
แผนสุขภาพวัยแรงงาน : แรงงานนอกระบบ 
 

1.แนวคิด 
 หลักคิดและปรัชญา 
 แรงงานนอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกันความมั่นคง ไดรับสิทธิการคุมครอง มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานแรงงาน 
 
2.ทิศทาง ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน 
 จุดหมาย 
 1.มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” ที่พัฒนามาจากประสบการณการทํางานระดับพื้นที่
ของทุกภาคสวน 
 2.มีรูปแบบกลไกการทํางานระดับพื้นที่และระดับจังหวัดเพื่อการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรง
งานนอกระบบทุกมิติแบบบูรณาการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม (แรงงาน ชุมชน/ทองถิ่น เจาของสถานประกอบกิจการ หนวย
งานภาครัฐ) 
 ยุทธศาสตร 
 1.สรางนโยบายสาธารณะจากความรู บทเรียน ประสบการณการทํางานสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทุกภาคสวน 
 2.สงเสริมความเขมแข็งของกลไกการทํางานสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบระดับ
พ้ืนที่ (มีองคประกอบทุกภาคสวน) 
 3.สรางภาคี/เครือขายสนับสนุนการทํางาน 
3.โครงสรางการทํางาน 
 ที่ปรึกษา 
 1.สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
 2.ผูอํานวยการศูนยความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ 12 
 3.พญ.รัตนา จิรกาลวิศัลย   โรงพยาบาลหาดใหญ 
 4.ผศ.พญ.พิชญา  ตันติเศรณี   คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
 คณะทํางาน
 1. ผศ.ดร.แสงอรุณ    อิสระมาลัย     คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ 
 2. ดร.สุเมธ   ไชยประพัทธ     คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ 
 3. คุณปรีชา  เจะสา   สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
 4. คุณสมเพียร  มะโซะ  ศูนยความปลอดภัยในการทํางานพื้นที่ 12 
 5. นางสาวฟาอิซะ  โตะโยะ           สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12  สงขลา 
 6. นางสาวพันธ  วรรณบริบูรณ        มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ  ภาคใต 
 7. นางสุพร   นอยสําลี   เครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา 
 8. นางวันเพ็ญ  ดวงปาน           เครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา 
 9. นายภพ  ดวงปาน             องคการบริหารสวนตําบล คลองเปยะ /เครือขายแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา      
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4.  กลุมเปาหมายโครงการป 2550 
 

พื้นที่เดิม พื้นที ่
กลุมเดิม ขยาย

กลุมใหม 

พื้นที่ใหม/
กลุมใหม 

ประเภทงาน 

1.ต.รัตภูมิ  อ.ควนเนียง - - /   (1) กลุมแกะสลักหนังตะลุง 
2.ต.ชิงโค  อ.สิงหนคร - - /   (1) กลุมฉันทนาผาทอสิงหนคร 
3.ต.บานใหม อ.ระโนด - - /  (1) กลุมแกะรูปหนังตะลุง 

- / (2) - 1.กลุมตัดเย็บเสื้อผา 
2.กลุมทําผาบาติก 

4.ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ 

/ (1) - - 1.กลุมทอผากระแสสินธุ 
- /(3) - 1.ประมง/แปรรูปสัตวน้ํา 

2.ขึ้นตาลโตนด/แปรรูป 
3.เลี้ยงสัตว 

5.ต.คลองรี   อ.สทิงพระ 

/(1) - - กลุมตัดเย็บเสื้อผา 
- /(1) - กลุมดอกไมเกล็ดปลา 6.ต.คลองเปยะ   อ.จะนะ 

/ (5) - - กลุมรับซื้อน้ํายางสด 
/(1) - - ปกผาคลุมผมมุสลิม 7.ต.กําแพงเพชร    อ.รัตภูม ิ

- /(2) - 1.กลุมผาปกฉลุและชุดเจาสาว 
2.เกษตรพันธะสัญญา (พืช) 

8.ต.หัวเขา    อ.สิงหนคร /(3) - - 1.แกะกุง 
2.แกะป ู
3.อูตอเรือ 

รวม 8 ตําบล 7 อําเภอ 11 กลุม 8 กลุม 3 กลุม 14  ประเภทงาน 
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แผนปฏิบัติการป 2550 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
แผนงานที่ 1   สรางความเขมแข็งของกลไกการทํางานสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบระดับพื้นที่ 
วัตถุประสงค
1) สรางความรู ความเขาใจและตระหนักตอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบโดยทุกฝายมีสวนรวม 
2) สรางกลไกการทํางานสรางเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ (ใหม) 
3) พัฒนากลไกการทํางานสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีศักยภาพในการดําเนินงานระดับพื้นที่ไดเอง 
4)  ขยายผลรูปแบบกลไกการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพื้นที่เดิมไปยังพื้นที่ใหม 
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1)  ผูนํากลุมและภาคีในชุมชนทุกฝายมีความรู ความเขาใจตอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 
2)  เกิดกลไกการทํางานสรางเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบในพื้นที่ใหม  โดยการนําหรือพัฒนารูปแบบกลไกการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพื้นที่เดิม 
3)  ผูนํากลุมและภาคีมีศักยภาพในการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 
4)   ไดบทเรียนและรูปแบบกลไกการทํางานแบบบูรณาการในการสรางเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ 
1.1  สรางและพัฒนาความเขมแข็งของกลไกการทํางานระดับพื้นที่ (ตําบล) 
1.1.1   ประชุมกลุมอาชีพและภาคีในพื้นที่เพื่อรวบรวมสถานการณปญหาดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชน  
และแนวทางการทํางานรวมกันในพื้นที่ใหม 3 พื้นที่ 

-คาใชจายดําเนินงาน         
รวมเปนเงิน          22,500  บาท 

1.1.2 ศึกษา  แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณการทํางานสรางเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ของผูนํากลุม  
ผูนําชุมชน/ทองถิ่น ระหวางพื้นที่เดิมกับพื้นที่ใหมจํานวน   3  ครั้ง 

-คาใชจายดําเนินงาน        
รวมเปนเงิน      54,000 บาท 

 1.1.3   ประชุมภาคีในชุมชนเพื่อจัดกลไกการทํางานและวางแผนดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่ใหม (3 พื้นที่) -คาใชจายดําเนินงาน  

รวมเปนเงิน  66,000 บาท 
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กิจกรรม งบประมาณ 

1.1.4 อบรมใหความรู และเพิ่มศักยภาพในการทํางานสรางเสริมสุขภาพใหแกผูนํากลุม  ผูนําชุมชน  อสม.และอบต. (แนวคิดสวัสดิการชุม
ชน  เทคโนโลยีสะอาดกับการลดความเสี่ยงดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม  ทักษะการวิเคราะห 
ความเสี่ยงดานสุขภาพ    ความรูตอการดูแลสุขภาพและกฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวของในพื้นที่ใหม 3 พื้นที่ (พื้นที่ละ 2  ครั้ง) 

-คาใชจายดําเนินงาน        
รวมเปนเงิน    66,000  บาท 

1.1.5  จัดประชุมสรุปบทเรียนประสบการณการทํางานสรางเสริมสุขภาพในชุมชนเพื่อวางแผนการขยายผล 
เชิงกลุมเปาหมายและประเด็น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพกลไกการทํางานในชุมชน จํานวน 5 ครั้ง 

-คาใชจายดําเนินงาน        
รวมเปนเงิน    55,000 บาท 

1. 2  สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนงานของกลุมพื้นที่ใหมและพื้นที่เดิม  (8 ตําบล) 
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนงานของกลุมพื้นที่ใหมและพื้นที่เดิม   
(8 ตําบล)  (หมายเหตุ รายละเอียดแผนของแตละพื้นที่จะกําหนดไดหลังจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 1  โดยจะเริ่มดําเนินการไตรมาสที่ 2 ) 

- คาใชจายดําเนินงาน 
รวมเปนเงิน   129,800  บาท 

1.3   การเพิ่มแนวคิดเรื่องอาชีวอนามัยในกองทุนสุขภาพทองถิ่นสําหรับกลุมอาชีพเสี่ยงในชุมชนใหกับ อบต.  15  อบต. (7 อบต. ดําเนินงานเรื่องของกองทุนสุขภาพทองถิ่นและเตรียม   
8 อบต. เพื่อเขารวมกองทุนสุขภาพทองถิ่นป 2550 ) 
1.3.1  จัดประชุมเพื่อรวบรวมสถานการณและการดําเนินงานกองทุนสุขภาพทองถิ่นตอการสงเสริมปองกันสุขภาพคนวัยแรงงานในชุม
ชน   (ผูเขารวม  15 อบต. และเจาหนาที่สาธารณสุขระดับพื้นที่ จํานวน 1 ครั้ง) 

-คาใชจายดําเนินงาน  
รวมเปนเงิน   11,500 บาท 

1.3.2 จัดเวทีสรางความรู  ความเขาใจตอแนวคิดกองทุนสุขภาพทองถิ่น  และเรียนรูตัวอยางการทํางานรวมของ อบต. กับภาคีอื่นๆ ในชุม
ชนเรื่องการสงเสริม ปองกันสุขภาพใหแก 8 อบต. 
 

-คาใชจายดําเนินงาน  
รวมเปนเงิน   56,000  บาท 

1.3.3 สนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพรอมของ อบต.เพื่อเขารวมกองทุนสุขภาพทองถิ่น (8 อบต.) และผลักดันเรื่องการสงเสริม ปอง
กันสุขภาพคนวัยแรงงาน และการจัดการสิ่งแวดลอม (โดยใชแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด) 
เขาสูแผนนโยบายของ อบต. 
 

-คาใชจายดําเนินงาน  
รวมเปนเงิน   54,900  บาท 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 
 
 

  515,700  บาท 
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กิจกรรม งบประมาณ 
แผนงานที่ 2  สรางภาคีความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อการจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพความปลอดภัยใน
การทํางานและสิ่งแวดลอมชุมชน 
วัตถุประสงค
1)  สรางความรู ความเขาใจในประเด็นแรงงานนอกระบบตอนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ  เพื่อใหเกิดการหนุนชวยงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทั้งระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย 
2)  เพื่อใหเกิดเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนของนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ตอประเด็นแรงงานนอกระบบ และการทํางานรวมกับ
ภาคีอื่นๆ  
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1)  นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจตอประเด็นปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ 
2)  เกิดเวทีของผูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาและผลักดันนโยบายที่สงเสริมเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานนอกระบบและ
สิ่งแวดลอม 
3)  ไดคูมือและหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อการทํางานสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 

 

2.1 จัดเวทีวิชาการและ study tour การจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพ  ความปลอดภัยในการทํางานและสิ่งแวดลอมในชุมชนของกลุมน้ํา
ยาง (กลุมรับซื้อน้ํายางสดและแปรรูป) 

-คาใชจายดําเนินงาน   
รวมเปนเงิน     15,550 บาท 

 2.2   จัดเวทีหาแนวทางสรางปฏิบัติการรวม  3  ฝาย(ผูรับซื้อ  อบต. กลุมน้ํายาง) ระดับพื้นที่เพื่อการจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอมชุมชน 

-คาใชจายดําเนินการ  
รวมเปนเงิน    11,750  บาท 

2.3 ปฏิบัติการรวม  3  ฝาย ระดับพื้นที่เพื่อการจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมชุมชน - 
2.4 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่  จํานวน  2  ครั้ง - คาใชจายดําเนินการ  

รวมเปนเงิน 7000  บาท 
รวมงบประมาณแผนงานที่ 2   34,300  บาท 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 – 2  เปนเงินทั้งสิ้น  550,000 บาท 
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แผนดําเนินการโครงการ ป 2550 
 

เดือน กิจกรรม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานที่ 1   สรางความเขมแข็งของกลไกการทํางานสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบระดับพื้นที ่
1.1 สรางและพัฒนาความเขมแข็งของกลไกการทํางานระดับพื้นที่ (ตําบล)          

1.1.1 ประชุมกลุมอาชีพและภาคีในพื้นที่เพื่อรวบรวมสถานการณปญหาดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน และแนวทางการทํางานรวมกันในพื้นที่ใหม 3 พื้นที่ 

         

1.1.2 ศึกษา  แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณการทํางานสรางเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ของผูนํา
กลุม  
ผูนําชุมชน/ทองถิ่น ระหวางพื้นที่เดิมกับพื้นที่ใหมจํานวน   3  ครั้ง 

         

1.1.3 ประชุมภาคีในชุมชนเพื่อจัดกลไกการทํางานและวางแผนดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่ใหม 
 (3 พื้นที่) 

         

1.1.4  อบรมใหความรู และเพิ่มศักยภาพในการทํางานสรางเสริมสุขภาพใหแกผูนํากลุม  ผูนําชุมชน  
อสม.และอบต. (แนวคิดสวัสดิการชุมชน  เทคโนโลยีสะอาดกับการลดความเสี่ยงดานสุขภาพและสิ่งแวด
ลอม  ทักษะการวิเคราะหความเสี่ยงดานสุขภาพ    ความรูตอการดูแลสุขภาพและกฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยว
ของในพื้นที่ใหม 3 พื้นที่ (พื้นที่ละ 2  ครั้ง) 

         

1.1.5 จัดประชุมสรุปบทเรียนประสบการณการทํางานสรางเสริมสุขภาพในชุมชนเพื่อวางแผนการขยาย
ผลเชิงกลุมเปาหมายและประเด็น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพกลไกการทํางานในชุมชน จํานวน 5 ครั้ง 

         

1.2  สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนงานของกลุมพื้นที่ใหมและพื้นที่เดิม  (8 ตําบล) 
1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนงานของกลุมพื้นที่ใหมและพื้นที่เดิม   
(8 ตําบล)  (หมายเหตุ รายละเอียดแผนของแตละพื้นที่จะกําหนดไดหลังจัดกิจกรรมไตรมาสที่ 1  โดยจะ
เริ่มดําเนินการไตรมาสที่ 2 ) 
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เดือน กิจกรรม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.3   การเพิ่มแนวคิดเรื่องอาชีวอนามัยในกองทุนสุขภาพทองถิ่นสําหรับกลุมอาชีพเสี่ยงในชุมชนใหกับ อบต.  15  อบต. (7 อบต. ดําเนินงานเรื่องของกองทุนสุขภาพทองถิ่นและเตรียม  8 อบต. 
เพื่อเขารวมกองทุนสุขภาพทองถิ่นป 2550 ) 
1.3.1    จัดประชุมเพื่อรวบรวมสถานการณและการดําเนินงานกองทุนสุขภาพทองถิ่นตอการสงเสริมปอง
กันสุขภาพคนวัยแรงงานในชุมชน   (ผูเขารวม  15 อบต. และเจาหนาที่สาธารณสุขระดับพื้นที่ จํานวน 1 
ครั้ง) 

         

1.3.2   จัดเวทีสรางความรู  ความเขาใจตอแนวคิดกองทุนสุขภาพทองถิ่น  และเรียนรูตัวอยางการทํางาน
รวมของ อบต. กับภาคีอื่นๆ ในชุมชนเรื่องการสงเสริม ปองกันสุขภาพใหแก 8 อบต. 

         

1.3.3    สนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพรอมของ อบต.เพื่อเขารวมกองทุนสุขภาพทองถิ่น (8 อบต.) 
และผลักดันเรื่องการสงเสริม ปองกันสุขภาพคนวัยแรงงาน และการจัดการสิ่งแวดลอม (โดยใชแนวคิด
เทคโนโลยีสะอาด) 
เขาสูแผนนโยบายของ อบต. 

         

-สนับสนุนการเตรียมความพรอมของ อบต. ชวงที่ 1          

-สนับสนุนการเตรียมความพรอมของ อบต. ชวงที่ 2          

แผนงานที่ 2  แผนงานที่ 2  สรางภาคีความรวมมือและสนับสนุนการปฎิบัติการในระดับพื้นที่เพื่อการจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพความปลอดภัยในการทํางานและสิ่งแวดลอมชุมชน 
2.1  จัดเวทีวิชาการและ study tour การจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพ  ความปลอดภัยในการทํางานและสิ่ง
แวดลอมในชุมชนของกลุมน้ํายาง (กลุมรับซื้อน้ํายางสดและแปรรูป) 

         

2.2   จัดเวทีหาแนวทางสรางปฏิบัติการรวม  3  ฝาย(ผูรับซื้อ  อบต. กลุมน้ํายาง) ระดับพื้นที่เพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงดานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมชุมชน 

         

2.3  ปฏิบัติการรวม  3  ฝาย ระดับพื้นที่เพื่อการจัดการความเสี่ยงดานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวด
ลอมชุมชน 

         

2.4 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่  จํานวน  2  ครั้ง          
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