
การเข้าร่วมโครงการ กระบวนการพฒันาและการขอรับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินการดําเนินงาน

ประเมินความเสี!ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาลและหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง 
 

 โรงพยาบาล เป้าหมายคือ โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลทั�วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข ที�จะสมคัรเขา้ร่วมโครงการนี(  ตอ้งมีความเขา้ใจ เห็นประโยชน์และใหค้วามสาํคญัเรื�อง 
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลในฐานะผูใ้ห้บริการ ซึ� งตอ้งปฏิบติังานเสี�ยง
กบัปัจจยัและสิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน และเครื�องมือ เครื�องใชต่้าง ๆ ในการทาํงาน มีความตั(งใจจริงในการ
จะดูแลคุม้ครองสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานทุกคน ผูบ้ริหารโรงพยาบาลจะตอ้งลงชื�อในใบสมคัรเขา้ร่วม
โครงการ ศึกษาวตัถุประสงคข์องโครงการ และบริหารจดัการให้โรงพยาบาลมีการดาํเนินงานการประเมิน
ความเสี�ยงในโรงพยาบาลและมีการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาให้งานบริการทุกหน่วยที�มีปัจจยัเสี�ยงต่อสุขภาพ 
มีการดาํเนินงานประเมินความเสี�ยง รวมทั(งดูแลสิ�งแวดลอ้มในโรงพยาบาลใหป้ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะตาม
เกณฑที์�กาํหนด ซึ� งเป็นไปตามหลกัการของงานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาล
สามารถดาํเนินงานประเมินความเสี�ยงตามเกณฑที์�กาํหนดไดด้ว้ยตนเอง และสามารถดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข
จุดบกพร่องที�พบดว้ยตนเอง กรณีที�ไมส่ามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง กข็อรับการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ในพื(นที�คือ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหรือสาํนกังานป้องกนัและควบคุมโรค ซึ� งรับผดิชอบพื(นที�ที�โรงพยาบาล
ตั(งอยูไ่ด ้
 ขั(นตอนหรือกระบวนการพฒันาและขอรับการรับรองผา่นเกณฑก์ารประเมินการดาํเนินงานการ
ประเมินความเสี�ยงจากการทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาล(ตามแผนภูมิที� 1) มีรายละเอียดดงันี(   
 ขั(นตอนที! 1 โรงพยาบาลที�สนใจเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการไดที้�สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ที�โรงพยาบาลตั(งอยู ่ หรือสาํนกังานควบคุมป้องกนัโรค (สคร.) ที�รับผิดชอบพื(นที�
จงัหวดัที�โรงพยาบาลตั(งอยู ่ตามแบบฟอร์ม RAH.05 
 ขั(นตอนที! 2 สคร./สสจ. ชี(แจงทาํความเขา้ใจขั(นตอนการดาํเนินงาน แนวทางการดาํเนินงานตรวจ
ประเมินความเสี�ยงและการประเมินเพื�อขอรับการรับรองการดาํเนินงานของโรงพยาบาล และเกณฑที์�กาํหนด 
พร้อมทั(งมอบคูมื่อการประเมินความเสี�ยงจากการทาํงานในโรงพยาบาลและคู่มือการตรวจประเมินการ
ดาํเนินงานฯ 
 ขั(นตอนที! 3 ศึกษาคูมื่อและทาํความเขา้ใจแนวทางการดาํเนินงานและเรื�องเกณฑก์ารประเมินความ
เสี�ยงใหช้ดัเจน 
 ขั(นตอนที! 4 กาํหนดแผนงานการตรวจประเมินความเสี�ยงในโรงพยาบาล และดาํเนินการตรวจประเมิน
ความเสี�ยงจากการทาํงานของบุคลากรดว้ยตนเอง ครั( งที� 1 โดยการประเมินนโยบายเป็นเบื(องตน้/ประเมินความเสี�ยง
ทางสุขภาพในโรงพยาบาล (ตามแบบ RAH.01) ซึ� งสาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดลอ้มพฒันาขึ(น 
หรือจะใชแ้บบประเมินความเสี�ยงอื�น  ๆ ที�สามารถระบุปัญหาสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน/ปัจจยัความเสี�ยง/ความน่าจะเป็น 
และความรุนแรงที�จะก่อความสูญเสียดา้นสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน  
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 ขั(นตอนที! 5 วเิคราะห์และสรุปผลการประเมินความเสี�ยง จะคน้พบขอ้บกพร่องและปัญหาสุขภาพ
ของบุคลากรในโรงพยาบาลและจุดที�ตอ้งทาํการควบคุมความเสี�ยง ซึ� งสามารถใชแ้บบสรุปผลการประเมิน
ความเสี�ยง และควบคุมความเสี�ยงตามแบบ RAH.02  
 ขั(นตอนที! 6 จดัทาํแผนดาํเนินการบริหารจดัการความเสี�ยง/แผนการควบคุม/ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา
สุขภาพและสิ�งแวดลอ้มจากการทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาล โดยนาํผลสรุปในขั(นตอนที� 5 ที�พบมา
เลือกประเด็นปัญหาที�สาํคญัเพื�อดาํเนินการแกไ้ข โดยจดัทาํแผนงานหรือแนวทางการแกไ้ข กาํหนดผูรั้บผิดชอบ 
ขั(นตอนและระยะเวลาในการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา  
 ขั(นตอนที! 7 ดาํเนินการตามแผนดาํเนินการบริหารจดัการความเสี�ยงที�กาํหนดเพื�อดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขปัจจยัที�อาจมีผลต่อสุขภาพของบุคลากรจากการทาํงานก็ดาํเนินการแกไ้ขโดยทุกฝ่ายที�
เกี�ยวขอ้ง หากพิจารณาเห็นวา่ ปัญหาใดที�แกไ้ขดว้ยตนเองไมไ่ด ้ใหข้อรับการสนบัสนุนดา้นวชิาการจาก
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั/สาํนกังานควบคุมป้องกนัโรค 
 ขั(นตอนที! 8 โรงพยาบาลดาํเนินการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานประเมินความเสี�ยงจากการทาํงานของ 
บุคลากรในโรงพยาบาล(แบบ RAH.03) ดว้ยตนเองและจดัทาํแผนการปรับปรุงแกไ้ขตามเกณฑที์�กาํหนด 
 ขั(นตอนที! 9 โรงพยาบาลทบทวนผลการดาํเนินงานควบคุมแกไ้ขปัญหาสุขภาพและปัจจยัความเสี�ยงจากการ 
ทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาลวา่ ไดด้าํเนินการแกไ้ขและพฒันาเป็นไปตามเกณฑที์�กาํหนดในแบบ RAH.03 
เมื�อเสร็จสมบูรณ์ดาํเนินการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานฯ ครั( งที� 2 เพื�อตรวจยนืยนัผลการดาํเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑที์�กาํหนด หากโรงพยาบาลประสงคจ์ะขอรับการรับรองผลการดาํเนินงานให้แจง้สคร./สสจ. พร้อมส่ง
รายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาลดว้ย (แบบ SRAH.1) และส่งแบบรายงานการประเมินความเสี�ยง
ในการทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาล(แบบ RAH.06) และส่งแบบ SRAH.1 ไปที�สาํนกัโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งสามารถส่งผา่นระบบ Internet ทาง Web site : WWW2.diw.go.th  

 ขั(นตอนที! 10 เมื�อคณะกรรมการตรวจประเมินไดรั้บแจง้การขอรับการประเมินและรายงานการประเมิน
ตนเองของโรงพยาบาล จะพิจารณานดัหมายโรงพยาบาลเพื�อเขา้ตรวจประเมินผลการดาํเนินงานประเมินความเสี�ยง
ของโรงพยาบาล ตามแบบ RAH.03 และจะแจง้ผลการตรวจประเมินตามกาํหนดเวลาที�กาํหนดตาม 
แผนภูมิที� 2 ในกรณีที�โรงพยาบาลผา่นการประเมินจะมีการพิจารณามอบใบรับรองใหโ้รงพยาบาลตามระดบัเกณฑ์
ที�กาํหนด สาํหรับโรงพยาบาลที�การตรวจประเมินพบขอ้บกพร่องที�ทาํใหไ้มผ่า่นเกณฑข์อ้ใด คณะกรรมการจะให้
คาํแนะนาํเพื�อแกไ้ขและโรงพยาบาลสามารถขอรับการตรวจประเมินไดอี้กครั( งเมื�อไดด้าํเนินการปรับปรุง
แกไ้ขใหผ้า่นเกณฑที์�กาํหนด แลว้ขอรับการตรวจประเมินอีกครั( ง 
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 แผนภูมิที! 1  กระบวนการพฒันาและการขอรับการรับรองผ่านเกณฑ์ประเมินการดาํเนินงานประเมินความเสี!ยงจากการทํางาน 

                     ของบุคลากรในโรงพยาบาล และหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง 
โรงพยาบาลสมคัรเขา้ร่วมโครงการที�สคร. / สสจ. ที�ร.พ. ตั(งอยู ่

ตามแบบฟอร์ม RAH.05 
 

สคร./สสจ. ชี(แจงทาํความเขา้ใจขั(นตอนการดาํเนินงาน 
และการตรวจประเมินรับรอง พร้อมแจกคู่มือโครงการฯ 

 
โรงพยาบาลศึกษาคู่มือและทาํความเขา้ใจแนวทางการดาํเนินงาน 

และเรื�องเกณฑก์ารประเมินความเสี�ยงใหช้ดัเจน 
 

โรงพยาบาลกาํหนดแผนงานการประเมิน 
ความเสี�ยงในโรงพยาบาล 

 
                                   โรงพยาบาลทาํการตรวจประเมินความเสี�ยง                     1. ประเมินนโยบาย 
                                 จากการทาํงานของบุคลากรดว้ยตนเองครั( งที� 1                  2. ประเมินความเสี�ยงทาง 
                                                                                                                                สุขภาพและสภาพแวดลอ้ม 
                                                                                                                                ในโรงพยาบาล (ตามแบบ 
                                                                                                                                 RAH.01 หรือใชแ้บบ 
                                                                                                                                 ประเมินความเสี�ยงอื�น ๆ   

วเิคราะห์และสรุปผลการประเมินความเสี�ยง  
และการควบคุมความเสี�ยง(ตามแบบ RAH.02)  

 
จดัทาํแผนดาํเนินการบริหารจดัการความเสี�ยง 
(แผนการควบคุม/ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา) 

 

แกไ้ขดว้ยตนเองไม่ได ้
ขอสนบัสนุนการดาํเนินงาน              ดาํเนินตามแผนดาํเนินการฯ เพื�อการแกไ้ขปรับปรุง 
จาก สคร./สสจ.  

    โรงพยาบาลดาํเนินการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานประเมิน 
                     จากการทาํงานฯ (แบบ RAH.03) ความเสี�ยงครั( งที� 2 ดว้ยตนเอง 

            
ดาํเนินการแกไ้ข/ปรับปรุงตามผลการตรวจประเมินฯตามแบบ RAH.03 ครั( งที� 1 ใหผ้า่นเกณฑ ์

ที�กาํหนดและทาํการตรวจประเมินฯการดาํเนินงานโดยแบบ RAH.03 ครั( งที� 2 ซึ� งเป็นการตรวจยนืยนั  
พร้อมจดัทาํรายงานการประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม SRAH.1 เพื�อขอรับการตรวจประเมิน 
และส่งแบบรายงานประเมินความเสี�ยงจากการทาํงานของบุคลากรในโรงพยาบาล RAH.06  

 

                                                            แจง้ขอรับการตรวจประเมินจาก สคร./สสจ. พร้อมส่งรายงาน                                       ไม่ผา่น    
         การประเมินตนเองของโรงพยาบาล SRAH.1 และแบบ RAH.06 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินดาํเนินการตรวจประเมิน 
                   ผา่น 
มอบใบรับรอง       
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แผนภูมิที! 2  ขั(นตอนการประเมินเพื!อการรับรองเกณฑ์ประเมินการดําเนินงานประเมินความเสี!ยง 

                     การทาํงานของบุคลากรโรงพยาบาลและระยะเวลาการออกใบรับรอง 
 
 

โรงพยาบาล 
 
1. จดัทาํรายงานการประเมินตนเองและแจง้ 
    ความประสงคเ์พื�อขอรับการประเมิน 

 
   2. สสจ.ประสาน สคร. เพื�อพิจารณาตรวจ 
       ประเมินรับรองระดบั 1 – 2 ภายใน 15 วนั 
       ทาํการหลงัไดรั้บแจง้ฯ 
  
 

สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรค /สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
 
   3. สคร. ประสานสาํนกัฯ เพื�อพิจารณา   4. สคร. จดัทาํรายงานการตรวจประเมินฯ 
       การตรวจประเมินรับรองระดบั 3-5 ภายใน       แจง้สาํนกัฯ เพื�อขอการรับรอง 
       30 วนัทาํการ หลงัไดรั้บแจง้ฯ 
     

สาํนกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดลอ้ม 
 

 
คณะกรรมการพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ 

ทาํงานของโรงพยาบาล 
 
   5. คณะกรรมการฯ พิจารณาการรับรองและ 
       มอบใบรับรองหลงัไดรั้บแจง้ฯ ภายใน 15 วนั  6. สาํนกัฯ สาํเนาส่ง สคร.และ สสจ. 
 
 
 
 
 


