
เกณฑประเมินการดําเนินงานประเมินความเสีย่ง         
จากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล



องคประกอบของเกณฑใหม

1 การบริหารจัดการ
2.การดําเนนิการประเมนิ
และควบคุมความเสี่ยง

3 การตดิตามประเมินผล



การบริหารจดัการ

5. เกณฑการคัดเลอืกบคุคล

1. นโยบายดานสขุภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน

2. คณะกรรมการอาชีวอนามัย

3. แผนงานโครงการประเมินการดําเนนิงานประเมนิความเสี่ยง

4.การจดัทําขอเสนอแนะมาตรการปรับปรุงความเสี่ยง



10. คูมือการปฏิบัติงาน แนวทาง/ขั้นตอนการทํางาน                            
เพื่อความปลอดภัย

6. การดําเนินการประเมนิความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

7. การตรวจสุขภาพบุคลากร

8. การจัดระบบเฝาระวังสุขภาพ

9.สภาวะสุขภาพของบคุลากร

การดําเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยง



11. การใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย

12. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน/โครงการ

13. การสรุปผลการดําเนนิงานและปญหาอุปสรรคเพื่อการปรับปรงุ

การติดตามประเมนิผล



1.3 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธนโยบายที่กําหนดขึ้น ให
รับทราบภายในองคกร และตดิประกาศใหบุคลากรทราบโดยทั่วกนั

1.2 เนือ้หานโยบายมีประเดน็ดานการดูแลสขุภาพของบุคคลากรใน
โรงพยาบาล

1.1 มีการกําหนดนโยบายดานนี้แยกไวเฉพาะ หรือรวมอยูใน
นโยบายของหนวยงาน โดยกําหนดเปนลายลักษณอกัษร และมีการลง
นามผูบริหารของหนวยงาน หรือระบุเปนนโยบายของหนวยงาน

1. มีนโยบายดานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน
องคประกอบที่ 1 การบริหารจดัการ













2.2 มีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 2 เดือน/1 ครั้ง หรือปละ
อยางนอย 6 ครั้ง

2.1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานดาน
สิ่งแวดลอมการทํางานและสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล

2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



2.1



* * คกกคกก..โครงสรางกายภาพโครงสรางกายภาพ  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ( (ENV)ENV)
* * คณะทํางานความปลอดภัยคณะทํางานความปลอดภัย  อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอมในการอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานทํางาน
**คณะกรรมการปองกนัและควบคุมการติดเชือ้คณะกรรมการปองกนัและควบคุมการติดเชือ้
**คณะทํางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมคณะทํางานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

ตัวอยางคณะทํางานทางดาน
อาชีวอนามยัในโรงพยาบาล









3.3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธแผนงานโครงการ  เพื่อสรางความ
รวมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการใหแกผูบริหารและ
 ผูที่เกี่ยวของทุกระดับ

3.2 มีแผนการควบคุมแกไขความเสี่ยงที่ตรวจพบ โดยระบุพืน้ที่ 
กจิกรรม ระยะเวลา และผูที่รับผิดชอบ

3.1 มีการจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปเพื่อการประเมนิความเสี่ยง
ดานสขุภาพจากการทํางานของบุคลากร

3. มีแผนงาน/โครงการการดําเนินงานการประเมนิความเสี่ยงฯ





4. มีการจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการปรับปรุงแกไขความเสี่ยงที่
ตรวจพบเสนอแกผูบริหาร

องคประกอบที่ 1 การบริหารจดัการ  (ตอ)



5. มีเกณฑคัดเลอืกบคุคลที่มีสภาวะสุขภาพที่เหมาะสมกบัสภาพงาน
ที่มีความเสี่ยง 

แผนกที่รอน               
– ซกัฟอก                  
- หองครัว 

- ไมอวน

แผนกที่มีฝุน - เจาหนาที่สมรรถภาพ
ปอดปกติ                   
- ไมมโีรคระบบทางเดนิ
หายใจ



6.1 มีการตรวจประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน(ตามแบบประเมินความเสี่ยงทาง
สุขภาพในโรงพยาบาล แบบ RAH01หรือแบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ)

6. มีการดําเนนิการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมการทํางาน
องคประกอบที ่2 การดําเนินการประเมนิและควบคุมความเสี่ยง

สูงมากปานกลางแสงสวางไมเพียงพอ
ปานกลางปานกลางปานกลางปวดเมื่อยรางกาย

ปานกลางปานกลางปานกลางเครื่องตัดผาตัดมือ/
นิ้ว

เล็กนอยนอยนอยเสียงดงั
เล็กนอยนอยนอยไดรับฝุน6 คนงานตัดผาพันแผล

ระดับ
ความเสี่ยง

ระดับของ
โอกาสที่จะเกิด

อันตราย

ระดับความ
รุนแรงของ
อันตราย

อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น

จํานวนคน
ที่ปฏิบัติ / 
สัมผัส

ขั้นตอนการ
ปฏิบัตงิาน



6.3 มกีารตรวจยนืยันดวยเครื่องมอืวทิยาศาสตรครบทุกแผนกทีม่ีความเสี่ยงสําคัญ
ที่กาํหนด  

6.2 มกีารตรวจยนืยันความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมการทาํงานดวยเครื่องมอื
วทิยาศาสตรในบางแผนกทีม่ีความเสี่ยงสําคัญที่กําหนด    



หนวยงานที่ตรวจวดัหนวยงานที่ตรวจวดั
กลุมงานพยาธิกายวิภาคกลุมงานพยาธิกายวิภาค  พยาธิวิทยาพยาธิวิทยา    กายกาย

อุปกรณอุปกรณ    หนวยจายกลางหนวยจายกลาง      หองผาตัดหองผาตัด  ทันตกทันตก
รรมรรม  ตกึผูปวยนอกชั้นตกึผูปวยนอกชั้น  22 กลุมงานรังสีวิทยากลุมงานรังสีวิทยา
ผลการดําเนินงาน
ตรวจสารเคมใีนบรรยากาศทั้งสิ้นตรวจสารเคมใีนบรรยากาศทั้งสิ้น  1515 จุดดังนี้จุดดังนี้

1)1) CO2      1 CO2      1 จุดจุด                                      2)2) Ethylene Ethylene 
Oxide    1 Oxide    1 จุดจุด
3)3) Organic Solvent 5 Organic Solvent 5 จุดจุด          4)4)Waste Waste 

Anesthetic Gases   8 Anesthetic Gases   8 จุดจุด

หองผาตัด

หองLab

หองลางฟลม

ตรวจยืนยันดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร



6.5 มีการสื่อสารความเสี่ยงสภาพสิ่งแวดลอมการทํางานที่ตรวจพบใหแก
บุคลากรที่เกีย่วของไดรับทราบ เพื่อความรวมมือในการดาํเนนิงานตอไป

6.4 มีการปองกันควบคุม และแกไขความเสี่ยงที่ตรวจพบโดยการควบคุมที่
แหลงกําเนิด/ที่ทางผาน/ที่ตัวบุคคล โดยการดําเนนิงานมี สวนรวมของบุคลากรใน
องคกร

ผลพบผลพบ““Nitrous oxide””  สูงกวามาตรฐานสูงกวามาตรฐาน  33  จุดจุด
ปรับปรุงแกไขปรับปรุงแกไข      1.1.ลางทําความสะอาดขอตอระหวางลางทําความสะอาดขอตอระหวาง  Scavenging Scavenging 
และเครื่องดมยาสลบทุกสัปดาหและเครื่องดมยาสลบทุกสัปดาห
2.2.เปดเปด  ScavengingScavengingและพัดลมระบายอากาศหลังผาตัดและพัดลมระบายอากาศหลังผาตัด  22  ชั่วโมงชั่วโมง
3.3.  มีแผนการตรวจวัดสารเคมใีนบรรยากาศการทํางานทุกปมีแผนการตรวจวัดสารเคมใีนบรรยากาศการทํางานทุกป  
4.4.แผนระยะยาวยายตึกแผนระยะยาวยายตึก







การควบคุมแกไขความเสี่ยง

การติดFilm badgeของทันตกรรม รณรงคการใชหนากากและการลางมือ

รักษาศพ หนวยจายกลาง

ซักฟอก



7.2 ตรวจกอนเขาประจําการอยางนอย 6โรค ตามใบรับรองแพทย
ตามกฎ ก.พ. คือ โรคจิต/ปญญาออน การตดิยาเสพตดิใหโทษ โรคพิษ
สุราเรื้อรัง โรคเรื้อน วัณโรค โรคเทาชาง 

7.1 ตรวจประจําป
7. มีการตรวจสุขภาพบุคลากร



ผลการดําเนินโครงการเบื้องตน
จํานวนเจาหนาที่ทั้งหมด 1325 คน(ขอมูล ณ วันที่ 30 

มี.ค.2550)
เขารับการเจาะเลือด         1082 ราย
เอกซเรยทรวงอก              903 ราย
ตรวจมะเร็งปากมดลูก      162 ราย
ตรวจมะเร็งเตานม           122 ราย
ตรวจสุขภาพชองปากและฟน  298 ราย
ทดสอบสภาวะสุขภาพจิต   930 ราย

โครงการ”ตรวจสุขภาพเจาหนาที่โรงพยาบาลประจําป 2550”

7.1



7.2



7.6 มีการแจงผลการตรวจสุขภาพแกบุคลากรเปนรายบุคคล และให
คําแนะนาํการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรครักษาพยาบาลและฟนฟู
สุขภาพในรายที่จําเปน

7.5 มีการใหภูมิคุมกันตามความเสี่ยงของงาน เชน วัคซีนปองกัน
บาดทะยัก วัณโรค ตับอักเสบ เปนตน

7.4 ตรวจกอนเปลี่ยนงาน เมื่อไมตรวจความเสี่ยงระหวางประจําการ
7.3 ตรวจตามความเสี่ยงระหวางประจําการ

องคประกอบที่ 2 การดําเนินการประเมินและควบคุมความเสี่ยง (ตอ)



7.3,7.4



7.3,7.4



การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

สมรรถภาพรางกาย

สมรรถภาพการมองเห็น

ตรวจสมรรถภาพปอดตรวจสมรรถภาพการไดยิน



โครงการตรวจสุขภาพและสรางเสรมิภูมิคุมกันไวรัสตับอักเสบบี
ในเจาหนาที่ใหมและรับยาย

เปาหมายโครงการ
1.เพื่อทราบสภาวะสุขภาพและจัดทําฐานขอ
มูลสุขภาพเจาหนาที่

2.เพื่อคัดกรองเจาหนาที่ใหมและรับยายให
เหมาะสมกับการทํางานทีร่ับผิดชอบ

3.เพื่อใหเจาหนาที่ใหมและรับยายซึ่งปฏิบัติ
งานที่มีความเสี่ยงมีภูมคิุมกันตอโรค
ไวรัสตับอักเสบบีผลการดําเนินโครงการ

เจาหนาที่ใหมและรับยายจํานวน 84 คนเขารวมตรวจสุขภาพรอยละ 100
สวนใหญเปนตําแหนงผูชวยเหลือคนไข ลูกจางชั่วคราวและพยาบาลรอยละ 39.3,22.6
และ17.8 ตามลําดับและเขารวมการสรางเสริมภมูิคุมกันไวรสัตับอักเสบบีรอยละ 100

สําหรับเจาหนาที่กลุมเสีย่งที่เปนลูกจางรอผานขั้นตอนการทดลองงาน 3 เดือนจึงนําเขา
รวมโครงการสรางเสริมภูมิคุมกนัไวรัสตับอกัเสบบี



7.6



8.2 การจัดทํารายงานวิเคราะหสถานการณสภาวะสุขภาพและสภาวะ
สิ่งแวดลอมการทํางานของบุคลากรเสนอผูบริหาร

- จํานวนและอัตราการเจ็บปวย/การบาดเจ็บ การรักษา และผลการ
ฟนฟูสุขภาพ

- บันทึกขอมูลผลการประเมินดานสิ่งแวดลอมการทํางาน

- ประวัติสุขภาพรายบุคคลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและ
ผลการตรวจสุขภาพ

8.1 การจัดเก็บ บนัทึกขอมูล  
8. มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพบุคลากร



8.1

การจัดเก็บ 
บันทึกขอมูล 



8.1



8.2

การจัดทํารายงานวิเคราะหสถานการณสภาวะสุขภาพและสภาวะ
สิ่งแวดลอมการทํางานของบุคลากรเสนอผูบริหาร



8.2
การจัดทํารายงานวิเคราะหสถานการณสภาวะสุขภาพและสภาวะ
สิ่งแวดลอมการทํางานของบุคลากรเสนอผูบริหาร



การจัดเก็บ บันทึกขอมูล 
*มีการจัดเกบ็ขอมูลและวิเคราะห

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร
*รายงานผลการตรวจรายบุคคลมี

เปรียบเทียบผลการตรวจ 2 ป
*ขอมูลดิบของผลการตรวจเกบ็ไว

ในOPD Card
* เปรียบเทียบผลแตละปและเสนอ

ผูบริหารใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง



10. จัดทําคูมือปฏิบตัิงาน/แนวทาง/ขั้นตอนการทํางาน  เพื่อความ
ปลอดภัยจําแนกตามลักษณะงาน

9.2 จํานวนบคุลากรมีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ/การเจ็บปวยจากโรค
ทั่วไป/โรคจากการทํางาน หรือโรคอนัเกีย่วเนื่องจากการทํางานลดลง
อยางนอย 10 % ในรอบปที่ผานมา

9.1 ไมมอีบุัติเหตุรายแรงขั้นตองหยุดงานเกนิ 3 วัน  ตลอด
ระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา

9. สภาวะสุขภาพของบุคลากร    



9.1 ไมมอีบุัติเหตุรายแรงขั้นตองหยุดงานเกนิ 3 วัน  ตลอด
ระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา



9.1



9.2
จํานวนบคุลากรมีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ/การเจ็บปวยจากโรค
ทั่วไป/โรคจากการทํางาน หรือโรคอนัเกีย่วเนื่องจากการทํางาน

ลดลงอยางนอย 10 % ในรอบปที่ผานมา



คูมือปฏิบัติงาน
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12.2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม
แกไขความเสี่ยงฯ(ทําเปนแผน)

12.1 แผนการประเมินความเสี่ยงฯ(ทําเปนแผน)

12. มีการตดิตามประเมินผลการดําเนนิงานใหเปนไป
ตามแผนงาน/โครงการ

11. มีการใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพอนามยัและ
ความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

องคประกอบที่ 3 การติดตามประเมนิผล  
(โดยคณะกรรมการในขอ 2 )



ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย           
แกผูปฏิบตัิงาน



13.3 มีการสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนการประเมินความ
เสี่ยงฯ และแผนควบคุมแกไขการดําเนินงานครอบคลมุ

แผนกที่สําคัญตามที่กําหนด และมีการพัฒนาแผนงาน/
โครงการอยางตอเนื่องตดิตอกนัมาแลวอยางนอย 3 ป 

13.2 สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมแกไขความเสี่ยงฯ ประจําป

13.1 สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนการประเมินความเสี่ยง
ฯ ประจําป

13. สรุปผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
เพื่อพฒันาปรับปรุงแผนงานโครงการอยางตอเนื่อง



การผานเกณฑการประเมิน

การพิจารณาวาโรงพยาบาลใดมกีารดําเนินการประเมิน
ความเสี่ยงฯ อยูในระดบัใดมีดังนี้

ระดับที่ 1

พอใช

ระดับที่ 2

เริ่มมกีารแกไข
ปรับปรุง

ระดับที่ 3

มีแนวโนมที่ดี      
ในกจิกรรมที่สําคัญ



การผานเกณฑการประเมิน(ตอ)

ระดับที่ 4

มีผลลพัธที่ดีใน          
กจิกรรมที่สําคัญ

ดีเลิศ

ระดับ 5



ระดับที่ 1 พอใช

b3.3 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธแผนงานโครงการ  เพื่อสรางความรวมมือใน
เรื่องที่เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการใหแกผูบรหิารและผูที่เกีย่วของทุกระดับ

b3.1 มีการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําปเพื่อการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพ
จากการทํางานของบุคลากร

b2.1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ทําหนาทีร่ับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอม
การทํางานและสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล

b1.1 มีการกําหนดนโยบายดานนีแ้ยกไวเฉพาะ หรือรวมอยูในนโยบายของ
หนวยงาน โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรและมีการลงนามผูบริหารของ
หนวยงาน หรอืระบุเปนนโยบายของหนวยงาน



b7.1 ตรวจประจําป

b- ประวัติสุขภาพรายบคุคลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพ
ทั่วไปและผลการตรวจสุขภาพ

b7.6 มีการแจงผลการตรวจสุขภาพแกบุคลากรเปนรายบคุคล 
และใหคําแนะนําการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค

รักษาพยาบาลและฟนฟูสุขภาพในรายที่จําเปน

ระดับที่ 1



bbbb1.3 มกีารสือ่สารและประชาสัมพันธนโยบายที่กาํหนด
ขึ้น ใหรับทราบภายในองคกร และตดิประกาศใหบุคลากร
ทราบโดยทั่วกนั

bbbb1.2 เนื้อหานโยบายมีประเด็นดานการดูแลสุขภาพของ
บุคคลากรในโรงพยาบาล

bbbbb1.1 มกีารกาํหนดนโยบายดานนีแ้ยกไวเฉพาะ หรือ
รวมอยูในนโยบายของหนวยงาน โดยกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษรและมีการลงนามผูบรหิารของหนวยงาน 
หรือระบุเปนนโยบายของหนวยงาน

1. มนีโยบายดานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน

องคประกอบที ่1 การบริหารจัดการ
54321องคประกอบ/เกณฑการประเมนิ



bbb2.2 มกีารประชุมคณะกรรมการอยางนอย 2 เดือน/1 
ครั้ง หรือปละอยางนอย 6 ครั้ง

bbbbb2.1 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานทีท่าํหนาที่
รับผิดชอบงานดานสิ่งแวดลอมการทาํงานและสุขภาพ
ของบุคลากรในโรงพยาบาล

2. มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัย

องคประกอบที ่1 การบริหารจัดการ
54321องคประกอบ/เกณฑการประเมนิ



bbbbb3.3 มกีารสือ่สาร/ประชาสัมพันธแผนงานโครงการ  เพื่อ
สรางความรวมมอืในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ
ใหแกผูบริหารและผูทีเ่กี่ยวของทุกระดับ

bb3.2 มแีผนการควบคุมแกไขความเสี่ยงที่ตรวจพบ โดย
ระบุพื้นที่ กิจกรรม ระยะเวลา และผูที่รับผดิชอบ

bbbbb3.1 มกีารจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อการประเมิน
ความเสี่ยงดานสุขภาพจากการทาํงานของบุคลากร

3. มแีผนงาน/โครงการการดําเนินงานการประเมนิความ
เสี่ยงฯ

54321องคประกอบ/เกณฑการประเมนิ



bbbb6.1 มกีารตรวจประเมนิสิ่งแวดลอมการทาํงาน(ตามแบบ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในโรงพยาบาล แบบ RAH01
หรือ
แบบประเมนิความเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ)

6. มีการดําเนินการประเมนิความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมการ
ทํางาน

องคประกอบที ่2 การดําเนินการประเมนิและควบคุมความ
เสี่ยง

bbb5. มีเกณฑคัดเลือกบคุคลทีม่ีสภาวะสุขภาพที่เหมาะสมกบั
สภาพงานทีม่ีความเสี่ยง 

bbb4. มีการจัดทําขอเสนอแนะ มาตรการปรับปรุงแกไขความ
เสี่ยงที่ตรวจพบเสนอแกผูบรหิาร

54321องคประกอบที ่1 การบริหารจัดการ  (ตอ)



bbb6.5 มกีารสื่อสารความเสี่ยงสภาพสิ่งแวดลอมการทํางาน
ทีต่รวจพบใหแกบุคลากรที่เกีย่วของไดรับทราบ เพื่อความ
รวมมอืในการดําเนินงานตอไป

bb6.4 มกีารปองกันควบคุม และแกไขความเสี่ยงที่ตรวจ
พบโดยการควบคุมทีแ่หลงกาํเนิด/ทีท่างผาน/ทีต่วับุคคล 
โดยการดําเนินงานม ีสวนรวมของบุคลากรในองคกร

bbb6.3 มกีารตรวจยนืยันดวยเครื่องมอืวทิยาศาสตรครบทกุ
แผนกทีม่ีความเสี่ยงสําคัญที่กาํหนด  

bbb6.2 มกีารตรวจยนืยันความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมการ
ทํางานดวยเครื่องมือวทิยาศาสตรในบางแผนกทีม่ีความ
เสี่ยงสําคัญที่กําหนด    

54321องคประกอบที ่1 การบริหารจัดการ  (ตอ)



bbbb7.5 มกีารใหภูมิคุมกันตามความเสี่ยงของงาน เชน 
วัคซีนปองกันบาดทะยัก วัณโรค ตับอักเสบ เปนตน

bbb7.4 ตรวจกอนเปลี่ยนงาน เมื่อไมตรวจความเสี่ยง
ระหวางประจําการ

bbb7.3 ตรวจตามความเสี่ยงระหวางประจําการ

bbb7.2 ตรวจกอนเขาประจําการอยางนอย 6โรค ตาม
ใบรบัรองแพทยตามกฎ ก.พ. คือ โรคจติ/ปญญาออน การ
ติดยาเสพติดใหโทษ โรคพษิสุราเรื้อรัง โรคเรื้อน วัณโรค 
โรคเทาชาง 

bbbbb7.1 ตรวจประจําป
7. มีการตรวจสุขภาพบุคลากร

54321องคประกอบที ่1 การบริหารจัดการ  (ตอ)



bbbb- จํานวนและอตัราการเจ็บปวย/การบาดเจ็บ การ
รักษา และผลการฟนฟูสขุภาพ

bbbb- บันทึกขอมูลผลการประเมินดานสิ่งแวดลอมการ
ทํางาน

bbbbb- ประวัติสุขภาพรายบุคคลทีม่ีรายละเอียดเกี่ยวกับ
สุขภาพทั่วไปและผลการตรวจสุขภาพ

8.1 การจัดเก็บ บันทึกขอมูล  
8. มีการจัดระบบเฝาระวังสขุภาพบุคลากร

bbbbb7.6 มีการแจงผลการตรวจสุขภาพแกบุคลากรเปน
รายบุคคล และใหคําแนะนาํการสงเสริมสุขภาพ ปองกนั
โรครักษาพยาบาลและฟนฟสูุขภาพในรายที่จําเปน

54321



bbb10. จัดทําคูมอืปฏิบัติงาน/แนวทาง/ขั้นตอนการทาํงาน  
เพื่อความปลอดภัยจําแนกตามลักษณะงาน

b9.2 จํานวนบคุลากรมีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ/การ
เจ็บปวยจากโรคทัว่ไป/โรคจากการทาํงาน หรือโรคอัน
เกี่ยวเนือ่งจากการทํางานลดลงอยางนอย 10 % ในรอบปที่
ผานมา

b9.1 ไมมอีุบตัิเหตุรายแรงขั้นตองหยุดงานเกิน 3 วัน  
ตลอดระยะเวลา 1 ป ที่ผานมา

9. สภาวะสุขภาพของบุคลากร    

bbb8.2 การจัดทาํรายงานวิเคราะหสถานการณสภาวะ
สุขภาพและสภาวะสิง่แวดลอมการทํางานของบุคลากร
เสนอผูบริหาร

54321



bb12.2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคมุ
แกไขความเสี่ยงฯ

bbb12.1 แผนการประเมินความเสี่ยงฯ

12. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงาน/โครงการ

bbb11. มีการใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

54321องคประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล  
(โดยคณะกรรมการในขอ 2 )



bb13.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมแกไขความเสี่ยงฯ 
ประจําป

bbb13.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการประเมิน
ความเสี่ยงฯ ประจําป

13. สรุปผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนงานโครงการอยาง
ตอเนื่อง

54321องคประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล  
(โดยคณะกรรมการในขอ 2 )



b13.3 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ประเมินความเสี่ยงฯ และแผนควบคมุแกไขการ
ดําเนินงานครอบคลมุแผนกที่สําคัญตามที่กําหนด และ
มีการพัฒนาแผนงาน/โครงการอยางตอเนื่องติดตอกัน
มาแลวอยางนอย 3 ป 

54321องคประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล  
(โดยคณะกรรมการในขอ 2 )



ขอบคุณมากครับ


