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โครงการวิจัย 

การพัฒนาองคความรูในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคจากการทํางาน 

ของแรงงานสูงวัยนอกระบบ 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

กวาคร่ึงศตวรรษที่ผานมาสังคมไทยและโลกตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโครงสราง

ประชากร อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรการแพทย และระบบสาธารณสุข ทําใหประชากรที่เจ็บปวยไดรับการรักษาใหหายหรือทุเลาจากโรค

ไดมากขึ้น อีกทัง้ลักษณะทางระบาดวิทยาไดมีการเปลี่ยนแปลงจากการเจ็บปวยดวยโรคระบาดติดเชื้อ มาเปนโรค

เร้ือรังและโรคจากพฤติกรรมแทน (สํานักงานปลัดกระทรวงสํานักเศรษฐกิจการแรงงาน&กลุมงานเศรษฐกิจ

แรงงานมหภาค, 2557) ทําใหอัตราการตายลดตํ่าลง และประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ดังจะเห็นไดจากแนวโนม

อายุคาดเฉลี่ยเมือ่แรกเกิดของประชากรไทยที่เพิ่มสูงขึ้น จากอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 58 ป เมื่อ 50 ป กอน เพิ่มเปน 

75 ปในปจจุบัน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2558) นอกจากน้ีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเน่ืองของ

อัตราการเจริญพันธุและอัตราการเกิดในชวง 40 ปที่ผานมา สงผลใหการทดแทนของประชากรวัยเด็กลดลง 

ขณะที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โครงสรางประชากรจึงเปลี่ยนไป จากสังคมประชากรวัยเยาวมาเปนสังคม

ผูสูงอายุในปจจุบัน (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2558) 

ขอมูลองคการสหประชาชาติ พ.ศ. 2533 ทั่วโลกมีประชากรสูงอายุเพียง 481 ลานคน กอนจะเพิ่มสูงขึ้น

เปน 670 ลานคน ใน พ.ศ. 2548 และ 900 ลานคน ใน พ.ศ. 2558  คาดการณวาประมาณ 20 ปขางหนา ประชากร

สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกือบเทาตัว (1,581 ลานคน) หรือประมาณรอยละ18 ของประชากรทั้งหมด (United 

Nation, 2015) สําหรับประเทศไทยเองก็มีแนวโนมไมตางกัน กระทรวงสาธารณสุข ไดรายงานวา ประเทศไทยมี

ประชากรสูงอายุ เพิ่มขึ้น ถึงปละ 5 แสนคน (ณรงค สหเมธาพัฒน, 2557) จากป พ.ศ.  2533 ทั่วประเทศมีสัดสวน

ประชากรสูงอายุ ที่รอยละ 7.2 ของประชากรทั้งหมด และเพิ่มเปนรอยละ 11.0 ในป 2548 และรอยละ 15.8 ในป 

2558 (United Nation, 2015) คาดการณวาประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ในป 2568 ซึ่งจะมี

สัดสวนของประชากรสูงอายเุพิ่มขึ้นเกินรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย, 2557)  

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ไมไดมีผลเพียงแคโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปเทาน้ัน แตยังมีผลถึงการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมดวย การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของสัดสวนประชากรสูงอายุ 

ขณะที่การทดแทนของวัยแรงงานลดลง สงผลใหอัตราสวนการพึ่งพิงของผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตอเน่ือง

ทุกป ในป 2537 อัตราสวนการพึงพิงของผูสูงอายุอยูที่ รอยละ 10.7 กอนจะเพิ่มเปนรอยละ 18.1 และ 22.3 ในป 
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2554 และ 2557 ตามลําดับ หรืออีกดานหน่ึงก็มีอัตราการเกื้อหนุนลดลง คือมีวัยแรงงานที่ดูแลผูสูงอายุลดลง จาก 

9.3 ตอผูสูงอายุ  1 คน ในป พ.ศ. 2537 เหลือเพียง 4.5 ตอผูสูงอายุ 1 คน ในป 2557 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2557) แสดงใหเห็นวาวัยแรงงานไมสามารถเกื้อหนุนผูสูงอายุไดพอเพียง  ดูไดจากรายไดจากบุตรที่เคยเปนแหลง

รายไดสําคัญมีแนวโนมลดลง จากรอยละ 52.3 ในป 2550 เหลือรอยละ 35.7 ในป 2557 ทําใหการพึ่งพิงบุตรหลาน

ไมมั่นคงเพียงพอ ความมั่นคงดานรายไดของผูสูงอายุจึงลดลง ผูสูงอายุตองใชเงินออมที่เคยสะสมไว และบริหาร

เงินออมใหเพียงพอตอคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้น  สงผลใหผูสูงอายุตกอยูในภาวะความยากจนในสัดสวนที่สูงกวา

ประชากรวัยอ่ืน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555)  โดยเฉพาะผูสูงอายุในชนบท ที่พบวาอยูในสภาพยากจน กวา

รอยละ 14 (โสภณ แทงเพ็ชร, 2009) เปนเหตุผลใหผูสูงอายุบางสวนยังตองทํางานหาเลี้ยงชีพอยู ซึ่งจากการ

สํารวจความตองการทํางานของผูสูงอายุของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ผูสูงอายุวัยตน (60-69 ป) กวา

คร่ึงหน่ึงยังคงตองการทํางาน โดยผูสูงอายุสวนใหญ (รอยละ 51.3) ใหเหตุผลที่ยังคงตองการทํางานวาเน่ืองจาก 

ตองการหารายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว รองลงมาคือยังมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถทํางานไดอยู (สราวุธ 

ไพฑูรยพงษ, 2554)  

จากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาสัดสวนของประชากรสูงวัยที่ยังทํางานอยูมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น จากป  2543 ถึง 2553 และจากรายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พบวาในป 2557 มีคนสูง

วัยที่ยังทํางานอยูจํานวน 3.84 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 38.2 ของประชากรสูงวัยทั้งหมด ในจํานวนน้ีเปน

แรงงานสูงวัยเพศชายรอยละ 58.9 และเพศหญิงรอยละ 41.1 ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแรงงานสูงวัยทั้งเพศ

ชายและหญิงทํางานมากที่สุด รองลงมาเปนภาคกลางและภาคเหนือ ตามลําดับ  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

จากจํานวนแรงงานสูงวัยที่ทํางานทั้งหมด มี 3.7 แสนคน หรือรอยละ 9.9 เปนแรงงานในระบบ  และแรงงานสูง

วัยสวนใหญกวา 3.4 ลานคน หรือรอยละ 90.1 ทํางานเปนแรงงานนอกระบบ ซึ่งงานสวนใหญเปนการทํางาน

ดานการเกษตรและการประมงรอยละ 53.3 รองลงมาเปน พนักงานบริการและพนักงานในรานคารอยละ 22.1 

ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาที่เกี่ยวของ รอยละ 8.6 อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆในดานการ

ขายและการใหบริการรอยละ 7.8 ผูปฏิบัติการโรงงานและเคร่ืองจักร รอยละ 3.8  ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการ

ระดับอาวุโส และผูจัดการรอยละ 2.3 ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ รอยละ 0.9 และผูประกอบ

วิชาชีพดานตางๆรอยละ 0.7ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 

การทํางานของผูสูงวัยมีขอไดเปรียบวัยอ่ืน คือสามารถนําศักยภาพที่มีมาใชใหเกิดประโยชนได เพราะถือ

เปนผูที่ผานโลกและผานประสบการณมามาก ทําใหเขาใจปญหาและมีแนวทางแกปญหาดวยประสบการณของ

ตัวเอง และเปนผูใหคําแนะนําแกคนรุนหลังไดดี แตขณะเดียวกันก็มีขอเสียเปรียบในการทํางานเชนกัน เน่ืองจาก

แรงงานสูงวัยอยูในวัยที่อวัยวะตางๆของรางกายเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยมากกวาเจริญเติมโต ระบบตางๆ

ของรางกายมีประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลง ซึ่งอาจสงผลตอความสามารถในการทํางานและภาวะสุขภาพได 
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ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดและมีผลตอการทํางานในแรงงานสูงวัย ไดแกการลดลงของกําลังกลามเน้ือและ

ระยะการเคลื่อนไหวของขอตอ การลดลงของการควบคุมทาทางและความสมดุลรางกาย การเปลี่ยนแปลงของ

ประสาทสัมผัสตางๆ โดยเฉพาะสายตาและการมองเห็น ที่พบวามีการลดความสามารถในการ accommodation 

ของสายตาทําใหเห็นภาพไมชัดเจน ปญหาการเปลี่ยนแปลงของหู ทําใหการไดยินลดลง โดยเฉพาะชวงเสียงที่มี

ความถี่สูง ทําใหไมไดยิน หรือฟงในสิ่งที่บุคคลอ่ืนพูดไมเขาใจ การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีทําใหแรงงานสูงวัยมี

โอกาสเกิดปญหาสุขภาพและไดรับอุบัติเหตุจากการทํางานสูง เกิดภาวะกระดูกหักไดงายกวาแรงงานอายุนอย 

(James& Clifton, 2003) และการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมักจะรุนแรง ตองพักรักษาตัวนาน และหายชา (วิวัฒน เอก

บูรณะวัฒน, 2558) อีกทั้งยังพบวาแรงงานสูงวัยมีภาวะเครียดจากการทํางาน (Melanie, Paul, Peter,& Anita, 

2011)และมีอัตราการตายที่สูงกวาแรงงานที่อายุนอยกวาดวย (Kirkland& Dobbin, 2009)ซึ่งปญหาสุขภาพและ

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของแรงงานสูงวัยสวนใหญมีปญหาการไดรับสารเคมีเปนพิษ  รองลงมาเปนเคร่ืองจักร 

และเคร่ืองมือที่เปนอันตราย  การไดรับอันตรายตอระบบหูระบบตา   (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) โดยจากผล

การสํารวจในป พ.ศ. 2557 พบวาแรงงานสูงวัยไดรับบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการทํางานประมาณ 7.0 แสนคน 

หรือรอยละ 18.2 ของแรงงานสูงวัยทั้งหมด โดยสวนใหญไดรับบาดเจ็บจากของมีคมบาดทิ่มแทง มากที่สุด รอย

ละ 63.2 รองลงมาเปนการพลัดตกหกลม รอยละ 23.1 และถูกไฟหรือนํ้ารอนลวกรอยละ 4.4 ซึ่งการบาดเจ็บหรือ

อุบัติเหตุสวนใหญ รอยละ 70.5 เปนเพียงการบาดเจ็บเล็กนอยไมไดรับการรักษาพยาบาล รองลงมารอยละ 22.3 

ซื้อยาจากรานขายยาและรักษาเอง และประมาณรอยละ 6.1 ตองไปรับการรักษาพยาบาลตอในสถานพยาบาล  

(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558)  

นอกจากการเจ็บปวยจากการทํางานที่กลาวมาแลว การทํางานของแรงงานสูงวัยยังเสี่ยงตอปจจัยคุกคาม

ทางสุขภาพในหลายดานดวย ทั้งดานสิ่งคุกคามจากสารเคม ีที่พบวา แรงงานสูงวัยที่เปนแรงงานนอกระบบ สวน

ใหญมีปญหาการไดรับสารเคมีเปนพิษถึงรอยละ 70 สิ่งคุกคามดานการยศาสตร มีแรงงานสูงวัยที่มีปญหา

อิริยาบถหรือไมคอยไดเปลี่ยนทาระหวางทํางาน มากกกวารอยละ 50  ดานสิ่งคุกคามทางกายภาพ พบวา แรงงาน

สูงวัยนอกระบบตองทํางานในสถานที่ที่มีฝุนละออง ควัน กลิ่น รอยละ 18.4 ทํางานในที่แสงสวางไมเพียงพอรอย

ละ 14.3 และสถานที่ทํางานสกปรกรอยละ 9.2 นอกจากน้ีผูสูงวัยบางสวน (รอยละ 13.0) ยังตองทํางานกับ

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่เปนอันตรายดวย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) ดานสิ่งคุกคามทางชีวภาพ พบวา 

แรงงานสูงวัยสัมผัสแหลงพาหะนําโรค รอยละ 4.7 และสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งรอยละ 1.5 อีกทั้งยังมีสิ่ง

คุกคามดานจิตใจ ซึ่งพบวาแรงงานสูงวัยมีความเครียดเปนประจําถึง รอยละ 11.4  และบางสวนมีโรคประจําตัว 

โดยเฉพาะโรคเร้ือรัง ซึ่งลักษณะงานอาจสงผลกระทบตอความรุนแรงของโรคได (วันเพ็ญ แกวปาน และสุรินธร 

กลัมพากร, 2552)นอกจากน้ี ยังพบวาแรงงานสูงวัยมพีฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไมเหมาะสม เชนสูบบุหร่ีทุกวัน 

รอยละ 5.8 ด่ืมสุราทุกวัน รอยละ 3.3 พักผอนไมเพียงพอโดยนอนนอยกวา 6 ชั่วโมง ตอวัน รอยละ 23.2 (ปจฉิมา 
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บัวยอม หทัยทิพย จุทอง สุวิช ธรรมปาโล, ลิเลียน วิวัฒน และวันเพ็ญ แกวปา, 2553) มีพฤติกรรมการสรางเสริม

สุขภาพอยูในระดับตํ่า โดยพบแรงงานสูงอายุนอกระบบที่ทํางานในกรุงเทพมหานคร รอยละ 58.0 ไมออกกําลัง

กาย โดยใหเหตุผลวาเสียเวลาและทําใหขาดรายได (ณัฏฐสิณี สุขสมัย, ขวัญใจ อํานาจสัตยสื่อ, พัชราพร เกิดมงคล

, วันเพ็ญ แกวปาน, &นิตยา วัจนะภูมิ, 2555) ดานพฤติกรรมการปองกันการเจ็บปวยจากการทํางาน พบวา

แรงงานสูงอายุรอยละ 73.3 มีทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสมซึ่งเปนความเสี่ยงที่จะทําใหเกิด อาการปวด

กลามเน้ือบริเวณคอ/ไหล/แขนและปวดหลัง/เอว (เสาวลักษณ แกวมณี, ชวพรพรรณ จันทรประสิทธิ์, &ธานี แกว

ธรรมานุกูล, 2554) 

จากที่กลาวมา เกี่ยวกับความเสื่อมถอยของสรีระวิทยาและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ทําใหแรงงานสูงวัยมี

โอกาสเกิดการเจ็บปวยได ดังน้ัน การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคจากการทํางานของแรงงานสูงวัยจึงมี

ความสําคัญ เน่ืองจากพฤติกรรมสุขภาพเปนปจจัยสําคัญที่สามารถกําหนดภาวะสุขภาพของแรงงานสูงวัยได 

และการที่แรงงานสูงวัยจะมีพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคจากการทํางานที่เหมาะสมไดน้ัน 

องคความรูในเร่ืองดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไดกลาวมาแลว  

แตจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา มีการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวยของแรงงาน

สูงวัยในภาคอุตสาหกรรม โดยใชวิธีการใหความรูที่กําหนดโปรแกรมการใหความรูโดยผูเชี่ยวชาญหรือนักวิจัย 

และทําการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแลว เชนสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุนซึ่งเปนประเทศที่มีแรงงานสูงวัย

ทํางานในภาคอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก สวนการศึกษาในประเทศไทย  พบวาสวนใหญเปนการศึกษาเชิง

พรรณนา มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ในกลุมแรงงานสูงวัยอายุ 45-60 ป ที่ทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเปนแรงงานสูงวัยในระบบ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ พฤติกรรมการสราง

เสริมสุขภาพ และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ (ปจฉิมา บัวยอม หทัยทิพย จุทอง สุวิช ธรรม

ปาโล, ลิเลียน วิวัฒน และวันเพ็ญ แกวปา, 2553) รูปแบบหรือนโยบายเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพของแรงงาน

สูงวัยในสถานประกอบการ (วันเพ็ญ ปานแกว และสุรินธร กลัมพากร, 2550) สําหรับการปองกันโรคและการ

บาดเจ็บจากการทํางานน้ัน สวนใหญ ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือกิจกรรมในการปองกันการบาดเจ็บจากการ

ทํางาน เชนรูปแบบการจัดการสภาพแวดลอมในสถานประกอบการ (Schwatka, Butler&Rosecrance, 2011; 

Drennan &Richey, 2003; Kaewpan &Kalampakorn, 2011)สําหรับการศึกษาปญหาสุขภาพที่เกิดจากการทํางาน 

และรูปแบบการดูแลตนเองในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคจากการทํางาน ในกลุมแรงงานสูงวัยนอก

ระบบ โดยใชวิธใีหแรงงานสูงวัยเขามามีสวนรวม และรูปแบบการใหความรูที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม 

ยังมีนอย 

ดังน้ันการวิจัยน้ีจึงมุงศึกษาการพัฒนาองคความรูในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคจากการทํางาน 

ของแรงงานสูงวัยนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาองคความรูของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ใหมี
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ความสามารถในการดูแลสุขภาพ และปองกันโรคจากการทํางาน ซึ่งจะนํามาซึ่งการเปนผูสูงวัยที่สามารถทํางาน

หาเลี้ยงชีพได ควบคูกับการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุข 

 

2.       วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคหลัก : เพื่อพัฒนาองคความรูในการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคจากการทํางาน

ของแรงงานสูงวัยนอกระบบ  

วัตถุประสงครอง : เพื่อ 

1) ศึกษาสถานการณเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคจากการทํางานของแรงงานสูง

วัยนอกระบบ  

2) พัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคจากการทํางานของแรงงานสูงวัยนอก

ระบบ  

3) พัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง ในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคจากการทํางานของ

แรงงานสูงวัยนอกระบบ  

3. นิยามศัพท 

แรงงานสูงวัย หมายถึงผูที่มีอายุ 50 ปบริบูรณขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิง ที่ยังทํางานและมีรายไดจากการ

ทํางาน 

แรงงานสูงวัยนอกระบบ หมายถึง ผูที่มีอายุ 50 ปบริบูรณขึ้นไปที่ยังทํางานและมีรายได ซึ่งการทํางานไมมี

หลักประกันจากการทํางาน เปนผูที่ทํางานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ (informal sector) โดยมีรูปแบบการ

ทํางานดวยกิจการขนาดเล็กหรือเปนลักษณะของธุรกิจในครัวเรือน ทั้งเปนแรงงานอิสระน้ันไมไดรับความ

คุมครองดวยกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2541 

การดูแลตนเองแรงงานสูงวัยนอกระบบ หมายถึง การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพแรงงานสูงวัยนอก

ระบบ เพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยจากการทํางาน  

การดูแลตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง  การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองในเร่ือง การ

บริหารรางกายเพื่อสรางเสริมความแข็งแรงของกลามเน้ือ  การรับประทานอาหาร  การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอ

สุขภาพไดแก การสูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมคาเฟอีน ชา กาแฟ และด่ืมเคร่ืองด่ืมชู

กําลัง การจัดการความเครียด  และการนอนหลับพักผอน 

การดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคจากการทํางาน หมายถึง การทํางานดวยทาทางที่เหมาะสม ไมทํางานอยูกับ

ที่นานหรือทํางานดวยทาทางซ้ําซาก และทํางานในที่ที่มีแสงสวางอยางเพียงพอ และการปองกันตนเองไมให

เจ็บปวยจากพิษของเคมี  
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 องคความรู หมายถึง รูปแบบพัฒนาองคความรูในการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงและสมรรถภาพในการ

ทํางาน ชุดเน้ือหาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคจากการทํางานโดยให

สอดคลองกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และบริบทของแรงงานสูงวัยนอกระบบ 

 การพัฒนาองคความรู หมายถึง การสรางรูปแบบและชุดเน้ือหาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสราง

เสริมสุขภาพ และการปองกันโรคจากการทํางาน โดยใหสอดคลองกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และบริบทของแรงงาน

สูงวัย จากภูมิปญญานักวิชาการและชุมชน เกิดขึ้นจากการที่นักวิจัย และผูรวมดําเนินการวิจัยทํางานอยางมีสวน

รวมต้ังแตการรวมกันวิเคราะหปญหา และตัดสินใจในการกําหนดแผนปฏิบัติตามแผนและประเมินการปฏิบัติ

รวมกัน ในการสงเสริมใหแรงงานสูงวัยนอกระบบ 

พฤติกรรมเสี่ยงจากการทํางาน หมายถึง พฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางานของ

แรงงานสูงวัยนอกระบบ ไดแก ความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามดานกายภาพ สิ่งคุกคามดานเคมี สิ่งคุกคามดานชีวภาพ 

และสิ่งคุกคามทางการยศาสตร 

ความสามารถในการทํางาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานของบุคคล เปนการรับรูหรือความรูสึก

ของแรงงานสูงวัยนอกระบบตอตนเอง วามีความพรอมในการทํางานทั้งดานรางกายและจิตใจที่ไมเปนอันตราย

ตอสุขภาพของตนเอง และบุคคลอ่ืน 

ปญหาสุขภาพจากการทํางาน หมายถึง ภาวะการเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากการสัมผัสสารเคมี แสงแดด 

แสงสวางไมเพียงพอ ทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม การไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการทํางาน 

  

4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยน้ี ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 5 ประเด็น คือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสูงวัยนอก

ระบบและสุขภาพแรงงานสูงวัยนอกระบบ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 3) ความรูเกี่ยวกับการจัดบริการอา

ชีวอนามัยเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 4) ความรูเกี่ยวกับองคความรูในการจัดบริการสุขภาพ5) การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการดังรายละเอียด ตอไปน้ี 

4.1     แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสูงวัยนอกระบบและสุขภาพแรงงานสูงวัยนอกระบบ   

4.1.1   แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสูงวัยนอกระบบ 

แรงงานหรือประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป ที่อยูในกําลังแรงงาน ถือเปนปจจัยในกระบวนการ

ผลิตที่สําคัญ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ที่เปนแรงงานสวนใหญของประเทศไทย หรือประมาณรอยละ 62 

ของแรงงานทั้งหมด สรางรายไดใหแกประเทศไมตํ่ากวาปละ 2 ลานลานบาท หรือประมาณรอยละ 43 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ จึงถือเปนกลุมแรงงานที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ (กุศล สุนทรธาดา, 

2550)แรงงานนอกระบบสวนใหญ อยูในกลุมอายุ 25-59 ป รอยละ 76.0 รองลงมาเปนกลุมแรงงานสูงวัย อายุ
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มากกวา 60 ป ประมาณ 3.5 ลานคน หรือ รอยละ 15.8 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด ซึ่งพบวามีแนวโนมของ

แรงงานสูงวัยเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆจากรอยละ 11.5 ในป พ.ศ.2552  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) 

องคการอนามัยโลกใหคําจํากัดความของแรงงานสูงวัย วา เปนแรงงานที่มีอายุ 45 ป ขึ้นไป 

และในบางประเทศเชน ญ่ีปุน จะกําหนดแรงงานสูงวัยที่อายุ 45-65 ป (วันเพ็ญ แกวปาน &สุรินธร กลัมพากร, 

2552) สําหรับประเทศไทยสํานักงานสถิติแหงชาติ (2558) ใหความหมายแรงงานนอกระบบ วา เปนผูมีงานทําที่

ไมไดรับความคุมครอง หรือไมมีหลักประกันทางสังคมจากการทํางาน และแรงงานนอกระบบเปนกลุมแรงงานที่

อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไปที่ยังทํางานอยู ซึ่งในป 2557 มีผูสูงอายุที่ทํางาน 3.84 ลานคน หรือรอยละ 38.2 ของ

จํานวนผูสูงอายุทั้งหมด 10.05 ลานคน(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558)และพบวามีถึงรอยละ 90 ของแรงงานสูง

วัยทั้งหมด โดยมีสัดสวนที่สูงมากในชนบทของภาคเหนือและตะวันออกเฉยีงเหนือ   (Thangphet, 2012) 

สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีแรงงานสูงวัยนอกระบบ คือ ผูที่มีอายุ 50 ปบริบูรณขึ้นไปที่ยังทํางาน

และมีรายได โดยการทํางานน้ันไมไดรับความคุมครองและไมมีหลักประกันจากการทํางาน เปนผูที่ทํางานในภาค

เศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ (informal sector) โดยมีรูปแบบการทํางานดวยกิจการขนาดเล็กหรือเปนลักษณะของ

ธุรกิจในครัวเรือน ทั้งเปนแรงงานอิสระที่ทํากิจกรรมเพื่อความอยูรอด อาทิ ผูประกอบอาชีพ หาบแร แรงงานรับ

ใชในบาน ผูรับงานไปทําที่บานเน่ืองจาก เน่ืองจากโดยทั่วไปรางกายจะมีสมรรถภาพสูงสุดที่อายุประมาณ 25 ป 

และจะคงตัวอยูชวงระยะเวลาหน่ึง จนกระทั่งเสื่อมถอยลง มักจะเร่ิมเห็นการเปลี่ยนแปลงน้ีที่อายุประมาณ 40 - 

50 ป (วิวัฒน เอกบูรณะวัฒน, 2558) ในผูที่มีอายุ 50 ขึ้นไปเร่ิมพบความเสื่อมดานรางกาย อาจกอใหเกิดปญหา

ดานสุขภาพตามมา อาการตางๆ จะชัดเจนมากขึ้น เร่ิมนอนไมหลับ หลับไมสนิท สมรรถภาพทางเพศลดลง 

ผิวพรรณเร่ิมมีร้ิวรอยเห่ียวยน ตรวจสุขภาพเร่ิมพบปญหาไขมัน หรือนํ้าตาลในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ 

เบาหวาน ความจําเสื่อม (สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ, 2557) 

4.1.2  สุขภาพแรงงานสูงวัยนอกระบบ   

แรงงานสูงวัยมีขอแตกตางจากคนทํางานวัยหนุมสาวทั่วไปหลายประการ โดยเฉพาะความ

แตกตางของสภาพรางกาย ซึ่งเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามอายุอยางเห็นไดชัด โดยปกติคนเราจะมีสมรรถภาพ

รางกายสูงสุดที่อายุประมาณ 25 ป และจะคงตัวอยูชวงระยะเวลาหน่ึง จนกระทั่งเสื่อมถอยลง โดยมักจะเร่ิมเห็น

การเปลี่ยนแปลงน้ีที่อายุประมาณ 40 - 50 ป แตก็มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคลโดยมีปจจัยมาเกี่ยวของ

หลายอยางทั้งสภาพสังคม วัฒนธรรม ฐานะเศรษฐกิจพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งงานที่ทําในอดีตดวย  

4.1.2.1   การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในคนสูงวัยที่มีผลกับการทํางาน (วิวัฒน เอกบูรณะ

วัฒน, ม.ป.ป.) มีดังน้ี 

1) การเปลีย่นแปลงของระบบกระดูกกลามเน้ือเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ กําลังกลามเน้ือ

สูงสุด (maximum muscular strength) และระยะการเคลื่อนไหวของขอตอ (range of joint movement) จะลดลง 

สงผลใหเหน่ือยงายขึ้น เมื่อตองทํางานทีใ่ชกําลังมากเชน งานกรรมกร งานขุดดิน 
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2) การควบคุมทาทางและความสมดุลของรางกาย (regulation of posture and 

balance) ลดลง ทําใหคนงานสูงวัยมีโอกาสหกลมไดงายขึ้นจากการสูญเสียความสมดุลรางกาย โดยเฉพาะหาก

ทํางานที่ตองใชกําลังกลามเน้ือยกของหนัก หรือทาํงานบนพื้นลื่นหรือไมมั่นคง 

3) การเปลี่ยนแปลงของแบบแผนการนอนหลับพักผอน (sleep regulation) โดย

เมือ่อายุมากขึ้น การควบคุมการนอนหลับจะทําไดยากขึ้น สงผลใหผูสงูอายุนอนไดนอย หลับยาก และต่ืนงาย ทํา

ใหการนอนหลับไมมีคุณภาพ สงผลมาสูการทํางานในชวงกลางวันดวย ทําใหเหน่ือยลาจากการทํางานมากขึ้น 

และจะสงผลมากในผูสูงอายุทีตองทํางานกลางคืนจะเปนปญหามากขึ้น เน่ืองจากผูสูงอายุจําเปนตองใชเวลา

ปรับตัวมากกวาของคนหนุมสาว  

4) การเปลี่ยนแปลงของการควบคุมอุณหภูมิรางกาย (thermoregulation) เมื่ออายุ

มากขึ้น การปรับอุณหภูมิรางกายจะทําไดยากขึ้น คนสูงวัยจะทนกับความรอนและหนาวไดนอยลง ดังน้ัน หาก

ทํางานใชแรงติดตอกันนานๆ จะมีโอกาสเกิดอุณหภูมิรางกายสูงเกินปกติไดงาย (overheat)  

5) การเปลี่ยนแปลงของสายตาและการมองเห็น ปญหาสายตาที่พบบอยในวัย

สูงอายุ คือ ความสามารถในการมองเห็นของสายตาลดลง ทาํใหเห็นภาพไมชัดเจน มีการลดลงของความสามารถ

ในการมองภาพชัด ลานสายตา การมองภาพลึก และการทนตอแสงจา 

6) การเปลี่ยนแปลงของการไดยิน (hearing) ในผูสูงอายุการไดยินจะลดลง 

โดยเฉพาะการไดยินเสียงที่มีความถี่สูง  

4.1.2.2    การเจ็บปวยจากการทํางานของแรงงานสูงวัย 

เน่ืองจากเปนวัยที่รางกายมีความเสื่อมถอยมากกวาเจริญเติบโต  ทําใหแรงงานสูง

วัยมีความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ และการเจ็บปวยจากการทํางานไดงาย นอกจากน้ียังมีความเสี่ยงจากการไดรับ

ปจจัยคุกคามตอสุขภาพดวยจากรายงานสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ. 2554แรงงานสูงวัยนอกระบบไดรับ

บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานถึง 4.3 แสนคน หรือ ประมาณรอยละ 14.6ของแรงงานสูงวัยนอกระบบ

ทั้งหมด สวนใหญไดรับบาดเจ็บจากการถูกของมีคมทิ่มแทง รอยละ 68.7 การพลัดตกหกลมรอยละ 17.9 

รองลงมาเปนการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืน ไดแก การชนกระแทก อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และ ไฟ/นํ้ารอนลวก

ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555)สวนใหญ รอยละ 70.5 เปนเพียงการบาดเจ็บเล็กนอย ที่ไมไดรับการ

รักษาพยาบาล รองลงมารอยละ 22.3 ตองซื้อยาจากรานขายยาและรักษาเอง นอกจากน้ัน ประมาณรอยละ 6.1 

ตองไปรับการรักษาพยาบาลตอในสถานพยาบาล  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) สําหรับปจจัยคุกคามตอ

สุขภาพของแรงงานสูงวัยจากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2557) พบวา ดานเคมี สวนใหญมีปญหาการ

ไดรับสารเคมีเปนพิษถึงรอยละ 70 ในดานการยศาสตร พบวาผูสูงวัยทํางานโดยไมคอยไดเปลี่ยนทา  มากกกวา

รอยละ 50  สิ่งคุกคามดานกายภาพ พบวา แรงงานสูงวัยนอกระบบทํางานในสถานที่ที่มีฝุนละออง ควัน กลิ่น 

รอยละ 18.4 แสงสวางไมเพียงพอรอยละ 14.3 และสถานที่ทํางานสกปรกรอยละ 9.2 นอกจากน้ีผูสูงวัยบางสวน 
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(รอยละ 13.0) ตองทํางานกับเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ที่เปนอันตราย และทํางานในที่เสี่ยงสูง เชนที่สูง ใตนํ้า ใตดิน 

รอยละ 4.1 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) และสิ่งคุกคามทางชีวภาพ พบวา แรงงานสูงวัยสัมผัสแหลงพาหะนํา

โรค รอยละ 4.7 และสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งรอยละ 1.5 นอกจากน้ียังมีสิ่งคุมคามดานจิตใจ ที่พบวาแรงงาน

สูงวัยมีความเครียดเปนประจําถึง รอยละ 11.4  บางสวนยังตองยังมีโรคประจําตัว โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรค

เร้ือรัง ซึ่งลักษณะการทํางานอาจสงผลตอความรุนแรงของโรคได (วันเพ็ญ แกวปาน &สุรินธร กลัมพากร, 2552) 

นอกจากน้ียังมีการศึกษาภาวะสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ที่เสนอผลการศึกษา

เกี่ยวกับปญหาสุขภาพจากการทํางาน และปจจัยคุกคามตอสุขภาพ เชนการศึกษาปญหาสุขภาพของแรงงานสตรี

ทอผานอกระบบ ซึ่งมีกลุมตัวอยางบางสวนเปนผูสูงวัย พบวา แรงงานสตรีทอผามีปญหาจากการทํางานโดยตรง 

ไดแก แพสียอมผา แพฝุนฝาย มีผื่นคันที่หนา มือ และแขน นอกจากน้ันยังมีอาการปวดเมื่อยตามไหลและแขน 

ปวดขา หลังไหลและเอว ซึ่งการเจ็บปวยที่พบมากคือ หวัดเร้ือรัง ภูมิแพ และโรคผิวหนัง นอกจากน้ียังมีปญหาที่

เกี่ยวเน่ืองกับการทํางาน ไดแก ปญหาสายตา ปญหาทางเดินปสสาวะจากการกลั้นปสสาวะ และการเจ็บปวยอ่ืนๆ

ที่เกิดจากปจจัยสิ่งแวดลอม (เบ็ญจา จิรภัทรพิมล และคณะ, 2544) 

4.2     แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  

จากความหมายของสุขภาพแนวใหม สุขภาพหมายถึง ศักยภาพของประชาชนที่จะจัดการกับชีวิต

ของตนเอง มีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเอง เน่ืองจากปจจุบันปญหาสุขภาพถูกเปลี่ยนจาก

โรคติดตอมาเปนโรคไมติดตอเร้ือรัง ซึ่งไมสามารถแยกจากมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองได 

ดังน้ันในการแกไขปญหาสุขภาพเหลาน้ีตองมองอยางเปนองครวม และตองมีความรวมมือกันของทุกภาคสวน 

และที่สําคัญประชาชนผูเปนเจาของสุขภาพ ตองมีสวนรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเปนผูลงมือ

ปฏิบัติดวยตัวเอง (นิตย ทัศนิยม &สมพนธ ทัศนิยม, 2555)สําหรับ การดูแลตนเอง (Self-care) ตามคําจํากัดความ

ขององคการอนามัยโลก (World Health Organization) หมายถึงความสามารถของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การคงไวซึ่งการมีสุขภาวะ และการจัดการกับโรคและภาวะทุพลภาพที่เกิดขึ้น 

ดวยตนเองหรืออาจไดรับการสนับสนุนจากบุคคลากรทางสุขภาพ (World Health Organization [WHO], 

2013:15) โดยการดูแตนเองตามแนวคิดของ WHO ครอบคลุมการดูแลตนเองใน 6 ดาน ประกอบดวย 

1)  การสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion) ไดแก การรับประทานอาหารที่ครบถวนตามหลัก

โภชนาการ การออกกําลังกายที่เพียงพอและเหมาะสม หรือการมีกิจกรรมเคลื่อนไหวรางกาย และการมีสวนรวม

ในกิจกรรมของชมุชนหรือสงัคม เปนตน 

2)  พฤติกรรมการปองกันโรค (Disease prevention) ไดแก การไดรับวัคซีนที่จําเปน การหมั่นดูแล

สุขอนามัยสวนบุคคล เชน การลางมือ เพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อโรค การดูแลรักษาความสะอาดของ
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สภาพแวดลอมของที่อยูอาศัยและชุมชน การไมสูบบุหร่ี ไมด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ไมใชสารเสพติด และ

การมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย   

3) การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย (Self-treatment/medication) ไดแกการใชยาสามัญประจําบานอยาง

ถูกตองเหมาะสม การดูแลตนเองและการปฐมพยาบาลเบื้องตนขณะเจ็บปวย 

4) การใหการดูแลและชวยเหลือบุคคลที่ตองการความชวยเหลือ (Providing care to dependent) 

ไดแก การใหการดูแลบุคคลที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เชน เด็กทารก เด็กเล็ก และผูสูงอายุ และอ่ืนๆ 

5) การแสวงหาทางเลือกในการรักษาพยาบาล (Seeking medical assistance) คือการเขารับการตรวจ

รักษาทางการแพทย เมื่อมีการเจ็บปวยเจ็บปวยรุนแรง 

6) การฟนฟูสภาพ (Rehabilitation) ไดแก การชวยเหลอืใหการพยาลบุคคล หรือสมาชิกครอบครัวที่

มีภาวะทุพลภาพ ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ซึงอาจประกอบดวยการฟนฟูทางสติปญญา และการฟนฟูทาง

กายภาพ  

นอกจากน้ี การดูแลตนเองตามแนวคิดของ โอเร็มไดกลาวไววา เปนการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคล

ริเร่ิมและกระทําเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนเองในการดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และความเปนอยูที่ดี ซึ่งการดูแล

ตนเองตามแนวคิดของโอเรมน้ัน ประกอบดวย การดูแลตนเองที่จําเปนทั่วไป การดูแลตนเองที่จําเปนตามระยะ

พัฒนาการ และการดูแลตนเองที่จําเปนเมื่อมีปญหาสุขภาพ (Orem, 1991) ในการดูแลตนเองของคนสูงวัย 

เน่ืองจากเปนวัยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยมากกวาการเจริญเติบโต จําเปนอยางยิ่งที่บุคคล

สูงวัยจะตองพัฒนาศักยภาพตนเองใหมีความสามารถในการดูแลตนเองไดมากที่สุด ทั้งการดูแลตนเองเพื่อสราง

เสริมสุขภาพ และการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคและการเจ็บปวยจากการทํางาน 

4.3     องคความรูในการจัดบริการอาชีวอนามัยเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

อาชีวอนามัย คืองานที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของผูคนที่ทางาน ที่ควรจะตองไดรับการ

คุมครองดูแลสุขภาพอนามัยใหสามารถทางานประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงปลอดภัย มีความสุข มีการปองกัน

และสงเสริมสุขภาพอนามัย ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ซึ่งการดาเนินงานอาชีวอนามัยตามที่องคการ

แรงงานระหวางประเทศ ILO ไดใหความหมายไววาเปนงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริม ธํารงไวซึ่งจิตใจที่ดีงาม

ของผูประกอบอาชีพ และนอกจากน้ันแลว องคการอนามัยโลก (WHO) ไดจัดการประชุมรวมกัน และไดให

ความหมายของการดาเนินงานอาชีวอนามัยไวอีกเชนกันวา การดําเนินงานอาชีวอนามัยประกอบดวยลักษณะงาน 

5 ประการ(จันทรจารี เกตุมาโร, 2556) คือ 

1)  การสงเสริม (promotion) คือการสงเสริมและธํารงรักษาไวซึ่งความแข็งแรง สมบูรณ ทั้งรางกาย

จิตใจของแรงงานผูประกอบอาชีพทุกคน ตลอดจนอยูในสังคมไดอยางเปนสุขตามสถานะที่พึงมีได 
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2)  การปองกัน (prevention) เปนการดูแลปองกันมิใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม 

หรือเจ็บปวยผิดปกติอันมีสาเหตุอันเน่ืองมาจากสภาวะการทางานที่ผิดปกติ 

3)  การคุมครอง (protection) เปนการปกปองคุมครองปองกันคนงาน ลูกจางในสถานประกอบการ

ที่ตองทางานเสี่ยงอันตรายจนเปนสาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บ ปวยเปนโรคหรือเสียชีวิตจากการทางาน 

4)  การจัดการ (placing) คือการดูแล จัดการ ควบคุมสภาพตาง ๆ ของการทางานใหอยูในสภาวะ

แวดลอมที่ปลอดภัยโดยเหมาะสมกับความสามารถทั้งทางดานรางกาย จิตใจของแตละคน โดยคํานึงถึงความ

แตกตางและความสามารถเฉพาะตัวบุคคล มีการลงทุนทางดานความปลอดภัยในสถานที่ทางานตามความเปนไป

ไดมากที่สุด 

5)  การปรับงานใหเหมาะกับคนและปรับคนใหเหมาะกับงาน (adaptation) หมายถึง การปรับสภาพ 

การทางานของคนและงานใหสามารถสรางประสิทธิภาพสูงสุดไดโดยคํานึงถึงสิ่งอานวยความสะดวก เคร่ืองมือ

อุปกรณที่สอดคลองกับความแตกตางของสรีระวิทยาระหวางบุคคลใหมากที่สุด 

นอกจากน้ี สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ไดใหคําจํากัดความของการจัดบริการ

อาชีวอนามัย ซึ่งเปนการจัดบริการในชุมชนสําหรับแรงงานนอกระบบ วา คือการจัดบริการใหกับแรงงานใน

ชุมชนใหมีสุขภาพอนามัยดี โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และเฝาระวังการเกิดปญหาสุขภาพ 

รวมกับการประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน และคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ การวินิจฉัยโรคและปญหา

สุขภาพเบื้องตนจากการประกอบอาชีพ และการฟนฟูสภาพใหแกผูบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ หรือปวยดวย

โรคจากการประกอบอาชีพ  สําหรับการบริการในชุมชน การสื่อสารความเสี่ยง การใหสุขศึกษา คําปรึกษา และ

ประสานสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปญหา และสภาพแวดลอมที่มีผลตอภาวะสุขภาพของ

แรงงานในชุมชน ซึ่งการจัดบริการอาชีวอนามัย อาจมีทั้งการจัดบริการในเชิงรับ และเชิงรุก ซึ่งมีความแตกตาง

กัน โดยการจัดบริการอาชีวะอนามัยเชิงรับ เปนการจัดบริการในโรงพยาบาล มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

วินิจฉัยโรค และใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน รวมถึงการใหสุขศึกษา ใหคําปรึกษา และความรูแกผูมารับบริการ

ดวย สําหรับการจัดบริการอาชีวะอนามัยเชิงรุก จะเนนการจัดบริการอาชีวะอนามัยในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมที่

ประกอบดวย การสํารวจสภาพแวดลอมการทพะงานของผูประกอบอาชีพในพื้นที่ การเมินความเสี่ยงในการ

ทํางานและปญหาสุขภาพของผูทํางาน มีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหถึงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพที่คุกคามตอ

สุขภาพ จัดลําดับความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูทํางาน นําขอมูลมาวางแผนเพื่อหา

แนวทางในการสงเสริมสุขภาพ เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค รวมถึงการมีกิจกรรมสนับสนุนเครือขายใหมีความ

เขมแข็งในการจัดบริการอาชีวอนามัยในชุมชน  อยางมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของในชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2558) 
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การจัดปริการอาชีวอนามัยพื้นฐานองคการอนามัยโลก ไดเสนอวา ควรมีการจัดบริการขั้นตํ่าที่สุด  

ประกอบดวย กิจกรรมหลัก ดังตอไปน้ี(สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค, 2558) 

1)  การประเมินสุขภาพที่จําเปนสําหรับผูประกอบอาชีพ 

2)  การปฏิบัติการปองกันและควบคุมโดยตรงตอสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

3)  กิจกรรมการปองกันโดยตรงตอตัวคนทํางาน 

4)  การปฐมพยาบาลเบื้องตน การวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพ และการฟนฟู

สุขภาพเพื่อกลับเขาทํางาน 

5)  การติดตามและประเมินทางสถิติและอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ 

นอกจากน้ีองคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดเสนอแนะวากิจกรรมหลักในการจัดบริการ

อาชีวอนามัยควรประกอบดวย(สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค, 2558) 

1)  การระบุและประเมินปญหาปจจัยความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพในสถานที่ทํางาน 

2)  การเฝาระวังปจจัยในสิ่งแวดลอมในการทํางานและการปฏิบัติงานที่อาจมีผลกระทบตอ

สุขภาพคนทํางานรวมทั้งการสุขาภิบาล รานคา บานพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่นายจางจัดหาให 

3)  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผน การจัดองคกร การออกแบบสถานที่ทํางานการเลือก

บํารุงรักษาและการดูแลเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวัสดุที่ใชในการทํางาน 

4)  การมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการตางๆ เพื่อปรับปรุงการทํางาน รวมทั้งการทดสอบและ

การประเมินเคร่ืองมือทางสุขภาพชนิดใหม 

5)  ใหคําแนะนําดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการยศาสตร รวมทั้งคําแนะนําการใช

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

6)  การเฝาระวังสุขภาพคนงานที่เกี่ยวของกับการทาํงาน 

7)  การสงเสริมการปรับสภาพการทาํงานใหเหมาะสมกับคนทํางาน 

8)  การใหความชวยเหลอืดานการฟนฟูสุขภาพในการทาํงาน 

9)  ความรวมมอืชวยเหลือในเร่ือง การจัดหาขอมูล การฝกอบรม และการใหความรูดานสุขภาพ

อนามัยและทาทางในการทํางาน 

10) การจัดการดานการปฐมพยาบาลและการรักษาในกรณีฉุกเฉิน 

11)  การมีสวนรวมในการวิเคราะหอุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

การจัดบริการอาชีวอนามัย ในแตละพื้นที่ของประเทศไทย อาจมีความเหมือนหรือแตกตาง

กัน ซึ่งไดมีผูศึกษาไว ไดแก การจัดบริการอาชีวอนามัยในจังหวัดนครราชสีมา ที่ใหบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก 

โดยการออกตรวจสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน ตรวจสุขภาพคนงานตามความเสี่ยง และการใหบริการเชิงรับ 
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ไดแก การวินิจฉัยโรคจากการทํางาน และการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานในสถานประกอบการ ซึ่งจาก

การศึกษาการใหบริการอาชีวอนามัยในพื้นที่พบวายังประสบปญหาขาดผูรับผิดชอบโดยตรง และขาดเครือขาย

ในการใหบริการ และยังพบวาหนวยบริการปฐมภูมิมีความพรอมในการใหบริการอาชีวอนามัยในระดับตํ่า ทั้ง

ดานความรู ทักษะ ความเพียงพอของบุคลากร รวมถึงอุปกรณและแหลงสนับสนุนดวย (นภัค ดวงจุมพล, 2555)

นอกจากน้ียังมีการศึกษาของ นิสากร กรุงไกรเพชร (2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยสําหรับแรงงานนอกระบบ กลุมผูรับงานไปทําที่บาน ซึง่ผลการศึกษาสรุปไดวา การจัดบริการ

อาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบน้ันจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ซึ่งแนวทางการจัดบริการครอบคลุมใน 4 เร่ืองคือ การสรางความนิยมใหเกิด

ความตระหนักตอการมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และปองกันปญหาสุขภาพในกลุมผูทํางาน การพัฒนา

มาตรฐานการใหบริการสุขภาพ การจัดใหงานอาชีวอนามัยเปนงานปกติของหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

รวมกับการมีสวนรวมของ ปอท. และการผลัดกันใหผูจางงานมีสวนรับผิดชอบในการผลักดันใหเกิดกองทุนเพื่อ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (นิสากร กรุงไกรเพชร, 2551) 

การศึกษาการจัดบริการอาชีวอนามัยในหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ: การทบทวน

วรรณกรรมยางเปนระบบ ของเกษราวัลณนิลวรางกูร และคณะ (2553)ไดทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบใน

การศึกษาสถานการณการเจ็บปวยจากการประกอบอาชีพ และการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานนอก

ระบบ ผลการศึกษาสรุปไดวา รูปแบบของการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานนอกระบบ ควรเปนการ

จัดบริการพื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งการใหบริการเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งดานการเสริมสรางสุขภาพ การปองกันการ

เจ็บปวยจากการทํางาน การเฝาระวังโรคจากการทํางานและการสงตอยางเปนระบบ และควรนําทุกภาคสวนเขา

มามีสวนรวมในการจัดบริการ ทั้งแรงงานและครอบครัว นายจาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผูนํา

ชุมชน และ อปท. ควรจัดทําฐานขอมูลสุขภาพแรงงานนอกระบบ ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุข ควร

กําหนดนโยบายีช่ัดเจน มีการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เพื่อใหการจัดบริการดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง 

นอกจากน้ี เกษราวัลย นิลวรางกูร (2555) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอ

นามัยในหนวยบริการปฐมภูม ิสาํหรับแรงงานนอกระบบ โดยแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามยัสําหรับแรงงาน

นอกระบบ เปนการจัดบริการอยางมีสวนรวมโดยใชทุนมนุษย คือคณะทํางานและ อสม. ในการรวมกันวิเคราะห

สถานการณ วางแผนปฏิบัติภายใตขอเสนอแนะของแรงงานนอกระบบ จนนําสูการปฏิบัติและถอดบทเรียน 

พบวา การจัดบริการพื้นฐานที่มีคณะทํางาน 20 คน สามารถจัดบริการไดดีในระยะเร่ิมแรก การจัดบริการคร้ัง

แรกเร่ิมจากการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะทํางานและอสม. ดานอาชีวอนามัยเปนเวลา 4 เดือน และนําสู

การใหบริการ ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขรวมถึงพยาบาลชุมชนสามารถใชรูปบแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยน้ีใน

หนวยบริการปฐมภูมิ ที่ไดจากการศึกษาน้ีไปจัดบริการดุแลสุขภาพแรงงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ    
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จากการทบทวนวรรรณกรรมที่ผานมาพบวา การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงาน

นอกระบบในรูปแบบของการพัฒนาองคความรูในการปองกันโรคจากการทํางาน ของแรงงานสูงวัยนอกระบบ 

ยังมีอยูอยางจํากัด ด้ังน้ันนักวิจัยจึงไดสนใจพัฒนาองคความรูในการปองกันโรคจากการทํางาน ของแรงงานสูงวัย

นอกระบบ 

4.4     องคความรูในการจัดบริการสุขภาพ 

วิวัฒนาการของโลกและสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา ดังน้ันสิ่งสําคัญ

ในการสรางองคความรู เพื่อใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพคือ การมีแผนการจัดการความรูที่ทันสมัย

และเหมาะสมกับบริบท และ การพัฒนาใหบุคคลมีความรูความสามารถ สามารถดึงเอาประสบการณ ทักษะ 

ความชํานาญออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และตอยอดสรางเปนองคความรูใหม การรวบรวมและจัดเก็บองคความรู

การเผยแพร การถายทอดโดยวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนการนําไปพัฒนาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง ภายใตการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ทั้งจากภายในและภายนอก (กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองคความรูในการจัดบริการสุขภาพแกแรงงาน

สูงวัยมีความจําเปนมาก เพื่อชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ซึ่งแนวคิดที่สําคัญในการพัฒนา

องคความรูดังกลาวประกอบดวย 

4.4.1  ความพรอมในการทํางาน (Fitness for work)ความพรอมในการทํางาน (fitness for work) 

เปนการคําทีใ่ชในงานอาชีวอนามัย มีความหมายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ และมี

ความพรอมที่จะทํางานอยางเต็มที่ และไมเกิดอันตรายจากการทํางาน (Poteri, 2012) ซึ่งความพรอมในการทํางาน

มีความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากชวยปองกันการเกิดอันตราย หรือภาวะเสี่ยงตางๆที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน 

หรือระหวางปฏิบัติงานได โดยปจจัยที่สงเสริมใหเกิดภาวะเสี่ยง เชน ภาวะออนเพลีย การไดรับยา หรือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ภาวะเครียด ภาวะความเจ็บปวยหรือจากการบาดเจ็บอ่ืนๆ เปนตน โดยมีแนวทางการประเมินความ

พรอมในการทํางาน (assessment of fitness for work) เกี่ยวกับอาการหรือสัญญาณเตือนเมื่อบุคคลขาดความ

พรอมในการทํางาน ไดแก  (Stewart, 2016) อาการงวงซึม อาจมีพฤติกรรมกาวราว ถูกรบกวน เบลอ ขาดสมาธิ 

อาจพบวามีกลิ่นสุรา หรือสารเสพติด หรืออาจมีภาวะความเจ็บปวย อาการบาดเจ็บกอนการปฏิบัติงาน เปนตน

โดยแนวคิดเกี่ยวกับแรงงานผูสูงวัยไดกลาวถึง ความสามารถในการทํา หนาที่ (functional capacity) ไดแก 

ความสามารถดานรางกาย จิตใจ สังคม ความคิด และจิตวิญญาณ (เบญญาภา พรมพุก และวันชัยมุงตุย, 2556) 

และแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการทํางาน (work ability) โดยมีจุดเนนที่ความสามารถในการทํางานของ

บุคคล ความสัมพันธของบุคคล กับงาน ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ (มะลิวาส สุทธิพันธ, 2555) ดังน้ี 1) 

องคประกอบดานสุขภาพ และความสามารถในการทําหนาที่  ซึ่งเปนศักยภาพของบุคคลที่มีรูปแบบการ

แสดงออกที่จําเปนถึงการรับประกันความผาสุก 2) องคประกอบดานการศึกษาและสมรรถนะ ซึ่งเปน
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ความสามารถในการทํางานซึ่งมีความสัมพันธกับการศึกษา และสมรรถนะในการทํางาน ไดแก ทักษะในการ

ทํางาน (skill) และ ความรู (knowledge) 3) องคประกอบดานคน ซึ่งปจจัยที่ตองการใหคนอยากทํางาน ไดแก 

แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน คานิยมในงาน และทัศนคติในการทํางาน และ 4) องคประกอบดานงาน ประกอบ

ไปดวย ความตองการดานรางกาย สิ่งแวดลอมในการทํางาน การติดตอสื่อสาร และความตองการดานจิตใจ 

จากแนวคิดตางๆเกี่ยวกับแรงงานผูสูงวัยดังกลาว จะเห็นไดวาแรงงานผูสูงวัยจะสามารถปฏิบัติงานได

เต็มกําลัง ความรูความสามารถ เกิดความสมดุลในการทํางาน จะตองมีความแข็งแรงทั้งดานรางกาย จิตใจ ดังน้ัน

บุคคลากรทางการแพทย และพยาบาลจึงจะตองจัดบริการสุขภาพใหมีความเหมะสมกับบุคคล เวลา และลักษณะ

งานเพื่อสรางเสริมสุขภาพ และชวยใหแรงงานสูงวัยเกิดความพรอมในการปฏบิัติงาน  

4.4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่เกิดจากการทํางาน จากการทบทวนวรรณกรรมที่

ผานมา มีดังน้ี 

การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุ 

ในเขตภาคใตของประเทศไทย ของ ปจฉิมา บัวยอม, หทัยทิพย จุทอง, สุวิช ธรรมปาโล, ลิเลียน วิวัฒน, และวัน

เพ็ญ แกวปาน (2553) ในแรงงานสูงอายุ   อายุ )45-60 ป (ในเขตภาคใตของประเทศไทยจํานวน 314 คนโดยการ

ตอบแบบสอบถามและการสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวา แรงงานสูงอายุมีความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ

ในระดับดี รอยละ 83.4 สถานประกอบการมีนโยบายการสรางเสริมสุขภาพแกคนงาน จัดใหมีความสะดวกใน

การเขารวมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพมีสถานที่อุปกรณที่เอ้ือตอการปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอยาง /

เพียงพอ การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และพบวาแรงงานสงูอายุมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ

ในภาพรวมระดับดี โดย ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไดแก ความรู ทัศนคติเกี่ยวกับ

การสรางเสริมสุขภาพ การนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อสรางเสริมสุขภาพและความสะดวกในการเขารวมกิจกรรม 

และการไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในที่ทํางานและครอบครัว  

และการศึกษาที่คลายกนัของ ของ วันเพ็ญ ปานแกว และสุรินธร กลัมพากร (2550) เกี่ยวกับ

พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุ ที่อายุ 45-60 ป ผลการศึกษา 

เสนอแนวทางในการสงเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาสูงสูงวัย ที่ควรดําเนินการ คือ การจัดบริการ

สุขภาพ ควรมีสมุดสุขภาพที่ออกแบบเฉพาะแรงงานสูงอายุ เพื่อใหแรงงานสูงอายุสามารถเฝาระวังปญหา

สุขภาพของตนเองได นอกจากน้ีควรมีกิจกรรมหรือโครงการสรางเสริมสุขภาพ ที่ออกแบบอยางเหมาะสมกับ

แรงงานสูงวัย เชน การออกกําลังกายโดยประยุกตใชทารําแทนการเตนแอโรบิค และควรเปนโครงการที่ตอเน่ือง

เปนระบบ และมีการประชาสัมพันธกิจกรรมที่จัดขึ้นใหแกแรงงานสูงวัยไดรับทราบ การจัดทําเว็บไซตเพื่อให

แรงงานสูงอายุสามารถเขาไปสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพได สถานประกอบการหรือนายจางจัด
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ใหมีการตรวจสุขภาพที่สอดคลองกับภาวะเสี่ยง จัดใหมีคลินิกวัยทองในสถานที่ทํางานเพื่อใหแรงงานสูงอายุ

เขาถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยได และควรจัดใหมีโครงการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดานความ

ปลอดภัย เสนอวาควรมีการจัดสภาพสิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัยเชนแสงสวางพียงพอ ไมลื่น เกาอ้ีเหมาะสม 

และสงเสริมทาทางการทํางานที่ถูกวิธี    

จากการศึกษาในตางประเทศ เกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการทํางานของแรงงานสูงวัยใน

อุตสาหกรรมกอสราง ของ Schwatka, Butlerและ Rosecrance (2011) ซึ่งศึกษาวรรณกรรมที่มีการศึกษาและ

ตีพิมพในป ค.ศ. 1998- มิถุนายน 2011 เกี่ยวกับสาเหตุและประเภทของการบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางาน ใน

อุตสาหกรรมกอสราง ในกลุมประชากรแรงงานสูงวัยอายุ 55 ปขึ้นไป ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษา 

สรุปไดวา การสงเสริมความสามารถในการทํางานคือการคงไวซึ่งความสามารถในการทํางานโดยปราศจากการ

ไดรับการบาดเจ็บจากการทํางาน โดยการสรางตัวชี้วัดความสามารถในการทํางาน สําหรับประเมินระยะเวลาที่

แรงงานสูงวัยสามารถทํางานได และปริมาณและภาระงานวามีผลกระทบตอการทํางานตอเน่ืองของแรงงานสูง

วัยหรือไม และยังใชประเมินภาวะสุขภาพและภาวะไรความสามารถในการทํางาน ของกลุมแรงงานสูงวัย  

นอกจากน้ีการสงเสริมความสามารถในการทํางาน ไดมีการพัฒนาโปรแกรมสําหรับนําไปใช 4 แบบ คือ 1) การ

จัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพใหมีความเหมาะสม 2) การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางจิตสังคม 3) การ

สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ และ 4) การสงเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพ     

การศึกษาในตางประเทศของ Drennan และ Richey(2003) ไดศึกษา การปองกันการบาดเจ็บ

จากการทํางานของแรงงานสูงอายุ พบวาการปองกันไมใหเกิดการบาดเจ็บจากการทํางานในแรงงานสูงอายุที่

สําคัญที่สุดคือ การจัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับการทํางาน นอกจากน้ีการปองการการเกิดโรคและการ

บาดเจ็บจากการทํางานโดยการเพิ่มการใหความรูเกี่ยวกับการเปนผูนําและความปลอดภัยในการทํางาน และการ

เพิ่มการฝกสมรรถภาพทางกายในกิจกรรมประจําวันดวย  

การศึกษาของ Kaewpan และ Kalampakorn (2011) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ สุขภาวะและพฤติกรรม

การสงเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุในประเทศไทย เปนการศึกษาเชิงพรรณนาที่ใชแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนแรงงานสูงวัย อายุ 45-60 ป ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทุกภูมิภาค

ในประเทศไทย จํานวน 2,312 คน ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ พบวามากกวาคร่ึงหน่ึงของ

แรงงานสูงวัยมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยการรับรูตนเอง การออกกําลังกาย และการจัดการความเครียดใน

ระดับดี ในการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของแรงงานสูงวัย สถานที่ทํางานจําเปนตองมีนโยบายสรางเสริม

สุขภาพ มีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและมีการเชิญชวนใหมีการเขารวม นอกจากน้ีเพื่อนรวมงาน และครอบครัว

แรงงานสูงวัยตองมีสวนในการสงเสริมและผลักดันใหเกิดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในกลุมแรงงานสูงวัย

ดวย  
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นอกจากน้ียังมีการจัดบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การจัดต้ังโรงเรียนผูสูงอายุ คลินิกบริการผูสูงอายุ  มีการสงเสริมการจัดต้ัง และการ

ดําเนินงานผูสูงอายุและเครือขาย การจัดทําคูมือการดูแลสงเสริมสุขภาพ ชุดนิทรรศการ 5   และ  .CD ผูสูงวัยออก

กําลังกายดวยภูมิปญญา มีเว็บไซตที่จะบอกขอมูลผูสูงอายุ ซึ่งมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของรวมสงเสริมการจัดต้ัง

ชมรมผูสูงอายุ และมีกิจกรรมรวมกัน โดยมีตัวชี้วัดเชน ผูสูงอายุตองมีการออกกําลังกายรวมกันอยางนอยอาทิตย

ละ 1 คร้ัง มีการประกาศเกียรติคุณดีเดนแกชมรมผูสูงอายุปละ 1 คร้ัง มีการจัดต้ังคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาล 

และผูสูงอายุก็จะไดรับการประเมินทั้งในดานสุขภาพ ไดรับคําแนะนํา รักษา และฟนฟู (สิทธิผูสูงอายุ:การ

จัดบริการสุขภาพผูสูงอายุ, 2551). 

4.5     การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานนอกระบบ เพื่อใหประสบความสําเร็จและตอเน่ือง

จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทั้งตัวผูทํางาน ชุมชน และผูมีสวนรวมในทุกหนวยงาน ในการทํางานรวมกัน

ต้ังแตการตระหนักเห็นปญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานนอกระบบในชุมชน จนถึงการรวมกันเสนอแนวทางในการ

แกไขปญหา รวมกันนําแนวทางไปปฏิบัติ และประเมินผลที่เกิดขึ้น ดังน้ันในการใหไดมาซึ่งแนวทางหรือวิธีการ

ในการจัดบริการอาชีวอนามัย ผูที่เขามามีสวนรวมหลักจําเปนตองเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของและรับรูปญหาโดยตรง 

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยหน่ึงที่สามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนารูปแบบการ

จัดบริการอาชีวอนามัย ภายใตการเสริมสรางศักยภาพของแรงงานและผูเกี่ยวของในการรวมกันแลกเปลี่ยน

เรียนรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น รวมกันวิเคราะหสาเหตุ และวางแผนหาแนวทางในการแกไขปญหา ประเมินผล และ

พัฒนาใหดีขึ้น  

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยที่นักวิจัยผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานในองคกรมุงเนนพัฒนา

ความรูและความเขาใจโดยการทํางานอยางมีสวนรวมอยางเปนหุนสวนในการวิเคราะหปญหาสาเหตุวางแผน

แกปญหาดําเนินการแกปญหาตามประเด็นที่พบเพื่อปรับปรุงชีวิตความเปนอยูหรือการทํางานใหดีขึ้น 

ซึ่งในการดําเนินการวิจัยนักวิจัยไมไดทําวิจัยเพื่อ (to) หรือสําหรับ (for) แตเปนการทําวิจัยกับ (with) ผูรวม

ดําเนินการวิจัย 

 ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ นักวิชาการไดกลาวถึงหลักการไวจํานวนมาก (เชน 

Reason & Bradbury, 2008; Stringer &Genat, 2004) ดังน้ี 

1) เปนการวิจัยที่มแีนวคิดการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตยการมีสวนรวม 

ในการดําเนินงานเกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธกับนักวิจัยผูรวมดําเนินการวิจัยที่รวมทํางานและแสดงความ

คิดเห็นอยางเปนประชาธิปไตยในการรวมกันทํางานอันนํามาซึ่งการปรับปรุงองคกรหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

แกปญหา 

2) เปนการวิจัยที่ใหความรูใหมและสรางพลังอํานาจ 

3) การเรียนรูสถานการณและประเด็นตางๆจากการสะทอนคิดของผูรวมดําเนินการวิจัย 
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4) การระบุปญหาในการปฏิบัติงานในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการปญหาทีก่ําหนด 

เกี่ยวของกับสถานการณและสถานที่เฉพาะไมไดอางอิงไปยังบริบทอ่ืนที่มีความตางเชนปญหาสุขภาพของสตรี

ทอผาในจังหวัดขอนแกน (เปนปญหาเฉพาะที่ขอนแกนไมอางอิงที่อ่ืนสวนใหญมาจากการดูแลตนเองที่ไม

เหมาะสม) หรือแรงงานลาวขามชาติที่มาทํางานในสถานประกอบการตามแนวชายแดนในประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศสปป.ลาว) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพชีวิต

ตํ่าเน่ืองจากไมมีสวัสดิการและคาจางที่ไดรับไมเปนตามกฎหมายแรงงานปญหาน้ีเปนปญหาเฉพาะตามแนว

ชายแดนดังกลาวไมอางอิงไปแนวชายแดนแถบอ่ืนๆของประเทศไทยหรือประเทศสปป.ลาว 

5) เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติใหดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดําเนินการวิจัยเชิง 

ปฏิบัติการขึ้นกับสภาพของปญหาที่ประสบซึ่งกระบวนการนํามาซึ่งการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในระดับ

บุคคลองคกรหรือชุมชนอาจเกิดจากนักวิจัยเปนผูสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (facilitator) 

6) เปนการวิจัยที่พัฒนาทฤษฎีโดยนักวิจัยและผูรวมดําเนินการวิจัย (participant)รวมมือ 

กันสรางความรูใหม 

7) ความนาเชื่อถือของความรูที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการประเมินจากการปฏิบัติการ 

แกปญหาและการควบคุมสถานการณของคนในพื้นที่หรือของผูรวมดําเนินการวิจัย 

8) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการวิจัยที่เปนรูปเกลียวตอเน่ืองนักวิชาการและนักวิจัยได 

แบงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการไวหลายวิธีการแบงขั้นตอนที่นิยมและนําไปใชแพรหลายคือ

ขั้นตอนการวิจัยของเลวินและมูเลและกูดแมน (Lewin, 1946, Moule&Goodman, 2014) และขั้นตอนการวิจัย

ของสตริงเกอร (Stringer, 2007) ดังน้ี 

 ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเลวินและมูเลและกูดแมน (Lewin, 1946;Moule & Goodman, 

2014) เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะเปนวงจรหรือเกลียว (spiral)ที่ตอเน่ืองในแตละวงจรประกอบดวยการ

คนหาสภาพการณที่เปนจริงหรือสะทอนเหตุการณ(fact-finding or reflection) การวางแผน (planning) การ

ปฏิบัติ (action) และสะทอนการปฏิบัติหรือการประเมินผล (evaluation) รายละเอียดของแตละขั้นตอนของการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการมีดังน้ี 

1) การศึกษาสถานการณที่เปนจริงเกี่ยวกับสถานการณที่ตองการแกไขเพื่อที่จะไดนําไป 

ประกอบการวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เปนการวางแผนที่นําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

3) เปนการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว 

4) เปนการสะทอนคิดหรือประเมินวาไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 

ขั้นตอนการสะทอนการปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการสงเสริมใหผูวางแผนไดเรียนรูหรือเขาใจ

จุดออนและจุดแข็งของแผนเพื่อนําไปสูการปรับแผนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปวงจรของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการของเลวินสรุปไดดังภาพที1่ 
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ภาพท่ี1วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเลวินและมูเลและกูดแมน (Lewin, 1946, pp. 37-38; 

Moule& Goodman, 2014, pp. 244-251) 

 

จากภาพที่ 1 จะเห็นวา ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเลวิน (Lewin, 1964 อางถึงใน เกษ

ราวัลณนิลวรางกูร, 2546) เปนการวิจัยที่ขั้นตอนมีลักษณะเปนวงจรหรือเกลียว (spiral) ตอเน่ือง จากการหา

ขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับสถานการณที่ตองการแกไข ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการนําไปประกอบการวางแผนแกไข

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ จากน้ันเขาสูการวางแผนเพื่อนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเมื่อไดแผนแลวก็

ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวจนถึงระยะการประเมินหรือสะทอนผลของการปฏิบัติ วาไดดําเนินการตาม

วัตถุประสงค ที่กําหนดไวหรือไม โดยขั้นตอน fact-finding/reflection ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการสงเสริม

ใหผูวางแผน ไดเรียนรูหรือเขาใจ จุดออนและจุดแข็งของแผนการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการปรับแผนการดําเนินงาน

ในขั้นตอไป 
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5.      กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่ประกอบดวยวิธีการของการศึกษาสถานภาพที่เปนจริง 

วางแผน ดําเนินงาน ปฏิบัติตามแผน และประเมินผล (Lewin, 1946; Moule& Goodman, 2014) ซึ่งแนวคิดของ

การวิจัยเชิงปฏิบัติทําใหเกิดการมีสวนรวม ของแรงงานสูงวัยนอกระบบและผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคจากการทํางานของแรงงานสูง

วัยนอกระบบ ซึ่งเมื่อเขาใจสถานการณการดูแลการดูแลสุขภาพแลว จะทําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ 

เกิดการเรียนรูและนําไปปฏิบัติ สรุปดังภาพที่ 2 

 
  

ภาพท่ี 2กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 
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ตารางท่ี 1กิจกรรมขอมูล วิธีเก็บรวบรวมขอมูล แนวคิด ผูเกี่ยวของ และบทบาท 

กิจกรรมขอมูลท่ีตองการหรือ วิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

แนวคิด ผูเกี่ยวของ บทบาท 

1. ศึกษาสถานการณจริงของ

ชุมชน  

- ปญหาสุขภาพของแรงงานสูง

วัยนอกระบบ   

- การดูแลตนเองของแรงงาน

สูงวัยนอกระบบ 

-หลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหา

ความรูสําหรับสรางเสริม

สุขภาพและปองกันปญหา

สุขภาพจากการทํางานใน

แรงงานสูงวัยนอกระบบ 

-แบบประเมินความเสี่ยงจาก

การทํางานและสมรรถภาพใน

การทํางาน 

- ปญหาอุปสรรคในการดูแล

ตนเองของแรงงานสูงวัย 

- ความตองการในการแกไข

ปญหา  

- ทรัพยากร/แหลงสนับสนุน 

 

 

- ขอมูลปญหาสุขภาพ 

จากขอมูลสถิติที่มีอยู 

และเก็บขอมูลโดยใช

แบบสัมภาษณ  

-เสวนากลุม/สนทนา

กลุมเกี่ยวกับพฤติกรรม

การสรางเสริมสขุภาพ

และปองกันโรคจากการ

ทํางานของแรงงานสูง

วัยนอกระบบ 

-บันทึกการประชุมกลุม 

-บันทึกภาคสนาม และ 

-การสังเกตอยางมีสวน

รวม 

 

 

แนวคิดที่ใชในการ

รวบรวมขอมูล ใช

แนวคิดสุนทรีย

สนทนา เน่ืองจากให

ชุมชนไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางอิสระ 

ภายใตบริบทของ

ชุมชน โดยการ

เรียนรูจากการ

สะทอนคิดดวย

ตนเอง ตระหนักถึง

ความสําคัญ มพีลัง

อํานาจ นําสูการ

ปฏิบัติการเพื่อ

แกปญหาที่มีอยู  

 

 

- เจาหนาที่สาธารณสุข 

และ อสม. 

- ผูนําชุมชน 

- สมาชิก อปท. 

- แกนนําและแรงงาน

สูงวัยนอกระบบ 

 

 

- ผูมีสวนรวมในการใหขอมูลการทํางาน

ของแรงงานนอกระบบ ปญหาสุขภาพและ

ความเสี่ยงจากการทํางานของแรงงานสูงวัย

นอกระบบ การเรียนรูในการดูแลสุขภาพ

ของแรงงานนอกระบบ และการดูแลตนเอง

ในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

จากการทํางานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ 

ทรัพยากรในการสนับสนุน และความ

ตองการในการแกปญหา 
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ตารางท่ี 2 กิจกรรม แนวคิด ผูเกี่ยวของและบทบาท 

กิจกรรม แนวคิด ผูเกี่ยวของ บทบาท 

2) การวางแผนปฏิบัติ 

- การวางแผนขึ้นกับปญหาที่ไดจากการวิเคราะห

สถานการณ โดยใหสอดรับกับการเรียนรูของ

แรงงานสูงวัยและวิถีชีวิตชุมชนเพื่อสงเสริมการ

ดูแลตนเองของแรงงานสูงวัยนอกระบบในการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคจากการทํางาน 

เชน การใหความรูจากประสบการณตรง การใช

ชุดเน้ือหาความรูชัดเจนเขาใจงาย ใชตนแบบ

มารวมเรียนรู ใหเกิดการสะทอนคิด 

- การวางแผนแกปญหายึดแนว

ทางการเรียนรูของผูใหญการ

เรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองการจาก

ประสบการณตรง ทําชุดการเรียนรู 

และฝกปฏิบัติจริง ตลอดจนการ

เรียนรูที่เกิดจากการสะทอนคิด ซึ่ง

เปนการเรียนรูดวยตนเอง นําสูการ

ปฏิบัติไดจริง (Kitchenham, 2008) 

และสอดคลองกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

- นักวิจัยทุกคน 

- เจาหนาที่สาธารณสุข 

- อสม. 

- ผูนําชุมชน 

- สมาชิก อปท. 

- แกนนํา และแรงงานสูงวัย

นออกระบบ 

 

- จัดลาํดับความสําคัญของปญหา 

- วางแผนปฏิบัติการตามความ

ตองการที่กําหนด 

3) การปฏิบัติตามแผน 

- ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดซึ่งแผนที่กําหนดจะมี

การสนทนากลุม จํานวน 7 คร้ัง ประกอบดวย 

 ทดลองใชหลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู3 คร้ัง 

ประเมินการเรียนรู 1 คร้ัง ปรับปรุงหลักสูตร/คูมือ

ชุดเน้ือหาความรูและใหความรู 3 คร้ัง 

 

- ใชการสนับสนุนใหเกิดการเขา

รวมโครงการอยางตอเน่ือง และ

การมีสวนรวมของชุมชนที่เขามามี

สวนรวมในการวางแผน ทําใหเขา

มีความรูสึกเปนเจาของแผนปฏิบัติ

การ เพราะเปนความคิดของเขา 

- เจาหนาที่ และ อสม. 

- ผูนําชุมชน 

- สมาชิก อปท. 

- แกนนําและแรงงานสูงวัย

นอกระบบ 

- มีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผน

ในการสรางเสริมการดูแลตนเอง

ของแรงงานสูงวัยนอกระบบ และ

สงเสริมการเรียนรูของแรงงานสูง

วัยนอกระบบในการดูแลตนเอง

และปองกันโรคจากการทํางาน 

- ประสานความรวมมือระหวาง

ผูนําชุมชนในการประชาสัมพันธ

ใหแกนนําและแรงงานสูงวัยนอก

ระบบ เขามามีสวนรวมในการ
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กิจกรรม แนวคิด ผูเกี่ยวของ บทบาท 

ดําเนินโครงการ 

- มีสวนสนับสนุนประชาสัมพนัธ 

ประสานใหเกิดความรวมมือใน

กลุมแรงงานสูงวัยนอกระบบ โดย

ปฏิบัติการใหเกิดการเรียนรูของ

แรงงานสูงวัยนอกระบบ ในการ

ดูแลสุขภาพตนเอง 

- จัดทําแผนชมุชนใหมีการเรียนรู

ของชุมชน ในการดูแลสุขภาพ

แรงงานสูงวัยนอกระบบ อยาง

ตอเน่ือง 

- กําหนดนโยบายและกิจกรรมการ

สรางเสริมการดูแลตนเองของ

แรงงานสูงวัยนอกระบบในการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค

จากการทํางาน  

- สนับสนุนงบประมาณ และ

สถานทีใ่นการปฏิบติัตามแผน 

- รวมปฏบิัติตามแผน 

 

4) สะทอนคิดและประเมินผล    
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กิจกรรม แนวคิด ผูเกี่ยวของ บทบาท 

- การประเมินผลเชิงกระบวนการ ขึ้นอยูกับ

กิจกรรมตามแผน เชน แผน เปนการใหความรู

พรอมชุดเน้ือหาความรูการสอน การประเมินวิชา

กระบวนการจะประเมินวาชุดเน้ือหาความรูมี

ความชัดเจนหรือไม ผูสอนนําไปใชเพื่อสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูไดดี หรือไม หากดีเปนเพราะ

อะไร ถาไมดีมีอุปสรรคอะไร เพื่อนํามาปรับปรุง

แกไขในการดําเนินงาน 

- การประเมินผลสรุปรวม ประเมินในเร่ือง

ตอไปน้ี 

- ประเมินแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูของชุมชนในการดูแลสุขภาพแรงงานสูงวัย

นอกระบบ  

1) ปญหาสุขภาพดีขึ้น 

2) เกิดการเรียนรูของแรงงานสูงวัยนอกระบบ 

ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

3) กิจกรรม/นโยบายเกี่ยวกับการเรียนรูของ

ชุมชน ในการดูแลแรงงานสูงวัยนอกระบบ 

- การประเมินกระบวนการ 

(Formative evaluation) นํามาใช

เพื่อประเมินการปฏิบัติงานวา

บรรลุวัตถุประสงคหรือไม หากไม

บรรลุตามวัตถุประสงคจะไดนํามา

ปรับวิธีการปฏิบัติงานใหม 

- ใชวิธีการสุนทรียสนทนาหรือ

เสวนาในการรวบรวมการสะทอน

คิด/กระบวนการเรียนรูในการดูแล

ตนเองของแรงงานสูงวัยนอก

ระบบ  

- ใชการประเมินผลสรุปรวม 

(Summative Evaluation) เพื่อ

สรุปผลการพัฒนาองคความรูของ

แรงงานสูงวัยนอกระบบในการ

ดูแลสุขภาพตนเอง 

- นักวิจัยและผูรวมวิจัยทุก

คน 

- เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

สังเคราะหขอมูล ตาม

วัตถปุระสงคการวิจัย 

- ใหขอมูลสะทอนคิดที่เกิดจาก

กระบวนการเรียนรูแรงงานสูงวัย

นอกระบบ ตามกระบวนการวิจัยที่

ตนเองที่เกี่ยวของในการเขามามี

สวนรวมในโครงการ 
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ในการวางแผนพัฒนาความรู และการเรียนรู และการสรางหลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู แนวทาง

ปฏิบัติ ที่ใชในการวิจัยน้ี นักวิจัยเปน facilitator กระตุนใหผูรวมดําเนินการวิจัยเรียนรูจากการสะทอนคิด  เพราะ

เชื่อวาการเรียนรูจากการสะทอนคิดนําสูการเปลี่ยนแปลง (transformativelearning) (Mezirow,1985)  ดังน้ันจึงได

วิธีการสุนทรียสนทนาในการกําหนดแผน และกลวิธีการดําเนินงาน โดยยึดหลักการมีสวนรวม ต้ังแตรวมคิด 

รวมทําและรวมปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลอยางเปนหุนสวนวาจะวางแผนแบบไหน และจะมีวิธีการสรางกลวิธี

ในการเรียนรูอยางไร ตามแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่วาการจะแกปญหา หรือกําหนดกิจกรรมในการ

พัฒนาใดๆ แตผูที่ประสบปญหาควรเปนความคิดหรือวิธีการของผูที่ประสบกับเหตุการณที่เปนปญหา โดย

นักวิจัยมีหนาทีใ่นการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู (McNiff&Whitehead, 2006) ดังน้ันจึง

ไมสามารถกําหนดขั้นตอนที่ชัดเจนได เพราะจะเปนการกําหนดมาจากนักวิจัย ซึ่งขัดกับปรัชญา (philosophy) 

ของการวิจัยเชิงปฏบิัติการ 
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สรุปกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3แผนกิจกรรมหลักที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและทั้งผลลัพธ (Output) ที่คาดวาจะไดรับ  

วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ชวง

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

จํานวน

วันท่ีใช 

ผูรับผิดชอบ 

วัตถุประสงคหลัก 

1. เพื่อพัฒนาองคความรูใน

การสรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรคจากการทํางาน

ของแรงงานสงูวัยนอก

ระบบ  

 

 

วิเคราะห สังเคราะหองค

ความรู และพัฒนา

หลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหา

ความรูในการสงเสริมการ

ดูแลตนเองของแรงงานสูง

วัยนอกระบบ 

 

1 ป 

 

- 

 

รศ.ดร.เกษราวัลณ

นิลวรางกูร และคณะ 
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หมายเหตุ จํานวนวันที่ใชเปนการคาดการณจํานวนเวลาที่จะตองดําเนินการจริง โดยเทียบ 1 วันเทากับ 8 

ชั่วโมง  

 

วัตถุประสงครอง : เพื่อ 

1) ศึกษาสถานการณ

เกี่ยวกับการสรางเสริม

สุขภาพ และการปองกัน

โรคจากการทํางานของ

แรงงานสูงวัยนอกระบบ  

2) พัฒนารูปแบบการสราง

เสริมสุขภาพ และการ

ปองกันโรคจากการทํางาน

ของแรงงานสงูวัยนอก

ระบบ  

3) พัฒนาศกัยภาพการดูแล

ตนเอง การสรางเสริม

สุขภาพและการปองกันโรค

จากการทํางานของแรงงาน

สูงวัยนอกระบบ  

4) พัฒนาหลักสูตร/คูมือ/ชุด

เน้ือหาความรู แนวทางการ

สรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคจากการทํางาน

ของแรงงานสงูวัยนอก

ระบบ 

 

 

 

-  เก็บรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารรายงานตางๆ 

-  เก็บขอมูลจากการใชแบบ

สัมภาษณ  

-การเสวนากลุม/สนทนา

กลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

สรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคจากการทํางาน

ของแรงงานสงูวัยนอก

ระบบ  

-การบนัทึกจากการประชุม

กลุมและบนัทึกภาคสนาม  

-การสังเกตอยางมีสวนรวม 

-สังเคราะหรูปแบบการ

สรางเสริมสุขภาพและ

ปองกนัโรคจากการทํางาน

ของแรงงานสงูวัยนอก

ระบบ 

- จัดทําหลักสูตร/คูมือ/ชุด

เน้ือหาความรูแนวทาง 

สรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคจากการทํางาน

ของแรงงานสงูวัยนอก

ระบบ 

 

2 เดือน 

 

 

 

 

 

2 เดือน 

 

 

 

 

4 เดือน 

 

 

 

 

2 เดือน 

 

40 วัน 

 

 

 

 

 

40 วัน 

 

 

 

 

80 วัน 

 

 

 

 

40 วัน  

 

รศ.ดร.เกษราวัลณ

นิลวรางกูร และคณะ 

 

 

 

 

รศ.ดร.เกษราวัลณ

นิลวรางกูร และคณะ 

 

 

 

รศ.ดร.เกษราวัลณ

นิลวรางกูร และคณะ 

 

 

 

รศ.ดร.เกษราวัลณ

นิลวรางกูร และคณะ 
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6.      ผลท่ีคาดวาจะไดรับในแตละชวงระยะเวลา (แบงเปนราย 6 เดือน) 

 

เดือนท่ี กิจกรรม (activities) 

6  เดือนแรก 1) ขอมูลปญหาสขุภาพ 2) กระบวนการเรียนรูของแรงงานสูงวัยนอกระบบ 3) การ

จัดการกับปญหา 4) ทรัพยากรในชุมชน 5) ความตองการการชวยเหลือ 6) แผนการ

ดําเนินงาน 7) ราง แบบประเมินความเสี่ยงภาวะสุขภาพ และหลักสูตร/คูมือ/ชุด

เน้ือหาความรู แนวทางการดูแลสุขภาพและปองกันโรคจากการทํางานของแรงงาน

สูงวัยนอกระบบ 

6 เดือนหลัง 1) หลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู แนวทางการจัดการเรียนรูแกแรงงานสูงวัยนอก

ระบบ  2) รางหลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู แนวทางการดูแลสุขภาพของ

แรงงานสูงวัยนอกระบบ   

 

7.      ข้ันตอนการดําเนินงาน 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

7.1    พื้นท่ีดําเนินการวิจัยและการเขาพื้นท่ี 

พื้นที่การศึกษาคือ พื้นที่4หมูบานไดจาก2จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2จังหวัดของภาคเหนือ

ประเทศไทย ซึ่งการพิจารณาเลือกพื้นที่ดําเนินการวิจัย เลือกจากจังหวัดที่มีจํานวนแรงงานสูงวัยนอกระบบที่

ประกอบอาชีพ 4 อาชีพหลัก มากที่สุด 1 ใน 10 ของภาค ไดแก เกษตรกรรม อาชีพแรงงานฝมือ เชนทอผา จัก

สาน และเย็บปก อาชีพเกี่ยวกับงานบริการเชน คาขาย รับจางทั่วไป  และอาชีพเกี่ยวกับหัตถอุตสาหกรรม เชน 

เย็บผาโหล โดยนักวิจัยไดประสานขอความรวมมืออยางไมเปนทางการกับผูนําชุมชนและแรงงานสูงวัยนอก

ระบบ เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการประชุม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค การดําเนินโครงการวิจัย 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยคร้ังน้ีและเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อขออนุญาตดําเนิน

โครงการวิจัย 

7.2     ผูรวมดําเนินการวิจัย 

ผูรวมดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีไดมาจากการคัดเลือกอยางเจาะจง (purposive)ซึ่งผูรวมดําเนินการวิจัย

เปนแรงงานสูงวัยนอกระบบที่ประกอบอาชีพ 4 อาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม อาชีพแรงงานฝมือ เชนทอผา จัก

สาน และเย็บปก อาชีพเกี่ยวกับงานบริการเชน คาขาย รับจางทั่วไป  และอาชีพเกี่ยวกับหัตถอุตสาหกรรม เชน 

เย็บผาโหล และมีเกณฑการคัดเขาของผูรวมดําเนินการวิจัย มีดังน้ี 1) เปนแรงงานสูงวัยนอกระบบ อายุ 50 ปขึ้น

ไป 2) อานออกเขียนได 3) สมัครใจเขารวมโครงการ ซึ่งตัวแทนแตละหมูบานของ4จังหวัดสามารถจําแนกไดดัง

ตารางที ่2  

 



32 

 

ตารางท่ี 2 ผูรวมดําเนินการวิจัยจําแนกตามรายหมูบานในจังหวัดที่ศึกษา 

ผูรวมดําเนินการวิจัย 

หมูบานใน 2 จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน (คน) 

หมูบานใน 2 จังหวัดภาคเหนือ 

จํานวน (คน) 

หมูบานท่ี 1 หมูบานท่ี 2 หมูบานท่ี 3 หมูบานท่ี 4 

1) แรงงานสูงวัยนอกระบบ   

2) อาสาสมัครสาธารณสุข

หรือแกนนําแรงงานสูงวัย

นอกระบบ 

3)  อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น

ตําบล 

4) ผูนําชุมชน 

5) เจาหนาที่สาธารณสุข 

รวม 

25 

 

 

6 

 

1 

2 

1 

35 

25 

 

 

6 

 

1 

2 

1 

35 

25 

 

 

6 

 

1 

2 

1 

35 

25 

 

 

6 

 

1 

2 

1 

35 

 รวมท้ัง 4 หมูบาน  140 คน  

หมายเหตุ 1. จํานวนอาสาสมัครในการประมาณการ เน่ืองจากเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม อาจมี

การเปลี่ยนแปลงไดจนกวาขอมูลจะอ่ิมตัว 

    2. สัดสวนของแรงงานสูงวัยนอกระบบ อายุ 50-60 ป จํานวน 12 คน อายุ 60-65 ป จํานวน 8 คน และ

มากกวา 65 ป จํานวน 5 คน (สัดสวนน้ีพิจารณาจากจํานวนแรงงานสูงวัยนอกระบบ) 

 

7.3      ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

7.3.1   ศึกษาสถานการณเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจากการทํางานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ การ

ดูแลตนเองของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ความ

ตองการในการแกไขปญหา ทรัพยากรและแหลงสนับสนุน และนโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของในพื้นที่ 

โดยการสนทนากลุมจํานวน2 คร้ัง/หมูบาน รวม 8 คร้ัง 

7.3.2   วิเคราะหขอมูลเบื้องตน และดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) คืนขอมูลใหกับชุมชนเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณของชุมชน  และเปด

โอกาสใหผูรวมดําเนินการวิจัยไดเพิ่มเติมขอมูลและแสดงความคิดเห็น  

2)  เปดประเด็นใหผูรวมดําเนินการวิจัยรวมกันวิเคราะหปญหา จัดลําดับความสําคัญของ

ปญหา และรวมวางแผนการดําเนินการเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการจัดประชุมกลุมอยางมีสวนรวม จํานวน 1 

คร้ัง/หมูบาน รวม 4 คร้ัง 
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7.3.3   ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวโดยกําหนดหนาที่ที่รับผิดชอบและดําเนินการปฏิบัติตาม

แผนอยางมีสวนรวม และมีการสนทนากลุมในการดําเนินการตามแผนรวมกัน 4 คร้ัง/หมูบาน รวม 16 คร้ัง 

7.3.4   ประเมินผล ประเมินผลกระบวนการดําเนินการวิจัยโดยวิธี formative evaluation ซึ่งเปนการ

ประเมินผลการดําเนินการเปนระยะ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ืองใหสามารถ

นําไปใชไดอยางเหมาะสมกับบริบทในชุมชนและประเมินผลของการดําเนินโครงการโดยวิธี summative 

evaluationซึ่งเปนการประเมินโครงการในภาพรวมทั้งหมดโดยการประเมินน้ีจะดําเนินการภายหลังเมื่อสิ้นสุด

การดําเนินงาน ในการประเมินผลจะมีการทําสนทนากลุมกับอาสาสมัคร จํานวน 1 คร้ัง/หมูบาน รวม 4 คร้ัง 

(ขอสังเกต ในการประเมิน summative evaluation คร้ังสุดทายคร้ังเดียว แตในการประเมิน formative evaluation 

จะมีการประเมินsummative evaluation ควบคูไปดวยทกุคร้ัง) 

7.4     เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

7.4.1   แนวทางการสัมภาษณแบบโครงสราง (structured interview) 

7.4.1.1   แนวคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป เชน ขอมูลสวนบุคคล โรคประจําตัว ประวัติการ

เจ็บปวยจากการทํางานของแรงงานสูงวัยนอกระบบในรอบปที่ผานมาภาวะสุขภาพ  

7.4.1.2   พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยจากการทํางาน 

7.4.2   แนวทางการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางสําหรับการสนทนากลุม (semi-structured 

interview) แนวคําถามเกี่ยวกับขอมูล ปญหาสุขภาพของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ปญหาที่เกิดจากการดูแลตนเอง

ของแรงงานสูงวัยนอกระบบเพื่อสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคจากการทํางาน ปญหาอุปสรรคในการดูแล

ตนเองของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ความตองการในการแกไขปญหา และทรัพยากร แหลงสนับสนุน  

7.4.3   แนวทางการสังเกตอยางมีสวนรวม (participant observation) โดยการมีปฏิสัมพันธ การมี

สวนรวม ความสนใจ ของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ต้ังแตเร่ิมดําเนินการวิจัย จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย 

7.4.4   การบันทกึภาคสนาม (field notes) การจดบันทึกขอมูลจาก การเสวนากลุม/การสนทนากลุม 

การสังเกตแบบมีสวนรวม โดยการบันทึกภาคสนามน้ีจะดําเนินการทุกขัน้กระบวนการของการวิจัย 

  

7.5      การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ  

7.5.1   เคร่ืองมือประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยจากการทํางาน 

ตรวจสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ในการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (contentvalidity)และวัดคาความ

เชื่อมั่นโดยหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Method) 
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7.5.2   หลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู แนวทางในการถายทอดความรู พัฒนาขึ้นจากผูรวม

ดําเนินการวิจัย และนักวิจัย กอนเสนอใหผูเชี่ยวชาญเร่ือง 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาแตละเร่ือง 

จากน้ันผูวิจัยและผูรวมดําเนินการวิจัยรวมกันปรับแกหลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู แนวทางใหมีความ

เหมาะสม และนําหลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู แนวทางที่ปรับแกไปสูการปฏิบัติจริง หาก คูมือ/ชุดเน้ือหา

ความรู แนวทางยังไมสามารถนําสูการปฏิบัติจริงไดหลักสูตร/คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู แนวทางจะถูกปรับแกและ

ตรวจสอบเน้ือหาอีกคร้ัง จนกวาจะสามารถนําใชไดจริงตามบริบทและวัฒนธรรมของพื้นที่  

7.6     การเก็บรวบรวมขอมูล 

7.6.1   เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของชุมชน และขอมูลสุขภาพของแรงงาน

สูงวัยนอกระบบ โดยการศึกษาจากเอกสาร บันทึก รายงาน  

7.6.2   เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ภาวะสุขภาพโรคประจําตัว ประวัติการเจ็บปวยจากการ

ทํางานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ในรอบปที่ผานมา โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured 

interview) ที่สรางขึ้น ในขอ 7.4.1.1 

7.6.3   เก็บรวบรวมขอมูล พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยจากการทํางาน 

โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวยจากการทํางาน ที่สรางขึ้นในขอ 

7.4.1.2 

7.6.4 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดังน้ี 

1)  เสวนากลุม (group dialog)/สนทนากลุมกับผูรวมดําเนินการวิจัย เกี่ยวกับปญหาสุขภาพ

ของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ปญหาที่เกิดจากการดูแลตนเองของแรงงานสูงวัยนอกระบบเพื่อสรางเสริมสุขภาพ 

และปองกันโรคจากการทํางาน ปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ความตองการใน

การแกไขปญหา และทรัพยากร แหลงสนับสนุน ซึ่งใชแนวคําถามการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางขอ 7.4.2 ซึ่ง

การดําเนินการสนทนากลุมจะดําเนินการสนทนากลุม หมูบานละ 3คร้ัง รวมจํานวน 12คร้ัง 

 การสนทนากลุมจะประกอบดวย การสนทนากับผูรวมดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1.1)  สนทนากลุมเพื่อศึกษาสถานการณ หมูบานละ 2 คร้ัง รวม 8 คร้ัง 

1.2) สนทนากลุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน หมูบานละ 1 คร้ัง รวม 4 คร้ัง 

 

2)  เก็บรวบรวมขอมูลจากการบันทึกการประชุมอยางมีสวนรวม ประกอบดวย 

2.1)  บันทึกจากการประชุมคืนขอมูลและรวมจัดทําแผนหมูบานละ1 คร้ัง รวม 4 คร้ัง  

2.2)  บันทึกจากการประชุมเพื่อปฏบิัติตามแผน หมูบานละ4 คร้ัง รวม 16 คร้ัง 
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2.3)  บันทึกการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ภาคเหนือ 1 คร้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

คร้ัง รวม 2 คร้ัง 

3)  สังเกตอยางมีสวนรวม ในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธของผูรวม

ดําเนินการวิจัยขณะสนทนากลุม การทํางานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ สิ่งแวดลอมในหมูบาน จากการสังเกต 

โดยใชแนว ต้ังแตเร่ิมดําเนินโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 

4)  บันทึกภาคสนาม ขอมูลจาก การเสวนากลุม/การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวม 

โดยการบันทึกภาคสนามน้ีจะดําเนินการทุกขั้นกระบวนการของการวิจัย 

7.7     การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังน้ี 

7.7.1    ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เชน เพศ อายุ และการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับโรคประจําตัว การ

เจ็บปวยจากการทํางานในรอบปที่ผานมา ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคจากการ

ทํางาน วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

7.7.2    ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม สนทนาอยางไมเปนทางการ สังเกตอยางมีสวนรวม 

และจดบันทึกภาคสนาม ดําเนินการดังน้ี 

1) ขอมูลเชิงคุณภาพนํามาโดยวิธีการวิเคราะหเน้ือหาเชิงคุณภาพ (Qualitativecontent 

analysis)  (Elo&Kyngas,2008;Dey,1993)  

7.8      ความนาเชื่อถือหรือจุดแข็งเชิงวิทยาศาสตรของการศึกษา (scientific rigour of the study) 

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดคํานึงถึงความนาเชื่อถือ หรือจุดแข็งของการศึกษา ไดแก ความ

นาเชื่อถือ ความเหมาะสม การตรวจสอบ การยืนยัน (Guba & Lincoln,1981) ดังน้ี 

7.8.1  ความนาเชื่อถือ (Credibility)ขอมูลที่รวบรวมไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไดรับการ

ตรวจสอบ 2 ประเด็น ไดแก ความหลากหลาย และอ่ิมตัว กับมีความเปนจริง และตรวจสอบขอมูลดวยวิธีสามเสา 

ดังน้ี 

1)   การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (methodological triangulation) ใชใน

การเปรียบเทียบขอมูลเดียวกันโดยใชการเก็บหลายวิธี ไดแก การสัมภาษณแบบโครงสราง (structured interview) 

การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) การสังเกตอยางมีสวนรวม (participant 

observation) และการบันทึกภาคสนาม (field notes)  

2)   การตรวจสอบดานผูสืบคน (investigator triangulation) โดยผูรวบรวม และวิเคราะห

ขอมูลหลายคน      

ดานความอ่ิมตัวของขอมูลผูวิจัยไดประชุมรวมกันกับนักวิจัยภาคสนาม เพื่อเติมเต็มขอมูลให

สมบูรณ 
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7.8.2   ความเหมาะสมของการวิจัย (Fittingness)ความเหมาะสมของการนําผลการวิจัยไปใชใน

บริบทอ่ืน ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ไมสามารถอางอิงผลการวิจัยไปใชใน

วงกวาง เน่ืองจากเปนการศึกษาในบริบทที่เฉพาะ สําหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการพัฒนาองคความรูในการ

ปองกันโรคจากการทํางานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ ดังน้ันผลการศึกษาวิจัยอาจนําไปใชประโยชนในการการ

พัฒนาองคความรูในการปองกันโรคจากการทํางานของแรงงานสูงวัยกลุมอ่ืนๆ เปนตน 

7.8.3   การตรวจสอบการวิจัย (Audit ability)การตรวจสอบมีวัตถุประสงคเพื่อดูจุดแข็งที่มีความ

เกี่ยวของกับความสม่ําเสมอของการวิจัยเชิงคุณภาพ และการตรวจสอบจะบรรลุตามเกณฑ ในการดําเนินการวิจัย

ในคร้ังน้ีผูวิจัยไดบรรยายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางชัดเจนจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการวิจัย 

7.8.4   การยืนยัน (Conformability)การยืนยันเปนการอางความเปนกลางหรือไมมีอคติในการ

ดําเนินการวิจัยเมื่องานวิจัยน้ันมีความนาเชื่อถือ ความเหมาะสม และมีการตรวจสอบแลว โดยในการศึกษาวิจัยใน

คร้ังน้ี ผูวิจัยไมใชคําถามนําเพื่อชี้แนะแรงงานสูงวัยนอกระบบในการสนทนากลุม สัมภาษณอยางไมเปนทางการ

ในการประชุมกลุม หรือในการนําเสนอขอมูล รวมทั้งไมใชความคิดเห็นของนักวิจัยไปครอบงํากลุมผูรวมวิจัย แต

ใชคําถามกระตุนผูรวมดําเนินการวิจัยไดสนทนาตามประเด็นไดอยางอิสระ 

 

8.      ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ(Output)และตัวชี้วัด 

ผลผลิต ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน

(บาท) 

1.ไดรูปแบบการสรางเสริม

สุขภาพ และการปองกันโรค

จากการทํางานของแรงงาน

สูงวัยนอกระบบ  

 

รูปแบบการสรางเสริม

การดูแลตนเอง และ

ปองกันโรคจากการ

ทํางานของแรงงานสูง

วัยนอกระบบ1 รูปแบบ 

 

รูปแบบการสรางเสริม

การดูแลตนเอง และ

ปองกันโรคจากการ

ทํางานของแรงงานสูง

วัยนอกระบบสามารถ

นําไปใชในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แรงงานสูงวัยนอกระบบ 

 

 

 

12 

เดือน 
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ผลผลิต ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน

(บาท) 

2.ไดหลักสูตร/คูมือ/ชุด

เน้ือหาความรู แนวทาง

เกี่ยวกับการสรางเสริม

สุขภาพ และปองกนัโรคจาก

การทาํงานของแรงงานสูงวัย

นอกระบบ 

1.จํานวนหลักสูตร/

คูมือ/ชุดเน้ือหาความรู 

แนวทางเกี่ยวกับการ

สรางเสริมสุขภาพ และ

ปองกันโรคจากการ

ทํางานของแรงงานสูง

วัยนอกระบบเพิ่มมาก

ขึ้น จํานวนชุดเน้ือหา

ความรู4 ชิ้นไดแก  

1) สารเคมี 

2) การยศาสตร 

3) แสงสวาง ฝุน 

ควัน 

4) หลักสูตรการ

สรางเสริม

สุขภาพ และ

ปองกันโรคจาก

การทํางานของ

แรงงานสูงวัย

นอกระบบ 

2.แบบประเมิน

ความสามารถในการ

ทํางานของแรงงานสูง

วัยนอกระบบจํานวน1 

แบบประเมิน 

3. แบบประเมินภาวะ

เกิดพฤติกรรมการดูแล

ตนเองที่เหมาะสมใน

การสรางเสริมสุขภาพ 

และปองกันโรคจากการ

ทํางานของแรงงานสูง

วัยนอกระบบที่

เหมาะสม 

3 เดือน - 
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ผลผลิต ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน

(บาท) 

สุขภาพและพฤติกรรม

เสี่ยงจากการทํางานของ

แรงงานสูงวัยนอกระบบ

จํานวน 1 แบบประเมิน 

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสรางเสริมสุขภาพ และ

ปองกันโรคจากการทํางาน

ของแรงงานสงูวัยนอกระบบ 

แรงงานสูงวัยนอกระบบ

มีพฤติกรรมสรางเสริม

สุขภาพและการปองกัน

โรคหลังการดําเนินการ

วิจัยดีกวากอนการ

ดําเนินการวิจัย 

แรงงานสูงวัยนอกระบบ

มีพฤติกรรมสรางเสริม

สุขภาพและการปองกัน

โรคที่เหมาะสม 

6 เดือน  

4. ขอเสนอแนะ เชิงนโยบาย

ในการพัฒนาองคความรูการ

สรางเสริมสุขภาพ และ

ปองกันโรคจากการทํางานใน

แรงงานสูงวัยนอกระบบ 

มีขอเสนอแนะเชิง

นโยบายในสรางองค

ความรูการสรางเสริม

สุขภาพ และปองกันโรค

จากการทํางานใน

แรงงานสูงวัยนอกระบบ 

อยางนอย 1 เร่ือง 

นโยบายที่ไดอาจเปน

นโยบายทองถิ่นหรือใน

ระดับชาติในการ

จัดบริการการดูแล

สุขภาพแรงงานสูงวัย

นอกระบบไมใหเจ็บปวย

จากการประกอบอาชีพ 

12 

เดือน 

- 
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9.      ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ตนทุน

(บาท) 

1. ไมเจ็บปวยจากการทํางาน 

 

สถิติการเจ็บปวยจาก

การทาํงานลดลง 

ไมเจ็บปวย มีสุขภาพดี 

 

- ไมได

ประเมิน 

2. ลดตนทุนคาใชจายจากการ

เจ็บปวยจากการทํางาน 

คาใชจายที่เกี่ยวกับการ

เจ็บปวยจากการทํางาน

ลดลง 

- - ไมได

ประเมิน 

3. รูปแบบที่ไดจากการวิจัย

คร้ังน้ีนําสูการกําหนด

นโยบาย 

นโยบายการปองกันการ

เจ็บปวยจากการทํางาน 

- - ไมได

ประเมิน 

 

10.     กระบวนการผลักดันผลงานดังกลาวออกสูการใชประโยชน 

1) นํานักการเมืองทองถิ่นเขามามีสวนรวมการดําเนินโครงการ เน่ืองจากนักการเมืองสวนมากนํา

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยผลักดันสูการปฏิบัติ 

2)  ผอ.รพ.สต. เขามารวมดําเนินการ ซึ่งจะมีสวนผลักดันสูการปฏิบัติจริงจังในการจัดบริการสงเสริม

สุขภาพ 

3) ประชาสัมพันธเผยแพรความรู โดยนําเสนอผลงาน ชุดการเรียนรูตางๆ หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง 

รวมถงึการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 

11.     งบประมาณ 

1) หมวดคาตอบแทน   588,000   บาท 

2) คาดําเนินงาน    808,834   บาท 

3) คาวัสดุสํานักงาน   12,000    บาท 

4) คาตอบแทนสถาบัน   70,441.70   บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,479,275.70 บาท (หน่ึงลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเกาพันสองรอยเจ็ดสิบหาบาทเจ็ดสิบ

สตางค) จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

หมายเหตุ ทุกหมวดถัวเฉลี่ยกันได 
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12. แผนการดําเนินกิจกรรมโครงการวิจัย (สิงหาคม 2559 –กรกฎาคม 2560) 

กิจกรรม ผลลัพธ 6 เดือนแรก 

สิงหาคม 2559 –มกราคม2560 

6 เดือนหลัง 

กุมภาพันธ2560–กรกฎาคม 2560 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค 

1. ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม

ที่เก่ียวของ 

-ขอมูลเก่ียวกับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพและ

การปองกันโรคจากการทํางานในแรงงานสูงวัยนอก

ระบบ 

            

2. สรางเคร่ืองมือและแบบประเมิน

สําหรับเก็บขอมูล 

-ไดเครื่องมือประเมิน             

3. ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย 

-ผานการพิจารณาจริยธรรม             

4.เก็บขอมูลสถานการณที่เปนจริง - ไดขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ             

5. คืนขอมูลและรวมวางแผน

ปฏิบัติการ 

- ไดแผนการปฏิบัติการพัฒนาองคความรู             

6.พัฒนาหลักสูตร/คูมือ/ชุดเนื้อหา -ไดรางหลักสูตร/ชุดการเรียนรู/ชุดการเรียนรูสําหรับ

พัฒนาองคความรู 

            

7. ปฏิบัติตามแผน -เกิดการพัฒนาองคความรู             

8. ประเมินผล -เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและสะทอนคิดรวมกัน 

 

            

9. วิเคราะหขอมูล - ไดปรับปรุงหลักสูตร/คูมือ/ชุดการเรียนรูสําหรับ

พัฒนาองคความรู/ไดผลการศึกษา 

            

10.สรุปผลและเขียนรายงาน -หลักสูตร/คูมือ/ชุดการเรียนรูสําหรับพัฒนาองค

ความรูในการสรางเสริมเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคจากการทํางานของแรงงานสูงวัยนอกระบบ 
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