
การใชชุดซอฟตแวรสําหรบัประเมินความเสี่ยงและบันทกึ
สุขภาพเจาหนาที่โรงพยาบาล

• เปนชุดที่ปรับปรุงขึ้นมาจากชุดในป 2550 ประกอบไปดวย
– ไฟลสําหรับประเมินความเสี่ยง (RiskAssessment2008.XLS) 
– ชุดบันทึกการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย

• ไฟลขอมูลบุคลากร OfficerHealth2008.XLS
• ไฟลประกอบการรายงาน ไดแก PersonalReport2008.doc

• ไฟลคูมอืเปน PowerPoint
• Download ไดที่ www.envocc.org หรือที่ www2.diw.go.th/envocc



คําแนะนํา
• ทุกโรงพยาบาลที่ประสงคเขารับการประเมินจะตองกรอกขอมูลใน File 

RiskAssessment2008.XLS จึงจะถือวาไดทําการประเมินความเสี่ยงแลว และตองมีแสดงใหแก
ผูตรวจประเมิน ณ วันที่ตรวจประเมินดวย (ถือวาไฟลนี้เปนไฟลภาคบงัคับ)

• ไฟล RiskAssessment2008.XLS มีโครงสรางไมซบัซอน ถาผูรับการประเมินมีระบบเก็บขอมูล
อื่นอยูแลว ให Export ออกมาและทําหัวของ File (ชื่อคอลัมน) ใหตรงกับมาตรฐาน และ
เรียงลําดับแบบเดียวกันก็ได

• ทุกโรงพยาบาลที่ประสงคเขารับการประเมินจะตองกรอกขอมูลลงในเวบไซต 
www2.diw.go.th/envocc กอน จึงจะเขารับการประเมินได

• เนื่องจากปจจบุนัมีโปรแกรมบันทึกผลการตรวจสุขภาพมากมาย สํานักโรคจึงไมไดกําหนดให 
File OfficerHealth2008.XLS เปนไฟลบังคบัสาํหรับโรงพยาบาลที่เขารวมการประเมิน



คูมือการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรใน
โรงพยาบาล สําหรบัป 2551

กลุมสารสนเทศ 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม



ตัวอยางหนาจอสําหรบัลงขอมูล



หลักการประเมินความเสี่ยง

• นํา File RiskAssessment2008  ที่ไดมาไปลงใน Folder C:\envocc ในเครื่องของ
ทาน

• การลงขอมูลทําใน Sheet “Data” เทานั้น โดยเริ่มจาก
– Column A.ขอมลูตึก (ซึ่งมาจาก Sheet “รายการแผนก”)
– Column B. ขอมลูความเสี่ยงและ Column C.ชนิดความเสี่ยง (ซึ่งอางอิงมาจาก 

Sheet “รายการความเสี่ยง”)
– Column D.ขอมลูจํานวนผูปฏิบัติและ Column E. จํานวนผูรับบริการตอวัน
– Column F. โอกาสเกิดอันตรายและ Column G.ความเปนอันตราย
– Column H.ระดับความเสี่ยง (ผลคูณของโอกาสและความเปนอันตราย)



ในกรณีที่ขอมลูพื้นฐาน (แผนก/ตึก) และความเสี่ยงไมพอ

• ทําการสํารวจตึกหรือแผนก ตามแผนการดําเนินงาน
• เปด File แลวเขาไปใน Sheet “รายการแผนก”
• ตรวจสอบดูรายการของตึกหรือแผนกที่ไดเดินสํารวจความเสี่ยง
• ถาไมมี เพิ่มชื่อตึกหรือแผนกที่ไดทําการสํารวจความเสี่ยง
• เพิ่มรายการความเสี่ยงที่อาจมีไมเพียงพอที่ Sheet รายการความเสี่ยง
• กลับไป Sheet “Data” ลงขอมูลตึก ความเสี่ยง โอกาสและอันตรายของความเสี่ยง 

เพื่อหาคาระดับความเสี่ยง
• สรุปผลการตรวจโดยการนําคาตึกและความเสี่ยงมาเรียงลําดับ



ตัวอยางการเพิ่มขอมูล “โรงบําบัดน้ําเสีย”
ใน Sheet รายการความเสี่ยง



การเพิ่มความเสี่ยงใน Sheet “รายการความเสี่ยง”

ตัวอยาง Sheet ความเสี่ยง



ตัวอยางการเพิ่ม Acetic Acid Conc ซึ่งพบในแผนกรังสีวินิจฉัยใน 
Sheet “รายการความเสี่ยง” อยาลืมใส “หัวขอความเสี่ยง” (เคมี) ดวย



ในการเดินสํารวจโรงบําบัดน้ําเสีย ผูสํารวจพบวามีความเสี่ยงจากไฟฟา
ลัดวงจรจึงลงขอมูลดังตัวอยางนี้ เริ่มจากขอมูลตึก/แผนก



ตัวอยางการลงขอมูลสิ่งคุกคามสุขภาพของโรงบําบัดน้ําเสีย 
(“การทํางานกับเกี่ยวกับไฟฟา”)



ในภาพหัวขอความเสี่ยงจะขึ้นมาเอง
สวนโอกาสเกิดอันตราย ผูใชเลือกใหเทากับ 3 เนื่องจากในแผนกดังกลาวไมเคยมี

คูมือการปฏิบัติงานกับไฟฟาและเคยมีผูบาดเจ็บสาหัสมาแลว



เนือ่งจากอนัตรายจากไฟฟาลัดวงจร ถึงตายได จึงใหคาความเปน
อันตรายเปน 3 และระดับความเสี่ยงเปน 9 (3 คูณ 3)



ในการสรุปความเสี่ยงเพื่อเรียงลําดับความเสี่ยงจากมากไปนอยของแตละตึกนั้น ใหดู.ใน Sheet 
SummarySheet (ถาขอมูลไม Refresh ให Click Menu หลัก ขอมูล  

ฟนฟูขอมูล
สรุปโอกาสเกิดอันตรายตาม
ความเสี่ยง
ตึก ความเสี่ยง ผูปฏิบัติตอวัน ความเปนอันตราย โอกาสเกิดอันตราย ผลรวม
โรงบําบัดน้ําเสีย การทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 5 3 3 9
อายรุกรรมชาย มีสิ่งกีดขวางทางเดิน 25 3 3 9

ออกแรงยกของดวยทาทางบิดเบี้ยวตัว 22 3 2 6
การใชแรงดึงหรือดันที่ตองออกแรงมากเพื่อเคลื่อนยายสิ่งของ 25 2 3 6
แสงสวาง 25 3 2 6
สภาพพื้นที่มีลักษณะลื่น 25 3 2 6
ไวรัส 22 3 2 6
รังสี 5 2 3 6
Carbon Disulfide 25 2 2 4
ระบบระบายอากาศไมดี 33 2 2 4
เสียงดัง 25 2 2 4
แบคทีเรีย 13 2 2 4
รา 22 1 2 2
นั่งทํางานอยูกับที่ตลอดเวลา โดยมีโตะ/เกาอื้ที่ไมเหมาะสม 33 2 1 2
ความสั่นสะเทือน 25 1 2 2
การใชอุปกรณเครื่องมือไฟฟา 24 2 1 2

อายรุกรรมหญิง ความรอน 12 3 3 9
22 2 1 2
23 2 1 2

เสียงดัง 22 2 2 4
23 3 2 6

รังสี 23 3 2 6
การใชอุปกรณเครื่องมือไฟฟา 11 2 3 6
ความสั่นสะเทือน 11 3 2 6
นั่งทํางานอยูกับที่ตลอดเวลา โดยมีโตะ/เกาอื้ที่ไมเหมาะสม 25 2 2 4
การใชเครื่องจักรกล 22 1 3 3
การใชยานพาหนะ 24 2 1 2
การทํางานกับหมอไอน้ํา 21 2 1 2



ในการสรุปความเสี่ยงเพื่อเรียงลําดับความเสี่ยงจากมากไปนอยของแตละตึกนั้น ถาตองการทําแบบ 
Manual ใหเลือกขอมูลทัง้หมด รวมทั้งหัวตารางสเีทาในแถวที ่5 ดวย 

(ถาไมมีหัวคอลัมนจะเรียงไมได)



จากนั้นทําการเรียงลําดับโดยเริ่มจากตึกกอน (จากมากไปนอย หรือนอยไป
มากก็ได) แลวตามดวยระดับความเสี่ยง จากมากไปนอย



จะไดความเสี่ยงสูงสุดของแตละตึกตามความตองการ



คูมือการใชขอมูลการตรวจสุขภาพเจาหนาที่
(OfficerHealth2008.XLS)

Download at
http://www2.diw.go.th/envocc/index.asp



คําแนะนําอยางสั้นที่สุด สําหรับทานที่อานเพียงหนาเดียว
• Sheet ที่ใชลงขอมูลคอื Exam ใน File OfficerHealth2008.xls ลงขอมลูไดประมาณ 

1,995 คน โดยเริ่มที่แถว (Row) ที่ 9
• อยาลบ Worksheet ใดๆ
• หลีกเลี่ยงการลบ Column (แถวในแนวดิง่) เวนแตอานคูมือจบแลว 
• กลับกันสามารถแทรก Column เพิ่มเติมไดดวยความระมัดระวัง วิธีดีที่สุดคือ

ตอทาย Column สุดทาย ซึ่งไมมีผลเสียใดๆ
• ลบ Row (แถวในแนวราบได) ตามใจชอบ เวนแตแถวที่ 1-8 ดานบน
• ลบตัวอยางที่ใหมา 18 แถวได โดยลบทั้งแถว
• หลีกเลี่ยงการลบเซลล (ชองสี่เหลี่ยมที่ใสขอมลู) ที่เปนสีเหลือง
• หลีกเลี่ยงการ Copy สูตรขาม Column



ลักษณะการรายงาน

การประเมิน
ความเสี่ยง

การตรวจสุขภาพตาม
ความเสี่ยง

OPD 
Card/ 
ขอมูลดิบ OfficerHealth

2008

X

Summary
Sheet

Internet
Internal Audit

การรายงานควรเริ่มโดยการ
เตรียมขอมูลที่ file 
Excel ใหเรียบรอยแลว
จึงสงเขาระบบอินเตอรเน็ต 
(กึ่ง Manual)

RiskAssessment
2008

X



ลักษณะทั่วไป
• ขอมลูชุดนี้จัดทําในรูปแบบของ Microsoft Excel 2003 เพื่อบันทึกขอมลูการตรวจ

สุขภาพตามความเสี่ยง ในโครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาล

• ขอมลูชุดนี้จะชวยในการทํารายงานตาม “แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงใน
การทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล”(อช.2)

• ขอมลูชุดนี้คือรปูแบบที่สมบูรณของชุด อช.2 โดยเฉพาะในหัวขอ 1.2 (จํานวน
บุคลากร) และขอ 2.4 (การเฝาระวังโรค) จึงไมขัดกับแบบ อช.2 

• โรงพยาบาลในโครงการไมจําเปนตองใชรายงานนี้แตตองมีรายงานที่ลักษณะ
คลายๆกับ Sheet “Summary” หรือ อช.2 ของฐานขอมลูนี้

• ขอมลูนีเ้ปนหลักฐานในการดําเนินงานขอ 7 และ 8 ของ Internal Audit



คุณจะไดอะไรจากการใช Program ชุดนี้
• สามารถชวยใหกรอกแบบ อช.2 บน Internet ไดถูกตองขึ้น
• ใชพักขอมูลระหวางรอ กรอกขอมูลบน Internet ซึ่งกําลังอยูในระหวางการพัฒนา

รวมกับสํานักสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• สามารถคํานวณคาตางๆทางอาชีวอนามยัไดงายขึ้น เชนอัตราการเกิดโรคหัวใจ 

ความผิดปกติของแรงบีบมือ ความผิดปกติของแรงเหยียดขา ความผิดปกติของการ
ไดยินและคาการสูญเสียสมรรถภาพการไดยินแบบ American (AMA)  ความ
ผิดปกติของความดันโลหติ และความผิดปกติของปอด (เฉพาะสมรรถภาพปอดยัง
ไม Confirmed) เปนตน

• สามารถแจกจายใหหนวยงานอื่นๆ หรือลูกคาใชกรอกขอมลูของเขาเองและ
คํานวณคาตางๆ ไดอยางงายๆ เชนดูโอกาสเกิดโรคหัวใจใน 10ป หรือดูเพียงวาใคร
มีความผิดปกติ โดยดูจากสีของเซลลขอมูลที่เปลี่ยนเปนสีสมก็ได



องคประกอบของ OfficerHealth2008.XLS

ประกอบไปดวย Worksheet ดังตอไปนี้
• Sheet Exam ใชลงขอมลูการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามความ

เสี่ยง
• Sheet Summary เปนการสรุปขอมลูตามแบบ อช.2
• Sheet FraminghamRef เปน Sheet อางอิงสําหรับให Function ใน Sheet Exam ใช

คนหาขอมูลอางอิง ขอมูลที่มีประกอบดวยขอมูลตาราง Framingham 
Index(A1:X33), ตารางการการทดสอบความจุปอดแบบออสเตรเลีย (A61:L224), 
สมการความจุปอดแบบศิริราช(Y62:AB77), ตารางแรงบีบมือ และแรงเหยียดขา 
(A230:H260)

• Sheet Mirror เปน Sheet ที่เปน “เงา” ของ Sheet Exam เพื่อใชทํารายงานสําหรับ
เจาหนาที่เปนรายคน ใน Version ลาสุด เราไดลบ Sheet นี้ออกไปแลวแตใชวิธีตั้ง
ชื่อขอมลูในบลอ็กที่ใชการไดวา Mirror แทน



Spec Computer ขั้นต่ําที่ควรใชในการลงขอมลู
• File Excel นี้จะมีขนาดใหญ มีขอมลูซอนอยูมากกวา 2,000 แถวตั้งแตตน และมี

การคํานวณตลอดเวลา จึงจําเปนตองใชเครื่องที่มี Spec สูง 
• ควรเปน Pentium4 ซึ่งมี RAM 256 Mb ขึ้นไป
• ใชระบบปฏิบัติการ Windows XP และ MSOffice2003 หรือ Office XP
•  หนาจอควร Set ใหมีความละเอียดประมาณ 800X600 ขึ้นไป

User
• User ควรมีความรูเบื้องตนในการใชโปรแกรม Excel 
• มีความรูทางคณิตศาสตรในระดับ มัธยมศึกษาปที่สาม



การเริ่มตนใชงาน
• ใน CD จะมี Folder \envocc ซึ่งจะประกอบไปดวย File OfficerHealth2008.XLS 

และ File Microsoft Word สําหรับสนับสนุนการออกรายงานรายบุคคล 
• File อื่นๆประกอบดวย Fileที่ใชสําหรับการอางอิง File เหลานี้ไมไดใชโดยตรงใน

การลงขอมูลเชน
– รหัส ICD 10 ของโรคประกอบอาชีพที่พบบอย 
– รหัสโรงพยาบาล 
– รหัส ICD 10 สมบูรณ 
– รหัสอาชีพ เปนตน 

• สราง Folder C:\envocc แลว Copy file OfficerHealth2008.XLS และ File อื่นๆ 
มายัง Folder C:\envocc หรือ Copy Folder \envocc จากแผน CD มายัง drive C เลย
ก็ได



การเริ่มตนใชงาน
• เปดโปรแกรม Excel แลวเปดใชขอมลู OfficerHealth2008.XLS
• คลิกเมนู มุมมอง แลวคลิกปดชองการแสดงแถบสูตร เนื่องจากสูตรที่มีจะยืดยาว

อยางมากและอาจรบกวนการแสดงผล
• ดูรายละเอียดในภาพตอไป



การปดชองแสดงสูตร



การใช Sheet Exam• เปนสวนหลกัที่ตองลงขอมูล โดยเริม่ลงได
ตั้งแตแถวที่ 6

• ประกอบดวยสวนที่สําคญั คือ
– ขอมูลสวนบุคคล 
– ขอมูลรูปราง 
– ขอมูล Lab 
– การตรวจสมรรถภาพทางกาย

• 5 แถว (Row) แรกจะเปนหัวตารางและคาที่ใช
อางอิงเชนคาปกติ ซึ่งประกอบดวย

• คาสูงสุดของความปกติ (Upper Limit of 
Normal) 

• คาต่ําสุดที่ยังปกติของขอมูลตางๆ (Lower 
Limit of Normal)

• คําอธิบายสั้นๆ

คาทางสถิติไดแก คาตําสุด   คาสงูสุด  คาเฉลี่ย เนื้อขอมูล



การตรวจสอบความถูกตอง(=การบังคับไมใหใส
ขอมูลสูงหรือต่ําเกินควร หรือใสผิดประเภท)

• คาสงูสุดและต่ําสุดที่แถว
ที่ 3 และ 4 นี้จะเปนตัว
ควบคุมคาความถูกตอง
ของขอมูลซึง่อยูตั้งแต
แถวที่ 6 เปนตนไป

• สวนใหญจะตั้งการ
ตรวจสอบความถูกตอง
ใหขอมูลมีคาไมมากกวา 
5 เทาของคาสงูสุด 

– เชนถาคา FBS 
สงูสุด(ทีย่ังปกต)ิ
เทากับ 110 ขอมูลจะ
ใสไดไมเกิน 550 
มิฉะนั้นจะมีคําเตือน
เกิดขึ้น 

• คุณสามารถปรับเปลี่ยน
คาสงูสุดและต่ําสุดนี้ได
ดวยตนเอง โดยไมตองแก
สูตรโดยปรับทีค่าแถวที่ 
3, 4



การใชสีในชุดขอมูลนี้
• สวนทีส่ามารถกรอกขอมูลจะเปนสขีาว
• เมื่อกรอกขอมูลแลว บางครั้งถาคานัน้สงูกวาคาสงูสุด เซลลจะเปลี่ยนเปนสสีม ในขณะทีถ่าต่ํา

กวาคาต่ําสุดจะเปนสีฟา และอาจเปลี่ยนตามขอมูลที่เปน YES NO ดวย
• สวนที่ไมจําเปนตองกรอก ซึ่งเปนสวนที่ Excel คํานวณให (เปน Calculated Field) จะเปนสี

เหลือง
Smoking SysBP DiasBP รักษาความดันอยู AgeScore CholScore Smokescore HDLscore

NO 177 120 YES -7 8 0 2

YES 121 87 YES -7 13 9 1

NO 135 78 YES 8 4 0 2

NO 176 112 NO -9 7 0 -1

YES 128 86 YES -7 0 9 -1

NO 137 78 NO -9 0 0 0

NO 200 123 NO 0 5 0 1

YES 200 122 YES -7 8 9 0

NO 200 131 NO 6 0 0 -1

YES 156 77 NO -7 8 9 -1

YES 110 80 NO -9 0 8 -1



ทําอยางไรเมื่อสูตรหายไป
• ขอมูลชุดนี้จะมีจะถูกตั้งสูตรและรูปแบบไวลวงหนา ตั้งแต Row ที่ 6 จนถึง Row ที่ 2000 แมวา

จะดูวางๆ แตก็มีขอมูลอยูกอนทีจ่ะ Key นั่นคือแมมีหรือไมมีขอมูลก็ไมแตกตางกัน หรือไมใช
เซลลทีว่างอยางแทจริง

• สูตรเหลานี้หายไดเสมอ แตแกไดงายเชนกัน

เซลลที่ยังมสีูตรอยู
=IF(ISBLANK(CM8),"
",MAX(-
25+MIN((MAX(MIN(C
M8,100),0)+MAX(MI
N(CN8,100),0)+MAX(
MIN(CO8,100),0)+M
AX(MIN(CP8,100),0))
,368)/4,0)*1.5)

เซลลที่สูตรหายไป



ทําอยางไรเมื่อสูตรหายไป
• สูตรใน Excel เหลานี้จะเปราะบางตอการหายไป เชนเมื่อกดปุม delete ขอมูลในเซลล หรือเมื่อพิมพขอมูลทับลงไป 

แมเพียงตัวอักษรเดียว ทําใหไมสามารถทํางานได (เฉพาะในเซลลนั้นๆ แตไมกระทบกับทั้งแผนงาน)
• ทราบไดวาเซลลใดเสียโดยลอง Click ทีเซลลนั้นๆ

– ถาสูตรหายไปเมื่อ Click จะไมมีสูตรขึ้น 
– กอนทดสอบคุณตองคลิกเครื่องหมายถูกที่แถบสูตรใน Menu มุมมองเสียกอน

• วิธีแกคือ Copy สูตรจากเซลลในคอลัมนเดียวกัน ที่อยูติดกัน (Copy ในแนวดิ่งเทานั้น)โดย
– ใช Mouse วางทีเ่ซลลที่ยังดี (ถา Click จะสามารถแสดงสูตรได)
– วาง Mouse ที่มุมซายลางซึง่ Cursor จะเปลี่ยนเปนรปูกากบาท แลกด Mouse ซาย ลากมายัง

เซลลที่ชํารุด ดังตัวอยาง

หมายเหตุ มีบางบางครั้งที่มีความจําเปนตองพิมพทับสตูรไปเลย เชนโรงพยาบาลที่มีการวัดรอบเอวเปนเซนติเมตร 
สามารถพิมพทับสูตรการแปลงนิ้วเปนเซนติเมตรในคอลัมนที่เปนเซนติเมตรไปเลย โดยไมมีผลเสียใดๆ



ตัวอยางการ Copy สูตร



การลงขอมูล

• จัดเตรียมบัตรผูปวยหรือเอกสารใหพรอม
• ลงขอมลูทีละคนโดยเริ่มจาก Row ที่ 6 เปนตนไป
• ระหวางลงขอมลูสีของเซลลอาจเปลี่ยนไปตามขอมลูทีล่ง
• เมื่อเจอกับขอมลูบางจุดที่เปน YES,NO อาจตอง Click เพื่อเลือก
• เมื่อเจอกับสวนที่เปน Calculated Field ซึ่งมักเปนสีเหลืองใหกด Tab ขามไปเลย



ถาไมถูกใจกับการจัดเรียงขอมูล (การจัดเรียง Column)
• ถาไมถูกใจ คุณไมควรลบ Column นั้นๆ ทิ้ง เพราะอาจทําให Calculated Field เสยีหายไปเลย แตคุณควรทําดังนี้

– เลือกหัว column ที่อยูในตําแหนงที่ไมถูกใจ แลว Cut ไป 
– จากนั้นเลือกคอลัมนบริเวณที่จะยายไปอยู (อยาเลือกเฉพาะเซลล)
– Click mouse ขวา เลือกเมนู “แทรกเซลลที่ตัด” วาง Column นั้นลงได

• ถาคุณ Cut & paste อยางระมัดระวัง เชนไม Paste ทับเซลลอื่นๆ หรือไม Cut เฉพาะบางสวนของ Column (Cut เฉพาะ Cell) คุณ
จะสามารถทาํไดอยางปลอดภัยและ Calculated Field ไมเสีย



ปญหาทีอ่าจพบในการลงขอมูล
• การลงรอบเอว อาจมีปญหาในเรื่อง ร.พ.บางแหงวัดเปนนิว้ บางแหงเปนเซนติเมตร ใน file นี้

สมมุติวามีผูลงเปนนิว้ แลวมีการแปลงเปนเซนติเมตรโดยอัตโนมัติ แตผูใชสามารถเลือกลงเปน
เซนติเมตรโดยตรงไดโดยลงทบัสูตรในเซลลไปเลย

• ถาคุณอยากเห็นหัวของขอมูล (หาแถวแรก) อยูตลอดเวลา เพื่อความสะดวก ทําไดโดยเลือก แถว
ที่ 6 แลวเลือก “ตรึงแนว” จาก Menu “Window” หรือ “หนาตาง”



สิ่งตองหาม และไมหาม
• สิง่ตองหาม

– การจัดเรียงขอมูล (Sort ขอมูล) ไมวาแบบใดๆ เวนแตคุณจะ Copy หรือ Backup ขอมูลไว
แลว

– การลบขอมูลเปนแบบบล็อกของเซลล แลวใหเซลลอื่นๆเลื่อนมาแทน
– การลากสูตรจาก Column อื่นๆมาใสแทนสูตรใน Column หนึ่ง ซึง่อาจเกิดไดโดยไมตั้งใจ
– การลบ Worksheet FraminghamRef เพราะจะทําใหขอมูลสูญเสยีทั้ง File หรือการแก Sheet 

ดังกลาวโดยไมตั้งใจ
– การลบ Column ใดๆ ทิ้งทัง้ Column อาจทําใหการคํานวณสูญเสียไปได ดีที่สุดคือให Cut 

และ Paste ไวหลังสุด ถาคิดวาจะไมใช
– การแก Sheet Summary เพราะรูปแบบนีเ้ปนมาตรฐานแลว

• สิง่ทีท่ําได
– การยาย Column  โดยการ Cut and Paste 
– การลบแถวในแนวนอน (Row) ทัง้แถว กี่แถวก็ได
– การจัดทํา Group ของขอมูล



ที่มาของสูตรในโปรแกรมนี้
• สูตรสวนใหญไดจากความตองการของลูกคาไดแกตัวโครงการพัฒนางานอาชีวอนามัย และ

ลูกคาภายนอกไดแกโรงพยาบาลตางๆที่ได Feedback ใหแกโปรแกรมในชุดแรก เชน รพ.ยโสธร 
รพ.บานโปง รพ.เชียงคํา บางสวนก็ไดจากการศึกษารายงานของโรงพยาบาลบางแหงเชน รพ.
สุรินทร รพ.นครปฐม รพ.สมุทรสาคร เปนตน



สูตรเหลานี้เขียนไดอยางไร
• บางครั้งบางคราวผูใชอาจตองการแกไขสูตรเอง จึงตองมีความเขาใจในระดับหนึง่
• สูตรเหลานี้เขียนขึน้มาจากสูตรขนาดเล็กๆ มารวมกัน เชนในเรื่องการสูญเสียการไดยิน
• ตัวอยาง 

– AMA (American Medical Association) กลาววา “ใหปรับคาการไดยินที่มากกวา 100 และ
นอยกวาศูนย ใหเปนรอยกับศูนย”

– สมมุติวา DC6 เปนเซลลทีเ่ริ่มตนการเก็บคาการสญูเสียการไดยินในหูขางหนึง่ และ CT6  
เปนเซลลที่เกบ็คาการไดยินที่ 2000 Hz (ตอหนาถัดไป)



แสดงในรปูของสูตร
• นั่นคือถา CT6 เปนคาที่มากกวา 100 คาที่ถูกตองคือ  DC6 =MIN(CT6,100) 
• และถาบางครั้ง CT6 เปนคาที่ต่ํากวาศูนย (พบในคนที่หูดีมากๆ) ตองปรับเปนศนูย

คือ DC6 =MAX(CT6,0)
• เพราะฉะนั้นคาที่ถกูตองในทุกกรณี คือ DC6 =MAX(MIN(CT6,100),0) 

– หมายเหตุ ใน Excel เราจะไมเขียนคําวา DC6 ไปดวย แตเขียนคําวา =MAX(MIN(CT6,100),0) ไว
ในเซลล DC6

• จากนั้นเอาผลรวมของคาการไดยินจากหลายความถี่(500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz) มารวมกัน
=MAX(MIN(CR6,100),0)+MAX(MIN(CS6,100),0)+MAX(MIN(CT6,100),0)
+MAX(MIN(CU6,100),0)
• คาที่ไดจะตองไมมากกวา 368 คือประมาณวาแตละคาไมเกิน 92 
=MIN(MAX(MIN(CR6,100),0)+MAX(MIN(CS6,100),0)+MAX(MIN(CT6,100),0)
+MAX(MIN(CU6,100),0),368)



• หารดวย 4 เพื่อหาคาเฉลี่ย แลวลบดวย 25 (ซึ่งในที่นี้ขอใสไวหนาสุด)
= -25 +MIN(MAX(MIN(CR6,100),0)+MAX(MIN(CS6,100),0)
+MAX(MIN(CT6,100),0)+MAX(MIN(CU6,100),0),368)/4
• คาที่นํามาคิดจะตองมากกวาศูนยคือ
= MAX(-25 +MIN(MAX(MIN(CR6,100),0)+MAX(MIN(CS6,100),0)
+MAX(MIN(CT6,100),0)+MAX(MIN(CU6,100),0),368)/4,0)
• แลวคูณคาที่ไดดวย 1.5 จึงเปนที่มาของสูตรการสูญเสียสมรรถภาพการไดยินในหู

แตละขาง ดังนี้
=MAX(-25+MIN((MAX(MIN(CR6,100),0)+MAX(MIN(CS6,100),0) 

+MAX(MIN(CT6,100),0)
+MAX(MIN(CU6,100),0)),368)/4,0)*1.5

ถาเราตองการใหไมแสดงผลในเซลลวางเปลา ก็ใส Function ISBLANK() ลงไป
ขางหนาอีกทีหนึ่ง(ดูในไฟลจริง)



การทํารายงานสําหรบัเจาหนาทีร่ายคน

• ความตองการของหนวยงานที่มักพบอยูเสมอคอืตองการใหขอมูลสามารถพิมพผล
เปนรายคน 

• ขอมลูใน Sheet Exam ไมสามารถนํามาทํารายงานรายคนไดโดยตรงเพราะ 4 แถว
แรกไมใชขอมูล

• การทํารายงานรายคน ทําไดหลายวิธี เชนใชโปรแกรม MS Access หรือ MS Word 
ซึ่งสําหรับผูไมคุนเคยแลวยากทั้งสองวิธี

• ในที่นี้จะเสนอการทําดวย MS Word โดยวิธีการของ Mail Merge หรือจดหมาย
เวียน โดยถือวาผูที่มาตรวจสุขภาพทุกคน คอืผูที่จะไดรับจดหมายเวียนนั้น



การทํารายงานรายคน (ตอ)

• ใน Sheet Exam จะมีชวงหรือบล็อกของขอมูลที่รียกวา “Mirror” ซึ่งอยูระหวาง 
A1:DD2000 เปนสวนที่เปนขอมูลจริง

• คุณไมตองทําอะไรกับ Block ขอมูลนี้ เพียงแตตองทราบชื่อของมัน (“Mirror”) 
กรณีหาขอมลูไมเจอ

• จากนั้นเปด File MSWord ที่ชื่อ “PersonalResult2008.DOC” ซึ่งเปน File ที่เปน 
Template ของรายงานรายบุคคลในรูปแบบของการทํา Mail Merge 



การทํารายงานรายคน
• Double click ที่ไฟล “PersonalReport2008.DOC”
• หนาจอจะแสดงคําสั่งวาจะมีการใชภาษา SQL เรียกขอมูลดังนี้

• ใหตอบ “ใช” จากนั้น File นี้ก็จะเปดในสภาพใชการไดเลย



สมมุติวา File Word นี้หา File Excel ไมพบซึ่งเปนเหตุการณ
ที่พบบอยมากในการทํา Mail Merge

• สาเหตุที่หายเชนมีการยายไฟล 
Excel หรือ Word ไปจาก Folder 
เดิมตอนที่สรางไฟลขึน้ หรือมี
การเปลี่ยนชื่อไฟลหรือ sheet 
เปนตน

• จะเกิด Dialogue Box เพื่อ
พยายามหาขอมูลใหเจอ

• ในตัวอยางการหาขอมูลเริ่มดวย
การกดปุมนี้



จะไดหนาจอใหคนหา File

• ใหเลือก File Excel ที่
เก็บขอมูลในเครื่องของ
คุณ 
(OfficerHealth2008.xls)
โดยอยาลืมเปลี่ยน File 
of Type เปน All
files(*.*)

• จากนั้นกด “Open”



ถาหาขอมูลไมเจอเลยอาจไดหนาจอแบบนี้
• ไมตองตกใจ ใหหาไฟลขอมูลจนเจอ เหมือนกับการเปด File ใน Windows ทั่วไป



เมื่อหา File เจอแลวถายงัหากลุมขอมลู Mirrorไมเจอ 
จะมีหนาจอดังนี้ขึน้

ใหเลือกกลุมขอมูล Mirror (ในรุนกอนเปน Sheet Mirror$ หรือ Mirrorไมมี $)
ซึง่เปนสวนที่เปนขอมูลจริงๆ Word สามารถอานได
ในหนาจอนี้สิง่ทีแ่สดงคือ Sheet ซึง่ลงทายดวย $ และกลุมขอมูลที่มีการตั้งชื่อไว (ไมลงทายดวย $)



ปญหาเมือ่เปด File ไดแลวแตมีบาง Field หายไป หรืออยาก
เพิ่มขึ้น

• เมื่อเปด file ไดแลวเราสามารถปรับแตง Field ใหตรงกับความตองการ (ปญหานีอ้าจพบเมื่อมี
การเปลี่ยนชื่อ Field หรือหัว Column ไปจากเดิม) โดยคลิกที่ปุมนี้ของ Mail Merge Toolbar จะ
ไดหนาตางเล็กๆขึ้นดังภาพขวา 

•ใหเลือก Field
ที่ตองการ (ซึง่เปนหัวของ
ตารางใน Worksheet Mirror นัน่เอง) 
โดยการ Highlight แลว  Click “แทรก”

•ถาใน Field ที่ตองการมีขอความขึ้นวา 
“ผิดพลาด! ไมพบเขตขอมูลผสานใน
ระเบียนหัวกระดาษของแหลงขอมูล” 
ใหลบ field นั้นทิง้แลว แทรกใหมตาม
กระบวนการขางบน



ผลสุดทายเราจะไดรายงานรายคน ดังที่เห็น
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
ผลการตรวจสุขภาพประจําป 

ผลการตรวจของ นส.ตอย    แดงกระโทก  
เพศ 2 อายุ 34 
หนวยงาน   อายุรกรรมชาย  วันที่ตรวจ  39083    
ชนิดการตรวจ Value คาปกต ิ ชนิดการตรวจ Value คาปกติ 
สภาพรางกายและการตรวจสมรรถภาพทางกาย   
ความสูง 190  น้ําหนักตัว 69  
รอบเอว 55     
SysBP 177  BMI 19.11  
FEV1 3 3.71 FVC 3.5 4.60 
FEV1FVC 85.71 83.00 FEF25_75 2.90 4.40 
PEF 7.20  7.799999

99999999
98 

ตีความผลการตรวจโดย
โปรแกรม 

มีปญหาชนิดMay 
be OK 

 

Biochemistry  
Cholesterol 200.00  Uric_Acid 8.40  

Triglyceride 187  Alk_Phos 144.00  

 

แตเราจะตองแกปญหาตัวเลขที่ไมงามอีก



การแกปญหาตัวเลขมีทศนิยมมากเกนิไป ทําใหไมงาม แกดังนี้

คลิกขวาที่เขตขอมูลที่มปีญหาแลวเลือก “สลับโคดเขตขอมลู”



ตําแหนงการแกcode

• ขอมูลจะเปลี่ยนไปเปน Code วา
{
MERGE
FIELD
“PEF” }



ใหเพิ่ม Code ตอนทายเขตขอมูลวา \#”0.00” ซึ่งเปน 
Format ที่ตองการ

{
MERGE
FIELD
“PEF”
\#”0.00” }



ผลจะออกมาเปนปกติ

ความสูง 190  น้ําหนักตัว 
รอบเอว 55   
SysBP 177  BMI 
FEV1 3 3.71 FVC 

FEV1FVC 85.71 83.00 FEF25_75 
PEF 7.20  7.80 ตีความผลการตรวจโดยโปรแกรม 
 



ลักษณะ
รายงาน
รายบุคคลที่
แกไขเรียบรอย

โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
ผลการตรวจสุขภาพประจําป 

ผลการตรวจของ นส.ตอย    แดงกระโทก  
เพศ 2 อายุ 34 
หนวยงาน   อายุรกรรมชาย  วันที่ตรวจ  39083    
ชนิดการตรวจ Value คาปกต ิ ชนิดการตรวจ Value คาปกติ 
สภาพรางกายและการตรวจสมรรถภาพทางกาย   
ความสูง 190  น้ําหนักตัว 69  
รอบเอว 55     
SysBP 177  BMI 19.11  
FEV1 3 3.71 FVC 3.5 4.60 
FEV1FVC 85.71 83.00 FEF25_75 2.90 4.40 
PEF 7.20  7.80 ตีความผลการตรวจโดย

โปรแกรม 
มีปญหาชนิดMay 
be OK 

 

Biochemistry  
Cholesterol 200.00  Uric_Acid 8.40  
Triglyceride 187  Alk_Phos 144.00  

HDL 22  SGOTAST 33  
LDL 120  SGPTALT 70  
FBS 112  Sodium   
Total_Protein 7.30  Potassium   
Albumin 5  Chloride   
BUN 99  Framingham 

Score 
 9  

Cr 1  โอกาสเกิดโรคหัวใจใน 
10 ป 

1% <1% 

CBC  
Blood__Group AB     
 Hb 14  Hct 39  
WBC 0  Platelet_Smear OK  
Platelet_Coun 300000  Neutrophil 57  
Eos 5  Lymph 30  
Baso 8  Atyp_L 7  
Mono 0  Band 1  
Aniso 4  Poikilo 5.5  
BT 12  CT 22  
XRay 0 
 



กอนที่จะทําเปนเอกสารที่สมบูรณ จะตองกดปุมนี้กอน “ผสานเปนเอกสารใหม” 
จากนั้นก็จะตอง Save File รายคนที่เกิดขึ้นกอน

ภาพขยายของปุม 
ปุมที่กลาวถึงมาทั้งหมดนี้อาจอยูที่ใด
ก็ไดในเครื่องของคุณ เพราะหนาจอ
แตละเครื่องอาจตางกัน

File นี้อาจใหญ
มาก สมมุติมี
เจาหนาที่  1,000 
คน อาจมีถึง 2,000 
หนา ตองใช
กระดาษถึง 5 ริม



การใช Sheet Summary (แบบ อช.2)
• Sheet นีค้ือรายงาน อช.2 ฉบับสมบูรณ (แมวาคุณจะทําในกระดาษก็ตองใชรูปแบบนี้

เชนเดียวกัน)
• ใน Sheet นี้จะมีสวนที่เปน

– สีชมพู ซึ่งคุณตองทําแบบ Manual คือคนขอมลูจากกระดาษมากรอกตรงๆ 
– สวนสีเหลือง ซึ่งสรุปมาจากในโปรแกรมหรือทํากึ่ง Manual



1. ขอมูลทั่วไป

     1.1 ชื่อโรงพยาบาล
ชองสีชมพูหมายถึงตองหาขอมูลเอง 
(Manual)

     1.2 จํานวนบุคลากรในโรงพยาบาล
 (คน)

ระบุอาชีพจําแนกตามรหัสอาชีพของ ILO
อาชีพ รหัสอาชีพ จํานวน
นักออกแบบและวิเคราะหระบบงาน
คอมพิวเตอร 2131
โปรแกรมเมอร 2132

2.1 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป 18

  จํานวนบุคลากรที่มีผล BMI >22.9 kg/m2 6

  จํานวนบุคลากรที่มี BMI 18.5 - 22.9 kg/m2 9

  จํานวนบุคลากรที่มี BMI <18.5 kg/m4 3

  จํานวนบุคลากร เพศหญิงที่มีรอบเอว > 80 
cm 0

  จํานวนบุคลากร เพศชายที่มีรอบเอว > 90 
cm 0

อัตโนมัติ

Manual



การลงขอมลูอาชพีบุคลากรในโรงพยาบาล
คุณตองคนขอมูลมาใสตามหวัขออาชีพซึ่งตายตัว ดงัตัวอยาง
อาชีพ รหัสอาชีพ จํานวน
นักออกแบบและวิเคราะหระบบงาน
คอมพิวเตอร 2131 3

โปรแกรมเมอร 2132 2

ผูประกอบวิชาชีพดานคอมพิวเตอร ซึ่ง
มิไดจัดประเภท ไวในที่อื่น 2139 2

นักชีววิทยา นักพฤษศาสตร นักสัตววิทยา
และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวของ 2211 1

นักเภสัชวิทยา นักพยาธิวิทยาและผู
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของอื่นๆ 2212 0

แพทย 2221 34

ทันตแพทย 2222 11

สัตวแพทย 2223 1

เภสัชกร 2224 17

สวนสีขาว ไมตองใสขอมูลใดๆ



การลงขอมูลในสวน
โรค/บาดเจ็บ ตารางคําอธิบาย

ถาคุณไมรู Code ใดๆ ใสชื่อการ
บาดเจ็บตรงนี้เลยแลวใส จํานวน ใน

ชองจํานวน พอแลว

ถาคุณรู Code ใสตรงนี้
ชื่อโรค การบาดเจ็บ จะ

ขึ้นโดยอัตโนมัติ



การสงรายงานไปยังสํานักโรคจากการประกอบอาชีพ

• รายงานเขามาที่ www2.diw.go.th/envocc หรือ www.envocc.org
• เมื่อโรงพยาบาลรายงานเขามาแลว สสจ. จะทําหนาที่ตรวจรายงาน Internal Audit 

(แบบประเมินผลดําเนินงานการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล) 
ถาเห็นพองกัน สคร. ก็จะเขามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่
ประเมินตนเองผานระดับ 3 ขึ้นไป


