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บทที่  1 
 

การดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรสําหรับการบริการ 
ทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (คลินิกโรคจากการทํางาน) 

   
1.ความเปนมาของโครงการ 
 ปจจุบันแนวโนมการเกดิโรคจากการทํางานมีอุบัติการณสูงขึ้น  เนื่องจากผลของการพัฒนาประเทศ
ทําใหภาคอุตสาหกรรมไดรบัการสงเสริมอยางเต็มท่ีและขยายตัวอยางรวดเร็ว  สรางรายไดและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ   แตในอีกดานหนึ่งกอใหเกดิปญหาผลกระทบสุขภาพจากการทํางานในกลุมผูใช
แรงงานทั้งการเจ็บปวยชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง  ดวยเหตุนี้ กระทรวงแรงงาน จึงไดลงนามบันทกึขอตกลง
ความรวมมือการจดัตั้ง “โครงการศูนยโรคจากการทํางาน” รวมกับกระทรวงสาธารณสุข   เมือ่วันท่ี 6 
กรกฎาคม 2548      ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี    โดยนายสรอรรถ  กลิ่นประทุม รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงแรงงาน   ลงนามรวมกับ นายอนุทิน ชาญวรีกลุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข    
มีสาระสําคญัของบันทึกขอตกลง ดังนี ้คือ 
 1.จัดใหมีระบบการดูแลผูปวยที่ไดรับผลกระทบทางสขุภาพจากการประกอบอาชพีรวมทั้งการสราง
ระบบปองกันและสงเสริมสขุภาพ 
 2.พัฒนามาตรฐานแนวทางการวนิิจฉยั การรักษา มีชองทางการเขาถงึการวินจิฉัย รักษาและดูแล 
หลังจากการเกดิโรคและอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนแนวทางการวินจิฉัยที่เปนมาตรฐานสามารถ
นําไปใชไดทั่วประเทศอยางมีคุณภาพ 
 3.พัฒนา “โครงการศูนยโรคจากการทํางาน” เพื่อเปนรปูแบบการดแูลผูปวยที่ไดรบัผลกระทบทาง
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ ทั้งทางกายและจิต โดยหวังจะเปนเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคต 
 
โครงการศูนยโรคจากการทํางาน แบงเปน 3 ระดับ คอื 
 1. ระดับปฐมภูมิ  ดําเนินการจัดใหมีแพทย เจาหนาท่ีทางการแพทยและสาธารณสุข ดแูลในระดบั 
โรงงาน หรือสถานประกอบการ เพ่ือใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และคนหาในเบื้องตน 
 2.ระดับทุติยภมิู ดําเนนิการจัดใหมี “คลินกิโรคจากการทํางาน” ในโรงพยาบาลศุนย และ
โรงพยาบาลทัว่ไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการประสานและบริหารจัดการของสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชพีและส่ิงแวดลอม   กรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข 
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 3.ระดับตติยภมูิ ดําเนินการจัดตั้ง “ศูนยโรคจากการทํางาน” ภายใตคลินิกอาชวีเวชศาสตรของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดาน    
อาชีวเวชศาสตรระดับสูง   
 
2.การดําเนินงานโครงการ ป 2548 – 2553 
 สํานักงานประกันสังคม  โดยคณะกรรมการกองทนุเงินทดแทน ไดสนบัสนุนงบประมาณใน 
การดําเนนิโครงการพัฒนาศกัยภาพคลนิิกอาชีวเวชศาสตรสําหรับการบริการทุตยิภมูิในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (คลินกิโรคจากการทํางาน) จากงบประมาณของกองทุนเงินทดแทน เพื่อเปนคาใชจาย
ในการตรวจ คัดกรอง รกัษา สงเสริมหรอืปองกันโรคและภยัจากการทํางาน รวมทั้งการสงเสรมิการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานของลูกจาง ดังนี ้
 ระยะที่ 1 (ป 2548 -2549) ดําเนินโครงการฯ นํารอง ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
จํานวน 9 แหงคือโรงพยาบาลสมุทรปราการ,โรงพยาบาลชลบุรี,โรงพยาบาลนครพิงคเชียงใหม,โรงพยาบาล
ลําปาง,โรงพยาบาลขอนแกน,โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา,โรงพยาบาลบรุรีัมย,โรงพยาบาลปทุมธานี  
และโรงพยาบาลราชบุรี  โดยจดัสรรงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลแหงละ 100,000 บาท  โดยผาน
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   กรมควบคุมโรค   ซึง่เปนผูบริหารจัดการโครงการ 
 
 ระยะที่ 2 (ป 2550 - 2551) ไดขยายการดาํเนินโครงการคลินิกโรคจากการทํางาน เพิม่อีก 15 แหง 
(รวมระยะท่ี1 เปน 24 แหง) ไดแก  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห,โรงพยาบาลพุทธชินราช,
โรงพยาบาลสวรรคประชารกัษ,โรงพยาบาลระยอง,โรงพยาบาลเจาพระยาอภยัภูเบศร,โรงพยาบาล
สมุทรสาคร,โรงพยาบาลสรุนิทร,โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค,โรงพยาบาล     
พระนั่งเกลา,โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา,โรงพยาบาลเจาพระยายมราช,โรงพยาบาลวชริะภูเก็ต,
โรงพยาบาลหาดใหญ    และโรงพยาบาลสุราษฎรธานี  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาล       
ทุกแหงๆ แหงละ 200,000 บาท โดยผานสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   ซ่ึงเปนผูบริหาร
จัดการโครงการ 
 
 ระยะที่ 3 (ป 2552)  มีโรงพยาบาลเขารวมโครงการเพิ่มอีก 1 แหง  คือโรงพยาบาลนครปฐม  ซ่ึงใน
ระยะนี้ใชรูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามผลการดําเนนิงานของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลทีม่ีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดบัดี ไดรับงบดําเนินการ 120,000 บาท   สวนโรงพยาบาลท่ีมีผลการดําเนนิงานปาน
กลาง-พอใช  รวมถึงโรงพยาบาลใหมที่เขารวมโครงการ  ไดไดรับงบดําเนินการ 100,000 บาท   นอกจากนี้
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สํานักงานประกันสังคมไดสนับสนุนโรงพยาบาลทกุแหงท่ีเขารวมโครงการ ใหมีการพัฒนาและดําเนินงาน
สรางเครือขายระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ ไดแก สํานกังานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานประกันสังคม
จังหวัด    สํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัด ศูนยความปลอดภัยในการทํางาน ผูแทนฝาย
นายจาง/ลูกจาง โดยจัดตั้งเปนคณะทํางานเครือขายคลนิิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัด เพื่อใหเกิดระบบ
การดูแล รักษา สงเสริมและปองกันความปลอดภัยในการทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้   โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมอีกโรงพยาบาลละ 50,000บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุมคณะทํางาน
และคาตอบแทนคณะทํางาน 
 
  ระยะที ่ 4 (ป2553) ขยายการดําเนินงานเพิม่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 12 
แหง (รวมระยะที่ 1-3 เปนจาํนวน 37 แหง) คือ  โรงพยาบาลลําพูน,โรงพยาบาลพะเยา,โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจาตากสิน,โรงพยาบาลอุตรดิตถ,โรงพยาบาลกําแพงเพชร,โรงพยาบาลเพชรบรูณ,โรงพยาบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา,โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบรุ,ีโรงพยาบาลชัยภูมิ,โรงพยาบาลกาฬสินธุ,โรงพยาบาลพระจอม
เกลาเพชรบุร ีและโรงพยาบาลตรัง (งบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาล 25 แหง เดมิแหงละ 200,000 บาท  
โรงพยาบาลใหม     12  แหงๆละ170,000 บาท)   
 และในป 2553  สํานักงานประกันสังคม  ไดพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณเพื่อจดัตั้งคลินิกโรคจาก
การทํางานระดับตติยภูมิในโรงพยาบาลสงักัดมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร 8 แหง  ประกอบดวย  
มหาวิทยาลยัมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, มหาวิทยาลยัขอนแกน,   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยบรูพา, มหาวิทยาลยัศรีนครนรินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลยั  
 
 ระยะที่ 5 (ป 2554 )  ขยายการดําเนินงานเพิ่มเติมในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อีก
จํานวน 23 แหง (รวมระยะที่ 1-4 จํานวน 60 แหง) คือ  โรงพยาบาลพิจิตร,โรงพยาบาลนาน,โรงพยาบาล     
แมสอด,โรงพยาบาลอุทยัธานี,โรงพยาบาลพระพุทธบาท,โรงพยาบาลสระบรุี,โรงพยาบาลนครนายก,
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช,โรงพยาบาลสิงหบุรี,โรงพยาบาลชยันาท,โรงพยาบาลโพธาราม,
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา,โรงพยาบาลเสนา,โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว,โรงพยาบาล
มุกดาหาร,โรงพยาบาลสกลนคร,โรงพยาบาลนครพนม,โรงพยาบาลหนองคาย,โรงพยาบาลเลย,
โรงพยาบาลรอยเอ็ด,โรงพยาบาลนราธิวาส,โรงพยาบาลตะกัว่ปา,โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช   
และโรงพยาบาลสงขลา  โดยโรงพยาบาล 37แหงเดิม ไดรับการสนับสนุนงบประมาณแหงละ 200,000 บาท   
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และ โรงพยาบาลใหม 23 แหงไดรับงบประมาณสนับสนุน แหงละ 170,000 บาท   ผานทางสํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
 
3.ความคาดหวังการใหบริการของคลนิิกโรคจากการทํางาน 
 1.ตรวจวนิิจฉยั  รกัษาพยาบาลลกูจางในความคุมครองของกองทุนเงินทดแทนที่เจบ็ปวยหรือสงสัย
วาเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
 2.ใหบริการตรวจสุขภาพและจัดบริการเชิงรุกเพื่อสงเสรมิสุขภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 
 3.ประสานและสนับสนุนดําเนินการดานการแพทยในสวนที่เกีย่วของกบัพรบ.เงินทดแทนและ
พรบ. คุมครองแรงงาน 
 4.เฝาระวังปองกันควบคุมโรคจากการทํางาน/อุบัติเหตุจากการทํางาน 
 5.ใหคําปรึกษาและสงเสริมงานดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานแกสถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
4.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการคลินิกโรคจากการทํางาน 
 1.ลูกจางไดรับการตรวจรักษาและวนิิจฉัยโรคหรืออุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานไดอยาง
ถูกตอง     รวมท้ังการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน 
 2.นายจางไดรบัการบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคจากการทํางานสามารถลด
จํานวนการประสบอันตรายจากการทํางานของสถานประกอบการได 
 3.กองทุนเงินทดแทน สามารถสงตอลูกจางที่เจ็บปวยหรือสงสัยวาเจ็บปวยดวยโรคจากการทํางาน
จากสถานพยาบาลอื่น เพ่ือเขารับการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาตอที่เหมาะสม 
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บทที่  2 
 

วิธีการการดําเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทํางาน 
 
1. กลุมเปาหมายการดําเนินงานตามโครงการ 
 กลุมเปาหมายการดําเนนิงานตามโครงการคือ ลกูจางในขายความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน
ซึ่งมีแนวทางในการเบิกจายคาตรวจวนิิจฉยัโรคจากการทํางานดังนี ้
 กรณีสงตอจากคลินกิอื่นๆภายในโรงพยาบาล 
 -ผูประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิของโรงพยาบาลที่ตั้งคลินิกโรคจากการทํางาน  หากตรวจ
วินิจฉยัแลวพบวาไมใชโรคจากการทํางาน  ใหลูกจางใชสิทธิประกนัสังคม  แตหากวินิจฉยัแลวพบวาเปน
โรคจากการทํางาน และมหีนังสือสงตัวจากนายจาง (กท 44)  สามารถเบกิจายคารกัษาพยาบาลไดจาก
กองทุนเงินทดแทน  โดยเรียกเก็บคาใชจายจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัด/พ้ืนที ่
 -ผูประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิของโรงพยาบาลอื่น  และมีหนังสือสงตัวจากนายจาง (กท 44) 
หากตรวจวนิิจฉัยแลวพบวาเปนโรคจากการทํางาน  สามารถเบกิจายคารกัษาพยาบาลไดจากกองทุนเงิน
ทดแทน  โดยเรียกเก็บคาใชจายจากสํานักงานประกนัสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่เชนกัน 
 กรณีสงตอโดยสํานกังานประกนัสังคมจังหวัด 
 -ลูกจางที่มีหนงัสือสงตัวจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่  ขอความรวมมอืในการตรวจ
วินิจฉยัวาเจ็บปวยดวยโรคจากการทํางานหรือไม  หากผลการตรวจวินจิฉัยปรากฏวาลูกจางไมไดเจ็บปวย
ดวยโรคจากการทํางาน  คาตรวจวนิิจฉยัใหเบิกจายจากเงินโครงการทีส่นับสนุนใหแกโรงพยาบาล  กรณี
ลูกจางเจ็บปวยจากการทํางานใหเบิกจายจากกองทุนเงนิทดแทน  โดยขอใหแจงผลการตรวจวินิจฉยัให
สํานักงานประกันสังคมทราบ เพ่ือดําเนนิการตอไป 
 กรณีทีลู่กจางเขามารับบริการโดยไมมีหนงัสือสงตัวจากนายจาง(กท 44)  ใหทางโรงพยาบาล
ประสานงานกบัสํานักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นทีทั่นที เพื่อพิจารณาดําเนนิการเรื่องคาใชจายในการ
ตรวจวนิิจฉัยโรคของลกูจางดังกลาว  
2. การสมัครเขารวมโครงการ 
 1.สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมทําหนังสือเชิญโรงพยาบาลศนูย/ท่ัวไปเขารวม
โครงการโดยพิจารณาจากความพรอม  ความตั้งใจของทีมงานของโรงพยาบาล (ขอมูลจากแบบสาํรวจความ
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พรอมในการจดัตั้งคลินกิโรคจากการทํางาน ป 2553) รวมกับขอมลูจาํนวนสถานประกอบการและสถิติการ
ประสบอันตรายในจังหวัด 
 2. โรงพยาบาลทําหนังสือตอบรับเขารวมโครงการ  พรอมขอมูลของผูประสานงาน 
 3.  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ  นาํเสนอขอมูลและรายชื่อโรงพยาบาลที่สมัครเขารวม
โครงการฯ แกสํานักงานกองทุนเงินทดแทน  เพื่อพิจารณาและสนับสนนุงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 4. สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ และทําหนังสือแจงโรงพยาบาล
สําหรับโรงพยาบาลใหมที่เขารวมโครงการใหเปดบัญชธีนาคาร  ช่ือบัญชี “โครงการคลินิกโรคจากการ
ทํางาน”  โดยไมตองนําเขาเงินบํารุงของโรงพยาบาลเพือ่ความคลองตวัในการใชจายงบประมาณ (อยูในดุลย
พินิจของผูบรหิารของโรงพยาบาล) 

5.โอนงบประมาณใหโรงพยาบาล (รูปแบบการโอนเงินงบประมาณ  สํานักงานกองทุนเงินทดแทน
อาจโอนใหแตละโรงพยาบาลโดยตรง   หรือใหทางสํานกัโรคจากการประกอบอาชพีฯเปนผูโอน )    
             6.สํานักงานกองทนุเงินทดแทนรวมกับสํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ  จัดประชุมเพื่อช้ีแจง 
แนวทางการดาํเนินโครงการ    
 
3. กิจกรรมการดําเนินงาน 
 1.โรงพยาบาลจัดทําแผนปฏบัิติงาน (Action plan) ตามแบบฟอรมซึ่งพิจารณาตามตัวช้ีวดัการ
ดําเนินงานป 2554  และสงใหสํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯภายใน 30 วันนบัจากวนัประชุมชี้แจง 
(ฉบับจริงสงทางไปรษณยี   สําเนาสงทาง e-mail address:envoccspk@gmail.com)  เพื่อใชประกอบการ
นิเทศติดตามสนับสนุนการดาํเนินงานแกโรงพยาบาล 
 2. ดําเนินงานตามตัวช้ีวดัการดําเนินงานป 2554 ที่กําหนด  เชน  การจดัตั้งคลินกิโรคจากการทํางาน  
การแตงตั้งและประชุมคณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวดั    การจัดบริการเชิงรุกเชิง
รับ   การพัฒนาบุคลากรฯลฯ 
 3. เขารวมการประชุมสัมมนาเครือขายคลนิิกโรคจากการทํางานของแตละภาค (ถามกีารจัด) 
 4.  สงรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสตามระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับจริงสงทางไปรษณยี   
มายังสํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ        สําเนาสงทาง e-mail address:envoccspk@gmail.com) 
 5. นําเสนอผลการดําเนนิงานโครงการคลนิิกโรคจากการทํางานรายภาคแกคณะอนกุรรมการ
ปองกันและสงเสริมเกีย่วกับความปลอดภยัในการทํางาน  
 6. เขารวมการประชุมเพื่อนําเสนอผลการดาํเนินงานประจําป  หรือการแลกเปลีย่นเรยีนรูการ
ดําเนินงานคลนิิกโรคจากการทํางาน 
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 7. จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานคลนิิกโรคจากการทํางานฉบับสมบูรณ   ตามกรอบการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานโครงการคลนิิกโรคจากการทาํงาน  โดยสงฉบับจริง 2 เลม  พรอมซีดี 1 แผน มายัง
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ     สงภายในวันท่ี  31 มกราคม ของปถัดไป 
 
4. การนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
 การนิเทศติดตามผลการดําเนนิงานโครงการคลนิิกโรคจากการทํางาน      มีรูปแบบดังนี้ 
 1.การนิเทศตดิตามผลการดําเนินงานรายภาค 
 เปนการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลรายภาคโดยคณะอนกุรรมการปองกนัและ
สงเสริมเกีย่วกบัความปลอดภัยในการทํางาน   ซ่ึงจะมีผูแทนจากสํานักงานประกนัสังคม    (สํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน)     ผูแทนจากโรงพยาบาลแมขายระดับภาค   ผูแทนสํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดลอม   และผูแทนจากสํานักงานปองกันควบคมุโรค  เขารวมการนิเทศติดตามดวย     
 วิธกีารดําเนนิการ   คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลอืกโรงพยาบาล 1 แหงเปนเจาภาพในเรื่อง
สถานที่สําหรบัการนําเสนอผลการดําเนินงาน  และโรงพยาบาลที่อยูในภาคนัน้ๆ จะตองเดนิทางมานําเสนอ
ผลการดําเนินงาน (เบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการจากโครงการฯ)  ความถี่ในการนิเทศงานปละ 1 
ครั้ง    ทั้งนี้ สํานักงานประกนัสังคมจะทําหนังสือเชิญโรงพยาบาลเขารวมการนําเสนอผลการดําเนินงานเปน
ลายลักษณอักษร    และสํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯจะประสานงานใหโรงพยาบาลทราบทาง e-mail 
address ของกลุมงานโรงพยาบาลหรือ ผูประสานงานของโรงพยาบาลตามที่ใหรายชือ่ไว 
 สําหรับประเดน็การนําเสนอประกอบดวย   
  - ขอมูลทัว่ไปของโรงพยาบาล/กลุมงาน (สั้น ๆ กระชับ) 
  - ขอมูลผูประกันตนในพืน้ที่ 
  - ผลการดําเนนิงาน  รวมถงึผลการใชจายงบประมาณ  (สําหรับขอมูลการดําเนินงานให
นําเสนอเฉพาะกลุมผูประกนัตนในขายความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน  สําหรับขอมูลการวนิิจฉัยโรค
จากการทํางานใหนําขอมูลจากคลนิิกโรคจากการทํางาน และจากแผนกตางๆท่ีมีการวินจิฉัยโรคจากการ
ทํางานดวย) 
  - ผลงานเดน/Best Practice  
  - ปญหา/อุปสรรคการดําเนนิงาน   ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข 
  นําเสนอดวยโปรแกรม Microsoft  Power Point  ระยะเวลาการนําเสนอประมาณ 10-15 
นาทีตอโรงพยาบาล 
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 2.การนิเทศตดิตามผลการดําเนินงานรายโรงพยาบาล    
  2.1.การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานรวมกันระหวางสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ    
โรงพยาบาลแมขายระดับภาค  โดยนิเทศตดิตาม ณ โรงพยาบาลนั้นๆอยางนอยปละ 1 ครั้ง     โดยสํานักโรค
จากการประกอบอาชีพฯ  จะทําหนังสือแจงโรงพยาบาลอยางเปนลายลักษณอักษร  ซึ่งมีประเด็นการนิเทศ
ตามตัวช้ีวดัการดําเนินงาน    ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  ตลอดจนการใชจายงบประมาณของโครงการฯ 
  2.2.การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโดยโรงพยาบาลแมขายระดับภาค  เพื่อใหการ
สนับสนุนชวยเหลือโรงพยาบาลภายในเครือขาย     โดยนิเทศตดิตาม ณ โรงพยาบาลนั้นๆอยางนอยปละ 1 
ครั้ง  หรือตามความเหมาะสมภายในเครอืขายนั้นๆ  ทั้งนี้โรงพยาบาลแมขายจะเปนผูรับผิดชอบทําหนังสือ
แจงโรงพยาบาลเอง   หากในกรณีท่ีโรงพยาบาลลกูขายมีความประสงคใหโรงพยาบาลแมขายสนับสนุนก็
สามารถประสานงานไปยังโรงพยาบาลแมขายโดยตรงไดเชนกนั 
 
5. แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรบัดําเนินโครงการคลินิกโรคจากการทาํงาน 
 ในป 2554 สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม ไดจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการสําหรับโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการตั้งแตระยะที่ 1-4 (พ.ศ.2548-2553) จํานวน 37 แหง  
แหงละ  200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) และงบประมาณสําหรับโรงพยาบาลใหมท่ีเขารวมโครงการใน
ระยะท่ี 5 (พ.ศ.2554) จํานวน 23 แหงๆละ  170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจาย
สําหรับการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัที่กําหนด  โดยใหโรงพยาบาลพจิารณาการจดัสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินงานตามกิจกรรมหลกัดังนี ้
 1. การวินิจฉัยโรคจากการทาํงาน    เชน  คาใชจายของลูกจางในการตรวจคัดกรองเพื่อการตรวจ
ยืนยนัการวินิจฉัยโรค         (โรงพยาบาลตองเก็บขอมลูนี้  เนื่องจากสํานักงานประกันสังคมจะใชขอมูลน้ี
เปนฐานในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณแกโรงพยาบาลในปตอไป ) 
 2. การจัดบริการเชิงรุกในสถานประกอบการ   (โรงพยาบาลควรมีขอมลูคาใชจาย: Unit cost 
ของการดําเนนิงานเนื่องจากสํานักงานประกันสังคมจะใชขอมูลเหลานีเ้ปนฐานในการพิจารณาจดัสรร
งบประมาณแกโรงพยาบาลในปตอไป) 
 3. การพัฒนาเครือขายทั้งภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล  การประชุมคณะทํางานเครอืขายคลินิกโรค
จากการทํางานระดับจังหวดั  รวมถึงเขารวมการประชุมสัมมนากับโรงพยาบาลแมขาย  
 4. การพัฒนาคลินิกโรคจากการทํางาน  เชน  การประชาสัมพันธคลินิกโรคจากการทํางาน     พัฒนา
บุคลากร  เชน การอบรมหลกัสูตรทางดานอาชีวอนามัยทีเ่กี่ยวของ   การประชุมวิชาการ   การศกึษา  ดูงาน    
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(กรณโีรงพยาบาลใหมอาจจาํเปนตองใชงบประมาณในสวนนี้มากเพือ่ใหเกิดการจดัตั้งคลินกิโรคจากการ
ทํางาน   แตสําหรับโรงพยาบาลเดิมคาใชจายในสวนนี้ควรลดลง) 
 
6. หลักเกณฑใชงบประมาณตามแนวทางของสํานักงานประกันสังคม 
 

รายการ อัตรา/หลกัเกณฑการเบกิจาย 
1.คาใชจายในการดาํเนินโครงการ  
 - คาใชจายในการตรวจวินิจฉัยโรค           
คาหองปฏิบัติการ 

เบิกจายตามอัตราของโรงพยาบาล 

 - คาตอบแทนแพทย/บุคลากรทางการแพทย เบิกจายตามคูมือคาธรรมเนยีมแพทยของแพทยสภา 
 - คาพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับงาน 
อาชีวเวชศาสตร 

เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 - คาใชจายในการจัดกจิกรรมเชิงรุก  เชน 
การจัดบริการในสถานประกอบการ   การสืบคนโรค 
การประชาสัมพันธ(ยกเวนการตรวจสุขภาพประจําป  
การตรวจสุขภาพกอนเขางาน) 

เบกิจายตามระเบียบกระทรวงการคลังและ 
ระเบียบพัสดุ (คาเบี้ยเลี้ยง    คาพาหนะ  คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง  คาวสัดุฯลฯ) 

 - คาใชจายในการเดินทางเขารวม
ประชุมสัมมนาตางๆตามที่กาํหนดประมาณ 2-3ครั้ง
เชน การนําเสนอผลการดําเนินงานรายภาค 

เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 - คาใชจายอ่ืนๆ (เชน  คาธรรมเนยีมการ
โอนเงินฯลฯ) 

เบิกจายตามทีจ่ายจริง 

2.คาใชจายในการสรางเครือขายการดาํเนนิงาน  
 - คาตอบแทนคณะทํางานเครือขาย ประธานครั้งละ 1,000 บาท      

คณะทํางานครัง้ละ 800 บาท/คน 
 - คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ครั้งละ 50บาท/คน 
 - คาอาหารกลางวัน ครั้งละ 120บาท/คน 
 - คาวัสดุอุปกรณในการประชุม เบิกจายตามระเบียบพัสด ุ
หมายเหตุ  โรงพยาบาลสามารถเปดบญัชีช่ือ “โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน” โดยไมตองนําเขาบัญชี        
เงินบํารุงของโรงพยาบาล  ท้ังนี้เพื่อความสะดวกในการใชจายเงินท่ีไดรับการสนับสนุน 
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ขอควรระวังการใชงบประมาณ 
 งบประมาณทีส่นับสนุนโครงการคลินกิโรคจากการทํางานไมสามารถนําไปใชเปนคาใชจายใน
กิจกรรมดังตอไปนี ้
 1. คาใชจายในการจัดซื้อครภุณัฑ 
 2. คาจางหรือเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเงินเดอืน 
 3. คาใชจายในการศกึษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู ณ ตางประเทศ 
 
7. โรงพยาบาลแมขายคลินิกโรคจากการทํางาน 
 ในป 2553 สํานักงานประกนัสังคมและสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไดรวมกัน
พิจารณาตั้งโรงพยาบาลแมขายรายภาค เพื่อสนับสนุนการดําเนนิงานโครงการคลนิิกโรคจากการทํางาน  
โดยมีเกณฑการพิจารณาโรงพยาบาลแมขายคือ  
 1. มีความยินดใีนการเปนโรงพยาบาลแมขาย 
 2. มีทรัพยากรที่เอ้ือตอการดาํเนินงาน  เชน  แพทยอาชวีเวชศาสตร  มีทมีงานที่มีศักยภาพในการ
สนับสนุนการดําเนินงานภายในเครือขาย  เปนตน 
 3. มีผลการดําเนินงานผานตามตัวช้ีวดัการดาํเนินงานทีก่ําหนด 
 
 โดยมีการกําหนดบทบาทของโรงพยาบาลแมขายดังนี ้
      1.นิเทศติดตามผลการดําเนนิงานคลนิิกโรคจากการทํางานของโรงพยาบาลในเครือขาย 
 2 ใหคําปรึกษา  แนะนําทางวิชาการและการบริหารจดัการโครงการพฒันาคลินิกโรคจากการทํางาน
ของโรงพยาบาลในเครือขาย 
 3. เปนเครือขายรับการสงตอผูปวยโรคจากการทํางานของโรงพยาบาลในเครือขาย 
 4. บทบาทอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการดําเนนิงานคลินกิโรคจากการทํางานของโรงพยาบาลในเครือขาย 
 
รายชือ่โรงพยาบาลแมขาย  และโรงพยาบาลในเครอืขาย 
 
โรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาลเดมิในเครอืขาย โรงพยาบาลใหมในเครอืขาย 

ภาคเหนอื โรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลนาน 
โรงพยาบาลลาํปาง   โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห โรงพยาบาลพจิิตร 
 โรงพยาบาลสวรรคประชารกัษ โรงพยาบาลแมสอด     
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โรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาลเดมิในเครอืขาย โรงพยาบาลใหมในเครอืขาย 
ภาคเหนอื โรงพยาบาลลาํพูน โรงพยาบาลอทุัยธาน ี
 โรงพยาบาลพะเยา  
 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช 
 

 โรงพยาบาลอตุรดิตถ  
 โรงพยาบาลเพชรบรูณ  
 โรงพยาบาลกาํแพงเพชร  
ภาคกลาง โรงพยาบาลปทุมธาน ี โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร   โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสงิหบุรี 
 โรงพยาบาลราชบุร ี โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช 
 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
 โรงพยาบาลเจาพระยายมราช โรงพยาบาลสระบรุ ี
 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลเสนา 
 โรงพยาบาลนครปฐม  
 โรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัด

เพชรบุร ี
โรงพยาบาลโพธาราม 

  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
ภาคตะวนัออก โรงพยาบาลชลบุร ี โรงพยาบาลนครนายก 
โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว   
 โรงพยาบาลพระปกเกลาจนัทบุร ี  
 โรงพยาบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 

 
 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา      

โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลนครพนม 

 โรงพยาบาลบรุรีัมย โรงพยาบาลหนองคาย 
 โรงพยาบาลสรุินทร โรงพยาบาลเลย 
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โรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาลเดมิในเครอืขาย โรงพยาบาลใหมในเครอืขาย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสกลนคร 
 โรงพยาบาลอดุรธาน ี โรงพยาบาลมกุดาหาร 
 โรงพยาบาลชยัภูม ิ โรงพยาบาลรอยเอ็ด 
 โรงพยาบาลกาฬสินธุ  
ภาคใต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 
โรงพยาบาลหาดใหญ       โรงพยาบาลสรุาษฎรธาน ี โรงพยาบาลตะกัว่ปา 
 โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลสงขลา 
  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร 
 
 
8. ตัวชี้วัดการดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางาน 
 8.1 รายละเอยีดตัวชีว้ดัและเกณฑ 
 ในป  2554 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  และสํานักงานกองทนุเงินทดแทนได
รวมพิจารณาและกําหนดตวัช้ีวัดการดําเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรสําหรับการ
บริการทุตยิภมูิ ในโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ (คลินิกโรคจากการทํางาน)  ดังนี้ 
  

ตัวชีว้ัด เกณฑการดําเนินงาน 
 โรงพยาบาลเดมิ โรงพยาบาลใหม 

1. การจัดตั้งคลินกิโรคจากการทํางาน 
 1.1 การวินิจฉยัโรคจากการทํางาน เพ่ิมขึ้นรอยละ10 

เมื่อเทียบกับป 53 
มีการวินจิฉัย 

 1.2 การใหบรกิารคลินิกโรคจากการทํางาน อยางนอย 2 วนั  
ตอสัปดาห 

อยางนอย 1 วนั  
ตอสัปดาห 

 1.3 การตดิตั้งปายคลินิกโรคจากการทํางาน 
ณ  บรเิวณหนวยใหบริการอยางชัดเจน 
 

1 จุด 1 จุด 

 1.4. การจัดทําปายบอกทางการไปรับบริการ ณ 
คลินิกโรคจากการทํางานแกผูรับบรกิาร 

อยางนอย 1 ปาย อยางนอย 1 ปาย 
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ตัวชีว้ัด เกณฑการดําเนินงาน 
 โรงพยาบาลเดมิ โรงพยาบาลใหม 

 1.5 การประชาสัมพันธการใหบริการคลินกิโรค
จากการทํางานผานชองทางตางๆ 

อยางนอย 3 ชองทาง อยางนอย 3 ชองทาง 

2.การสรางเครอืขายระหวางหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 
2.1 การจัดประชุม/อบรมรวมกับแผนกตางๆ ที่เกีย่วของ
ภายในโรงพยาบาลเพื่อสรางเครือขายการสงตอผูปวยโรค
จากการทํางาน  

อยางนอย 2 ครั้ง  อยางนอย2 ครัง้  

2.2  การจัดประชุม/อบรมเพือ่สรางเครือขายการสงตอ
ผูปวยโรคจากการทํางานจากหนวยบรกิารสุขภาพภายนอก
โรงพยาบาล  เชน โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล(ศูนยสุขภาพชมุชน/สถานีอนามัยเดิม)ฯลฯ 

อยางนอย 1 ครั้ง   อยางนอย 1 ครั้ง   

2.3 การจัดประชุมคณะทํางานเครือขายคลนิิกโรคจากการ
ทํางานระดับจงัหวัด  

อยางนอย 3 ครั้ง   อยางนอย 2 ครั้ง  

2.4 การจัดกจิกรรมบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก แกสถาน
ประกอบการรวมกับคณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจาก
การทํางานระดับจังหวัด เชน สํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด  สํานักงานประกนัสังคมจังหวัด
ฯลฯ 

อยางนอย 6 แหง   อยางนอย 3 แหง 
  

3.การจัดบรกิารอาชวีอนามัยเชิงรุกเชิงรับ 
3.1 การจัดบรกิารอาชวีอนามัยเชิงรับในโรงพยาบาลเชน
ตรวจสุขภาพท่ัวไป/ตามความเสี่ยง/การใหอาชีวสุขศึกษาฯ 
 

จํานวนรายเพิม่ขึ้น
รอยละ 10 เมื่อเทียบ
กับป 53 

มีการจัดบริการ 

3.2 การประเมนิความพึงพอใจของผูประกนัตนที่มารับ
บริการท่ีคลินกิโรคจากการทํางานอยูในระดับดีข้ึนไป 
  
  

รอยละ 80 
ของผูประกันตน 
ที่ประเมินฯ 
มีคะแนน 
ความพึงพอใจ 
อยูในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 
ของผูประกนัตน 
ที่ประเมินฯ 
มีคะแนน 
ความพึงพอใจ       
อยูในระดับดข้ึีนไป 
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ตัวชีว้ัด เกณฑการดําเนินงาน 
 โรงพยาบาลเดมิ โรงพยาบาลใหม 

3.3  การจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรุกในสถาน
ประกอบการ  

อยางนอย 12 แหง   อยางนอย 6 แหง  

3.4  การจัดทําโครงการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรค/การ
บาดเจ็บจากการทํางานตามความเสี่ยงของสถาน
ประกอบการในพื้นที ่

อยางนอย  
2 โครงการ 

อยางนอย 
1 โครงการ 

4.การพัฒนาบคุลากรดานอาชีวอนามัย   
4.1   มีการสงเสริมและพฒันาศักยภาพของผูปฏิบตัิงาน
คลินิกโรคจากการทํางานทางดานอาชีวอนามัย      

อยางนอย 1 คน อยางนอย 1 คน 

5.การจัดทําขอมูลและการรายงาน 
5.1 การรายงานผลการดําเนนิงานรายไตรมาสตามกําหนด ทุกไตรมาส ทุกไตรมาส 

5.2 การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปและ
สถานการณโรคและการบาดเจ็บจากการทํางานของ
ผูประกนัตนตามกรอบการจดัทํารายงานทีก่ําหนด 

2 ชุด 2 ชุด 

 
หมายเหตุ   โรงพยาบาลเดมิ  หมายถึง   โรงพยาบาลทีเ่ขารวมโครงการคลนิิกโรคจากการทํางานตั้งแต
ระยะท่ี 1-4  มีจํานวน 37  แหง   โรงพยาบาลใหม   หมายถึง  โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการคลนิกิโรคจาก
การทํางานในป 2554   มีจํานวน 23   แหง 
 
 8.2 คําอธิบายตวัชีว้ัดและเกณฑ 
 ตวัชีว้ัดที่ 1 การจัดตั้งคลนิกิโรคจากการทํางาน 
  1.1 การวินจิฉยัโรคจากการทํางาน  
  หมายถึง   มีการวินิจฉัยโรคจากการทํางานมาตรฐานการวินจิฉัยโรคจากการทํางานฉบับ
เฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  โดย
โรงพยาบาลทีเ่ขารวมโครงการตั้งแตระยะที่ 1-4  ตองมีการวินจิฉัยเพิ่มขึ้นรอยละ 10 เมื่อเทียบกับผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา   และสําหรับโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการในปพ.ศ. 2554  ตองมีการวินิจฉัยโรค
จากการทํางาน  โดยรวบรวมขอมูลจากคลินิกโรคจากการทํางาน  และคลินิกอ่ืนๆของโรงพยาบาลที่มีการ
วินิจฉยั 
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  1.2 การใหบรกิารคลนิิกโรคจากการทํางาน 
  หมายถึง  โรงพยาบาลเดิมที่เขารวมโครงการตองเปดบรกิารคลินิกโรคจากการทํางานอยาง
นอย 2 วัน/สัปดาห  โรงพยาบาลใหมตองเปดบรกิารคลนิิกโรคจากการทํางานอยางนอย 1 วัน/สัปดาห  กรณี
ที่เปดบรกิารครึ่งวนัเมื่อรวมกันในสัปดาหตองไดตามวันที่กําหนดเชนกัน ทั้งนี้ในการเปดบริการดังกลาว
ผูรบับรกิารจะตองไดรับการตรวจวนิิจฉยัจากแพทยอาชีวเวชศาสตร  หรือแพทยผูเชีย่วชาญสาขาอื่นๆ        
ที่เกี่ยวของ     สําหรับในวันอ่ืนๆโรงพยาบาลควรจัดระบบการตรวจคัดกรอง   และระบบการนดัหมายเพื่อ
พบแพทยในวนัท่ีเปดคลินิกโรคจากการทาํงาน 
  1.3 การติดตั้งปายคลนิิกโรคจากการทํางาน ณ  บริเวณหนวยใหบรกิารอยางชัดเจน 
  หมายถึง  การจัดทําและตดิตั้งปายชื่อ  “คลินิกโรคจากการทํางาน”  ณ บริเวณหนาหอง
ตรวจ  เพ่ือใหผูรบับรกิารเห็นไดอยางชดัเจนอยางนอย 1 จุด 
  1.4 การจัดทําปายบอกทางการไปรับบรกิาร ณ คลนิิกโรคจากการทํางานแกผูรับบรกิาร 
  หมายถึง  การจัดทําและติดตัง้ปายบอกเสนทางไปยังคลนิกิโรคจากการทํางาน   เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูรับบริการเห็นไดอยางชัดเจนอยางนอย 1 ปาย 
  1.5 การประชาสัมพันธการใหบรกิารคลินกิโรคจากการทํางานผานชองทางตางๆ  
  หมายถึง  การประชาสัมพันธการใหบรกิารของคลินิกโรคจากการทํางานเชงิรับใน
โรงพยาบาลเพื่อใหผูรับบรกิารไดรับทราบ เชน  แผนปาย   เสียงตามสาย  ฯลฯ และการบริการเชิงรุก
ภายนอกโรงพยาบาล  เชน  แผนผาประชาสัมพันธ    แผนคัตเอาท    แผนพับ หนังสือเวียนแจงแกสถาน
ประกอบการ   หรือการประชาสัมพันธผานสื่อสารมวลชนในพืน้ท่ี  เชน   สถานวีทิยุโทรทัศน   ฯลฯ  โดย
นับรวมกนั อยางนอย 3 ชองทาง 
 
 ตวัชีว้ัดที2่  การสรางเครอืขายระหวางหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 
  2.1 การจัดประชุม/อบรมรวมกับแผนกตางๆที่เกี่ยวของภายในโรงพยาบาลเพื่อสราง
เครอืขายการสงตอผูปวยโรคจากการทํางาน 
  หมายถึง การจัดประชุมชี้แจง/อบรมใหความรูเจาหนาท่ีในแผนกตางที่เกี่ยวของภายใน
โรงพยาบาลเพื่อสรางเครือขายการสงตอผูปวยโรคจากการทํางาน  เชน  หองตรวจตางๆของแผนกผูปวย
นอก  และแผนกตางๆของหอผูปวยในโรงพยาบาล   โดยมีการจดัประชุม/อบรมอยางนอย  2 ครั้งตอป 
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  2.2  การจัดประชุม/อบรมเพ่ือสรางเครอืขายการสงตอผูปวยโรคจากการทํางานจากหนวย
บรกิารสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล  เชน โรงพยาบาลชมุชน  โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล (ศูนย
สุขภาพชุมชน/สถานอีนามัยเดิม)ฯลฯ  
  หมายถึง  การจัดประชุมชี้แจง/อบรมใหความรูเจาหนาที่จากหนวยบริการสุขภาพนอก
โรงพยาบาล  เชน โรงพยาบาลชุมชน   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล(ศูนยสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย
เดิม)โรงพยาบาลเอกชน  เพ่ือสรางเครือขายการสงตอผูปวยโรคจากการทํางานกับคลนิิกโรคจากการทํางาน  
อยางนอย 1 ครั้งตอป 
    2.3 การจัดประชุมคณะทํางานเครอืขายคลนิิกโรคจากการทํางานระดับจังหวดั 
  หมายถึง การจัดประชุมคณะทาํงานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัดท่ี
แตงตั้งขึ้นโรงพยาบาลเดิมที่เขารวมโครงการมีการจดัประชุมคณะทํางานฯอยางนอย 3 ครั้ง ตอป   สําหรับ
โรงพยาบาลใหมท่ีเขารวมโครงการ  ใหดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางาน
ระดับจังหวดักอน  และจัดประชุมคณะทํางานฯอยางนอย  2 ครั้งตอป 
  การแตงตั้งคณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางานนี ้ สํานักงานประกันสังคมได
เสนอใหโรงพยาบาลจัดตั้งคณะทํางานเครอืขายคลินิกโรคจากการทํางาน  โดยมวีัตถปุระสงคเพ่ือสนับสนุน
การดําเนนิงานโครงการคลนิิกโรคจากการทํางาน  โดยมีองคประกอบดังนี ้
 1. ผูวาราชการจังหวัด  หรือรองผูวาราชการจังหวัด  ประธานคณะทํางาน 
 2. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด    คณะทํางาน 
 3. ผูอํานวยการโรงพยาบาล    คณะทํางาน 
 4. ประกันสังคมจังหวัด     คณะทํางาน 
 5. สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด   คณะทํางาน 
 6. ผูอํานวยการศูนยความปลอดภัยในการทาํงานเขต คณะทํางาน 
 7. ผูแทนฝายนายจาง     คณะทํางาน 
 8. ผูแทนฝายลกูจาง     คณะทํางาน 
 9. แพทย/ผูรับผิดชอบกลุมงานอาชีวเวชกรรม  เลขานกุารและคณะทํางาน 
 10. ผูรับผดิชอบกลุมงานอาชีวเวชกรรม   ผูชวยเลขานุการและคณะทํางาน 
 
 โดยคณะทํางานมีหนาที่รับผดิชอบดังนี ้
 1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลการประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยเนื่องจากการทํางานของลูกจางท่ีเขา
รับบริการในคลินิกและขอมลูของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  และหนวยงานอืน่ท่ีเกี่ยวของ 
 2. ประสานความรวมมือในการกําหนดแนวทางปองกันและสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
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 3. จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงรุกในสถานประกอบการที่มีความเส่ียง หรอืมีขอมูลการประสบอันตราย
จากการทํางานสูง 
 4. รายงานผลการดําเนนิงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
หมายเหตุ โรงพยาบาลสามารถปรับเพิม่คณะทํางานและหนาท่ีรับผิดชอบไดตามความเหมาะสมของ
แตละโรงพยาบาล     
 
 2.4 การจัดกจิกรรมบรกิารอาชวีอนามยัเชงิรุก แกสถานประกอบการรวมกับคณะทํางานเครอืขาย
คลินกิโรคจากการทํางานระดับจังหวัด เชน สํานกังานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวดั  สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวดัฯลฯ 
 หมายถึง  การจัดกิจกรรมบรกิารอาชวีอนามัยเชิงรุก (เชน  การสํารวจสถานประกอบการ   การตรวจ
คัดกรองสุขภาพ   การตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน   การใหอาชีวสุขศึกษาฯลฯ) แกสถาน
ประกอบการรวมกับหนวยงานของคณะทาํงานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัด เชน 
สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  สํานักงานประกนัสังคมจังหวัด   โดยโรงพยาบาลเดมิ 
อยางนอย 6 แหง    และโรงพยาบาลใหมอยางนอย 3 แหง  เพ่ือใหเกิดการประสานงานดําเนนิงานรวมกัน 
 
 ตวัชีว้ัดที่ 3 การจัดบรกิารอาชีวอนามัยเชิงรกุเชิงรบั 
  3.1 การจัดบรกิารอาชวีอนามัยเชิงรับในโรงพยาบาลเชนตรวจสุขภาพทั่วไป/ตามความ
เส่ียง/การใหอาชวีสุขศกึษาฯ 
  หมายถึง การจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรบัในโรงพยาบาล เชน ตรวจสุขภาพท่ัวไป/ตาม
ความเสี่ยง/การใหอาชีวสุขศกึษาฯ  โดยโรงพยาบาลเดิมจํานวนรายเพิม่ขึ้นรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
และโรงพยาบาลใหม ตองมผีลลัพธ(จํานวนราย)ของการจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรบัในโรงพยาบาล 
  3.2  การประเมินความพึงพอใจของผูประกันตนท่ีมารับบรกิารที่คลินกิโรคจากการทํางาน
อยูในระดับดขีึน้ไป  
  หมายถึง มีการประเมนิความพึงพอใจของผูประกันตนที่มารับบริการ(เชิงรับ)ท่ีคลนิิกโรค
จากการทํางาน โดยรอยละ 80 ของผูประกันตนที่ไดรับการประเมินมคีะแนนความพึงพอใจอยูในระดับดีข้ึน
ไป  (โดยประเมินจากผูมารับบริการเชิงรับที่คลินิกโรคจากการทํางานจาํนวนไมต่ํากวารอยละ60 ) 
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  3.3  การจัดบรกิารอาชวีอนามัยเชิงรกุในสถานประกอบการ 
  หมายถึง  การจัดบรกิารอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ โดยโรงพยาบาลเดิมมี
การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการอยางนอย 12 แหงตอป  และโรงพยาบาลใหมมีการ
จัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรกุในสถานประกอบการอยางนอยอยางนอย 6 แหงตอป 
  3.4 การจัดทาํโครงการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการทํางานตามความ
เส่ียงของสถานประกอบการในพื้นที ่
  หมายถึง  มีการดําเนินโครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคจากการทาํงานตามความเสี่ยง
ของสถานประกอบการในพืน้ท่ี เชน โครงการเฝาระวงัปองกันควบคุมโรคโรคซิลโิคสิส   โรคประสาท      
หูเสื่อม  ฯลฯ  โดยโรงพยาบาลเดิมใหมีการดําเนินโครงการอยางนอย  2 โครงการ  และโรงพยาบาลใหม 
ใหมีการดําเนนิโครงการอยางนอย  1 โครงการ  
 
 ตวัชีว้ัดที4่  การพฒันาบคุลากรดานอาชวีอนามัย 
  4.1 มีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานคลินกิโรคจากการทํางานทางดาน 
อาชวีอนามัย    เชน   การฝกอบรม    การเขารวมการประชุมวชิาการ   การศึกษาดูงานฯลฯ  
  หมายถึง  โรงพยาบาลมีการสงบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานของของคลนิิกโรคจากการทํางาน
อยางนอย 1 คน เขารับการพัฒนาทางดานอาชีวอนามยั  เชน  การฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ  เชน  การ
พยาบาล      อาชีวอนามัย 60 ช่ัวโมง      การเขารวมการประชุมวิชาการ   การศกึษาดูงาน  เปนตน     
 
 ตวัชีว้ัดที5่.การจัดทําขอมูลและการรายงาน 
  5.1 การรายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาสตามกําหนด 
  หมายถึง   มกีารรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสครบทุกไตรมาสและตรงตามเวลาที่
กําหนดดังนี ้
 ไตรมาสที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม  กําหนดการสงรายงานภายในวันที่ 15 เมษายน  
 ไตรมาสที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน  กําหนดการสงรายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 
 ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน  กําหนดการสงรายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
 ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม   กําหนดการสงรายงานภายในวันที่ 15 มกราคมของป
ถัดไป 
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  5.2 การจดัทาํรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปและสถานการณโรคและการบาดเจ็บ
จากการทํางานของผูประกนัตนตามกรอบการจัดทํารายงานท่ีกําหนด  
  หมายถึง มกีารจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปและสถานการณโรคจากการ
ทํางานของผูประกันตนตามรูปแบบทีก่ําหนด  โดยจัดสงรายงานดังกลาวใหสํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมจํานวน 2 เลม พรอมไฟลลงแผนซีดี 1 แผนภายในวันท่ี 31 มกราคม ของปถัดไปท่ีมี
การดําเนนิงาน  ทั้งนี้สํานักโรคจากการประกอบอาชพีฯ จะเปนผูรวบรวมรายงานและวิเคราะหขอมูลของ
โรงพยาบาลทีเ่ขารวมโครงการในภาพรวม  เพ่ือสงสํานักงานกองทุนเงินทดแทนตอไป 
 
9. การรายงานผลการดําเนินงานโครงการคลินิกโรคจากการทํางาน 
  
 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการคลนิิกโรคจากการทํางาน  มี 2  แบบคือ   
 1. การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
 โรงพยาบาลทีเ่ขารวมโครงการทุกแหง   ใหจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานรายไตรมาส   และสงให
ทางสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  โดยสงไฟลรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
มายัง e-mail address: envoccspk@gmail.com สําหรับฉบับจริงใหสงทางไปรษณียมายังสํานักฯ  เพื่อจะได
รวบรวม วิเคราะห และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ใหกับสํานักงานกองทนุเงินทดแทนตอไป  โดย
แบบฟอรมการรายงานมีรายละเอียดดังนี ้
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รายงานผลการดาํเนินงานคลินกิโรคจากการทํางาน ป.............  
โรงพยาบาล......................................................... 

รายงานไตรมาส สงรายงานมาที่สํานกัโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ทาง e-mail: envoccspk@gmail.com และทางไปรษณีย 
 ไตรมาสที่ 1    มกราคม- มีนาคม    ภายในวนัที่ 15 เมษายน            ไตรมาสที่ 2    เมษายน- มิถุนายน  ภายในวนัที่ 15 กรกฎาคม            
 ไตรมาสที่ 3   กรกฎาคม- กันยายน  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม            ไตรมาสที่ 4    ตุลาคม- ธนัวาคม    ภายในวนัที่ 15 มกราคม ปถัดไป            

(หมายเหตุ:  รายงานผลงานแตละไตรมาสไมตองทบจํานวนจากไตรมาสกอนและ นับผูมารับบริการเฉพาะลูกจางในความคุมครองกองทุนเงินทดแทนเทานั้น) 
รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การจัดตั้ง/ใหบริการคลินิกโรคจากการทํางาน 
 -ที่ตั้ง/ที่ทําการคลินิกโรคจากการทาํงาน 
 ระบุ หอง/ชั้น/อาคาร 
 -แพทยประจาํ........................................คน  
 -เจาหนาทีใ่นการบริการตรวจรักษา...... คน  
 -จํานวนวันที่เปดทําการ............วัน/สัปดาห 
 -วัน............................................................. 
 -เวลา........................................................... 
 -งบประมาณ........................................บาท 

 
......................................................... 
......................................................... 
...................................................คน 
...................................................คน 
......................................วัน/สปัดาห 
วัน.................................................. 
เวลา................................................. 
.................................................บาท 

 
........................................................ 
......................................................... 
...................................................คน 
...................................................คน 
......................................วัน/สปัดาห 
วัน.................................................. 
เวลา................................................. 
.................................................บาท 

 
........................................................ 
......................................................... 
...................................................คน 
...................................................คน 
......................................วัน/สปัดาห 
วัน.................................................. 
เวลา................................................. 
.................................................บาท 

 
........................................................ 
......................................................... 
...................................................คน 
...................................................คน 
......................................วัน/สปัดาห 
วัน.................................................. 
เวลา................................................. 
.................................................บาท 

2.การประชาสมัพันธคลินิกโรคจากการทํางาน  
 - แจกแผนพับ ......................................แผน 
 - จัดนิทรรศการ   ………………...…...ครั้ง 
 - โทรทัศน/วิทยุ ...................................ครั้ง 
 - จัดทําปายผา/ปายโฆษณา ...........ผืน/แผน 
 - อื่นๆ ........................................................ 
 งบประมาณ.........................................บาท 

 
.................................................แผน 
.................................................ครั้ง 
.................................................ครั้ง 
...........................................ผืน/แผน 
อื่นๆ................................................. 
.................................................บาท 

 
.................................................แผน 
.................................................ครั้ง 
.................................................ครั้ง 
...........................................ผืน/แผน 
อื่นๆ................................................. 
.................................................บาท 

 
.................................................แผน 
.................................................ครั้ง 
.................................................ครั้ง 
...........................................ผืน/แผน 
อื่นๆ................................................. 
.................................................บาท 

 
.................................................แผน 
.................................................ครั้ง 
.................................................ครั้ง 
...........................................ผืน/แผน 
อื่นๆ................................................. 
.................................................บาท 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
3.การจัดบริการอาชีวอนามัยแกลูกจาง  
3.1 การจัดบริการเชิงรุกในสถานประกอบการ 
-การตรวจสุขภาพประจําป  .............. ราย .............แหง 
-การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง .........ราย……....แหง 
-การใหสุขศึกษา/ใหคําปรึกษา ......... ..ราย............แหง 
- อื่นๆ ............................................... .ราย.............แหง 
รวมจาํนวน .........................................ราย ............แหง 
งบประมาณ............................................................บาท 
3.2 การจัดบริการเชิงรับภายในโรงพยาบาล   
-ตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน   จํานวน .......ราย.....แหง 
-การตรวจสุขภาพประจําป จํานวน .............ราย.....แหง 
-การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ................ราย.....แหง 
-การตรวจสุขภาพกอนกลับเขาทํางาน.........ราย.....แหง 
-การตรวจสุขภาพกอนออกจากงาน.............ราย....แหง 
-การใหสุขศึกษา/คําปรึกษาแนะนํา    ..........ราย....แหง 
- อื่นๆ ..........................................................ราย....แหง 
รวมจาํนวน .................................................ราย.....แหง 
งบประมาณ............................................................บาท 
 

 
 
……….............ราย  .................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
.................................................บาท 
 
……….............ราย  .................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
.................................................บาท 
 

 
 
……….............ราย  .................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
.................................................บาท 
 
……….............ราย  .................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
.................................................บาท 
 

 
 
……….............ราย  .................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
.................................................บาท 
 
……….............ราย  .................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
.................................................บาท 
 

 
 
……….............ราย  .................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
.................................................บาท 
 
……….............ราย  .................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
……….............ราย ..................แหง 
.................................................บาท 
 

4. การรับ-สงตอลูกจาง  
4.1 จํานวนลูกจางที่รับการสงตอจากโรงพยาบาล
ชุมชน/ รพ.สต./PCU/โรงพยาบาลเอกชน ............ราย 
4.2 จํานวนลูกจางที่รับการสงตอมาจากแผนกตางๆใน
โรงพยาบาล ....................……………………ราย 

 
 
………...................................... ราย 
 
………...................................... ราย 

 
 
………...................................... ราย 
 
………...................................... ราย 

 
 
………...................................... ราย 
 
………...................................... ราย 

 
 
………...................................... ราย 
 
………...................................... ราย 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
4.3 การสงตอลูกจางไปตรวจวินิจฉยัเพิ่มเตมิเพื่อยืนยัน
โรคที่สถานพยาบาลอื่น………………..…ราย 
งบประมาณ........................................................บาท 
 

 
………...................................... ราย 
.................................................บาท 
 

 
………...................................... ราย 
.................................................บาท 
 

 
………...................................... ราย 
.................................................บาท 
 

 
………...................................... ราย 
.................................................บาท 
 

5. จํานวนผูสงสัยวาจะปวยดวยโรคจากการทาํงาน 
เฉพาะผูที่มารับบริการ ณ คลินิกโรคจากการทํางาน 
จํานวน  ..................................................ราย  แบงเปน 
5.1 รับ/สงตอในโรงพยาบาล  .................................ราย 
-วินิจฉัยวาเปนโรคจากการทาํงาน ..........................ราย 
-ไมใช  ....................................................................ราย 
- เปนโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน  .....................ราย 
 5.2 สํานักงานประกันสังคมสงตัวมา .....................ราย 
-วินิจฉัยวาเปนโรคจากการทาํงาน ..........................ราย 
-ไมใช    ..................................................................ราย 
- เปนโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน  .....................ราย 
 5.3 ลูกจางเขามาเอง ..............................................ราย 
-วินิจฉัยวาเปนโรคจากการทาํงาน ..........................ราย 
-ไมใช    ..................................................................ราย 
- เปนโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน  .....................ราย 
  5.4 สถานประกอบการสงตัวมา ...........................ราย 
-วินิจฉัยวาเปนโรคจากการทาํงาน ..........................ราย 
-ไมใช    ..................................................................ราย 
- เปนโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทาํงาน  .....................ราย 
 งบประมาณ..........................................................บาท 

 
 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………...….….บาท 

 
 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………...….….บาท 

 
 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………...….….บาท 

 
 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………………...ราย 
………………………...….….บาท 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
6.จํานวนผูที่ปวยดวยโรคจากการทํางานที่ไดรับการ
วินิจฉัยจากแผนกอื่นๆ ในโรงพยาบาล นอกเหนือจาก
คลินิกโรคจากการทํางาน 
จํานวน  .............................................  ราย   
งบประมาณ............................................................บาท 
 

 
 
 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

 
 
 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

 
 
 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

 
 
 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

7. รายชื่อโรคจากการทํางานที่วนิิจฉัยตามขอ 5และ6    
(โปรดระบุโรคตามมาตรฐานการวนิิจฉัยโรคจากการ
ทํางานฉบับเฉลมิพระเกียรติฯ) 
7.1 โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคม.ี................................ราย 
ระบุ ....................................................... 
7.2 โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตทุางกายภาพ...............ราย 
ระบุ ....................................................... 
7.3 โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตทุางชีวภาพ.................ราย 
ระบุ ....................................................... 
7.4 โรคระบบหายใจ.............................................ราย 
ระบุ ....................................................... 
7.5โรคผิวหนัง......................................................ราย 
ระบุ ....................................................... 
 7.6โรคระบบกลามเนื้อและโครงสรางกระดูก….ราย 
 ระบุ ....................................................... 
7.7 โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน..........ราย 
ระบุ ................................................................  
 

 
 
 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
 

 
 
 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
 

 
 
 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
 

 
 
 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
…………………………………… 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
……………………………….ราย 
……………………………………. 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
7.8โรคอื่นๆ ซึ่งพสิูจนไดวาเกิดขึ้นตามลักษณะหรือ
สภาพของงานหรอืเนื่องจากการทํางาน…............ราย 
ระบุ ....................................................................... 
 

……………………………….ราย 
……………………………………. 

……………………………….ราย 
……………………………………. 

……………………………….ราย 
……………………………………. 

……………………………….ราย 
……………………………………. 

8. การใหบริการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการ
วินิจฉัยโรคจากการทํางานสําหรบัลูกจางที่ไมไดเลือก
สิทธปิระกนัสังคมจากโรงพยาบาลของทาน 
จํานวน  ............................................................... ราย 
งบประมาณ.........................................................บาท 

 
 
 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

 
 
 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

 
 
 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

 
 
 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

9. การบาดเจ็บที่เกิดจากการทาํงาน……...............ราย 
ใชสิทธิเบิกจากกองทุนเงินทดแทน……...............ราย 
งบประมาณ............................................................บาท 

……………………………….ราย 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

……………………………….ราย 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

……………………………….ราย 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

……………………………….ราย 
……………………………….ราย 
……………………………….บาท 

10.  การจัดประชุมเพื่อสรางเครือขายกับหนวยบริการ
สาธารณสุข 
      9.1หนวยบริการ/แผนกตางๆภายในโรงพยาบาล 
ไดแก  คลินิกตางๆ         จัดประชุม .....................ครั้ง 
      9.2หนวยบริการภายนอกโรงพยาบาลไดแก  รพ.
ทั่วไปอื่น  รพ. ชุมชน    จัดประชุม ......................ครั้ง 
งบประมาณ........................................................บาท 
 

 
 
 
..................................................ครั้ง 
 
..................................................ครั้ง 
………………………...….….บาท 

 
 
 
..................................................ครั้ง 
 
..................................................ครั้ง 
………………………...….….บาท 

 
 
 
..................................................ครั้ง 
 
..................................................ครั้ง 
………………………...….….บาท 

 
 
 
..................................................ครั้ง 
 
..................................................ครั้ง 
………………………...….….บาท 

11.การประชมุคณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจากการ
ทํางานระดับจังหวัด    จัดประชุม...................ครั้ง 
งบประมาณ ........................................................บาท 

 
..................................................ครั้ง 
………………………...….….บาท 

 
..................................................ครั้ง 
………………………...….….บาท 

 
..................................................ครั้ง 
………………………...….….บาท 

 
..................................................ครั้ง 
………………………...….….บาท 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
12. การจัดกิจกรรมบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก แก
สถานประกอบการรวมกบัคณะทํางานเครือขายคลินิก
โรคจากการทํางานระดับจังหวัด เชน สํานักงาน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ประกันสังคม
.......................................................แหง 
งบประมาณ........................................................บาท 
 

 
 
 
 
.................................................แหง 
………………………...….….บาท 

 
 
 
 
.................................................แหง 
………………………...….….บาท 

 
 
 
 
.................................................แหง 
………………………...….….บาท 

 
 
 
 
.................................................แหง 
………………………...….….บาท 

13.โครงการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรค/การ
บาดเจ็บจากการทาํงานตามความเสีย่งของสถาน
ประกอบการในพืน้ที่ 
1โครงการ................................................................... 
2โครงการ................................................................... 
งบประมาณ ........................................................บาท 
 

 
1โครงการ........................................ 
......................................................... 
2โครงการ........................................ 
......................................................... 
งบประมาณ .............................บาท 

 
1โครงการ........................................ 
......................................................... 
2โครงการ........................................ 
......................................................... 
งบประมาณ .............................บาท 

 
1โครงการ........................................ 
......................................................... 
2โครงการ........................................ 
......................................................... 
งบประมาณ .............................บาท 

 
1โครงการ........................................ 
......................................................... 
2โครงการ........................................ 
......................................................... 
งบประมาณ .............................บาท 

14.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานคลินิกโรค
จากการทาํงานของหนวยงาน 
ระบุกิจกรรม/โครงการ /หลักสูตรในการพัฒนา 
1.................................................................................. 
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา........................คน 
งบประมาณ ........................................................บาท 
2.................................................................................. 
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา........................คน 
งบประมาณ ........................................................บาท 
 

 
 
 
1...................................................... 
...................................................คน 
………………………...….….บาท 
2...................................................... 
...................................................คน 
………………………...….….บาท 

 
 
 
1...................................................... 
...................................................คน 
………………………...….….บาท 
2...................................................... 
...................................................คน 
………………………...….….บาท 

 
 
 
1...................................................... 
...................................................คน 
………………………...….….บาท 
2...................................................... 
...................................................คน 
………………………...….….บาท 

 
 
 
1...................................................... 
...................................................คน 
………………………...….….บาท 
2...................................................... 
...................................................คน 
………………………...….….บาท 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
15. กิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ที่ใชงบประมาณของ
โรงพยาบาล/แหลงงบประมาณอื่นๆในการดําเนิน
โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน 
1 ................................................................................. 
งบประมาณ.........................................................บาท 
2.................................................................................. 
งบประมาณ.........................................................บาท 
3.................................................................................. 
งบประมาณ.........................................................บาท 
4.................................................................................. 
งบประมาณ.........................................................บาท 
 

 
 
 
1...................................................... 
………………………...….….บาท 
2...................................................... 
………………………...….….บาท 
3...................................................... 
………………………...….….บาท 
4...................................................... 
………………………...….….บาท 

 
 
 
1...................................................... 
………………………...….….บาท 
2...................................................... 
………………………...….….บาท 
3...................................................... 
………………………...….….บาท 
4...................................................... 
………………………...….….บาท 

 
 
 
1...................................................... 
………………………...….….บาท 
2...................................................... 
………………………...….….บาท 
3...................................................... 
………………………...….….บาท 
4...................................................... 
………………………...….….บาท 

 
 
 
1...................................................... 
………………………...….….บาท 
2...................................................... 
………………………...….….บาท 
3...................................................... 
………………………...….….บาท 
4...................................................... 
………………………...….….บาท 

16.  รวมจํานวนลกูจางที่ไดรับบริการอาชีวอนามัยทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ ทั้งหมด
.............................................................................ราย 
 

 
 
...................................................ราย 

 
 
...................................................ราย 

 
 
...................................................ราย 

 
 
...................................................ราย 

17. จํานวนลูกจางที่ไดรับการประเมนิความ 
พึงพอใจตอการใหบริการ......................................ราย 
มีคะแนนระดบัดขีึ้นไป.........................................ราย 
งบประมาณ.........................................................บาท 

 
...................................................ราย 
...................................................ราย 
.................................................บาท 

 
...................................................ราย 
...................................................ราย 
.................................................บาท 

 
...................................................ราย 
...................................................ราย 
.................................................บาท 

 
...................................................ราย 
...................................................ราย 
.................................................บาท 

18. รวมงบประมาณทุกกิจกรรม 
............................................................................บาท 
 

 
.................................................บาท 
 

 
.................................................บาท 
 

 
.................................................บาท 
 

 
.................................................บาท 
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รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
19. ปญหาอุปสรรค 
1............................................................................. 
2............................................................................. 
3............................................................................. 
4............................................................................. 
การแกไข 
1............................................................................. 
2............................................................................ 
3............................................................................. 
4............................................................................. 
 

 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
 

 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
 

 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
 

 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
 
1....................................................... 
2....................................................... 
3....................................................... 
4....................................................... 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูรายงาน 
(................................................................................) 
ตําแหนง…………………………...……………… 
วันที่............................................... ……………… 

ลงชื่อ...............................ผูรายงาน 
(....................................................) 
ตําแหนง…………………………... 
วันที่............................................... 

ลงชื่อ...............................ผูรายงาน 
(....................................................) 
ตําแหนง…………………………... 
วันที่............................................... 

ลงชื่อ...............................ผูรายงาน 
(....................................................) 
ตําแหนง…………………………... 
วันที่............................................... 

ลงชื่อ...............................ผูรายงาน 
(....................................................) 
ตําแหนง…………………………... 
วันที่............................................... 
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คําอธิบายการรายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส 
 

รายการ คําอธิบาย 
1. การจัดตั้ง/ใหบรกิารคลินิกโรคจากการทํางาน 
 -ท่ีตั้ง/ที่ทําการคลินิกโรคจากการทํางาน
ระบุ หอง/ช้ัน/อาคาร 
 -แพทยประจํา.............คน  
 -เจาหนาที่ในการบริการตรวจรักษา...... คน 
  
 -จํานวนวันท่ีเปดบรกิารการ......วัน/สัปดาห 
 -วัน............................................................. 
 -เวลา........................................................... 
 -งบประมาณ........................................บาท 

 
-ใหระบุสถานที่ตั้งของคลินกิโรคจากการทํางานของ
โรงพยาบาล 
-ระบุจํานวนแพทยที่ใหบริการ 
-ระบุจํานวนเจาหนาที่ทั้งหมดในการใหบรกิารของ
คลินิกฯ 
-ระบุจํานวนวนัที่เปดบริการกี่วัน/สัปดาห 
-ระบุวันที่เปดใหบริการ 
-ระบุเวลาทีเ่ปดใหบริการ 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 
 

2. การประชาสัมพันธคลินกิโรคจากการทํางาน  
 - แจกแผนพับ  ...............แผน 
 - จัดนิทรรศการ   ……...ครั้ง 
 
 - โทรทัศน/วิทยุ ...................ครั้ง 
 
 - จัดทําปายผา/ปายโฆษณา ............ผืน/แผน 
 
 - อ่ืนๆ ............................. 
 งบประมาณ.........................................บาท 

 
-ระบุจํานวนแผนพับทีแ่จกเพื่อประชาสัมพันธคลินกิฯ 
-ระบุจํานวนครั้งของการจดันิทรรศการเพือ่
ประชาสัมพนัธคลนิกิฯ 
-ระบุจํานวนครั้งของการประชาสัมพันธคลินิกฯ       
ผานสื่อโทรทศัน/วิทยุในทองถิ่น 
-ระบุจํานวนปายผา/ปายโฆษณาที่จัดทําเพื่อ
ประชาสัมพนัธคลนิิกฯ 
-ระบุชองทาง/สื่อประชาสัมพันธอืน่ๆ 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 
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3. การจัดบรกิารอาชวีอนามยัแกลกูจาง  
3.1 การจัดบรกิารเชิงรกุในสถานประกอบการ 
-การตรวจสุขภาพประจําป  .............ราย...........แหง 
 
-การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ..........ราย......แหง 
 
-การใหสุขศึกษา/ใหคําปรกึษา ......... ราย..........แหง 
 
- อ่ืนๆ ............................................... ราย..........แหง 
 
รวมจํานวน ......................ราย............แหง 
 
งบประมาณ............................บาท 
3.2 การจัดบรกิารเชิงรับภายในโรงพยาบาล   
-ตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน   .........ราย.......แหง 
 
-การตรวจสุขภาพประจําป ...............ราย.......แหง 
 
-การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ..........ราย ......แหง 
 
-การตรวจสุขภาพกอนกลับเขาทํางาน..... ราย ...แหง 
 
-การตรวจสุขภาพกอนออกจากงาน.......ราย ......แหง 
 
-การใหสุขศึกษา/คําปรกึษาแนะนํา    ......ราย.....แหง 
 
- อ่ืนๆ ............................................... ราย ..........แหง 
 

 
 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการ      
ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการ      
ที่ไดรับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการ      
ที่ไดรับการใหสุขศึกษา/ใหคําปรึกษา 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการ      
ที่ไดรับการใหบริการเชิงรุกอ่ืนๆ 
-รวมจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการ      
ที่ไดรับบรกิารเชิงรุกในสถานประกอบการ 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 
 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการที่
ไดรับการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน   
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการที่
ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการที่
ไดรับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการที่
ไดรับการตรวจสุขภาพกอนกลับเขาทํางาน 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการที่
ไดรับการตรวจสุขภาพกอนออกจากงาน 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการที่
ไดรับการใหสุขศึกษา/คําปรกึษาแนะนํา     
-รวมจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการที่
ไดรับบรกิารเชิงรับในโรงพยาบาล 
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รวมจํานวน ......................ราย ............แหง 
 
งบประมาณ............................บาท 

-รวมจํานวนรายของลูกจางจากสถานประกอบการที่
ไดรับบรกิารเชิงรับในโรงพยาบาล 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 

4. การรับ-สงตอลกูจาง  
4.1 จํานวนลกูจางท่ีรับการสงตอจากโรงพยาบาล
ชุมชน/ รพ.สต./PCU/โรงพยาบาลเอกชน ............
ราย 
4.2 จํานวนลกูจางท่ีรับการสงตอมาจากแผนกตางๆ
ในโรงพยาบาล ....................………….ราย 
4.3 การสงตอลูกจางไปตรวจวินิจฉัยเพิม่เติมเพื่อ
ยืนยนัโรคที่สถานพยาบาลอื่น………ราย 
งบประมาณ............................บาท 

 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางที่รับการสงตอจาก
โรงพยาบาลชมุชน/ รพ.สต./PCU/โรงพยาบาลเอกชน 
 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางที่รับการสงตอจากแผนก
ตางๆในโรงพยาบาล 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางที่รับการสงตอไปตรวจ
วินิจฉัยเพ่ิมเตมิเพื่อยืนยันโรคที่สถานพยาบาลอื่น 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 

5. จํานวนผูสงสัยวาจะปวยดวยโรคจากการทํางาน 
เฉพาะผูท่ีมารบับรกิาร ณ คลินกิโรคจากการทํางาน 
จํานวน  ...............................................ราย  แบงเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 รับ/สงตอจากแผนกตางๆ ใน รพ. ..................ราย 
 
-วินิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน ......................ราย 
-ไมใช  .................................................................ราย 
- เปนโรคที่เกีย่วเนื่องจากการทํางาน  ..................ราย 

 
 
-ระบุจํานวนของผูที่สงสัยวาจะปวยดวยโรคจากการ
ทํางาน เฉพาะผูที่มารับบรกิาร ณ คลินิกโรคจากการ
ทํางานเทานั้น  โดยมีคําถามสําหรับคัดกรองผูที่สงสัย
ถาตอบวาใช 1 ขอจาก 4 ขอ  คือ 
1 การเจ็บปวยเกี่ยวของกับการทํางานหรือไม 
2 มีความแตกตางของอาการปวยขณะทํางานและขณะ
อยูบานหรือไม 
3 เพื่อนรวมงานมีอาการที่คลายๆกันหรือไม 
4. อาการเปนมากขึ้นเวลามาทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่มีการรับหรือสงตอจากแผนกตางๆ
ในโรงพยาบาลมายังคลินกิโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาไมใชโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วินิจฉัยวาเปนโรคเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน 



 31

รายการ คําอธิบาย 
 
 5.2 สํานักงานประกันสังคมสงตัวมา ..................ราย 
 
-วินิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน ......................ราย 
-ไมใช    ...............................................................ราย 
- เปนโรคที่เกีย่วเนื่องจากการทํางาน  ..................ราย 
 
 5.3 ลกูจางเขามาเอง ...........................................ราย 
 
-วินิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน ......................ราย 
-ไมใช    ...............................................................ราย 
- เปนโรคที่เกีย่วเนื่องจากการทํางาน  ..................ราย 
 
  5.4 สถานประกอบการสงตัวมา ........................ราย 
 
-วินิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน ......................ราย 
-ไมใช    ...............................................................ราย 
- เปนโรคที่เกีย่วเนื่องจากการทํางาน  ..................ราย 
  
งบประมาณ.......................................................บาท 

 
-ระบุจํานวนรายที่สํานักงานประกันสังคมสงตัวมายัง
คลินิกโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาไมใชโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาเปนโรคเกีย่วเนื่องจากการ
ทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่ลกูจางเขามารับบริการทีค่ลินิกโรค
จากการทํางานเอง 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาไมใชโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาเปนโรคเกีย่วเนื่องจากการ
ทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่สถานประกอบการสงตัวมารับ
บริการที่คลินิกโรคจากการทํางาน  
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาเปนโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาไมใชโรคจากการทํางาน 
-ระบุจํานวนรายที่วนิิจฉัยวาเปนโรคเกีย่วเนื่องจากการ
ทํางาน 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 

6. จํานวนผูท่ีปวยดวยโรคจากการทํางานที่ไดรับการ
วินจิฉยัจากแผนกอื่นๆ ในโรงพยาบาล 
นอกเหนอืจากคลินิกโรคจากการทํางาน 
จํานวน  .............................................  ราย   
 
 
 
-งบประมาณ.......................................................บาท 

 
 
 
-ระบุจํานวนรายของผูปวยท่ีไดรับการวนิิจฉัยวาปวย
ดวยโรคจากการทํางาน ท่ีมารับบริการจากแผนกตางๆ
ในโรงพยาบาล ท่ีนอกเหนือจากคลนิิกโรคจากการ
ทํางาน 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 
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7. รายชือ่โรคจากการทํางานที่วินจิฉยัตามขอ 5 และ
6    (โปรดระบโุรคตามมาตรฐานการวินจิฉยัโรคจาก
การทํางานฉบบัเฉลิมพระเกยีรติฯ) 
7.1 โรคท่ีเกิดขึ้นจากสารเคมี.............................ราย 
ระบุ ....................................................... 
 
7.2 โรคท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ...........ราย 
ระบุ ....................................................... 
 
7.3 โรคท่ีเกิดขึ้นจากสาเหตุทางชีวภาพ.............ราย 
ระบุ ....................................................... 
 
7.4 โรคระบบหายใจ.........................................ราย 
ระบุ ....................................................... 
 
7.5โรคผวิหนงั..................................................ราย 
ระบุ ....................................................... 
 
 7.6โรคระบบกลามเนื้อและ 
โครงสรางกระดูก..............................................ราย 
 ระบุ ....................................................... 
 
7.7 โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน ....... ราย 
ระบุ ................................................................  
7.8โรคอ่ืนๆ ซึง่พิสูจนไดวาเกิดขึ้นตามลักษณะหรือ
สภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางาน…….......ราย 
ระบุ ....................................................................... 
งบประมาณ...................................................บาท 

 
 
 
-ใหระบุรายชือ่โรคจากการทํางานที่วินจิฉัยตาม
มาตรฐานการวินิจฉยัโรคจากการทํางานฉบับเฉลิมพระ
เกียรติฯ  และงบประมาณทีใ่ช  (ถาม)ี 



 33

รายการ คําอธิบาย 
8. การใหบรกิารตรวจเพิ่มเตมิเพื่อยืนยันการ
วินจิฉยัโรคจากการทํางานสาํหรับลกูจางที่ไมได
เลือกสิทธิประกันสังคมจากโรงพยาบาลของทาน 
จํานวน  .................  ราย 
 
 
 
งบประมาณ............................บาท 

 
 
 
-ระบุจํานวนรายที่ใหบรกิารตรวจเพื่อยืนยนัการ
วินิจฉัยโรคจากการทํางานสาํหรับลูกจางทีไ่มไดเลือก
สิทธิประกันสังคมจากโรงพยาบาลของทาน 
 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 

9. การบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางาน 
..........................ราย 
งบประมาณ............................บาท 

-ระบุจํานวนรายที่ไดรับการวินิจฉยัวาการบาดเจ็บที่เกิด
จากการทํางาน 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 

10.  การจัดประชุมเพือ่สรางเครอืขายกับหนวย
บรกิารสาธารณสุข 
      10.1หนวยบริการ/แผนกตางๆภายใน
โรงพยาบาล ไดแก  คลินิกตางๆ  
จัดประชุม ................ครั้ง 
 
      10.2หนวยบริการภายนอกโรงพยาบาลไดแก  
รพ.ท่ัวไปอื่น  รพ. ชุมชน     
จัดประชุม ...............ครั้ง 
 
งบประมาณ........................บาท 

 
 
 
 
-ระบุจํานวนครั้งของการจดัประชุมการสรางเครือขาย
ภายในโรงพยาบาล 
 
 
-ระบุจํานวนครั้งของการจดัประชุมการสรางเครือขาย
ภายนอกโรงพยาบาล 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี 

11.การประชุมคณะทํางานเครอืขายคลินกิโรคจาก
การทํางานระดับจังหวัด     
จัดประชุม....................ครั้ง 
 
งบประมาณ .........................................บาท 
 

 
 
-ระบุจํานวนครั้งของการจดัประชุมคณะทาํงาน
เครือขายคลินกิโรคจากการทํางานระดับจงัหวัด 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี     
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12. การจัดกจิกรรมบรกิารอาชวีอนามัยเชิงรุก แก
สถานประกอบการรวมกับคณะทํางานเครอืขาย
คลินกิโรคจากการทํางานระดับจังหวัด เชน 
สํานกังานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจงัหวัด  
ประกันสังคม....................................แหง 
 
 
 
งบประมาณ....................................บาท 

 
 
 
 
-ระบุจํานวนแหงของสถานประกอบการที่จัดกิจกรรม
บริการอาชวีอนามัยเชิงรุก แกสถานประกอบการ
รวมกับคณะทาํงานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางาน
ระดับจังหวดั 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี     
 

13. โครงการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรค/การ
บาดเจ็บจากการทํางานตามความเสี่ยงของสถาน
ประกอบการในพื้นที ่
1โครงการ.................................................................. 
งบประมาณ .........................................บาท 
2โครงการ.................................................................. 
งบประมาณ .........................................บาท 
รวมงบประมาณ .........................................บาท 

 
 
 
-ระบรุายชื่อโครงการเฝาระวัง  ปองกัน ควบคุมโรค/
การบาดเจ็บจากการทํางานตามความเสี่ยงของสถาน
ประกอบการในพื้นท่ี 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี     

14. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานคลินิก
โรคจากการทํางานของหนวยงาน 
ระบุหลกัสูตร/การประชุม/การศึกษาดูงาน 
1............................................................................ 
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันา...................คน 
งบประมาณ .........................................บาท 
2............................................................................ 
จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพฒันา...................คน 
รวมงบประมาณ .........................................บาท 
 

 
 
-ระบุหลักสูตรที่อบรม/การเขารวมประชุมวชิาการ/
การศึกษาดูงาน 
 
-ระบุงบประมาณที่ใช(ถาม)ี     
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รายการ คําอธิบาย 
15. กจิกรรม/โครงการอื่น ๆ ท่ีใชงบประมาณของ
โรงพยาบาล/แหลงงบประมาณอื่นๆ ในการดําเนิน
โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน 
1 ........................................................................... 
งบประมาณ.........................................บาท 
2............................................................................ 
งบประมาณ.........................................บาท 
3............................................................................ 
งบประมาณ.........................................บาท 
4............................................................................ 
งบประมาณ.........................................บาท 
 

 
 
 
-ระบุกจิกรรม/โครงการอ่ืนๆ ที่ใชงบประมาณของ
โรงพยาบาล/แหลงงบประมาณอื่นๆในการดําเนิน
โครงการคลนิิกโรคจากการทํางาน 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี     

16.  รวมจํานวนลกูจางที่ไดรบับรกิารอาชีวอนามัย
ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ท้ังหมด
.............................................ราย 

 
 
-สรุปจํานวนรายของลูกจางที่ไดรับบรกิารอาชีวอนามัย
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ท้ังหมด 
 
 

17. จํานวนลูกจางที่ไดรับการประเมินความ 
พึงพอใจตอการใหบรกิาร................................ราย 
 
มีคะแนนระดบัดีขึ้นไป................................ราย 
 
งบประมาณ...................................บาท 

 
-ระบุจํานวนรายของลูกจางที่ไดรับการประเมินความ 
พึงพอใจตอการใหบรกิาร 
-ระบุจํานวนรายรายของลกูจางที่ไดรับการประเมนิ
ความพึงพอใจคะแนนระดับดีข้ึนไป 
-ระบุงบประมาณที่ใช (ถาม)ี     
 

18. รวมงบประมาณทกุกิจกรรม 
....................................................................บาท 

 
-ระบุงบประมาณที่ใชทั้งหมดทุกกจิกรรม     
 



 36

รายการ คําอธิบาย 
19. ปญหาอุปสรรค 
1............................................................................. 
2............................................................................. 
3............................................................................. 
4............................................................................. 
การแกไข 
1............................................................................. 
2............................................................................ 
3............................................................................. 
4............................................................................. 

 
-ระบุปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน    
(ถามี) 
 
 
 
-ระบุแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคนัน้ๆ (ถาม)ี 

 
 
 
 
  2รายงานสรุปผลการดําเนินงานฉบับสมบรูณ  หรอื  สรปุผลการดําเนนิงานประจาํป 
 เปนการจดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณตามกรอบทีก่ําหนดไวดังนี้  
  2.1รูปเลมประกอบดวย 
   - ปก 
   - คํานํา 
   - สารบัญ 
   - บทสรุปยอสาํหรับผูบริหาร 
 
  2.2 เนื้อหาประกอบดวย 
   สวนที่ 1 รายละเอียดขอมูลของโรงพยาบาล ประกอบดวย 
    1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงพยาบาล  เชน  ที่ตั้ง     ประวัตโิรงพยาบาล
โดยสังเขป   วสัิยทัศน  พันธกิจ  
    1.2  โครงสรางการบริหารงานขององคกรโรงพยาบาล  อัตรากาํลัง
ภาพรวมของโรงพยาบาลโครงสรางการบริหารงาน/บทบาทหนาที่ ภารกิจ ของกลุมงานอาชวีเวชกรรม  
ประกอบดวย  โครงสรางการบริหารงาน    ภารกิจ/บทบาทหนาที่  อัตรากําลังในกลุมงานอาชีวเวชกรรม 
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   สวนที่ 2  เครือ่งมืออาชวีเวชศาสตรและอาชีวสุขศาสตรท่ีใชในการดาํเนินงาน  
 

สภาพการใชงาน เครือ่งมือ รุน จํานวน 
(เครือ่ง) ปกติ รอซอม รอจาํหนาย 

แหลงที่มา 

       
       
       
       
 
  สวนท่ี 3 ผลการดาํเนินงาน ตามตวัชีว้ดั    ดงันี้ 
 

ตวัชีว้ัด กจิกรรม งบประมาณทีใ่ช 
(บาท) 

1. การจัดตั้งคลินกิโรค 1.1 มีการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน  
จากการทํางาน 1.2 มีการใหบริการคลินิกโรคจากการทํางาน  
 1.3 มีการตดิตัง้ปายคลินกิโรคจากการทํางานที่หนวย

ใหบริการอยางชัดเจน 
 

 1.4.มีปายบอกทางการไปรับบริการ ณ คลนิิกโรคจาก
การทํางานแกผูรบับรกิาร 

 

 1.5 มีการประชาสัมพันธการใหบรกิารคลนิิกโรคจาก
การทํางานผานชองทางตางๆ 

 

2. การสรางเครอืขายและ
ระหวางหนวยงานภายใน
ภายนอกที่เกีย่วของ 

2.1 มีการจัดประชุม/อบรมรวมกับแผนกตางๆ ที่
เกี่ยวของภายในโรงพยาบาลเพื่อสรางเครือขายการสง
ตอผูปวยโรคจากการทํางาน  

 

 2.2  มีการจัดประชุม/อบรมเพื่อสรางเครือขายการสง
ตอผูปวยโรคจากการทํางานจากหนวยบรกิารสุขภาพ
ภายนอกโรงพยาบาล  เชน โรงพยาบาลชุมชน/PCU 
ฯลฯ 
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ตวัชีว้ัด กจิกรรม งบประมาณทีใ่ช 
(บาท) 

 2.3 มีการจัดประชุมคณะทํางานเครือขายคลินิกโรค
จากการทํางานระดับจังหวดั  

 

 2.4 มีการจัดกจิกรรมบรกิารอาชีวอนามัยเชิงรุก แก
สถานประกอบการรวมกับคณะทํางานเครอืขาย
คลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัด เชน 
สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดฯลฯ 

 

3. การจัดบรกิารอาชวี 
อนามยัเชิงรกุเชิงรับ 

3.1 มีการจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรับใน
โรงพยาบาลเชนตรวจสุขภาพทั่วไป/ตามความเสี่ยง/
การใหอาชีวสุขศึกษาฯ 

 

 3.2 มีการประเมินความพึงพอใจของผูประกันตนที่มา
รับบริการท่ีคลินิกโรคจากการทํางานอยูในระดับดี
ข้ึนไป 

 

 3.3 มีการจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรุกในสถาน
ประกอบการ  

 

 3.4 มีการดําเนนิโครงการเฝาระวัง  ปองกนั ควบคุม
โรค/การบาดเจ็บจากการทํางานตามความเสี่ยงของ
สถานประกอบการในพืน้ที ่

 

4. การพฒันาบุคลากร
ดานอาชวีอนามัย 

4.1 มีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูปฏิบัติงานคลินิกโรคจากการทํางาน 
ทางดานอาชีวอนามัย     

 

5. การจัดทําขอมลูและ
การรายงาน 

5.1 มีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส            
ตามกําหนด 

 

 5.2 มีการจัดทาํรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปและสถานการณโรคและการบาดเจบ็จากการ
ทํางานของผูประกันตนตามกรอบการจัดทาํรายงานที่
กําหนด 
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หมายเหตุ   สามารถสรุปจากผลการดําเนนิงานรายไตรมาส 
  โปรดใหรายละเอียดผลการดําเนินงานในแตละกจิกรรม หากกิจกรรมใดที่ทําไมไดตาม
เกณฑใหระบปุญหา อุปสรรค 
 
  สวนท่ี 4 การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกอนและหลงัการดําเนนิโครงการ   
  เปรยีบเทียบตามตัวช้ีวดั  โดยแสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลมีการพัฒนาในเชิงคณุภาพและ
ปริมาณ เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการทํางานระยะที่ 4 (ป 2553)  กับ
ระยะที่ 5 (ป 2554) สําหรับโรงพยาบาลเดมิ    และ เปรียบเทียบกอนเขาโครงการและหลังเขาโครงการของ
โรงพยาบาลใหม      
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 4.1 การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามตวัชีว้ัดการดําเนินงาน   (โรงพยาบาลเดิม) 
ตามตวัชีว้ัดการดาํเนินงาน เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
  โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน โครงการคลินกิโรคจากการทํางาน 
  ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 
1. การจัดตั้งคลินิกโรคจากการทํางาน 
1.1 มีการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน เพิ่มขึ้นรอยละ 10 เมื่อ

เทียบกับป 53 
  

1.2 มีการใหบริการคลินิกโรคจากการทํางาน อยางนอย 2 วนั/สัปดาห   
1.3 มีการตดิตัง้ปายคลินกิโรคจากการทํางานที่
หนวยใหบริการอยางชดัเจน 

1 จุด   

1.4.มีปายบอกทางการไปรับบริการ ณ คลนิิก
โรคจากการทาํงานแกผูรับบริการ 

มี   

1.5 มีการประชาสัมพันธการใหบรกิารคลนิิก
โรคจากการทาํงานผานชองทางตางๆ 

อยางนอย  
3 ชองทาง 

  

2. การสรางเครอืขายระหวางหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 
2.1 มีการจัดประชุม/อบรมรวมกับแผนกตางๆ ที่
เกี่ยวของภายในโรงพยาบาลเพื่อสรางเครือขาย
การสงตอผูปวยโรคจากการทํางาน  

อยางนอย  
2 ครั้งตอป 

  

2.2  มีการจัดประชุม/อบรมเพื่อสรางเครือขาย
การสงตอผูปวยโรคจากการทํางานจากหนวย

อยางนอย  
1 ครั้ง ตอป 
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ตามตวัชีว้ัดการดาํเนินงาน เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
  โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน โครงการคลินกิโรคจากการทํางาน 
  ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 
บริการสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล  เชน 
โรงพยาบาลชุมชน/รพ.สต./PCU ฯลฯ 
2.3 มีการจัดประชุมคณะทํางานเครือขายคลินิก
โรคจากการทาํงานระดับจงัหวัด  

อยางนอย  
3 ครั้ง ตอป 

  

2.4 มีการจัดกจิกรรมบรกิารอาชีวอนามัยเชิงรุก 
แกสถานประกอบการรวมกบัคณะทํางาน
เครือขายคลินกิโรคจากการทํางานระดับจงัหวัด 
เชน สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด  สํานักงานประกนัสังคมจังหวัดฯลฯ 

อยางนอย 6 แหง ตอป   

3. การจัดบรกิารอาชวีอนามยัเชิงรกุเชิงรบั 
3.1 มีการจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรับใน
โรงพยาบาลเชนตรวจสุขภาพทั่วไป/ตามความ
เสี่ยง/การใหอาชีวสุขศึกษาฯ 

จํานวนรายเพิม่ขึ้นรอยละ 
10 เมื่อเทียบกบัป 53 

  

3.2 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูประกนัตนทีม่ารับบริการที่คลินิกโรคจากการ
ทํางานอยูในระดับดีขึ้นไป 
  

รอยละ 80 ของ
ผูประกนัตนที่ประเมินฯ
มีคะแนนความ พึงพอใจ
อยูในระดับดขีึ้นไป 
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ตามตวัชีว้ัดการดาํเนินงาน เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
  โครงการคลินิกโรคจากการทํางาน โครงการคลินกิโรคจากการทํางาน 
  ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 
3.3 มีการจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรุกในสถาน
ประกอบการ  

อยางนอย  
12 แหง ตอป 

  

3.4 มีการดําเนนิโครงการเฝาระวัง  ปองกนั 
ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการทํางานตาม
ความเสี่ยงของสถานประกอบการในพืน้ที ่

อยางนอย 
2 โครงการ 

  

4. การพัฒนาบุคลากรดานอาชวีอนามยั 
4.1 มีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานคลินิกโรคจากการทํางานทางดาน    
อาชีวอนามัย   

อยางนอย 1 คน   

5. การจัดทําขอมลูและการรายงาน 
5.1 มีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส    
ตามกําหนด 

ทุกไตรมาส   

5.2 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปและสถานการณโรคและการบาดเจบ็
จากการทํางานของผูประกันตนตามกรอบการ
จัดทํารายงานที่กําหนด 

2 ชุด   
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 4.2 การเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามตวัชีว้ัดการดําเนินงานกอนและหลังการดาํเนินโครงการ  (โรงพยาบาลใหม) 
ตามตวัชีว้ัดการดาํเนินงาน เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
  กอนเริ่มโครงการ 

คลินกิโรคจากการทํางาน  
หลังสิ้นสุดโครงการ 

คลินิกโรคจากการทํางาน 
1. การจัดตั้งคลินิกโรคจากการทํางาน 
1.1 มีการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน มี   
1.2 มีการใหบริการคลินิกโรคจากการทํางาน อยางนอย 1 วนั/สัปดาห   
1.3 มีการตดิตัง้ปายคลินกิโรคจากการทํางานที่
หนวยใหบริการอยางชดัเจน 

1 จุด   

1.4.มีปายบอกทางการไปรับบริการ ณ คลนิิก
โรคจากการทาํงานแกผูรับบริการ 

มี   

1.5 มีการประชาสัมพันธการใหบรกิารคลนิิก
โรคจากการทาํงานผานชองทางตางๆ 

อยางนอย  
3 ชองทาง 

  

2. การสรางเครอืขายระหวางหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ 
2.1 มีการจัดประชุม/อบรมรวมกับแผนกตางๆ ที่
เกี่ยวของภายในโรงพยาบาลเพื่อสรางเครือขาย
การสงตอผูปวยโรคจากการทํางาน  

อยางนอย  
2 ครั้งตอป 

  

2.2  มีการจัดประชุม/อบรมเพื่อสรางเครือขาย
การสงตอผูปวยโรคจากการทํางานจากหนวย
บริการสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล  เชน 

อยางนอย  
1 ครั้ง ตอป 
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ตามตวัชีว้ัดการดาํเนินงาน เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
  กอนเริ่มโครงการ 

คลินกิโรคจากการทํางาน  
หลังสิ้นสุดโครงการ 

คลินิกโรคจากการทํางาน 
โรงพยาบาลชุมชน/รพ.สต./PCU ฯลฯ 
2.3 มีการจัดประชุมคณะทํางานเครือขายคลินิก
โรคจากการทาํงานระดับจงัหวัด  

อยางนอย  
2 ครั้งตอป 

  

2.4 มีการจัดกจิกรรมบรกิารอาชีวอนามัยเชิงรุก 
แกสถานประกอบการรวมกบัคณะทํางาน
เครือขายคลินกิโรคจากการทํางานระดับจงัหวัด 
เชน สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัด  สํานักงานประกนัสังคมจังหวัดฯลฯ 

อยางนอย 3 แหง 
ตอป 

  

3. การจัดบรกิารอาชวีอนามยัเชิงรกุเชิงรบั 
3.1 มีการจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรับใน
โรงพยาบาลเชนตรวจสุขภาพทั่วไป/ตามความ
เสี่ยง/การใหอาชีวสุขศึกษาฯ 

มี   

3.2 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูประกนัตนทีม่ารับบริการที่คลินิกโรคจากการ
ทํางานอยูในระดับดีขึ้นไป 
  

รอยละ 80 ของ
ผูประกนัตนที่ประเมินฯ
มีคะแนนความพึงพอใจ   
อยูในระดับดขีึ้นไป 
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ตามตวัชีว้ัดการดาํเนินงาน เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
  กอนเริ่มโครงการ 

คลินกิโรคจากการทํางาน  
หลังสิ้นสุดโครงการ 

คลินิกโรคจากการทํางาน 
3.3 มีการจัดบริการอาชวีอนามัยเชิงรุกในสถาน
ประกอบการ  

อยางนอย  
6 แหง ตอป 

  

3.4 มีการดําเนนิโครงการเฝาระวัง  ปองกนั 
ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการทํางานตาม
ความเสี่ยงของสถานประกอบการในพืน้ที ่

อยางนอย 
1 โครงการ 

  

4. การพัฒนาบุคลากรดานอาชวีอนามยั 
4.1 มีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานคลินิกโรคจากการทํางานทางดาน    
อาชีวอนามัย   

อยางนอย 1 คน   

5. การจัดทําขอมลูและการรายงาน 
5.1 มีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส    
ตามกําหนด 

ทุกไตรมาส   

5.2 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปและสถานการณโรคและการบาดเจบ็
จากการทํางานของผูประกันตนตามกรอบการ
จัดทํารายงานที่กําหนด 

2 ชุด   
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  สวนท่ี 5  ปญหาอุปสรรคและแนวทางการดําเนินการแกไข    
  ปญหาอุปสรรคและแนวทางการดําเนนิการแกไข   ความตองการสนบัสนุนดานตางๆเพื่อ
พัฒนาคลนิิกในระยะตอไป   แนวทางการพัฒนา/รูปแบบการดําเนนิงานคลินกิโรคจากการทํางานอยางยั่งยนื   
ขอเสนอแนะอื่นๆ สําหรับสํานักโรคจากการประกอบอาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปพัฒนาโครงการ 
  สวนท่ี 6 สรุปขอมลูสถานการณโรคและการบาดเจบ็จากการทํางานของลกูจางในความ
คุมครองกองทุนเงินทดแทน   
  นําเสนอในรูปของตาราง  กราฟ   หรือ  แผนภูมิ แยกตามตัวแปรตางๆ  เชน   เพศ  อายุ  
โรค ระบุตามมาตรฐานการวนิิจฉยัโรคจากการทํางานฉบับเฉลิมพระเกยีรตฯิ) และการบาดเจ็บจากการ
ทํางาน  (สามารถสรุปจากผลการดําเนินงานรายไตรมาสในสวนของการวินิจฉัยโรคจากการทํางาน) อาชีพ   
ลักษณะงาน  รวมทั้งสิทธิที่เบิกจาย   เชน  จากกองทุนประกันสังคม   หรือกองทุนเงินทดแทน   หรือขอมูล
อ่ืนๆของที่มารับบริการ   โดยมีการอธิบายขอมูลประกอบ   (ความยาวประมาณ  3-5 หนา)   
 
  ภาคผนวกประกอบดวย 
  1 รายละเอียดการจัดทําโครงการตางๆรวมถึงภาพกิจกรรมตางๆ 
  2 รายละเอียดแผนปฏิบัตกิารโครงการคลนิิกโรคจากการทํางานของโรงพยาบาล 
  3 คําสั่งคณะทาํงานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางานระดับจังหวัด 
  4.แบบฟอรมตางๆท่ีใชในการดําเนินงาน 
  5. อ่ืนๆ 
  
 หมายเหตุ: สําหรับการทํารายงานฉบับสมบูรณนี้ทางโรงพยาบาลสามารถเพิ่มเติมขอมูล/กิจกรรม/
สถานการณโรคจากการทํางานที่ไดดําเนินงานในสวนของผูประกอบอาชีพกลุมอ่ืนๆทีม่ารับบริการท่ี
นอกเหนือจากผูประกนัตนในขายความคุมครองของกองทุนเงินทดแทน   เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการ
จัดบริการอาชวีอนามัยของโรงพยาบาลทั้งระบบ    ซึ่งจะเปนขอมลูที่มีประโยชนมากในการผลักดนัเชิง
นโยบาย รวมทั้งการปรับอัตรากําลังตางๆ เพื่อความกาวหนาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานอาชวีอนามัย
ของโรงพยาบาล 
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11. แนวทางปฏิบัตกิารคดักรองและสงตอการรกัษาผูปวยโรคจากการทํางานสําหรบัโรงพยาบาลชมุชน หรือ
โรงพยาบาลเครอืขายที่ไมมีคลินกิโรคจากการทํางาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปวยรับการรักษาที่โรงพยาบาล  

การออกใหบริการเชิงรุกใน
ชุมชน/สถานประกอบการ 

ซักประวัติ    ตรวจรางกายและวินิจฉัยโรคเบื้องตน 

สงสัยโรคจากการทํางาน ไมใชโรคจากการทํางาน 

เขาสูระบบการใหบริการปกติของ 
โรงพยาบาลชุมชน 

ซักประวัติเพิ่มเติมโดยใชแบบฟอรม 
ซักประวัติโรคจากการทํางาน 

ทําการตรวจคัดกรองเฉพาะโรค เพิ่มเติม เชน 
-ตรวจโดยใชดวยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร (ถามีเครื่องมือ) 
-ตรวจทางหองปฏิบัติการ  
-เอ็กซเรยปอด 

มีความสัมพันธกับการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับการทํางาน 

ประสานนายจางเพื่อออกใบ กท 44   

ใหการรักษาเบื้องตน 
ไมสามารถ 

ใหการรักษาได 
อาการไมดีขึ้น 

ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลเครือขายที่มี 
คลินิกโรคจากการทํางานเพื่อทําการสงตอผูปวย 
เพ่ือมารับการตรวจเพิ่มเติม  วินิจฉัย  ใหการรักษา 

ใหอาชีวสุข
ศึกษา/คําปรึกษา 

รายงานโรค 
ICD 10, รง. 506/2 

กท. 16, กท.16/1 
เรียกรองเงินชดเชย 
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บทที่ 3  
 

ขอมูลสนับสนุนสําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยของคลินิกโรคจากการทํางาน 
 

1. หนวยงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
 
                   การดําเนินงานดานอาชีวอนามยั ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม  มีจุดมุงหมายที่สําคัญ เพื่อใหผู
ประกอบอาชพีและผูท่ีไดรบัผลกระทบจากมลพษิส่ิงแวดลอม มีสุขภาพอนามยัทีด่ี ปราศจากอบุัติเหตุ หรือ 
โรค ภยั ซ่ึงการทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น จําเปนตองมีการทบทวนขอมลูวิชาการ เพื่อนํามาใชใน
การศกึษาวิจยั หรือนํามาใชในการวางแผนงานเพื่อ ควบคุม ปองกัน โรคและภยัจากการทํางาน หรือจาก
สิ่งแวดลอม ซึง่ขอมูลวิชาการเหลานี้จําเปนตองมีการทบทวนทั้งจากหนวยงานของประเทศไทยเอง และจาก
หนวยงานตางประเทศตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงขอมูลวิชาการที่มีการศกึษา คนควา และปรับปรุงใหทันสมัย 
เพ่ือใหทันกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปตลอดเวลา 
 1.1. หนวยงานระหวางประเทศ 
 องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO: International Labour Organization)  

เปนองคการของสหประชาชาติ ท่ีสนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน การเพิ่ม
ผลผลิต ยกมาตรฐานความเปนอยูของลกูจาง มีสาขาตั้งอยูภูมภิาคตาง ๆ ทั่วโลก ไดแก แอฟริกา ละติน 
อเมริกาและแคริบเบียน กลุมอาหรับ กลุมยุโรป และเอเชยีกลาง และกลุมเอเชียแปซิฟกซึ่งตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร  ILO ใหความชวยเหลือทางดานวชิาการ จดัการฝกอบรม ศึกษาวจิัย เพื่อสงเสริม 
สัมพันธภาพระหวางรฐับาล แรงงาน และนายจาง นโยบายในการดําเนินงานของ ILO มาจากการรวม
ปรึกษาหารือวางนโยบายรวมกันของผูแทนจากภาครฐั ตัวแทนฝายลกูจาง และฝายนายจาง ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของการทํางานในระบบ “ไตรภาคี” อันเปนเอกลักษณเฉพาะของ ILO ที่แตกตางจากองคการ
อ่ืนๆ ในองคการสหประชาชาติ ILO เปนองคการในระดับสากลที่ทาํหนาท่ีในการกําหนดและกํากับดูแล
มาตรฐานแรงงานสากลตางๆ ใหไดรับการบังคับใชอยางถูกตองตามหลักการในนานาประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศสมาชิกของ ILO ซึ่งปจจุบัน (พ.ศ. 2550) ILO มีสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 181 ประเทศ และ
ในจํานวนนี้มมีากกวา 30 ประเทศทีต่ัง้อยูในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เมื่อเดอืนกันยายน พ.ศ. 2549 
ประเทศสมาชิกของ ILO ในภูมภิาคเอเชยีและแปซิฟก ไดแสดงความมุงมั่น และแสดงพันธะสัญญารวมกัน 
ที่เรยีกวา “ทศวรรษแหงการสรางงานที่มีคุณคาในเอเชีย พ.ศ. 2549-2558  ซึ่งพันธะสัญญาดังกลาวมุงที่จะ
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สงเสริมใหทุกคนในภูมิภาคนี้ไดมโีอกาสทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีการจางงาน ที่มีคุณคาถวนหนา
ภายในป พ.ศ. 2558 เพื่อใหบรรลุพนัธะสญัญาดังกลาว ILO จึงได กําหนดกรอบการทํางานสําหรับภูมิภาคนี้
ใน 5 ประเด็นสําคัญ คือ 

-ความสามารถในการแขงขนั การผลิต และการสรางงาน 
-การบริหารตลาดแรงงาน 
-การจางงานเยาวชน 
-การบริหารจดัการแรงงานขามชาติ 
-การพัฒนาทองถิ่นเพื่อลดความยากจน 
กรอบการทํางานเหลานี้จะชวยสนับสนนุใหประเทศสมาชิกสามารถที่จะจัดทํา “กรอบการสงเสริม

ใหเกิดการ ทํางานที่มีคุณคาแหงชาติ” (Decent Work Country Programme) โดยประเทศไทยก็มีการจดัทํา
เชนกัน 

การดําเนนิงานของ ILO ในประเทศไทย นับแตอดีตถึงปจจุบัน ครอบคลมุเนื้อหางานหลัก
ดังตอไปนี ้
 -การสงเสริมความคุมครองทางสังคมใหแรงงานทุกกลุม รวมถึงแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอก
ระบบ 
 -การลดและขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 
 -การสงเสริมการรับและปฏบัิติตามมาตรฐานแรงงานสากลและอนุสญัญาไอแอลโอ 
 -การสนับสนนุการบริหารจัดการแรงงานขามชาติ 
 -การสงเสริมความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในที่ทํางานในภาคเศรษฐกจินอกระบบ งานกอสราง 
งานอิสระขนาดเลก็และขนาดกลาง และงานภาคเกษตร เปนตน 
 -การพัฒนาทกัษะและฝมือแรงงานใหแกนักเรยีนท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน ตลอดจนแรงงานทั้งใน
และนอกระบบ 
 -การสงเสริมความเขาใจและการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอว ีและการบริหารจดัการเรื่อง
เอชไอว ีในสถานประกอบการ 
 - การสงเสริมการจางงานผูพิการ 
 - การทํางานเพือ่ขจัดปญหาการใชแรงงานเด็กโดยเฉพาะการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 
 - การปองกันการคาหญิงและเด็ก 
 -การสนับสนนุการพัฒนาศกัยภาพขององคกรลูกจาง นายจางและองคกรทางสังคมอืน่ๆ 
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 1.2 หนวยงานของสหรัฐอเมรกิา 
  1.2.1 สํานกังานบริหารความปลอดภัยและอาชวีอนามยั (Occupational Safety and 
Health Administration: OSHA) 
             เปนหนวยงานดานความปลอดภยัในการทํางานของกระทรวงแรงงานสหรฐัอเมรกิา กอตั้งเมื่อวันท่ี 
28 เมษายน ค.ศ. 1971 (พ.ศ.2514) เปนหนวยงานที่อยูใน U.S. Department of Labor ซึ่ง OSHA มีหนาที่ตาม
พระราชบัญญตัิอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (OSHAct) ซ่ึง OSHAมีหนาท่ีหลักดังตอไปนี ้
             -ออกกฎหมาย มาตรฐานทางดานสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยโดยไดรบัขอมูลทางดานเทคนิค
จาก NIOSH มาตรฐานของ OSHA เรียกวา Permissible exposure limits (PELs) 
             -มีอํานาจที่เขาทําการสํารวจสถานที่ทํางานวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม สามารถสัมภาษณลกูจาง
ระหวางทาํการสํารวจได 
 -ลูกจางหรือตวัแทนลกูจางสามารถแจงเกีย่วกับการไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายได 
             -มีอํานาจในการตรวจสอบ สืบคน สอบสวนและเสนอมาตรการลงโทษ รองสาลใหมีการควบคุม
สถานการณทีอ่าจกอใหเกิดอันตรายได 
          -กําหนดใหนายจางตองเก็บขอมูลระดับสารเคมีอันตรายในสถานที่ทํางาน และแจงผลใหคนงาน
ทราบ 
 - ปรกึษากับผูเกี่ยวของในการปองกนัการเจ็บปวยจากงาน 
   - พัฒนาโปรแกรมและจดัเกบ็เกี่ยวกับสถิติตางๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
  1.2.2 สถาบันความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแหงชาต ิ (The National Institute for 
Occupational Safety and Health: NIOSH)  
 ตาม OSHAct    กําหนดให NIOSH มีหนาที่ดังนี ้
 -ทําการศึกษาวิจัยทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือกําหนดคามาตรฐานในการทํางาน
เสนอแก OSHA เพ่ือกําหนดเปนกฎหมายตอไป 
 -ทําหนาที่ในการตรวจสอบอันตรายทางดานตางๆ และใหคําแนะนําในการออกขอกําหนดกฎหมาย 
             -พัฒนามาตรการเกีย่วกับการใชสารพิษและระดับของสารเคมีที่ปลอดภัยตอผูปฏิบตัิงานระดับของ
สารที่แนะนําโดย NIOSH เรยีกวา Recommended exposure limits (RELs) 
 -มีหนาท่ีในการทดสอบและออกใบรบัรองอุปกรณปองกนัระบบทางเดนิหายใจ (Respiratory 
Protective Equipment) 
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             งานวิจัยของ NIOSH จะเกิดขึ้นระหวางกิจกรรมการประเมินอันตรายตอสุขภาพของคนงานใน
สถานที่ทํางาน ซึ่งอาจจะทําโดยการไดรับการรองขอจากนายจาง ลูกจางหรือตัวแทนลูกจาง นอกจากการ
ทํางานวิจยัแลว NIOSH ยังสนับสนุนใหทุนกับมหาวิทยาลยั วิทยาลัย และหนวยงานเอกชนและใหทนุ
สนับสนุนในการจัดการฝกอบรมใหกับวทิยาลยัและมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
             นอกจากนี้ NIOSH ยังเปนหนวยงานดาน Education Resource Centers (ERCs) ซึ่งจัดฝกอบรม
ใหกับแพทยอาชีวอนามัย พยาบาลอาชวีอนามัย นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน  นักเออรโกโนมิคส  และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
  1.2.3 สมาคมนักสขุศาสตรอุตสาหกรรมแหงประเทศสหรัฐอเมรกิา (American 
Conference  of  Governmental  Industrial  Hygienists : ACGIH)  
              ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1938 (พ.ศ.2481) โดยกลุมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมที่ทํางานในภาครัฐของ
สหรัฐอเมรกิา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชที่ประชุมเปนตวักลางสําหรับกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
             - แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 
             - ปรับมาตรฐานและเทคนิคในการดูแลสุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
             - พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของคนงาน 
             ACGIH เปนหนวยงานท่ีมีประโยชนมากตอการปรับปรุงการใหบริการทางดานสุขภาพอนามัยของ
คนงานในอุตสาหกรรม คณะกรรมการทางดาน Industrial Ventilation และ คาความเขมขนเฉลี่ยทีย่อมใหมี
ไดในบรรยากาศการทํางาน (Threshold Limit Value :TLV)ของ ACGIH มีช่ือเสียงไปทั่วโลก โดยทําหนาท่ี
กําหนดคา TLV และมกีารปรับคาเหลานี้ทกุปเพ่ือความเหมาะสม 
 
                สรปุ หนวยงานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีส่ําคัญในประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดแก 
ACGIH, OSHA และ NIOSH หนวยงานเหลานี้จะทาํงานคลายกัน ในเรื่องการใหบริการทางดานวิชาการ
เกี่ยวกับงานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
แตกตางกันตรงที่ ACGIH เปนหนวยงานท่ีมีประโยชนมากตอการปรับปรุงการใหบริการทางดานสุขภาพ
อนามัยของคนงานในอุตสาหกรรม NIOSH จะทําการศึกษาวจิัยทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OSHAจะมีหนาที่ในการออกกฎหมายและและมาตรฐานทางดานสุภาพอนามัยและความปลอดภยั  
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 1.3 หนวยงานของสหราชอาณาจกัร 
 มีหนาที่ออกพระราชบญัญัตสิุขภาพ และความปลอดภยัในการทํางานประเภทตาง ๆ ไดแก 
  1.3.1 คณะกรรมาธิการสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Commission: 
HSC)   มีหนาที่ใหบรกิารเพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามพระราชบญัญัติสรางความมั่นคง
ดานสุขภาพ ความปลอดภยั ปกปองบุคคลอื่นใหปลอดภยั ควบคุมเก็บรักษา การใชสารไวไฟ ชวยเหลือและ
กระตุนบุคลากรที่เกี่ยวของดานสุขภาพ สนับสนุนการวจิัยและเสนอขอกําหนด 
  1.3.2 คณะกรรมการบริหารสุขภาพและความปลอดภยั  (Health and Safety Executive: 
HSE)  มีหนาที่บังคับใชกฎหมายตามที่กําหนด และดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก HSC 
ตรวจสถานประกอบการตาง ๆ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย  
  
2.หนวยงานดานสิ่งแวดลอม 
 2.1 หนวยงานระหวางประเทศ 

องคการส่ิงแวดลอมโลก (United Nations Environment Programme: UNEP)  
มีสํานักงานใหญอยูที่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา  และมีสํานักงานสาขาอยูที่ทวีป ตาง ๆ ทั่วโลก  

  เอเชียแปซิฟก     กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
  ยุโรป     กรุงเจนวีา ประเทศสวิสเซอรแลนด 
  ละตนิอเมริกาและแคริบเบยีน กรุงเมก็ซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก 
  อเมริกาเหนือ    กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  เอเชียตะวันตก    กรุงมานามา ประเทศบาเรนห 

องคการน้ีมวีัตถุประสงคเพ่ือ สํารวจและประเมนิแนวโนมท่ีมผีลกระทบตอสภาพแวดลอมใน
ระดับชาติ ระดับภูมภิาค และระดับโลก ตลอดจนการเสรมิสรางการจัดการสิ่งแวดลอม ผานสถาบันและ
องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการแลกเปลีย่นความรูและเทคโนโลยดีานสิ่งแวดลอม เพื่อการพฒันาที่
ย่ังยืน โดยมีพันธกจิดังนี ้ “สงเสริมความรวมมือในการอนุรกัษสิ่งแวดลอม โดยการสรางแรงจูงใจ  การให
ขอมูล เพื่อใหประชาชนมกีารปรับปรุงคณุภาพชวีิต โดยไมสรางปญหาดานสิ่งแวดลอมใหอนุชนรุนหลัง
ตองเผชญิ” 
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 2.2 หนวยงานดานสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมรกิา 
  2.1สถาบันพิทักษสิ่งแวดลอมหรอืสํานกังานปกปองสิ่งแวดลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Environmental Protection Agency: USEPA)     เปนหนวยงานระดับประเทศหรือ
ระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา  มีสํานักงานภาค 10 แหง มีหนาที่ดูแลปกปองสุขภาพของมนุษย และ
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไดแก อากาศ นํ้า ดิน รับผดิชอบหลักดานการกําหนด และบังคับใชมาตรฐาน
ระดับนานาชาติภายใตกฎหมายส่ิงแวดลอมฉบับตางๆ  หนวยงานนี้ทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรม และ
หนวยงานรัฐบาลทุกระดับ ภายใตโครงการปกปองสิ่งแวดลอมดานตางๆ และโครงการอนุรักษพลังงาน 
และ EPA ยังเปนหนวยงานที่เปนแหลงขอมูลทางวิชาการดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญสําหรับการคนควาวจิัย 
หรือการทําโครงการตางๆ  
  2.2 Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  เปนหนวยงานที่
ตั้งอยูในเมืองแอตแลนตา มลรฐัจอรเจยี มหีนาท่ี ใหขอมูลวิชาการทางดานสุขภาพ  รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ 
ทางดานสาธารณสุขใหกับประชาชน เพ่ือปกปองโรค และอนัตรายจากการสัมผัสสารพิษตางๆ  สนับสนุน
การฝกอบรมทางดานส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกบัสุขภาพ มีหลักสูตรตางๆ มากมาย รวมทั้งขอมูลสารเคมีเกือบทุก
ชนิด ถือเปนแหลงคนควาดานสารเคมีที่ใหขอมูลอยางละเอียด  
 
3. หนวยงานวิชาการที่เกีย่วของทัง้ทางดานอาชีวอนามัยและดานอนามัยส่ิงแวดลอม  
 3.1 หนวยงานระหวางประเทศ  
 องคการอนามยัโลก (World Health Organization: WHO)  
 เปนหนวยงานระหวางประเทศในสังกัดสหประชาชาต ิ สํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอรแลนด มีสํานักงานระดับภูมภิาคทั่วโลก โดยทวีปแอฟริกา อยูที่ประเทศคองโก ทวีปอเมริกา อยูท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา เอเชียตะวนัออกเฉียงใตอยูที่ อินเดยี ยโุรป อยูที่เดนมารก เมดเิตอรเรเนยีน อยูที่อียิปต 
และแปซิฟกอยูท่ี ประเทศฟลิปปนส   
 หนาที่ขององคการอนามยัโลกตามธรรมนูญมดีังนี้ คือ 
           1. ชวยเหลือรฐับาลของประเทศตางๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงบรกิารทางแพทยและสาธารณสุข 
           2.สงเสริมการพัฒนามาตรฐานการสอนและการฝกอบรมในวิชาชพีแพทยและสาธารณสุข และ
วิชาชีพอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ 
           3.ใหขอมูลขาวสาร การปรกึษาแนะนํา และความชวยเหลือในดานการแพทยและสาธารณสุข 
           4.ใหการสงเสริมการพัฒนาในดานโภชนาการการเคหะ สุขาภิบาล นันทนาการ สภาพการทํางาน
และในเรื่องอ่ืนๆ ของการอนามัยสิ่งแวดลอม โดยรวมมอืกับองคการชาํนัญพิเศษอื่นๆ ของสหประชาชาติ 
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           5.สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิทยาศาสตรและนักวชิาชีพท่ีมีสวนในการสรางความกาวหนา
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
           6.สงเสริมอนามัยและสวัสดภิาพของแมและเด็ก    ตลอดจนการดํารงชีวิตท่ีกลมกลนืกับสภาพ 
แวดลอมของบุคคลโดยท่ัวไป 
           7.สงเสริมกิจกรรมดานสุขภาพจิต ทั้งนี้โดยเฉพาะในกลุมของบุคคลที่มีความบกพรองในดาน
มนุษยสัมพนัธ 
           8. สงเสริมและดําเนินการวิจัย เพื่อการพฒันาในดานการแพทยและสาธารณสุข 
           9.ศึกษา และรายงานวิธกีารและเทคนิคดานบริหารและสังคมที่มีผลกระทบตอการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข โดยรวมมือกับองคการชํานญัพิเศษตางๆ ของสหประชาชาติ 

สําหรับทางดานอาชีวอนามยั และอนามัยสิ่งแวดลอมนัน้ WHO ทําหนาที่ประสานงาน รวมทัง้
เผยแพรขาวสาร ศึกษาวิจัยเพื่อคนหาและบงชี้ปญหาสุขภาพที่มีผลมาจากการทํางาน หรือส่ิงแวดลอม การ
กําหนดคามาตรฐานตาง ๆ เชน มาตรฐานตะกัว่ในน้ําดืม่ เปนตน รวมท้ังใหความรู การศกึษา ฝกอบรม และ
ใหทุนสนับสนุนสําหรับการทํางานวิจยั ดานอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และทางดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
  
 3.2 หนวยงานของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 ศูนยควบคุมและปองกนัโรคแหงชาติของสหรัฐอเมรกิา (Centers for Disease Control and 
prevention: CDC)   
 CDC เปนองคกรระดับชาติของสหรัฐอเมรกิา  ตั้งอยูในเมืองแอตแลนตา มลรัฐจอรเจีย โดยกําหนด
วิสัยทัศน ไววา “ Health protection……..Health Equity”  และพันธกิจคือ “สรางความรวมมือเพื่อผลิต
ผูเชี่ยวชาญ เตรียมขอมลู และเครื่องมือตางๆ ที่ประชาชน ชุมชน จําเปนตองใชในการปกปองสุขภาพ ผาน
แนวคดิ การสงเสริมสุขภาพ การปองกนัโรค บาดเจบ็และพิการ และมีการเตรยีมความพรอมสําหรับสิ่ง
คุกคามสุขภาพใหม ๆ”   เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจ CDC จึงมีบทบาท หนาที่ดังนี ้
 -เฝาคุมทางดานสุขภาพ 
 -การสอบสวนปญหาทางดานสุขภาพ 
 -ศึกษาวิจยัเพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการปองกนัควบคุมโรค 
 -พัฒนาและสนับสนุนนโยบายทางดานสาธารณสุข 
 -การกําหนดกลยุทธดานการปองกันควบคมุโรค 
 -สงเสริมพฤตกิรรมสุขภาพ 
 -สนับสนุนความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ 
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 -สงเสริมดานการสอนและฝกอบรม 
 โดยคานิยมของ CDC ไดแก ความรับผิดชอบตอการดแูลสุขภาพของประชาชนบนพืน้ฐานทางดาน
วิชาการ (Accountability), การดแูลประชาชนโดยเคารพถึงความแตกตาง (Respect) และ ความรับผิดชอบใน
ดําเนินงาน (Integrity) 
 
3.3 หนวยงานในประเทศไทย :ภาครัฐ 
 

หนวยงาน บทบาทหนาที่พอสังเขป เว็ปไซต 
สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม  
กรมควบคุมโรค  
 

เปนหนวยงานทําหนาท่ี ศึกษา คนควา วจิัย 
พัฒนา ประสานเครือขายและถายทอดองค 
ความรู เทคโนโลย ีดานการปองกัน ควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม     
มีการสนับสนุนวิชาการใหกับหนวยงานทาง
หองปฏิบัติการ ท่ีใหบริการวิเคราะหตัวอยาง
ดานสิ่งแวดลอมและตัวอยางทางชีวภาพ ใน
เว็บไซตมีขอมลู สถานการณดานโรคจากการ
ประกอบอาชพี รวมทั้งขอมลูวิชาการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปองกนัควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม    

http://occ.ddc.moph.go.th/ 
http://www.envocc.org 

กลุมศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวชศาสตร
และเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
กรมการแพทย 

เปนศูนยใหบรกิารตรวจรักษา ใหคําปรึกษา 
และรับการสงตอ โรคจากการทํางาน รวมทั้ง
เปนศูนยฝกอบรมแพทยดานอาชีวเวชศาสตร 
และพยาบาลอาชีวอนามัย และหลกัสูตรอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวของทางดานอาชีวอนามัย 

http://www.occmednop.org 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

มีบทบาทในการใหบริการตรวจวเิคราะหทาง
หองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนนุการปองกัน หรือ
ควบคุมโรคและภัยทางสุขภาพ การสงเสรมิ
สุขภาพ การคุมครองผูบรโิภคดานสุขภาพ และ
การใหบริการทางดานสุขภาพ สําหรับการ

http://www.dmsc.moph.go.th 
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หนวยงาน บทบาทหนาที่พอสังเขป เว็ปไซต 
วิเคราะหในสวนที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนา
มัย ไดแก การวิเคราะหสารเคมีในตัวอยางทาง
ชีวภาพ โดยมหีนวยงานอยูในระดับสวนกลาง 
และในระดับเขตทั้งหมด 14 แหง กระจายอยู
ท่ัวประเทศ 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม    
กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

มีหนาท่ีบริหารจัดการ การกาํกับดูแลธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเรื่อง ความปลอดภัยในการใช
เครื่องจกัรและการใชสารเคมีท่ีเปนวัตถุ
อันตราย ใหเปนไปตามกฎหมาย โดยมกีาร
ออกพระราชบญัญัติที่สําคัญไดแก พรบ. 
โรงงานป 2535 และ พรบ. วัตถุอันตรายป 
2535  

http://www.diw.go.th/diw/ 
index.asp 

กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

มีหนาท่ีในการออกกฎหมาย เพื่อควบคุมดูแล  
ดานการคุมครองแรงงานคุทัง้ในระบบและ
นอกระบบ ใหไดรับสิทธิประโยชนตามที่
กฎหมายกําหนดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สําหรับ
ในสวนของแรงงานนอกระบบ หนวยงานนี้ให
การสงเสริม พฒันาและกํากบัดูแลแรงงานที่รับ
งานไปทําท่ีบานและงานเกษตรกรรม 

http://www.labour.go.th  

กรมพฒันาฝมอืแรงงาน   
กระทรวงแรงงาน 
 

มีหนาท่ีในการฝกอบรม การทดสอบมาตรฐาน 
และ การสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมท้ัง
การแขงขันฝมอืแรงงาน 

http://www.dsd.go.th 

สํานักงานประกันสังคม  
กระทรวงแรงงาน 

ดูแลและคุมครองสิทธิของลกูจาง เชน สิทธิ
ประกันสังคม  สิทธิกองทุนทดแทน 

http://www.sso.go.th 

สํานักงานสถติิแหงชาติ  สํารวจ จัดทํา และใหขอมูลสถิติตางๆ 
ระดับประเทศ เชน ขอมูลทางดานประชากร 
ขอมูลแรงงานนอกระบบ    เปนตน 

http://www.nso.go.th 
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หนวยงาน บทบาทหนาที่พอสังเขป เว็ปไซต 
ศูนยพษิวิทยาโรงพยาบาล
รามาธิบดี  

ใหคําปรึกษา คําแนะนํา วธิวีินิจฉยั รกัษาผูปวย
ภาวะเปนพิษจากยาและสารเคมี  ใหบริการทาง
การแพทยเกีย่วกับขอมลูทางดานการใชยา ขอ
บงชี้ในการรักษา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การปรับ
ระดับยา อาการขางเคียง ใหบริการขอมลู
ทางดานสารเคมีที่เกี่ยวของกบังานอาชีวอนา-
มัย สิ่งแวดลอม ใหการรกัษาและรับสงตอ
ผูปวยภาวะเปนพิษที่มีอาการหนัก หรือมี
ปญหาซับซอน หรือตองไดรับยาตานพษิ  
นอกจากนี้ยังใหบริการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ  

http://www2.ra.mahidol.ac.th/ 
poisoncenter/ 

กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

มีหนาท่ีในการบังคับใชมาตรการตางๆ ตาม
กฎหมาย เพื่อประโยชนในการควบคุม ปองกัน
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจาก
ภาวะมลพิษ  เชน การกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด การจดัทํา
แผนการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  รับ
เรื่องราวรองทุกขดานมลพิษ  และดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม  สามารถดาวนโหลด
ขอมูลกฎหมายส่ิงแวดลอมตางๆ ที่เกีย่วของ 
รวมทั้งขอมลูสถิติตางๆ เชน ขอมูลการ
รองเรียนจากเหตุมลพิษ  

http://www.pcd.go.th 

 
 
 
 
 



 58

 3.4 หนวยงานภาคเอกชน 
 

หนวยงาน บทบาทหนาที่พอสังเขป เว็บไซต 
สมาคมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัในการทํางาน   
 

เปนสมาคมที่แลกเปลีย่นและเผยแพรความรู
ทางวิชาการ ดานอาชีวอนามยั และความ
ปลอดภัยในการทํางาน  ให ดาวนโหลด เชน 
แนวปฏิบัติเพือ่ความปลอดภัยในการทํางานใน
สถานที่อับอากาศ รวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ เชน 
มาตรฐานการตรวจวดัแสงสวางในสิ่งแวดลอม
การทํางาน เปนตน 

http://www.ohswa.net 

สมาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม    

 

เปนสมาคมทางการแพทย สําหรับบุคลากรท่ีมี
ความสนใจในดานการปองกนั ดูแลรักษา 
ผูปวยที่เปนโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดลอม  บริการใหคําปรึกษา และ
มีขอมูลคลินกิโรคจากการทาํงาน รวมทั้ง 
บทความทางวชิาการดานอาชีวอนามัยใหดาวน
โหลด 

http://www.thaioccmed.org/ 

สมาคมสงเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการ
ทํางาน (ประเทศไทย)   

เปนสมาคมที่มีแหลงขอมูลทางวิชาการ 
ฝกอบรม และขาวสารดานความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  

http://www.shawpat.or.th 
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4. ฐานขอมูลที่เก่ียวของ 
 

หนวยงาน บทบาทหนาที่พอสังเขป เว็บไซต 
ฐานความรูความปลอดภัย
ดานสารเคม ี 

 

เปนแหลงความรูดานสารเคมีท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานสนบัสนุนการ
วิจัย (สกว) และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
มีฐานขอมูลเพือ่การสืบคนสารเคมี โดย
ผลการสืบคนจะไดขอมูลเอกสารความ
ปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data 
Sheet: MSDS)  นอกจากนี้ยังเปนแหลง
การสืบคนปรมิาณสารเคมีทีม่ีในแตละ
จังหวัดโดยมีรายละเอียดถงึระดับอําเภอ  
มีสถิติอุบัติภยัสารเคมี รวมทัง้มีบทความ
วิชาการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับสารเคมีให
สามารถดาวนโหลดได 

http://www.chemtrack.org  

ศูนยขอมูลวัตถุอันตราย และ
เคมีภัณฑ  
กรมควบคุมมลพิษ 

เปนฐานขอมลูท่ีสามารถสืบคนเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัยเคมภีณัฑ (MSDS) 
ไดจากชื่อ สารเคมี (Chemical Name) 
หรือ รหัส UN. หรือ ID. No. และ รหัส 
CAS (Chemical Abstracts Service)  

http://msds.pcd.go.th  

ฐานขอมูลโรงงาน 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

มีฐานขอมูลโรงงานทั่วประเทศ แยกตาม
จังหวัด หรือประเภทอุตสาหกรรม
ใหบริการสามารถสืบคนได   

http://www.diw.go.th/diw/data
1search.asp 
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เอกสารอางอิง 
 

กรวิชญ   เสนแกวใส มุมความปลอดภัย    available at: <https://www.pea.co.th/th/project/ 
saijaifaifah/Safety%20Jan%202551.pdf> accessed  March, 2010 

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอม หนวยงานทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมของตางประเทศ 
available at:< http://she.cpportal.net/tabid/460/articleType/ArticleView/articleId/59/.aspx> accessed  
March, 2010 

สารานุกรมสําหรับเยาวชนเลมท่ี 9  หัวขอ องคการระหวางประเทศเกีย่วกับสุขภาพอนามัย โดย นายแพทย
ประกอบ ตูจนิดา  available at:< http://www.dek-d.com/board/ view.php?id =1315123> accessed  
March, 2010 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) available at:< http://www.ilo.org/public/english/ region/ 
asro/bangkok/download/background/ilo_thai_th08.pdf> accessed 21 March, 2010 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) available at: 
< http://www.atsdr.cdc.gov/>  accessed  April, 2010 

Centers for Disease Control and prevention (CDC) available at:  http://www.cdc.gov/ 
about/organization/mission.htm> accessed  April, 2010 

Health and Safety Executive (HSE) available at: <http://www.hse.gov.uk/index.htm> accessed  April, 
2010 

International Labour Organization  (ILO) available at: <http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm>  
accessed  May, 2010 

United Nations Environment Programme (UNEP) available at: <http://www.unep.org> accessed May 
2010 

 United States Environmental Protection Agency (USEPA) available at: < http://www.epa.gov/> accessed 
May, 2010 

World Health Organization (WHO) available at: <http://www.who.int/about/en/> accessed 21 March, 
2010 accessed 21 May, 2010 
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5. รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานอาชีวอนามัย 
 การรวบรวมรายชื่อผูเชีย่วชาญที่เกีย่วของกบัการดําเนนิงานอาชีวอนามยัครั้งนี้   มวีัตถุประสงคเพื่อใหโรงพยาบาลตางๆ  ใชเปนขอมูลสําหรบัการ
ดําเนินงานคลินิกโรคจากการทํางานในกจิกรรมตาง ๆ เชน  การพัฒนาศักยภาพองคความรูดานตางๆที่เกีย่วของกับงานอาชีวอนามัย  การศึกษาวิจัย  เปนตน     
ทั้งนี้สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไดพิจารณารวบรวมจากรายชือ่จากวิทยากรในสาขาตางๆที่ไดมาบรรยาย หรือไดประสานการ
ดําเนินงานรวมกันกับสํานกัโรคจากการประกอบอาชีพฯ ตั้งแตอดีตทีผ่านมา     ซึ่งอาจยังไมครอบคลุมรายชื่อผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของทั้งหมดได   

 
ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  

ดานอาชวีเวชศาสตร  
ศ.ดร.นพ.พรชัย    สิทธิศรัณยกลุ ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

โทรศัพท  0 2252 7864    โทรสาร 02 256 4292    e-mail : psithisarankul@gmail.com 
รศ. ดร.นพ.สุนทร    ศภุพงษ 
  

ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
โทรศัพท  0 2252 7864   ตอ 106     โทรสาร 02 256 4292    e-mail :   soontornsup@hotmail.com  

ผศ.ดร.นพ.วโิรจน  เจยีมจรสัรังษ ี ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
โทรศัพท  0 2252 7864   ตอ 106     โทรสาร 02 256 4292    e-mail :   wjiamjar@hotmail.com  

ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์   บรูณตรีเวทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   โทร 0 2926 9795-802    e-mail : sburana@tu.ac.th 
ผศ.นพ.รพีพัฒน    ชคัตประกาศ ภาควิชาเวชศาสตรครอบครวั คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล  

โทรศัพท 0 2201 1406, 0 2246 5102  โทรสาร 0 2201 1486    e-mail : rarjc@mahidol.ac.th   
รศ.พญ.สมจิต  พฤกษะริตานนท ภาควิชาเวชศาสตรครอบครวั คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี มหาวิทยาลยัมหิดล   

โทรศัพท 0 2201 1406, 0 2246 5102 โทรสาร 0 2201 1486    e-mail : rasps@mahidol.ac.th  
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ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  
รศ.นพ.โยธนิ    เบญจวัง ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม   คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ    

โทรศัพท 026495000    e-mail : yothin@swu.ac.th  
ผศ.นพ.ฉัตรชัย   เอกปญญาสกุล ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  

โทรศัพท 026495000    e-mail : dr_chatchai@hotmail.com 
รศ.ดร.พญ.เนสินี   ไชยเอีย ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โทร 0 4336 3587 , 0 4336 3362     

e-mail : cnaesi@kku.ac.th    
ผศ.ดร.พญ.พิชญา ตันตเิศรณ ี ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  

โทรศัพท 0 7445 5000  0 7445 1167     e-mail: pphakthongsuk@gmail.com 
อ.นพ.ชนนท   กองกมล 
 

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร   
โทรศัพท 0 7445 5000  0 7445 1167     e-mail : nontaka@gmail.com 

อ.นพ.วิศรุต   ศรีสินธร ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร   
โทรศัพท 0 7445 5000  0 7445 1167     e-mail : wissri@hotmail.com   

ดร.สมเกยีรติ  ศิรริัตนพฤกษ ผูอํานวยการสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
โทรศัพท   0 2591 8173  0 2590 4382   

นพ.อดลุย    บัณฑุกลุ กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม  โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
โทรศัพท  0 2517 4270-9  ตอ 1658-1659    e-mail : abandhukul@hotmail.com, occenv@gmail.com 

นพ.กิติพงษ   พนมยงค กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม   โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี
โทรศัพท  0 2517 4270-9  ตอ 1658-1659    e-mail :occenv@gmail.com 
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ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  
พญ.รัตนา       จิรกาลวิศัลย กลุมงานอาชวีเวชกรรม   โรงพยาบาลหาดใหญ      โทรศัพท 0 7427 3236     e-mail : r1t1n1@hotmail.com 
พญ.จริิสุดา   ธานรีัตน กลุมงานอาชวีเวชกรรม    โรงพยาบาลปทุมธาน ี โทรศัพท 0 2598 8885     e-mail : c_thaneerat@yahoo.com 
พญ.มาลินี    บุณยรัตพันธุ กลุมงานอาชวีเวชกรรม   โรงพยาบาลชลบุร ี        โทรศัพท 0 3893 1656     e-mail : ocmed.chon@hotmail.com 
นพ.ชาติวุฒิ    จําจด กลุมงานอาชวีเวชกรรม   โรงพยาบาลระยอง    โทรศัพท 0 3861 1104   ตอ 2145   e-mail : charttiwut@hotmail.com      
พญ.นารา   กุลวรรณวจิิตร กลุมงานอาชวีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทรศัพท 0 3442 7099 ตอ 5205-6 
นพ. พสิษฐ  เลิศเตวพัฒน กลุมงานอาชวีเวชกรรม  โรงพยาบาลสมุทรสาคร   โทรศัพท 0 3442 7099 ตอ 5205-6 
พญ.อมรรัตน  ตันติทิพยพงศ กลุมงานอาชวีเวชกรรม  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทรศัพท 076-361-234 ตอ 1423 e-mail : amornratt@vachiraphuket.go.th 
นพ.สมชาย   วงศเจรญิยง บริษัทเชลลแหงประเทศไทยจํากดั   โทรศพัท   0 2 262 7987  e-mail : s.wongcharoenyong@shell.com 
เรือเอกนพ.นิมติ  ประสิทธิ์ดํารง 
 

บริษัทศนูยการแพทยอินเตอรเมดิคัลแครแอนดแลบ จํากดั  โทรศัพท 0 2865 0044-49,0 2410 4434 
e-mail : drnimit@intermedthai.com 

ดานอาชวีอนามัย  
รศ.ดร.วันทนี   พันธุประสิทธิ ์ ภาควิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย คณะสารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 

โทรศัพท 0 2354 8535 , 0 2644 4069-70 : 103  e-mail : phwpp@mahidol.ac.th 
รศ.ดร.วิทยา   อยูสุข ภาควิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท 0 2644 4069-70 :  112  e-mail : phwys@mahidol.ac.th 
รศ.ดร.เฉลิมชยั   ชัยกิตตภิรณ ภาควิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท 0 2354 8535 , 0 2644 4069-70 : 107 e-mail : phcck@mahidol.ac.th 
รศ.ดร.ชมภูศักดิ์  พลูเกษ ภาควิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท 0 2354 8535 , 0 2644 4069-70 : 108 e-mail : phcpk@mahidol.ac.th 
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ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  
รศ.วิชัย   พฤกษธาราธิกลู 
 

ภาควิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทรศัพท 0 2354 8535 , 0 2644 4069-70 : 104  e-mail : phvpt@mahidol.ac.th 

รศ.สราวธุ   สุธรรมาสา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธริาช   โทรศพัท 0 2504 8031 3  e-mail : s_saravudh@hotmail.com  
ดร.สสิธร   เทพตระการพร คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร โทรศัพท 0 2986 9213 9 ตอ 7446  e-mail : sasitapp@gmail.com 
ดร.ทวีสุข          พันธุเพ็ง สํานักที่ปรกึษากรมอนามัย โทรศัพท  0 2590 4143-4 
ดร.ชัยยุทธ         ชวลิตนิธกิุล คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร โทรศัพท 0 2986 9213-9 ตอ 7403  e-mail : dr.chaiyuth@gmail.com  
นายณัฐวัตร        มนตเทวญั กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน กรมแรงงาน  โทรศัพท 0 2221 5140-4, 02 248 5558  
นายธวัชชัย   ชินวิเศษวงศ  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จาํกัด  โทรศพัท 0 2260 8577  โทรสาร 0 2261 7535 
นายณรงค   เนตรสาริกา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   โทรศัพท 0 25904380   e-mail : narong5829@hotmail.com 
นางสายใจ   พินิจเวชการ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม    โทรศพัท  0 25904380   e-mail : pinijs2006@yahoo.com 
นายโอภาส    ตั้งกิจถาวร สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม    โทรศพัท  0 2968 7633-4       e-mail : opst@live.com 
นางรัชนีกร   ชมสวน สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม    โทรศัพท 0 25904380   e-mail : mist_star@hotmail.com 
นางมาลี   พงษโสภณ   สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม    โทรศัพท 0 25904380   e-mail : mpongsopon@hotmail.com 
นางสุธิดา    อุทะพันธุ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม      โทรศัพท 0 25904380   e-mail : usutida@gmail.com 
นางจุไรวรรณ ศิรริัตน สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม      โทรศัพท 0 25904380   e-mail : churaiwan2@hotmail.com 
นางสาวศริิวรรณ   ฉันเจริญ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม      โทรศัพท 0 25904380   e-mail : csiriwan@hotmail.com 
นางสาวเพญ็ศรี   อนันตกลุนธ ี สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม      โทรศัพท 0 25904380   e-mail : pensr2@hotmail.com 
ดร.สรอยสุดา   เกสรทอง สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   กรมควบคุมโรค  โทรศัพท 0 25904380   e-mail : kesornthong@yahoo.com 
นายโกวิทย    บุญมีพงศ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  กรมควบคุมโรค  โทรศัพท 0 25904380   e-mail : kwbp72@hotmail.com 
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ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  
นายณัฐพงศ แหละหมัน       สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  กรมควบคุมโรค  โทรศัพท 0 25904380   e-mail : laemunn@gmail.com 
ดานการพยาบาลอาชวีอนามยั  
รศ.ดร.พิมพพรรณ   ศลิปสุวรรณ    ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล  

โทรศัพท  0 2354 3401   e-mail :phpsl@mahidol.ac.th   
รศ.ดร.อรวรรณ  แกวบุญชู    ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทร  02 354 3403    e-mail :phokb@mahidol.ac.th 
รศ.ดร.สุรนิธร   กลัมพากร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล  

โทร  02 354 3504   e-mail :phskl@mahidol.ac.th         
ผศ.ดร ฉันทนา    จันทวงศ กลุมวิชาการพยาบาลชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา  

โทรศัพท 0 3810 2810 , 0 3810 2845 e-mail :chantana@buu.ac.th   
ดร.ยุวดี   วิทยพันธ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โทรศัพท 0 2644 100   e-mail :yuwadee_wit@hotmail.com 
ดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอม  
รศ.ดร.นพ.พงศเทพ   ววิรรธนะเดช ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลยัเชียงใหม 

โทร 0 5394 5472  โทรสาร 0 5322 5346 e-mail : pwiwatanadate@gmail.com 
ดร.พญ.ฉันทนา   ผดุงทศ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   โทรศพัท  0 2590 4380   e-mail :cpadungt@gmail.com 
นายสุเมธา   วิเชียรเพชร สวนปฏิบัตกิารฉุกเฉนิ  สํานกัจัดการกากของเสียและอันตราย  กรมควบคุมมลพิษ 

โทรศัพท: 0 2298 2270   โทรสาร: 0 2298 2202  e-mail :sumetha.w@pcd.go.th  
ดร.เพลนิพิศ   สุวรรณอําไพ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   โทรศพัท  0 2590 4393   
นพ.กิจจา   เรืองไทย นักวิชาการอิสระ   e-mail :ruangthaik@gmail.com 
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ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  
ดานพษิวิทยา  
ผศ.นพ. สัมมน   โฉมฉาย ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

โทรศัพท 0 2419 7284, -0 2419 8388   โทรสาร : 0 2411 5034  e-mail : siscd@mahidol.ac.th 
รศ.ดร.สรา       อาภรณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล    โทรศัพท 0 2354 8535, 0 2644 4069-70 ตอ113     e-mail : phsao@mahidol.ac.th 
พันเอก นพ.สุรจิต    สุนทรธรรม สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ   โทรศัพท 02 831 4014  e-mail: surajit.s@nhso.go.th 
ดร.นลนิี   ศรีพวง ศูนยพัฒนาวิชาการอาชวีอนามัยและสิ่งแวดลอมจังหวดัระยอง โทร 0 3868 4020-1  e-mail : nsripaung@yahoo.com 
รศ.นพ.ศภุชัย     รัตนมณีฉัตร ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิรริาช  โทรศพัท  0 2419 7284, 0 2419 8388 
ผศ.นพ. ธรีะ    กุลลดาเรืองไกร ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลศิรริาช โทรศพัท 0 2419 7284, 0 2419 8388 
ดานระบาดวิทยา/ชวีสถติ ิ  
ผศ.พญ.มยรุี    หอมสนิท ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 

โทร 0 2419 7284 , 0 2419 8388   e-mail: simhs@mahidol.ac.th 
รศ.ดร.นพ.นรนิทร  หิรญัสุทธิกลุ ภาควิชา เวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

โทรศัพท 02-252-7864   :  107   e-mail: nhiransu@yahoo.com 
ผศ.นพ.วโิรจน   เจียมจรัสรงัสี ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ถ.พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330  โทร 0 2256 4000 ตอ 3700  โทรสาร 0 2256 4292   
รศ.สมรัตน    เลิศมหาฤทธิ์   
 

ภาควิชา เวชศาสตรปองกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
โทรศัพท 0 2252 7864 ตอ  110   e-mail: somrat.l@chula.ac.th 

ดร.สมเกยีรติ  ศิรริัตนพฤกษ ผูอํานวยการสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   โทรศพัท   0 2591 8173  0 2590 4382   
นพ.ปณธิี   ธัมมวจิยะ สํานักระบาดวทิยา   กรมควบคุมโรค โทร0 2590 1734, 0 2591 1721 e-mail : viewfetp@gmail.com 
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ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  
นพ.ณัฐพนธ   เอกรกัษรุงเรือง กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลําปาง   โทร 0 5422 3623-31 e-mail : punuttapon@gmail.com 
ดร.อรพันธ   อันติมานนท สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   กรมควบคุมโรค  ถ.ติวานนท  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 

โทร  0 2394 0166  โทรสาร 0 2394 0214 
ดานวิศวกรรม/วิศวกรรมความปลอดภัย 
รศ.วิชัย   พฤกษธาราธิกลู คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล โทร 0 2354 8535 , 0 2644 4069-70: 104   e-mail: phvpt@mahidol.ac.th 
ศ.ดร.ธงชัย       พรรณสวัสดิ ์ คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  โทรศัพท 02- 218 6337 
ผศ.ดร.อรรจ   เศรษฐบุตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  e-mail:Atch.S@Chula.ac.th 
นายจกัรพันธ    ภวังคะรตัน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โทร 0-2319-2410-3 
นายเชาวลติ   เมฆศริิกลุ กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โทร 0 2951 2999   e-mail: chao@telcom.moph.go.th 
นายรินทวัฒน     สมบัติศิร ิ กรมโรงงานอตุสาหกรรม โทรศัพท ๐๒- ๒๐๒๓๙๖๒ 
นายโกศล        ใจรังสี กรมโรงงานอตุสาหกรรม โทร   02 866 1842 
ดานหองปฏิบัติการ  
นายญาณพัฒน   อูทองทรัพย สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม โทร 0 2202 3491   
นางอมร   วงศรกัษพานชิ สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตรการแพทย   โทร 0 2951 1270    
นายสมเกยีรต ิ ทวมแสง ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการและพิษวิทยา  โทร. 0 2968 7631,33,30   e-mail: nicelab_boy@hotmail.com, 
นางสาวศริิพร    สิงหทอง ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการและพิษวิทยา  โทร. 0 2968 7631,33,30   e-mail: siriporn_singthong@yahoo.com 
นางสาวกมลทพิย  ทองกวม    ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการและพิษวิทยา  โทร. 0 2968 7631,33,30    
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ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  
ดานมาตรฐาน/คุณภาพการจดับริการของหนวยบรกิารสาธารณสขุ 
นพ. เฉลิมชยั   ชูเมือง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  โทร 0 2951 0102-3   
นพ. พรเพชร   ปญจปยะกุล สํานักบริหารการสาธารณสขุ  โทร 0 2590 1755   

 
ดานงานวจิัย R2R  
นายแพทยอัครินทร นิมมานนิตย สํานักงานโครงการพฒันางานประจําสูงานวิจัย R2R คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล    โทร 0 2419 7000 ตอ 9425-6  
นพ. วิศษิฎ   สงวนวงศวาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค    โทร 045 244 971       e-mail:  wisitws@hotmail.com 
ดานสารสนเทศทางการแพทย  
นพ.พิบูล      อิสสระพันธุ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   โทรศัพท0 25904380     e-mail : pibool@gmail.com 
นพ.วิฑรูย อนันตกลุ กลุมงานอาชวีเวชกรรม   โรงพยาบาลลําปาง   โทรศัพท 054-223-623 ตอ 5609 e-mail : witoon53@gmail.com 
นายเสร ี  อติภัทธะ ผูอํานวยการศนูยสารนิเทศ   กรมโรงงานอตุสาหกรรม   โทรศัพท02 202 4133 
นพ. สนธยา   พรึงลําภ ู สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย สํานกังานประกันสังคม  โทร 02 956 2504  02 956 2494 6  e-mail: 

prusontaya@hotmail.com 
ดานรังสีวิทยา  
พญ.พงษลดา    สุพรรณชาต ิ สถาบันโรคทรวงอก  โทร  02  5897006 02591 9999 ตอ 1221    e-mail : pongladas@gmail.com 

 
ดานจกัษวุิทยา  
รศ.พญ.จุฑาไล  ตันเทอดธรรม ภาควิชาจกัษวุทิยา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  โทร 0 2419 8033-4     
นพ. อุดม     ภูวโรดม         โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี โทร   0 2517 4270-9  ตอ  7524, 7525 
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ชื่อ-สกลุ สถานที่ทํางาน  
ดานอายุรศาสตร (สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ) 
รศ.นพ.นิธพิัฒน เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล โทร 02 419 7757-8   
ผศ.ดร.พญ.เบญจมาศ      ชวยชู ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล โทร 02 419 7757-8    
อ.นพ.นัฐพล   ฤทธิ์ทยมัย  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล โทร 02 419 7757-8    
ดานโสต นาสกิ  ลาริงซวิทยา    
ผศ.นพ.สมุทร    จงวิศาล ภาควิชาโสต นาสิก  ลาริงซวิทยา  คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล โทร 0 2419 4049 e-mail: samutc@hotmail.com   

 
ดานกระดกู กลามเนือ้และขอ  
รศ.นพ.พงศศกัดิ ์   ยุกตะนันทน 
 

ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั โทร0 2256 4230, 0 2256 4510   
e-mail:pongsak-yuktanadana@hotmail.com 

ดานตจวิทยา  
พญ.พูกลิน่   ตรีสุโกศล กลุมงานผืน่แพสัมผัสและอาชีวเวชศาสตร  สถาบันโรคผวิหนัง   โทร 023548036 -40 ตอ 1374   e-mail : 

baybamster@gmail.com 
ดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
พญ.วิลาวณัย      จึงประเสรฐิ กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  โทร 0 2590 2603, 0 2590 2605 
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รายชื่อผูประสานงานโครงการคลนิิกโรคจากการทํางาน   
 
 หากทานตองการขอมลูเพิ่มเติม  หรือตองการรับการสนบัสนุนตางๆสามารถติดตอไดที่ 
 ศูนยพัฒนาการจัดบรกิารอาชีวอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ 
 เลขที่ 97/2   ถนนทางรถไฟสายเกา    
 ตําบลสําโรงกลาง  อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
 โทร 02 3940166   02  3940193  โทรสาร 02 3940214   e-mail address: envoccspk@gmail.com 
 
นางสาวกนกกลุ อายุเจรญิ โทร 0 2394 0166 ,0 2394 0193  ตอ 18  โทรศัพทมือถือ 086 8249979  
   e-mail address: envoccspk@gmail.com   
ดร.อรพันธ  อันติมานนท โทร 0 2394 0166 ,0 2394 0193  ตอ 15  โทรศัพทมือถือ 089 825 6950
    e-mail address: untimanon@gmail.com  
นายโกวิทย บุญมีพงศ โทร 0 2394 0166 ,0 2394 0193  ตอ 15  โทรศัพทมือถือ 084 665 7158
    e-mail address: kwbp72@hotmail.com   
นางสาวอารพิีศ พรหมรัตน โทร 0 2394 0166 ,0 2394 0193  ตอ 14  โทรศัพทมือถือ 086 949 5986
    e-mail address: k.arreepit@gmail.com   
นางสาวสุกญัญา  เที่ยงคําด ี  โทร 0 2394 0166 ,0 2394 0193  ตอ 16  โทรศัพทมือถือ 082 075 4424
    e-mail address: sknydd@hotmail.com  
 
 สําหรับท่ีอยูของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม  เพ่ือการจดัสงรายงานราย
ไตรมาส    และรายงานฉบับสมบูรณ     สามารถสงไปที่  
  
 เรยีน   ผูอํานวยการสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
  อาคาร 5 ช้ัน 6 ตึกกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข 
  ถนนตวิานนท   อําเภอเมือง    
  จังหวัดนนทบรุี   11000  
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แบบตอบรับเขารวมโครงการพฒันาศักยภาพคลนิิกอาชีวเวชศาสตร 
สําหรับการบรกิารทุตยิภูมิในโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข (คลินกิโรคจากการทํางาน)   

 
ชื่อโรงพยาบาล .............................................................................................................................. 
  (      ) โรงพยาบาลศูนย  (      ) โรงพยาบาลทั่วไป 
ชื่อผูประสานงานคนที่ 1 (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... 
   กลุมงาน...................................................................................................... 
   โทรศัพท..................................................................................................... 
   โทรศัพทมือถอื........................................................................................... 
   โทรสาร..................................................................................................... 
   e-mail address …………………………………………………………… 
ชื่อผูประสานงานคนที่ 2 (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... 
   กลุมงาน...................................................................................................... 
   โทรศัพท..................................................................................................... 
   โทรศัพทมือถอื........................................................................................... 
   โทรสาร..................................................................................................... 
   e-mail address …………………………………………………………… 
หมายเหตุ     
 1.โปรดตอบแบบตอบรับการเขารวมโครงการ   พรอมสงหนังสือตอบรับของโรงพยาบาลมาที ่
  ผูอํานวยการสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
  อาคาร 5 ช้ัน  6  ตึกกรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 
  ถนนตวิานนท    ตําบลตลาดขวัญ    อําเภอเมือง  จ.  นนทบุรี  11000  
พรอมสงสําเนามาที่ศูนยฝกและสาธิตบริการอาชีวอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ  โทรสาร 02 394 0214 
หรือ  e-mail address : envoccspk@gmail.com 
 2. หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม   โปรดตดิตอมาท่ีศูนยฝกและสาธิตบริการอาชวีอนามัยจังหวดั
สมุทรปราการ    
 ดร.อรพันธ   อันติมานนท  โทร 02 394 0166 , 02 394 0193 ตอ 15 085 935 1522     
 น.ส.สุกัญญา  เที่ยงคําด ี  โทร 02 394 0166 , 02 394 0193 ตอ 16 082 075 4424     
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แผนปฏิบตัิการโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรสําหรบัการบริการทุติยภูมิ ในโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข    
(คลินิกโรคจากการทํางานระยะที่…..)  โรงพยาบาล.................................................. 

ที่ กิจกรรม เปาหมาย/ แผนการดาํเนนิงานรายไตรมาส ผูรับผดิชอบ หมายเหตุ 
   งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4    
   ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   
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แบบรายงานผูปวยโรคจากการทํางานโครงการพฒันาศกัยภาพคลินกิอาชวีเวชศาสตร 
(คลินกิโรคจากการทํางาน ) สําหรับการบรกิารทุตยิภูมิในโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาล…………………………………………………. 
ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือลูกจาง ( นาย  นาง  นางสาว )  …………..........…………………………...............อายุ…...........…..ป 
เลขที่บัตรประชาชน …………………………………………………………………............................... 
ที่อยูปจจุบนั  ………………………………………………………………….......................................... 
โทรศัพท……………………..................................................................................................................... 
ช่ือ/ สถานที่อยูสถานประกอบการ…………………………………………………….............................. 
……………………………………………………………………....................โทรศัพท………………. 
ประเภทกิจการ(ตามสํานกังานกองทุนเงนิทดแทน)……………………………………………………… 
วัน เดือน ปทีลู่กจางเริ่มเขาทํางาน  ณ  สถานประกอบการปจจบุัน……………………………………… 
ลักษณะงานทีท่ํา…………………………………………………………………………......................... 
อาการ /อาการแสดง 
……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………….. 
ขอมูลประกอบการวนิิจฉัย 
……………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………… 
ผลการตรวจวนิิจฉยั    
……………………………………………………………….................................................. 
……………………………………………………………….................................................................... 
ขอแนะนํา/กจิกรรมที่จะดาํเนินการตอไป……………………………………………………………… 
……………………………………………………………….................................................................... 
……………………………………………………………….................................................................... 
ลงชื่อ………… …………………………ผูรายงาน 

(………… ………………………….) 
ตําแหนง.......................................................... 

วัน/เดือน/ป……………………......... 

ลงชื่อ………… ………………แพทยผูวนิิจฉยั 
(………… ………………………….) 
วัน/เดือน/ป……………………......... 

หมายเหตุ   รายงานเฉพาะการเจ็บปวยที่เกดิขึ้นเนื่องมาจากการทํางาน    
(ไมนับรวมกรณีการเจ็บปวยจากอุบัติเหตุจากการทํางาน)  
 

เลขท่ี……/255.. 
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ประเภทกจิการจําแนกตามรหัสประเภทกจิการของสํานกังานประกันสังคม 
100 การสํารวจ การทําเหมืองแร 
0101 การสํารวจแร น้ํามัน กาซธรรมชาติ 0102 ทําเหมืองแร ยกเวนเหมืองใตดิน 0103 การทําเหมืองแรใตดิน 
0104 การระเบิด ยอย โมหรือบดหิน 0105 การขุดเจาะน้าํมัน กาซธรรมชาติ 0106 การขุดดิน กรวด การดูดทราย 
0107 การผลิตเกลือดิบ 0108 กิจการอื่นที่มิไดจัดประเภทไว  

200 การผลติอาหารเครือ่งดืม่ 

300 การผลติสิง่ทอถัก เครือ่งประดับ 

400 การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม 

500 ผลติภณัฑจากกระดาษ การพิมพ 

600 ผลติภณัฑเคมี น้ํามนัปโตรเลียม 

700 ผลติภณัฑจากแรอโลหะ 

800 การผลติโลหะขั้นมลูฐาน 

 
 
 

0201 การฆาสัตว 0202 การผลิตผงชูรส 0203 การผลิตเครื่องดื่ม อาหาร ฯลฯ 
0204 การผลิตน้ําแข็ง 0205 การผลิตน้ําตาลและทําใหบริสุทธิ์ 0206 การทําเกลือใหบริสุทธิ์ 
0207 การอบ การแปรสภาพเมล็ดพืช 0208 การผลิตน้ํามันพืช 0209 การผลิตยาสูบ การบม อบใบยา 

0301 การหีบฝาย ปนนุน 0302 การผลิตเสนไหม 0303 การปน ทอฯ โดยใชเคร่ืองจักร 
0304 การปน ทอฯ ไมใชเคร่ืองจักร 0305 การอัดปอ อัดใยมะพราว 0306 การผลิตสําลี ไมพันสําลี ผากอช 
0307 การผลิตเครื่องแตงกายฯ จากผา 0308 การทําดอกไมประดิษฐ 0309 การฟอก ผลิตผลิตภัณฑหนังสัตวฯ 
0310 การผลิตรองเทา   

0401 การทําปาไม เลื่อย แปรรูปไม 0402 การไส อบอาบน้ํายาไม ผลิตไมบาง 0403 การผลิตผลิตภัณฑจากหวาย ไผ กก 
0404 การเผาถาน 0405 ผลิตเครื่องเรือน เคร่ืองใชไม  

0501 การผลิตเย่ือกระดาษ หรือกระดาษ 0502 การผลิตผลติภัณฑจากกระดาษ 0503 การพิมพ กิจการหนังสือพิมพ 

0601 การผลิตเคมภีัณฑ 0602 การผลิตสี หมึก สารขัดเงา ฯลฯ 0603 การผลิต การบรรจุยา 
0604 ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปน พลุฯ 0605 การผลิตไมขีดไฟ 0606 ผลิตสบู แชมพู เครื่องสําอางฯ 
0607 ผลิตภณัฑเคมีปราบศัตรูพืช สัตว 0608 ผลิตภณัฑเคมีที่มิไดจดัประเภท 0609 การผลิตกาว 
0610 การกลั่นน้ํามัน การแยกกาซ 0611 การผลิต การบรรจุกาซ 0612 การผลิตยาง ผลิตภัณฑยาง 
0613 การผลิตยางรถยนต หลอดอกยาง 0614 การผลิตเม็ดพลาสติก เรซิ่น 0615 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก 
0616 การผลิตกระดูกปน ออสซิอิน ฯลฯ 0617 การผลิตปุยเคมี 0618 การผลิตปุยอินทรีย 
0619 การผสม บรรจุ กรด ดาง 0620 การผลิตเทปภาพ เทปเสยีง  

0701 ผลิตเครื่องปนดินเผา สุขภัณฑ 0702 การผลิตซีเมนต ปูนขาว  0703 การผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง 
0704 การผลิตภัณฑคอนกรีตฯ 0705 ผลิตกระจก เคร่ืองแกว หลอดไฟ  

0801 การถลุงแร โดยกรรมวิธีทางเคม ี 0802 การถลุงแร โดยกรรมวิธีอื่นฯ 0803 การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก 
0804 การหลอหลอม กลึงโลหะ   
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900 ผลติภณัฑจากโลหะ 

1000 ผลติ ประกอบยานพาหนะ 

1100 อุตสาหกรรมการผลติอืน่ๆ 

1200 สาธารณปูโภค 

1300 การกอสราง 

1400 การขนสง การคมนาคม 

1500 การคา 

1600 ประเภทกจิการอืน่ๆ 

 
 
 

 

0901 ผลิต ซอมเครื่องใชที่เปนโลหะ 0902 ผลิตติดตั้งประตูฯ ที่เปนโลหะ 0903 การผลิตทอฯ ใชในการกอสราง 
0904 การผลิต ซอมหมอน้ํา ฯลฯ 0905 การผลิตลวด ผลิตภัณฑจากลวด 0906 ผลิตสายเคเบิล้ ไฟฟา โทรศัพท 
0907 การเคลือบ ชุบ อาบ ขัดโลหะ 0908 การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ 0909 การผลิต ประกอบเครื่องใชแพทยฯ 
0910 ผลิต ประกอบ เคร่ืองปรับอากาศ 0911 ผลิต ประกอบ ซอมวิทย-ุโทรทัศน 0912 ผลิต ประกอบ เครื่องใชไฟฟาอืน่ๆ 
0913 ผลิต ประกอบซอมนาฬิกา ชิ้นสวน 0914 การผลิตแบตเตอรี่ 0915 การปม โลหะ 
0916 การผลิตผลิตภัณฑโลหะอื่นๆ   

1001 การตอ ซอม ร้ือเรือทําดวยโลหะ 1002 การตอ ซอมเรือประเภทอื่น 1003 การผลิต ซอมรถจักร รถพวง รถไฟ 
1004 การผลิต ประกอบ ซอมรถยนต ฯลฯ 1005 การผลิต ประกอบ ซอมจักรยาน ฯลฯ 1006 ผลิต ซอมรถลากจูงดวยแรงสัตวฯ 
1007 ผลิต ประกอบ ซอม รถใชงานเกษตร 1008 ผลิตชิ้นสวน อุปกรณยานพาหนะ 1009 การซอม การบํารุงรักษาอากาศยาน 

1101 ผลิตเครื่องประดับเพชร พลอย ฯลฯ 1102 การผลิตเบาะรถยนต เบาะอื่นๆ 1103 การผลิตผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

1201 การติดตั้งไฟฟาสายหลัก 1202 การติดตั้งประปาสายหลัก 1203 การติดตั้งโทรศัพทสายหลัก 

1301 การกอสราง 1302 การรื้ออาคาร สิ่งปลูกสราง 1303 การติดตั้งเครื่องจักรฯโรงงาน 
1304 การปูพื้น ทาสี ตกแตงอาคาร 1305 การขุด หรือเจาะบอน้ํา  

1401 การขนสงทางรถไฟ 1402 ขนสงสินคา ผูโดยสารทางรถยนต 1403 ใหเชายานพาหนะโดยไมมีคนขบั 
1404 การขนสงทางน้ําภายในประเทศ 1405 การขนสงทางทะเลหลวง 1406 การขนสงทางอากาศ 
1407 การขนถายสินคา 1408 กิจการทาเรือสะพานเทียบเรือ 1409 สนง.ตัวแทนสายการบิน เดินเรือฯ 
1410 การบรรจุหีบหอ นายหนาขนสงฯ 1411 กิจการคลังสินคา การรับฝาก  

1501 การคาผลิตผลเกษตร แร น้ํามันฯ 1502 การคาวัสดุกอสราง 1503 รานสรรพสินคา สินคาเบ็ดเตล็ด 

1601 สถาบันการเงิน การศึกษา ธุรกิจ 1602 โรงพยาบาล สถานพยาบาล 1603 สถานสอนขบัรถยนต 
1604 บริการวิศวกรรม เทคนิค สถาปตย 1605 บริการโฆษณา งานพาณิชยศิลป 1606 การใหเชาอสังหาริมทรัพย ฯลฯ 
1607 บริการใหเชา ซอมเครื่องจักรฯ 1608 ใหเชา ซอมเครื่องใชสํานักงาน 1609 สถานีวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตรฯ 
1610 บริการบันเทิง กีฬา สโมสร ฯลฯ 1611 บริการติดตั้งระบบไฟฟา สื่อสาร 1612 บริการติดตั้งประปา 
1613 บริการซัก อบ รีด 1614 บริการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 1615 การเลี้ยงสัตว 
1616 ภัตตาคาร รานอาหาร โรงแรม 1617 อาชีพหรือบริการที่มิไดจัดหมวด  
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ตวัอยางแบบสาํรวจความพึงพอใจการใหบรกิารคลินกิโรคจากการทํางาน 
โรงพยาบาล............................................... 

 
คําชีแ้จง    กรณุาใสเครื่องหมาย “/” ลงใน         ตามความคิดเห็นของทานตอการมาใชบรกิารครั้งนี้   
ตามความเปนจริงเพื่อไดขอมูลมาใชในการปรับปรุง / แกไข  งานบริการใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น  
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ   �  ชาย       �  หญิง 
2.  อายุ........... ป 
3.  สถานภาพ �  โสด �  สมรส                �  หมาย/หยา/แยกกันอยู 
4.  การศกึษาทีสํ่าเร็จสูงสุด ……………………………………………………….  
5.  อาชีพ    
  �  ลูกจาง/พนักงานบริษัท        ประเภทกจิการ………………………….. 
                       ลักษณะงานที่ทํา………………………….   
  �  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   
  � ผูประกอบการ/เจาของธรุกจิ    
  �  คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ                                                                                                                   
    �  เกษตรกร/ประมง 
    �  อ่ืน ๆ ...................... 
6.ปจจุบันอาศยัอยูเขต/อําเภอ....................................................จังหวัด................................................ 
 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการใหบรกิารดานตางๆ 

ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
 1 ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ      

1.1  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน       

1.2  ความสะดวกของการใหบริการ      

1.3   การชีแ้จงและแนะนําขัน้ตอนในการใหบริการอยาง
ชัดเจน 

     

1.4  มีการตดิตัง้ประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับการ
ใหบริการ เชน ประกาศ ปายขอความบอกจุดบริการ/
ขั้นตอนและ ระยะเวลาการใหบริการที่ชัดเจน และเขาใจงาย  
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ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
2 ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี/บุคลากรท่ีใหบรกิาร           

2.1  กริิยามารยาทของผูใหบริการ เชน คําพูดและทาทีสุภาพ 
ยิ้มแยม  

     

2.2 ความกระตือรือรน เอาใจใสและความพรอมในการ
ใหบริการ 

     

   2.3  การตอบขอซักถาม ใหคําแนะนํา และการใหขอมูล
ตางๆ ไดอยางชัดเจน  ตรงประเด็น 

     

 3. ความพึงพอใจดานสิ่งอาํนวยความสะดวก      

3.1 มีชองทางเลือกติดตอขอใชบรกิารไดหลายรูปแบบ  เชน 
โทรศัพท  ไปรษณีย     เปนตน 

     

3.3   อุปกรณ / เครื่องมือที่ทนัสมัยในการใหบริการ เชน   
เครื่องมือตรวจตางๆ   เปนตน 

     

3.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก  เชน  ที่นั่งรอรบับริการ   
โทรศัพทสาธารณะ น้ําดื่ม  เปนตน 

     

3.5 การเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบรกิาร  เชน  มีกลอง
รับความคดิเห็น  โทรศัพท  ไปรษณยี   เวบ็ไซด    เปนตน 

     

4.  ความพึงพอใจตอคณุภาพการใหบรกิาร      

4.1  ไดรับบรกิารตรงตามความตองการ       

4.2  ไดรับบรกิารที่คุมคาและคุมประโยชน  เชื่อถือได      

5.  ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ไดรับจากผลการบริการ
ของโรงพยาบาลนี ้

     

 
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

********************* 
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ตัวอยางแบบซักประวัติโรคกลามเนื้อและกระดูกจากการทํางาน 
 

สวนท่ี 1   สําหรับผูรับบริการ      HN................................... 
1.ขอมูลท่ัวไป       วันท่ี.................................... 
ช่ือ-สกุล.......................................................................................เพศ    ชาย     หญิง   อายุ............ป   
เบอรโทรศัพทที่ติดตอทานไดสะดวก............................................ 
สถานประกอบการ.....................................................................  เบอรโทร...............................................     
ช่ือหัวหนางาน/จป./ผูจัดการ......................................................  ทํางานแผนก...........................................      
หนาที่...........................................  ทํามานาน............ป  งานเสริม.............................................................. 
2.ขอมูลการเจ็บปวย 
2.1โปรดกาเครื่องหมาย  √  หนาสวนของรางกายที่ทานปวดหรือชา 

  คอ   หัวไหล   แขน    ขอศอก   ขอมือ    มือ     นิ้วมือ 
  สะบัก   หลังสวนบน   หลังลาง          สะโพก   ตนขา   เขา   
  นอง                ขอเทา   เทา                                                                                                                           

2.2  ทานมีอาการมานานเทาใด...........  เคยรักษามากอนหรือไม   ไมเคย    เคยรักษาโดยวิธี...............         
2.3 ทานคิดวาอาการปวดเกดิจากการทํางานที่สถานประกอบการนี้หรอืไม  

 ใช ระบุ.........  ไมใช   ไมแนใจ 
2.4  ทาทางการทํางานแบบใด ที่เปนสาเหตุของอาการปวดในปจจุบนั  

  ทํางานทาทางซ้ํา ๆ  ระบุ......................   การใชแรงมือในการบบี คั้น ยึด ดงึ   
 การนั่ง/ยนืทํางานเกิน 3 ชม. 
  การยกแขนสูงเปนเวลานาน หรือวนัละหลายครั้ง (ระบุจํานวน..............ครั้ง/วนั) 
  การยกของหนัก คือ..................................ครั้งละ..........กก. ระยะทางครั้งละ........เมตร วนัละ......ครั้ง 
  การกม/บิดเอี้ยวตวั................ครั้ง/วนั 
  การเขน็/ลากของหนัก คือ.........................ครั้งละ..........กก. ระยะทางครั้งละ........เมตร วันละ......ครั้ง 

2.5  ชวงที่ไปทํางานกับชวงที่หยุดงานมีอาการตางกันหรอืไม อยางไร   
  ไมตางกัน       วันหยุดงาน อาการดีขึน้       วันหยุดงาน อาการแยลง       ไมทราบ/ไมแนใจ 

2.6  เพื่อนรวมงานที่มีอาการปวดคลายทานหรือไม      ไมมี      มี จาํนวน...........คน      ไมทราบ 
 

ผูบันทึก.......................................... 
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ตัวอยางแบบซักประวัติโรคประสาทหูเสื่อมจากการทํางาน 
 

สวนท่ี 1  สําหรับผูรับบริการ     HN...................................... 
ขอมูลท่ัวไป       วันท่ี........................................ 
1.ขอมูลท่ัวไป       วันท่ี.................................... 
ช่ือ-สกุล.......................................................................................เพศ    ชาย     หญิง   อายุ............ป   
เบอรโทรศัพทที่ติดตอทานไดสะดวก............................................ 
สถานประกอบการ.....................................................................  เบอรโทร...............................................     
ช่ือหัวหนางาน/จป./ผูจัดการ......................................................  ทํางานแผนก...........................................      
หนาที่...........................................  ทํามานาน............ป  งานเสริม.............................................................. 
โปรดอานคําถามทุกขอ และขีด √  ในชอง  ที่ตรงกับทาน 
1.  บริเวณที่ทานทํางานมีเสยีงดังหรือไม   ไมมี    มี 
2.  ทานมีอุปกรณปองกันเสยีงดังหรือไม   

 ไมมี    มี คือ  สําลี  ที่อุดหู(ear plug)  ที่ครอบหู(ear muff) 

3.  ทานใชอุปกรณปองกนัเสียงดังหรือไม   ไมใช    ใชบางครั้ง    ใชตลอดเวลาที่ทํางาน 
4.  ปจจุบันทานมีอาการผดิปกติใดบาง   

 ไมมี    มี คือ 
                        หูอ้ือ    ไมคอยไดยิน    มีเสียงดังในหู    น้ําไหลออกจากหู 
                        เวียนหัว บานหมุน    อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................... 
5.  ประวัติอดตี 

 เคยไดรับเสยีงดังจากที่อ่ืน เชน สถานบนัเทิง ฝกทหาร ที่ทํางานเกา เลนประทัด ฟงซาวนเบาท  
 ศีรษะถกูตี/กระแทก    เคยผาตดัหู    เคยเปนโรคหู ระบุ................................................................. 

6.  กอนตรวจการไดยนิวนันี้ ทานหยุดทํางานที่สัมผัสเสียงดังมานานเทาใด 
 หยุดสมัผัสเสียงดังแลว อยางนอย 12 ชม.  หยุดสัมผัสเสียงดังแลว แตไมถึง 12 ชม. 
 ยังทํางานทีม่ีเสียงดัง แตใชที่ครอบหู/ที่อุดหู  ยังทํางานทีม่ีเสียงดัง และไมใชที่ครอบหู/ที่อุดหู 

 
ผูบันทึก........................................... 
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ตัวอยางแบบซักประวัติโรคผิวหนังจากการทํางาน 
 
สวนท่ี 1   สําหรับผูรับบริการ      HN................................... 
1.ขอมูลท่ัวไป       วันท่ี.................................... 
ช่ือ-สกุล................................................................................เพศ    ชาย     หญิง   อายุ............ป   
เบอรโทรศัพทที่ติดตอทานไดสะดวก............................................ 
สถานประกอบการ.....................................................................  เบอรโทร...............................................     
ช่ือหัวหนางาน/จป./ผูจัดการ......................................................  ทํางานแผนก...........................................      
หนาที่...........................................  ทํามานาน............ป  งานเสริม.............................................................. 
2.  ขอมูลการเจ็บปวย 
2.1  ลักษณะผืน่และตําแหนงที่เปน 
         เปนผืน่แดง คัน มตีุมน้ําใส บวม มีขอบชัด  
ตําแหนงที่เปนระบุ...............................  เปนมานาน...................        
         ผิวหนงัแหง หนา แตกเปนรอง เปน ๆ หาย ๆ  
ตําแหนงที่เปนระบุ...........................  เปนมานาน................... 
         อ่ืน ๆ ระบุ ...............................................................................................................  
 เปนมานาน................... 
2.2  ทานคิดวา ผื่นนีเ้กิดจากการทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม    ไมใช    ใช    ไมแนใจ 
2.3  อะไรที่ทานคิดวาอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคนี้    สัมผัสน้ํานาน ๆ    ช้ืน แฉะ    ความรอน 
         สารเคมี ระบุ........................................................  อ่ืน ๆ ระบุ.............................................. 
2.4  ทานมีอุปกรณปองกนัตวัขณะทํางานหรือไม (เชน ถุงมือ รองเทายาง)   
  ไมมี    มี ระบุ................................................ 
2.5  ทานใชอุปกรณปองกนั เชน ถุงมือ รองเทายาง ขณะทํางานบอยเพยีงใด    

 ใชทุกครัง้   ใชบางครั้ง    ไมใชเลย    
2.6  วันที่ไปทาํงานกับวนัทีห่ยุดงานมีอาการตางกนัหรือไม อยางไร 
         ไมตางกัน    วันหยุดงาน อาการดีขึ้น    วันหยุดงาน อาการแยลง    ไมทราบ/ไมแนใจ 
2.7  เพื่อนรวมงานที่มีอาการปวดคลายทานหรือไม    ไมมี    มี จํานวน............คน    ไมทราบ 
 

ผูบันทึก ................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรมการซักประวัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  
(สําหรับ รพ ชมุชน หรือ PCU) 

HN ................................   ผูปวยนอก  ผูปวยใน   
ช่ือ-สกุล................................................................................เพศ    ชาย     หญิง   อายุ............ป   
เบอรโทรศัพทที่ติดตอทานไดสะดวก............................................ 
สถานประกอบการ.....................................................................  เบอรโทร...............................................     
ช่ือหัวหนางาน/จป./ผูจัดการ......................................................  ทํางานแผนก...........................................      
หนาที่...........................................  ทํามานาน............ป  งานเสริม.............................................................. 
ระยะเวลาการทํางาน.................. เดือน................  ป 
ประวัติงานในอดีต 
อาชีพ/ลักษณะงานที่ทํา  ระยะเวลา           อันตรายที่พบในงาน 
......................................    ......................................           ............................................................ 
......................................    ......................................           ............................................................ 
ส่ิงคุกคามที่สัมผัสจากการทาํงาน 
ส่ิงคุกคามทางกายภาพ ( เชน เสียงดัง ความรอน แรงสั่นสะเทือน ฯ)      
   ไมมี    มี ระบุ........................................................ 
ส่ิงคุกคามทางชีวภาพ    ( เชน เชื้อโรคตางๆ)    ไมมี    มี ระบุ........................................................ 
ส่ิงคุกคามทางเคมี   (เชน สารเคมี ฝุนตางๆ )    ไมมี    มี ระบุ........................................................ 
ทาทางการทํางานไมถกูตอง                
อยูในทาเดียวนานกวา 4 ชม./วันทํางานซ้ํา/ตลอดวัน    ไมมี    มี 
ยกของหนัก 〉 25 กก./ครั้ง                                            ไมมี    มี 
จิตวิทยาการทาํงาน 
ความสัมพันธกบันายจาง      ดี    ไมด ี  มีความสุขในการทํางานในปจจุบัน    มี    ไมมี  
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ดี    ไมดี มีความรูสึกอยากยายงานปจจุบัน  มี    ไมมี  
คาตอบแทน   เหมาะสม    ไมเหมาะสม  มีความรูสึกอยากลาออก   มี    ไมมี 
สถานที่สงสัยวาจะเปนแหลงกอมลพษิหรอืทําใหเจ็บปวย สาเหตุการปวย 

 ไมมี      มี ระบ ุ              จากการประกอบอาชีพ    จากสิง่แวดลอม 
อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคล   การใชอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล 

 ไมมี      มี ระบ ุ                   ใชทุกครั้ง    ใชบางครั้ง    ไมใช    
มีผูรวมงานทีม่อีาการคลาย ๆ กันหรือไม     ไมมี      มี  
ประวัติงานในอดีต อาชีพ/ลักษณะงานที่ทํา  ระยะเวลา อันตรายที่พบในงาน 
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ผลการตรวจรางกาย 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการตรวจอืน่ ๆ (ถาม)ี 
Spirometry 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Audiometry 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Vision test 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Lab  
…………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการตรวจรักษา 
การวินจิฉัยโรคเบื้องตน…………………………………………….. 
โดยมีอาการ   สัมพันธกับงาน  ไมสัมพันธกับงาน   ไมชัดเจน 
การรักษา           Medical Drug 
ระบ…ุ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………............................................................................................................................ 
                     อาชีวสุขศึกษา   
                     F/U……………………………… 
                     D/C  
                     Refer……………………………..    
                     สง Consult………………………………………………. 
 
   ผูใหประวัต…ิ………………………………………... 
   ผูซักประวัติ/บนัทึก………………………………….. 
   แพทยผูตรวจ…………………………………………    
   วันที่ …………………………………………………
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รายชื่อและที่อยูของโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการคลินิกโรคจากการทํางาน  
 

ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
 ภาคเหนือ โรงพยาบาลเดมิ      

1 ลําปาง นพ.วิทูรย    อนันกุล 054-223-623 054-226-126 087-7272565 witoon53@gmail.com 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวยีง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางยุพา    จวงพลงาม  ตอ 5609-10   081 9505163  yupa_ohn@hotmail.com อ.เมือง 52000 
  รัตตินันท โภควินภูดิสนันท     084-611-1161 pimanpui@hotmail.com  
        

2 นครพิงค นางวลีลักษณ   พิพัฒนรัตนถาวร 053-999-216 053-999-215 081 993 8379 nkpoccmed@gmail.com 159 ม.4 ถ.โชตินา  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม  053-999-274   waleelak@Gmail.com ต.ดอนแกว อ.แมริม  
      Wanidaa2009@hotmail.com จ.เชียงใหม 50000 
        

3 เชียงรายประชา- นพ.วิทูรย    นิรุกติศานติ ์ 053-910-0650 053-718-009   1039 ถ.สถานพยาบาล ต.เวยีง  
 นุเคราะห  นางอลงกรณ   แฉงเจริญ     089-191-5114  changjareon@hotmail.com  อ.เมือง จ.เชียงราย  57000 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม       
        

4 .สวรรคประชารักษ  นางนงนุช    จันทรศรี 056-219-838 056-219-899 081-888-6875 nongnuch3455@hotmail.com 43 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ําโพ  

 
 กลุมงานเวชกรรม
สังคม 

 056-219-888 
ตอ  1308 

  084-152-8309 
086-446-5947 

 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค60000 
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
5 ลําพูน  พ.ญ.วิทยาภรณ  ศรีภิรมย 053-569100     177 ม. 1 ต.ตนธง อ.เมือง จ. 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางสราญรัตน   บุญฉลวย ตอ 1347,1348 053-569188 081-881-6007 saranrat55@hotmail.com ลําพูน 51000 
    053-569156   pawinee_j@yahoo.co.th  
        

6 พะเยา นพ.อัสดง วรรณจกัร 054-409300 054-409313 089-191-6232  269 ม.11 ต.บานตอม  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางสาวจวิ  เชาวิถาวร ตอ 1572 054-409330  chaowj@hotmail.com อ.เมือง พะเยา   56000 
        

7 สมเด็จพระเจาตากสิน นางสุทธินีย   วรรณพงษ 055-511024  055-513037   087-573-6948 sutthinee8661@gmail.com 295  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางกัลยา    วงษบุรี ตอ1087   nuttaya497@gmail.com จ.ตาก  63000 
        

8 อุตรดิตถ นพ.กิติศกัดิ์    ประกอบทรัพย 055-411064  055-413845 089-961-1368  38 ถ.เจษฏาบดินทร อ.เมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นส.กาญจนา    แซจึง ตอ5125   kungkana@hotmail.com จ.อุตรดิตถ  53000 
  นางสุรีย   อัตถวิบูลย      
        

9 กําแพงเพชร นพ.ไพฑูรย ออนเกต ุ 055-716341 055-716341   382 ถ.ราชดําเนิน  อ.เมือง  
 กลุมงานเวชกรรมสังคม นางสุภาพร   ธารเปยม 055-714223-5  081-604-8608   tarn1108@hotmail.com จ.กําแพงเพชร  62000 
   ตอ 5105     
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
10 เพชรบูรณ นางอัญชลี   เทศวิบูลย 056-717600  056-717645 081-887-2032    pouy.occmed@hotmail.com 203 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางประภาพร  สมวานิช ตอ2006 056-717677  nongocch@hotmail.com จ.เพชรบูรณ  67000 
        
  โรงพยาบาลใหม   081-707-9176   

11 นาน น.ส.วิลาวัลย    หมอมูล 054 771620-1 054 710977 084 0421140 wilawan_wila@hotmail.com เลขที่1 ถ.วรวิชัย 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางเยาวพร     จํานงวิทย ตอ 3181  089 7595566 Yao_p@hotmail.com อ.เมือง จ.นาน 55000 
        
        

12 พิจิตร นางเกศสุดา      อนุสาสนนันท 056 611230 056 615 041 081 962 0795 kesanusa@gmail.com 136 ถ.บึงสีไฟ 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางเพชรรัตน     เสรีพงศ 056 611355  089 857 8212 Pcr.keng@gmail.com อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
   ตอ 4414     
        

13 แมสอด นางปราณี     มหาศักดิพ์ันธ 055 531 229 055 533 046 089 7039702 praneems@gmail.com ถ.ศรีพานิช  อ.แมสอด 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม น.ส.บุญรัตน    ปนตา ตอ 470,471  089 6394222 Taohu_p@hotmail.com จ.ตาก  63110 
        

14 อุทัยธาน ี น.ส.รัตนา      อุณฑพันธุ 056 511081 056 511081 081 533 7527 rattana_oun@hotmail.com อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 61000 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางปราณี       ศรีนาค ตอ 217  089 268 1286 leksrinak@hotmail.com  
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
 ภาคกลาง โรงพยาบาลเดมิ      

15 สมุทรสาคร พญ.นารา กุลวรรณวจิิตร 034-427-099 034-427-099 081  9443682  1500 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นพ.พิสิษฐ  เลิศเชาวพัฒน ตอ 5205-5206 ตอ 8113   tic_tt@hotmail.com อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
  นางไพรพนา   ประทุมรัตน  5205-5206 081-858-6079 mdsayj@hotmail.com 74000 
      pripana_tu@hotmail.com  

16 ปทุมธานี พญ.จิริสุดา    ธานีรัตน 02-598-8885 02-5988693  occmed_pathum@hotmail.com 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางไพจิตร   จรเกต ุ   081-915-2489  ต.บางปรอท อ.เมือง  
  นายประสงค   ทองยอย    tprasong@health.moph.go.th จ.ปทุมธานี 12000 
        

17 สมุทรปราการ นางธัญธนา         เบญจกุล 02-173-8383 02-173-8383  occ.spkh@hotmail.com 71 ถ.จักรกะพาด ต.ปากน้ํา  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางโสรฬ     ลิ้มสิริโสธรภัทร       อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
  นางสาวเยน็ฤดี   แสงเพ็ชร    089-1249955 Somnui09@yahoo.com 10270 
        

18 ราชบุรี นพ.สุพจน   จิระราชวโร 032-719-600  032-321-825 081 9428167 supodjira@yahoo.com 85 ถ.สมบูรณกุล ต.หนาเมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางสุพรดา     ขวัญชวย ตอ1619 032-325-824 081 2749582 Occrbh1288@hotmail.com อ.เมือง    70000 
  นางลําใย หงษทอง 032-719-650   084 3371009    
  นางดารารัตน    เลิศสุวรรณโรจน   089-159-3811   
        



 91

ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
19 พระนครศรีอยธุยา นพ.ณัฐพล   วรรณาวาทย 035-322-555       46/1 ม.4 ต.ประตูชัย  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางชูศรี   ธนะไพศาขมาส ตอ 3010 035-242-182 081-833-0463 pochaco_j@hotmail.com อ.พระนครศรีอยุธยา  
  นางปยะนุช        อัศวตรีรัตนกลุ 035-322-555   asyanuch@hotmail.com จ.พระนครศรอียุธยา 13000 
  น.ส.มณฑา    คลายศรีโพธิ์ ตอ 3016   kmontha3@gmail.com  
        

20 เจาพระยายมราช นพ.สมยศ   เฉินบํารุง 035-502784-8  035-511784   950 ถ.พระพันวษา  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นพ.คํานวณ   พันธุศรี ตอ  6326    อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี  
   น.ส.จเกศบุญชู  เกษมพิพัฒนพงศ   081-899-5992 nuttachai37@yahoo.com 72000 
  นางจิรพร   ประกายรุงทอง   081-436-5110 subjira@gmail.com  
        

21 พระนั่งเกลา พญ.มิ่งขวัญ   สุพรรณพงศ 02-528-4567    206 ม.6 ต.บางกระสอ  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางฐิติรัตน   รื่นเอม ตอ 5122 02-528 4567 089-135-6095  pranungklao@gmail.com อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
  นางแสงจันทร  พรหมบรรณ ตอ5121 ตอ 1683 081 6476147   
  นางสุเนตร วงศธนกิจ      
        

22 นครปฐม นางยุพด ี จินดาพงษ 034-273451 034-251553  Design_pix@hotmail.com 196 ถ.เทศ7 ต.พระปฐมเจดีย  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางอัญชัญ   จันทรภาส   081-267-1128 wikandak-003@hotmail.com อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
      Omh.nph@hotmail.com  
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
23 พระจอมเกลา น.ส.วันด ี เดชศิริ  032-709999 032-425205 089-919- 6700 wandee44@hotmail.com 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแซง  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม  ตอ 115      อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000 
        
   โรงพยาบาลใหม      

24 ชัยนาทนเรนทร นางจิณหนภิา ดั่นคุม 0-5641-1055  056 411076  jinnipa056@hotmail.com อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางกิ่งแกว          เพ็ชรผึ้ง 056413002     
        

25 สิงหบุรี น.ส.ศิริพร   ชาตรีนุวัฒน 036 511060 036 522 515 086 154 1415 sirichatri@hotmail.com 917 /3 ถ.ขุนสวรรค 
 กลุมงานเวชกรรมสังคม น.ส.ปาริชาต  ศิลประเสริฐ ตอ 160  081 947 5946 anutta.43@gmail.com อ.เมือง  จ.สิงหบุรี 16000 
        
        

26 พระนารายณมหาราช นางศรีวัชรา     เต็มวงษ  036 420468 081 585 8318 sriwatchara@hotmail.com 260 ถ.พหลโยธิน ต.เขาสาม 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางกอบกุล      หาญสกุล  036 621 537 081 756 0650 Kobkul_han@hotmail.com ยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 
    ตอ 1017    
        

27 เสนา น.ส ฐิติพร   สงเคราะห 035 217118  035 203198   085 1708119 titiporn.sk@gmail.com 51  ม.1 ต.เจาเจ็ด  อ.เสนา  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม  ตอ  455    จ.พระนครศรอียุธยา 13110 
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
28 พระพุทธบาท นางรวงทิพย      จิตรสิงห 036 266 111-2 036 266 112 081 780  5357 rt_ooy@yahoo.com อ.พระพุทธบาท  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางเพ็ญลักษณ    รื่นผกา ตอ 5338,5403  081 948 4472 rpenluck@yahoo.com จ.สระบุรี 18120 
        

29 สระบุรี นพ.จตุรพร     เนียมทันต 036 316 555 036 211 624 081 944 4978 chatun000@yahoo.com 18 เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางมณี      พิพิธสมบัติ ตอ 3076  081 995 1229 lek_manee@hotmail.com อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 
         

30 โพธาราม    น.ส ดาวเรือง  โพธิ์บาหะ 032 355300  032 233594 089 0750515 daoruange@gmail. 29  ถ.ขนานทางรถไฟ ต.โพ 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางรุงศรี    รุงตระกูล ตอ 603  089 820 7750 rungsrirung@gmail.com ธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   
        

31 พหลพลพยหุเสนา นางวันทนา       ชัยกิตติโสภณ 034622999 034611507 082 2425265 awan454@hotmail.com ต.ปากแพรก  
   ตอ 1112    อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 70120 
        
 ภาคตะวันออก โรงพยาบาลเดมิ      

32 ระยอง นพ.สุนทร     เหรียญภูมกิารกิจ 038-611-104 038-618690 081 577 3637 sunthornr@hotmail.com 138 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม   :2145   083 9716661   อ.เมือง จ.ระยอง 21000 
  นางสาวรัตนา   ทองศรี   081 295 3687 occmed_ryh@yahoo.com  

  
นางจันทรทิพย   อินทวงศ 
   081 8511671  
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
33 ชลบุรี พญ.มาลินี   บุณยรัตพนัธุ 038-931-626 038-931656  ocmed.chon@hotmail.com 69 หมู 2 

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางพนิดา   ชื่นเชื่อม   083 250 2653 panipong_ch@hotmail.com อําเภอเมือง ตําบลบานสวน 
     081-377-3514  จ.ชลบุรี  20000 
        

34 เจาพระยาอภยัภูเบศร  นางสาวอภนัตรี ประยูรวงษ 037-214-942 037-214-942 081 437 9920   32/7 ม.12 ต.ทางาม อ.เมือง  
  กลุมงานอาชีวเวชกรรม  น.ส.ไอรฎา   คงคาชัย      081 7622126 iradakongkachai@yahoo.com จ.ปราจีนบุรี 25000 

  รตอ.ญ ยุรีพรรณ  วณิชโยบล    yureephan3@hotmail.com  
  นายวัชรวีร    วชิรพันธุธรรม   083 7049844  wachiraphantham@gmail.com  

35 เมืองฉะเชิงเทรา นพ.สิริชัย          ชัยสุธรรมพร  038-814375-8 038-511633 089 0698000 nuttanean@yahoo.com 174 ถ.เมรุพงษ อ.เมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางเรณ ู เอี่ยมทับนอย    081 3404590 Renu.eiamtubnoi@gmail.com จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
        

36 พระปกเกลาจนัทบุรี นางสุพัตรา  คงทว ี 039-324975 039-324681 089-933-7737 susupatra@hotmail.com 38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม  

 
กลุมงานอาชีวเวชกรรม น.ส.งามตา เจริญธรรม 

 
ตอ4550   but1984@hotmail.com อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000   

  โรงพยาบาลใหม      
37 สมเด็จพระยุพราช      นายวีระนิช   โสดา 037243018-20 037 421437 08 4095 6280 weetato2549@hotmail.com 283   ต.สระแกว 

 สระแกว     นายอมรรัตน   กําเหนดิ ตอ 109  08 4360 9347 Janaka48@hotmail.com อ.เมือง จ.สระแกว 27000 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม       
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
38 นครนายก นางมยุรี  ตันคัมภีรวาท 037 311151  037 311150 086 6661714 mayuree_ton@yahoo.co.th ถ.สุวรรณศร   ต.นครนายก 

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม  ตอ 246    อ.เมือง   จ.นครนายก 
        

 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลเดมิ     

 

39 มหาราชนครราชสีมา นพ.สมบูรณ     หอมศักดิ์มงคล 044-235244-5   044-257-017  occkorat@windowslive.com 49 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางรังสิมา     บําเพ็ญบุญ   217017   081-760-3933 rungsema@yahoo.com อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
  นางนุจรินทร  หิรัญคํา   085 6118747 nutjrin@hotmail.com  
  นางยุพา   พิทักษวาณิชย      
        

40 รพ.บุรีรัมย นพ.ชาญณรงค   บุญศรีรัมย 044-615-002  044-614-474  089 6244969  occenvbu@hotmail.com 1 ถนนหนัาสถานีรถไฟ  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางสุธีรา   คุมกลาง  ตอ  2118    084 4753582   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย  
  นส.จุฑามณี  อนันต   085-497-2419 ju-2525@hotmail.com> 31000 
  นางเรวดี       เพ็ญไพบูลยเสถียร   085 0979095   

41 รพ.ขอนแกน นพ.ปติ    จันทรเมฆา  043-336-789  043-236005    54 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม พญ.จิรนันท    จันทรเมฆา ตอ 1183   sanambin@windowslive.com อ.เมือง จ.ขอนแกน    40000 
  นางสุวิมล   ประไชโย   089 7148058 suvimol_12@hotmail.com  
      087 6355968 netna_chowsan@yahoo.co.th  
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
42 รพ.สุรินทร พญ.ภาวนา      อังคสิทธิ์ 044-511-751  044-511-274 081 2669813  68 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางนารีรัตน    สุนทรพนาเวศ  ตอ 424 044-514-127 081-073-6986  nareerad_2@hotmail.com  อ.เมือง จ.สุรินทร   32000 
  นางสาวจารุชา    กะภูทิน 044-511-757  086 723 0985 jarucha_ka@hotmail.com  
   ตอ 423     
        

43 รพ.สรรพสิทธิประสงค นพ.อาคม          อารยาวิชานนท 045-244-973  045-244-145   122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางเกศิน ี   เฉลิมทอง  ตอ1425,1217 045-255-443 086-649-4512 chak4720@hotmail.com  จ.อุบลราชธานี    34000 
      081-264-2182 chak4720@thaimail.com   
         

44 รพ.อุดรธานี นพ.อนุชา    เศรษฐเสถียร 042-211744   042-211744   33 ถ.เพาะนยิม ต.หมากแข็ง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นพ.กานต  คําโตนด ตอ 1185   087-230-9369   อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
  นางนิลาวรรณ   ผองใสโสภณ 042-245555     084 018 2937 nilawan2547@yahoo.com    
  นางจรินรัตน   แซตั้ง ตอ 1185  0867169244 linn04@hotmail.com  
        

45 ชัยภูม ิ นพ.พุทธา    สมัดไชย 044837100-4 044-822365  putthichai@hotmail.com 12 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางสุวะรา  ลิมปสดใส ตอ1308,1309  085-497-7550 suwara_l@hotmail.com อ.เมือง จ.ชัยภมูิ 36000 
  นางจิตรลดา กลาแท   089 7224295 jitkla@thaimail.com  
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
46 กาฬสินธุ  นพ.สวรา ศักดิ์ศศิธร 043-811-520 043-812962   283 ถ.กาฬสินธุ  อ.เมือง  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นส.กอบกุล ตอ 1940  082 315 6061 ounjai2009@hotmail.com จ.กาฬสินธุ  46000 
        
  โรงพยาบาลใหม      

47 นครพนม น.ส.ณัฎฐฎาพร   ศรีประดิษฐ 042 520815 042 511327 081 7088654  ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางพัชรี    ภาแจม ตอ 2264   Off2513@hotmail.com จ.นครพนม 48000 

   
   sea_aon@hotmail.com 

 
 

48 หนองคาย พญ.ภรณี      พรวัฒนา 042 413456- 042 421465 081 648 8582  1158 ถนนมีชัย  อ.เมือง 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม น.ส.ชมนาด   ผาณิบุศย 65  ตอ 515   chomanad2003@hotmail.com จ.หนองคาย 43000 
        

49 เลย นางรมแพร    ศิริโสภณ 042 862123 042 862147  romprae@hotmail.com ถนนมลิวรรณ  จ.เลย 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม น.ส.ธนภัสสร    ประสงค ตอ 716    42000 
        

50 สกลนคร นพ.มานพ     นุชจังหรีด 042 711615 042 711037 089 620 4001  1041 ถ.เจริญเมือง 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางกฤษณา     นาสูงชน ตอ 2382  089 840 5500 krisana12@hotmail.com อ.เมือง  จ.สกลนคร 47000 
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
51 มุกดาหาร นายกิติศกัดิ์     แสงคําสุข 042 611285 042 611379 081 369 9606 kaimuknin@gmail.com 24 ถ.พิทักษพนมเขต  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม น.ส.สุพรรณี    กุลวงษ ตอ 175 ตอ 200 085 008 7399 et188mild@hotmail.com อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
        

52 รอยเอ็ด นางขนิษฐา     สุขบาล 043 518200-5 043 511503 089 843 6410 kanitha_dang@hotmail.com ถ.รณชัยชาญยทุธ 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางสุภาพร   วชิรเมธารัชต ตอ 7157,7147  086 125 7550 guapopa_porn@hotmail.com อ.เมือง  จ.รอยเอ็ด 45000 
        
 ภาคใต โรงพยาบาลเดมิ      

53 หาดใหญ พญ.รัตนา  จิรกาลวิศัลย 074-273-236 074-273-236 086 598 1960 r1t1n1@hotmail.com 182 ถ.รักการ ต.หาดใหญ  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางอุทุมพร   ทันตานนท 074-273-100    086-2844563 toomtoom_2008@hotmail.com อ.หาดใหญ   จ.สงขลา   
   ตอ 2611-2      90110 
        

54 รพ.วชิระภูเก็ต พญ.อมรรัตน  ตันติทิพยพงศ 076-361-234  076-217293 086-595-0119 Amornratt@vachiraphuket.go.th 353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ  

 
กลุมงานอาชีวเวชกรรม    ตอ 1423 076  211155   Ocmed_vachiraphuket@hotmail. 

com 
อ.เมือง จ.ภูเกต็ 83000 

  นางสาวซารีนา   เบ็ญนา   084 627 1345 na_na2927@hotmail.com  
55 รพ.สุราษฎรธานี นพ.วิโรจน     ธนศิริรักษ     56 หมู 2 ต.มะขามเตี้ย  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม น.ส.นัยนปพร    อักษรเผือก 077-272-231  077-283-257 089-724-7679  kuantaa@yahoo.com อ.เมืองฯ จ.สุราษฎรฯ  
  นางจิราพร พลหงษ ตอ  2031   sanun_v@hotmail.com 84000 
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ที่ โรงพยาบาล ผูประสาน โทรศัพท โทรสาร มือถือ e-mail address ที่อยู 
56 ตรัง นางพรสวรรค  สุทธินันท 075-218081   075-217176   089-972-9254  occ.med@hotmail.com 69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง  

 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางอิงอร     อนันตรังส ี ตอ 1113,3712  089-292-0850  อ.เมือง  จ.ตรัง  92000 
  น.ส.ชนัญชิตา รักษทอง      
        
  โรงพยาบาลใหม      

57 มหาราชนครศรีธรรมราช  075-340250 075-343066   198 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง  
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางสุมาลี    เชาวลิต ตอ 4386  086 476 8477 aaooy@windowslive.com อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
        
        

58 ตะกัว่ปา นางนันทมนัส     บุญโลง 076 421 770 076 421 138 087 269 0207 rat_tp@hotmail.com 39/2  ม.1  ต.บางนายส ี
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นายศราวุธ       คําอุดม ตอ 5018  087 884 3699 alt_sarawut@hotmail.com อ.ตะกัว่ปา   จ.พังงา 8211 
        

59 สงขลา นางชฎาพร    รอดชุม 074 338100 074 480057 089 5979650 kung-chada@hotmail.com 666 ม.2 ต.พะวง 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม นางศรีนิศานต    บุญวิสุทธิ์ ตอ 1604  087 477 7516 ni2402@hotmail.com อ.เมือง   จ.สงขลา 90100 
        

60 นราธิวาสราชนครินทร นางวราภรณ     เหลาเจริญสุข 073 511379  073 513481 086 481 6708 jimmee_999@hotmail.com 180  ถ.ระแงะมรรคา 
 กลุมงานอาชีวเวชกรรม  ตอ 8007   occ007@yahoo.com อ.เมือง   จ.นราธิวาส 96000 
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รายนามคณะผูจัดทํา 
 
ท่ีปรึกษา 
ดร.นพ.สมเกยีรติ   ศริิรตันพฤกษ  ผูอํานวยการสาํนักโรคจากการประกอบอาชีพ- 
     และสิ่งแวดลอม 
 
 
คณะผูจดัทํา 
นางสาวกนกกลุ อายุเจรญิ  ผูอํานวยการศนูยพัฒนาการจัดบริการอาชวีอนามัย- 
     จังหวัดสมุทรปราการ 
ดร.อรพันธ   อันติมานนท  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
นายโกวิทย   บุญมีพงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
นางสาวอารพีศิ   พรหมรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
นางสาวสุกญัญา   เทีย่งคําด ี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 


