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คํานํา 
 

แบบรายงานสถานการณโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลหรือแบบรายงาน RAH06 เปนแบบรายงานที่รวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปจัดทําสถานการณโรค
และสิ่งคุกคามสุขภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาลพยาบาล โดยดูภาพรวมระดับประเทศ 
คาดการณแนวโนมปญหาโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล  
ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
สถานพยาบาล 

ในปจจุบันสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไดพัฒนาระบบรายงานเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมแบบออนไลน เพ่ือเปนชองทางในการรายงานขอมูลเขา
มายังสวนกลาง ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานตางๆ แตปจจุบันยังมีผูใชงานบางสวนยังไม
เขาใจวิธีการลงขอมูลตามแบบรายงาน RAH06 ดังนั้น ทางสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
โดย กลุมขาวกรองและตอบโตภาวะฉุกเฉิน และศูนยพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ 
จึงไดจัดทํา คูมือการบันทึกแบบรายงานสถานการณโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2557) เพ่ือชวยอธิบายวิธีการลงขอมูลตาม
แบบรายงานดังกลาวอยางละเอียด และทําใหผูใชงานสามารถลงขอมูลไดอยางถูกตองตอไป 

สุดทายนี้ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม มีความยินดีท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงใหระบบมีความสมบูรณและเหมาะสมมากยิ่งข้ึนตอไป 
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สารบัญ หนา 

คํานํา 2 

1. การบันทึกแบบรายงานสถานการณโรคและส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบรายงาน RAH06) 
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- คําจํากัดความแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล  (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557) 

- แบบรายงานแบบรายงานสถานการณโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที

ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบรายงาน RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557) 
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- วิธีการบันทึกขอมูลแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล  (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557) 

12 
 
 

2. ภาคผนวก 17 

- ภาคผนวก 1 การจัดกลุมแผนกสําหรับบันทึกขอมูลสวนท่ี 2 ขอมูลดานสิ่งคุกคามสุขภาพจาก

การทํางาน ในแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร 

ท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล(แบบรายงาน RAH06) ในระบบออนไลน 

17 
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การบันทึกแบบรายงานแบบรายงานสถานการณโรค และส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร 

ท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบรายงาน RAH06) 

แบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาล หรือแบบ RAH06 เปนแบบรวบรวมขอมูลโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพของบุคลากรใน

สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลท่ีดําเนินงานโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน

โรงพยาบาล เพ่ือรวบรวมขอมูลสถานการณในภาพรวมระดับประเทศ คาดการณแนวโนมปญหาโรคและการ

บาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล  ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการ

พัฒนาการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในสถานพยาบาล   

 แบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาล ใชสอบถามสถานพยาบาลท่ีผานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย และ

สถานพยาบาลท่ีดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล สําหรับโรงพยาบาล

ศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน ในรอบปปฏิทินท่ีผานมา เชน ปงบประมาณ 2557 ใหใชขอมูล

เดือนมกราคมถึงธันวาคมของป 2556 

 แบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

สถานพยาบาล ประกอบดวยขอมูล 3 สวนท่ีสําคัญ  ไดแก   

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล  

จะเปนสวนของการกรอกขอมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล เชน ชื่อโรงพยาบาล สังกัดของ

สถานพยาบาล/โรงพยาบาล จํานวนเตียง จํานวนบุคลากร เปนตน 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร  

เปนสวนท่ีระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ ท่ีประเมินความเสี่ยงแลว มีระดับความเสี่ยงปานกลางข้ึนไป 

(คะแนน 3-4 ) หรือมีผลการตรวจประเมินดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรเกินคามาตรฐาน 

  สวนท่ี 3 ขอมูลดานสภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล  

  ในสวนนี้จะเปนการบันทึกการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล ท้ังการตรวจสุขภาพ

ท่ัวไป การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง โรคหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน     

 

คําจํากัดความแบบรายงานสถานการณโรค และส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ในสถานพยาบาล  (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557) 

 สถานพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานท่ีท่ีจัดไวเพ่ือการรักษาผูปวย 

 สถานพยาบาลสังกัดกรมอ่ืนๆ ในกระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง โรงพยาบาลท่ีสังกัดกรมวิชาการ

ตางๆ ในกระทรวงสาธารณสุข นอกเหนือจากสํานักงานปลัดสาธารณสุข เชน กรมควบคุมโรค กรมการแพทย 

 ส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางาน   หมายถึง   สิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีอาจ

สงผลใหผูปฏิบัติงานเกิดโรคและภัยสุขภาพจากการทํางานนั้นได  ซ่ึงสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานแบง

ออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก สิ่งคุกคามทางกายภาพ  เคมี  ชีวภาพ  การยศาสตร  จิตวิทยาสังคม  สภาพ

การทํางานท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ  คุณภาพอากาศ   
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 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางกายภาพ (Physical health hazards)  หมายถึง สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมี

ความรอน ความเย็น เสียงดัง ความสั่นสะเทือน แสงสวาง ความกดบรรยากาศสูง อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย

อยาง ซ่ึงมีผลกระทบตอสุขภาพคนทํางาน 

 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ (Biological health hazards)  หมายถึง สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมี

เชื้อจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย รา ไวรัส ปาราสิต เปนตน ซ่ึงเชื้อจุลินทรียเหลานี้สวนหนึ่งอาจแพรมาจากผูปวย

ดวยโรคติดเชื้อท่ีมารับการรักษาพยาบาล และเกิดการแพรเชื้อสูผูปฏิบัติงานได 

 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางเคมี  (Chemical health hazards)   หมายถึง สิ่งแวดลอมการทํางานท่ีมีการ

ใชสารเคมีในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการทํางาน และมีโอกาสเกิดผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน 

 ส่ิงคุกคามทางการยศาสตร  (Ergonomics)  หมายถึง  สิ่งคุกคามสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากทาทางการ

ทํางานท่ีผิดปกติ หรือฝนธรรมชาติ การทํางานซํ้าซาก การทํางานท่ีกลามเนื้อออกแรงมากเกินความสามารถใน

การรับน้ําหนัก การนั่ง หรือยืนทํางานท่ีสถานีงานออกแบบไมเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน การใชเครื่องมือท่ี

ออกแบบไมดี การยกเคลื่อนยายของอยางไมถูกตอง ผลจากการทํางานในลักษณะดังกลาวเปนระยะเวลานาน 

กอใหเกิดความไมสบาย การบาดเจ็บและเจ็บปวยได 

 ส่ิงคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial health hazards)  หมายถึง สิ่งแวดลอมการ

ทํางานท่ีมีหลายปจจัยรวมกัน ไดแก สิ่งแวดลอมท่ีเปนตัววัตถุตัวงาน (ท้ังปริมาณและคุณภาพ) สภาพการ

บริหารภายในองคกร ความรูความสามารถของบุคคลากร ความตองการพ้ืนฐาน วัฒนธรรม ความเชื่อ 

พฤติกรรม ตลอดจนสภาพแวดลอมนอกงานท่ีทําใหเกิดการรับรูและประสบการณ สิ่งเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนไหวตลอดเวลา ยังผลทําใหเกิดผลงาน(Work performance) ความพึงพอใจในงาน (Job satistaction) 

สุขภาพทางกายและจิต ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยขางตน การตอบโตความตองการตาง ๆ ท่ีไมจําเพาะ

เจาะจงตอรางกายเรียกวา ความเครียด ระดับของความเครียดของแตละบุคคลจะแตกตางกันข้ึนกับ 

ความสามารถของคนท่ีจะปรับรางกายและจิตใจอยูในสภาพสมดุลเพียงใด  โดยท่ัวไปหากมีความเครียดมาก 

จะมีผลกระทบทําใหเกิดความรุนแรงตามมา 

 การตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียง  หมายถึง การตรวจสุขภาพในกลุมท่ีปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายมีสิ่ง

คุกคามสุขภาพจากการทํางาน ในการตรวจตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละกลุมเสี่ยงวามี

อะไรบาง  และมีผลกระทบตอการทํางานของรางกายอยางไร  จําเปนตองมีการตรวจพิเศษเฉพาะระบบนั้นๆ 

อยางสมํ่าเสมอ  ท้ังนี้เพ่ือการคนหาโรคจากการทํางาน ซ่ึงการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงนั้นตองอาศัยการ

ตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ  เชน การตรวจสมรรถภาพปอด  การตรวจสมรรถภาพการไดยิน  การตรวจ

สมรรถภาพการมองเห็น  และการตรวจทางหองปฏิบัติการโดยตรวจจากตัวอยางปสสาวะ  เลือด  ของ

ผูปฏิบัติงาน 

 โรคหรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย    หมายถึง โรคท่ีเกิดจากการ

ทํางานและไดรับการวินิจฉัยจากแพทย หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางาน เชนการเกิดเข็มท่ิมตําจากการ

ทํางาน 
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แบบ   RAH 06  
แบบรายงานสถานการณโรค และส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 

ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557) 

เลขท่ีแบบรายงาน 
........................ 

วัตถุประสงค 
เ พ่ือนําขอมูลท่ีไดไปจัดทําสถานการณโรคและสิ่ ง คุกคามสุขภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน              

ในสถานพยาบาลพยาบาลในภาพรวมระดับประเทศ คาดการณแนวโนมปญหาโรคและการบาดเจ็บจากการ
ทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล  ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการดําเนินงาน
ประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในสถานพยาบาล 
คําช้ีแจง 

1. สอบถามสถานพยาบาลท่ีผานเกณฑการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรสถานพยาบาล 
ระดับ 1 - 5  , ระดับ 5 ตอเนื่อง และสถานพยาบาลท่ีผานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการ 
อาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไปและชุมชน 

2. สอบถามขอมูลท่ีสถานพยาบาลดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
สถานพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีผานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับ
โรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไปและชุมชนรอบปปฏิทินท่ีผานมา เชน  ปงบประมาณ 2557  ใหใชขอมูล 
ของเดือนมกราคมถึง ธันวาคม ป 2556 

กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงใน   หรือเติมขอความลงในชองวาง 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของสถานพยาบาล 
1.ชื่อสถานพยาบาล……………………………….............……..จังหวัด....................................................... 
2. สังกัดของสถานพยาบาล 
     2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          
  2.1.1 รพศ.    2.1.2 รพท.      2.1.3 รพช.                    
 2.2  กรมอ่ืนๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ระบุ.................................................................................. 
 2.3 นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ....................................................................................... 
     2.4 เอกชน 
3. จํานวนเตียง................................เตียง 
4 ผานเกณฑการประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลระดับ  ...........…ปงบประมาณ……............................… 

4.1 หรือกําลังขอประเมินระดับ.................................... …..ปงบประมาณ........................................... 
5. สถานพยาบาลผานการรับรองตามมาตรฐานอ่ืน ๆ อีกหรือไม  
   1. มี  โปรดระบุ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
              1.1  HA 1.2 HPH   1.3  ISO…….1.4  มอก. ........ 1.5 อ่ืน ๆ ระบุ........................... 
       2.ไมมี   
6. จํานวนบุคลากรท้ังหมดในสถานพยาบาล……………………..ราย   แยกเปน 

อายุ ชาย (ราย) หญิง (ราย) รวม (ราย) 
1.  ≤24 ป    
2.  25-34 ป    
3.  35-44 ป    
4.  45 ปข้ึนไป    

รวม    
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  6.1  จํานวนบุคลากรท่ีเปนขาราชการและลูกจางประจํา  .......................ราย 
  6.2 จํานวนบุคลากรท่ีเปนพนักงานของรัฐและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   .................ราย 
  6.3 จํานวนบุคลากรท่ีทํางานในสถานพยาบาลแตไมไดเปนบุคลากรท่ีสังกัดสถานพยาบาล  
        (Subcontract / Outsource) จํานวน.................ราย 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 
โปรดระบุสิ่งคุกคามสุขภาพท่ีประเมินความเสี่ยงแลวมีระดับความเสี่ยง ปานกลาง (คะแนน 3-4 ) ข้ึนไป หรือ 
มีผลการตรวจประเมินดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรเกินคามาตรฐาน 

ส่ิงคุกคาม แผนกท่ีมีความเส่ียง จํานวนบุคลากรท่ีมี
ความเส่ียง (ราย) 

1.ทางกายภาพ    
- แสงสวาง   
- เสียงดัง   
- ความรอน (ดัชนี WBGT)   
 -รังสี   
- อ่ืน ๆ (ระบุ)....... 
 

  

2.ทางเคมี  
   - ปรอท  

  

   - ตะก่ัว   
     - ไนตรัสออกไซด   
     - เอธิลีนออกไซด   
     - ฟอรมัลดีไฮด   
     - โทลูอีน   
     - สไตรีน   
     - ฝุนฝาย   
     - ฝุนแปงจากถุงมือ   
    -  ยาเคมีบําบัด   
     - อ่ืน ๆ   (ระบุ)................... 
      ........................................ 

 
 

 

3.ทางชีวภาพ 
- เชื้อแบคทีเรีย เชน วัณโรค 

  

- เชื้อรา   
- เชื้อโรคจากสัตวสูคน เชน  
   แอนแทรกซ 

  

- สัตวมีพิษ  แมลงกอโรค   

- อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………   
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ส่ิงคุกคาม แผนกท่ีมีความเส่ียง จํานวนบุคลากรท่ีมี
ความเส่ียง (ราย) 

4.ทางการยศาสตร   
- ทาทางการทํางานท่ีฝน   
 ธรรมชาติ เชน ยกของหนัก  
 การเข็น ลาก เอ้ียว เอ้ือม  ฯลฯ    

  

-การทํางานท่ีใชระยะเวลานาน 
 เชน นั่งหรือยืนทํางานติดตอกัน 
เกิน 2 ชั่วโมงโดยไมไดพัก 

  

- การทํางานกับหนาจอคอมพิว 
  เตอรติดตอกันเกิน 2 ชั่วโมงโดย 
  ไมไดพัก 

  

- อ่ืน ๆ (ระบุ) 
……………………………………………….. 

  

5.ทางจิตวิทยาสังคม 
 -ความเครียดจากการทํางาน 

  

 -ความรุนแรงจากการทํางาน (จาก
ผูปวย/ญาต/ิเจาหนาท่ี ฯลฯ ) 

  

6.สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย
อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน   

 
 

 

7.คุณภาพอากาศ  เชน อากาศ
รอนหรือเย็นเกินไป  อับชื้น กลิ่นฉุน
ของสารเคมี  มีเชื้อราตามพ้ืนผิว 
หรือมีคาพารามิเตอรของคุณภาพ
อากาศเกินคามาตรฐาน  เชน CO2 
เกินคามาตรฐาน ฯลฯ   

  

8.ส่ิงคุกคามดานอ่ืน ๆ 
(ระบุ).......................................... 

  

 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานสภาวะสุขภาพของบุคลากรในสถานพยาบาล 
ก. ขอมูลดานการตรวจสุขภาพท่ัวไป ราย 
1.จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  
2.จํานวนบุคลากรท่ีมี BMI >22.9 kg/m2 
หมายเหตุ: ถาใชมาตรฐานอ่ืนใหระบุวาสถานพยาบาลนี้กําหนดคา BMI ข้ันสูงไมเกิน …......……… kg/m2      

 

3. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจไตรกลีเซอไรด  
3.1 จํานวนบุคลากรท่ีมีภาวะไขมันกลุมไตรกลีเซอไรด ในเลือดสูงเกินคามาตรฐานท่ีสถานพยาบาล
กําหนด        

 

4 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจไขมันกลุมโคเลสเตอรอล  
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4.1 จํานวนบุคลากรท่ีมีภาวะไขมันกลุมโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินคามาตรฐานท่ีสถานพยาบาล
กําหนด           

ราย 

5.จํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน (รายใหม )  
6. จํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง (รายใหม)  
7. จํานวนบุคลากรท่ีเปนมะเร็งของทุกอวัยวะ (รายใหม)       
                                                      (รายเกาสะสม)  
8. จํานวนบุคลากรท่ีมีภาวะโลหิตจาง (รายใหม)  
(พิจารณาคา Hemoglobin และ Hematocrit ต่ํากวาเกณฑท่ีสถานพยาบาลกําหนด)  

 

9. โรคอ่ืนๆ ท่ีไมไดเกิดจากการทํางาน ระบุ..................................... 
 

 

ข. ขอมูลดานการตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียง ราย 
1. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน  
2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพการไดยิน  
    2.1 ผลการตรวจปกติ  
    2.2 ผลการตรวจการไดยินท่ีตองเฝาระวัง  
    2.3 ผลการตรวจมีการสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง  
3.จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพปอด  
   3.1 ผลการตรวจปกติ  
   3.2 ผลการตรวจ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท้ังหมด   
     3.2.1 Obstructive pattern     
     3.2.2 Restrictive pattern      
     3.3.3 Mixed pattern            
4.จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  
  4.1 ผลการตรวจปกติ  
  4.2 ผลการตรวจต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเม่ือเทียบกับลักษณะงานท้ังหมด  
     4.2.1 ปญหาในการมองระยะไกล     
     4.2.2 ปญหาในการมองระยะใกล     
     4.2.3 ปญหาทางตาอ่ืน ๆ  .........................            
5. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเอกซเรยปอดเพ่ือเฝาระวังวัณโรคปอด  
    5.1 จํานวนบุคลากรท่ีพบผลเอกซเรยปอดผิดปกติ มีลักษณะท่ีเขาไดกับวัณโรคปอด               
6. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเลือดเพ่ือเฝาระวังโรคเอดส               
    6.1 จํานวนบุคลากรท่ีพบ HIV +                                                
7 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเลือดเพ่ือเฝาระวังโรคตับอักเสบ         
   7.1 จํานวนบุคลากรท่ีพบผลเลือดผิดปกติ                                     
8 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจตะก่ัวในเลือดเพ่ือเฝาระวังโรคพิษตะก่ัว  
   8.1 จํานวนบุคลากรท่ีพบผลตะก่ัวในเลือดเกินมาตรฐาน   
          ( มากกวา 30ug/dl  : เกณฑ ACGIH) 

 

9  จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจปรอทเพ่ือเฝาระวังโรคพิษจากปรอท  
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   9.1 จํานวนบุคลากรท่ีพบผลปรอทในเลือดเกินมาตรฐาน  
         ( มากกวา  35 mg / l  : เกณฑ ACGIH 2013)                                 

ราย 

   9.2 หรือปรอทในปสสาวะ เกินมาตรฐาน  
         (มากกวา 20  ug / g  Cr : เกณฑ ACGIH 2013 )                          

 

ค.  โรคหรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย      ราย 
1. เข็มหรืออุปกรณแหลมคมท่ีใชในการทําหัตถการท่ิมตํา (ราย)               
2.อุบัติเหตุจากรถสงผูปวยทําให 
     2.1 บาดเจ็บ (หยุดงานเกิน 3 วันข้ึนไป)               

 

     2.2  เสียชีวิต  
3. ความผิดปกติของกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน     (รายใหม)                        
                                                                                      (รายเกาสะสม)  
4. การบาดเจ็บจากการทํางานอ่ืนๆ  (นอกเหนือจาก ขอ 1 และ 2 )  
5. โรคผิวหนังจากการทํางาน    (รายใหม)                                                          
                                        (รายเกาสะสม)  
6. ความเครียดจากการทํางาน   (รายใหม)                                                        
                                         (รายเกาสะสม)  
7. วัณโรค  (รายใหม)                     
          (รายเกาสะสม)   
8. ไขหวัดใหญ (รายใหม)    
9. โรคเอดส    (รายใหม)    
                  (รายเกาสะสม)  
10. ตับอักเสบ     (รายใหม)    
                 (รายเกาสะสม)  

11. โรคอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการทํางาน ระบุ..................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

ง. อัตราความรุนแรง / อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ    อัตรา 
1.อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง  
 (หนวย=จํานวนวันท่ีหยุดงานหรอืสูญเสียเน่ืองจากการบาดเจ็บตอหน่ึงลานช่ัวโมงการทํางาน)   
 สูตรการคํานวณ =  (a/b) x 1,000,000    
  a = จํานวนวันท่ีบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงท้ังหมดขององคกรหยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการ
บาดเจ็บ/เจ็บปวยในชวงเวลาท่ีกําหนด 
 b = จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน   

 

2.อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรของบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง 
(หนวย=จํานวนวันท่ีหยุดงานหรือสูญเสียเน่ืองจากการบาดเจ็บตอหน่ึงลานช่ัวโมงการทํางาน)  
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000  
a = จํานวนวันท่ีบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงท้ังหมดขององคกรหยุดงานหรือสูญเสีย
เนื่องจากการบาดเจ็บ/เจ็บปวย ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแบบ RAH06 หนาท่ี 6 
 

b = จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน 

อัตรา 

3. อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ/ เจ็บปวยของบุคลากรท่ีเก่ียวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวย
โดยตรง  
   (หนวย = จํานวนครั้งการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน  
    สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000 
 a = จํานวนครั้งท่ีบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงท้ังหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยเนื่องจาก
การ   ทํางาน ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
  b = จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน 

 

4.อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรท่ีเก่ียวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัส
ผูปวยโดยตรง (หนวย=จํานวนครั้งการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)  
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000 
a = จํานวนครั้งท่ีบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงท้ังหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/ เจ็บปวย 
เนื่องจากการทํางาน ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน 

 

 
คําแนะนํา   1. กรณีรายเกาสะสมใชขอมูลยอนหลัง 3 ป  

2.ขอมูลอัตราความรุนแรง/ อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บรายงานเฉพาะโรงพยาบาลท่ีเขา  
รวมโครงการ Thailand Hospital Indicator Project  

   
 
 

ขอขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ผูใหขอมูล …………………………………………….ตําแหนง……………………………………… 
โทรศัพท ………………………………………………วันท่ี…………./……………../………........ 
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วิธีการบันทึกขอมูลแบบรายงานสถานการณโรค และส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร 

ท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล  (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557) 

 

รายการ วิธีการบันทึก 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  
1. ชื่อสถานพยาบาล  จังหวัด 
 

ใหบันทึกชื่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และ
จังหวัดท่ีตั้ง 

2. สังกัดของสถานพยาบาล ใหบันทึกสังกัดของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกรมอ่ืนๆ 
หรืออยูนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข     

3. จํานวนเตียง ใหบันทึกจํานวนเตียงผูปวยของสถานพยาบาล/
โรงพยาบาล ตามท่ีข้ึนทะเบียน 

4. ผานเกณฑการประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาล
ระดับ ปงบประมาณ 

ใหบันทึกระดับการผานเกณฑการประเมินความเสี่ยง  
และปงบประมาณท่ีผาน 

5. สถานพยาบาลผานการรับรองตามมาตรฐานอ่ืน ๆ 
อีกหรือไม 

ใหบันทึกการผานการรับรองตามมาตรฐานอ่ืนๆ เชน 
HA, HNQA ฯลฯ 

6. จํานวนบุคลากรท้ังหมดในสถานพยาบาล ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท้ังหมด โดยแยกเพศชาย
หญิงตามกลุมอายุท่ีกําหนด  และแยกจํานวนบุคลากร
ท่ีเปนขาราชการและลูกจางประจํา  จํานวนบุคลากร
ท่ี เปนพนักงานของรั ฐและพนักงานกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข    จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ท่ี ทํ า ง า น ใ น
สถานพยาบาลแต ไ ม ไ ด เ ป นบุ คล ากร ท่ี สั ง กั ด
สถานพยาบาล (Subcontract / Outsource) 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานส่ิงคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางาน 

 

1. สิ่งคุกคามทางกายภาพ แผนกท่ีมีความเสี่ยง 
จํานวนบุคลากรท่ีมีความเสี่ยง  
 
 

ใหบันทึกสิ่งคุกคามสุขภาพท่ีประเมินความเสี่ยงแลวมี
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง (คะแนน 3-4 ) ข้ึนไป 
ห รื อ  มี ผ ล ก า รต ร ว จ ปร ะ เ มิ นด ว ย เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตรเกินคามาตรฐาน ทางกายภาพ (แสง 
เสียง ความรอน รังสี)  แผนกท่ีมีความเสี่ยง จํานวน
บุคลากรท่ีมีความเสี่ยง  

2. สิ่งคุกคามทางเคมี แผนกท่ีมีความเสี่ยง จํานวน
บุคลากรท่ีมีความเสี่ยง  

วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1 

3. สิ่งคุกคามทางชีวภาพ แผนกท่ีมีความเสี่ยง 
จํานวนบุคลากรท่ีมีความเสี่ยง  

วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1 

4. สิ่งคุกคามทางการยศาสตร แผนกท่ีมีความเสี่ยง 
จํานวนบุคลากรท่ีมีความเสี่ยง  

วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1 
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รายการ วิธีการบันทึก 
5. สิ่งคุกคามทางจิตวิทยาสังคม แผนกท่ีมีความเสี่ยง 
จํานวนบุคลากรท่ีมีความเสี่ยง  

วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1 

6. สิ่งคุกคามทางสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย
อุบัติเหตุจากการทํางาน แผนกท่ีมีความเสี่ยง จํานวน
บุคลากรท่ีมีความเสี่ยง  

วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1 

7. สิ่งคุกคามทางคุณภาพอากาศในอาคาร แผนกท่ีมี
ความเสี่ยง จํานวนบุคลากรท่ีมีความเสี่ยง  

วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานสภาวะสุขภาพของบุคลากรใน
สถานพยาบาล 

 

ก. ขอมูลดานการตรวจสุขภาพท่ัวไป 
1. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 

 
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป 

2. จํานวนบุคลากรท่ีมี BMI >22.9 kg/m2 ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีตรวจสุขภาพประจําปและ
มี BMI >22.9 kg/m2 

3. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจไตรกลีเซอไรด ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจไตรกลีเซอ
ไรด   และจํานวนบุคลากรท่ีมีภาวะไขมันกลุมไตรกลี
เซอไรด ในเลือดสูงเกินคามาตรฐานท่ีสถานพยาบาล
กําหนด        

4. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจไขมันกลุม
โคเลสเตอรอล 
 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจไขมันกลุม
โคเลสเตอรอล  และจํานวนบุคลากรท่ีมีภาวะไขมัน
กลุมโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินคามาตรฐานท่ี
สถานพยาบาลกําหนด           

5. จํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน (รายใหม 
รายเกาสะสม )                                   
 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน 
(รายใหม และรายเกาสะสม)                                              
 

6. จํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง 
(รายใหม) 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคความดันโลหิต
สูง (รายใหม) 

7. จํานวนบุคลากรท่ีเปนมะเร็งของทุกอวัยวะ (ราย
ใหม รายเกาสะสม)      

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีเปนมะเร็งของทุกอวัยวะ 
(รายใหม และรายเกาสะสม)   

8. จํานวนบุคลากรท่ีมีภาวะโลหิตจาง (รายใหม)  
 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีมีภาวะโลหิตจาง (ราย
ใหม)  (พิจารณาคา Hemoglobin และ Hematocrit 
ต่ํากวาเกณฑท่ีสถานพยาบาลกําหนด)  

9. โรคอ่ืนๆ ท่ีไมไดเกิดจากการทํางาน  ใหบันทึกโรคอ่ืนๆ ท่ีไมไดเกิดจากการทํางาน  
ข. ขอมูลดานการตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียง  
1. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ยงจากการทํางาน 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 
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รายการ วิธีการบันทึก 
2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพการ 
ไดยิน 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพ
การไดยินและผลการตรวจ 

3. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพปอด ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพ
ปอดและผลการตรวจ 

4. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นและผลการตรวจ 

5. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเอกซเรยปอดเพ่ือ
เฝาระวังวัณโรคปอด 
 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเอกซเรย
ปอดเพ่ือเฝาระวังวัณโรคปอด และจํานวนบุคลากรท่ี
พบผลเอกซเรยปอดผิดปกติ มีลักษณะท่ีเขาไดกับวัณ
โรคปอด              

6. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเลือดเพ่ือเฝาระวัง
โรคเอดส            

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเลือดเพ่ือ
เฝาระวังโรคเอดส   และจํานวนบุคลากรท่ีพบ HIV +                                        

7. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเลือดเพ่ือเฝาระวัง
โรคตับอักเสบ        
    

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจเลือดเพ่ือ
เฝาระวังโรคตับอักเสบ   และจํานวนบุคลากรท่ีพบผล
เลือดผิดปกติ                                    

8. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจตะก่ัวในเลือดเพ่ือ
เฝาระวังโรคพิษตะก่ัว 
 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจตะก่ัวใน
เลือดเพ่ือเฝาระวังโรคพิษตะก่ัว  และจํานวนบุคลากร
ท่ีพบผลตะก่ัวในเลือดเกินมาตรฐาน  ( มากกวา 
30ug/dl  : เกณฑ ACGIH) 

9. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจปรอทเพ่ือเฝา
ระวังโรคพิษจากปรอท 
  

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการตรวจปรอทเพ่ือ
เฝาระวังโรคพิษจากปรอท  และจํานวนบุคลากรท่ีพบ
ผลปรอทในเลือดเกินมาตรฐาน ( มากกวา 35 mg / l  
: เกณฑ ACGIH 2013)   หรือปรอทในปสสาวะ เกิน
มาตรฐาน (มากกวา 20  ug / g  Cr : เกณฑ ACGIH 
2013 )                          

ค.  โรคหรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานท่ีไดรับ
การวินิจฉัยจากแพทยท่ีเกิดกับบุคลากร      

 

1. เข็มหรืออุปกรณแหลมคมท่ีใชในการทําหัตถการ
ท่ิมตํา  

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีเกิดเหตุเข็มหรืออุปกรณ
แหลมคมท่ีใชในการทําหัตถการท่ิมตํา (ราย)              

2. อุบัติเหตุจากรถสงผูปวย 
 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีเกิดอุบัติเหตุจากรถสง
ผูปวย ทําใหบาดเจ็บ (หยุดงานเกิน 3 วันข้ึนไป)   
หรือเสียชีวิต 

3. ความผิดปกติของกระดูกและกลามเนื้อจากการ
ทํางาน   

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีมีความผิดปกติของกระดูก
และกลามเนื้อจากการทํางาน    
(รายใหม และรายเกาสะสม)                                                                                            

4. การบาดเจ็บจากการทํางานอ่ืนๆ   
 

ใหบันทึกจํานวนการบาดเจ็บจากการทํางานอ่ืนๆ  
(นอกเหนือจาก ขอ 1 และ 2 ) 
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รายการ วิธีการบันทึก 
5. โรคผิวหนังจากการทํางาน    ใหบันทึกจํานวนบุคลากรโรคผิวหนังจากการทํางาน    

(รายใหม และรายเกาสะสม)   
6. ความเครียดจากการทํางาน    ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีเปนโรคเครียดจากการ

ทํางาน   (รายใหมและรายเกาสะสม)     
7. วัณโรค   ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนวัณโรค   

(รายใหมและรายเกาสะสม)          
8. ไขหวัดใหญ  
 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนไขหวัดใหญ  
(รายใหม)   

9. โรคเอดส     จํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคเอดส     
(รายใหมและรายเกาสะสม)   

10. ตับอักเสบ      ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคตับอักเสบ     
(รายใหมและรายเกาสะสม) 

11. โรคอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการทํางาน ระบุ 
 

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรท่ีปวยเปนโรคอ่ืนๆ ท่ีเกิด
จากการทํางาน  

ง. อัตราความรุนแรง / อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บ  (สําหรับโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการ 
HA Thailand Hospital Indicator Project) 

 

1. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของ
บุคลากรของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง  
 

คํานวณคาดังนี้   
สูตรการคํานวณ =  (a/b) x 1,000,000    
  a = จํานวนวันท่ีบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง
ท้ังหมดขององคกรหยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการ
บาดเจ็บ/เจ็บปวยในชวงเวลาท่ีกําหนด 
 b = จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของบุคลากร
กลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน   
(หนวย=จํานวนวันท่ีหยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจาก
การบาดเจ็บตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)   

2. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของ
บุคลากรของบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง  
 

คํานวณคาดังนี้   
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000  
a = จํานวนวันท่ีบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวย
โดยตรงท้ังหมดขององคกรหยุดงานหรือสูญเสีย
เนื่องจากการบาดเจ็บ/เจ็บปวย ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของบุคลากร
กลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน 
(หนวย=จํานวนวันท่ีหยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจาก
การบาดเจ็บตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)  
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รายการ วิธีการบันทึก 
3. อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ/ เจ็บปวยของบุคลากรท่ี
เก่ียวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวย
โดยตรง  
 

คํานวณคาดังนี้  
 สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000 
 a = จํานวนครั้งท่ีบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง
ท้ังหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยเนื่องจาก
การ   ทํางาน ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
  b = จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของบุคลากร
กลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน   
(หนวย = จํานวนครั้งการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของ
บุคลากรตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน  

4. อัตราความถ่ีการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรท่ี
เก่ียวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัส
ผูปวยโดยตรง  
 

คํานวณคาดังนี้   
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000 
a = จํานวนครั้งท่ีบุคลากรกลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวย
โดยตรงท้ังหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/ เจ็บปวย 
เนื่องจากการทํางาน ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของบุคลากร
กลุมท่ีไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน 
(หนวย=จํานวนครั้งการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของ
บุคลากรตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)  
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ภาคผนวกที่ 1 

การจัดกลุมแผนกสําหรับบันทึกขอมูลสวนท่ี 2 ขอมูลดานส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางาน  

ในแบบรายงานสถานการณโรค และส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร 

ท่ีปฏิบัติงานในสถานพยาบาล(แบบรายงาน RAH06) ในระบบออนไลน 

ลําดับ แผนก /งาน คําอธิบาย 
1 หนวยจายกลาง งานท่ีใหบริการอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย

ปราศจากเชื้อแบบครบวงจรดวยข้ันตอน การรับสง 
การลางทําความสะอาด จัดเตรียมและบรรจุการทํา
ใหปราศจากเชื้อ การจําหนายกับหนวยงานใน
สถานพยาบาล/โรงพยาบาล 

2 งานซักรีด, ตัดเย็บ, ซอมเสื้อผา งานท่ีใหบริการการซักรีดเสื้อผาผูปวย, ตัดเย็บ, ซอม
เสื้อผา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

3 หนวยโภชนาการ, หองครัว, โรงอาหาร งานทีมีการเตรียม ปรุงอาหารใหกับผูปวย และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 

4 หองหมอไอน้ํา งานท่ีมีหมอไอน้ํา  มีการทํางานกับหมอไอน้ํา  

5 ทันตกรรม   งานท่ีมีการใหบริการตรวจ รักษาฟน และกิจกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการทําฟน 

6 เอ็กซเรย, รังสีวิทยา งานใหบริการเอ็กซเรย   ถายภาพรังสีในการตรวจ
วินิจฉัยรักษา 

7 หองผาตัด, วิสัญญี งานใหบริการผาตัดรักษาผูปวย  การใชยาสลบใน
การผาตัด 

8 ซอมบํารุง, งานชางตางๆ  งานชางซอมบํารุงรักษาตาง ๆ  เชน ชางไม  ชาง
ไฟฟา  ชางประปา ฯลฯ   

9 หองเคมีบําบัด งานเคมีบัด  งานใหยาเคมีบําบัดแกผูปวย 

10 หองผูปวยวิกฤต  หองไอซียู งานผูปวยหนักตาง ๆ  ผูปวยไอซียู ผูปวยวิกฤต   
11 ผูปวยนอกและแผนกตางๆ ท่ีมีการบริการผูปวยนอก  แผนกผูปวยนอกมีการใหบริการผูปวยไมนอนพัก

รักษาคางคืน  ครอบคลุมแผนกตางๆ เชน แผนกโรค
ผิวหนัง อายุรกรรม จักษุ  โสต สอ นาสิก    โรค
ปอด โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ 

12 ผูปวยใน, หอผูปวยในตางๆท่ีมีการใหบริการผูปวย
พักรักษา 

แผนกผูปวยในท่ีมีผูปวยนอนพักรักษาคางคืน 
ครอบคลุมแผนกตางๆ เชน แผนกสูตินารีเวชกรรม 
หองคลอด กุมารเวชกรรม อายุรกรรม จักษุ โสต สอ 
นาสิก ศัลยกรรม ออรโธปดิกส จิตเวช ฯลฯ 
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ลําดับ แผนก /งาน คําอธิบาย 
13 กายอุปกรณ ,งานซอมอุปกรณทางการแพทยและ

งานอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
งานกายอุปกรณ งานตรวจวัดขนาด ออกแบบ 
ประดิษฐ ผลิต ดัดแปลง แกไข ซอมแซม อุปกรณ
ตางๆท่ีใชกับรางกายใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย 
เพ่ือชวยเหลือการเคลื่อนไหว  และการซอมอุปกรณ
ทางการแพทย 

14 งานหองปฏิบัติการ, เทคนิคการแพทย    งานตรวจวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ งาน
เทคนิคการแพทย   

15 นิติเวช, หองเก็บศพ, หองดับจิต งานชันสูตรพลิกศพ  เก็บรักษาศพผูปวย  
16 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานรักษาผูปวยอุบัติเหตุ  หองฉุกเฉิน 
17 ไตเทียม งานรักษาผูปวยโรคเก่ียวกับไต  งานไตเทียม 
18 หองบัตร, เวชระเบียน, สถิติ งานหองบัตร  หองเก็บเอกสาร ขอมูลทะเบียน

ประวัติการรักษาของผูปวย 
19 เภสัชกรรม, เวชภัณฑ, คลังยา, จายยา งานเภสัชกรรม การปรุงยา เตรียมยา จายยา เก็บ

รักษายาและเวชภัณฑ   
20 พยาธิวิทยาคลินิก ,พยาธิวิทยากายวิภาค งานพยาธิวิทยาคลินิก  พยาธิวิทยากายวิภาค งาน

ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติตาง ๆ 
21 กายภาพ, เวชกรรมฟนฟู, แพทยแผนไทย, แพทย

ทางเลือก 
งานกายภาพบําบัด  งานรักษาฟนฟูผูปวยดวยวิธีตาง 
ๆ  งานแพทยแผนไทย การรักษาโดยวิธีแพทย
ทางเลือก 

22 ยานยนต, ยานพาหนะ, รักษาความปลอดภัย , ยาม,
งานสวน, งานสถานท่ี , ระบบบําบัดน้ําเสีย 

งานยานยนต ยานพาหนะ  งานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานดูแลสถานท่ี ตกแตงสวน     งานระบบ
บําบัดน้ําเสีย   

23 กลุมงานวิชาการตาง ๆ งานกลุม back office ท่ี
เปนลักษณะงานวิชาการ ตาง ๆ 

งานการพยาบาล  สํานักงานแพทย งานเวชกรรม
สังคม  งานอาชีวเวชกรรม  งานพัฒนาชุมชน งาน
สุขศึกษา  งานเวชศาสตรครอบครัว งานสงเสริม
สุขภาพ งานระบาดวิทยา  งานสวัสดิการสังคม  งาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและกลุมงานวิชาการตาง ๆ    

24 กลุมงานบริหาร, งานสํานักงาน, งานท่ีมีลักษณะงาน
ในสนับสนุน , งานกลุม back office ท่ีเปนลักษณะ
งานสนับสนุนตาง ๆ  

งานบริหารครอบคลุมถึง สํานักงานผูอํานวยการ  
ฝายบริหารท่ัวไป  งานธุรการท่ัวไป งานบัญชีการเงิน  
งานการเจาหนาท่ี งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ งาน
ประกันสุขภาพ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งาน
ยุทธศาสตรและแผนงาน งานเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร งานเวชนิทัศน   งานโสตทัศนอุปกรณ 
การตลาด/ลูกคาสัมพันธ หองสมุด  สหกรณ รานคา   
ฯลฯ   

25 งานกลุมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว งานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว 




