมีอาสาสมัครอาชีวอนามัยเป็นฟันเฟืองส าคัญช่วยในการขับเคลื่อนงาน                        
การสง่เสรมิสขุภาพการป้องกนัโรคทีเ่กดิจากการท างานของกลุ่มแรงงานนอกระบบทีป่ระกอบอาชพีดา้นเกษตรกรรม 

3) ฐานข้อมูลความเส่ียงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากการส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลกลุ่มอาชพี
เกษตรกรรมต าบลนาชะอังอ าเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย                          
และบนัทกึขอ้มลูเพื่อประมวลผลในฐานขอ้มลูแรงงานนอกระบบ ผ่านเวบ็ไซต ์https://iw.in.th 

https://iw.in.th/
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บทเรียน/ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปพฒันาหรอืขยาย/ปรบัใช้ต่อเน่ือง  
1. ศนูยส์รา้งเสริมอนามยัและส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 

1) อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมคีวามรู้และทกัษะเกี่ยวกบัอาชวีอนามยัเชงิรุก และสามารถ
จดัตัง้เป็นอาสาสมคัรอาชวีอนามยั เป็นกลไกที่ท าให้การด าเนินงานโครงการประสบความส าเรจ็ เนื่องจากเป็นกลุ่ม
อาสาสมคัรทีม่จีติอาสา มพีืน้ฐานความรูแ้ละทกัษะในการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในชุมชน และมปีระสบการณ์ใน
การปฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2) บุคลากรจากเทศบาลต าบลนาชะองัที่เป็นเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบดูแลงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
โดยตรง เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กองทุนมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มแรงงาน                 
นอกระบบและส่งผลใหโ้ครงการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีเกษตรกรรมต าบลนาชะองัไดร้บั
การอนุมตั ิ

3) บทบาทของกลไกคณะท างานระดับเขต ในการผลักดันให้เกิดแผนงานแรงงานนอกระบบ                         
และการสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนสุขภาพประเด็นแรงงานนอกระบบในกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับพื้นที่                
ของจงัหวดัชุมพร เป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสรมิใหก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลนาชะองัจดัท าโครงการเกีย่วกบั
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานนอกระบบและเกิดการจัดตัง้ศูนย์สร้าง เสริมสุขภาพ                                
และสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลนาชะองัใหเ้ป็นแหล่งขอ้มลูและศนูยก์ารเรยีนรูข้องคนในพืน้ทีใ่นทีส่ดุ 

4) บทบาทของกลไกคณะท างานระดับ
พืน้ที ่ในการพฒันาศกัยภาพผู้เสนอโครงการขอรบัทุน
และคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลนา
ชะองั ใหจ้ดัท าแผนและพฒันาโครงการส่งเสรมิสุขภาพ
และป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ท าให้
คณะกรรมการกองทุนและผูเ้สนอโครงการมคีวามเขา้ใจ
กรอบคิดในด้านอาชวีอนามยัและการส่งเสรมิสุขภาพ
และป้องกนัโรคในกลุ่มแรงงานนอกระบบมากขึน้ ส่งผล
ให้เกดิแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพและผ่านการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานจาก
กองทุนแม้ต่อมาจะไม่ได้ด าเนินโครงการด้วยเหตุผลการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังได้มีการขบัเคลื่อนงาน               
โดยอาศยักลไกของศนูยส์รา้งเสรมิสขุภาพและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลนาชะองั 

 

 ศนูยเ์รียนรูเ้พื่อการจดัการความเส่ียงจากการประกอบอาชีพแรงงานนอกระบบ 
ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

 
 

บริบท 
 ปัจจุบัน  แรงงานนอกระบบประสบปัญหาหลายประการ ได้แก่  สถานภาพของแรงงานที่ ไม่ชัดเจน                         
สภาพการประกอบอาชพีทีไ่ม่มเีสถยีรภาพ สภาพแวดลอ้มในการประกอบอาชพีทีไ่ม่เหมาะสม การไม่ไดร้บัสวสัดกิารและการ
คุ้มครองแรงงาน ขาดการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ และขาดข้อมูลด้านข่าวสารสุขภาพอย่างเพียงพอ 
นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบยงัประสบปัญหาสุขภาพและสภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภยั เนื่องจากขาดความรู ้ความ
เขา้ใจเรื่องอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการประกอบอาชีพ รวมทัง้มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่
ปลอดภยั จงึท าให้แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ต้องเผชญิกบัปัญหาด้านสุขภาพ และความเสีย่งจากอุบตัิเหตุใ นการ
ประกอบอาชพี ความรู้จงึเป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรบัแรงงานนอกระบบเป็นอย่างมากหากแรงงานนอกระบบได้รบัขอ้มูล
  ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ โดยช่องทางและวธิกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม จะก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างมากต่อการเรยีนรูข้อง    

แรงงานนอกระบบเพื่อน าไปสูก่ารลดความเสีย่งจากการประกอบอาชพี   
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 ในปี 2562-2563 คณะบุคคลสรา้งสรรคพ์ลงัเครอืข่ายสุขภาวะภาคใต้ ไดเ้สนอโครงการบูรณาการขบัเคลื่อน
งานสรา้งเสรมิสขุภาวะแรงงานนอกระบบสูก่ารด าเนินงานในระดบัพืน้ที ่ผ่านการสานพลงัการประกอบอาชพีร่วมกนัของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา                       
และหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที ่โดยกลไกคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ กลไกกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกลไกสุขภาพภายใต้การด าเนินงานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ                    
สร้างเสริมสุขภาพ มีเป้าหมาย 2 ประเด็นหลัก คือ 1) พัฒนาศักยภาพทีมกลไกคณะท างานพี่เลี้ยง อาสาสมัคร                      
อาชีวอนามยั ในการขบัเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดบัพื้นที่ และ 2) การน าร่องพื้นที่ด าเนินงานสร้างเสรมิ              
สุขภาวะแรงงานนอกระบบในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่น โดยโครงการดงักล่าวจะเป็นการเสรมิพลงั                 
การประกอบอาชพีร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

พืน้ทีต่ าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เป็นหนึ่งพืน้ทีน่ าร่องในการด าเนินงานสรา้งเสรมิสุขภาวะแรงงาน
นอกระบบในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่ โดยไดด้ าเนินการโครงการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนั
โรคจากการประกอบอาชพีท าสวนยางพารา ต าบลแค ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจากกองทุนหลกัประกนัสขุภาพต าบล
แค จากผลการด าเนินงานโครงการดงักล่าว พบว่า โครงการสามารถท าใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรอาชวีอนา
มยัทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัอาชวีอนามยัเชงิรุก เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อลดความเสีย่งจากการประกอบ
อาชพีท าสวนยางพารา นอกจากนี้ยงัมกีารพฒันานวตักรรมศนูยเ์รยีนรูเ้พื่อการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพี
ของแรงงานนอกระบบ สามารถเป็นตน้แบบการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอก
ระบบใหแ้ก่พืน้ทีอ่ื่นได ้ดงันัน้ การสรุปบทเรยีน สงัเคราะหค์วามรู ้และเสนอแนวทางการพฒันานวตักรรมศูนยเ์รยีนรู้
เพื่อการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบจงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ 

 

วตัถปุระสงค ์
  1. เพื่อสรุปบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการความเสี่ยง                    
จากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 
  2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมศูนย์เรียนรู้การจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ                      
ของแรงงานนอกระบบ 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการและพฒันาแผนปฏบิตังิานของศนูยเ์รยีนรูเ้พื่อการจดัการความเสีย่ง               

จากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 
2. การพฒันาหลกัสตูรอาชวีอนามยัเชงิรุกและการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงาน             

นอกระบบ 
3. การพฒันาศกัยภาพวทิยากรอาสาสมคัรหลกัสตูรอาชวีอนามยัเชงิรุกและการจดัการความเสีย่งจากการ

ประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 
4. การพฒันาสือ่ประกอบการเรยีนรูห้ลกัสตูรอาชวีอนามยัเชงิรุกและการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพี

ของแรงงานนอกระบบ 
1) กระบวนการสรา้งความร่วมมอื  
2) กะบวนการการสือ่สาร 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการศนูยเ์รียนรู้เพื่อการจดัการความเส่ียงจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ                

มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยเชิงรุกและการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของแรงงาน                     
นอกระบบ สามารถน าความรู้และทกัษะที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจดัการศูนย์เรียนรู้ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์                   
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ของศนูย ์สามารถด าเนินการใหแ้รงงานนอกระบบเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุทัง้ทีบ่า้น ในชุมชนหรอืหน่วยบรกิารไดอ้ย่าง
ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  และสามารถจัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง                      
จาก การประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 

โครงสรา้งคณะกรรมการศนูยเ์รียนรูก้ารจดัการความเส่ียงฯ ประกอบดว้ย 
1) คณะกรรมการทีป่รกึษา  

  (1) นกัวชิาการจากสถาบนัการศกึษา/มหาวทิยาลยั 
(2) นกัวชิาการจากศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอจะนะ 

2) คณะกรรมการด าเนินงาน 
   (1) นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแค     ประธานกรรมการ 
   (2) ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล   ประธาน 

(3) ผูแ้ทนอาสาสมคัรอาชวีอนามยัต าบลแค จ านวน 2 คน  กรรมการ 
  (4) ผูน้ าชุมชนหรอืผูแ้ทนหมู่บา้น จ านวน 5 คน   กรรมการ 
  (5) ผูแ้ทนศนูยเ์รยีนรูชุ้มชนภายในต าบล จ านวน 3 ท่าน   กรรมการ 

(6) ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นต าบลแค   กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทคณะกรรมการศนูยเ์รียนรูก้ารจดัการความเส่ียงฯ 

1. บรหิารจดัการศนูยเ์รยีนรูก้ารจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ  
2. ด าเนินการให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงบริการสาธารณสุขทัง้ที่บ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้        

อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 
3. จดัท าขอ้มูลและแผนด าเนินงานที่เกี่ยวกบัการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงาน

นอกระบบ 
4. จดัท าสรุปผลการด าเนินงานเพื่อรายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

 

2. หลกัสูตรอาชีวอนามยัเชิงรุกและการจดัการความเส่ียงจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอก
ระบบ เพื่อน าไปใช้ในการอบรมเชงิปฏบิตัิการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชพีของ
แรงงานนอกระบบ เป็นหลกัสูตรทีเ่น้นการฝึกปฏบิตั ิมเีนื้อหาเกีย่วกบัการท าความเขา้ใจการส่งเสรมิสุขภาพแรงงาน                   
นอกระบบในชุมชน การฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหอ์าการเจบ็ป่วยและความเสีย่งทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี วเิคราะห์
ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุของอาการเจบ็ป่วยและความเสีย่งทีเ่กดิจากการประกอบอาชพี สงัเคราะหข์อ้มูลเพื่อก าหนดวธิกีาร
จัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และการก าหนดข้อตกลง มาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ                  
และลดความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 

3. วิทยากรอาสาสมคัรหลกัสูตรอาชีวอนามยัเชิงรกุและการจดัการความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ               
ของแรงงานนอกระบบ สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและออกแบบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และสามารถ               
น าความรู้และทักษะที่ได้รับน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ                      
ของแรงงานนอกระบบ  เช่น การสอนกายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ “3 นาที 4 ท่า แก้ปัญหาปวดเมื่อย”                      
โดยการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ 
 

 
   

 
 

 

การฝึกปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ                                         

“3 นาที 4 ท่า แก้ปัญหาปวดเมื่อย” 

 

 

อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน (อสอช.) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความเสีย่ง 
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4. ส่ือประกอบการเรียนรู้หลกัสูตรอาชีวอนามยัเชิงรกุและการจดัการความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ
ของแรงงานนอกระบบ เช่น ป้ายไวนิลใหค้วามรู ้แผ่นพบั และคลปิวดิโีอ สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถงึ 
ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรอาชีวอนามัยเชิงรุกและการจัดการ                     
ความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ 
 

บทเรียน/ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปพฒันาหรอืขยาย/ปรบัใช้ต่อเน่ือง  
บทเรียนท่ีได้เรียนรู ้

1) การสร้างความตระหนักรู้ต่อความเสีย่งที่เกิด
จากการประกอบอาชีพ เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยให้แรงงานนอก
ระบบ ตดัสนิใจเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรอาชวีอนามยัและร่วมเป็น
อาสาสมัครของศูนย์เรียนรู้เพื่อการจดัการความเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ  

2) การเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนยเ์รยีนรูเ้พื่อ
การจดัการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอก
ระบบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแค ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลแค อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น อาสาสมคัรอาชวีอนามยัต าบลแค และผูน้ า
ชุมชน ส่งผลให้การด าเนินงานของศูนย์มีประสิทธิภาพ เนื่ องจากเป็นการท างานร่วมกันของผู้น าองค์กร                       
ทีม่บีทบาทในการก าหนดแผนและนโยบายกบัผูป้ฏบิตักิารในระดบัพืน้ทีท่ีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างใกลช้ดิ
และทัว่ถงึ 

3) การสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้หลายภาคส่วนเห็นความส าคัญของประเด็นการป้องกัน               
และลดความเสีย่งในการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ อาท ิสนับสนุนใหก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพืน้ที่
จ ัดท าแผนสุขภาพประเด็นแรงงานนอกระบบ มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดโครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้                   
เพื่อการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอก 

 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอส าหรบัการจดัตัง้ศนูยเ์รียนรูเ้พื่อการจดัการความเส่ียงฯ  

1. การจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ                       
ควรก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้น าองค์กรที่มีบทบาทในการก าหนดแผนและนโยบาย                        
กบัผู้ปฏิบตัิการในระดบัพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดและทัว่ถึง เช่น นายกองค์การบริหาร                  
สว่นต าบล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล ผูแ้ทนอาสาสมคัรอาชวีอนามยั ผูน้ าชุมชนหรอืผูแ้ทนหมูบ่า้น  
ผูแ้ทนศนูยเ์รยีนรูชุ้มชนภายในต าบล อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น เป็นตน้  

2. การขบัเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพื่อการจดัการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ                  
ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควรแต่งตัง้อาสาสมคัรอาชีวอนามยัในชุมชนหรืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้นเป็นอาสาสมคัรประจ าศนูยเ์รยีนรูเ้พื่อการจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ควรประสานความร่วมมอืกบั
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ                      
ของแรงงานนอกระบบใหค้รอบคลุมทุกต าบล เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนงานด้านการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนั
โรคจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบในชุมชน 
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2. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจ าต าบล ควรประสานความร่วมมอื   ใน
การจดัท าแผนสุขภาพประเดน็แรงงานนอกระบบ และจดัท าแผนการจดัตัง้และแผนการด าเนินงานของศูนยเ์รยีนรูเ้พื่อ
การจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบ และให้การสนับสนุนดา้นวชิาการ บุคลากร และ
งบประมาณ เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนงานดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอก
ระบบในชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบเกิด                   
ความต่อเนื่องและมคีวามยัง่ยนื 

การประเมินกระบวนการพฒันานวตักรรมชุมชนเพื่อลดความเส่ียง 
  

             การประเมนิกระบวนการพฒันานวตักรรมชุมชนเพื่อลดความเสีย่ง โดยการมสี่วนร่วมของผูน้ า สมาชกิกลุ่ม
อาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง พิจารณาออกแบบการพฒันาต่อยอดจากต้นทุนที่มอียู่เดมิ เกิดจากการใช้ความรู้         
และความคิดสร้างสรรค์ที่มปีระโยชน์เพื่อการลดความความเสี่ยง ลดความเหลื่อมล ้าและลดช่องว่าง ในการเข้าถึง        
สทิธแิละบรกิารดา้นสุขภาพ โดยใชแ้นวทางการประเมนิกระบวนการพฒันาต้นทุนการท างานเพื่อพฒันาสู่องคค์วามรู้
และนวตักรรม 5 ระดบัดงันี้ 

 ระดบั 5 สามารถขยายผล/บรูณาการหรอืถ่ายทอดองคค์วามรูห้รอืนวตักรรมสูภ่ายนอกองคก์รได้ 

 ระดบั 4 มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหผ์ล การน าไปใชว้่าตอบโจทยห์รอืเป้าหมายทีค่าดหวงัจรงิหรอืไม่ และปรบัปรุง
แนวทางการปฏบิตังิานได ้

 ระดบั 3 มกีารด าเนินงาน และร่องรอยหรอืหลกัฐานการน ามาปฏบิัต ิเพื่อพฒันาใหไ้ดต้ามกรอบคดิ หลกัการและ
มาตรฐานของ “องคค์วามรู”้ หรอื “นวตักรรม” ทีเ่ป็นเป้าหมายหรอืภาพตรงกนั 

 ระดับ 2 มีแนวทางการปฏิบัติที่สามารถน าไปพัฒนากระบวนการท างานต่อเนื่ องได้ ทัง้ในส่วนที่เสริม                             
และอุดช่องว่างขอ้จ ากดั 

 ระดบั 1 รูแ้ละเขา้ใจ มแีนวทางการปฏบิตั ิแต่ยงัไม่มกีารจดัระบบผลการท างานทีเ่ป็นรปูธรรมสบืคน้ได้ 
 

จากการพจิารณาตามแนวทางการประเมนิกระบวนการพฒันานวตักรรมทีอ่ยู่ในระดบั 2 จ านวน 1 นวตักรรม 
ระดบั 3 จ านวน 5 นวตักรรม และ ระดบั 4 จ านวน 4 นวตักรรม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

นวตกรรม 
การประเมนิ /ระดบั 

1 2 3 4 5 
1. แปลงปลูกผกัลอยฟ้า บา้นคา้งค าปัน ต าบลแม่พุง อ าเภอวงัชิน้     จงัหวดัแพร ่      
2. อุปกรณบ์งับรเิวณมอเตอรป้์องกนัเครือ่งกระแทกมือ กลุ่มอุตสาหกรรมไมต้ะเกยีบ ต าบลถ า้

ฉลอง อ าเภอเมอืง จงัหงดัอุตรดติถ ์

     

3. อุปกรณท์อเสือ่กก อ าเภอเมอืง จงัหวดัตาก        
4. การปรบัใชผ้า้ยนีสจ์ากกางเกงยนีสท์ีไ่ม่ใชแ้ลว้ น ามาวางบนหนา้ขาของผูท้ีท่ าหนา้ทีผ่่าและ

ขดัตน้คลุม้ ต าบลนาทอน อ าเภอทุง้หวา้ จงัหวดัสตูล 

     

5. เคร ือ่งมอืทีส่มาชกิกลุ่มน ามาดดัแปลงชว่ยในการท าเสน้ตน้คลุม้ ต าบลนาทอน อ าเภอทุง้หวา้ 

จงัหวดัสตูล 

     

6. การออกแบบแท่นจบัตวัแบบก่อนขึน้รูปชิน้งานซึง่สามารถจบัตวัแบบหมุนได ้360  องศา 

ต าบลนาทอน อ าเภอทุง้หวา้ จงัหวดัสตูล 

     

7. ศูนยส์รา้งเสรมิอนามยัและสิง่แวดลอ้มเทศบาลต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร       
8. ศูนยเ์รยีนรูเ้พือ่การจดัการความเสีย่งจากการประกอบอาชพีของแรงงานนอกระบบต าบลแค 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

     

9. การบรหิารรา่งกายเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพจากการท างานกลุม่อาชพีสานผกัตบชวา ต าบลบาง

ขดุ อ าเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท 

     

10. กายบริหารยืดเหยียดกลา้มเนื้อ “3 นาที 4 ท่า แกปั้ญหาปวดเมื่อย” กลุ่ม
เกษตรกรสวนยางพารา ต าบลแค อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
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ชุดความรู้ : นวตกรรมชุมชนเพ่ือลดความเส่ียงจากการประกอบอาชีพ 

  กองบรรณาธิการ  
  เรยีบเรยีง และประมวลภาพรวม      : อรพนิ   วมิลภษูติ    

  ประสานงานและรวบรวม ขอ้มลู       : วรกมล   ไชยกนั 

                                                  พชัรนิทร ์ ศรวีลิยั 

        ยุคนธร    พรมหมเดช 

  อ านวยการ   :   ระววีรรณ  ไชยกนั 
 

  ผู้สนับสนุน  :  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ  
                    สสส. 
 
  องคก์รรบัผิดชอบ :  โครงการพฒันาศกัยภาพกลไกและนโยบาย 
                                      การสง่เสรมิป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีโดยฐาน  
                                      ภายใต้ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน  

 

 วนั  /เดือน / ปี  :  20  กุมภาพนัธ ์ 2564    
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 สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (SADA) 

โครงการเชียงใหม่วิวเพลส 2 อาคาร B-04 หมู่ที่ 1 ถนนมหิดล 

ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

โทรศัพท์/โทรสาร : 053 200 208 

E-mail : sadathai.org@gmail.com 

Website : www.sadathailand.org 

Facebook :sadathailand 


