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โรงพยาบาล จังหวัด

1. การจัดตั้ง/ใหบริการคลินิกโรคจากการทํางาน

ที่ตั้ง/ที่ทําการคลินิกโรคจากการทํางาน        

วันที่เปดบริการคลินิกโดยมีแพทยทําการ 

วันที่เปดบริการคลินิกโดยไมมีแพทยทําการ

2. การประชาสัมพันธคลินิกโรคจากการทํางาน 

ชองทางการประชาสัมพันธ

สถานประกอบการที่ไดรับการประชาสัมพันธ แหง

3.การจัดบริการอาชีวอนามัยแกลูกจาง 

3.1 การจัดบริการเชิงรุกในสถานประกอบการ

จํานวนลูกจางที่รับบริการตรวจสุขภาพประจําป (ตรวจสุขภาพทั่วไป)                     ราย แหง

จํานวนลูกจางที่ไดรับบริการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน                           ราย แหง

จํานวนลูกจางที่ไดรับบริการการใหสุขศึกษา/การใหคําปรึกษา                              ราย แหง

อื่น ๆ                                                                      ราย แหง

การเดินสํารวจสถานประกอบการเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน                          

3.2 การจัดบริการเชิงรับภายในโรงพยาบาล  

จํานวนลูกจางที่ไดรับการตรวจสุขภาพแรกรับเขาทํางาน                             ราย แหง

จํานวนลูกจางที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป(ตรวจสุขภาพทั่วไป)                ราย แหง

จํานวนลูกจางที่ไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน         ราย แหง

จํานวนลูกจางที่ไดรับการตรวจสุขภาพกอนกลับเขาทํางานใหมหลังการเจ็บปวย/บาดเจ็บ    ราย แหง

จํานวนลูกจางที่ไดรับการตรวจสุขภาพกอนออกจากงาน               ราย แหง

จํานวนลูกจางที่ไดรับการใหสุขศึกษา/การใหคําปรึกษาแนะนํา                        ราย แหง

อื่นๆ  ราย แหง

แบบรายงานผลการดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางาน

แหง
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4. จํานวนลูกจางที่สงสัยวาจะปวยดวยโรคจากการทํางานเฉพาะผูที่มารับบริการ ณ คลินิกโรคจากการทํางาน

4.1 รับ/สงตอจากแผนกตางๆในโรงพยาบาล                            ราย แหง

4.2 รับ/สงตอจากรพศ./รพท/รพช./รพสต./PCU/รพ.เอกชน                ราย แหง

4.3 สํานักงานประกันสังคมสงตัวมา                                    ราย แหง

4.4 ลูกจางเขามาเอง  ณ  คลินิกโรคจากการทํางาน                                      ราย แหง

4.5 สถานประกอบการสงตัวมา                 ราย แหง

5.จํานวนลูกจางจากขอ 4.ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน ราย

6.จํานวนลูกจางที่ไดรับการวินิจฉัยโรคจากการทํางานจากคลินิกอื่น ๆ ภายในโรงพยาบาล ราย

7.จํานวนลูกจางที่ไดรับการวินิจฉัยโรคจากการทํางานจากการออกใหบริการเชิงรุกนอกโรงพยาบาล ราย

8. การสงตอลูกจางไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันโรคจากการทํางานที่สถานพยาบาลอื่น ราย

ระบุรายชื่อสถานพยาบาลที่สงตอ ราย

9. รายชื่อโรคจากการทํางานที่ไดรับการวินิจฉัยจากขอ5-8 (โปรดระบุรายชื่อโรคตามมาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทํางานฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ ของกองทุนเงินทดแทน)

9.1 โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี      ราย

9.2 โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ         ราย

9.3 โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ                                                               ราย

9.4 โรคระบบหายใจ                                                     ราย

9.5 โรคผิวหนัง                             ราย

9.6 โรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูก               ราย

9.7 โรคมะเร็ง                                            ราย

ราย

ราย

บาท

11. การบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางาน ราย ใชสิทธิเบิกจากกองทุนเงินทดแทน ราย

12.  การจัดประชุมเพื่อสรางเครือขายการคัดกรอง หรือวินิจฉัยโรคจากการทํางานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ

12.1 จัดประชุมแผนกตางๆในโรงพยาบาล ครั้ง

9.8  โรคอื่น ๆซึ่งเกิดตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน ระบ.ุ....

10. การใหบริการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคจากการทํางานสําหรับลูกจางที่ไมไดเลือกสิทธิประกันสังคมจากโรงพยาบาลของทาน

งบประมาณที่ใช
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12.2 จัดประชุมนวยงานภายนอกโรงพยาบาลไดแก  รพ.ทั่วไปอื่น ๆ   รพ. ชุมชน  รพ.สต. สถานประกอบการ ฯลฯ ครั้ง

13.การประชุมคณะทํางานเครือขายระดับจังหวัด

13.1 จัดประชุมคณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัด(ผูวาหรือรองผูวาเปนประธาน)  ครั้ง

13.2 จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบบริการอาชีวเวชศาสตรระดับจังหวัด(นายแพทยสาธารณสุขเปนประธาน) ครั้ง

แหง

15.การจัดทําโครงการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการทํางานตามความเสี่ยงของสถานประกอบการในพื้นที่ (ระบุชื่อโครงการ)

16.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานคลินิกโรคจากการทํางานของหนวยงาน

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา คน

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา คน

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา คน

บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา คน

17. กิจกรรม/โครงการอื่นๆ ที่ใชงบประมาณของโรงพยาบาล/แหลงงบประมาณอื่นๆในการดําเนินโครงการคลินิกโรคจากการทํางาน 

18. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทน/สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม บาท

19. ปญหาอุปสรรค

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

โครงการ

หลักสูตรที่สงบุคลากรเขารับการพัฒนา

หลักสูตรที่สงบุคลากรเขารับการพัฒนา

หลักสูตรที่สงบุคลากรเขารับการพัฒนา

หลักสูตรที่สงบุคลากรเขารับการพัฒนา

โครงการ

โครงการ

โครงการ

14. การจัดกิจกรรมบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกใหกับสถานประกอบการรวมกับ คณะทํางานเครือขาย คลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัด เชน

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด, สํานักงานประกันสังคมจังหวัด ,องคกรปกครองสวนทองถิ่น 



4

20.ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทํางาน

21.ลงชื่อผูรายงาน



การใหคําปรึกษาดานวิชาการ เชน การคัดกรอง   การยืนยันการวินิจฉัยโรคจากการทํางานแกโรงพยาบาลในเครือขายแกโรงพยาบาลในเครือขาย

(   ) มีการดําเนินการ (   ) (ระบุชื่อโรงพยาบาล).................................................... ...............................

(   ) (ระบุชื่อโรค)..................................................................................................

(   ) ยังไมมีการดําเนินการ

(   ) มีการดําเนินการ (   ) (ระบุเรื่อง/หลักสูตร).................................................... ...............................

(   ) (ระบุวันที่ดําเนินการ)..................................................................................................

(   ) ยังไมมีการดําเนินการ

การนิเทศติดตามสนับสนุนการดําเนินแกโรงพยาบาลในขาย

(   ) มีการดําเนินการ (   ) (ระบุชื่อโรงพยาบาล).................................................... ...............................

(   ) ยังไมมีการดําเนินการ

การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลในเครือขาย ดานอื่นๆ  เชน การศึกษาดูงาน

(   ) มีการดําเนินการ (   ) (ระบุชื่อโรงพยาบาล).................................................... ...............................

(   ) ยังไมมีการดําเนินการ

การประชุมวิชาการ/แนวทางการดําเนินงาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือ

ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลแมขายระดับภาค



ความเชี่ยวชาญ.............................................................................................................

การประสานกับเครือขายภายในโรงพยาบาลเชนแพทยเฉพาะทาง เพื่อการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคจากการทํางานตามความเชี่ยวชาญ

(   ) มีการดําเนินการ (   )  แผนก (ระบ)ุ............................................................

(   ) ยังไมมีการดําเนินการ

แพทย จํานวน……… คน เรื่อง (ระบ)ุ............................................................

พยาบาล จํานวน……… คน เรื่อง (ระบ)ุ............................................................

นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน……… คน เรื่อง (ระบ)ุ............................................................

อื่นๆ(ระบ)ุ.................... จํานวน……… คน เรื่อง (ระบ)ุ............................................................

การจัดเตรียมเครื่องมือ  

มีเครื่องมือพิเศษในการตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค 

(   )  มีการจัดเตรียม (ระบุเครื่องมือ)........................................................

(   ) ไมมีการจัดเตรียม

เครื่องมืออื่นๆ เพิ่มตามความเชี่ยวชาญ

(   ) มีการจัดเตรียม (ระบุเครื่องมือ)........................................................

มีการศึกษาวิจัยหรือการทํา R to R  ประเด็นที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัย

(   )  มีการศึกษาวิจัย เรื่อง (ระบ)ุ............................................................

(   ) ไมมีการศึกษาวิจัย

(   ) มีการดําเนินการ   ระบุหลักสูตร)............................

(   ) ไมมีการดําเนินการ   

ผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสูศูนยเชี่ยวชาญดานโรคจากการทํางาน

การพัฒนาบุคลากรดานอาชีวอนามัยที่เกี่ยวของ 

 เปนศูนยการฝกบรมดานอาชีวอนามัย
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