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ภาคผนวกที�  1 
 

แบบประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทํางานในโรงพยาบาล (แบบ RAH.01)  
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                                    แบบ RAH.01 

 

แบบประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทาํงานในโรงพยาบาล  
 

ชื�อโรงพยาบาล                           ______________________________________ 
ที�อยู ่                                          ______________________________________ 
                                                  ______________________________________ 
วนัที�ทาํการประเมิน                      ______________________________________ 
ผูป้ระเมิน                                    ______________________________________ 
งาน/แผนกที�ทาํการประเมิน          ______________________________________ 
จาํนวนผูป้ฏิบติังานทั(งหมด           ______________________________________ 
 

การดาํเนินงานอาชีวอนามยัในแผนก 
การดาํเนินงาน การปฏิบติั จาํนวน

ผูป้ฏิบติังานที�
เกี�ยวขอ้ง (คน) 

ไม่มี มี 

1. มีระบบป้องกนั/ระงบัอคัคีภยั    
2. มีการให้ความรู้เรื�องอาชีวอนามยั    
3. มีระบบการจดัการของเสียที�เป็นอนัตราย    
4. มีมาตรการในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล    
5. มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจาํปี    
6. มีการตรวจสุขภาพตามความเสี�ยง ไดแ้ก่ 
 6.1 การตรวจสมรรถภาพปอด 
 6.2 ตรวจการไดย้นิ 
 6.3 ตรวจการมองเห็น 
7. การตรวจทางชีวภาพ ไดแ้ก่ 
    -------------------------------------------------------------- 
8. การตรวจทางสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
    --------------------------------------------------------------- 
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ขั*นตอนการทํางาน 

ขั*นตอนการทํางาน ระยะเวลาทํางาน จํานวนผู้ปฏิบัติงาน 

1. 
 
 
 

  

2. 
 
 
 

  

3. 
 
 
 

  

4. 
 
 
 

  

5. 
 
 
 

  

6. 
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ตารางที� 1 การประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพจากสิ�งคุกคามทางกายภาพและชีวภาพ 

สิ�งคุกคามสุขภาพ จาํนวนผูท้ี�มีความเสี�ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/
โอกาสการรับสัมผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 
(B) 

ระดับ 

ความเสี�ยง * (C)= 

(A)x(B) 
สูง           (6 ถึง 9) 
ปานกลาง (3 ถึง 4) 
ตํ�า            (1 ถึง 2) 

ไม่มี มี 
ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 
ผูร้ับบริการ 

(คน) 
ไมน่่าเกิด/
นอ้ย (1) 

เกิดไดป้าน
กลาง (2) 

เกิดไดม้าก 
(3) 

เล็กนอ้ย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
(3) 

สิ�งคุกคามทางกายภาพ 
ความร้อน 

          

เสียงดงั           
แสงสวา่ง           
ความสั�นสะเทือน           
รังสี           

สิ�งคุกคามทางชีวภาพ 

แบคทีเรีย 
          

รา           
ไวรัส           
อื�นๆ ......................................           
* ระดบัความเสี�ยง 
 ความเสี�ยงเล็กนอ้ยหรือความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ (คะแนน 1 ถึง 2)      ความเสี�ยงปานกลาง (คะแนน 3 ถึง 4)     ความเสี�ยงสูงหรือ ความเสี�ยงที�ยอมรับไมไ่ด ้(คะแนน 6 ถึง 9) 
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ตารางที� 2 การประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพจากสิ�งคุกคามทางเคมี 

สิ�งคุกคามสุขภาพ จาํนวนผูท้ี�มีความเสี�ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/
โอกาสการรับสัมผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 
(B) 

ระดับ 

ความเสี�ยง * (C)= 

(A)x(B) 
สูง           (6 ถึง 9) 
ปานกลาง (3 ถึง 4) 
ตํ�า            (1 ถึง 2) 

ไม่มี มี 
ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 
ผูร้ับบริการ 

(คน) 
ไมน่่าเกิด/
นอ้ย (1) 

เกิดไดป้าน
กลาง (2) 

เกิดไดม้าก 
(3) 

เล็กนอ้ย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
(3) 

สิ�งคุกคามทางเคมี 
1. 

          

2.           
3.           
4.           
5.           
* ระดบัความเสี�ยง 
ความเสี�ยงเลก็น้อยหรือความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ (คะแนน 1 ถึง 2)      ความเสี�ยงปานกลาง (คะแนน 3 ถึง 4)     ความเสี�ยงสูงหรือ ความเสี�ยงที�ยอมรับไมไ่ด ้(คะแนน 6 ถึง 9) 
 
 
 
 
 
 
 



   

- 32 - 
ตารางที� 3 การประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพจากสิ�งคุกคามทางการยศาสตร์ 

สิ�งคุกคามสุขภาพ จาํนวนผูท้ี�มีความเสี�ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/
โอกาสการรับสัมผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 
(B) 

ระดับความเสี�ยง * 

(C)= (A)x(B) 
สูง           (6 ถึง 9) 
ปานกลาง (3 ถึง 4)ตํ�า           
(1 ถึง 2) 

ไม่มี มี 
ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 
ผูร้ับบริการ 

(คน) 
ไมน่่าเกิด/
นอ้ย (1) 

เกิดไดป้าน
กลาง (2) 

เกิดไดม้าก 
(3) 

เล็กนอ้ย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
(3) 

การยศาสตร์ 
ออกแรงยกวสัดุ/สิ�งของที�มีนํ(าหนกัมาก 

          

ออกแรงยกของดว้ยท่าทางบิดเบี(ยวตวั           
ท่าทางหรือการเคลื�อนไหวที�ฝืนธรรมชาติ           
ยนื/นั�งทาํงานอยูก่บัที�ติดตอ่กนัจนมีผลตอ่
การบาดเจบ็กลา้มเนื(อ 

          

นั�งทาํงานอยูก่บัที�ตลอดเวลา โดยมีโต๊ะ/
เกา้อี( ที�ไมเ่หมาะสม 

          

มีรูปแบบการทาํงานซํ( าๆ           
การใชแ้รงดึงหรือดนัที�ตอ้งออกแรงมาก
เพื�อเคลื�อนยา้ยสิ�งของ 

          

การใชว้สัดุ/อุปกรณ์ที�ไมเ่หมาะกบัการหยบิ 
หรือจบั 

          

* ระดบัความเสี�ยง 
ความเสี�ยงเลก็น้อยหรือความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ (คะแนน 1 ถึง 2)      ความเสี�ยงปานกลาง (คะแนน 3 ถึง 4)     ความเสี�ยงสูงหรือ ความเสี�ยงที�ยอมรับไมไ่ด ้(คะแนน 6 ถึง 9) 
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ตารางที� 4 การประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพจากการเกิดอุบตัิเหตุหรือสภาพการทาํงานที�ไม่ปลอดภยั 

สิ�งคุกคามสุขภาพ จาํนวนผูท้ี�มีความเสี�ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/
โอกาสการรับสัมผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 
(B) 

ระดับความเสี�ยง * 

(C)= (A)x(B) 
สูง           (6 ถึง 9) 
ปานกลาง (3 ถึง 4)ตํ�า           
(1 ถึง 2) 

ไม่มี มี 
ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 
ผูร้ับบริการ 

(คน) 
ไมน่่าเกิด/
นอ้ย (1) 

เกิดไดป้าน
กลาง (2) 

เกิดไดม้าก 
(3) 

เล็กนอ้ย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
(3) 

สาเหตุของการเกิดอุบตัิเหตุ/สภาพ
การทาํงานที�ไม่ปลอดภยั 
การใชอุ้ปกรณ์/เครื�องมีที�มีความ
แหลม หรือคม 

          

การใชเ้ครื�องจกัรกล           
การใชย้านพาหนะ           
การทาํงานในที�สูง           
การทาํงานในที�คบัแคบ           
สภาพพื(นที�มีลกัษณะลื�น           
การทาํงานกบัสิ�งของร้อน           
มีสิ�งกีดขวางทางเดิน           
อื�นๆ ___________________           
* ระดบัความเสี�ยง 
ความเสี�ยงเลก็น้อยหรือความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ (คะแนน 1 ถึง 2)      ความเสี�ยงปานกลาง (คะแนน 3 ถึง 4)     ความเสี�ยงสูงหรือ ความเสี�ยงที�ยอมรับไมไ่ด ้(คะแนน 6 ถึง 9) 
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ตารางที� 5 การประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพจากอคัคีภยัและภยัพิบตัิ 

สิ�งคุกคามสุขภาพ จาํนวนผูท้ี�มีความเสี�ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/
โอกาสการรับสัมผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 
(B) 

ระดับความเสี�ยง * 

(C)= (A)x(B) 
สูง           (6 ถึง 9) 
ปานกลาง (3 ถึง 4)ตํ�า            
(1 ถึง 2) 

ไม่มี มี 
ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 
ผูร้ับบริการ 

(คน) 
ไมน่่าเกิด/
นอ้ย (1) 

เกิดไดป้าน
กลาง (2) 

เกิดไดม้าก 
(3) 

เล็กนอ้ย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
(3) 

อัคคภีัยและภัยพิบัติ 

การทาํงานกบัเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 
          

การทาํงานเกี�ยวกบัไฟฟ้า           
การใชอุ้ปกรณ์/เครื�องมือไฟฟ้า           
การทาํงานกบัหมอ้ไฟนํ(า           
การเกบ็วตัถุไวไฟ เช่น ถงัแก๊ส           
การใชส้ารเคมี/ก๊าซที�ติดไฟง่าย           
อื�นๆ ____________________           
* ระดบัความเสี�ยง 
ความเสี�ยงเลก็น้อยหรือความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ (คะแนน 1 ถึง 2)      ความเสี�ยงปานกลาง (คะแนน 3 ถึง 4)     ความเสี�ยงสูงหรือ ความเสี�ยงที�ยอมรับไมไ่ด ้(คะแนน 6 ถึง 9) 
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ตารางที� 6 การประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพจากสิ�งคุกคามทางจิตวิทยาสังคม 

สิ�งคุกคามสุขภาพ จาํนวนผูท้ี�มีความเสี�ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/
โอกาสการรับสัมผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 
(B) 

ระดับความเสี�ยง * 

(C)= (A)x(B) 
สูง           (6 ถึง 9) 
ปานกลาง (3 ถึง 4) 
ตํ�า            (1 ถึง 2) 

ไม่มี มี 
ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 
ผูร้ับบริการ 

(คน) 
ไมน่่าเกิด/
นอ้ย (1) 

เกิดไดป้าน
กลาง (2) 

เกิดไดม้าก 
(3) 

เล็กนอ้ย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
(3) 

สิ�งคุกคามทางจิตวทิยาสังคม 

ความเครียด 
          

ความรุนแรงจากคนไขห้รือญาติ           
           

อื�นๆ           

1.           
2.           
3.           
* ระดบัความเสี�ยง 
ความเสี�ยงเลก็น้อยหรือความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ (คะแนน 1 ถึง 2)      ความเสี�ยงปานกลาง (คะแนน 3 ถึง 4)     ความเสี�ยงสูงหรือ ความเสี�ยงที�ยอมรับไมไ่ด ้(คะแนน 6 ถึง 9) 
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ตารางที� 7 การประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพจากคุณภาพอากาศ 

สิ�งคุกคามสุขภาพ จาํนวนผูท้ี�มีความเสี�ยง โอกาสของการเกิดอนัตราย/
โอกาสการรับสัมผสั (A) 

ระดบัความเป็นอนัตราย 
(B) 

ระดับ 

ความเสี�ยง * (C)= 

(A)x(B) 
สูง           (6 ถึง 9) 
ปานกลาง (3 ถึง 4)ตํ�า           
(1 ถึง 2) 

ไม่มี มี 
ผูป้ฏิบตัิงาน 

(คน) 
ผูร้ับบริการ 

(คน) 
ไมน่่าเกิด/
นอ้ย (1) 

เกิดไดป้าน
กลาง (2) 

เกิดไดม้าก 
(3) 

เล็กนอ้ย 
(1) 

ปานกลาง 
(2) 

ร้ายแรง 
(3) 

คุณภาพอากาศ 
มีความรู้สึกแออดั อึดอดั  

          

อากาศร้อนหรือเยน็เกินไป           
มีกลิ�นฉุนของสารเคมี           
ระบบระบายอากาศไม่ดี           
มีฝุ่ น           
อบัทึบ ชื(น           
พบเชื(อราตามพื(นผวิ           
อื�นๆ ระบุ..................................           
* ระดบัความเสี�ยง 
ความเสี�ยงเลก็น้อยหรือความเสี�ยงที�ยอมรับได ้ (คะแนน 1 ถึง 2)      ความเสี�ยงปานกลาง (คะแนน 3 ถึง 4)     ความเสี�ยงสูงหรือ ความเสี�ยงที�ยอมรับไมไ่ด ้(คะแนน 6 ถึง 9) 
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ข้อสรุปจากการประเมินความเสี�ยงทางสุขภาพ    

 
สิ�งคุกคามสุขภาพที�พบ ผลการจดัอนัดบัความเสี�ยง วิธีดาํเนินการเพื�อการป้องกนั ควบคุม หรือแกไ้ข

ปัญหาความเสี�ยงที�พบ ลาํดบัความเป็น
อนัตราย (A) 

โอกาสของการ
เกิดอนัตราย (B) 

การจดัอนัดบัความ
เสี�ยง = (A) x (B) 

สูง (6 ถึง 9) 
ปานกลาง (3 ถึง 4) 
ตํ�า (1 ถึง 2) 
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แผนการดําเนินการบริหารจัดการความเสี�ยง 

 
 
โครงการ................................................................................................................................................. 
 
 

 
วตัถุประสงค…์………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
แผนการดาํเนินงาน……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ระยะเวลาดาํเนินงาน…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
งบประมาณ…………………………………………………………………………………………… 
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การประมาณระดบัความเสี�ยง 

ความเสี�ยง = คะแนน
ความเป็นอนัตราย x 
คะแนนของโอกาสเกิด

อนัตราย 

ลาํดบัของความเป็นอนัตราย 
อนัตรายเลก็นอ้ย 

(1) 
อนัตรายปานกลาง 

(2) 
อนัตรายร้ายแรง 

(3) 

โอ
กา
สข

อง
กา
รเกิ

ดอ
นัต

รา
ย 

โอกาสเกิดได้
นอ้ยหรือไม่
น่าจะเกิด (1) 

1 
ความเสี�ยงเลก็นอ้ย 

2 
ความเสี�ยงที�ยอมรับได ้

3 
ความเสี�ยงปานกลาง 

โอกาสเกิดขึ(น
ไดป้านกลาง     

(2) 

2 
ความเสี�ยงที�ยอมรับได ้

4 
ความเสี�ยงปานกลาง 

6 
ความเสี�ยงสูง 

โอกาสเกิดขึ(น
ไดม้าก  (3) 

3 
ความเสี�ยงปานกลาง 

6 
ความเสี�ยงสูง 

9 
ความเสี�ยงที�ยอมรับไม่ได ้

 

ตาราง  ขอ้เสนอแนะในการควบคุมความเสี�ยง 
โอกาสของการเกิด

อนัตราย 

ข้อเสนอแนะในการจัดการความเสี�ยง 

เกิดได้น้อยหรือ          

ไม่น่าเกิด 

ความเสี�ยงเลก็นอ้ย  
 

ความเสี�ยงอาจยอมรับ
ได ้หากมีการเฝ้าคุม

ความเสี�ยง 

ควรมีการจดัการความ
เสี�ยง 

เกิดได้บางครั*ง ความเสี�ยงยอมรับได ้
แต่ควรมีการเฝ้าคุม

ความเสี�ยง 

ควรมีการจดัการความ
เสี�ยง 

จาํเป็นตอ้งมีการจดัการ
ความเสี�ยง และทาํการ
เฝ้าคุมความเสี�ยง 

เกิดได้บ่อยครั*ง ควรมีการควบคุมความ
เสี�ยง และเฝ้าคุมความ

เสี�ยง 

จาํเป็นตอ้งมีการ
ควบคุมความเสี�ยง 

จาํเป็นตอ้งมีการจดัการ
ความเสี�ยงที�มี
ประสิทธิภาพ 

 เล็กน้อย ปานกลาง 

ความเป็นอนัตราย 

ร้ายแรง 

 


