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บทนำ�
แรงงานนอกระบบ หมายถึงกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระทีม่ สี ว่ นสำ�คัญในการสร้างเศรษฐกิจ
ไม่นอ้ ยไปกว่าแรงงานในระบบ และมีโอกาสจะขยายจำ�นวนเพิม่ มากขึน้ ในยุคเศรษฐกิจทุนนิยมและ
1
การเข้าสู่ยุคประชาคมอาเซียน ปัจจุบันมีกำ�ลังถึง 22.1 ล้านคน ที่กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย และประกอบอาชีพทั้งในภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคบริการ ลักษณะการ
ประกอบอาชีพจะมีหลายรูปแบบ ได้แก่ (1) ระบบครอบครัวทีไ่ ม่มลี กู จ้างหรือถ้ามี ก็จะไม่ได้รบั การ
คุม้ ครองจากการประกันสังคม เช่น การทอผ้า การปลูกพืช การเลีย้ งสัตว์ การขายอาหาร เป็นต้น
(2) รูปแบบของผู้รับงานมาทำ�ที่บ้าน โดยการรับจ้างการผลิตหรือประกอบส่วนของผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยและรับจากบริษัทหรือโรงงานในรูปแบบของการรับเหมาช่วง เช่น
การเย็บเสื้อผ้า การทำ�กระเป๋าผ้า การทำ�แหอวน ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น และ (3) การรับจ้าง
ในภาคการบริการ ได้แก่ ค้าขายของปลีกของส่ง การประกอบอาหาร รถรับจ้างสาธารณะ รับจ้าง
งานก่อสร้างรายวัน หรือการบริการอื่นๆ เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น
การคุ้ ม ครองทางสั ง คมของประเทศไทยค่ อ นข้ า งมี ข้ อ จำ � กั ด เรื่ อ งความครอบคลุ ม และ
ประสิทธิภาพ การเข้าถึงสิทธิและบริการโดยเฉพาะในกลุม่ คนทีม่ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
นอกระบบที่มีข้อจำ�กัดและมีความเหลื่อมล้ำ�ในการเข้าถึงบริการที่สอดคล้องกับบริบทและปัญหา
ที่มีความเฉพาะ ทั้งด้านรายได้ สุขภาพ และสวัสดิการสังคม และควรได้รับการพิจารณาเร่งด่วน
เพื่อการขยายความคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทั้งที่เป็นทางการ
เช่น ระบบประกันสังคมที่เอื้อและตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนวัยทำ�งาน
และไม่เป็นทางการโดยฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน ซึง่ เป็นกลไกสำ�คัญทีใ่ กลช้ ดิ กับ
แรงงานนอกระบบ
การป้ อ งกั น หรื อ จั ด การความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการประกอบอาชี พ ของกลุ่ ม แรงงาน
นอกระบบ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำ�งาน จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการบูรณาการการทำ�งานที่
พิจารณาถึงการปรับปรุง/ปรับเปลีย่ น หรือการจัดการความเสี่ยงร่วมกันกับแรงงานนอกระบบ เพือ่
ให้ได้แนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาทีด่ ี เหมาะสมและสามารถนำ�ไปขยายผลในกลุม่ อาชีพอืน่ ต่อไป
การดำ�เนินงานในระยะแรก ได้พิจารณากลุ่มอาชีพที่มีผู้ ใช้แรงงานจำ�นวนมากกระจายในทุก
พื้นที่และมีความเสี่ยงสูง จำ�นวน 5 กลุ่มอาชีพมาดำ�เนินการเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรค ประกอบ
ด้วย กลุม่ อาชีพเกษตร (เพาะปลูก) กลุม่ อุตสาหกรรมในครัวเรือน (แกะสลักหิน และตัดเย็บผ้าและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า) กลุ่มเก็บและคัดแยกขยะ (ขยะทั่วไป ขยะอิเล็กทรอนิกส์) และอาจจะพิจารณา
1
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เพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม อาชี พ ที่ มี ค วามเสี่ ย งอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ไ ด้ โ ดยใช้ ห ลั ก การและ
กระบวนการดำ�เนินงานทีเ่ น้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน ที่นำ�ไปสู่การพึ่งตนเองเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพต่อไป
เอกสารคู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับ
การดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบเล่มนี้ ได้น�ำ เสนอเนือ้ หาทีส่ �ำ คัญ 4 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1 :
กฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลสุขภาพกลุม่ แรงงานนอกระบบ ส่วนที่ 2 : การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพกลุม่ แรงงานนอกระบบ ส่วนที่ 3 : กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิน่ กับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุม่ แรงงานนอกระบบ และ ส่วนที่ 4 :
ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ คณะผูจ้ ดั ทำ�มุง่ หวังว่าจะเป็นคูม่ อื สำ�หรับคณะกรรมการกองทุนฯ และ
ภาคีที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพิจารณากำ�หนดแนวทางการพัฒนา สนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการจัดกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับแรงงานนอกระบบเพื่อ
ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป และ ถ้ามีข้อเสนอแนะประการใด คณะผู้จัดทำ�ขอน้อมรับข้อเสนอ
แนะทุกประการ เพื่อนำ�มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ ไขให้ดียิ่งขึ้นและจะนำ�สาระสำ�คัญของคู่มือฉบับนี้
ไปผนวกร่วมกับคูม่ อื กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ ทีก่ �ำ ลังอยูใ่ นกระบวนการ
พัฒนาปรับปรุงโดยสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

กฎหมายและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ

1

แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
จะยึดกรอบคิดตามแนวทาง “กฎบัตรออตาวาร์
ชาร์เตอร์” ที่ให้ความสำ�คัญกับการลดเงื่อนไขทางด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ประกอบด้วย 1) การมีนโยบาย ที่สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) 2) การปรับสภาพแวดล้อม
(Create Supportive Environments) 3) การสร้างความเข้มแข็ง ในการขับเคลือ่ น
งานให้ กั บ กลุ่ ม แรงงานและชุ ม ชน (Strengthen Community Actions) 
4) พัฒนาศักยภาพของกลุม่ แรงงานนอกระบบ (Develop Personal Skills)
และ 5) การปรับแนวคิดและรูปแบบการจัดบริการสุขภาพให้เอื้อต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ (Reorient Health Services) โดยเน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สอดคล้องกับข้อเสนอขององค์การ
อนามัยโลก ทีไ่ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อประเทศสมาชิกในการพัฒนางาน
ด้านสุขภาพโดยเน้นจัดการทีป่ จั จัยทางสังคมทีเ่ ป็นต้นเหตุของการ
เจ็บป่วย (Social Determinants of health : SDH) การ
ทำ�งานเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ทมี่ ที งั้
ความเสีย่ งและสภาพการทำ�งานทีไ่ ม่เหมาะสม จึงเป็นปัจจัย
สำ�คัญทีม่ สี ง่ ผลกระทบสูงต่อสุขภาพของกลุม่ แรงงานทุกกลุม่

ระบบบริการสุขภาพหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค
ยังมีขอ้ จำ�กัดในการขยายความคลอบคลุมสิทธิดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน เนือ่ งจากแรงงานนอกระบบมีความหลายหลายทัง้ ลักษณะกลุม่ เป้าหมาย บริบทพืน้ ที่
ซึง่ มีทงั้ ในชนบทและเมือง มีการปรับเปลีย่ นอาชีพบ่อยๆ เป็นต้น ประกอบกับนโยบายหรือกฎหมาย
ที่มีอยู่ ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ปัญหาด้านสุขภาพอันเนือ่ งมาจากความไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
เป็นเงือ่ นไขหลักหนึง่ ของการมีอาชีพและรายได้ทมี่ นั่ คง ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ แรงงานทัง้ ในระหว่าง
วัยทำ�งานและเมื่อเกษียณอายุการทำ�งาน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสำ�รวจของสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ ปี 2557 ตามแผนภูมิต่อไปนี้

14.1

19.8

6
17.2

62.7

39.5

15.1
25.1

อื่นๆ
ทำงานในที่สูง/ใตน้ำ/ใตดิน
เครื่องจักร เครื่องมือที่เปนอันตราย
ไดรับสารเคมีเปนพิษ

อื่นๆ
แสงสวางไมพอ
ฝุน ควัน กลิ่น
ทาทางในการทำงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
ปัจจุบนั มีพระราชบัญญัตแิ ละนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานนอกระบบ ที่ใช้เป็นแนวทางดำ�เนินงานสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดำ�เนินการ
เพือ่ ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหรือในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน มีจำ�นวน 4 พระราชบัญญัติ/นโยบาย โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

1. พระราชบัญญัตก
ิ �ำ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอำ�นาจ พ.ศ. ๒๕๔๒
และ พระราชบัญญัตก
ิ �ำ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอำ�นาจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
1
๒๕๔๙ ได้ก�ำ หนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่างๆ มีหน้าทีใ่ นการจัดระบบการบริการสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยกำ�หนดไว้ ในหมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) ว่า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่างๆ ดำ�เนินการเกีย่ วกับการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล อำ�นาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลดังกล่าว ล้วนเป็นภารกิจที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน หรือการสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมพืน้ ฐาน เพือ่ การป้องกันโรคติดต่อและ
ส่งเสริมการอนามัยสิง่ แวดล้อมของชุมชนท้องถิน่ นัน้ ๆ ขอบเขตการดำ�เนินกิจกรรมการบริหารจัดการ
งานสาธารณสุขมูลฐานตามอำ�นาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) การกำ�หนดทิศทางและนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขของตำ�บล
(2) การจัดทำ�แผนการบริหารสถานีอนามัย
(3) การคัดเลือกและดูแลอาสาสมัครสาธารณสุข
(4) การจัดการงบประมาณ
(5) การจัดทำ�ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
2

2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

วิสยั ทัศน์ : แรงงานนอกระบบได้รบั การคุม้ ครอง มีหลักประกันทางสังคม นำ�สูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
พันธกิจ : (1) ผลักดันให้เกิดการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาชีพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (2) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) พัฒนา
สมรรถนะและขยายโอกาสการมีงานทำ�  (4) เสริมสร้างแนวทางการเข้าถึงแหล่งงานและความยัง่ ยืน
ของอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ (5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย (6) พัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน สุขภาพความปลอดภัยในการทำ�งาน
เป้าประสงค์ : (1) แรงงานนอกระบบทุกกลุม่ อาชีพได้รบั การคุม้ ครองจากระบบประกันสังคม
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีความใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ที่แรงงานในระบบได้ (2) มี
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบภายใต้หลักมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า (Decent Work) (3) แรงงานนอกระบบมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของแรงงาน
นอกระบบและตลาดแรงงาน (4) แรงงานนอกระบบมีโอกาสเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเกีย่ วกับตลาดงาน
และแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ (5) มีกลไกการทำ�งานในลักษณะภาคีและเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลแรงงานนอกระบบ ชุมชน กลุม่ การเกษตร กลุม่ อาชีพ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้มี
ประสิทธิภาพ (6) ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงแรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสำ�คัญของสุขภาพ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน
1
2

web.krisdika.go.th/data/law
www.mol.go.th/.../PlanStrategy_Labour55-59Minister

กฎหมายและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ
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กลไกขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
3
นโยบาย และ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน ดังรายละเอียดคำ�สั่งและโครงสร้างการดำ�เนินงานในภาคผนวกที่ 4
3. พระราชบัญญัตค
ิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
4
ทำ�งาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มีเจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม กำ�กับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำ�ลัง
งานของชาติ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำ�งานสอดคล้องกับสภาวการณ์ ใน
ปัจจุบันที่มีการนําเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สารเคมีและสารเคมีอันตรายมาใช้ ใน
กระบวนการผลิตการก่อสร้างและบริการส่งผลกระทบต่อผู้ ใช้แรงงาน ในด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน และก่อให้เกิดอันตรายจากการทำ�งาน จนถึงแก่บาดเจ็บ
ทุพพลภาพ พิการ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทำ�งาน ซึ่งนับวันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และ
ทวีความรุนแรงขึ้น
5

4. พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองผูร้ บ
ั งานไปทำ�ทีบ
่ า้ น พุทธศักราช ๒๕๔๓ (มีผล

บังคับใช้ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2554) สาระสำ�คัญ ประกอบด้วย
1. ความหมายหรือนิยามศัพท์ ที่สำ�คัญที่ระบุไว้ ในกฎหมาย
“ผูร้ บั งานไปทำ�ทีบ่ า้ น” หมายถึง บุคคลหรือกลุม่ บุคคล ซึง่ ตกลงกับจ า้ งงานเพือ่ รับทำ�งาน
อันเป็นงานที่รับไปทำ�ที่บ้าน
“งานที่รับไปทําที่บ้าน” หมายความวา งานที่ผูจ้างงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบให
ผูรับงาน ไปทําที่บ้านเพื่อนําไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานหรืองาน
อื่นที่กําหนด ในกฎกระทรวง
“ผูจ า้ งงาน” หมายความวา ผูป ระกอบกิจการซึง่ ตกลงจ้างผูร บั งานไปทำ�ทีบ่ า้ นใหท าํ งาน
ที่รับไปทําที่บ้าน ไมวาตกลงมอบงานโดยตนเองหรือโดยผานตัวแทนหรือกระทําในลักษณะผูรับ
เหมาช่วง
“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากข้าราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค หรือ ส่วนท้องถิ่น ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

3
4
5
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

2. การตกลงการจ้างงาน ทางผูจ้างงานต้องจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทําที่บ้าน
ตามที่กฎหมายกำ�หนดเพื่อเป็นหลักฐานสำ�หรับการรับงานของผู้รับงานไปทําที่บ้านและพนักงาน
ตรวจแรงงาน
3. การคุ้มครองเรื่องค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน หากงานที่รับไปทําที่บ้านมี
ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหผูจ้างงานกําหนดคาตอบแทนไมน้อยกวา
อั ตราคา จ้า งตามกฎหมายวา ด้ว ยการคุ  ม ครองแรงงานตามที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด และต้ อง
ไมเปนการเลือกปฏิบัติ
4. การคุ้มครองเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทำ�งาน ได้แก่
4.1) ห้ามไม่ให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กอายุต�่ำ กว่า 15 ปีท�ำ งานทีม่ ลี กั ษณะทีอ่ าจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัย
4.2) ห้ามผู้จ้างงาน จ้างงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยหรือคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม หรือจัดหาหรือส่งมอบอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการทำ�งานที่อาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้รับงานไป ทำ�ที่บ้าน บุคคลในบ้าน ผู้มาติดต่อ รวมทั้งชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง
4.3) ผู้จ้างงานต้องแจ้งเตือนให้ผู้รับงานไปทำ�ที่บ้านทราบข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึน้ จากการใช้ว ตั ถุดบิ อุปกรณ์ และสิง่ อืน่ ทีใ่ ช้ ในการทำ�งานตลอดจนวิธกี ารในการป้องกันแก้ไ ข
อันตรายดังกล่าว
4.4) จัดให้มอี ปุ กรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยในการทำ�งานทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงานและ
เพียงพอแก่ผรู้ บั งานฯ โดยผูร้ บั งานไปทำ�ทีบ่ ้านต้องใช้อปุ กรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำ�งาน
ที่ผู้ว่าจ้างจัดให้
4.5) ให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำ�ศพ
ในกรณีที่ผูรับงานไปทำ�ที่บ้านประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือถึงแกความตายเนื่องจาก
การใช้ วัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ ในการทำ�งานที่ผู้จ้างงาน จัดหา หรือ สงมอบให้  หรือ
เนื่องจากผู้จ้างงาน ไมจัดให้ มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำ�งาน หรือกรณีอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทำ�งาน ณ สถานที่ทำ�งาน ทั้งนี้ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล คาฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
ค่าทำ�ศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
5. พ.ร.บ. เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงบประมาณและการทำ�กิจกรรม ได้แก่
6
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๕ ใน 2 มาตรา

ได้แก่

มาตรา ๔๗ : เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริม
กระบวนการมีสว่ นร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิน่
ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อให้
องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำ�เนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
6

อ้างถึงแล้วใน 3

กฎหมายและนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ
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พื้นที่ โดยให้ ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
มาตรา ๑๘ (๙) : สนับสนุนและกำ�หนดหลักเกณฑ์ ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินการแสวงหาผลกำ�ไร ดำ�เนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗

โดยการดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรือ่ งการจัดบริการสาธารณสุข ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 เอกสารแนบท้ายภาคผนวก 1
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การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ

2

การดำ�เนินงานส่งเสริมสุข
ภาพและป้ อ งกั น โรคจากการ
ประกอบอาชี พ เป็ น ความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย
กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และเครือข่าย (สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บล
สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย)
กระทรวงแรงงานและพัฒนาสังคม และเครือข่าย
แรงงานนอกระบบ ร่วมทั้งองค์กรภาคประชา
สั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
แรงงานนอกระบบ

1. เป้าหมาย
1.1 ระยะยาว แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ เข้าถึงบริการอาชีวอนามัยที่มีคุณภาพ
1.2 ระยะกลาง แรงงานนอกระบบทุกกลุม่ อาชีพ ทีม่ คี วามเสีย่ งทางสุขภาพ ได้รบ
ั บริการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำ�งาน
1.3 ระยะสั้น แรงงานนอกระบบกลุ่มเสี่ยงที่สำ�คัญ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแกะสลักหิน กลุ่ม
แท็กซี่ และคนเก็บขยะ และซาเล้ง กลุ่มตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ได้รับบริการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการทำ�งาน และพิจารณาเพิ่มกลุ่มอาชีพอื่นๆ ได้ ในพื้นที่
โดยเลือกอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งสูง หรือว่าเป็นอาชีพหลักของชุมชน หรือมีจ�ำ นวนมาก และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมถึงความสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด/ท้องถิ่นนั้นๆ
2. แนวทางการดำ�เนินงาน
การดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ จะนำ�ไปสู่เป้าหมาย
การลดความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของกลุม่ อาชีพต่างๆ ได้ความรู/้ ข้อมูลทีค่ วรรูห้ รือจำ�เป็น
เพื่อประกอบการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

อะไรคือสิ่งคุกคาม
อะไรคือความเสี่ยง

องคความรูเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ

วิธีจัดการสิ่งคุกคาม
หรือความเสี่ยง

รูปแบบการจัดบริการ
เพื่อการปองกันหรือลดความเสี่ยง

2.1 สิง
่ คุกคามหรือความเสีย
่ ง คือ สิง่ ทีส่ ามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ สิง่ คุกคาม

มีอยู่รอบตัวเราทุกคน ทั้งในที่ทำ�งานและในสิ่งแวดล้อม แบงออกไดเป็น 5 ประเภท คือ
1) ทางกายภาพ ไดแก เสียง ความร้อน รังสี แสง ความสั่นสะเทือน
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2) ทางเคมี อันตรายเกิดจากการสัมผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจอยูในรูปฝุ่นควัน
ไอระเหย ของเหลว และของแข็ง
3) ทางชีวภาพ ที่ทำ�ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อาจโดยการแพสารพิษ (toxins) หรือ
การติดเชื้อ ที่พบทั่วไป ไดแก เชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือสัตว์ แมลงมีพิษ
ต่างๆ
4) สิง่ คุกคามด้านการยศาสตร์ เช่น ทา ทางในการทำ�งานทีไ่ มถ กู ต้อง การทำ�งานด้วย
ท่าทางซ้ำ�ๆ เครื่องจักรที่ไมเหมาะสมกับสภาพคนทำ�งาน เป็นต้น
5) สิ่งคุกคามด้านจิตวิทยาสังคม อาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยทางตรงหรือทางออม
สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วขอ งกับสิ่งคุกคามด้า นนี้ คื อ ความรู  สึ ก ความคิ ด อารมณ์   ได แ ก  ภาวะเศรษฐกิ จ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความรูสึกไมมั่นคงและปลอดภัยในการทำ�งาน เป็นต้น
• สารฆาแมลง
• แมงกานีส
• ตะกั่ว และอื่นๆ
กายภาพ

สารเคมี

• ความรอน แสง เสียง
• แรงสั่นสะเทือน
• รังสี และอื่นๆ

สิ่งคุกคาม
• ทาทางในการทํางาน
• ความหนักเบาของงาน
• ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน
• อุปกรณการทํางาน ของมีคม
• อื่นๆ

การยศาสตร
และอุบัติเหตุ

ชีวภาพ
• แบคทีเรีย
• ไวรัส
• ปรสิต ฯลฯ

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
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2.2 วิธีการจัดการสิ่งคุกคามหรือความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
ที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ควบคุมที่แหล่งกำ�เนิด

เป็นวิธีการที่ดีในการแก้ ไขปัญหา เนื่องจาก เป็นการแก้ที่ต้นเหตุ
อย่างแท้จริง วิธีแก้ ไขที่สิ่งคุกคามจึงเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม
อย่างมากในการป้องกันโรคจากการทำ�งาน เช่น
(1) การไม่ใช้หรือกำ�จัดสิ่งคุกคามนั้นไปเลย
(2) ก ารใช้ สิ่ ง อื่ น ทดแทน โดยใช้ สิ่ ง ที่ มี โ อกาสก่ อ โรคน้ อ ยกว่ า
มาแทนที่ เช่น แร่ใยหิน ทำ�ให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอด จึงใช้
ใยสังเคราะห์ เป็นวัสดุทนไฟแทน
(3) การลดปริมาณ หรือลดความเข้มข้น (reduce) ของสิง่ คุกคาม
นั้นลง

การควบคุมที่ทางผ่าน

การป้องกันไม่ให้สิ่งคุกคามสัมผัสกับคนทำ�งาน หรือในบางกรณี
ก็เป็นการทำ�ให้สมั ผัสต่อสิง่ คุกคามน้อยลง โดยการแก้ไขทีท่ างผ่าน
ระหว่างแหล่งกำ�เนิดสิง่ คุกคามกับตัวคนทำ�งาน ตัวอย่างเช่น กรณี
ของเครื่องจักรที่มีเสียงดัง หากไม่สามารถทำ�ฝาครอบเครื่องจักร
ได้ดว้ ยข้อจำ�กัดบางประการ เช่น เครือ่ งจักรมีขนาดใหญ่มาก เรา
อาจแก้ ไขที่ทางผ่านแทน โดยการเพิ่มระยะห่างระหว่างคนกับ
เครื่องจักรหรือแยกห้องทำ�งานระหว่างคน กับเครื่องจักร

การป้องกันที่ตัวคน

การป้องกันไม่ให้สิ่งคุกคามเข้าสู่ร่างกายคนทำ�งาน โดยแก้ ไขที่
ตัวคน ซึง่ ก็ท�ำ ได้โดยการให้คนทำ�งานใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล
(personal protective equipment หรือ PPE)

2.3 แนวทางและขัน
้ ตอนการจัดบริการเพือ
่ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
จากการประกอบอาชีพ หรือ “จัดการบริการอาชีวนามัย” เชิงรุก/เชิงรับ สำ�หรับ
แรงงานนอกระบบ

การบริการด้านอาชีวอนามัย หมายถึง การจัดกิจกรรมงานอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและธำ�รงไว้ซง่ึ สุขภาพอนามัยทีด่ ที ง้ั ทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของผูป้ ระกอบอาชีพ รวมทัง้
การควบคุมป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากคนต้องสัมผัสกับสิง่ ทีเ่ ป็นพิษภัยจากการปฏิบตั งิ าน เช่น
สภาพของสิ่งแวดล้อ มที่ผิด ปกติ ความร้ อ น แสง เสี ยง การสั่ นสะเทื อ น ฝุ่ นละออง แก็ ส พิ ษ
ไอระเหยควันไอ เครื่องจักร เครื่องมือที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
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การจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน
สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของกิจกรรมได้ดังนี้
การจัดบริการเชิงรุก หมายถึง กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับ
แรงงานนอกระบบทีด่ �ำ เนินการในชุมชน เช่น การสำ�รวจข้อมูลกลุม่ แรงงาน การประเมินความเสีย่ ง
จากการทำ�งาน การอบรมให้ความรู้ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ฯลฯ ซึ่งสามารถดำ�เนิน
การได้โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบผ่านกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย
(อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน : อสอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข
การจัดบริการเชิงรับ หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับแรงงาน
นอกระบบที่ดำ�เนินการในที่ตั้งในหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น การซักประวัติและการคัดกรองโรค
จากการทำ�งาน การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น การจัดทำ�รายงานโรค หรือแม้แต่การฟืน้ ฟูสขุ ภาพ ปกติ
กิจกรรมนี้จะดำ�เนินการโดยบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
รูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัย เชิงรุก/เชิงรับ สำ�หรับแรงงานนอกระบบ
การจัดบริการเชิงรุก
เครื่องมือที่ใช :
แบบสํารวจและ
จัดทําทะเบียน
กลุมอาชีพ
เครื่องมือที่ใช :
แบบประเมิน
ความเสี่ยง
อยางงาย
เครื่องมือที่ใช :
แบบจัดทํา
แผนงาน/โครงการ

การจัดบริการเชิงรับ

จัดทําขอมูลความเสี่ยงจาก
ซักประวัติและ
การประกอบอาชีพและขึ้น
คัดกรองโรค
ทะเบียนแรงงานนอกระบบ
จากการทํางาน
การคนหาอันตราย
การใหการ
และประเมิน
รักษาพยาบาล
ความเสี่ยง
เบื้องตน
วางแผนการจัดการความ
เฝาระวัง สอบสวน
เสี่ยงของแตละกลุมอาชีพ
และจัดทํารายงาน
การจัดการและ
ฟนฟู สภาพ
แกปญหาความเสี่ยง
ใหคําแนะนํา
เครื่องมือที่ใช:
อบรมใหความรู
แนวทางและกิจกรรม (Package)
การติดตามและ
การสรางเสริมสุขภาพและ
ประเมินผล
ปองกันโรคจากการทํางาน

เครื่องมือที่ใช:
แนวทางการซักประวัติ
และคัดกรองโรคอยางงาย

เครื่องมือที่ใช:
แนวทางการใหรหัส
โรคจากการทํางาน

การดำ�เนินงานส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ในระยะเริ่มต้น ได้กำ�หนดกลุ่ม
เป้าหมายทีค่ วรพิจารณาให้ความสำ�คัญในเบือ้ งต้นใน 5 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ เกษตรกร กลุม่ แกะสลักหิน
กลุ่มแท็กซี่ และคนเก็บขยะและซาเล้ง กลุ่มตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่มีความเสี่ยงสูงและ
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
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มีจ�ำ นวนมาก เพือ่ พัฒนากระบวนการส่งเสริมป้องกันโรคทีม่ งุ่ เน้นการดูแลและจัดการความเสีย่ งด้วย
ตนเอง (Self Care) โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/วิธีการทำ�งาน ปรับสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำ�งานให้เอื้อต่อการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพ
ความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคามที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ
แยกตามกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ

ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ

1. เกษตรกร (เพาะปลูก)

การสัมผัสสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช วิธีการใช้การเก็บ
การทิ้ง สารเคมีที่ไม่ถูกต้องส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

2. แรงงานแกะสลักหิน

การสัมผัสฝุ่นหิน ท่าทางการทำ�งาน
อุปกรณ์/เครื่องมือ

3. ผู้ประกอบอาชีพเก็บ
คัดแยก และรีไซเคิลขยะ

เชื้อโรค กลิ่น แพ้สารเคมี ของมีคมบาดทิ่มแทง
โลหะหนัก เช่น ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว

4. กลุ่มอาชีพขับรถโดยสาร
สาธารณะ

วัณโรคและไข้หวัดใหญ่ คุณภาพอากาศในรถ
ท่าทางการทำ�งาน การกลั้นปัสสาวะ

5. ตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า

ฝุ่นฝ้าย/ภูมิแพ้ ท่าทางการทำ�งาน สภาพแวดล้อม
เช่น แสง อุปกรณ์ ไฟฟ้า

ทางการหายใจ

ทางผิวหนัง

ทางการกิน
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

กิจกรรมการให้บริการ

เกษตรกรเพราะปลูก

กลุ่มแกะสลักหิน

กลุ่มแท็กซี่

คนเก็บขยะและ
ซาเล้ง 1

คนเก็บขยะและซาเล้ง 2

ตัดเย็บผ้า/
ผลิตภัณฑ์จากผ้า

รูปแบบชุดสิทธิประโยชน์เพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคแยกตามความเสี่ยงของกลุ่มอาชีพ

1. สำ�รวจสภาพแวดล้อมและสภาพ
การทำ�งาน (เสี่ยงมาก/น้อยฯ)













2. ตรวจสภาพแวดล้อม การทำ�งาน
(ใช้อุปกรณ์)

-

-









3. คัดกรองความเสี่ยง
โดยใช้แบบสอบถาม













4. กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน
เพื่อลดความเสี่ยงหรือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม**













5. ตรวจร่างกายทั่วไป เช่น
วัดความผิดปกติ ผิวหนัง
ช่องท้อง ตา ฯลฯ













-



-





-

6. ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

ในรายที่จำ�เป็น เช่น สมรรถภาพ
การได้ยิน สมรรถภาพปอด ตรวจ
ปริมาณสารพิษในเลือด/ปัสสาวะฯ

**รูปแบบ/วิธีการลดความเสี่ยงแต่ละประเภทที่กำ�หนดในคู่มือฯ
• ขยะและซาเล้ง 1-ขยะทั่วไป 2-ขยะอิเลคทรอนิค • กิจกรรมที่ 5-6 จัดบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ

องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพหรือทางการสาธารณสุข
เรียกว่า “การจัดบริการอาชีวอนามัย” รายกลุ่มอาชีพหรือตามความเสี่ยง ศึกษาได้จากเอกสาร
ชุดความรูก้ ารจัดบริการอาชีวอนมัยสำ�หรับบุคคลากรสาธารณสุขและพนักงานส่วนท้องถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบ
งานสาธารณสุข สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
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กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มแรงงานนอกระบบ

3

บทบาทของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค กลุ่มแรงงานนอกระบบ
จากกฎหมายและนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
สุ ข ภาพและรวมถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน
นอกระบบ บทบาทขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถที่ จ ะพิ จ ารณา
ถึงบทบาทภารกิจในการดำ�เนินงาน
ภายใต้เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจาก
การประกอบอาชีพ กับกลุ่มวัย
แรงงาน ที่ เ ป็ น กลุ่ ม แรงงาน
นอกระบบในพื้นที่ได้ ดังนี้

1. จัดทำ�ประชาคมตำ�บลโดยกำ�หนดให้มีผู้แทนกลุ่มแรงงานนอกระบบทุกอาชีพ เข้าร่วม
กระบวนการจัดทำ�ประชาคมหมู่บ้าน/ตำ�บล หรือถ้าเห็นความสำ�คัญของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ในตำ�บลซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ จี �ำ นวนประชากรมากทีส่ ดุ ก็สามารถจะจัดทำ�ประชาคมกลุม่ อาชีพโดยเฉพาะ
เพื่อให้ ได้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบในทุกมิติ ที่มีความชัดเจนและ
ละเอียดเพิม่ มากขึน้ สำ�หรับใช้ ในการวางแผนพัฒนาตำ�บลและแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนทีค่ รอบคลุม
มิติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน
2. จัดทำ�แผนพัฒนาสุขภาพชุมชนทีบ่ รู ณาการหรือเชือ่ มโยงกับการจัดการความเสีย่ งทีม่ งุ่ เน้น
การป้องกันดูแลตนเอง (Self–Care) ที่จะส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่
3. จัดทำ�ฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบในพื้นที่เพื่อใช้ ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานนอกระบบ และแผนการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพกลุม่ แรงงานนอกระบบใน
พื้นที่ และรวมถึงใช้ ในการประสานการดำ�เนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การสร้างหลักประกัน
ทางสังคม เช่น การประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ หรื อ การสร้ า งหลั ก ประกั น ยามชราภาพและการสร้ า งวิ นั ย การออม ตาม
พระราชบัญญัตกิ องทุนการออมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือการคุม้ ครองผูร้ บั งานไปทำ�ทีบ่ า้ น
ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นต้น
4. สนับสนุนการรวมกลุม่ แรงงานนอกระบบ ทีส่ นใจจะร่วมกันดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน
โรคหรือทำ�กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้
5. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการส่งเสริมป้องกันโรคและบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการสนับสนุนและให้บริการด้านสุขภาพภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ กองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ และตาม พระราชบัญญัติกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒
6. ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน (อสอช.) และการนิเทศติดตาม
การดำ�เนินงาน
7. สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมป้องกันโรคเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมการทำ�งานและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงต่อการเกิดโรค
8. นิเทศ ติดตามการดำ�เนินงานตาม ร่วมกับอาสาสมัครอาชีวอนามัย และ/หรือเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และ/หรือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
แนวทางการดำ�เนินงาน
ตามวัตถุประสงค์/ความคาดหวังของกองทุนฯ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สามารถดำ�เนินการได้ 4 แนวทาง ได้แก่
(1) สนับสนุนการดำ�เนินงานผ่านหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ คือโรงพยาบาลส่งเสริม
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

สุขภาพตำ�บล (รพสต.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำ�เนินการเองตามศักยภาพและความเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่
(3) สนับสนุนผ่านกลุ่ม/องค์กรแรงงานนอกระบบในพื้นที่
(4) สนับสนุนผ่านองค์กรภาคประชาสังคมทีม่ บี ทบาทและศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ได้แก่

หลักการสนับสนุนหรือดำ�เนินงานตามแนวทางดังกล่าว ควรพิจารณาถึง 4 หลักการ

(1) ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
(2) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนสุขภาพตำ�บล และเป็นการดำ�เนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชน
(3) มีกระบวนการประชาคมตำ�บลหรือประชาคมกลุ่มอาชีพ
(4) สอดคล้องกับนโยบายการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของจังหวัด/ประเทศ
วิธีการสนับสนุนการดำ�เนินงาน :

จัดทำ�เป็นโครงการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ และ
เสนอเพือ่ พิจารณาตามขัน้ ตอนวิธกี ารในคูม่ อื แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดังตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ การส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ
โดยพิจารณาถึงกรอบเวลาในการจัดทำ�แผนงาน/โครงการ และการพิจารณาโครงการตาม
คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มแรงงานนอกระบบ

23

กรอบเวลาสำ�หรับการดำ�เนินงานกองทุนฯ ในรอบ 1 ปี


ประชาคม/ระดมความเห็น
มีค.



เมย.


เสนอแผนงาน/โครงการ ตอ กก.กองทุน
พค.

มิย.

กค.



ติดตาม ประเมิน

พย.

กพ.

พัฒนาแผนงาน/โครงการ  พิจารณา/อนุมัติ  ดําเนินงานตามแผน



สรุปประเมินผล

i ขั้นตอนการดำ�เนินงานและกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรค
จากการประกอบอาชีพ

ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์ของการดำ�เนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ ที่ ทีต่ อ้ งพัฒนาและบริหารกองทุนอย่างมีสว่ นร่วม และสามารถแก้ปญ
ั หาสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ภาคีในพืน้ ทีใ่ ห้ ได้มากทีส่ ดุ กลุม่ เป้าหมายแรงงานนอกระบบเป็นกลุม่ เป้าหมายใหญ่กลุม่ หนึง่
ที่ต้องได้รับการดูแลและการสนับสนุนจากกองทุนฯ ดังนั้นการสนับสนุนจะเกิดผลการพัฒนาที่ตรง
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงควรดำ�เนินการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ครบวงจร และ
สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่แต่ละควรได้รับ ตามขั้นตอนการดำ�เนินงาน ดังต่อไปนี้

การจัดทําฐานขอมูล/สงเสริมการรวมกลุม
และพัฒนาปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและกลไก
การทํางานระดับชุมชน

การติดตาม ประเมินผล
กระบวนการทํางาน
ขั้นตอน
การดําเนินงาน

สนับสนุนการจัดการ
ความเสี่ยงโดยทองถิ่น
และกลุมแรงงานนอกระบบ

การประเมิน-วิเคราะห
คัดกรองความเสี่ยง
แผนการจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การสำ�รวจข้อมูลพื้นฐานแรงงานนอกระบบและส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เนื่องจากกลุ่มแรงงานนอกระบบมีความหลากหลาย และปรับเปลี่ยนอาชีพตามฤดูกาลและ
สภาพการจ้างงาน ที่ส่งผลต่อสถานที่การทำ�งาน ซึ่งเป็นข้อจำ�กัดหนึ่งของการจำ�แนกและระบุถึง
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ประชากรวัยทำ�งานในพื้นที่ว่า มีใครบ้าง จำ�นวนเท่าไร ประกอบอาชีพอะไร สถานที่ทำ�งานอยู่ใน
พืน้ ทีห่ รือนอกพืน้ ที่ ถึงแม้วา่ จะมีการจัดทำ�ข้อมูลกลุม่ อาชีพในตำ�บลของหน่วยงานต่างๆ แต่ขอ้ มูล
ดังกล่าวจะใช้ตามบริบทของหน่วยงานและบางส่วนก็ซ้ำ�ซ้อนกัน ทำ�ให้ ไม่รู้ถึงจำ�นวนแรงงาน
นอกระบบที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่ จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลพื้นฐานของแรงงานนอกระบบ
ในพื้นที่ ที่เป็นฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ ในการดำ�เนินงานส่งเสริมป้องกัน
โรคจากการประกอบอาชีพ รวมทัง้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นแนวนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เองและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ข้ามาเชือ่ มประสานการทำ�งานผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นตอนการสำ�รวจข้อมูลพื้นฐานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ จึงมีความสำ�คัญ
อย่างยิง่ ต่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ (แนวทางการสำ�รวจข้อมูลพืน้ ฐานกลุม่ อยู่
ในเอกสารภาคผนวก 2)
การส่งเสริมการรวมกลุม่ เพือ่ ให้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
เกิดผลเชิงประสิทธิภาพ เงื่อนไขการรวมกลุ่มเพื่อการจัดการความเสี่ยงและการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานให้เอื้อต่อการทำ�งาน มาตรการกลุ่มจะช่วยให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทีต่ อ้ งการเครือ่ งมือหรือกลไกทีค่ อยกระตุน้ เตือนอย่างต่อเนือ่ งความเคยชินและความตระหนักในเรือ่ ง
สุขภาพความปลอดภัย จะมีความสำ�คัญน้อยกว่าการมิติเรื่องรายได้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตน
ต่อเนือ่ ง ในขณะเดียวกันกลุม่ ยังเป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการสร้างจูงใจในการปฏิบตั ติ นให้เป็นตัวอย่าง
ของกลุ่มหรือชุมชน

รวมกลุมโดย
ใชฐานประเภทอาชีพ

รวมกลุมโดยใชฐาน
ความเสี่ยง เชน
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
ภูมิแพเนื่องจาก
ฝุนฝาย

รวมกลุมโดยใชฐาน
พื้นที่หรือชุมชน

รูปแบบการรวมกลุ่มเพื่อการทำ�กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มแรงงานนอกระบบ
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แนวทางการสนับสนุนโครงการในรูปของกลุ่ม
เกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนโครงการฯ ในรูปแบบกลุ่ม
(1) มีรวมตัวกันอย่างน้อยไม่นอ้ ยกว่า 10 คน โดยใช้ฐานการรวมตัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
ก็ได้ และรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(2) สมาชิกกลุ่มต้องขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งและการดำ�เนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องของส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคจากการทำ�งาน
(4) มีข้อมูลกลุ่มในเรื่องฐานสมาชิก การประกอบอาชีพ ปัญหาด้านสุขภาพระดับบุคคลและ
ภาพรวมของกลุ่ม พร้อมสาเหตุและข้อมูลความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
(5) ผูน้ �ำ กลุม่ เป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับจากชุมชนและมีการทำ�กิจกรรมร่วมกับกลุม่ อย่าง
ต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุข
ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับปัญหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันเพือ่ ลดความเสีย่ ง โดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ถูกต้อง และเป็นกลไกในการสนับสนุนการทำ�งานร่วมกับกลุ่มและ
ชุมชน ที่มีความพื้นฐานในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการดูแลป้องกันตนเองและ
สมาชิกกลุ่มอย่างถูกวิธี รวมถึงเป็นกลไกในการสำ�รวจข้อมูลพื้นฐานแรงงานนอกระบบในพื้นที่
ดังรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข เพือ่ ยกระดับให้เป็นอาสาสมัครเชีย่ วชาญด้านการส่งเสริม
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน (อสอช.)
ในเอกสารภาคผนวกที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน วิเคราะห์ และคัดกรองความเสี่ยง
ดำ�เนินการได้โดย 2 แนวทาง คือ (1) ใช้อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน และ (2) การ
คัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพโดยเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหรือหน่วยบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ปญ
ั หาและความเสีย่ ง
ในการทำ�งานแต่ละประเภทอาชีพ ทีม่ ที ง้ั ขัน้ ตอนการทำ�งานและความเสีย่ งในแต่ละขัน้ ตอนแตกต่าง
กันตามประเภทอาชีพทัง้ ด้านวิธกี ารทำ�งาน วัสดุอปุ กรณ์ ในการประกอบอาชีพ และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน โดยมีรูปแบบการประเมิน วิเคราะห์ หรือคัดกรองความเสี่ยงได้ 2 แนวทาง ได้แก่
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การประเมิน วิเคราะห์ และคัดกรองความเสี่ยง

แฟมประวัติและ
ใหยาตามอาการ
และใหคําแนะนํา

การคัดกรอง และ
ประเมินความเสี่ยงโดย
บุคลากรสาธารณสุข

การสํารวจและประเมิน
ความเสี่ยงโดยอาสาสมัคร
อาชีวอนามัยชุมชนหรือ
ผูนําแรงงานที่ผานการ
พัฒนาศักยภาพ

การจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพื่อการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
ระดับตนเอง ระดับกลุม หรือระดับพื้นที่

การมีสวนรวมของ
กลุมอาชีพนําไปสู
ความเขาใจและ
ตระหนักถึงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นกับตนเองใน
ระหวางทํางาน
ซึ่งจะนําไปสูการ
วางแผนจัดการ
ความเสี่ยง ตนเอง
และกลุมรวมกันได

การพิจารณาอนุมัติ

ไมผาน นําไปปรับปรุง

ผาน ดําเนินการตอ

แนวทางการประเมินความเสี่ยงและการคัดกรองกลุ่ม ดังรายละเอียดเอกสารภาคผนวก 4
ขั้นตอนที่ 4 การสนับสนุนการดำ�เนินงาน
การดำ�เนินงานตามข้อเสนอโครงการ ดังที่แนบตัวอย่างเบื้องต้นในภาคผนวก โดยผ่านการ
รวมกลุ่ม หรือ สนับสนุนตรงไปที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล หรือโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินการเอง ตามแนวทางคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพืน้ ที่ และแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับกลุม่ แรงงานนอกระบบหรือกลุม่ วัยทำ�งาน ตามแนวทางคูม่ อื ฉบับนี้
หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่
ควรมีระบบสนับสนุนในด้านวิชาการและข้อมูล ทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�เนินงานเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
การสนับสนุนด้านวิชาการและข้อมูล รวมถึงการเสริมศักยภาพกลไกและกระบวนการทำ�งาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานหน่วยงานทางวิชาการที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่
• เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ทีผ่ า่ นการพัฒนาศักยภาพ
หรือจบการศึกษาด้านอาชีวอนามัยมาโดยตรง
• สถาบัน/หน่วยวิชาการ เช่น สำ�นักโรคป้องกันควบคุมโรคเขตพืน้ ที่ สถาบันการศึกษา เช่น
คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการพยาบาล ซึ่งมีอาจารย์ที่
เชี่ยวชาญ และจัดการเรียนการสอน รวมถึงทำ�งานวิจัยด้านนี้จำ�นวนมาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มแรงงานนอกระบบ
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• คลินิกโรคจากการทำ�งาน สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด ปัจจุบันมีอยู่เกือบทุกจังหวัด
• ศูนย์ความปลอดภัย หรือฝ่ายส่งเสริมความปลอดภัยฯ สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด
• และรวมถึงผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ ในชุมชน/ท้องถิ่นหรือข้าราชการเกษียณอายุ ที่มีศักยภาพ
และพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผล
เพื่อให้มีการดำ�เนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์ และผลงานที่กำ�หนด รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างและกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการทำ�งาน และปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการทำ�งานของตนเอง กลุ่มหรือครอบครัว แนวทางการติดตามประเมินผลระหว่างดำ�เนินการ
โครงการ ที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพต่อโครงการและกลุ่มแรงงานนอกระบบ และเมื่อสิ้นสุด
โครงการ มีการสรุปประเมินผลรวม โดยอาจจะมีผเู้ ชีย่ วชาญหรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือ
หน่วยงานทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาร่วมในกระบวนการเพื่อให้การประเมินผล
มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนที่ตอบวัตถุประสงค์และผลงานที่กำ�หนด (Output) และการเกิดผลลัพธ์/
ผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือวิธีการทำ�งาน หรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เพือ่ ความปลอดภัยในการทำ�งานทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพทีด่ ขี นึ้ (Health Outcome) ซึง่ ต้องอาศัยความ
รู้เชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมมาช่วยในการประเมินผลที่เกิดขึ้น
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

การติดตามประเมินผล
โดยกลไกคณะทํางาน
และอาสาสมัครอาชีวอนามัย

จัดกลุมโครงการตามประเภท
อาชีพ ความเสี่ยง หรือเชิงพื้นที่
และใชแบบประเมินผลตาม วัตถุประสงค
กระบวนการ และผลงานที่กําหนด

สนับสนุนใหอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน
มีการติดตามและดูการปรับเปลี่ยนวิธีการ/
พฤติกรรมการทํางาน วามีความตอเนื่อง
และสามารถลดความเสี่ยงดานสุขภาพ
อยางเปนรูปธรรม โดยมีแบบประเมิน
รายบุคคล/รายกลุมและการเสริมแรงจูงใจ

การสรุปประเมินผลภาพรวมเมื่อสิ้นโครงการ

กรอบการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการภา พรวม

การเสริมสรางแรงจูงใจ
ในระหวางกระบวนการ
ติดตามประเมินผล

บุคคลหรือกลุมหรือสถานที่ทํางาน
ตัวอยาง ที่ปรับวิธีการทํางาน
ปรับสภาพแวดลอม
และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

ดูการพัฒนาวิธีการทํางานใหมๆ หรือการ
พัฒนาอุปกรณ ที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชแทน หรือชวยเสริมการทํางานเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การสัมผัส
สารเคมี หรือ ฝุน การปรับปรุงทาทาง
การทํางาน ฯลฯ

สาระสำ�คัญของเนื้อหาหรือประเด็นในการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กิจกรรมหรือกระบวนการทำ�งาน และผลที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นตามข้อเสนอโครงการ
2. ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการของกลุ่มหรือคณะกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบ
โครงการทั้งด้าน การประสานงาน การดำ�เนินกิจกรรม การเงิน และการรายงาน
3. การเกิดนวตกรรมใหม่ที่นำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการทำ�งาน และการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการลดความเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการจัดการกลุ่ม
ที่เป็นมาตรการสำ�คัญในการกระตุ้นหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานที่ดีขึ้นหรือสม่ำ�เสมอ การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการทำ�งานโดยใช้
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือการประสานความร่วมมือและการบูรณาการทัง้ งบประมาณ คน และความรู้
เข้ามาสนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จนบรรลุความสำ�เร็จและเกินความ
คาดหวังที่กำ�หนดไว้ ในข้อเสนอโครงการ
4. ศักยภาพของผู้นำ�  อาสาสมัคร หรือกลุ่มที่เพิ่มขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มแรงงานนอกระบบ
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สม่�ำ เสมอและขยายผลไปยังแรงงานนอกระบบอืน่ ๆ ทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัว และกลุม่ อาชีพอืน่
ในชุมชน
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำ�งานร่วมกันในระดับตำ�บล ทีอ่ าจจะประกอบด้วย
กลุ่มแรงงานนอกระบบอาชีพอื่นๆ ในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร
เกษตรกรหมู่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
เช่น ช่างชุมชน ซึง่ แสดงถึงความต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืนและการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันของหลายภาค
ส่วนร่วมกัน
แนวทาง/แบบฟอร์มการติดตามประเมินผล เอกสารภาคผนวกที่ 5
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

ตัวอย่างกิจกรรม
หรือโครงการ

4

เป้าหมายการดำ�เนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ
จะมุ่งเป้าหมาย เพื่อการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการทำ�งานให้ถูก
วิธี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่ อ ลดหรื อ หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง
และการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วาม
เข้าใจและตระหนักเพื่อการป้องกันดูแล
ตนเอง/กลุ่ ม โดยอาสาสมั ค รอาชี ว อนามั ย
ชุ ม ชน (อสอช.) โดยให้ความสำ � คั ญกั บกลุ่ ม
เป้าหมายโดยตรงมากกว่าการรณรงค์โดยทัว่ ไป ซึง่
อาจจะเป็นทั้งลักษณะโครงการเชิงเดี่ยวหรือโครงการ
ที่เป็นชุดกิจกรรม (Package) ที่มีความต่อเนื่องทั้งในส่วนที่
ขอสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กิจกรรมที่เป็นการ
ดูแลและจัดการความเสีย่ งด้วยตนเองและกลุม่ หรือรวมทัง้ กิจกรรมทีส่ ามารถประสานการสนับสนุน
จากหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินงานส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ เป็นการดำ�เนิน
งานทีเ่ ห็นภาพรวมของการลดความเสีย่ งทัง้ ในระดับบุคคล ระดับกลุม่ /ชุมชน และรวมถึงการมีระบบ
สนับสนุนที่จะช่วยให้เกิดการดำ�เนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างโครงการต่อไปนี้

4.1 ตัวอย่างโครงการที่เสนอโดยกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ตัวอย่างที่ 1
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องโรคจากการทำ�งาน
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ปั ญ หาสุ ข ภาพเป็ น ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง ของแรงงานในชุ ม ชนกลุ่ ม อาชี พ แปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน ที่ไม่ค่อยได้รับการตระหนักถึงความสำ�คัญเท่าที่ควร แม้แต่ตัวของ
ผู้ประกอบอาชีพเอง ทั้งนี้เพราะไม่เห็นอันตรายถึงชีวิตในทันทีทันใด การเจ็บป่วยจากการทำ�งาน
โดยตรงหรือการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากการทำ�งาน สามารถพบได้ทุกระบบของร่างกาย โดยขึ้น
อยู่กับลักษณะและความเสี่ยงต่างๆ ในการทำ�งาน ซึ่งปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
ทำ�งานอย่างเร่งรัด และใช้เวลายาวนานเพื่อเพิ่มผลผลิต ทำ�งานในท่าเดียวนานๆ จากการทำ�งาน
ที่ไม่มีกำ�หนดที่แน่นอน ทำ�ให้มีผลสืบเนื่องต่อปัญหาสุขภาพตามมาได้ เช่น รับประทานอาหารไม่
ตรงเวลา ทำ�ให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร ขาดการออกกำ�ลังกาย ทำ�ให้รา่ งกายเกิดความเมือ่ ยล้า
ระยะเวลาการทำ�งานทีย่ าวนานเกินไป ทำ�ให้พกั ผ่อนไม่เพียงพอ เป็นผลเสียต่อสภาวะร่างกายและ
อารมณ์มีผลกระทบถึงความสัมพันธ์และความอบอุ่นของครอบครัว การที่ต้องนั่งทำ�งานหรือยู่ใน
อิริยาบถเดียวเป็นเวลานานๆ ทำ�ให้เกิดปัญหาในระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ปวดแขน เมื่อยแขน
ปวดขา ปวดหลัง ปวดเอว รวมทั้งมีอาการแพ้สารเคมี เกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง มีผื่นคัน
ระคายเคืองดวงตา แสบตาน้ำ�ตาไหล และอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ จากฝุ่น จากข้อมูล
ของ…(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/การสำ�รวจ)… พบว่ามีประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน จำ�นวน…คน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ มีความเสี่ยงและมีอันตราย
ต่อสุขภาพ ไม่มีโอกาสเข้าถึงกองทุนประกันสังคมและบริการอื่นๆ ของรัฐ เมื่อมีการเจ็บป่วยที่เกิด
จากงานหรือเกี่ยวเนื่องจากการทำ�งานแล้วเข้ารับการรักษาพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ปัญหาสุขภาพของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้านที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่
สามารถป้องกันได้หากผูป้ ฏิบตั งิ านมีการดูแลตนเองทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป้องกันโรคทีเ่ กิดจากการทำ�งาน
หรือเกี่ยวเนื่องจากการทำ�งาน ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องโรคจากการทำ�งาน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนักให้กบั กลุม่ อาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม ได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง
ในการทำ�งานในขั้นตอนการการตัดเย็บเสื้อผ้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ร่วมกัน
2.3 สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมในครอบครัวและสถานทีท่ �ำ งานกลุม่ และการจัดการด้าน
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อุปกรณ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุหรือผลกระทบต่อสายตา หรือระบบทางเดินหายใจหรือ
การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

3. กลุ่มเป้าหมาย

แรงงานนอกระบบทีร่ วมกลุม่ ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ จำ�นวน 3 กลุม่ จาก
3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านป่าคา หมู่บ้านป่าไม้แดง และหมู่บ้านหนองเงือก

4. วิธีดำ�เนินการ

4.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยประสานการ
สนับสนุนความรูจ้ ากเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และผูน้ �ำ แรงงานนอกระบบทีม่ คี วามรู้
และเป็นอาสาสมัครอาชีวอนามัย
4.2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผูน้ �ำ กลุม่ แรงงานนอกระบบ ให้เป็นกลไกการ
เฝ้าระวัง ติดตาม และสือ่ สาร กระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทำ�งานและการ
จัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ ต่อเนื่อง
4.3 จัดกิจกรรมสำ�รวจหรือประเมินความเสีย่ งและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานโดยใช้เครือ่ งมือ
การประเมินความเสีย่ งอย่างง่าย โดยให้สมาชิกกลุม่ ทุกคนได้ลงมือปฏิบตั ริ ว่ มกัน โดยใช้ความรูแ้ ละ
เครื่องมือจากการเรียนรู้ ในกิจกรรมที่ 1
4.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำ�แผนการจัดการความเสี่ยงร่วมกันในกลุ่ม
- การปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำ�งานที่มีความเสี่ยง
- การจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีช่ ว่ ยลดฝุน่ การจัดการวัสดุอปุ กรณ์ทเ่ี ป็นระเบียบ 5 ส.
- การพัฒนาอุปกรณ์เครือ่ งมือเพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ งด้านท่าทางการทำ�งาน ระบบไฟฟ้า
4.5 ดำ�เนินกิจกรรมการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทำ�งานและการจัดการสิง่ แวดล้อมในการทำ�งาน ทัง้
ในระดับบุคคลและกลุ่มร่วมกัน
4.6 ร่วมกับช่างท้องถิ่น ปรับปรุงอุปกรณ์ส�ำ หรับตัดเย็บให้เหมาะสมและถูกต้อง ไม่เสี่ยงต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยในงาน เช่น การปรับปรุงเก้าอี้ โต๊ะสร้างแบบ ตัดผ้า ระบบการเตือน
เวลาสำ�หรับการปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถ การพักรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย ตามแผนทีก่ ลุม่
ร่วมกัน
4.7 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผูน้ �ำ กลุม่ แรงงานนอกระบบ ให้เป็นกลไกการ
เฝ้าระวัง ติดตามและสื่อสาร กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งาน และ
การจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ ต่อเนื่อง
4.8 ติดตามประเมินการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทำ�งาน การปรับสภาพแวดล้อม และตรวจเช็คภาวะ
สุขภาพของสมาชิกกลุม่ เพือ่ ดูมกี ารเจ็บป่วยหรืออาการต่างๆ ลดน้อยลงหรือไม่ เช่น การปวดกล้ามเนือ้
การมองเห็น ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
4.9 สรุปการติดตามเป็นระยะเพื่อการกระตุ้นและเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างแรง
จูงใจ และจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน และมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มในการทำ�อย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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5. ระยะเวลาและแผนการดำ�เนินงาน
ปี……
กิจกรรม
มค. กพ. มีค เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่ม
P P
ตัดเย็บเสื้อผ้าและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ โดยประสานการ
สนับสนุนความรู้จากเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
และผู้นำ�แรงงานนอกระบบ
ที่มีความรู้และเป็นอาสาสมัคร
อาชีวอนามัย
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหรือผู้นำ�กลุ่มแรงงาน
นอกระบบ ให้เป็นกลไกการ
เฝ้าระวัง ติดตาม และสื่อสาร
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�งานและ
การจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ ต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมสำ�รวจหรือประเมิน
ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานโดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างง่าย
โดยให้สมาชิกกลุ่มทุกคนได้ลงมือ
ปฏิบัติร่วมกัน โดยใช้ความรู้และ
เครื่องมือจากการเรียนรู้โดยกลไก
ผู้นำ�และอาสาสมัครที่ได้รับการ
พัฒนาจากกิจกรรมที่ 2
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำ�
แผนการจัดการความเสี่ยง
ร่วมกันในกลุ่ม
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ปี……
กิจกรรม
มค. กพ. มีค เมย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
5. ดำ�เนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
วิธีการทำ�งาน และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน
ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มร่วมกัน

P P P P P P P

6. ร่วมมือกับช่างท้องถิ่น ในการ
ปรับปรุงอุปกรณ์สำ�หรับตัดเย็บ
ให้เหมาะสมและถูกต้อง ไม่เสี่ยง
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยใน
งาน เช่น การปรับปรุงเก้าอี้ โต๊ะ
สร้างแบบ ตัดผ้า ระบบการ
เตือนเวลาสำ�หรับการปรับเปลี่ยน
อิริยาบถ การพักรับประทาน
อาหาร การออกกำ�ลังกาย
ตามแผนที่กลุ่มตกลงร่วมกัน

P P P

7. ติดตามประเมินการปรับเปลี่ยน
วิธีการทำ�งาน การปรับสภาพ
แวดล้อม และตรวจเช็คภาวะ
สุขภาพของสมาชิกกลุ่ม เพื่อดูมี
การเจ็บป่วยหรืออาการต่างๆ
ลดน้อยลงหรือไม่ เช่น อาการ
ปวดกล้ามเนื้อ การมองเห็น
ระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
8. สรุปผลการติดตามเป็นระยะและ
จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน
และมีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม
ในการทำ�อย่างต่อเนื่องและ
เพิ่มวิธีการจัดการความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น

P P P P P P P

P

P

P

P

ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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6. งบประมาณ

งบประมาณในการดำ�เนินงาน จาก.........................................................
ตามรายละเอียดดังนี้
6.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม
………
6.2 ค่าวิทยากร
………
6.3 ค่าเอกสาร
………
6.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
………

รวม ……………………………………

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลงานเชิงกระบวนการ

ผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1. แผนการจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/วิธี
การทำ�งาน และการจัดการสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
2. การบริหารจัดการกลุ่มที่สนับสนุนหรือ
เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
โดยใช้ระบบ 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในงานและลดอุบัติเหตุ

1. บุคคล ครอบครัว และกลุ่มตัวอย่างใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานที่บ้าน จำ�นวน…คน
จำ�นวนครอบครัว จำ�นวน…กลุ่ม
2. นวตกรรมชุมชนเพื่อลดความเสี่ยง
จำ�นวน…เรื่อง (ความเสี่ยง) อะไรบ้าง
3. ผู้นำ�กลุ่มและ/หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
หรืออาสาสมัครแรงงาน (อาสาสมัครอาชีว
อนามัยชุมชน) อย่างน้อย 10 คนจาก
3 กลุ่ม/หมู่บ้านที่มีความสามารถในการ
ให้ความรู้ สื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนัก
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และปรับสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง

8. ผู้เสนอโครงการ

(....................................) (....................................) (....................................)
ตำ�แหน่ง ผู้ประสานงานกลุ่มฯ
บ้านป่าไม้แดง
บ้านหนองเงือก
บ้านป่าคา
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

(........................................................)
ตำ�แหน่ง................................................................

10. ผู้อนุมัติโครงการ

(........................................................)
ตำ�แหน่ง................................................................

ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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ตัวอย่างที่ 2
โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ประจำ�ปี 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร หมู่ 3 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ
จ.สงขลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มมีข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรปลูกผักใช้สารเคมี
2. เพือ่ ให้ผนู้ �ำ และสมาชิกกลุม่ มีความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายจากการใช้สารเคมีทงั้ ตัวเอง สมาชิก
ในครอบครัว ชุมชนและผูบ้ ริโภค รูว้ ธิ ปี อ้ งกันตนเองให้ปลอดภัยขณะใช้สารเคมี รวมถึงการจัดเก็บ
สารเคมีให้ปลอดภัย
3. เพื่อให้กลุ่มมีเป้าหมาย กติกา ข้อปฏิบัติร่วมกันในการลดการใช้สารเคมี สำ�หรับปฏิบัติ
ร่วมกัน

กิจกรรมดำ�เนินการ

1. ประชุมกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) อสก. และ อสม. เพื่อระดม
ความคิดเห็นว่าควรมีคำ�ถามอะไรบ้าง ที่ควรถามเพื่อให้ ได้ข้อมูลความเสี่ยงจากการทำ�งานของ
สมาชิกกลุ่มฯ และทำ�เป็นคำ�ถามเพื่อให้ผู้นำ�และอาสาสมัครต่างๆ ได้ลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสมาชิกกลุ่มฯ
2. ผู้นำ�กลุ่มและอาสาสมัครฯ ลงเยี่ยมบ้านสมาชิกและถามข้อมูลสมาชิกตามคำ�ถามที่ได้
กำ�หนดประเด็นร่วมกันไว้ เพื่อสำ�รวจข้อมูลความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทำ�งาน
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
3. นำ�ข้อมูลที่ได้มาร่วมวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้นำ�และอาสาสมัครฯ ได้นำ�ไปวางแผนร่วมกับ
สมาชิกกลุ่ม
4. นำ�ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกกลุ่มเพื่อให้สมาชิกเห็นอันตรายจากการใช้สารเคมี
พร้อมทั้งร่วมหาวิธีและวางแผนลดอันตรายจากการใช้สารเคมี ด้วยวิธีใดบ้าง
5. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อลดการใช้สารเคมี
5.1 ให้ความรู้ เรื่องอันตรายและภัยของการใช้สารเคมี เพื่อให้สมาชิกเห็นความสำ�คัญ
ในการลดการใช้สารเคมี การจัดเก็บสารเคมีที่ปลอดภัย พร้อมวิธีและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ขณะ
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ใช้สารเคมีให้ปลอดภัย
5.2 สนับสนุนกิจกรรมที่ทำ�ให้ ได้เป้าหมาย กติกาหรือข้อปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม
เรื่องการลดการใช้สารเคมี
5.3 ผู้นำ�และอาสาสมัครลงเยี่ยมบ้าน แปลงผักเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็นถึงความ
ยากง่ายในการลดการใช้สารเคมีและติดตามผล

งบประมาณ
บาท

1. ประชุมผู้นำ�และอาสาสมัครฯ 1 ครั้ง = 2,000 บาท
2. ค่าใช้จา่ ยลงพืน้ ทีเ่ ก็บและสรุปข้อมูลความเสีย่ งกลุม่ อาชีพ (สมาชิกกลุม่ 150 คน) = 5,000

3. ประชุมผู้นำ�  สมาชิกกลุ่มและอาสาสมัครฯ นำ�เสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยง
= 5,000 บาท
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5 = 28,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

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

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มเกษตรกร ต.วัดจันทร์
2. อาสาสมัครต่างๆ เช่น อสร. อสม. อสก. ฯลฯ
3. กลุ่ม/ภาคีเครือข่ายในชุมชน
4. หน่วยงานภาครัฐระดับในพื้นที่ (ตำ�บล อำ�เภอ) ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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ตัวอย่างที่ 3
โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้นำ�กลุ่มและอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน
เพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในตำ�บล
ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงคำ�  จังหวัดพะเยา

ชื่อโครงการ

พัฒนาและสนับสนุนผูน้ �ำ กลุม่ และอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน เพือ่ การส่งเสริมป้องกันโรค
จากการประกอบอาชีพในตำ�บล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำ�กลุ่มอาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครเกษตรอยู่ในพื้นที่และประกอบอาชีพนั้นๆ ในการเป็นกลไกสื่อสารความรู้การจัดการ
ความเสี่ยงจากการทำ�งาน
2. เพื่อรณรงค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มในเรื่องความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและการมีสุขภาพดีร่วมกัน
3. สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน/ปรับพฤติ
กรรมและวิธีการทำ�งานตามแผนการจัดการความเสี่ยงระดับบุคคล/กลุ่ม/ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กลุ่มอาชีพในตำ�บลจำ�นวนอย่างน้อย 10 กลุ่ม 500 คน มีแผนการจัดการความเสี่ยงและ
มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบ/มาตรการกลุ่ม ช่วยในการติดตามและกระตุ้นเตือนร่วมกับ
อาสาสมัคร และมีผลการประเมินสุขภาพทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงดีขนึ้ โดยการประเมินติดตามเป็นระยะๆ
2. กลุม่ /บุคคล/ครอบครัวตัวอย่างทีส่ ามารถจัดการพฤติกรรม ปรับปรุงวิธกี ารทำ�งาน พัฒนา
อุปกรณ์เพือ่ ลดความเสีย่ ง และการจัดสภาพแวดล้อม ได้อย่างสม่�ำ เสมอและส่งผลต่อการเจ็บป่วยที่
อันเนื่องมาจากการทำ�งานดีขึ้น
3. เครือข่ายอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน ที่มีศักยภาพในการรณรงค์และขยายผลการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในระดับตำ�บล และสามารถเป็นกลไกการทำ�งานร่วมกับ
อปท. และ รพสต./รพช. ในปีต่อไป
4. นวัตกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ งในกลุม่ อาชีพต่างๆ ทีใ่ ช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสูก่ ลุม่ อาชีพ
อื่นในตำ�บลต่อไป
5. ช่างภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน เข้ามามีสว่ นร่วมและมีความรูค้ วามเข้าใจถึงวิธกี ารออกแบบอุปกรณ์
ต่างๆ โดยใช้วัสดุ/อุปกรณ์ ในชุมชนในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่ประหยัดและ
ใช้ ได้ผลสอดคล้องกับบริบท
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6. ผลการตรวจ/ประเมินภาวะสุขภาพประจำ�ปีของกลุม่ อาชีพทีเ่ จ็บป่วยเรือ้ รังอันเนือ่ งมาจาก
การทำ�งาน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ลดการกินยาและจำ�นวนครั้งที่ไปหาหมอน้อยลง

กิจกรรมดำ�เนินการ

1. ร่วมหารือกับกลุ่มและชุมชนอาสาสมัครถึงบทบาทและการรณรงค์เพื่อการมีสุขภาพดี
ร่วมกันในชุมชน และทำ�ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการประกอบอาชีพและความเสี่ยง
2. หาอาสาสมัครที่มีใจจะทำ�งานส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในชุมชนร่วมกัน
และมีการวางแผนร่วมกันถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองและกลุ่ม
3. ประสานหารื อ กั บ จนท. รพสต. และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการสนั บ สนุ น
กระบวนการทำ�งานร่วมกันของกลุ่มอาสาสาสมัครในตำ�บล และจัดทำ�แผนการดำ�เนินงานร่วมกัน
4. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้นำ�กลุ่มอาชีพที่จะร่วมกันเป็นกลไกการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงจากการทำ�งานในระดับกลุ่ม/ชุมชนร่วมกัน โดยเชิญวิทยากร
5. อาสาสมัคร (อาชีวอนามัยชุมชน) รวมกลุม่ กัน ลงเยีย่ มกลุม่ ให้ความรูแ้ ละวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการทำ�งานโดยใช้แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกกลุ่มมาร่วม โดย
ใช้แบบประเมินอย่างง่าย และร่วมกับสมาชิกกลุม่ วิเคราะห์และจัดทำ�แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
ในระดับบุคคล/กลุ่มอาชีพ การจัดการสภาพแวดล้อมในครอบครัว (สมาชิกที่ทำ�งานอยู่กับบ้าน)
6. เวทีน�ำ เสนอแผนการจัดการความเสีย่ งระดับกลุม่ /ชุมชนและมีการทำ�กติการ่วมกันในระดับ
ชุมชนเพื่อการกระตุ้น เสริมแรงจูงใจในการปรับปรุงวิธีการทำ�งาน ปรับพฤติกรรมตนเอง/กลุ่ม
รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมในการทำ�งานและที่บ้านด้วย และใช้เป็นเครื่องมือเยี่ยมบ้านของ
อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน
7. จัดกลุ่มอาสาสมัครฯ ร่วมกันเพื่อวางแผนการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ กระตุ้น และเสริมแรง
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
8. สรุปประเมินผลร่วมกันในระหว่างอาสาสมัครฯ เป็นช่วงๆ และร่วมกับกลุ่ม/ชุมชนใน
ลักษณะประชาคมกลุ่มอาชีพ และเชิญทางท้องถิ่นและ รพสต.เข้าร่วม
9. มีกระบวนการเสริมสร้างแรงจูงใจ และการนำ�ตัวอย่างทีด่ มี าขยายผล โดยการนำ�ตัวอย่าง
ทีด่ มี าสือ่ สารและขยายผล ทัง้ ในระดับชุมชนและระดับเครือข่ายตำ�บล พร้อมทัง้ มีการติดตามประเมิน
ต่อเนื่อง
10. จัดกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในระดับตำ�บลเพื่อให้กลุ่มต่างๆ ได้มีโอกาสนำ�
เสนอของดีของตนเอง/กลุ่ม/ชุมชน ที่เป็นวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและเกิดผลดีต่อสุขภาพ
ตนเอง ให้ชมุ ชน/กลุม่ อาชีพต่างๆ ได้เรียนรูร้ ว่ มและนำ�ไปขยายผลกับกับกลุม่ อาชีพอืน่ ๆ ในชุมชน/
ตำ�บล
11. สรุปประเมินผลร่วมกับกลุม่ /ชุมชน โดยอาสาสมัครฯ ทัง้ ในระดับกลุม่ /ชุมชนและร่วมกัน
ในภาพรวมของตำ�บล

ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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งบประมาณ

1. การพัฒนาอาสาสมัคร เพื่อเป็นกลไกสื่อสารและเฝ้าระวังผู้นำ�จำ�นวน 2 ครั้ง ละ 40 คน
= 15,000 บาท
2. ค่าใช้จา่ ยเยีย่ มกลุม่ และประเมินความเสีย่ งพร้อมแผนการจัดการความเสีย่ งระดับกลุม่ อาชีพ
(สมาชิกกลุ่ม 500 คน) = 15,000 บาท
3. เวทีประชาคมกลุ่มอาชีพเพื่อนำ�เสนอแผนการจัดการความเสี่ยงและหามาตรการร่วมใน
การหนุนเสริมสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นเตือนโดยใช้มาตรการกลุ่มและเครือข่ายตำ�บล
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5 = 28,000 บาท จำ�นวนคน 100 คน (กลุ่ม/ชุมชนละ
10 คน)
5. กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมระดับบุคคล/กลุม่ การจัดการสิง่ แวดล้อมให้เอือ้
ต่อการทำ�งาน ตามแผนการจัดการความเสี่ยงตลอดปี 2559 กลุ่ม/ชุมชนละ 5,000 บาท รวม
50,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดการและกระตุ้นเตือน
สำ�หรับอาสาสมัครอาชีวอนามัย กลุ่ม/ชุมชน 30,000 บาทตลอดทั้งปี
7. จัดเวทีนวัตกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ งโดยจัดเวทีรว่ มกับกิจกรรมตามเทศกาลของท้องถิน่ เช่น
ในวันผูส้ งู อายุ วันเข้าพรรษา หรือกิจกรรมประชาคมตำ�บล ค่าวัสดุ อุปกรณ์จดั งานร่วมกับท้องถิน่
10,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายเวทีสรุปประเมินผลร่วมกันระหว่างอาสาสมัครอาชีวอนามัย และเชิญผู้แทนกลุ่ม
อปท. และ รพสต. ระยะเวลา 1 วันครึ่ง จำ�นวน 10,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 158,000.- บาท

ผู้รับผิดชอบ

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข และศูนย์บริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำ�บลเชียงคำ�

กลุ่มเป้าหมาย

อาสาสมัครต่างๆ/ผูน้ �ำ กลุม่ อาชีพทีส่ นใจในตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงคำ�  จังหวัดพะเยา จาก 10
หมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 5-8 คน รวมจำ�นวน 80 คน
กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่เทศบาลบ้านเวียง จำ�นวนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม รวมจำ�นวน
10 กลุ่ม
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

4.2 ตัวอย่างโครงการที่ดำ�เนินการโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลและ/หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
ตัวอย่างที่ 4
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำ�งานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
และกลุ่มสานเสื่อ ตำ�บลน้ำ�พอง อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ประจำ�ปี 2560

ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำ�งานกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกลุ่มสานเสื่อ
ต.น้ำ�พอง อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพความปลอดภัยในการทำ�งานของกลุ่มอาชีพเป้าหมาย
2. เพื่อให้ผู้นำ�และสมาชิกกลุ่มอาชีพเป้าหมายมีความรู้ ทักษะเครื่องมือในการส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพและการทำ�งานที่ปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการส่งเสริมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพ
เป้าหมาย
4. เพือ่ ประสานให้เกิดกลไกทำ�งานส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในกลุม่ แรงงาน
นอกระบบในระดับตำ�บล

กิจกรรมดำ�เนินการ

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและความปลอดภัยในการทำ�งานของกลุ่ม
เป้าหมาย
2. นำ�ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพและความปลอดภัยในการทำ�งานฯ มา
ออกแบบและวางแผนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำ�งาน ทัง้ รายกลุม่ อาชีพ
และภาพรวม
3. ประสานกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความรู้ ทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและเครื่องมือ
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพให้แก่ผู้น�ำ กลุ่มอาชีพ และอาสาสมัคร
ต่างๆ เช่น อสร. อสม. อสก. เป็นต้น
4. สนับสนุนกิจกรรมของผูน้ �ำ กลุม่ /อาสาสมัครต่างๆ ในการนำ�ความรู้ ทักษะและเครือ่ งมือไป
ปฏิบัติการในกลุ่มอาชีพเป้าหมายและกลุ่มอาชีพในชุมชน
ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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5. จัดตัง้ กลไกการสนับสนุนและติดตามการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการ
ทำ�งานในกลุม่ อาชีพแรงงานนอกระบบกลุม่ เป้าหมายในโครงการและกลุม่ แรงงานนอกระบบในชุมชน
ที่ประกอบด้วยหลายฝ่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการกองทุนฯ
6. ประชุมสรุปบทเรียนการทำ�งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพกลุม่
เป้าหมาย

งบประมาณ

1. จัดทำ�และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของแรงงานนอกระบบในกลุ่มเป้าหมาย =
20,000 บาท
2. การพัฒนาความรู้ ศักยภาพผู้นำ�กลุ่มอาชีพ อาสาสมัครต่างๆ เพื่อดำ�เนินการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคฯ ในกลุ่มอาชีพ = 20,000 บาท
3. การพัฒนาและสนับสนุนการทำ�งานของกลไกสนับสนุนและติดตามการดำ�เนินงานระดับ
ท้องถิ่น = 15,000 บาท
4. สนับสนุนแผนงาน/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมป้องกันโรคจากการทำ�งานใน
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและกลุ่มสานเสื่อในพื้นที่ กลุ่มละ 25,000 บาท = 50,000 บาท
5. จัดเวทีและสรุปบทเรียนการทำ�งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำ�งาน 2 กลุม่
อาชีพเป้าหมาย = 25,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลน้ำ�พอง

กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า และกลุ่มสานเสื่อ
2. อาสาสมัครต่างๆ เช่น อสร. อสม. อสก. ฯลฯ
3. กลุ่ม/ภาคีเครือข่ายในฃุมชน
4. หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน กระทรวงเกษตรฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น)
5. สถาบันการศึกษาในจังหวัด (คณะแพทย์ศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

ตัวอย่างที่ 5
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการการลดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
ในกลุ่มแกะสลักหิน

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เหมาะสมในการลดอุบัติเหตุจาก
การทำ�งานในกลุ่มแกะสลักหิน

โครงการ

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานในกลุ่มแกะสลักหิน

กิจกรรม

1. การพัฒนาองค์ความรู้และความตระหนักเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
2. การประเมินความเสี่ยงและอันตรายจากการแกะสลักหิน
3. กิจกรรมพัฒนาต้นแบบและเรียนรู้การจัดการสภาพแวดล้อมและการป้องกันตนเองในการ
ทำ�งานเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน

วิธีดำ�เนินการ

1. อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติแก่กลุ่มแรงงานเรื่องการลดอันตรายและอุบัติเหตุจากการ
ทำ�งาน 1 วัน
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลักหินประเมินความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน (ใช้
แบบประเมิน JSA)
3. ส่งเสริมมาตรการการสร้างแรงจูงใจสำ�หรับกลุ่มหรือบุคคลที่มีการจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการทำ�งาน
4. ประเมินผลการดำ�เนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ทำ�อาชีพแกะสลักหินจำ�นวน 30 คน

รายละเอียดงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
-ค่าอาหาร 80 บาท * 35 คน = 2,800 บาท
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท * 35 คน * 2 มื้อ = 1,750 บาท
ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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บาท

-ค่าวิทยากร 600 บาท * 6 ชม. รวม 3,600 บาท
-ค่าเอกสาร 2,000 บาท
รวม 10,150 บาท
2. ค่าตอบแทนผู้นำ�การฝึกประเมินความเสี่ยงจากการทำ�งาน 100 บาท * 30 คน = 3,000
3. ค่าของรางวัลในการประกวด 5 รางวัล * 500 บาท = 2,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 15,650 บาท

ผู้รับผิดชอบ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
2. แกนนำ�แรงงาน
3. ส่วนสาธารณสุขของอปท.
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

ตัวอย่างที่ 6
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้าง
เสริมสุขภาพในการใช้สารกำ�จัดศัตรูพืช

วัตถุประสงค์

เพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ นต้นแบบเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและสร้างเสริมสุขภาพในการใช้สาร
เคมีในการกำ�จัดศัตรูพืช

โครงการ

โครงการพัฒนาหมูบ่ า้ นต้นแบบเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและสร้างเสริมสุขภาพในการใช้
สารเคมีในการกำ�จัดศัตรูพืช

กิจกรรม

1. ร่วมวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้สารกำ�จัดศัตรูพืชของของเกษตรกร
2. ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างเสริมสุขภาพ
3. ทดลอง และนำ�ไปปฏิบัติตามแผนที่กำ�หนด
4. ประเมินผลการดำ�เนินงาน

วิธีดำ�เนินการ

1. ประชุมระดมสมองเพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาเรือ่ งการใช้สารเคมีในการกำ�จัดศัตรูพชื ในชุมชน และ
หาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างเสริมสุขภาพ ½ วัน 2 ครั้ง
2. ทดลองดำ�เนินการ
3. สรุปบทเรียน และประเมินผลการดำ�เนินงาน 1 ครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกรใน 30 คน

รายละเอียดงบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมระดมสมอง
-ค่าอาหาร 80 บาท * 35 คน * 2 ครั้ง = 5,600 บาท
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท * 35 คน * 4 มื้อ = 3,500 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 600 บาท * 3 ชม. * 2 ครั้ง = 3,600 บาท
-ค่าเอกสาร 2,000 บาท
ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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รวม .14,700 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปบทเรียน
-ค่าอาหาร 80 บาท * 35 คน * 1 ครั้ง = 2,800 บาท
-ค่าอาหารว่าง 25 บาท * 35 คน * 2 มื้อ = 1,750บาท
รวม 4,550 บาท
รวมทั้งสิ้น…บาท

ผู้รับผิดชอบ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
2. แกนนำ�แรงงาน
3. ส่วนสาธารณสุขของ อปท.
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

4.3 ตัวอย่างโครงการที่ดำ�เนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างที่ 7
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ประจำ�ปี 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำ�บลท่าข้าม อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อโครงการ

โครงการจัดทำ�ข้อมูลแรงงานนอกระบบกับความเสีย่ งสุขภาพในระดับตำ�บลโดยการมีสว่ นร่วม
ของอาสาสมัครในชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ อปท. มีขอ้ มูลสถานการณ์และความเสีย่ งด้านสุขภาพของแรงงานนอกระบบในระดับ
ตำ�บล โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
2. เพื่อให้ อปท. มีระบบข้อมูลแรงงานนอกระบบด้านอาชีพและสุขภาพที่เชื่อมโยงกับหน่วย
บริการสุขภาพในระดับตำ�บล และเป็นระบบที่ง่ายสำ�หรับให้กลุ่มอาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
3. เพื่อให้ อปท. มีข้อมูลของแรงงานนอกระบบจากการขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพในระดับตำ�บล
4. เพื่อให้ อปท. ใช้ข้อมูลสถานการณ์และความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานนอกระบบ
วางแผนการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและนำ�เสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กิจกรรมดำ�เนินการ

1. ประชุมหารือร่วมของผูแ้ ทนของ อปท. อาสาสมัครในชุมชน (อสม. อสก. อสร. ฯลฯ) และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพสต.) เพื่อทำ�ความเข้าใจถึงเป้าหมายและวางแผน
การจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์แรงงานนอกระบบและความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
2. พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
3. อาสาสมัครลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแผนที่กำ�หนดไว้ (ใช้แบบสำ�รวจข้อมูล และจัด
แลกเปลี่ยนข้อมูลรายกลุ่มอาชีพ)
4. รวบรวม/สังเคราะห์ขอ้ มูล และจัดระบบข้อมูลเพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยงกับข้อมูลของ รพสต.
5. จัดเวทีนำ�เสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่ม
อาชีพ ร่วมกับอาสาสมัครและผูน้ �ำ กลุม่ อาชีพและจัดลำ�ดับอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งสูง 3 อันดับแรก เพือ่
ให้แต่ละกลุ่มนำ�ไปจัดทำ�โครงการเสนอกองทุนฯ
6. รับขึน้ ทะเบียนแรงงานนอกระบบในตำ�บล (ในนามกลุม่ และรายบุคคล) เพือ่ เป็นฐานข้อมูล
สำ�หรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพของกลุม่ อาชีพ และโครงการอืน่ ๆ
ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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7. อปท. นำ�ข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงสุขภาพต่อกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้การสนับสนุน
โครงการฯ ของ 3 กลุ่มอาชีพดังกล่าว

งบประมาณ

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

ผู้รับผิดชอบ

นายสินธพ อินทรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มเป้าหมาย

1. อาสาสมัครต่างๆ เช่น อสร. อสม. อสก. ฯลฯ
2. กลุ่มอาชีพ/ภาคีเครือข่ายในชุมชน
3. รพสต. ในตำ�บล
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

ตัวอย่างที่ 8
โครงการการจัดการอาชีพเพื่อความสุขและความปลอดภัย (Smart Farm
& Smart OTOP) กลุ่มอาชีพทำ�สวนลำ�ไยและกลุ่มOTOP การผลิตผ้าทอและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ตำ�บลโป่งทุ่ง อำ�เภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

เสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำ�บลทุ่งโป่ง
1. หลักการและเหตุผล

ตำ�บลบ้านโปงทุ่ง อำ�เภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 11 ชุมชน อาชีพหลักของ
ชุมชนคือทำ�สวนลำ�ไย ทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ และบางส่วนทำ�นาซึ่งมีจำ�นวนน้อย
มาก อยู่ห่างจากตัวอำ�เภอฮอด ประมาณ 30 กิโลเมตร วิถีการทำ�สวนลำ�ไยจะมีทั้งลำ�ไยที่ออกลูก
ออกผลตามฤดูกาลและออกนอกฤดูกาลสามารถขายได้ตลอดปี และแน่นอนที่สุดการทำ�สวนลำ�ไย
จำ�เป็นต้องใช้สารเคมี เพื่อบำ�รุงทั้งต้นและผลและฉีดพ่นป้องกันแมลงช่วงก่อนผลิดอก รวมถึงการ
ใช้สารเร่งพวกโปแตสเซียมคลอเรตเพือ่ ให้ ได้ออกลูกนอกฤดูกาล นอกจากอันตรายทีส่ ง่ ผลต่อระบบ
ต่างๆ ของร่างกายแล้ว สารโปแตสเซียมคลอเรต เป็นสารทีใ่ ห้ออกซิเจนกับสารอืน่ เช่น ถ้านำ�ไปใช้
คลุกเคล้าผสมกับอินทรีย์ เช่น แป้ง รำ�ข้าว ทำ�ให้เกิดการเสียดสีและทำ�ให้เกิดความร้อนขึน้ ตัวสาร
จะสลายตัวและปล่อยออกซิเจนออกมาอย่างรวดเร็วทำ�ให้เกิดการระเบิดได้ ทีผ่ า่ นมาเคยมีการระเบิด
ของสารชนิดนี้ ในปี 2542 ทำ�ให้มีคนตาย 45 รายมาแล้ว และถ้านำ�สารชนิดนี้เพียงเล็กน้อยใส่กับ
น้ำ�มันในขวดก็จะเกิดการระเบิดได้อย่างรุนแรง ในปีหนึ่งปริมาณการสารเคมีรวมถึงการใช้สารเร่ง
ดอกเร่งผล ในการทำ�สวนลำ�ไย มีมูลค่าถึง 3 ล้านบาทต่อปี โดยมีร้านซื้อขายประจำ�ในอำ�เภอซึ่ง
เป็นโบรคเกอร์เปิดร้านขายปุ๋ยในตัวอำ�เภอ โดยนำ�ปุ๋ยจากบริษัทมาขายต่อในพื้นที่
การทำ�สวนลำ�ไยในพืน้ ทีต่ �ำ บลโป่งทุง่ และตำ�บลใกล้เคียงอืน่ ๆ ในอำ�เภอดอยเต่า มีการใช้สาร
เคมีอย่างจริงจังและเข้มข้นได้เริ่มมาตั้งแต่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด
14 ปี และส่งผลต่อคุณภาพของดินและผลผลิตลำ�ไยที่เริ่มออกดอกออกผลน้อยลง เมื่อเทียบกับใน
อดีตที่ผ่านมา แต่ด้วยไม่มีอาชีพทางเลือกอื่นในพื้นที่ จึงต้องดูแลและทำ�สวนลำ�ไยกันต่อไป บาง
ครอบครัวทำ�น้อยลงเนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอทั้งเรื่องค่าปุ๋ยค่ายาและค่าแรงที่ต้องใช้เงิน
ลงทุนมากในช่วงฤดูกาลลำ�ไยออกลูก และเก็บไม่ทัน ถ้าไม่จ้างแรงงานช่วย ก็จะทำ�ให้ผลผลิตที่ได้
เน่าเสีย และบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนมาตั้งโกดังรับซื้อกดราคา หรือบางส่วนขายไม่ได้เพราะ
ลำ�ไยเริ่มเน่าเสีย เก็บรักษานานไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับลำ�ไยที่ไม่ใช้สารเคมีในการดูแลบำ�รุงดิน
และใช้เป็นสารเร่งดังกล่าวเบือ้ งต้น และกำ�ไรทีไ่ ด้จากการทำ�สวนลำ�ไยก็ลดน้อยลงจนกลายเป็นการ
ขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำ�ให้เกษตรจำ�นวนมากขายสวนลำ�ไยให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามากว้านซื้อ
สวนลำ�ไยเพือ่ ลงทุนทำ�สวนเอง ซึง่ ส่วนใหญ่กค็ อื พ่อค้าคนจีนและจ้างคนในหมูบ่ า้ นช่วยดูแลและเก็บ
ผลผลิตให้
นอกเหนือจากอาชีพการทำ�สวนลำ�ไย จำ�นวนครัวเรือนกว่าครึ่งหนึ่งยังทำ�อาชีพทอผ้าและ
ตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงการ
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แปรรูปผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูปพร้อมใช้ เช่น เสือ้ ผ้า กางเกง ปลอกหมอน ผ้าพันคอ เครือ่ งใช้
ในบ้าน เป็นต้น การทำ�ผ้าทอและการนำ�มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ทางหน่วยงาน
ราชการได้ ให้สมญานามว่า หมู่บ้าน OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์จากผ้า และผู้ผลิตส่วนใหญ่ คือ
กลุม่ ผูห้ ญิงทีม่ ที งั้ ทีเ่ ป็นวัยแรงงานและผูส้ งู วัย ทีย่ งั สามารถทำ�งานได้อยูต่ ามทักษะฝีมอื เรือ่ งทอและ
ตัดเย็บด้วยมือ จำ�นวนครัวเรือนเกือบครึ่งหนึ่งของตำ�บล ต่างก็ท�ำ อาชีพเสริมหรืออาจจะเรียกได้วา่
เป็นอาชีพหลัก ก็ได้เพราะมาช่วยกันทำ�ทั้งครอบครัว เช่น การปลูกฝ้าย การทำ�เส้นใย การย้อม
การทอ และการนำ�มาออกแบบตัดเย็บให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ แต่กลุ่มดังกล่าวก็มีการใช้สีเคมี
ทีไ่ ม่ปลอดภัยในการย้อมเส้นฝ้าย มีจ�ำ นวนมากเกือบทุกครัวเรือน โดยทีฝ่ า่ ยชายหรือสามีกม็ าลงแรง
ช่วย และในบางครัวเรือนก็นำ�มาตัดเย็บแปรรูปเอง พบว่ากลุ่มทอและตัดเย็บเสื้อผ้าจำ�นวนมากใน
ตำ�บล จะมีรายได้เฉลี่ยคนละ 5,000 บาทต่อเดือน ถ้ามีงานอย่างต่อเนื่องจากการเข้ามาติดต่อกับ
กลุ่มโดยตรง และสมาชิกกลุ่มส่วนมากที่อยู่ในช่วงวัย 45-60 ปี จะมีอาการเหมือนกับโรคภูมิแพ้
และปวดหัวบ่อยมาก รวมถึงผู้สูงอายุบางท่าน ยืนหลังโกงเดินก็ค่อนข้างลำ�บาก และในกลุ่มที่
ทำ�หน้าที่ต้มย้อม ก็เริ่มมีอาการหายใจไม่ออก เนื่องอยู่หน้าเตาต้มย้อมเป็นเวลานาน พร้อมกับ
ปล่อยฟูมโลหะจากการต้มย้อมสารเคมีเพื่อให้ผ้ามีสีสวย ที่มากับควันไฟจากการความร้อนที่อยู่ใน
หม้อต้มย้อม จะได้ประหยัดทั้งคน เวลาและงบประมาณ ซึ่งอาการทั้งหมดดังกล่าวถือว่าเป็นความ
ท้าทายอย่างยิง่ ต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีด่ แู ล ควบคุม กำ�กับงานด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจที่จะแยกกันอย่างเด็ดขาดไม่ได้ การมีอาชีพและรายได้ท่ีเสี่ยงต่อการมีสุขภาพที่ดีและอยู่
อย่างสบาย คือภัยมหันต์ของกลุม่ แรงงานนอกระบบทัง้ 2 อาชีพ ทีจ่ ะต้องเผชิญกับความเสีย่ งหลาย
ประการทั้ง การสัมผัสสารเคมี ฟูมโลหะ ท่าทางการนั่ง และอุบัติเหตุจากการที่สูง เช่น ต้นลำ�ไย
เพื่อตัดแต่งกิ่ง ปีนขึ้นเก็บผล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์โครงการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กบั กลุม่ อาชีพหลัก 2 กลุม่ หรืออาจมากกว่าทีส่ นใจและอยูใ่ นตำ�บล
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี การลดความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ช่วยหรือป้องกัน
รวมถึงการจัดการเพื่อให้เกิดขบวนการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
สนับสนุนให้การตัง้ กองทุนเพือ่ การส่งเสริมป้องกันโรคเพือ่ ใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการดูแล
ป้องกันด้วยตนเองหรือกลุม่ โดยการประสานความร่วมมือกับผูป้ ระกอบการสารเคมีตา่ งๆ บริษทั ที่
นำ�ส่งสารเคมี และผู้ประกอบการรายย่อย ที่เข้ามาสั่งทำ�สินค้า OTOP ประเภทผ้าจากชุมชนมา
ต่อเนื่องยาวนานหลายปี
พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพความปลอดภัย
ในการทำ�งาน และการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง

3. กิจกรรมดำ�เนินงาน ประกอบด้วย

3.1 ประชุมหารือกับสภาเทศบาลตำ�บล กำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน และผู้นำ�กลุ่มอาชีพในตำ�บลเรื่อง
การกำ�หนดนโยบายตำ�บลเรื่องการส่งเสริมอาชีพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่ได้รับประโยชน์จากการขาย การซื้อปัจจัยการผลิต
และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งตำ�บล และข้อมูลผู้ประกอบการ
ร้านค้าและปริมาณการซื้อ การขายจากกลุ่มอาชีพในชุมชน
3.2 การประชุมหารือกับบริษทั และผูป้ ระกอบการขายสารเคมีในตำ�บลและอำ�เภอ และสมาชิก
สภา/กำ�นันผู้ ใหญ่บ้าน และ จนท. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
และวางแผนการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีและความเสี่ยงด้านอื่นเนื่องมาจากการประกอบ
อาชีพ
3.3 จัดกิจกรรมการอบรมและรณรงค์เรือ่ งการส่งเสริมป้องกันตนเอง โดยแบ่งตามความเสีย่ ง
คือกลุ่มที่สัมผัสสารเคมี กลุ่มที่เสี่ยงจากการทำ�งานด้านอื่นๆ เช่น ท่าทางการทำ�งาน ฝุ่นฝ้าย
และอุบัติเหตุจากการทำ�งาน โดยการประสานการสนับสนุนด้านวิชาการจากโรงพยาบาลชุมชน/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
3.4 หารือกับกลุ่มอาชีพที่ผ่านการอบรม เข้าใจและเห็นความสำ�คัญของการส่งเสริมป้องกัน
จากการประกอบอาชีพในการจัดตั้งกองทุนโดยให้ผู้ประกอบการที่ขายปุ๋ย ขายยาหรือสารเคมี
สารเร่งดอกเร่งผล รวมถึงสีย้อมผ้า และผู้ที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้า OTOP จากกลุ่มเข้ามาสมทบหรือ
สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุน โดยคิดเป็นร้อยละจากยอดซือ้ และยอดขาย ทีท่ างผูป้ ระกอบการ ร้านค้า
ควรจะสมทบเข้ากองทุนฯ และการมีสว่ นร่วมของกลุม่ อาชีพในเรือ่ งการสมทบและการบริหารจัดการ
ร่วมกัน
3.5 จัดตั้งกองทุนส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ
บริษัทและผู้ประกอบการที่เข้ามาสั่งซื้อหรือสั่งทำ�ผลิตภัณฑ์จากผ้าของชุมชน โดยใช้วิธีการสมทบ
จากยอดเงินที่กลุ่มอาชีพในชุมชนซื้อปุ๋ย ยา สารเร่งโปตัสเซียมฯ และสีย้อมผ้าเคมี และยอดเงิน
ที่ทางผู้ค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผ้าทอและตัดเย็บในชุมชน
3.6 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการเป็นกลไกการรณรงค์และติดตามเฝ้าระวัง
การปฏิบัติตน การปรับวิธีการทำ�งานที่ลดความเสี่ยง และการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอ
สนับสนุนงบการดำ�เนินงานกับกลุ่มอาชีพ จากกองทุนส่งเสริมความปลอดภัยระดับตำ�บล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อสม. ในการติดตามเยี่ยมบ้านให้คำ�แนะนำ�  และสนับสนุนอุปกรณ์
ป้องกันทีจ่ �ำ เป็น หรือการทำ�กิจกรรมเพือ่ พัฒนาวิธกี ารทำ�งานหรือนวัตกรรมใหม่ในระดับชุมชนหรือ
ระดับครัวเรือน เช่น การส่งเสริมการใช้สมุนไพรแทนสารเคมี การใช้สธี รรมชาติแทนสียอ้ มเคมี การ
จัดการขยะทีเ่ ป็นสารพิษทีไ่ ม่สง่ ผลต่อดิน และน้�ำ ทีใ่ ช้ ในตำ�บล การพัฒนาอุปกรณ์เสริมเพือ่ ลดความ
เสี่ยงจากการท่าทางการทำ�งานที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
3.7 มีการติดตามประเมินการดำ�เนินงานของ อสม. และการพัฒนาปรับเปลีย่ นหรือลด/หลีกเลีย่ ง
ความเสี่ยงต่างๆ จากการทำ�งานที่ส่งผลต่อสุขภาพ
3.8 จัดเวทีเพื่อสรุปประเมินผลร่วมกันร่วมกันระหว่าง อปท. รพสต, รพช. อสม. ผู้นำ�กลุ่ม
อาชีพและผูน้ �ำ ชุมชน และผูป้ ระกอบการ ผูค้ า้ รายย่อย ถึงผลการดำ�เนินงานทีเ่ กิดขึน้ และการสร้าง
ความร่วมมือกันต่อเนื่องในปีต่อไป
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4. ระยะเวลา : 2 ปี (1 เมษายน 2559-31 พฤษภาคม 2561)

โดยแบ่งเป็นช่วงเตรียมการ 8 เดือน ช่วงดำ�เนินงาน 1 ปี และช่วงติดตามประเมินผลที่เป็น
การสรุปประเมินผลการติดตาม 4 เดือน

5. กลุ่มเป้าหมาย

จาก 10 หมู่บ้าน ในตำ�บลทุ่งโป่ง โดยแยกเป็น
1. กลุ่มอาชีพเกษตรกรทำ�สวนลำ�ไย จำ�นวน 1,500 ครัวเรือน
2. กลุ่มอาชีพ OTOP ประเภทผ้า จำ�นวน 2,000 ครัวเรือน
3. อาสาสมัครสาธารณสุข จากหมู่บ้านละ 10 คนรวม 100 คน

6. งบประมาณ

รวมทั้งหมด 450,000 บาทถ้วน (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
1. ขอสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. งบประมาณสมทบจากผูป้ ระกอบการ ร้านค้า และผูส้ งั่ ซือ้ สินค้าในชุมชน จำ�นวน 300,000
บาท (ปีละ 150,000 บาท)
3. กลุม่ อาชีพสมทบตามสัดส่วนของกลุม่ ทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันในกิจกรรมที่ 3.4 จำ�นวน 50,000
บาท (ปีละ 25,000 บาท)
(หมายเหตุรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายของกองทุนจะยึดตามระเบียบกองทุนฯ ในคู่มือ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในส่วนที่เบิกจ่ายไม่ได้จะใช้งบจากกองทุนในการ
ดำ�เนินกิจกรรม)

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

เทศบาลตำ�บลบ้านทุ่งโป่ง อำ�เภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

8. ผู้ประสานงานโครงการ

ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปลัดเทศบาลตำ�บล
ภาคประชาสังคม คือ นายสอ ใจมา รองนายกเทศมนตรีตำ�บลทุ่งโป่ง
การให้บริการด้านสุขภาพ คือ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำ�บลทุ่งโป่ง
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9. ผลการดำ�เนินงานโครงการ
ผลงานเชิงกระบวนการ

ผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

1. มีกลไกการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยกับ
กลุ่มอาชีพในตำ�บลในรูปของคณะกรรมการ
กองทุนส่งเสริมความปลอดภัยในตำ�บล
2. หลักสูตรการอบรมกลุ่มอาชีพ และ
อาสาสมัครสาธารณสุข
3. แผนการจัดการความเสี่ยงและการเสริม
ศักยภาพกลุ่มในระหว่างการดำ�เนินงาน
4. ระเบียบ/กติกา และชุดการเรียนรู้เพื่อลด
ความเสี่ยงแต่ละประเภท สำ�หรับ 2 กลุ่ม
อาชีพ
5. รายงานผลการเยี่ยมบ้านของ อาสาสมัคร
สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย
ประจำ�เดือน
6. รายงานการติดตามประเมินผลการดำ�เนิน
งานเมื้อสิ้นสุดโครงการ

1. รายชื่อและทะเบียนกลุ่มอาชีพจำ�นวน
3,500 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
2. อาสาสมัครสาธารณสุขอย่างน้อย 70 คน
มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นในการ
คัดกรองความเสี่ยง การสำ�รวจสภาวะ
สุขภาพอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
3. กองทุนส่งเสริมความปลอดภัยชุมชน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
และกลุ่มอาชีพในตำ�บล
4. นวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง อันเนื่อง
มาจากการสัมผัสสารเคมี การจัดสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน การปรับท่าทางและ
เวลาในการทำ�งานที่สมดุลกันมากขึ้น
ระหว่างงาน กับสุขภาพ จำ�นวน 1 ชุด
3 ความเสี่ยง
5. ข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการส่งเสริมอาชีพ
เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำ�หรับเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกันของผู้ผลิต ผู้ประกอบ
การชุมชน นายจ้างหรือบริษัทที่ได้รับ
ประโยชน์จากชุมชน/กลุ่มแรงงาน
นอกระบบในตำ�บล
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ภาคผนวก

5

เอกสารภาคผนวกที่ 1
5.1 คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติและคณะอนุ
หารจั
ดดการแรงงานจั
งหวัดงชาติ
คาสั่งแต่กงรรมการบริ
ตั้งคณะกรรมการบริ
หารจั
การแรงงานนอกระบบแห่
และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานจังหวัด

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
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คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ(2)ท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ
(2)

๑. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ

๑.๑ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายประธานกรรมการ
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรองประธานกรรมการ
๑.๓ ปลัดกระทรวงแรงงาน
๑.๔ ปลัดกระทรวงกลาโหม
๑.๕ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑.๖ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๗ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.๘ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑.๙ ปลัดกระทรวงการคลัง
๑.๑๐ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑.๑๑ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๑๒ ปลัดกรุงเทพมหานคร
๑.๑๓ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
๑.๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๑.๑๕ เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๑.๑๖ ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
๑.๑๗ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑.๑๘ อธิบดีกรมการจัดหางาน
๑.๑๙ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑.๒๐ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑.๒๑ เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
๑.๒๒ รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ผู้ท
ผู้คุณวุฒิด้านแรงงานกร
๑.๒๓ รศ.ดร.นฤมล นิราทร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ
๑.๒๔ นายกิรศักดิ์ จันทรจรัสวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานนอกระบบ
๑.๒๕ นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
/๑.๒๖นายประพัฒน์...

(3)
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๑.๒๖ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ
๑.๒๗ นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
ผู้อานวยการมูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน
๑.๒๘ นางพูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์
ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
๑.๒๙ นายสมคิด ด้วงเงิน
ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
๑.๓๐ นางสาวอรุณี ศรีโต
ประธานศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบแห่งชาติ
๑.๓๑ รองปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย
กระทรวงแรงงาน
๑.๓๒ ผู้อานวยการสานักเศรษฐกิจการแรงงาน
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๑.๓๓ ผู้อานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
สานักเศรษฐกิจการแรงงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
๒.๑ กาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณด้านแรงงานนอกระบบของประเทศ
๒.๒ กากับและอานวยการ เพื่อให้มีการปฏิบัติและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ
๒.๓ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก และรายงานผลการดาเนินงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม
๒.๕ ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
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(4)

คาสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ
ที่ ๓/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
-----------------------ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ ได้มีมติการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด
เพื่ อ ก าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นแรงงานนอกระบบของจั ง หวั ด แผน นโยบายด้ า นงบประมาณ
เพื่ อสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน ขั บ เคลื่ อ นและแก้ ไ ขประเด็ นปั ญ หาที่ ส าคัญ ด้ านแรงงานนอกระบบในจั งหวั ด
เสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริห ารจัดการแรงงานนอกระบบแห่ งชาติ
กากับ และติดตามการดาเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ ของอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อนุกรรมการ
๑.๓ จัดหางานจังหวัด
อนุกรรมการ
๑.๔ ผู้อานวยการสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
อนุกรรมการ
๑.๕ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
อนุกรรมการ
๑.๖ ประกันสังคมจังหวัด
อนุกรรมการ
๑.๗ หัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ อนุกรรมการ
ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จานวนสี่คน
๑.๘ ผู้แทนองค์กร/กลุ่ม/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้จ้างงาน/ผู้แทนผู้รับงานไปทาที่บ้าน
ผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด/
ผู้แทนกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ผู้แทนกลุ่มอาชีพ
หรือวิสาหกิจชุมชน) ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง
จานวนห้าคน
/๑.๙แรงงาน...
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๑.๙ แรงงานจังหวัด
๑.๑๐ เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด

อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

๒. อานาจหน้าที่
๒.๑ กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวกับ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
๒.๒ ขับเคลื่อนและแก้ไขประเด็นปัญหาที่สาคัญด้านแรงงานนอกระบบจังหวัด
๒.๓ เสนอประเด็นปั ญหา และเสนอแนะแนวทางการดาเนิน งานด้านแรงงานนอกระบบจังหวัด
ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ
๒.๔ กากับ และติดตามการดาเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของจังหวัด
๒.๕ แต่งตั้งคณะทางาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๒.๕ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติมอบหมาย
สาหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ
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เอกสารภาคผนวกที่ 2
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5.3 ทะเบียนรายชื่อกลุ่มอาชีพ
เอกสารภาคผนวกที่ 3
ทะเบียนรายชื่อกลุ่มอาชีพ
1. พื้นที่ ตาบล……………………อาเภอ………………………จังหวัด…………………..
ลาดับ
ที่

กลุ่มอาชีพ

จานวนสมาชิก
ชาย

หญิง

ทั้งหมด

หมู่
ที่

ชื่อประธาน
กลุ่ม

โทรศัพท์

ชื่อผู้
ประสานงาน
กลุ่ม

ชื่อผู้สารวจ………………………
วันที…่ …………………..

70

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ
(13)

โทรศัพท์

ตัวอย่างแบบฟอร์มคาร้องขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานที่ขึ้นทะเบียน.( ระบุชื่อ อบต/เทศบาล)...............................................จังหวัด....................................
วันที่รับขึ้นทะเบียน วันที่ เดือน พ.ศ
ข้าพเจ้า  นาย  นาง นางสาวชื่อ................................................นามสกุล..........................
วันเดือนปีเกิด.........../...................../................ เลขบัตรประจาตัวประชาชน...................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่...........................หมู่ที่.........................ตาบล...........................อาเภอ.....................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์...................เบอร์โทรศัพท์ติด ต่อ...........
ข้าพเจ้าขอยื่นคาร้องต่อเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้
1. การประกอบอาชีพและที่มาของรายได้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ
อาชีพหลัก
อาชีพรอง
รายได้หลัก
 เกษตรกรปลูกพืช
เกษตรกรปลูกพืช
เกษตรกรปลูกพืช
ระบุ...............................
ระบุ...............................
ระบุ..............................
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์
 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์
 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ระบุ...............................
ระบุ................................... ระบุ...............................
ตัดเย็บ
ตัดเย็บ
ตัดเย็บ
ทอผ้า
ทอผ้า
ทอผ้า
เก็บและคัดแยกขยะ
เก็บและคัดแยกขยะ
เก็บและคัดแยกขยะ
แกะสลักหิน
แกะสลักหิน
แกะสลักหิน
แท็กซี่
แท็กซี่
แท็กซี่
อุตสาหกรรมครัวเรือน
อุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมครัวเรือน
ระบุ........................................ ระบุ...................................... ระบุ......................................

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

อาชีพหลัก: หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมนั้น ๆ
อาชีพรอง: หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาในการทากิจกรรมนั้นรองจากอาชีพหลัก
รายได้หลัก:รายได้ที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดรวมกันแล้วมีมลู ค่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจได้มาจากการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพรอง
รายได้รอง : รายได้ที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดรวมกันแล้วน้อยกว่ารายได้หลัก

2. ระยะเวลาที่ทางาน...........................................................................................................................
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3. สมาชิกในครัวเรือนที่ทางานด้วย
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
ผู้ยื่นคาร้อง
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

เลขบัตรประจาตัวประชาชน
--  - -
--  - -
--  - -
--  - -

สถานภาพ
โสด สมรส

4. ปัจจุบันท่านมีโรคประจาตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ
โรคเบาหวาน
ภูมิแพ้/โรคหอบหืด  โรคอื่นๆ ระบุ...............................................................
5. อาชีพที่ทาอยู่ มีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายการ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทางานอะไรบ้าง
ความเสี่ยง
มี
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
ฝุ่น
 สารเคมี
เสียงดัง
เชื้อโรค
 ปวดเมื่อยตามร่างกายจากการทางาน
 แสงสว่าง มาก/น้อยเกินไป
อื่นๆ ระบุ.................................................

ลงชื่อ...............................ผู้ขอขึ้นทะเบียนลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน
(
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ขอบเขตเนื้อหา

(16)

การทบทวนปัญหาสุขภาพตนเองจากการทางานผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากการทางาน เช่น ผลกระทบ
จากสารกาจัดศัตรูพชื สารฆ่าหอยเชอรี่(เอ็นโดซัลแฟน) ผลกระทบต่อ
สมอง การพิการแต่กาเนิด สารเคมีที่ผ่านรกได้ ภูมิแพ้ โรคผิวหนัง
การสูญเสียการได้ยนิ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทางาน
ความสาคัญของการดูแลสุขภาพในคนทางานและบทบาทของ
อาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน
ให้เน้นอาชีพที่มีอยู่ในท้องถิ่นจริง
การประเมินความเป็น
การแนะนาการใช้แบบประเมินสถานทีท่ างาน เช่น แบบประเมิน JSA
อันตรายด้าน
WISH WIND WISE โดยใช้กระบวนการมี
สภาพแวดล้อมการทางาน ส่วนร่วมของคนทางาน
และด้านสุขภาพ
หลักการวิเคราะห์อันตรายจากการทางาน
แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติประเมินสถานที่ทางาน
สรุปผลการฝึกปฏิบัติ (ในพืน้ ที่/ห้อง ตามบริบท)
การแก้ไขปัญหาสภาพ
การแก้ไขปัญหาใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนทางานและเทคนิค
แวดล้อมและปัญหา
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเคลื่อนย้ายวัตถุอย่างปลอดภัย
สุขภาพจากการทางาน
ท่าทางการทางานที่ปลอดภัย
อันตรายจากการทางานกับสารเคมีและการป้องกัน
อุบัติเหตุในการทางานและการป้องกัน

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก
การทางานและ
ความสาคัญในการดูแล
สุขภาพในคนทางาน

หัวข้อการอบรม
การทากิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพจากการทางาน จากสื่อภาพ
จริง/บัตรคาถาม/
vcd
พร้อมการบรรยายสรุป
บรรยายโดยเน้นตัวอย่าง/รูปจริงจาก
กรณีตัวอย่างที่สอดคล้องกับพืน้ ที่

รูปแบบ

การบรรยายโดยเน้นตัวอย่าง/
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์อันตราย
จากหน้างาน/รูปจริงจากกรณี
(1 ชม.30) ตัวอย่าง
( 1ชม.)
แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ
รวม 3 ชม. ประเมินสถานที่ทางาน
1 ชม.
แบ่งกลุ่ม วิเคราะห์หาวิธีการการ
30 นาที
แก้ไขปัญหา และนาเสนอผลการ
ค้นหาวิธีการแก้ไข
การจัดทาแผนแก้ไขปัญหา

(30 นาที)

1 ชม.
30 นาที

เวลาที่ใช้

กรอบเนื้อหาการอบรมอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.) 2 วัน

เอกสารภาคผนวกที่ 4

5.4 กรอบเนื้อหาการอบรมอาสาสมัครอาชีวอนามัย

)

ใช้ทีมวิทยากร
เน้นกระบวนการเรียนรู้
อาจใช้ ต.ย./รูปแบบ
การอบรมที่เคยจัด มาเป็นแนวทางได้

(ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)
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ขอบเขตเนื้อหา

(17)

การยกกรณีตัวอย่าง เช่น ผลกระทบจากการย้อมผ้า การใช้สีและการ
ทิ้งสีย้อมจากการกระบวนการลงสู่ชุมชน และการเชื่อมโยงเข้าสูป่ ัญหา
โรคพิษสารเคมีจากสารปรอท การเกิดโรคมินามาตะลักษณะอาการของ
โรคจากการทางานที่เกี่ยวข้อง วิธีการสังเกตอาการและพฤติกรรม
การแจ้งข่าว/ข้อมูลความผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แบบบันทึก
พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการทางานทีไ่ ม่
ถูกต้อง การออกแบบแบบบันทึกฯ และการใช้แบบบันทึกเพือ่
ประกอบการเฝ้าระวังสุขภาพฯ
ขั้นตอนการจัดทาแผนงาน (ให้นาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมการทางานในหัวข้อการแก้ไข
ปัญหาสภาพแวดล้อมการทางาน มาเชื่อมต่อกับการจัดทาแผนงาน/
โครงการ)
การแนะนาขั้นตอน/แบบฟอร์มการจัดทาแผน
การฝึกปฏิบัติจัดทาแผนและนาเสนอแผน/โครงการ
การบูรณาการแผนงานที่จัดทาขึน้ กับแผนที่มีอยู่ของชุมชน

การเฝ้าระวังสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพในการทางาน

หัวข้อการอบรม

1 ชม.
30 นาที

1 ชม.
30 นาที

เวลาที่ใช้

กิจกรรมการออกแบบบันทึก
พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมการ
ทางาน
การแนะนาการใช้แบบบันทึกฯ
บรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างการ
จัดทาแผนที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ
ในชุมชนที่เกิดขึ้นจริง
แนะนาขั้นตอน/แบบฟอร์มการจัด
ทาแผน
ฝึกปฏิบัติและ นาเสนอโครงการที่จะ
นากลับไปแก้ไขปัญหาและเพื่อขอรับ
การสนับสนุนในอนาคต

การบรรยายพร้อมยกกรณีตัวอย่างที่
สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพในชุมชน

รูปแบบ

(วิทยากรแนะนาความหมายและ
ความสาคัญและประโยชน์ ของการ
จัดทาแผนงาน/ โครงการ แนะนา
แหล่ง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กลุ่ม
แรงงานมาสามารถขอรับการ
สนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพ)

(วิทยากรบรรยายพร้อมยกกรณี
ตัวอย่างที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
ทางานนัน้ ๆ รวมถึงวิธีการสังเกตุ/เฝ้า
ระวังอย่างง่าย)

(ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม)

แบบประเมินความรู้ อสอช.


ก่อนการอบรม

 หลังการอบรม

. ข้อมูลผู้ประเมิน
คาชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1.เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ.................................................ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา

( ) มัธยมศึกษาตอนต้น

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย

( ) อนุปริญญา

( ) ปริญญาตรี

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

4. ที่อยู่ บ้านเลขที.่ ....................หมู่ที่................บ้าน......................................ถนน
ตาบล............................................อาเภอ.........................................จังหวัด
.เนื้อหา
เนื้อหารายวิชา
มาก

ความรู้
ปานกลาง

น้อย

1. ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทางานและความสาคัญในการ
ดูแลสุขภาพในคนทางาน
2.การประเมินความเป็นอันตรายด้านสภาพแวดล้อมการทางานและด้าน
3. การจัดการปัญหาและการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการทางาน
4.ฝึกปฏิบัติการประเมินความเป็นอันตรายด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
และด้านสุขภาพ
5. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
6. ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ/ถ่ายทอดความรู้
7.ระบบการให้บริการของสถานีอนามัย
8.การจัดทาแผนงานงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ
9.หลักความปลอดภัยในการทางาน

(18)
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5.5 แบบประเมินความปลอดภัยในขั้นตอนการทำ�งาน JSA
เอกสารภาคผนวกที่ 5
 แบบประเมินความปลอดภัยในขั้นตอนการทางานJSA (Job safety Analysis)
สาหรับกลุ่มอาชีพ..................................
ลาดับ
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ขั้นตอนการทางาน

สิ่งคุกคามสุขภาพ

แนวทางป้องกันควบคุม
ก่อนดาเนินการ/
ข้อเสนอแนะ
หลังดาเนินการ
ปัจจุบนั ที่มีแล้ว
ในการพัฒนา
(ที่ดาเนินการ)
(ที่มีอยู่แล้ว)

(19)
คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ
่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ………………………………
 แบบประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทางานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. วัน-เดือนที่ประเมิน................................ปี พ.ศ……………
2. ชือ่ - สกุล ผู้สอบถาม........................
3. สถานะผู้รับการประเมินความเสีย่ งฯ
1.เป็นผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข
 2.ไม่เป็นผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข
ชื่อ – สกุล ผู้รับประเมิน (นาย ,นาง,นางสาว )........................................................................
4. หมายเลขบัตรประชาชน 
5. อายุ ......................
6. เพศ.......1.ชาย

2.หญิง

7. ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................จังหวัด...............................
8. อาชีพหลัก ..........................................................
9. ลักษณะงานของอาชีพหลัก ................................................................................
10. อาชีพเสริม...........................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเสี่ยง
11. ในที่ทางานหรืออาชีพหลักที่ท่านทาอยู่ มีสงิ่ ใดที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อตัวท่านหรือ
ผู้ร่วมงานหรือไม่
1. มีระบุ(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) ฝุ่นสารเคมีเสียงดังความร้อน
แสงสว่าง มาก/น้อยเกินไปปวดเมื่อยจากการทางานเชื้อโรค
อื่นๆ ......................................
2. ไม่แน่ใจ

3ไม่ทราบ/ไม่มี

12. ขณะที่ท่านทางาน ท่านคิดหรือไม่ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ต่อตัวท่านเองหรือผู้ร่วมงาน
1. คิดทุกครั้ง 2. ส่วนใหญ่คิด

3. คิดเป็นบางครั้ง/ไม่ได้คิด

13. ขณะที่ท่านทางาน ท่านมีการเตรียมตัวหรือจัดสภาพการทางานให้เหมาะสมเพื่อการป้องกันอันตรายหรือไม่
 1. ได้เตรียมการทุกครั้ง  2. ส่วนใหญ่เตรียมการ  3. เตรียมนานๆครั้ง/ไม่ได้เตรียมการ
14. ปัจจุบนั นีท้ ่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่
1.ไม่ดื่ม 2.ดื่มเป็นบางครั้ง/ดื่มนานๆครั้ง 3.ดื่มเป็นประจา/ดื่มจนติดเป็นนิสัย
(20)
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15. ปัจจุบนั นีท้ ่านสูบบุหรี่/ยาเส้น หรือไม่
1.ไม่สูบ2.สูบเป็นบางครัง้ /สูบนานๆครั้ง3.สูบเป็นประจา
16. ปัจจุบนั ท่านมีโรคประจาตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือไม่(ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
โรคความดันโลหิตสูง

1.ไม่ม
ี 2ไม่ทราบ 3. มี
1.ไม่ม
ี 2ไม่ทราบ 3. มี

โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน

1.ไม่ม
ี 2ไม่ทราบ 3. มี

ภูมิแพ้/โรคหอบหืด

1.ไม่ม
ี 2ไม่ทราบ 3. มี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความต้องการการสนับสนุน
17. ท่านต้องการการสนับสนุนอะไรบ้าง เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทางาน
1.ต้องการ
1. ความรู้ให้ระบุรายละเอียดดังข้างล่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
 อันตรายจากการทางาน  หลักความปลอดภัยในการทางาน
 การใช้สารเคมีให้ปลอดภัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยจากการทางาน
 อื่นๆ.............................................................................................................
2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
แว่นตาป้องกัน................................  อุปกรณ์ปกป้องการหายใจ
 ถุงมือป้องกัน....................................  อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน
รองเท้าป้องกัน..................................อื่นๆระบุ.........……..………
3. การตรวจสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
 การตรวจสุขภาพประจาปี

 การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

ตรวจสุขภาพอื่นๆ ระบุ .....................………………..………
4. อื่นๆ …………………..………
2. ไม่ต้องการ
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(21)

การแปลผล
1.พิจารณาเฉพาะคาถามในส่วนที่ 2 เท่านั้น โดยแต่ละคาตอบจะมีคะแนนกากับไว้ตามตารางคะแนนความเสี่ยง

ตารางคะแนนความเสี่ยง
คาถามส่วนที่ 2
ข้อมูลความเสี่ยง
11. ในที่ทางานหรืออาชีพหลักที่
ท่านทาอยู่ มีสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อตัว
ท่านหรือผู้ร่วมงานหรือไม่

ตอบข้อ 1

ตอบข้อ 2

ทราบ/มี = 1

ตอบข้อ 3

ไม่แน่ใจ = 2

ไม่ทราบ/ไม่มี =2

12. ขณะที่ท่านทางาน ท่านคิด
คิดทุกครั้ง = 1
หรือไม่ว่าอาจเกิดการบาดเจ็บ หรือ
เจ็บป่วย ต่อตัวท่านเองหรือ
ผู้ร่วมงาน

ส่วนใหญ่คิด = 1

คิดบางครั้ง/ไม่ได้
คิด = 2

13. ขณะที่ท่านทางาน ท่านมีการ
เตรียมตัวหรือจัดสภาพการทางาน
ให้เหมาะสมเพื่อการป้องกัน
อันตรายหรือไม่

เตรียมการ

ส่วนใหญ่เตรียม = 1

นานๆครั้ง/ไม่ได้
เตรียม = 2

14. ปัจจุบนั นีท้ ่านดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือไม่

ไม่ดื่ม = 1

ดื่มบางครั้ง/นานๆครั้ง
=2

ดื่มประจา/ดื่มจน
ติดเป็นนิสัย = 2

15. ปัจจุบนั นีท้ ่านสูบบุหรี่/ยาเส้น
หรือไม่

ไม่สูบ = 1

สูบบางครั้ง/นานๆครั้ง
=2

สูบประจา = 2

ไม่ทราบ = 2

มี = 2

ทุกครั้ง = 1

16. ปัจจุบนั ท่านมีโรคประจาตัวที่ ไม่มี = 1
ได้รับการวินจิ ฉัยจากแพทย์ หรือไม่
(ตอบไม่มีในทุกข้อ)
(ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ เบาหวาน ภูมิแพ้ /หอบ
หืด )

คะแนน
ที่ได้

( ตอบไม่ทราบในโรคใด ( ตอบมีในโรคใดก็
ก็ตาม )
ตาม )
รวมคะแนนข้อ 11 ถึงข้อ 16

2. นาคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อไปใส่ไว้ในช่อง “คะแนนที่ได้” ท้ายแต่ละข้อของตารางคะแนนความเสี่ยง
3. รวมคะแนนทุกข้อ (ข้อ11 ถึง ข้อ16) และใส่ไว้ในช่องสุดท้ายของตารางคะแนนความเสีย่ ง
4. นาค่าคะแนนทีไ่ ด้ไปเปรียบเทียบเป็นระดับความเสี่ยงตามตารางระดับความเสี่ยง

(22)
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ตารางระดับความเสี่ยง
คะแนนรวม

ระดับความเสี่ยง

6 - 7

ต่า

8 – 9

ปานกลาง

10 - 12

สูง

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทางานของกลุ่มแรงงานนอกระบบเบื้องต้นของ
(นาย ,นาง,นางสาว )........................................................................
มีระดับความเสี่ยง  1. ต่า 2.ปานกลาง3. สูง
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพการเจ็บป่วยจากการทางาน
1. ท่านเคยมีอุบัติเหตุจากการทางานหรือไม่
( ) ไม่เคยมี

( ) เคย มีอุบัติเหตุเล็กน้อยโดยไม่ต้องหยุดงาน ระบุ...............
( ) เคยมีอุบัติเหตุ ถึงขั้นต้องหยุดงาน ระบุ...............
( ) เคยมีอุบัติเหตุความรุนแรงถึงพิการ
ระบุรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ...............

2. ท่านใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะทางานหรือไม่
( ) ไม่ใช้

( ) ใช้ ได้แก่....(ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
( ) แว่นตา

( ) ถุงมือ

( ) ที่อุดหู/ครอบหู
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( ) รองเท้า

( ) ทีป่ ิดปาก-จมูก

( ) อื่นๆ ระบุ................................

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ
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 แบบประเมินสภาพการทางานที่คิดว่าอาจจะทาให้ไม่สบายหรือเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา
โปรดทาเครื่องหมายในช่องมีหรือไม่มี และในช่อง ( ) สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
สภาพการทางาน

มี

ไม่มี

1. มีการสัมผัสแหล่งความร้อนหรือทางานกลางแจ้ง
หรือไม่

(
(
(
(
(

) ไม่มีอาการ
) มีอาการหิวน้า เหนื่อย เหงื่อออกมาก
) มีผื่นคัน แดงบริเวณผิวหนังเป็นตะคริวบ่อย
) อื่นๆระบุ.............................
) ไม่มีอาการ ( ) รู้สึกราคาญ หงุดหงิด
( ) รู้สึกเจ็บหู หูอื้อบ่อยๆ
( ) ไม่มีอาการ ( ) ผื่น บริเวณผิวหนัง
( ) คลื่นไส้อาเจียน ( ) ระคายเคือง ตา จมูก
( ) วิงเวียนศีรษะ
( ) ไม่มีอาการ( ) มีอาการผืน่ คันที่ผิวหนัง
( ) มีการระคายเคืองทางเดินหายใจ
( ) หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก
( ) ไม่มีอาการ
( ) มีอาการเมื่อยล้าดวงตา
( ) มีอาการปวดศีรษะเนื่องจากใช้สายตามาก
( ) ไม่มีอาการ
( ) มีอาการเล็กน้อยไม่ต้องหยุดงาน
( ) มีอาการมากถึงขั้นต้องหยุดงาน
( ) ไม่มีอาการ
( ) คันตามผิวหนัง หรือเท้ามือเปื่อยเป็นแผล

2. บริเวณที่ท่านทางานมีเสียงดังมากหรือไม่
(ยืนห่างกัน 3 ฟุตแล้วพูดคุยไม่ค่อยได้ยิน)
3. มีการใช้และสัมผัสสารเคมีในการทางานหรือไม่
4. ท่านมีอาการจาการสัมผัสฝุ่นหรือไม่
5. ท่านมีปัญหาสายตาเกี่ยวกับการทางานหรือไม่
6. ท่านเคยถูกสัตว์หรือแมลงกัดต่อย ในขณะทางาน
หรือไม่
7. ท่านทางานในสภาพชืน้ แฉะ มีน้าขังตลอดเวลา
หรือไม่
8. ในการทางานท่านต้องยกของหนักหรือทางานใน
ท่าทางที่ทาให้เกิดอาการปวดเมื่อย ตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายหรือไม่

เคยมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย
จากการทางานหรือไม่

( ) ไม่มีอาการ ( ) มีอาการปวดเมื่อยพอทนได้
( ) มีอาการปวดเมื่อย ต้องกินยารักษา


(24)
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เอกสารภาคผนวกที
5.6 แนวทางการติดตามประเมิ
นผลการดำ่�6เนินกิจกรรม/โครงการ
แนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการ
โครงการ………………………………………………………………….
ระยะเวลา………………………………………….
รหัสหรือเลขที่โครงการ……………………………………………
 เนื้อหาและประเด็นการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. การบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วย ความสอดคล้องและการบรรลุวัตถุประสงค์การบรรลุเป้าหมาย
และการบริหารจัดการโครงการ
2. เนื้อหา กระบวนการดาเนินโครงการ เครื่องมือ/สื่อที่ใช้ในกระบวนการทางาน
3. ผลลัพธ์ ที่เน้ นประสิทธิผ ล ที่แสดงถึง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการการดาเนินงานของกลุ่ม /
โครงการ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การสื่อสารความเสี่ยง
เพื่อการเรียนรู้และตระหนัก/เห็นความสาคัญ
เกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ :
ระดับ 1 ยังต้องปรับปรุง
ระดับ 2 ผ่านพอใช้ได้
ระดับ 3 ดีเป็นที่น่าพึงพอใจ
ระดับ 4 เป็นตัวอย่างและสามารถขยายผลหรือเริ่มเรียนรู้เรื่องใหม่ต่อไป
เกณฑ์การติดตามและประเมินผล

ประเด็นทีต่ ้องการติดตามประเมินผล
1

ส่วนที่ 1 การดาเนินโครงการ
1.1 การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
1.2 การบรรลุเป้าหมาย
1.3 การบริหารจัดการโครงการ
ส่วนที่ 2 กระบวนการ รูปแบบและเนื้อหาในการดาเนินงาน
2.1 เนื้อหา เพียงพอ เหมาะสมกับเวลาและ กลุ่มเป้าหมาย
2.2 รูปแบบและกระบวนการดาเนินงาน
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการบวนการทางาน (ประสิทธิภาพสื่อ/
เครื่องมือและวิธีการใช้ )
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน ที่กาหนดไว้ในโครงการ
1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแรงงานนกระบบกลุ
าหมาย
นอกระบบกลุ่มเป้่มเป้
าหมาย
ของโครงการฯ
2.การปรับสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อการทางานที่
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2

3

4

ข้อเสนอแนะ

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ
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ปลอดภัย สุขภาพดี
3.การสื่อสารความเสี่ยง (กติการ่วม ฯลฯ)
4 การบริหารจัดการกลุ่ม
5. การพัฒนานวัตกรรม
6, ศักยภาพผูน้ า/อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน
7. การขยายผลและเครือข่าย
8. อื่นๆ โปรดระบุ
ข้อคิดเห็นเสนอแนะภาพรวม…………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………….
( ……………………………………………)
( …………ตาแหน่ง/สถานภาพ ……………)
………………………………….
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน

ภาคผนวก
(26)
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5.7 Website สำ�หรับการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้และ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารภาคผนวกที่ 7
Websiteสาหรับการสืบค้นข้อมูล องค์ความรู้และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เครือข่าย
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สานักความปลอดภัยแรงงาน กรม
สวัสดิกสารและคุ
้มครองแรงงาน
กรมสวั
ดิการและคุ
้มครองแรงงาน
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทางาน (ประเทศไทย)

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
หน่วยงานในกากับหน่วยงานเอกชน
มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

Website/ที่ติดต่อ
http://job.labour.go.th/
http://www.oshthai.org/
ที่ตั้ง : 22/3 หมู่ที่ 2 อาคารกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน ชั้น 3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. : 02 880-4659 , 02 884-1852, 02 8804803 , 02 884-1408

http://envocc.ddc.moph.go.th/
http://www.anamai.moph.go.th/
http://www.summacheeva.org/index.h
tm
http://www.thaihealth.or.th/
http://www.nhso.go.th
http://www.thaipan.org/node/30

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไทยแพน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร www.acfs.go.th
แห่งชาติ (มกอช.)
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รายชื่อคณะทำ�งาน
1 นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

2 นางอรจิตต์ บำ�รุงสกุลสวัสดิ์
3. นพ.กรรชิต คุณาวุฒิ
4. นพ.กฤช ลี่ทองอินทร์

รักษาการเลขาธิการ
สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพชุมชน

3 ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
สนับสนุนระบบบริการ
ปฐมภูมิ
ผู้อำ�นวยการ

4 นางอรพิน วิมลภูษิต

ผู้จัดการแผนงานฯ

5 นางวราภรณ์ อุปสุขิน

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ�นาญการพิเศษ
6 ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ�นาญการพิเศษ
7 นางสาววนิดา วิระกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
8 นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ�นาญการพิเศษ
9 นายพิเชษฐ โฉมเฉลา
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ�นาญการ
10 นายทรงทรัพย์ พิมพ์ชายน้อย นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ�นาญการ
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สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ที่ปรึกษา

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ที่ปรึกษา

โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ระยอง
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
อุดรธานี
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำ�พูน
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
อุดรธานี
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ขอนแก่น
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
อุดรธานี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

คู่มือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำ�หรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

11 นางพิไลลักษณ์ พลพิลา

15 นางสาวพันธ์ วรรณบริบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ�นาญการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบ
ท้องถิ่นและการบริหาร
งานบุคคล
ที่ปรึกษาสมาคมองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลแห่ง
ประเทศไทย
ผู้จัดการโครงการพัฒนา
เกษตรกรในระบบพันธ
สัญญา
ผู้ประสานงานฯ ภาคใต้

16 นางนุชนารถ นาคขำ�

นักวิชาการอิสระ

12 นางประณีต ถาวร
13 นายสุเทพ ชูชัยยะ
14 นางสาวมัทนา โกสุมภ์

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 คณะทำ�งาน
ขอนแก่น
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง คณะทำ�งาน
ประเทศไทย
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บล คณะทำ�งาน
แห่งประเทศไทย
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทำ�งาน

ศูนย์ประสานงานแรงงาน
คณะทำ�งาน
นอกระบบ ภาคใต้
โครงการประสานยุทธศาสตร์ฯ คณะทำ�งาน

ภาคผนวก
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