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คํานํา
แบบรายงานสถานการณโ รคและสิ่งคุกคามสุข ภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ป ฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลหรือแบบรายงาน RAH06 เปนแบบรายงานที่รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปจัดทําสถานการณโรค
และสิ่งคุกคามสุขภาพของบุ คลากรที่ ปฏิ บัติงานในสถานพยาบาลพยาบาล โดยดูภาพรวมระดับ ประเทศ
คาดการณแนวโนมปญหาโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
สถานพยาบาล
ในปจจุบันสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไดพัฒนาระบบรายงานเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมแบบออนไลน เพื่อเปนชองทางในการรายงานขอมูลเขา
มายังสวนกลาง ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานตางๆ แตปจจุบันยังมีผูใชงานบางสวนยังไม
เขาใจวิธีการลงขอมูลตามแบบรายงาน RAH06 ดังนั้น ทางสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
โดย กลุมขาวกรองและตอบโตภาวะฉุกเฉิน และศูนยพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ
จึงไดจัดทํา คูมือการบันทึกแบบรายงานสถานการณโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ.2557) เพื่อชวยอธิบายวิธีการลงขอมูลตาม
แบบรายงานดังกลาวอยางละเอียด และทําใหผูใชงานสามารถลงขอมูลไดอยางถูกตองตอไป
สุดทายนี้ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม มีความยินดีที่จะรับฟงขอเสนอแนะจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงใหระบบมีความสมบูรณและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอไป
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1. การบันทึกแบบรายงานสถานการณโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบรายงาน RAH06)
- คําจํากัดความแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ 4
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557)
แบบรายงานแบบรายงานสถานการณโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที 6
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบรายงาน RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557)
- วิธีการบันทึกขอมูลแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของ
12
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557)
2. ภาคผนวก

17

- ภาคผนวก 1 การจัดกลุมแผนกสําหรับบันทึกขอมูลสวนที่ 2 ขอมูลดานสิ่งคุกคามสุขภาพจาก 17
การทํางาน ในแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล(แบบรายงาน RAH06) ในระบบออนไลน
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การบันทึกแบบรายงานแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบรายงาน RAH06)
แบบรายงานสถานการณ โ รค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ป ฏิบัติงานใน
สถานพยาบาล หรื อ แบบ RAH06 เป น แบบรวบรวมข อ มู ล โรคและสิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพของบุ ค ลากรใน
สถานพยาบาล หรื อโรงพยาบาลที่ ดํา เนิ นงานโครงการประเมิน ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล เพื่อรวบรวมขอมูลสถานการณในภาพรวมระดับประเทศ คาดการณแนวโนมปญหาโรคและการ
บาดเจ็ บ จากการทํ า งานของบุ คลากรที่ ป ฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการ
พัฒนาการดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในสถานพยาบาล
แบบรายงานสถานการณ โ รค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ป ฏิบัติงานใน
สถานพยาบาล ใช ส อบถามสถานพยาบาลที่ผานการประเมิน มาตรฐานการจัดบริการอาชีว อนามัย และ
สถานพยาบาลที่ดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล สําหรับโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในรอบปปฏิทินที่ผานมา เชน ปงบประมาณ 2557 ใหใชขอมูล
เดือนมกราคมถึงธันวาคมของป 2556
แบบรายงานสถานการณ โ รค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ป ฏิบัติงานใน
สถานพยาบาล ประกอบดวยขอมูล 3 สวนที่สําคัญ ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล
จะเปน สวนของการกรอกขอมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล เชน ชื่อโรงพยาบาล สังกัด ของ
สถานพยาบาล/โรงพยาบาล จํานวนเตียง จํานวนบุคลากร เปนตน
สวนที่ 2 ขอมูลดานสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร
เปนสวนที่ระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ ที่ประเมินความเสี่ยงแลว มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป
(คะแนน 3-4 ) หรือมีผลการตรวจประเมินดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรเกินคามาตรฐาน
สวนที่ 3 ขอมูลดานสภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล
ในสวนนี้จะเปนการบันทึกการตรวจสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล ทั้งการตรวจสุขภาพ
ทั่วไป การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง โรคหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน
คําจํากัดความแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาล (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557)
สถานพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อการรักษาผูปวย
สถานพยาบาลสังกัดกรมอื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลที่สังกัดกรมวิชาการ
ตางๆ ในกระทรวงสาธารณสุข นอกเหนือจากสํานักงานปลัดสาธารณสุข เชน กรมควบคุมโรค กรมการแพทย
สิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน หมายถึง สิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมในการทํางานที่อาจ
สงผลใหผูปฏิบัติงานเกิดโรคและภัยสุขภาพจากการทํางานนั้นได ซึ่งสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานแบง
ออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก สิ่งคุกคามทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ การยศาสตร จิตวิทยาสังคม สภาพ
การทํางานที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ คุณภาพอากาศ
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สิ่งคุกคามสุขภาพทางกายภาพ (Physical health hazards) หมายถึง สิ่งแวดลอมการทํางานที่มี
ความรอน ความเย็น เสียงดัง ความสั่นสะเทือน แสงสวาง ความกดบรรยากาศสูง อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพคนทํางาน
สิ่งคุกคามสุขภาพทางชีวภาพ (Biological health hazards) หมายถึง สิ่งแวดลอมการทํางานที่มี
เชื้อจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย รา ไวรัส ปาราสิต เปนตน ซึ่งเชื้อจุลินทรียเหลานี้สวนหนึ่งอาจแพรมาจากผูปวย
ดวยโรคติดเชื้อที่มารับการรักษาพยาบาล และเกิดการแพรเชื้อสูผูปฏิบัติงานได
สิ่งคุกคามสุขภาพทางเคมี (Chemical health hazards) หมายถึง สิ่งแวดลอมการทํางานที่มีการ
ใชสารเคมีในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทํางาน และมีโอกาสเกิดผลกระทบตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน
สิ่งคุกคามทางการยศาสตร (Ergonomics) หมายถึง สิ่งคุกคามสุขภาพที่เกิดขึ้นจากทาทางการ
ทํางานที่ผิดปกติ หรือฝนธรรมชาติ การทํางานซ้ําซาก การทํางานที่กลามเนื้อออกแรงมากเกินความสามารถใน
การรับน้ําหนัก การนั่ง หรือยืนทํางานที่สถานีงานออกแบบไมเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน การใชเครื่องมือที่
ออกแบบไมดี การยกเคลื่อนยายของอยางไมถูกตอง ผลจากการทํางานในลักษณะดังกลาวเปนระยะเวลานาน
กอใหเกิดความไมสบาย การบาดเจ็บและเจ็บปวยได
สิ่งคุกคามสุขภาพทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial health hazards) หมายถึง สิ่งแวดลอมการ
ทํางานที่มีหลายปจจัยรวมกัน ไดแก สิ่งแวดลอมที่เปนตัววัตถุตัวงาน (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) สภาพการ
บริ ห ารภายในองค กร ความรู ค วามสามารถของบุ ค คลากร ความต องการพื้ น ฐาน วัฒ นธรรม ความเชื่ อ
พฤติกรรม ตลอดจนสภาพแวดลอมนอกงานที่ทําใหเกิดการรับรูและประสบการณ สิ่งเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวตลอดเวลา ยังผลทําใหเกิดผลงาน(Work performance) ความพึงพอใจในงาน (Job satistaction)
สุขภาพทางกายและจิต ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยขางตน การตอบโตความตองการตาง ๆ ที่ไมจําเพาะ
เจาะจงต อ ร า งกายเรี ย กว า ความเครี ย ด ระดั บ ของความเครี ย ดของแต ล ะบุ ค คลจะแตกต า งกั น ขึ้ น กั บ
ความสามารถของคนที่จะปรับรางกายและจิตใจอยูในสภาพสมดุลเพียงใด โดยทั่วไปหากมีความเครียดมาก
จะมีผลกระทบทําใหเกิดความรุนแรงตามมา
การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง หมายถึง การตรวจสุขภาพในกลุมที่ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายมีสิ่ง
คุกคามสุขภาพจากการทํางาน ในการตรวจตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละกลุมเสี่ยงวามี
อะไรบาง และมีผลกระทบตอการทํางานของรางกายอยางไร จําเปนตองมีการตรวจพิเศษเฉพาะระบบนั้นๆ
อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อการคนหาโรคจากการทํางาน ซึ่งการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงนั้นตองอาศัยการ
ตรวจด ว ยเครื่ องมื อพิ เ ศษ เช น การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจสมรรถภาพการไดยิ น การตรวจ
สมรรถภาพการมองเห็ น และการตรวจทางหองปฏิบัติการโดยตรวจจากตัว อยางปส สาวะ เลือด ของ
ผูปฏิบัติงาน
โรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย หมายถึง โรคที่เกิดจากการ
ทํางานและไดรับการวินิจฉัยจากแพทย หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน เชนการเกิดเข็มทิ่มตําจากการ
ทํางาน
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แบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557)

แบบ RAH 06
เลขที่แบบรายงาน
........................

วัตถุประสงค
เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ไ ปจั ด ทํ า สถานการณ โ รคและสิ่ ง คุ ก คามสุ ข ภาพของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในสถานพยาบาลพยาบาลในภาพรวมระดับประเทศ คาดการณแนวโนมปญหาโรคและการบาดเจ็บจากการ
ทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการดําเนินงาน
ประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในสถานพยาบาล
คําชี้แจง
1. สอบถามสถานพยาบาลที่ผานเกณฑการประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรสถานพยาบาล
ระดับ 1 - 5 , ระดับ 5 ตอเนื่อง และสถานพยาบาลที่ผานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยสําหรับโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไปและชุมชน
2. สอบถามขอมูลที่สถานพยาบาลดําเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
สถานพยาบาลและสถานพยาบาลที่ผานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับ
โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไปและชุมชนรอบปปฏิทินที่ผานมา เชน ปงบประมาณ 2557 ใหใชขอมูล
ของเดือนมกราคมถึง ธันวาคม ป 2556
กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมขอความลงในชองวาง
สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของสถานพยาบาล
1.ชื่อสถานพยาบาล……………………………….............……..จังหวัด.......................................................
2. สังกัดของสถานพยาบาล
 2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.1.1 รพศ. 2.1.2 รพท. 2.1.3 รพช.
 2.2 กรมอื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ระบุ..................................................................................
 2.3 นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ.......................................................................................
 2.4 เอกชน
3. จํานวนเตียง................................เตียง
4 ผานเกณฑการประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลระดับ ...........…ปงบประมาณ……............................…
4.1 หรือกําลังขอประเมินระดับ.................................... …..ปงบประมาณ...........................................
5. สถานพยาบาลผานการรับรองตามมาตรฐานอื่น ๆ อีกหรือไม
1. มี โปรดระบุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1.1 HA 1.2 HPH 1.3 ISO…….1.4 มอก. ........ 1.5 อื่น ๆ ระบุ...........................
2.ไมมี
6. จํานวนบุคลากรทั้งหมดในสถานพยาบาล……………………..ราย แยกเปน
อายุ
ชาย (ราย)
หญิง (ราย)
รวม (ราย)
1. ≤24 ป
2. 25-34 ป
3. 35-44 ป
4. 45 ปขึ้นไป
รวม
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6.1 จํานวนบุคลากรที่เปนขาราชการและลูกจางประจํา .......................ราย
6.2 จํานวนบุคลากรที่เปนพนักงานของรัฐและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข .................ราย
6.3 จํานวนบุคลากรที่ทํางานในสถานพยาบาลแตไมไดเปนบุคลากรที่สังกัดสถานพยาบาล
(Subcontract / Outsource) จํานวน.................ราย
สวนที่ 2 ขอมูลดานสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
โปรดระบุสิ่งคุกคามสุขภาพที่ประเมินความเสี่ยงแลวมีระดับความเสี่ยง ปานกลาง (คะแนน 3-4 ) ขึ้นไป หรือ
มีผลการตรวจประเมินดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรเกินคามาตรฐาน
สิ่งคุกคาม
แผนกที่มีความเสี่ยง
จํานวนบุคลากรที่มี
ความเสี่ยง (ราย)
1.ทางกายภาพ
- แสงสวาง
- เสียงดัง
- ความรอน (ดัชนี WBGT)
-รังสี
- อื่น ๆ (ระบุ).......
2.ทางเคมี
- ปรอท
- ตะกั่ว
- ไนตรัสออกไซด
- เอธิลีนออกไซด
- ฟอรมัลดีไฮด
- โทลูอีน
- สไตรีน
- ฝุนฝาย
- ฝุนแปงจากถุงมือ
- ยาเคมีบําบัด
- อื่น ๆ (ระบุ)...................
........................................
3.ทางชีวภาพ
- เชื้อแบคทีเรีย เชน วัณโรค
- เชื้อรา
- เชื้อโรคจากสัตวสูคน เชน
แอนแทรกซ
- สัตวมีพิษ แมลงกอโรค
- อื่นๆ (ระบุ)…………………………
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สิ่งคุกคาม
4.ทางการยศาสตร
- ทาทางการทํางานที่ฝน
ธรรมชาติ เชน ยกของหนัก
การเข็น ลาก เอี้ยว เอื้อม ฯลฯ
-การทํางานที่ใชระยะเวลานาน
เชน นั่งหรือยืนทํางานติดตอกัน
เกิน 2 ชั่วโมงโดยไมไดพัก
- การทํางานกับหนาจอคอมพิว
เตอรติดตอกันเกิน 2 ชั่วโมงโดย
ไมไดพัก
- อื่น ๆ (ระบุ)
………………………………………………..
5.ทางจิตวิทยาสังคม
-ความเครียดจากการทํางาน
-ความรุนแรงจากการทํางาน (จาก
ผูปวย/ญาติ/เจาหนาที่ ฯลฯ )
6.สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน
7.คุณภาพอากาศ เชน อากาศ
รอนหรือเย็นเกินไป อับชื้น กลิ่นฉุน
ของสารเคมี มีเชื้อราตามพื้นผิว
หรือมีคาพารามิเตอรของคุณภาพ
อากาศเกินคามาตรฐาน เชน CO2
เกินคามาตรฐาน ฯลฯ
8.สิ่งคุกคามดานอื่น ๆ
(ระบุ)..........................................

แผนกที่มีความเสี่ยง

จํานวนบุคลากรที่มี
ความเสี่ยง (ราย)

สวนที่ 3 ขอมูลดานสภาวะสุขภาพของบุคลากรในสถานพยาบาล
ก. ขอมูลดานการตรวจสุขภาพทั่วไป
ราย
1.จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
2.จํานวนบุคลากรที่มี BMI >22.9 kg/m2
หมายเหตุ: ถาใชมาตรฐานอื่นใหระบุวาสถานพยาบาลนี้กําหนดคา BMI ขั้นสูงไมเกิน …......……… kg/m2
3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจไตรกลีเซอไรด
3.1 จํานวนบุคลากรที่มีภาวะไขมันกลุมไตรกลีเซอไรด ในเลือดสูงเกินคามาตรฐานที่สถานพยาบาล
กําหนด
4 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจไขมันกลุมโคเลสเตอรอล
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4.1 จํานวนบุคลากรที่มีภาวะไขมันกลุมโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินคามาตรฐานที่สถานพยาบาล
กําหนด
5.จํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคเบาหวาน (รายใหม )
6. จํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง (รายใหม)
7. จํานวนบุคลากรที่เปนมะเร็งของทุกอวัยวะ (รายใหม)
(รายเกาสะสม)
8. จํานวนบุคลากรที่มีภาวะโลหิตจาง (รายใหม)
(พิจารณาคา Hemoglobin และ Hematocrit ต่ํากวาเกณฑทสี่ ถานพยาบาลกําหนด)
9. โรคอื่นๆ ที่ไมไดเกิดจากการทํางาน ระบุ.....................................

ราย

ข. ขอมูลดานการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพการไดยิน
2.1 ผลการตรวจปกติ
2.2 ผลการตรวจการไดยินที่ตองเฝาระวัง
2.3 ผลการตรวจมีการสูญเสียการไดยินจากเสียงดัง
3.จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพปอด
3.1 ผลการตรวจปกติ
3.2 ผลการตรวจ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานทั้งหมด
3.2.1 Obstructive pattern
3.2.2 Restrictive pattern
3.3.3 Mixed pattern
4.จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
4.1 ผลการตรวจปกติ
4.2 ผลการตรวจต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเมื่อเทียบกับลักษณะงานทั้งหมด
4.2.1 ปญหาในการมองระยะไกล
4.2.2 ปญหาในการมองระยะใกล
4.2.3 ปญหาทางตาอื่น ๆ .........................
5. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเอกซเรยปอดเพื่อเฝาระวังวัณโรคปอด
5.1 จํานวนบุคลากรที่พบผลเอกซเรยปอดผิดปกติ มีลักษณะที่เขาไดกับวัณโรคปอด
6. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อเฝาระวังโรคเอดส
6.1 จํานวนบุคลากรที่พบ HIV +
7 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อเฝาระวังโรคตับอักเสบ
7.1 จํานวนบุคลากรที่พบผลเลือดผิดปกติ
8 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจตะกั่วในเลือดเพื่อเฝาระวังโรคพิษตะกั่ว
8.1 จํานวนบุคลากรที่พบผลตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐาน
( มากกวา 30ug/dl : เกณฑ ACGIH)
9 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจปรอทเพื่อเฝาระวังโรคพิษจากปรอท

ราย

ตัวอยางแบบ RAH06 หนาที่ 5

9.1 จํานวนบุคลากรที่พบผลปรอทในเลือดเกินมาตรฐาน
( มากกวา 35 mg / l : เกณฑ ACGIH 2013)
9.2 หรือปรอทในปสสาวะ เกินมาตรฐาน
(มากกวา 20 ug / g Cr : เกณฑ ACGIH 2013 )
ค. โรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
1. เข็มหรืออุปกรณแหลมคมที่ใชในการทําหัตถการทิ่มตํา (ราย)
2.อุบัติเหตุจากรถสงผูปวยทําให
2.1 บาดเจ็บ (หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป)
2.2 เสียชีวิต
3. ความผิดปกติของกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน (รายใหม)
(รายเกาสะสม)
4. การบาดเจ็บจากการทํางานอื่นๆ (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)

ราย

ราย

11. โรคอื่นๆ ที่เกิดจากการทํางาน ระบุ.....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
ง. อัตราความรุนแรง / อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
อัตรา
1.อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง
(หนวย=จํานวนวันที่หยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000
a = จํานวนวันที่บุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงทั้งหมดขององคกรหยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการ
บาดเจ็บ/เจ็บปวยในชวงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน
2.อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรของบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง
(หนวย=จํานวนวันที่หยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)

สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000
a = จํานวนวันที่บุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงทั้งหมดขององคกรหยุดงานหรือสูญเสีย
เนื่องจากการบาดเจ็บ/เจ็บปวย ในชวงเวลาที่กําหนด
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b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา อัตรา
เดียวกัน
3. อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บปวยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวย
โดยตรง
(หนวย = จํานวนครั้งการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000
a = จํานวนครั้งที่บุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงทั้งหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยเนื่องจาก
การ ทํางาน ในชวงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน
4.อัตราความถี่การบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัส
ผูปวยโดยตรง (หนวย=จํานวนครั้งการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000
a = จํานวนครั้งที่บุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงทั้งหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/ เจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน ในชวงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน
คําแนะนํา 1. กรณีรายเกาสะสมใชขอมูลยอนหลัง 3 ป
2.ขอมูลอัตราความรุนแรง/ อัตราความถี่ของการบาดเจ็บรายงานเฉพาะโรงพยาบาลที่เขา
รวมโครงการ Thailand Hospital Indicator Project

ขอขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ผูใหขอมูล …………………………………………….ตําแหนง………………………………………
โทรศัพท ………………………………………………วันที่…………./……………../………........
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วิธีการบันทึกขอมูลแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบ RAH06 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2557)
รายการ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อสถานพยาบาล จังหวัด
2. สังกัดของสถานพยาบาล
3. จํานวนเตียง

4. ผานเกณฑการประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาล
ระดับ ปงบประมาณ
5. สถานพยาบาลผานการรับรองตามมาตรฐานอื่น ๆ
อีกหรือไม
6. จํานวนบุคลากรทั้งหมดในสถานพยาบาล

สวนที่ 2 ขอมูลดานสิ่งคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางาน
1. สิ่งคุกคามทางกายภาพ แผนกที่มีความเสี่ยง
จํานวนบุคลากรที่มีความเสี่ยง

2. สิ่งคุกคามทางเคมี แผนกที่มีความเสี่ยง จํานวน
บุคลากรที่มีความเสี่ยง
3. สิ่งคุกคามทางชีวภาพ แผนกที่มีความเสี่ยง
จํานวนบุคลากรที่มีความเสี่ยง
4. สิ่งคุกคามทางการยศาสตร แผนกที่มีความเสี่ยง
จํานวนบุคลากรที่มีความเสี่ยง

วิธีการบันทึก
ใหบันทึกชื่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล และ
จังหวัดที่ตั้ง
ใหบันทึกสังกัดของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกรมอื่นๆ
หรืออยูนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ใหบันทึกจํานวนเตียงผูปวยของสถานพยาบาล/
โรงพยาบาล ตามที่ขึ้นทะเบียน
ใหบันทึกระดับการผานเกณฑการประเมินความเสี่ยง
และปงบประมาณที่ผาน
ใหบันทึกการผานการรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ เชน
HA, HNQA ฯลฯ
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรทั้งหมด โดยแยกเพศชาย
หญิงตามกลุมอายุที่กําหนด และแยกจํานวนบุคลากร
ที่เปนขาราชการและลูกจางประจํา จํานวนบุคลากร
ที่ เ ป น พนั ก งานของรั ฐ และพนั ก งานกระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ที่ ทํ า ง า น ใ น
ส ถานพยาบาล แต ไ ม ไ ด เ ป น บุ ค ล ากรที่ สั ง กั ด
สถานพยาบาล (Subcontract / Outsource)
ใหบันทึกสิ่งคุกคามสุขภาพที่ประเมินความเสี่ยงแลวมี
ระดับ ความเสี่ ย ง ปานกลาง (คะแนน 3-4 ) ขึ้น ไป
ห รื อ มี ผ ล ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ด ว ย เ ค รื่ อ ง มื อ
วิ ท ยาศาสตร เ กิ น ค า มาตรฐาน ทางกายภาพ (แสง
เสียง ความรอน รังสี) แผนกที่มีความเสี่ยง จํานวน
บุคลากรที่มีความเสี่ยง
วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1
วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1
วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1
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รายการ
5. สิ่งคุกคามทางจิตวิทยาสังคม แผนกที่มีความเสี่ยง
จํานวนบุคลากรที่มีความเสี่ยง
6. สิ่งคุกคามทางสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
อุบัติเหตุจากการทํางาน แผนกที่มีความเสี่ยง จํานวน
บุคลากรที่มีความเสี่ยง
7. สิ่งคุกคามทางคุณภาพอากาศในอาคาร แผนกที่มี
ความเสี่ยง จํานวนบุคลากรที่มีความเสี่ยง
สวนที่ 3 ขอมูลดานสภาวะสุขภาพของบุคลากรใน
สถานพยาบาล
ก. ขอมูลดานการตรวจสุขภาพทั่วไป
1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
2. จํานวนบุคลากรที่มี BMI >22.9 kg/m2
3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจไตรกลีเซอไรด

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจไขมันกลุม
โคเลสเตอรอล
5. จํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคเบาหวาน (รายใหม
รายเกาสะสม )
6. จํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง
(รายใหม)
7. จํานวนบุคลากรที่เปนมะเร็งของทุกอวัยวะ (ราย
ใหม รายเกาสะสม)
8. จํานวนบุคลากรที่มีภาวะโลหิตจาง (รายใหม)

วิธีการบันทึก
วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1
วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1
วิธีการบันทึกลักษณะเดียวกันกับขอ 1

ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพ
ประจําป
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจําปและ
มี BMI >22.9 kg/m2
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจไตรกลีเซอ
ไรด และจํานวนบุคลากรที่มีภาวะไขมันกลุมไตรกลี
เซอไรด ในเลือดสูงเกินคามาตรฐานที่สถานพยาบาล
กําหนด
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจไขมันกลุม
โคเลสเตอรอล และจํานวนบุคลากรที่มีภาวะไขมัน
กลุมโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินคามาตรฐานที่
สถานพยาบาลกําหนด
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคเบาหวาน
(รายใหม และรายเกาสะสม)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคความดันโลหิต
สูง (รายใหม)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่เปนมะเร็งของทุกอวัยวะ
(รายใหม และรายเกาสะสม)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่มีภาวะโลหิตจาง (ราย
ใหม) (พิจารณาคา Hemoglobin และ Hematocrit
ต่ํากวาเกณฑที่สถานพยาบาลกําหนด)
ใหบันทึกโรคอื่นๆ ที่ไมไดเกิดจากการทํางาน

9. โรคอื่นๆ ที่ไมไดเกิดจากการทํางาน
ข. ขอมูลดานการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพตามปจจัย ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสุขภาพตาม
เสี่ยงจากการทํางาน
ปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
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รายการ
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพการ
ไดยิน
3. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพปอด
4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพการ
มองเห็น
5. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเอกซเรยปอดเพื่อ
เฝาระวังวัณโรคปอด
6. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อเฝาระวัง
โรคเอดส
7. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อเฝาระวัง
โรคตับอักเสบ
8. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจตะกั่วในเลือดเพื่อ
เฝาระวังโรคพิษตะกั่ว
9. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจปรอทเพื่อเฝา
ระวังโรคพิษจากปรอท

ค. โรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางานที่ไดรับ
การวินิจฉัยจากแพทยที่เกิดกับบุคลากร
1. เข็มหรืออุปกรณแหลมคมที่ใชในการทําหัตถการ
ทิ่มตํา
2. อุบัติเหตุจากรถสงผูปวย
3. ความผิดปกติของกระดูกและกลามเนื้อจากการ
ทํางาน
4. การบาดเจ็บจากการทํางานอื่นๆ

วิธีการบันทึก
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพ
การไดยินและผลการตรวจ
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพ
ปอดและผลการตรวจ
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจสมรรถภาพ
การมองเห็นและผลการตรวจ
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเอกซเรย
ปอดเพื่อเฝาระวังวัณโรคปอด และจํานวนบุคลากรที่
พบผลเอกซเรยปอดผิดปกติ มีลักษณะที่เขาไดกับวัณ
โรคปอด
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อ
เฝาระวังโรคเอดส และจํานวนบุคลากรที่พบ HIV +
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อ
เฝาระวังโรคตับอักเสบ และจํานวนบุคลากรที่พบผล
เลือดผิดปกติ
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจตะกั่วใน
เลือดเพื่อเฝาระวังโรคพิษตะกั่ว และจํานวนบุคลากร
ที่พบผลตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐาน ( มากกวา
30ug/dl : เกณฑ ACGIH)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ไดรับการตรวจปรอทเพื่อ
เฝาระวังโรคพิษจากปรอท และจํานวนบุคลากรที่พบ
ผลปรอทในเลือดเกินมาตรฐาน ( มากกวา 35 mg / l
: เกณฑ ACGIH 2013) หรือปรอทในปสสาวะ เกิน
มาตรฐาน (มากกวา 20 ug / g Cr : เกณฑ ACGIH
2013 )
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่เกิดเหตุเข็มหรืออุปกรณ
แหลมคมที่ใชในการทําหัตถการทิ่มตํา (ราย)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่เกิดอุบัติเหตุจากรถสง
ผูปวย ทําใหบาดเจ็บ (หยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป)
หรือเสียชีวิต
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่มีความผิดปกติของกระดูก
และกลามเนื้อจากการทํางาน
(รายใหม และรายเกาสะสม)
ใหบันทึกจํานวนการบาดเจ็บจากการทํางานอื่นๆ
(นอกเหนือจาก ขอ 1 และ 2 )

15

รายการ
5. โรคผิวหนังจากการทํางาน
6. ความเครียดจากการทํางาน
7. วัณโรค
8. ไขหวัดใหญ
9. โรคเอดส
10. ตับอักเสบ
11. โรคอื่นๆ ที่เกิดจากการทํางาน ระบุ
ง. อัตราความรุนแรง / อัตราความถี่ของการ
บาดเจ็บ (สําหรับโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ
HA Thailand Hospital Indicator Project)
1. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของ
บุคลากรของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง

วิธีการบันทึก
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรโรคผิวหนังจากการทํางาน
(รายใหม และรายเกาสะสม)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่เปนโรคเครียดจากการ
ทํางาน (รายใหมและรายเกาสะสม)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ปวยเปนวัณโรค
(รายใหมและรายเกาสะสม)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ปวยเปนไขหวัดใหญ
(รายใหม)
จํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคเอดส
(รายใหมและรายเกาสะสม)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคตับอักเสบ
(รายใหมและรายเกาสะสม)
ใหบันทึกจํานวนบุคลากรที่ปวยเปนโรคอื่นๆ ที่เกิด
จากการทํางาน

คํานวณคาดังนี้
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000
a = จํานวนวันที่บุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง
ทั้งหมดขององคกรหยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจากการ
บาดเจ็บ/เจ็บปวยในชวงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากร
กลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน
(หนวย=จํานวนวันที่หยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจาก
การบาดเจ็บตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)
2. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของ คํานวณคาดังนี้
บุคลากรของบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรง สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000
a = จํานวนวันที่บุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวย
โดยตรงทั้งหมดขององคกรหยุดงานหรือสูญเสีย
เนื่องจากการบาดเจ็บ/เจ็บปวย ในชวงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากร
กลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน
(หนวย=จํานวนวันที่หยุดงานหรือสูญเสียเนื่องจาก
การบาดเจ็บตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)
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รายการ
วิธีการบันทึก
3. อัตราความถี่การบาดเจ็บ/ เจ็บปวยของบุคลากรที่ คํานวณคาดังนี้
เกี่ยวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมสัมผัสผูปวย
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000
โดยตรง
a = จํานวนครั้งที่บุคลากรกลุมสัมผัสผูปวยโดยตรง
ทั้งหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยเนื่องจาก
การ ทํางาน ในชวงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากร
กลุมสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน
(หนวย = จํานวนครั้งการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของ
บุคลากรตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน
4. อัตราความถี่การบาดเจ็บ/เจ็บปวยของบุคลากรที่ คํานวณคาดังนี้
เกี่ยวเนื่องจากงานของบุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัส
สูตรการคํานวณ = (a/b) x 1,000,000
ผูปวยโดยตรง
a = จํานวนครั้งที่บุคลากรกลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวย
โดยตรงทั้งหมดขององคกรไดรับบาดเจ็บ/ เจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน ในชวงเวลาที่กําหนด
b = จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากร
กลุมที่ไมไดสัมผัสผูปวยโดยตรงในองคกร ในชวงเวลา
เดียวกัน
(หนวย=จํานวนครั้งการบาดเจ็บ/เจ็บปวยของ
บุคลากรตอหนึ่งลานชั่วโมงการทํางาน)
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ภาคผนวกที่ 1
การจัดกลุมแผนกสําหรับบันทึกขอมูลสวนที่ 2 ขอมูลดานสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
ในแบบรายงานสถานการณโรค และสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล(แบบรายงาน RAH06) ในระบบออนไลน
ลําดับ
1 หนวยจายกลาง

แผนก /งาน

คําอธิบาย
งานที่ใหบริการอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย
ปราศจากเชื้อแบบครบวงจรดวยขั้นตอน การรับสง
การลางทําความสะอาด จัดเตรียมและบรรจุการทํา
ใหปราศจากเชื้อ การจําหนายกับหนวยงานใน
สถานพยาบาล/โรงพยาบาล
งานที่ใหบริการการซักรีดเสื้อผาผูปวย, ตัดเย็บ, ซอม
เสื้อผา และกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

2

งานซักรีด, ตัดเย็บ, ซอมเสื้อผา

3

หนวยโภชนาการ, หองครัว, โรงอาหาร

งานทีมีการเตรียม ปรุงอาหารใหกับผูปวย และ
กิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

4

หองหมอไอน้ํา

งานที่มีหมอไอน้ํา มีการทํางานกับหมอไอน้ํา

5

ทันตกรรม

6

เอ็กซเรย, รังสีวิทยา

7

หองผาตัด, วิสัญญี

8

ซอมบํารุง, งานชางตางๆ

9

หองเคมีบําบัด

งานที่มีการใหบริการตรวจ รักษาฟน และกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทําฟน
งานใหบริการเอ็กซเรย ถายภาพรังสีในการตรวจ
วินิจฉัยรักษา
งานใหบริการผาตัดรักษาผูปวย การใชยาสลบใน
การผาตัด
งานชางซอมบํารุงรักษาตาง ๆ เชน ชางไม ชาง
ไฟฟา ชางประปา ฯลฯ
งานเคมีบัด งานใหยาเคมีบําบัดแกผูปวย

10
11

หองผูปวยวิกฤต หองไอซียู
งานผูปวยหนักตาง ๆ ผูปวยไอซียู ผูปวยวิกฤต
ผูปวยนอกและแผนกตางๆ ที่มีการบริการผูปวยนอก แผนกผูป วยนอกมีการใหบริการผูปวยไมนอนพัก
รักษาคางคืน ครอบคลุมแผนกตางๆ เชน แผนกโรค
ผิวหนัง อายุรกรรม จักษุ โสต สอ นาสิก โรค
ปอด โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

12

ผูปวยใน, หอผูปวยในตางๆที่มีการใหบริการผูปวย
พักรักษา

แผนกผูปวยในที่มีผูปวยนอนพักรักษาคางคืน
ครอบคลุมแผนกตางๆ เชน แผนกสูตินารีเวชกรรม
หองคลอด กุมารเวชกรรม อายุรกรรม จักษุ โสต สอ
นาสิก ศัลยกรรม ออรโธปดิกส จิตเวช ฯลฯ

18

ลําดับ
แผนก /งาน
13 กายอุปกรณ ,งานซอมอุปกรณทางการแพทยและ
งานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

คําอธิบาย
งานกายอุปกรณ งานตรวจวัดขนาด ออกแบบ
ประดิษฐ ผลิต ดัดแปลง แกไข ซอมแซม อุปกรณ
ตางๆที่ใชกับรางกายใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย
เพื่อชวยเหลือการเคลื่อนไหว และการซอมอุปกรณ
ทางการแพทย
งานหองปฏิบัติการ, เทคนิคการแพทย
งานตรวจวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ งาน
เทคนิคการแพทย
นิติเวช, หองเก็บศพ, หองดับจิต
งานชันสูตรพลิกศพ เก็บรักษาศพผูปวย
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
งานรักษาผูปวยอุบัติเหตุ หองฉุกเฉิน
ไตเทียม
งานรักษาผูปวยโรคเกี่ยวกับไต งานไตเทียม
หองบัตร, เวชระเบียน, สถิติ
งานหองบัตร หองเก็บเอกสาร ขอมูลทะเบียน
ประวัติการรักษาของผูปวย
เภสัชกรรม, เวชภัณฑ, คลังยา, จายยา
งานเภสัชกรรม การปรุงยา เตรียมยา จายยา เก็บ
รักษายาและเวชภัณฑ
พยาธิวิทยาคลินิก ,พยาธิวิทยากายวิภาค
งานพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค งาน
ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติตาง ๆ
กายภาพ, เวชกรรมฟนฟู, แพทยแผนไทย, แพทย
งานกายภาพบําบัด งานรักษาฟนฟูผูปวยดวยวิธีตาง
ทางเลือก
ๆ งานแพทยแผนไทย การรักษาโดยวิธีแพทย
ทางเลือก
ยานยนต, ยานพาหนะ, รักษาความปลอดภัย , ยาม, งานยานยนต ยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย
งานสวน, งานสถานที่ , ระบบบําบัดน้ําเสีย
พนักงานดูแลสถานที่ ตกแตงสวน งานระบบ
บําบัดน้ําเสีย
กลุมงานวิชาการตาง ๆ งานกลุม back office ที่
งานการพยาบาล สํานักงานแพทย งานเวชกรรม
เปนลักษณะงานวิชาการ ตาง ๆ
สังคม งานอาชีวเวชกรรม งานพัฒนาชุมชน งาน
สุขศึกษา งานเวชศาสตรครอบครัว งานสงเสริม
สุขภาพ งานระบาดวิทยา งานสวัสดิการสังคม งาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและกลุมงานวิชาการตาง ๆ
กลุมงานบริหาร, งานสํานักงาน, งานที่มีลักษณะงาน งานบริหารครอบคลุมถึง สํานักงานผูอํานวยการ
ในสนับสนุน , งานกลุม back office ที่เปนลักษณะ ฝายบริหารทั่วไป งานธุรการทั่วไป งานบัญชีการเงิน
งานสนับสนุนตาง ๆ
งานการเจาหนาที่ งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ งาน
ประกันสุขภาพ งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งาน
ยุทธศาสตรและแผนงาน งานเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร งานเวชนิทัศน งานโสตทัศนอุปกรณ
การตลาด/ลูกคาสัมพันธ หองสมุด สหกรณ รานคา
ฯลฯ
งานกลุมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว
งานอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว

