
LOGO ชุมชนนักปฏิบัติแรงงานสุขภาพดี 
(CoP Labour Healthy) 

 ... โดยความร่วมมือของ ... 
 

เทศบาลเมืองแสนสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



หัวข้อในการน าเสนอ 

หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค ์

กระบวนการพัฒนาและผลลัพธ์ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

ประโยชน์จากการพัฒนา 
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หลักการและเหตุผล 
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จ านวนผู้ประกอบการและแรงงานเพิ่มขึ้น 

มีรายงานปัญหาโรคติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 

สถานบริการสุขภาพให้บริการเพิ่มมากขึ้น 

เกิดข้อท้าทายในการท างาน 

เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวติ 



จุดเร่ิมต้นของชุมชนนักปฏิบัติแรงงาน
สุขภาพดี 
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สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

สิทธกิารรักษา 

ระบบการสื่อสารสุขภาพ 

ฐานข้อมูลสุขภาพ 

ทีมสหสาขาวิชาชพี 

กระบวนการพัฒนา 
ท่ีเกิดจาก RCA 

การแพร่
ระบาดของ
โรคในพ้ืนที่  

ไม่มฐีานข้อมูล
สุขภาพแรงงาน 

ขาดความรู้ความ
เข้าใจ มีปัญหา
ด้านการสื่อสาร 
ภาษาท่ีแตกต่าง 

ไม่มสีิทธิการ
รักษา และ

หน่วยงานแบก
รับค่าใช้จ่าย 



สร้างทีมยกระดับคุณภาพชวีิต
แรงงานแบบสหสาขาวิชาชีพ  

พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพ
ที่มปีระสิทธิภาพ  

พัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน 
ในพ้ืนที่ให้ทันสมัย 

ให้ความรู้เร่ืองสทิธิการรักษาและ
การเข้าถึงบรกิารด้านสุขภาพ 

กระบวนการพฒันา 

ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของแรงงาน 

แรงงานมีสุขภาพดี 

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์สาเหตุหลัก 
P 

D 

A 

C 

ผู้ประกอบการม ี
ผลก าไรมากขึ้น 

ลดการสูญเสียงบประมาณ
ของเทศบาล 
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1. ประชุมเพ่ือจัดตั้ง
ทีมสหวิชาชีพในการ
วางแผนด าเนินการ 
2. จัดหาทรัพยากร 
3. แลกเปลี่ยน 
Explicit / Tacit 
Knowledge 
 

1. พิจารณาข้อมูล
การแพร่ระบาดของ
โรคในพื้นที่ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล
การใช้บริการ
สุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติในสถาน
บริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ 

1. ประเมิน
ความสามารถของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
2. ประเมินความ
พร้อมของทรัพยากร
ที่จะใช้ในโครงการ 

1. ขาดทีม
ประชาสัมพันธ์ 
ดังนั้นจึงควรเพิ่ม
บุคลากรเพื่อ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารสุขภาพ 

RCA 

กระบวนการพัฒนาด้านที่ 1 สร้างทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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กิจกรรมการพัฒนาด้านที่ 1 สร้างทีมสหสาขาวิชาชีพ 
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กระบวนการพัฒนาด้านท่ี 2 พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพแรงงาน 

1. วางแผนจัดท า
ฐานข้อมูลสุขภาพ
แรงงาน 
2. ติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่จัดท า
ฐานข้อมูลสุขภาพ
ของแรงงาน 

1. พิจารณา
ฐานข้อมูลสุขภาพ
แรงงานไทยและ
แรงงานข้ามชาติ
จากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

1. ประเมินความ
พร้อมและความ
ครอบคลุมของ
ฐานข้อมูลสุขภาพ
ของแรงงาน 

1. จัดท าฐานข้อมูล
สุขภาพของแรงงาน
ในพื้นที่ให้มีความ
ทันสมัยและ
ครอบคลุมกับปัญหา
สุขภาพในพื้นที่ 

RCA 
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กิจกรรมการพัฒนาด้านที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพแรงงาน 
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กระบวนการพัฒนาด้านท่ี 3  พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพ 

1. ประชุมเพื่อจัดตั้ง
ทีมสหวิชาชีพในการ
วางแผนด าเนินการ 
2. จัดหาทรัพยากร 
3. ประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อน
อบรมและการท าสื่อ
ที่หลากหลาย
ช่องทาง 
 

1. พิจารณาความรู้
ความเข้าใจของ
แรงงานในการดูแล
สุขภาพของตนเอง
และการป้องกันโรค 
2. พิจารณาช่องทาง
ในการสื่อสารที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 

1. ประเมินความรู้
ความเข้าใจในส่วนที่
ขาดของแรงงานไทย
และแรงงาน      
ข้ามชาติในการดูแล
สุขภาพของตนเอง
และการป้องกันโรค 

1. จัดอบรมให้
ความรู้ในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ และ
การป้องกันโรค 
ได้แก่ วัณโรค 
ไข้เลือดออก อุจจาระ
ร่วง มาลาเรีย และ
ไข้หวัดใหญ ่

2. จัดท าสื่อ 5 ภาษา 
ได้แก่ คู่มือ CD LCD 

RCA 
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กระบวนการพัฒนาด้านที่ 4 ลดปัญหาด้านสิทธิการรักษา 

1. ประชุมเพื่อจัดตั้ง
ทีมสหวิชาชีพในการ
วางแผนด าเนินการ
เรื่องการลดความ
เหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงบริการ
สุขภาพ 
 

1. พิจารณาความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
สิทธิประกันสุขภาพ 
2. พิจารณาช่องทาง
ในการสื่อสารที่มีอยู่
ในปัจจุบันในเรื่อง
สิทธิประกันสุขภาพ
และการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพ 

1. จัดอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องข้อมูลด้าน
สิทธิการประกัน
สุขภาพและการ
เข้าถึงบริการ
สุขภาพ 
2. จัดท าสื่อ 5 ภาษา 
ได้แก่ คู่มือ CD LCD 

RCA 

1. ประเมินความรู้
ความเข้าใจในส่วนที่
ขาดของแรงงานไทย
และแรงงานข้าม
ชาติในเรื่องสิทธิ
ประกันสุขภาพ 
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กิจกรรมการพัฒนาด้านที่ 3+4  พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้าน
ความรู้เร่ืองโรคและสิทธิการรักษา 
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กิจกรรมการพัฒนาด้านที่ 3+4  พัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้าน
ความรู้เร่ืองโรคและสิทธิการรักษา 



ผลลัพธ์จากกระบวนการพัฒนา 
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Processes of Development 

แรงงาน 
• มีความรู้ความเข้าใจในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง 
การพฒันาคณุภาพ

อยา่งตอ่เนือ่ง 

 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ของทีมสหสาขา

วชิาชีพ 

การมีส่วนร่วมของ อสม. ผู้ประกอบการ 
และแรงงานในพื้นที่  

ความตระหนักถึงปัญหาของ 
หน่วยงานท้องถ่ิน 

หน่วยงานท้องถิ่น 
• มสีื่อประชาสัมพันธ์หลากหลาย

ช่องทางด้วยภาษาที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

• มฐีานข้อมูลสุขภาพแรงงานที่
ทันสมัย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 



ประโยชน์จากการพัฒนา 
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พันธกิจของคณะ
แพทยศาสตร์ ในด้านการ
ผลิตบัณฑิต ส่งเสริมการ
วิจัยและบรกิารวิชาการ

ส าหรับชุมชน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
บูรพาในด้านการพัฒนา
บัณฑติ สร้างองค์ความรู้
และบรกิารวิชาการเพ่ือ

พัฒนาสังคม 

พันธกิจของเทศบาลเมืองแสนสุข 
สร้างสังคมเข้มแข็งและส่งเสรมิ

การท่องเที่ยว 

พันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในด้าน
การผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ด้าน
สาธารณสุขแนวใหม่และบริการวิชาการ 



คณะท างานร่วมพัฒนา 

17 



LOGO 


