
ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู่

(โอกาสเกิด x ผลกระทบ)

วจิยั ด้านสนับสนุนการวจิยัทางคลินิก 1 อาจารย์แพทย/์แพทย์ /นักวจิยัรุ่น

ใหม่ใหค้วามส าคัญกับงานวจิยัไม่มาก

1. ผู้วจิยัในคณะไม่ทราบการสนับสนุน

งานวจิยัด้านต่างๆ 

2. อาจารย์แพทย์หรือผู้วจิยัในคณะฯ  ไม่

ทราบข้อมูลขั้นตอนการติดต่อกับหน่วย

วจิยัทางคลินิก

3. ประชาสัมพันธไ์ม่

ทัว่ถึง

จ านวนโครงการและจ านวนผู้วจิยัที่

เข้ามาใช้หน่วยวจิยั

ทางคลินิก

จดัโครงการ

1. การใช้งานโปรแกรมบริหารจดัการ

ข้อมูล (Online Medical Research 

Tool : OMERET)

2. โครงการการปฎบิัติการวจิยัทาง

คลินิกทีดี่ (GCP)

3. โครงการ Open house for new 

researchers

3 4 12 ลดความเส่ียง ประชาสัมพันธห์น่วยวจิยัทาง

คลินิกมากขึ้น เช่น Website, 

บอร์ด, ติดประกาศเป็นระยะ, ทาง 

Intranet RAMA, แผ่นพับ 

(Brochure)

ต.ค. 55- ก.ย. 56

วจิยั ด้านจริยธรรมการวจิยัในคน 2 การจดัเก็บเอกสารไม่สามารถท าตาม

ระบบทีไ่ด้จดัท าไวแ้ล้ว

พืน้ทีใ่นการจดัเก็ยเอกสารไม่เพียงพอ ระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร ขอใช้หอ้งเก็บเอกสารชั่วคราวของหอ้ง

ใกล้เคียง

3 4 12 ลดความเส่ียง ด าเนินการในการขอพืน้ทีใ่นการ

จดัเก็บเอกสาร

ต.ค. 55- ก.ย. 56

1. จดัท าสัญญาการบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์เป็นรายปี 

และมีการสอบเทียบเคร่ืองมือต่างๆ

 เป็นระยะ

ม.ค. - ก.ย. 56

2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

รวมทัง้จดัการอบรมเกี่ยวกับการใช้

เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการวเิคราะหใ์หม่ๆ

ต.ค. - ก.ย. 56

3. ปรับปรุงพืน้ทีห่อ้งปฏบิัติการ มี.ค. - ก.ย. 56

1. การเพิม่ศักยภาพคลินิกอาจารย์ 

(Premium Clinic)

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2. การปรับอัตราค่าตอบแทน

บุคลากรสายการพยาบาล

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

3. การสรรหาอาจารย์แพทย์สาย

บริการ

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

4. การสรรหาบุคลากรสายการ

พยาบาล

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

5. การก าหนดโครงสร้าศูนย์

สนับสนุนพันธกิจในโครงสร้างใหญ่

ของคณะฯ

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

6. การก าหนดเกณฑ์ของ Center 

of Excellence และ 

Comprehensive Center of 

Excellence

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. การติดตามการลงข้อมุลใน

ระบบฐานข้อมูลหลักรวม (PIS)

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

 2.  การเพิม่อัตราก าลังบุคลากร ต.ค. 55 - ก.ย. 56

สรุปเหตุการณ์ความเส่ียงทั้งหมด ทีจ่ัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงในปีงบประมาณ 2556 มีค่ามากกว่าระดับทีย่อมรับได้ (ตั้งแต่ 12 ขึน้ไป)

พันธกิจ กระบวนงาน ล าดบั
เหตกุารณ์

ความเสี่ยง
สาเหตุ ตวัชีว้ัด  (KRI) กิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกิด ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กิจกรรมการด าเนินงาน

ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

วจิยั ด้านปฏบิัติการวจิยั 3 มีผลงานวจิยัตีพิมพ์ลดลง หรือ

ไม่เพิม่ขึ้น

ลดความเส่ียง1. เคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะหม์ีการ

ช ารุด สภาพไม่พร้อมใช้

2. บุคลากรทางหอ้งปฏบิัติการไม่ค่อยมี

ความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์

ใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆในการ

วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิัติการ

3. พืน้ทีห่อ้งปฏบิัติการไม่เพียงพอต่อ

การปฏบิัติงานของบุคลากร

4. หวัหน้าโครงการวจิยัอาจรู้สึกยุ่งยาก

ในการ submit โครงการวจิยัเข้ามาที่

ส านักงานวจิยัคณะฯ

สัดส่วนงานวจิยัทีตี่พิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ/อาจารย์ (เร่ือง/คน/ปีปฏทิิน)

1.การสอบเทียบเคร่ืองมือเพือ่ใหม้ี

เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์พร้อมใช้ในการ

ท างานวจิยัทีไ่ด้มาตรฐาน

2. จดัใหบุ้คลากรทางหอ้งปฏบิัติการ

ได้รับการฝึกอบรมเพือ่เพิม่พูนความรู้

การใช้เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ใหม่ๆและ

เทคโนโลยีใหม่ๆในการวเิคราะหท์าง

หอ้งปฏบิัติการ

3 4 12

12 ลดความเส่ียงบริการสุขภาพ ด้านการจดัต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ

(Center of Excellence)

4 การจดัต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ( Center

 of Excellence)ในสาขาทีจ่ าเป็นไม่

เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้น

แผนยุทธศาสตร์

1. ขาดบุคลากรทีม่ีความเชี่ยงชาญใน

สาขาความเป็นเลิศ เนือ่งจาก

ค่าตอบแทนและภาระงานมีความ

แตกต่างจากภาคเอกชน

2. ขาดการสนับสนุนทรัพยากรที่

เพียงพอเพือ่รองรับในการจดัต้ังศูนย์

ความเป็นเลิศ เช่น พืน้ที ่อัตราก าลัง 

เทคโนโลยีทีท่ันสมัย

1. อัตราการลาออกของบุคลากรทางกี่

แพทย์ทีม่ีความเชี่ยวชาญระดับความ

เป็นเลิศ

2. อัตราการสรรหาบุคลากรตาม

ต าแหน่งทีค่ณะฯต้องการ

3. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศทีถู่กจดัต้ัง

ขึ้น

การไม่สามารถติดตามผลลัพธข์อง

การจดักิจกรรมหรือโครงการตาม

พันธกิจสร้างเสริมสุขภาพได้

1.  หน่วยงานและภาควชิาทีเ่กี่ยวข้องมี

จ านวนมากและมีความหลากหลาย

2. ระบบประสานงานยังไม่สมบูรณ์

1.  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีจ่ดั

บรรลุพันธกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพ

2. จ านวนผลลัพธข์องกิจกรรมหรือ

โครงการฯ  สัมพันธก์ับจ านวน

โครงการทีข่ออนุมัติ

1. การจดัท าแผนงบประมาณ และขอ

อนุมัติจากรองคณบดีฝ่ายสร้างเสริม

สุขภาพและวฒันธรรม             

2.  การติดตามการประเมินผลและ

รายงานผล

4 31. การก าหนดขั้นตอนการอนุมัติใหม้ี

การลาออกตามล าดับขั้นจนถึงผู้บริหาร

ระดับสูงสุด

2. การก าหนดกฎระเบียบคณะฯใหม้ี

ค่าตอบแทนตามความเชี่ยงชาญพิเศษ

5 3 15 ลดความเส่ียง

ร่วมจดัการความ

เส่ียง

สร้างเสริมสุขภาพ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 5
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ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู่

(โอกาสเกิด x ผลกระทบ)
พันธกิจ กระบวนงาน ล าดบั

เหตกุารณ์

ความเสี่ยง
สาเหตุ ตวัชีว้ัด  (KRI) กิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกิด ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กิจกรรมการด าเนินงาน

ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

สนับสนุนพันธกิจ ด้านการศึกษาต่อเนือ่ง 6 ระบบความปลอดภยัในการ

ด าเนินงานจดัท าระบบการประชุม

ทางไกล (Teleconference)

กฏระเบียบในการอนุญาตใหเ้ข้าถึง

เครือข่าย

จ านวนคร้ังในการเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย

ประชุมปรึกษาหารือเพือ่หาแนวทาง

และความร่วมมือกับส านักคอมพิวเตอร์

 มหาวทิยาลัยมหดิล และฝ่ายเวช

สารสนเทศ

3 5 15 ลดความเส่ียง รับเปล่ียนอุปกรณ์ 

Teleconference เพือ่ให้

เหมาะสมกับการใช้งานระบบ

เครือข่าย

ต.ค.55-มิ.ย.56

1. ปรับเปล่ียน/ แก้ไข ข้อก าหนด

ระบบความปลอดภยัในการ

ด าเนินงานจดัท าระบบการประชุม

ทางไกล

มิ.ย.56-ก.ย.56

2 ก าหนดมาตรฐานของเลข IP ทีใ่ช้

ในการท างานเพือ่ใหเ้ป็นระบบ

เดียวกับมหาวทิยาลัยมหดิล

มิ.ย.56-ก.ย.56

1.พัฒนาปรับปรุงการจดัท าTOR

ร่วมกับคณะกรรมการจดัหาพัสดุ 

ครุภณัฑ์ของคณะฯ 

ต.ค 55 - ธ.ค.55 

2.จดัท าระบบข้อมูลVender List 

ทีม่ีทัง้ข้อมูล Spec ส่วนกลางและ

ราคากลาง

ม.ค 56 - มี.ค.56

1. พัฒนาปรับปรุงโครงการVEP  ต.ค 55 - ธ.ค.55 

2. ส่งจนท.ฝ่ายการพัสดุไปฝึกอบรม ม.ค 56 - มิ.ย.56 

3. เพิม่ช่องทางการส่ือสารใหก้ับ

หน่วยงานต่างๆรับทราบถึง

แนวทางปฏบิัติทีถู่กต้อง

ม.ค 56 - มิ.ย.56 

1. พัฒนาปรับปรุงโครงการ Speed

 Contract ทีด่ าเนินการอยู่

ต.ค 55 - ธ.ค.55

2. เพิม่ช่องทางการส่ือสารใหก้ับ

หน่วยงานและบริษัทจดัหาให้

รับทราบถึงแนวทางปฏบิัติทีถู่กต้อง

ม.ค 56 - มี.ค.56

สนับสนุนพันธกิจ ด้านนโยบายและแผน 11 คณะฯไม่สามารถแสดงแนวโน้มของ

ผลลัพธด้์านหลักสูตรอื่นๆทีไ่ม่ใช่

แพทยศาสตร์บัณฑิต

ขาดการประเมินและวเิคราะหข์้อมูล

แนวโน้มของผลลัพท์และจดัการ

ปรับปรุงทีท่ันท่วงที

ประเมินการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้กรณีทีต่่ ากวา่

เป้าหมายเป็นส าคัญ

ไม่มี 4 4 16 ร่วมจดัการความ

เส่ียง

ใหค้วามส าคัญในการปรับปรุง

ข้อมูลและระบบจดัการฐานข้อมูล

ใหส้ามารถตอบสนองการตัดสินใจ

ต.ค. 55- ก.ย. 56

การจดัสรรโครงสร้างของระบบ

เครือข่ายทีข่าดประสิทธภิา

สนับสนุนพันธกิจ ด้านการศึกษาต่อเนือ่ง 7 การสูญเสียความเสถียรของสัญญาณ สถิติการแจง้เตือนของอุปกรณ์ 

Teleconference

1. ประสานขอความร่วมมือกับฝ่ายเวช

สารสนเทศ  

2. ด าเนินการทดสอบระบบ 

Teleconference ก่อนถึงก าหนดวนั

จริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วนั

3 5 15 ลดความเส่ียง

สนับสนุนพันธกิจ ด้านพัสดุ 8 เกิดข้อร้องเรียนในการจดัหาพัสดุ บริษัทเหน็วา่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในการจดัซ้ือพัสดุ

จ านวนข้อร้องเรียนในการจดัหาพัสดุ ชี้แจง แนะน าและ

ร่วมจดัท าขอบเขต

การจดัหา (Term of reference :

TOR)ร่วมกับคณะกรรมการจดัหาพัสดุ 

ครุภณัฑ์ของคณะฯ

3 5 15 ลดความเส่ียง

สนับสนุนพันธกิจ ด้านพัสดุ 9 การจดัหาพัสดุล่าช้า (กระบวนการ:

ต้ังแต่ได้รับงบประมาณ จนกระทัง่

ตรวจรับพัสดุ) 

หมายเหตุ: การได้รับเอกสารจาก เช่น

 Spec,ร่าง TOR จากหน่วยงานล่าช้า

1. เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง

2. บุคลากรฝ่ายพัสดุและฝ่ายทีต้่องการ

เบิกพัสดุ ยังมีความไม่เข้าใจในระเบียบ

และเข้าใจแตกต่างกันไป

3. เกิดความคลาดเคล่ือนใน

ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ปัจจยัภายนอก

4. บริษัทไม่สามารถส่งพัสดุได้ตาม

ก าหนด

จ านวนรายการพัสดุทีจ่ดัหาล่าช้า 1.โครงการ (VEP) Vender Evaluation

 Program       

2.การทดสอบความรู้ความเข้าใจการ

ปฏบิัติงานของ จนท.ฝ่ายการพัสดุ 3.

ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

4.จดัท าคู่มือการปฎบิัติงานและ

น าไปใช้ปฏบิัติงานจริง

5.ระบบติดตามการปฏบิัติงาน

3 4 12 ลดความเส่ียง

สนับสนุนพันธกิจ ด้านพัสดุ 10 ตรวจสอบและจดัท าสัญญาล่าช้า ลดความเส่ียงปัจจยัภายใน

- เกิดความคลาดเคล่ือนในการ

ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ปัจจยัภายนอก

 - เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง 

เช่นการจดัท า Bank Guaruntee ของ 

Vender แต่ละราย ใช้เวลาแตกต่างกัน

จ านวนรายการเอกสาร,

สัญญาทีล่่าช้า

1.โครงการ Speed contract 

2.ทบทวนกระบวนการและKPI การ

ปฏบิัติงาน

3 4 12
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ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู่

(โอกาสเกิด x ผลกระทบ)
พันธกิจ กระบวนงาน ล าดบั

เหตกุารณ์

ความเสี่ยง
สาเหตุ ตวัชีว้ัด  (KRI) กิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกิด ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กิจกรรมการด าเนินงาน

ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

สนับสนุนพันธกิจ ด้านนโยบายและแผน 12 ไม่มีการใช้การเปรียบเทียบทีจ่ะท าให้

คณะฯรู้ถึงระดับของผลการ

ด าเนินการเทียบกับองค์กรอื่นและ

สามารถมองเหน็แนวทางในการ

พัฒนาการด าเนินการของคณะ และ

สามารถประเมินสถานการณ์การ

แข่งขันและโอกาสด้านนวตักรรมได้

ทันกับการเปล่ียนแปลง

คณะฯ ขาดข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่

เทียบทีเ่หมาะสม เพือ่ใหบ้รรลุวสัิยทัศน์

การเป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นน าใน

ภมูิภาคเอเชียตามทีค่ณะได้ก าหนดไว้

มีการเทียบเคียงตัวชี้วดัผลการ

ด าเนินงานกับองค์กรทีม่ีผลงานใก้เคียง

กัน

ไม่มี 4 4 16 ร่วมจดัการความ

เส่ียง

เพิม่เติมการรายงานผลตัวชี้วดัหลัก

ใหม้ีการรายงานเทียบเคียงองค์กร

อื่นใหม้ากทีสุ่ด

ต.ค. 55- ก.ย. 56

สนับสนุนพันธกิจ ด้านนโยบายและแผน 13 ระบบการติดตามผลลัพธด้์านการวจิยั

 บริการวชิาการและสร้างเสริม

สุขภาพยังไม่มีระบบงานทีจ่ะผลักดัน

ส่งเสริมใหเ้กิดงานทีจ่ะพัฒนาสู่การ

บรรลุวสัิยทัศน์

คณะขาดตัวชี้วดัทีส่ าคัญข้างต้น ซ่ึงใน

การประเมินองค์กรมีความจ าเปหน็ 

และมาตรฐานการตรวจประเมินทีเ่ป็น

สากลยอมรับ

เพิม่ตัวชี้วดัทีส่ าคัญข้างต้นใหค้รบถ้วน 

ตามมาตรฐานสากล

ไม่มี 4 3 12 ร่วมจดัการความ

เส่ียง

ด าเนินการแสดงผลลัพท์ส่วนทีย่ัง

ขาดเพิม่เติมใหค้รบถ้วนในการปรับ

ตัวชี้วดัในแผน RAMA scorecard

ต.ค. 55- ก.ย. 56

1. เฝ้าระวงั (monitor) ความผิดปกติ

ของระบบสารสนเทศ 

2. ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์อื่นๆที่

เกี่ยวข้องระบบ  Server   

1.  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารองและ

เคร่ืองปรับอากาศของหอ้ง Server 

ใหส้ามารถรองรับเหตุฉุกเฉินได้ดีขึ้น

ต.ค. 55 - ธ.ค. 55

2. อุดช่องโหวค่วามปลอดภยัของ

ระบบปฏบิัติการ โดยการลง Patch

ต.ค. 55 - ก.ย. 57

3. ก าหนดมาตรฐานการปรับปรุง

กระบวนการเฝ้าระวงัระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 55 - มี.ค. 56

4. ปรับโครงสร้างระบบสารสนเทศ

เพือ่รองรับเหตุฉุกเฉินทีเ่กิดขึ้นกับ

หอ้ง Server (Disaster Recovery

 Site)

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

1. สร้างวฒันธรรมการแสดง

ความเหน็ทีส่ร้างสรรค์ในกระดาน

ข่าว

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2. ทบทวนนโยบายการ

ควบคุมดูแลกระดานข่าว

ม.ค. 56 - มิ.ย. 56

๑. เคร่ือง Server หรืออุปกรณ์อื่น

ท างานผิดปกติ 

๒. ปัญหาทางวศิวกรรมทีส่่งผลกระทบ

ต่อหอ้ง Server เช่น ไฟฟ้าดับ 

เคร่ืองปรับอากาศไม่ท างาน 

๓. ไวรัสคอมพิวเตอร์ระบาด

อัตราการใช้การไม่ได้ของระบบ

สารสนเทศทีไ่ม่ได้วางแผนล่วงหน้า 

(Percent Down Time)

5สนับสนุนพันธกิจ ด้านสารสนเทศ 14 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลใช้การ

ไม่ได้โดยไม่ได้วางแผนไวล่้วงหน้า

3 15 ลดความเส่ียง

สนับสนุนพันธกิจ ด้านสารสนเทศ 15 มีการแสดงความเหน็ทีไ่ม่เหมาะสม

ในกระดานข่าว

ลดความเส่ียง๑. ผู้แสดงความเหน็ไม่เคารพกฎกติกา

ในการแสดงความเหน็ 

๒. การควบคุมการแสดงความเหน็ไม่มี

ประสิทธผิลเพียงพอ 

๓. ผู้แสดงความเหน็รู้สึกวา่การแสดง

ความเหน็ทีไ่ม่เหมาะสมเป็นเร่ืองปกติ

ธรรมดาของกระดานข่าว

จ านวนการแสดงความเหน็ในกระดาน

ข่าวทีต้่องมีการลบความเหน็หรือ

ตรวจสอบทีม่าเพือ่ไปตักเตือน

1. การก าหนดนโยบายใหผู้้ใช้งานกลุ่ม

ส าคัญๆ ใช้รหสัผ่านทีเ่หมาะสม 

2. ใช้โปรแกรม Antivirus และ 

Firewall

5 3 15
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ความเสี่ยงทีเ่หลืออยู่

(โอกาสเกิด x ผลกระทบ)
พันธกิจ กระบวนงาน ล าดบั

เหตกุารณ์

ความเสี่ยง
สาเหตุ ตวัชีว้ัด  (KRI) กิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ โอกาสเกิด ผลกระทบ แนวทางการจัดการ กิจกรรมการด าเนินงาน

ระยะเวลาการ

ด าเนินการ

1. จดัเจา้หน้าที ่รปภ.เดินตรวจ

อุปกรณ์ดับเพลิงและบันไดหนีไฟ

ใหพ้ร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ต.ค. 55 - ก.ย. 56

2. จดัอบรมเจา้หน้าทีพ่ยาบาลและ

เจา้หน้าทีท่ีเ่ข้าใหม่ใหส้ามารถใช้

อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นทุกคน

ม.ค. 56 - มี.ค. 56

3. ท าการซ้อมแผนระงับเหตุเพลิง

ไหม้และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

เม.ย. 56 - ก.ย. 56

4. จดัอบรมเจา้หน้าที ่รปภ.ในการ

เข้าผจญเพลิงขั้นสูง

เม.ย. 56 - มิ.ย. 56

สนับสนุนพันธกิจ ด้านอาคาร สถานที ่และยานพาหนะ 17 เจา้หน้าทีไ่ด้รับอุบัติเหตุถูกเข็มทิม่ต า

ขณะจดัเก็บหรือขนย้ายขยะ

1.  ทิง้ขยะไม่ถูกต้อง     

2. ความไม่เข้าใจการแบ่งประเภทขยะ

ของเจา้หน้าทีข่องหน่วยงาน

3.เจา้หน้าทีไ่ม่สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะ

จดัเก็บหรือขนย้ายขยะ

จ านวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุถูกเข็ม

ทิม่ต า

1. จดัโครงการเพิม่พูนความรู้สู้การติด

เชื้อ และโครงการป้องกันอุบัติเหตุจาก

สารเคมี    

2. การตรวจสอบการทิง้ขยะ

4 3 12 ลดความเส่ียง จดัอบรมใหค้วามรู้แก่เจา้หน้าทีท่ี่

ปฏบิัติงานจดัเก็บหรือขนย้ายขยะ

เพือ่ใหเ้กิดความรู้ความเข้าในการ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ก.ค. 56 -ก.ย. 56

1. จดัใหม้ีการตรวจสมรรถภาพการ

ได้ยินก่อนเข้าท างาน

ต.ค. 55- ก.ย. 56

2. อบรมภยัจากเสียงดัง และสาธติ

การใชP้PE ส าหรับบุคลากรทีเ่ข้า

ท างานใหม่ในพืน้ทีเ่สียงดัง

ต.ค. 55- ก.ย. 56

3 จดัหา PPE ใหบุ้คลากรทีเ่ข้า

ท างานใหม่ในพืน้ทีเ่สียงดัง

ต.ค. 55- ก.ย. 56

4. เสนอใหก้ารใช้ PPE ส าหรับ

บุคลากรทีท่ างานในพืน้ทีเ่สียงดัง 

เป็นข้อตกลงในการท างาน (PA)

ต.ค. 55 -ธ.ค. 55

5. ใหก้ารใช้ PPE ส าหรับบุคลากร

ทีท่ างานในพืน้ทีเ่สียงดัง เป็น

ข้อตกลงในการท างาน (PA) ของ

บุคลากรและผู้บังคับบัญชาทีก่ ากับ

ดูแลในพืน้ทีเ่สียงดัง

ต.ค. 55- ก.ย. 56

สนับสนุนพันธกิจ ด้านรักษาความปลอดภยั 16 การเกิดอัคคีภยั ลดความเส่ียง1.ไฟฟ้าลัดวงจร

2. ลืมปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

3. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพเก่า ขาดการ

ตรวจสอบ

จ านวนการเกิดเพลิงไหม้ลดลงเหลือ 

0 %

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและ

บันไดหนีไฟใหพ้ร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2. จดัอบรมเจา้หน้าทีพ่ยาบาลและ

เจา้หน้าทีท่ีเ่ข้าใหม่ใหเ้ข้าใจแผน

ป้องกันอัคคีภยัและการเคล่ือนย้าย

ผู้ป่วยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

3. ท าการซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้

และการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

5 5 25

สนับสนุนพันธกิจ ด้านบริหารกายภาพ และส่ิงแวดล้อม 18 บุคลากรทีท่ างานสัมผัสเสียงดัง ไม่ใส่

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

ร่วมจดัการความ

เส่ียง

เมื่อใส่ PPE รู้สึกอึดอัด ไม่ชอบ บุคลากรทีท่ างานสัมผัสเสียงดัง ไม่มี

ประสาทหเูส่ือมจากเสียงดังรายใหม่

1. ลดระดับเสียงดังทีเ่คร่ืองจกัร 

(แหล่งก าเนิดเสียง)

2. ลดระดับเสียงดังทีท่างผ่านของเสียง

3.  บุคลากรทีท่ างานสัมผัสเสียงดังใส่ 

PPE

4.  คนท างานทีไ่ม่จ าเป็นต้องสัมผัส

เสียงดังใหท้ างานทีอ่ื่นทีเ่สียงไม่ดัง

5. ลดชั่วโมงการท างานต่อเนือ่งในพืน้ที่

เสียงดัง ≤ 8 ชั่วโมง/คน/วนั

6.  ลดผ้าทีจ่ะส่งซักลง โดยเปล่ียนเป็น

วสัดุส้ินเปลือง (Disposible)

7. เฝ้าระวงัเสียงดังในสภาพแวดล้อม

การท างานโดยตรวจวดัระดับเสียงดังใน

สภาพแวดล้อมการท างาน 1 คร้ัง/ปี

8. เฝ้าระวงัสุขภาพของผู้ท างานสัมผัส

เสียงดังโดยตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

(รวมทัง้ผู้ท างานก่อนเกษียณอาย)ุ ทุก 1

 ปี 

9. ส ารวจความต้องการ PPE ส าหรับ

บุคลากรทีท่ างานสัมผัสเสียงดัง

10. จดัหา PPE ใหบุ้คลากรทีท่ างาน

สัมผัสเสียงดัง 1 คร้ัง/ปี

11. จดัโครงการอนุรักษ์การได้ยินและ

สาธติการใส่ PPE

12.  ติดตามประเมินผลการใช้ PPE 

13. ทบทวนและปรับปรุงใหบุ้คลากร

ท างานสัมผัสเสียงดังใหใ้ช้ PPE เพิม่ขึ้น

5 4 20
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