
การเขารวมโครงการ กระบวนการพัฒนาและการขอรับการรับรองผานเกณฑการประเมินการดําเนินงาน
ประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบคุลากรในโรงพยาบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
 โรงพยาบาล เปาหมายคือ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทีจ่ะสมัครเขารวมโครงการนี้ ตองมีความเขาใจ เห็นประโยชนและใหความสําคัญเรื่อง 
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในฐานะผูใหบริการ ซ่ึงตองปฏิบัติงานเสี่ยง
กับปจจยัและสิ่งแวดลอมในการทํางาน และเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ ในการทํางาน มีความตั้งใจจริงในการ
จะดแูลคุมครองสุขภาพอนามยัของผูปฏิบัติงานทุกคน ผูบริหารโรงพยาบาลจะตองลงชื่อในใบสมัครเขารวม
โครงการ ศึกษาวัตถุประสงคของโครงการ และบริหารจัดการใหโรงพยาบาลมีการดําเนินงานการประเมิน
ความเสี่ยงในโรงพยาบาลและมีการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหงานบริการทุกหนวยทีม่ีปจจัยเสีย่งตอสุขภาพ 
มีการดําเนนิงานประเมินความเสี่ยง รวมทัง้ดแูลสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลใหปลอดภัยและถกูสุขลักษณะตาม
เกณฑที่กําหนด ซ่ึงเปนไปตามหลักการของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาล
สามารถดําเนินงานประเมินความเสี่ยงตามเกณฑที่กําหนดไดดวยตนเอง และสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไข
จุดบกพรองทีพ่บดวยตนเอง กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง ก็ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ในพื้นที่คอื สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัหรือสํานักงานปองกนัและควบคุมโรค ซ่ึงรับผิดชอบพื้นที่ทีโ่รงพยาบาล
ตั้งอยูได 
 ขั้นตอนหรือกระบวนการพฒันาและขอรบัการรับรองผานเกณฑการประเมินการดาํเนินงานการ
ประเมินความเสี่ยงจากการทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาล(ตามแผนภูมิที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลที่สนใจเขารวมโครงการฯ สามารถสมัครเขารวมโครงการไดที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่โรงพยาบาลตั้งอยู หรือสํานักงานควบคุมปองกันโรค (สคร.) ที่รับผิดชอบพื้นที่
จังหวดัที่โรงพยาบาลตั้งอยู ตามแบบฟอรม RAH.05 
 ขั้นตอนที่ 2 สคร./สสจ. ช้ีแจงทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน แนวทางการดาํเนินงานตรวจ
ประเมนิความเสี่ยงและการประเมินเพื่อขอรับการรับรองการดําเนนิงานของโรงพยาบาล และเกณฑทีก่ําหนด 
พรอมทั้งมอบคูมือการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานในโรงพยาบาลและคูมือการตรวจประเมนิการ
ดําเนินงานฯ 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาคูมือและทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานและเรื่องเกณฑการประเมินความ
เสี่ยงใหชัดเจน 
 ขั้นตอนที่ 4 กาํหนดแผนงานการตรวจประเมินความเสี่ยงในโรงพยาบาล และดําเนินการตรวจประเมนิ
ความเสีย่งจากการทํางานของบคุลากรดวยตนเอง คร้ังที่ 1 โดยการประเมนินโยบายเปนเบือ้งตน/ประเมินความเสีย่ง
ทางสุขภาพในโรงพยาบาล (ตามแบบ RAH.01) ซ่ึงสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมพัฒนาขึ้น 
หรือจะใชแบบประเมนิความเสีย่งอืน่  ๆ ที่สามารถระบุปญหาสุขภาพของผูปฏิบัติงาน/ปจจยัความเสีย่ง/ความนาจะเปน 
และความรุนแรงที่จะกอความสูญเสียดานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  

 
 
 



- 2 - 
 
 ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหและสรุปผลการประเมินความเสี่ยง จะคนพบขอบกพรองและปญหาสุขภาพ
ของบุคลากรในโรงพยาบาลและจุดทีต่องทําการควบคุมความเสี่ยง ซ่ึงสามารถใชแบบสรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงตามแบบ RAH.02  
 ขั้นตอนที่ 6 จดัทําแผนดําเนนิการบริหารจดัการความเสีย่ง/แผนการควบคุม/ปองกัน และแกไขปญหา
สุขภาพและสิง่แวดลอมจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยนําผลสรุปในขั้นตอนที่ 5 ที่พบมา
เลือกประเดน็ปญหาที่สําคัญเพื่อดําเนินการแกไข โดยจัดทาํแผนงานหรือแนวทางการแกไข กําหนดผูรับผิดชอบ 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนา  
 ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการตามแผนดาํเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กําหนดเพื่อดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไขปจจัยที่อาจมีผลตอสุขภาพของบุคลากรจากการทาํงานก็ดาํเนินการแกไขโดยทุกฝายที่
เกี่ยวของ หากพิจารณาเห็นวา ปญหาใดทีแ่กไขดวยตนเองไมได ใหขอรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั/สํานักงานควบคุมปองกันโรค 
 ขั้นตอนที่ 8 โรงพยาบาลดาํเนนิการตรวจประเมินผลการดําเนินงานประเมนิความเสีย่งจากการทํางานของ 
บุคลากรในโรงพยาบาล(แบบ RAH.03) ดวยตนเองและจัดทําแผนการปรับปรุงแกไขตามเกณฑที่กําหนด 
 ขั้นตอนที่ 9 โรงพยาบาลทบทวนผลการดําเนินงานควบคุมแกไขปญหาสุขภาพและปจจัยความเสี่ยงจากการ 
ทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลวา ไดดําเนินการแกไขและพัฒนาเปนไปตามเกณฑทีก่ําหนดในแบบ RAH.03 
เมื่อเสร็จสมบูรณดําเนินการตรวจประเมนิผลการดําเนินงานฯ คร้ังที่ 2 เพื่อตรวจยืนยนัผลการดําเนินงานเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด หากโรงพยาบาลประสงคจะขอรับการรับรองผลการดําเนินงานใหแจงสคร./สสจ. พรอมสง
รายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาลดวย (แบบ SRAH.1) และสงแบบรายงานการประเมนิความเสี่ยง
ในการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล(แบบ RAH.06) และสงแบบ SRAH.1 ไปที่สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสามารถสงผานระบบ Internet ทาง Web site : WWW2.diw.go.th  
 ขั้นตอนที่ 10 เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมนิไดรับแจงการขอรับการประเมินและรายงานการประเมนิ
ตนเองของโรงพยาบาล จะพิจารณานดัหมายโรงพยาบาลเพือ่เขาตรวจประเมินผลการดาํเนนิงานประเมนิความเสีย่ง
ของโรงพยาบาล ตามแบบ RAH.03 และจะแจงผลการตรวจประเมินตามกาํหนดเวลาที่กําหนดตาม 
แผนภูมิที่ 2 ในกรณทีี่โรงพยาบาลผานการประเมนิจะมีการพจิารณามอบใบรับรองใหโรงพยาบาลตามระดบัเกณฑ
ที่กําหนด สําหรับโรงพยาบาลที่การตรวจประเมินพบขอบกพรองที่ทําใหไมผานเกณฑขอใด คณะกรรมการจะให
คําแนะนําเพื่อแกไขและโรงพยาบาลสามารถขอรับการตรวจประเมนิไดอีกครั้งเมื่อไดดําเนนิการปรับปรุง
แกไขใหผานเกณฑทีก่ําหนด แลวขอรับการตรวจประเมนิอีกครั้ง 
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 แผนภูมิที่ 1  กระบวนการพฒันาและการขอรบัการรบัรองผานเกณฑประเมินการดําเนนิงานประเมินความเสี่ยงจากการทาํงาน 
                     ของบุคลากรในโรงพยาบาล และหนวยงานที่เก่ียวของ 

โรงพยาบาลสมัครเขารวมโครงการที่สคร. / สสจ. ทีร่.พ. ตั้งอยู 
ตามแบบฟอรม RAH.05 

 

สคร./สสจ. ชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน 
และการตรวจประเมินรับรอง พรอมแจกคูมือโครงการฯ 

 
โรงพยาบาลศึกษาคูมือและทาํความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน 

และเรื่องเกณฑการประเมินความเสี่ยงใหชัดเจน 
 

โรงพยาบาลกาํหนดแผนงานการประเมิน 
ความเสี่ยงในโรงพยาบาล 

 
                                   โรงพยาบาลทําการตรวจประเมินความเสี่ยง                     1. ประเมินนโยบาย 
                                 จากการทํางานของบุคลากรดวยตนเองครั้งที่ 1                  2. ประเมนิความเสี่ยงทาง 
                                                                                                                                สุขภาพและสภาพแวดลอม 
                                                                                                                                ในโรงพยาบาล (ตามแบบ 
                                                                                                                                 RAH.01 หรือใชแบบ 
                                                                                                                                 ประเมนิความเสี่ยงอื่น ๆ   

วิเคราะหและสรปุผลการประเมินความเสี่ยง  
และการควบคุมความเสี่ยง(ตามแบบ RAH.02)  

 
จัดทําแผนดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(แผนการควบคุม/ปองกันและแกไขปญหา) 

 

แกไขดวยตนเองไมได 
ขอสนับสนุนการดําเนินงาน              ดําเนินตามแผนดาํเนินการฯ เพื่อการแกไขปรับปรุง 
จาก สคร./สสจ.  

    โรงพยาบาลดาํเนินการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานประเมิน 
                     จากการทํางานฯ (แบบ RAH.03) ความเสี่ยงคร้ังที่ 2 ดวยตนเอง 

            
ดําเนินการแกไข/ปรับปรุงตามผลการตรวจประเมินฯตามแบบ RAH.03 คร้ังที่ 1 ใหผานเกณฑ 

ที่กําหนดและทําการตรวจประเมินฯการดําเนินงานโดยแบบ RAH.03 คร้ังที่ 2 ซ่ึงเปนการตรวจยืนยัน  
พรอมจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแบบฟอรม SRAH.1 เพื่อขอรับการตรวจประเมิน 
และสงแบบรายงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล RAH.06  

 
                                                            แจงขอรับการตรวจประเมินจาก สคร./สสจ. พรอมสงรายงาน                                       ไมผาน    

         การประเมินตนเองของโรงพยาบาล SRAH.1 และแบบ RAH.06 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินดําเนินการตรวจประเมิน 
                   ผาน 
มอบใบรบัรอง       
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แผนภูมิท่ี 2  ขัน้ตอนการประเมินเพื่อการรับรองเกณฑประเมินการดําเนินงานประเมินความเสี่ยง 
                     การทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลและระยะเวลาการออกใบรับรอง 
 
 

โรงพยาบาล 
 
1. จัดทํารายงานการประเมนิตนเองและแจง 
    ความประสงคเพื่อขอรับการประเมิน 

 
   2. สสจ.ประสาน สคร. เพื่อพิจารณาตรวจ 
       ประเมินรับรองระดับ 1 – 2 ภายใน 15 วัน 
       ทําการหลังไดรับแจงฯ 
  
 

สํานักงานปองกันควบคุมโรค /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 
   3. สคร. ประสานสํานักฯ เพื่อพิจารณา   4. สคร. จัดทํารายงานการตรวจประเมินฯ 
       การตรวจประเมินรับรองระดับ 3-5 ภายใน       แจงสํานักฯ เพื่อขอการรับรอง 
       30 วันทําการ หลังไดรับแจงฯ 
     

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
 

 
คณะกรรมการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการ 

ทํางานของโรงพยาบาล 
 
   5. คณะกรรมการฯ พิจารณาการรับรองและ 
       มอบใบรับรองหลังไดรับแจงฯ ภายใน 15 วัน  6. สํานักฯ สําเนาสง สคร.และ สสจ. 
 
 
 
 
 



 
สรุปแผนปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาการดําเนินงานการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล  ป  2551 
 

กิจกรรม กําหนดการ 
1.  ประชุมชีแ้จงเกณฑรายจังหวัด  4  จังหวัด    พ.ย  2550 
2.  สสจ.ประสาน ร.พ.เปาหมายเพื่อเขารวมโครงการ    ธ.ค.  2550 
3.  สนบัสนนุการดําเนินงาน / ดานวิชาการ    ม.ค. – พ.ค.  2551 
4.  สงสรุปแบบประเมิน ( Internal  Audit )    ม.ค. –เม.ย  2551 
5.  ร.พ แจงขอการรับรอง    ม.ค. –เม.ย 2551 
6.  สงรายงาน   
sRAH.1 +  RAH.06 

   ม.ค. –เม.ย 2551 

7. Enternal  Audit    ม.ค. –เม.ย 2551 
8.  สสจ.    สงสรุปผลการประเมิน และสงสถานการณ      
(อช.3) ของจังหวัดแกสคร.5  

   ก.ค.  2551 

9.  สคร. 5  สงสรุปผลการประเมิน และสงสถานการณ (อช.3) 
ของเขตแกสํานักโรคฯ 

   ส.ค.  2551 

 
 
 
 
 
 
 


