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แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน (work ability index) หน้า ก 

ค ำน ำ 
 

แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน  (Work Ability Index: WAI) ฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินความสามารถในการท างานของผู้ประกอบอาชีพ   2  กลุลม    
กลุลมที่ 1  เป็นกลุลมที่มีสุขจาพดี ึังดมลปงวึ  ย่งการด าเนินกิีกรรมอาีด าเนินการ ระหวลางการให้บริการอาชีวอนามัึ 
เชลน การตรวีสุขจาพทั่วดป การตรวีสุขจาพตามปัีีัึเสี่ึงีากการท างาน หรือการให้บริการอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการีัดโปรแกรมสลงเสริมพลังความสามารถในการท างาน   และกลุลมที่ 2  เป็นกลุลมที่ปงวึ หรือบาดเีมบที่ต้อง
ลางาน  เป็นการประมินกลอนกลับเข้าท างานเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบริหารีัดการประเมินและดูแลผู้ปงวึกลอน
กลับเข้าท างาน (return to work management) 

แนวทางฯ ฉบับนี้พัฒนาีากการทบทวนเอกสารทั้งในประเทศและตลางประเทศ การประชุมผู้เชี่ึวชาญ
ีากหนลวึงานตลางๆ เชลน โรงพึาบาล  สถาบันการศยกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน รวมทั้งพิีารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  โดึให้โรงพึาบาลน ารลองี านวน 5  แหลง ดปทดลองใช้และน าผลมาปรับปรุง
รูปแบบการด าเนินงานและครื่องมือให้เหมาะสม กลุลมเป้าหมาึในการน าแนวทางดปใช้ ดด้แกล แพทึ์  พึาบาล 
นักวิชาการ เี้าหน้าที่ความปลอดจัึ ที่ปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัึ ในหนลวึงานตลางๆ เชลน ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขีังหวัด โรงพึาบาล และสถานประกอบการ โดึสามารถน าดป
ประึุกต์ใช้ประเมินเี้าหน้าที่  /ลูกี้างในหนลวึงาน กลอนีัดท าโปรแกรมสลงเสริมและป้องกันโรคที่ตรงกับความ
สจาวะสุขจาพ และลักษณะงานของผู้ประกอบอาชีพน าดปสูลคุณจาพชีวิตที่ดีตลอดป  
 
 
                                                                                                      คณะผู้ีัดท า 
                                                                                                     ตุลาคม 2561 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน (work ability index) หน้า ข 

สำรบัญ 
                                             หน้ำ  
บทที่ 1 บทน า            1 
บทที่ 2 รูปแบบการด าเนินงานประเมินพลังความสามารถในการท างาน     5 
บทที่ 3 การบริหารีัดการเพ่ือสลงเสริมพลังความสามารถในการท างาน      19 
บทที่ 4 กรณีศยกษาการประึุกต์ใช้แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน    23 
          โรงพึาบาลระึอง          23 

โรงพึาบาลสมุทรสาคร          33 
โรงพึาบาลนครปฐม          47 
โรงพึาบาลมหาราชนครราชสีมา         50 
โรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช          59 

บรรณานุกรม            68  
จาคผนวก            

จาคผนวก 1 สรุปกฎหมาึที่เก่ีึวข้อง       70 
จาคผนวก 2 แบบฟอร์มตลางๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน      71 

ราึชื่อคณะผู้ีัดท า          92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน (work ability index) หน้า ค 

สำรบัญตำรำง 
หน้ำ 

 
ตารางที่ 1 ค าอธิบาึแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน     9 
ตารางที่ 2 กิีกรรมการสลงเสริมและคงดว้ ย่งพลังความสามารถในการท างาน   19-20 
ตารางที่ 3 ี านวนของข้อมูลทั่วดปของผู้รับการประเมินของโรงพึาบาลระึอง   24-25 

กรณีบุคลากรในโรงพึาบาล         
ตารางที่ 4 ี านวนและร้อึละพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามราึการที่ประเมิน 25-26 
            ของโรงพึาบาลระึอง                                                                       
ตารางที่ 5 ี านวนและร้อึละพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามระดับ   27 

  ผลการประเมินของโรงพึาบาลระึอง 
ตารางที่ 6 ี านวนและร้อึละระดับพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามกลุลมอาึุ 27 

   ของโรงพึาบาลระึอง         
ตารางที่ 7 ี านวนและร้อึละระดับพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามเพศ  27 

  ของโรงพึาบาลระึอง         
ตารางที่ 8 ี านวนและร้อึละเพศขอข้อมูลทั่วดปของผู้รับการประเมินของโรงพึาบาลระึอง 28  

กรณีผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 
ตารางที่ 9 ี านวนและร้อึละพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามราึการที่ประเมิน 29-30 
            ของโรงพึาบาลระึอง                                                                     
ตารางที่ 10 ี านวนและร้อึละพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามระดับ  30 

 ผลการประเมินของโรงพึาบาลระึอง 
ตารางที่ 11 ี านวนและร้อึละระดับพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามกลุลมอาึุ 31 

ของโรงพึาบาลระึอง        
ตารางที่ 12 ี านวนและร้อึละระดับพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามเพศ  31 

ของโรงพึาบาลระึอง  
ตารางที่ 13 ี านวนและร้อึละระดับพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามลักษณะงาน 31-32 

ของโรงพึาบาลระึอง  
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Spearman (Rho)    32 

ของโรงพึาบาลระึอง 
ตารางที่ 15 ี านวนและร้อึละของผู้รับการประเมินี าแนกตามเพศ    40 

ของโรงพึาบาลสมุทรสาคร 
ตารางที่ 16 ี านวนและร้อึละของผู้รับการประเมินี าแนกตามอาึุ    40 

ของโรงพึาบาลสมุทรสาคร 



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน (work ability index) หน้า ง 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
หน้ำ 

 
ตารางที่ 17 ี านวนและร้อึละของผู้รับการประเมินี าแนกตามกลุลมอาชีพ   40-41 

 ของโรงพึาบาลสมุทรสาคร 
ตารางที ่18 ผลการศยกษาการประเมินพลังความสามารถในการท างานของ   41 

เี้าหน้าที่ในโรงพึาบาลสมุทรสาคร                                                         
ตารางที่ 19 ระดับความสุขของเี้าหน้าที่ในการท างานด้านีิตใี มีความกระตือรือร้น  42 
               มีความหวัง มีความสุขในการท างานของเี้าหน้าที่โรงพึาบาลสมุทรสาคร 
ตารางที่ 20 สรุปคะแนนความพยงพอใีการติดตามประเมินWork ability ปี 2560  42 
              ของโรงพึาบาลสมุทรสาคร                                                                                
ตารางที่ 21 ี านวนและร้อึละของบุคลากรหนลวึงานสนับสนุนี าแนกตามลักษณะการท างาน 48 

ของโรงพึาบาลนครปฐม 
ตารางที่ 22 ี านวนและร้อึละของบุคลากรหนลวึงานสนับสนุนี าแนกตามการเีมบปงวึ  48 
      ของโรงพึาบาลนครปฐม       
ตารางที่ 23 ี านวนและร้อึละพลังความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพึาบาล 49 
     ของโรงพึาบาลนครปฐม 
ตารางที่ 24 ี านวนและร้อึละของพนักงานในสถานประกอบการี าแนกตามลักษณะงาน 49  

(โรงพึาบาลนครปฐม) 
ตารางที่ 25 ี านวนและร้อึละของพนักงานในสถานประกอบการี าแนกตามการเีมบปงวึ 49  

(โรงพึาบาลนครปฐม) 
ตารางที่ 26 ี านวนและร้อึละพลังความสามารถในการท างานของพนักงานใน   50 

สถานประกอบการแึกตามราึข้อ (โรงพึาบาลนครปฐม( 
ตารางที่ 27 ี านวนและร้อึละข้อมูลทั่วดปของผู้รับบริการในคลินิกี าแนกตามอาึุและเพศ 52 

ของโรงพึาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ตารางที่ 28 ี านวนและร้อึละพลังความสามารถในการท างานของพนักงานในสถานประกอบการ      54 

ี าแนกตามระดับผลการประเมิน (โรงพึาบาลมหาราชนครราชสีมา(   
ตารางที่ 29 ี านวนและร้อึละของพนักงานในสถานประกอบการี าแนกตามอาึุและเพศ 54 

(โรงพึาบาลมหาราชนครราชสีมา( 
ตารางที่ 30 ี านวนและร้อึละของพนักงานในสถานประกอบการี าแนกตามต าแหนลง/หน้าที่ 55 

การท างาน (โรงพึาบาลมหาราชนครราชสีมา)  
ตารางที่ 31ี านวนและร้อึละของพนักงานในสถานประกอบการี าแนกตามการแสดงอาการ  55 

การเีมบปงวึหรือบาดเีมบ (โรงพึาบาลมหาราชนครราชสีมา( 



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน (work ability index) หน้า ี 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
หน้ำ 

ตารางที่ 32 ี านวนและร้อึละพลังความสามารถในการท างานของพนักงานใน   57 
สถานประกอบการี าแนกตามระดับผลการประเมิน (โรงพึาบาลมหาราชนครราชสีมา) 

ตารางที่ 33 ี านวนและร้อึละของข้อมูลทั่วดปของผู้รับการประเมิน    60 
 ของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช 

ตารางที่ 34 ผลการศยกษาการประเมินพลังความสามารถในการท างาน    61 
              ของกลุลมตัวอึลางบุคลากรของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช    
ตารางที่ 35 ี านวนและร้อึละของเี้าหน้าที่ี าแนกตามลักษณะงาน    61 
              ของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช 
ตารางที่ 36 ี านวนโรค/จาวะผิดปกติตามแพทึ์วินิีฉัึของกลุลมตัวอึลางบุคลากร  61-62 
             ของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช     
ตารางที่ 37 ี านวนและร้อึละการประเมินพลังความสามารถในการท างานแึกตามราึข้อ  62 

    (ข้อ1( ของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช 
ตารางที ่38 ี านวนและร้อึละชลวงอาึุของกลุลมตัวอึลางบุคลากรของโรงพึาบาล  63 
              เี้าพระึาึมราชที่ประเมินพลังความสามารถในการท างานน้อึกวลา 7 คะแนน 
ตารางที่ 39 ระดับพลังความสามารถในการท างานที่น้อึกวลา 7 คะแนนี าแนกตาม  65  

ต าแหนลงงานการเีมบปงวึและชลวงอาึุของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน (work ability index) หน้า ฉ 

สำรบัญภำพ 
       หน้ำ 

จาพที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงานการวัดพลังความสามารถในการท างาน   7 
           ส าหรับบุคลากรในโรงพึาบาล        
จาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานการวัดพลังความสามารถในการท างาน 
          ส าหรับกลุลมลูกี้างในสถานประกอบการ      8 
จาพที่ 3 แนวทางการด าเนินงาน Work ability ในโรงพึาบาลของโรงพึาบาลสมุทรสาคร 37 
จาพที่ 4 แนวทางการด าเนินงาน Work ability ในสถานประกอบการ    38 
          ของโรงพึาบาลสมุทรสาคร 
จาพที่ 5 แบบประเมินพลังความสามารถในการท างานที่โรงพึาบาลสมุทรสาครประึุกต์ใช้ 39 
จาพที่ 6 กิีกรรมประชุมชี้แีงกับหัวหน้างานของกลุลมงานของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช 59 
จาพที่ 7 ร้อึละของระดับพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามชลวงอาึุ   63 

 ของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช        
จาพที่ 8 ระดับคะแนนพลังความสามารถในการท างานี าแนกตามเพศ   64 

 ของกลุลมอาึุ 50-54 ปี และ 55-60 ปีของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช   
จาพที่ 9 คลาเฉลี่ึของระดับพลังความสามารถในการท างานของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช 64 
จาพที่ 10 ความสัมพันธ์ของพลังความสามารถในการท างานกับต าแหนลงงานและชลวงอาึุ 65 

ของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช  
จาพที่ 11 ระดับคะแนนพลังความสามารถในการท างานกับลักษณะงาน   65 
             ของโรงพึาบาลเี้าพระึาึมราช 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. บทน ำ 

จากข้อมูลวิชาการทางด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆ พบว่า  ปัจจุบันประชากร โดยเฉพาะใน           
วัยท างานมีแนวโน้มการเจ็บป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ ลดลง ในขณะเดียวกัน ประชากรเหล่านี้ได้
เจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อต่างๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้น าไปสู่การเกษียณ หรือลาออก
จากงานก่อนวัยอันสมควร หรือบางส่วนถ้ายังได้รับการจ้างงานอยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องการลาป่วยบ่อย หรือการ
ท างานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ จากปัญหาสุขภาพดังกล่าว ได้น าไปสู่ปัญหาการสร้างผลผลิตในการท างาน 
และมีผลต่อเนื่องไปยังปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันเนื่องมาจากการต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย
ในด้านการดูแลรักษาพยาบาล การทดแทนการเจ็บป่วย หรือเกษียณการท างานก่อนก าหนด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้             
จึงน าไปสู่แนวคิดที่จะหามาตรการในการท าให้ลูกจ้างหรือพนักงานมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ไม่มีปัญหาทางสุขภาพ 
และสามารถที่จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงอายุการท างานหรือการจ้างงาน นั่นก็คือ                       
การด าเนินการเพ่ือการคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท างานนั่นเอง ซึ่งหมายถึงการด าเนินกิจกรรม             
โดยทั้งจากฝั่งนายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พยายามที่จะส่งเสริมให้ลูกจ้าง หรือคนท างาน
สามารถที่จะคงความสามารถ หรือศักยภาพในการท างาน ตลอดช่วงเวลาในการท างาน หรือการจ้างงาน              
ทั้งนี้แนวคิดเรื่องการคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท างานได้เริ่มต้น พัฒนาในปี ค.ศ.1990 โดยเริ่มจาก
ประเทศฟินแลนด ์อันเนื่องมาจากค าแนะน าขององค์กรทางด้านแรงงาน  
2. ควำมหมำย  

พลังความสามารถในการท างาน  (work ability) หมายถึง ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของ
บุคคลต่อการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ตามการรับรู้ของบุคคล เป็นความสมดุลระหว่างร่างกาย
และจิตใจของบุคคลกับงาน ซึ่งความสมดุลดังกล่าว ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น 
ครอบครัว สังคมใกล้ชิด เป็นต้น พลังความสามารถในการท างานของบุคคลเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าองค์กรสามารถ           
คงระดับคุณภาพได้ดีเพียงใด และยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความผาสุก และคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องค์กรทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ตามแนวคิดของ อิลมาริเนน ( Ilmarinen, 2009) พลังความสามารถใน
การท างานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตการท างาน เมื่อบุคคลหรือรูปแบบของงานเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการท างาน การเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลเช่น มีอายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของงาน เช่น 
ปริมาณงานเพ่ิมขึ้น หรือมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้คนท างานต้องปรับตัว เพ่ือให้ร่างกายและจิตใจ               
มีความพร้อมต่องาน หากพบความไม่สมดุลระหว่างบุคคลกับงาน แสดงว่าคนนั้นมีพลังความสามารถในการ
ท างานลดลง และอาจส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน  

  พลังความสามารถในการท างาน  (work ability)  ของบุคคลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก คือ สถานะ
สุขภาพ (health) สมรรถนะในการท างาน (functional capacity) ความเชี่ยวชาญและทักษะในวิชาชีพหรือ
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การท างานในอาชีพนั้น ๆ (profession skills)  และความต้องการหรือแรงจูงใจในการท างาน (desire to work) 
โดยทั่วไปคนวัยท างานทุกคน (ยกเว้นผู้ที่เจ็บป่วยเป็นโรครุนแรงหรือมีความพิการทางอวัยวะ) สามารถที่จะ
ท างานได้ อย่างไรก็ตาม ในมิติของการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ความสามารถในการท างานหรือประกอบ
อาชีพนั้นๆ ส าหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการคือ 1) ลักษณะของงาน รวมทั้ง              
ความต้องการในการท าตามขั้นตอน ในการที่จะท าให้งานนั้น ๆ บรรลุผล และ 2) ความสามารถหรือคุณสมบัติ            
(เช่นวุฒิการศึกษา หรือการฝึกอบรม) ของบุคคลนั้นๆ ที่จะท างานให้ได้ส าเร็จ ด้วยเหตุนี้พลังความสามารถ           
ในการท างานจะได้รับผลกระทบ ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือทั้ง 2 ปัจจัย เช่น  การลด
สมรรถนะในการท างานลงอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย หรือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะงาน หรือความต้องการ            
ในงาน เป็นต้น นอกจากนี้การคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท างานยังขึ้นอยู่กับตัวพนักงานเองที่จะต้องมี
ความตั้งใจและความพยายามในการปรับตัวในการท างานให้เข้ากับเ พ่ือนร่วมงาน หรือสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ได้ ในตลอดระยะเวลาของการท างานหรือการจ้างงาน 
 

กำรประเมินพลังควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (assessment of work ability) 
การประเมินพลังความสามารถในการท างาน จะท าให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความสามารถ

ในการท างานของบุคคลเพื่อน าไปสู่การส่งเสริมความสามารถในการท างานได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในปัจจุบันลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการ มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมาก รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นจึงมีโอกาสพบแรงงานสูงอายุในสถานประกอบการเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย การประเมินพลัง
ความสามารถในการท างานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การหามาตรการต่างๆ เพ่ือพัฒนาพนักงานและองค์กร
ให้เกิดความสมดุลระหว่างคนกับงาน รวมทั้งการเพ่ิมผลผลิตในการท างาน 

 การประเมินพลังความสามารถในการท างานของกลุ่มพนักงานถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญใน                    
การให้บริการอาชีวอนามัย เพ่ือน าไปสู่การคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท า งาน การประเมินจะเริ่ม
ด าเนินการต้ังแต่การประเมินสุขภาพก่อนเข้าท างาน (pre-placement health examination) และมีการ
ด าเนินการต่อเนื่อง เป็นระยะๆ ตลอดช่วงการท างานหรือการจ้างงาน โดยผ่านกลไกของกิจกรรมการจัดบริการ
อาชีวอนามัย เช่น  การประเมินร่วมกับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพประจ าปี (periodic health examination) 
หรือการประเมินเมื่อพนักงานมารับบริการทางสุขภาพอ่ืนๆ เช่น ภายหลังการเจ็บป่วยแล้วจะกลับไปท างานใหม่ 
(return to work)  เป็นต้น ในขณะที่ท าการประเมินพลังความสามารถในการท างานนั้น บุคลากรทางด้าน              
อาชีวอนามัยควรให้ความสนใจในลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งพิจารณาด้วยว่า 
พนักงานหรือผู้ท างาน มีความเป็นไปได้ ที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับงานนั้นๆ ได้ การประเมินพลัง
ความสามารถในการท างานจะต้องประกอบด้วยการใช้เครื่องมือประเมินพลังความสามารถในการท างาน                  
และประเมินสมรรถนะในการท างาน (functional capacity) ซึ่งผลที่ได้จาการประเมินจะน าไปสู่การพิจารณา
พัฒนา หรือเพ่ิมศักยภาพของผู้ถูกประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพทางด้านสุขภาพ (health resources)   
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 เป้าหมายหลักของการประเมินพลังความสามารถในการท างาน คือ การค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อ
ความสามารถในการท างานของพนักงานในระยะเริ่มแรก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เกิดจากลักษณะงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างานและสภาพสังคมของการท างาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจะต้องมีความง่าย           
ในการน าไปใช้ มีความถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้ ผลการประเมินจะต้องสามารถน าไปแปลผล เพ่ือเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ 

นอกจากการประเมินพลังความสามารถในการท างานของพนักงานแล้ว การติดตามและประเมินผล
โครงการในการส่งเสริมการคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท างานถือว่ามีความส าคัญมาก โดยจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
กำรประเมินพลังควำมสำมำรถในกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับกำรเจ็บป่วย 

การประเมินพลังความสามารถในการท างาน ควรจะประเมินในขณะที่พนักงานหรือผู้ท างานก าลังอยู่
ในการท างาน อย่างไรก็ตามมีกรณีที่พนักงานหรือผู้ท างานนั้น เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคหรือลางาน                   
เพ่ือรักษาการเจ็บป่วย ผลจากการเจ็บป่วยส าหรับบางโรคหรือการบาดเจ็บ อาจมีผลต่อการที่พนักงาน                 
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ ซึ่งอาจจะเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร ในความเป็นจริงแล้วโรคหรือการเจ็บป่วย                  
ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานแบบถาวรตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการนั้น มีระบบในการส่งเสริมหรือช่วยเหลือพนักงานให้คงความสามารถในการท างานได้ 
ตัวอย่างเช่น พนักงานที่เจ็บป่วยหรือพิการสามารถที่จะกลับมาท างานในสถานประกอบการเดิม ถ้ามีระบบใน
การปรับสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือการฝึกอบรมให้พนักงานปรับเปลี่ยนไปท างานใหม่ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสุขภาพของตน 
 ในกรณีที่ปัญหาสุขภาพของพนักงาน ไม่มีความรุนแรงมากนักจนก่อให้เกิดความสูญเสียสมรรถนะ
อย่างถาวร การประเมินพลังความสามารถในการท างานและการบริหารจัดการมีเป้าหมายที่มุ่งหวังให้พนักงาน
สามารถที่จะกลับมาท างานเดิมได้อย่างปกติ (successful return to work) ดังนั้น การบริหารจัดการเพ่ือการ
คงไว้ซึ่งความสามารถในการท างาน ในกรณีของพนักงานที่เจ็บป่วย ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการใน
ระยะเริ่มแรกให้รวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูสุขภาพ (rehabilitation) ด้วยเหตุนี้การจัดบริการอาชีว-
อนามัยจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะด าเนินการให้เกิดกิจกรรมของการดูแลสุขภาพดังกล่าว 
ตัวอย่างเช่น เมื่อทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพของการเจ็บป่วยของพนักงาน บุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยจะต้อง
ประสานงาน หรือให้ค าแนะน า เพ่ือให้มีการปรับสภาพการท างานหรือกระบวนการท างาน เป็นต้น นอกจากนี้
จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมกระบวนการท างานในงานที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น ฝึกการใช้เครื่องมือใหม่ๆ หรือ           
ฝึกการท างานในลักษณะงาน/ประเภทงานใหม่ ถ้าจ าเป็นต้องเปลี่ยนงาน ทีมงานอาชีวอนามัยอาจมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการสังเกตและติดตามผลต่อการทดลองฝึกปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
นอกจากนี ้ทีมงานอาชีวอนามัยควรมีการให้ข้อมูลหรือประสานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
ประกันสังคม เป็นต้น   
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 นิยำมศัพท ์
กำรบริหำรจัดกำรประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้ำท ำงำน (Return to work managements)  

คือ การประเมินสภาวะสุขภาพก่อนกลับเข้าท างานใหม่ ทั้งการเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากการท างาน และไม่
เกี่ยวข้องจากการท างาน ภายหลังการหยุดงานเป็นเวลานาน  โดยการขั้นตอนประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับ
เข้าท างาน (return to work) นั้น จะต้องมีการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เจ้าของไข้ พยาบาลที่ดูแล  
นักกายภาพบ าบัด ฯลฯ ในการประเมินเบื้องต้น พร้อมทั้งมีรายงานสรุปผลประเมิน ( return to work)             
การบริหารจัดการในการแก้ไข การเยี่ยมและติดตามภายหลังการกลับเข้าท างาน  ซึ่งการประเมิน WAI เป็ขั้น
ตอนหนึ่งของการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน  
สรุป 

พลังความสามารถในการท างาน คือ ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของบุคคลต่อการท างานทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ สถานะสุขภาพ สมรรถนะในการท างาน ทักษะในวิชาชีพ
และแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งสามารถประเมินได้โดยใช้เครื่องมือ work ability index : WAI โดยเป็นกิจกรรม
ที่สามารถด าเนินการภายใต้การท ากิจกรรมการจัดบริการอาชีวอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี                    
และการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน 

......................................................... 
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บทที่ 2 
การพัฒนารูปแบบการประเมินพลังความสามารถในการท างาน 

 
     การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการประเมินพลังความสามารถในการท างานนั้น กองโรคจากการ-              
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้มีแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
ต่อจากการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน (return to work  
management) เนื่องจากการประเมินพลังความสามารถในการท างานเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ
ประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน ที่จะท าให้ทราบแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
ท างานของแต่ละบุคคล รวมทั้งน าเครื่องมือประเมินกลุ่มที่ยังไม่ป่วย แต่มีความเสี่ยงต่อความสามารถในการ
ท างานลดลง ผลการประเมินจะน าไปสู่การส่งเสริมหรือการคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท างาน 
 ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานนั้น เริ่มด้วยการทบทวนเครื่องมือและรูปแบบการด าเนินงาน จากนั้น  
จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ฯลฯ 
มาร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นและร่วมกันปรับปรุงเครื่องมือ และพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
ประเมินพลังความสามารถในการท างานขึ้น  
2.1 ขั้นตอนและรูปแบบการด าเนินงาน 
           การด าเนินงานวัดพลังความสามารถในการท างาน มีข้ันตอนการด าเนินงานแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
      2.1.1 มีการวิเคราะห์หรือเลือกกลุ่มเป้าหมายในการท างาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรใน
โรงพยาบาล และกลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการ ดังนี้ 

1) กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล  
กรณี 1 บุคลากรของโรงพยาบาลทุกแผนก โดยอาจเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการระหว่าง

การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร    
กรณี 2 บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป หรือบุคลากรของ

โรงพยาบาลที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ได้รับประเมินและดูแลสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน 
2) กลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการ  

กรณี  1 การให้บริการเชิงรับ ให้เลือกลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไปรับบริการที่
โรงพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป หรือลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ได้รับประเมินและดูแลสุขภาพก่อน
กลับเข้าท างาน (โดยการประเมินพลังความสามารถในการท างานบูรณาการร่วมกับการให้บริการอาชีวอนามัย
กิจกรรมอื่นๆ ได้) 

กรณี 2 การให้บริการเชิงรุก ให้เลือกสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 แห่ง โดยท าการประเมิน
ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป หรือเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ได้รับประเมินและดูแลสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน 

2.1.2 บุคลากรในโรงพยาบาล หรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
ด้วยตนเองตามแบบประเมินความสามารถในการท างาน (work ability index: WAI) ในภาคผนวก  
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2.1.3 ทีมอาชีวเวชกรรม ซักประวัติ หรือสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ความสามารถในการ
ท างาน และแจ้งผลให้กับผู้ประเมิน และเก็บข้อมูลการประเมินเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน  ตามแบบประเมิน
ความสามารถในการท างาน (work ability index: WAI) ในภาคผนวก 

2.1.4 มีการวิเคราะห์และประเมินผลการประเมินความสามารถในการท างาน ตามแบบประเมิน
ความสามารถในการท างาน (work ability index: WAI) ในภาคผนวก โดย 

กรณี 1 ประเมินแล้วพบว่า พลังความสามารถในการท างานอยู่ในระดับดีมาก และระดับดี ทีมอาชีว- 
เวชกรรมส่งเสริมให้บุคคลากรดังกล่าวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยยังคงความสามารถในการท างานไว้ ในระดับนี้ 

กรณี 2 ประเมินแล้วพบว่า พลังความสามารถในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง และระดับต่ า                  
ทีมอาชีวเวชกรรมประเมินประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล คุณลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน 
รวมทั้งผลการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน (กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและได้รับการประเมินและ           
ดูแลก่อนกลับเข้าท างาน)  

2.1.5 ทีมอาชีวเวชกรรมและผู้ได้รับการประเมินหารือร่วมกันในการเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งพลังความสามารถ
ในการท างาน โดยมีการจัดโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยเพ่ิมหรือคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท างาน ซึ่งจะพิจารณา           
ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร รายละเอียดอยู่ในบทที่ 3  

2.1.6 หลังจากการจัดกิจกรรม หรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน เพ่ือเพ่ิมพลังความสามารถ
ในท างานนั้น ทีมอาชีวเวชกรรมมีประเมินความสามารถในการท างานซ้ า ระยะเวลาขึ้นกับการด าเนินกิจกรรม 

รายละเอียดตามภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานการวัดพลังความสามารถในการท างานส าหรับ
บุคลากรในโรงพยาบาลและภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานการวัดพลังความสามารถในการท างานส าหรับกลุ่ม
ลูกจ้าง ในสถานประกอบการ 
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ภาพที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงานการประเมินพลังความสามารถในการท างานส าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรประเมินความสามารถในการท างานด้วยตนเอง 
โดยใช้แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (work ability index : WAI) 

 

ทีมอาชีวเวชกรรมประเมินประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม เช่น 
- ปัจจัยส่วนบุคคล 
- คุณลักษณะงาน 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ผลการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน 
(กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและได้รับการประเมนิและดูแล
ก่อนกลับเข้าท างาน 

ความสามารถในการ
ท างานระดับปานกลาง 

ทีมอาชีวเวชกรรม ซักประวัต ิหรือสอบถามเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะหค์วามสามารถในการท างาน  
และแจ้งผลให้กับผู้ประเมิน และเก็บข้อมูลการประเมินเป็นข้อมลูพืน้ฐาน 

ความสามารถในการ
ท างานระดับดมีาก 

ความสามารถในการ
ท างานระดับด ี

ความสามารถในการท างาน
ระดับต่ า 

ทีมอาชีวเวชกรรมส่งเสรมิให้บุคคลากร
ดังกล่าวปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ โดยยังคง
ความสามารถในการท างานไว้ในระดับนี ้

 

จัดโปรแกรมหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

เพื่อเพ่ิมพลังความสามารถในการท างาน 

ทีมแพทย ์และผูไ้ดร้ับการประเมิน หารือร่วมกัน 

ในการวางแผนจัดโปรแกรม 

ประเมิน WAI ซ้ า และมีการติดตามประเมินผล  
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมทีด่ าเนินการ) 

1.ระดับบุคคล 
- ประเมินผู้ป่วย 
- fit for work 
- ปรับปรุงสภาพร่างกาย (รายบุคคล)  
2.ระดับองค์กร  
- ส่งเสริมสุขภาพ (heath promotion) 
- ปรับสภาพแวดล้อมการท างาน 
- พัฒนาทางจิตสังคม 
- จัดตั้งเป็นนโยบาย เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความตระหนัก 

โดยด ำเนินกำรรว่มกับกิจกรรมกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปขีองบุคลำกร 

เกณฑ์การพิจารณา 
- บุคลากรของรพ.อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 
- บุคลากรของรพ.ที่บาดเจ็บ/เจ็บปว่ย 

และมีการประเมินสภาวะสุขภาพกอ่น
กลับเข้าท างาน (RTW) ทุกราย 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานการประเมินพลังความสามารถในการท างานส าหรับกลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการ 

การด าเนินการเชิงรุก 
เกณฑ์การพิจารณา 
- เลือกสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
- ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มอีายุ
ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 

กลุ่มเป้าหมาย 

ลูกจ้างประเมินความสามารถในการท างานด้วยตนเอง 
โดยใช้แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (work ability index : WAI) 

ทีมอาชีวเวชกรรมประเมินประเดน็ต่างๆเพิ่มเติม เช่น 
- ปัจจัยส่วนบุคคล 
- คุณลักษณะงาน 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ผลการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน  
  (กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและได้รับการประเมินและ
ดูแลก่อนกลับเข้าท างาน 

ความสามารถในการ
ท างานระดับปานกลาง 

ทีมอาชีวเวชกรรม ซักประวัต ิหรือสอบถามเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์พลังความสามารถในการท างาน  
และแจ้งผลให้กับผู้ประเมิน และเก็บข้อมูลการประเมินเป็นข้อมลูพืน้ฐาน 

ความสามารถในการ
ท างานระดับดมีาก 

ความสามารถในการ
ท างานระดับด ี

ความสามารถในการ
ท างานระดับต่ า 

ทีมอาชีวเวชกรรมส่งเสรมิให้บุคคลากร
ดังกล่าวปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ โดยยังคง
ความสามารถในการท างานไว้ในระดับนี ้

 

จัดโปรแกรมเพื่อเพ่ิมพลังความสามารถในการท างาน 

 

การด าเนินการเชิงรับ ณ รพ. 
เกณฑ์การพิจารณา 
- ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 
- ลูกจ้างบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย 
และมีการประเมินและดูแลก่อน
กลับเข้าท างาน (RTW) 
(โดยการประเมิน WAI ร่วมกับการ
ให้บริการอาชีวนามัยกิจกรรมอื่นๆ 
ได้) 

ทีมแพทย ์ผู้ไดร้ับการประเมินและสถานประกอบการ

หารือร่วมกันในการวางแผนจัดโปรแกรม 

 

1. ระดับบุคคล 
- ประเมินผู้ป่วย 
- fit for work 
- ปรับปรุงสภาพร่างกาย (รายบคุคล)  

2. ระดับองค์กร  
- ส่งเสริมสุขภาพ (heath promotion) 
- ปรับสภาพแวดล้อมการท างาน 
- พัฒนาทางจิตสังคม 
- จัดตั้งเป็นนโยบาย เพื่อสรา้งการรับรู้

และความตระหนัก 
ประเมิน WAI ซ้ า และมีการติดตามประเมินผล  

(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมทีด่ าเนินการ) 
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2.2 เครื่องมือในการประเมินพลังความสามารถในการท างาน  
  WAI เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการทางด้านอาชีวอนามัย หรือใช้ในการศึกษาวิจัยที่โดยด าเนินการ
ร่วมกับกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปีหรือจากการส ารวจสถานที่ท างาน WAI มี
องค์ประกอบคือ ความต้องการของงาน สถานะสุขภาพและศักยภาพของตัวพนักงานหรือผู้ท างาน โดยแบบ
ประเมินจะมี 7 ประเด็นหลัก และมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 7-49 คะแนน   

2.2.1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (WAI) 
แบบประเมินพลังความสามารถในการท างานนี้ เป็นแบบประเมินกลาง Work Ability Index: WAI           

โดยให้บุคลากรในโรงพยาบาล หรือลูกจ้างใช้ประเมินตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการใช้แบบประเมิน  
โดยแบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การประเมินพลังความสามารถในการ
ท างานและส่วนที่ 3 ข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมพลังความสามารถในการท างาน           
(ในส่วนนี้ ไม่น ามาคิดคะแนน)  ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ทีมอาชีวเวชกรรม ที่เป็นผู้เก็บข้อมูลและผู้แปลผล  โดยการ
จัดเก็บข้อมูล สามารถท าการเก็บข้อมูลได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรวบรวมข้อมูลไว้ในแฟ้มสุขภาพรายบุคคล 
และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม  

ผู้รับการประเมิน หมายถึง  
1) กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล ได้แก่ บุคลากรของโรงพยาบาลทุกแผนกโดยอาจเป็นกิจกรรมที่

ด าเนินการระหว่างการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร และบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้น
ไป หรือบุคลากรของโรงพยาบาลที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ได้รับประเมินและดูแลสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน 

2) กลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการ ได้แก่ ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไปรับบริการที่
โรงพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป หรือลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ได้รับประเมินและดูแลสุขภาพก่อน
กลับเข้าท างาน (โดยการประเมินพลังความสามารถในการท างานบูรณาการร่วมกับการให้บริการอาชีวอนามัย
กิจกรรมอื่นๆ ได้) มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
ครั้งที่ประเมินและวันที่ กรอกข้อมูลครั้งที่ประเมิน และกรอกข้อมูลวัน เดือน ปีที่ท า

การเก็บข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 
1. ชื่อ-สกุล - กรณีงานบริการ กรอกข้อมูลชื่อ - สกุลของผู้รับการประเมิน

ที่ท าการประเมนิ  
- กรณีท่ีงานวิจัยให้เขียนเป็นรหัส ID 

2. อายุ กรอกข้อมูลอายุปัจจุบัน )อายุปีเต็ม(  

3 .เพศ  ชาย  หญิง ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามเพศของผู้ รับการ
ประเมิน  
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ตารางท่ี 1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (ต่อ) 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
โรงพยาบาล  

    ระบุต าแหน่งงาน/แผนกงานปัจจุบัน 
    ............................... 

สถานประกอบการ 
    ระบุต าแหน่งงาน/แผนกงานปัจจุบัน  
    ............................... 

ท าเครื่องหมาย ลงในช่องสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมระบุ
แผนกของสถานที่ปฏิบัติงาน 

5. ลักษณะงานที่ท าปัจจุบัน 

□ งานเบา  □ งานปานกลาง  □ งานหนัก 
  

ท าเครื่องหมาย ลงในช่องตามลักษณะงานที่ท าปัจจุบัน 
โดยแบ่งตามลักษณะงานดังนี้ 

□ งานเบา  □ งานปานกลาง  □ งานหนัก  
)ตัวอย่างการพิจารณาลักษณะงานดังนี้ (  

ความหนักเบา ตัวอย่างกิจกรรม/การปฏิบัติงาน 

งานเบา 
(ไม่เกิน200  
กิโลแคลลอรี่/ชั่วโมง) 

นั่งท างานโดยมีการเคลื่อนไหว
ของแขน - ขาปานกลาง เช่น  
ง านส า นั ก ง าน  ขั บ ร ถยน ต์            
ขน าด เ ล็ ก  ต ร ว จ สอ บห รื อ
ปร ะกอบชิ้ น ส่ ว น  วั ส ดุ เ บ า             
เย็บปักถักร้อย ฯลฯ 
 
ยืนท างานโดยมีการเคลื่อนไหว
ของล าตัวเล็กน้อย เช่น ควบคุม
เครื่องจักรบรรจุวัสดุน้ าหนักเบา 
การใช้เครื่องทุ่นแรงขนาดเล็ก 
 
เดินด้วยความเร็วไม่เกิน 2 ไมล์/
ชั่วโมง (3.2 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เช่น 
เดินตรวจงานหรือเดินส่งเอกสาร
จ านวนเล็กน้อย 
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ความหนักเบา ตัวอย่างกิจกรรม/การปฏิบัติงาน 

งานปานกลาง 
(201-350 
กิโลแคลลอรี่/ชั่วโมง) 
 

นั่ งท างานโดยมีการเคลื่ อนไหว             
ของแขน-ขาค่ อนข้ างมาก เช่ น                    
นั่ งควบคุ มปั่ นจั่ น เครน หรื อ
เครื่องจักรขนาดใหญ่ในงานก่อสร้าง 
ประกอบ/บรรจุวัสดุที่มีน้ าหนัก
ค่อนข้างมาก ขับรถบรรทุกขนาดใหญ ่
ยืน/เคลื่อนไหวล าตัวขณะท างาน 
เช่น ยกของที่มีน้ าหนักปานกลาง 
ลาก ดึงรถเข็นวัสดุที่มีล้อเลื่อน 
ท างานในห้องเก็บของ ยืนตอก
ตะปู ใช้เครื่องมือกลขนาดปาน
กลาง ยินป้อนชิ้นงาน การขัดถู  
ท าความสะอาด รีดผ้า 
เดินด้วยความเร็ว 2-3   ไมล์ /ชั่วโมง  
(3.2-4.8 กิโลเมตร/ชั่วโมง) หรือ               
เดินโดยมีการถือวัสดุที่มีน้ าหนัก
ไม่มาก เช่น เดินส่งเอกสารหรือ
ห่อวัสดุสิ่งของ 

งานหนัก 
(มากกว่า 350 
กิโลแคลลอรี่/ชั่วโมง) 

ท างานที่มีการเคลื่อนไหวล าตัว
มาก/อย่างเร็ว หรือต้องมีการออก
แรงมากเช่นลาก ดึง หรือยกของที่
มีน้ าหนักมาก (> 20 กิโลกรัม) 
โหนหรือปีนขึ้นที่สูง งานเลื่อยไม้ 
ขุ ดหรื อ เ ซ าะดิ น /ทร าย ที่ มี
ความชื้นสูง คุ้ยตะกรันในเตาหลอม 
แกะสลักโลหะ หรือหิน  การขัดถู
พ้ืนหรือพรมที่สกปรกมากๆ งาน
ก่อสร้างและงานหนักที่ต้องปฏิบัติ
กลางแจ้ง 
เดินเร็ว หรือวิ่งด้วยความเร็ว
มากกว่า 3 ไมล์/ชั่วโมง 
(4.8 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
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ตารางที่ 1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (ต่อ) 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

6. ต าแหน่งงาน/แผนกงานปัจจุบัน 
 เริ่มท างานในต าแหน่งปัจจุบันวันที่ 

กรอกข้อมูลต าแหน่งงาน/แผนกงานปัจจุบัน เริ่มท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน เป็นปี 

7. ระยะเวลาในการท างาน กรอกข้อมูลระยะเวลาในการท างานในต าแหน่งปัจจุบันหน่วย
เป็นปี 

8. ปั จจุ บันท่ านมีอาการบาด เจ็ บหรื อ

เจ็บป่วย  มีอาการ  ไม่มีอาการ         
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เพ่ือระบุอาการ 
(หากตอบว่าไม่มีอาการให้ข้ามไปท าในส่วนที่ 2) 

9. ท่านได้รับการประเมินสภาวะสุขภาพ
ก่อนกลับเข้าท างาน หรือไม่         

   เคย   ไม่เคย   ไม่แน่ใจ     

ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หากว่าในปัจจุบันท่านมี
อาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเกิดขึ้น และการได้รับการ
ประเมินสภาวะสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน 

ส่วนที่ 2  การประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
1. การรับรู้ความสามารถในการท างานของ
ตนเองในปัจจุบั น เมื่ อเปรี ยบเทียบกับ
ความสามารถในการท างานที่ดีที่สุดในชีวิตการ
ท างานที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

เป็นข้อค าถามการรับรู้ความสามารถในการท างานของตนเอง          
ในปัจจุบันว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งเปรียบเทียบกับความสามารถ          
ในการท างานที่ ดี ที่ สุ ดที่ ผ่ านมา โดยก าหนดคะแนน                 
0-10 คะแนน  0 คือ ไม่สามารถท างานได้ไปจนถึง 10 คือ
ความสามารถสูงสุด ซึ่งค่าคะแนนประเมินจากการเลือกข้อ
ค าตอบ เช่น 9 คือได้คะแนน เท่ากับ 9 คะแนน 
ความสามารถในการท างาน = พลังในการท างาน หรือ              
แรงในการท างาน โดยเป็นความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
ของบุคคลในการท างานในปัจจุบันตามการรับรู้ของตนเอง 
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ตารางท่ี 1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (ต่อ) 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

2. การรับรู้ความสามารถในการท างานของ
ตนเองในลักษณะงานหลัก 
2.1 ลักษณะงานของท่านเป็น 

 ใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก                

 ใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก 

 ใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด 

ผู้รับการประเมินท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตาม
ลักษณะงานของตนเอง  โดย 
การท างานที่ใช้ก าลังร่างกาย คือ บุคคลที่ใช้ก าลังกายเป็น
หลัก ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญเพียงได้รับ
ค าแนะน าบ้างเล็กน้อยก็สามารถท างานได้  
กรณีบุคลากรในโรงพยาบาล เช่น ยาม/รปภ. แม่บ้าน                    
คนเก็บขยะ ฯลฯ  
สถานประกอบการ เช่น ยาม  ลูกจ้างที่ ใช้แรงงาน ใน
กระบวนการผลิต ฯลฯ 
การท างานที่ใช้ก าลังความคิด คือ บุคคลที่ท างานส่วนใหญ่ใช้
ความคิดในการท างาน เช่น ผู้บริหาร  นักบัญชี /การเงิน 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน  นักวิชาการ   แพทย์  พยาบาล ฯลฯ 
ใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด  เช่น พยาบาลที่ลักษณะ
งานต้องใช้แรงด้วยด้วย  นักกายภาพ แพทย์บางสาขา 
ทั้งนี้หากผู้รับการประเมินไม่สามารถแยกลักษณะงานได้          
ให้เจ้าหน้าที่ถามลักษณะงานและช่วยก าหนดให้ 

2.2 ความสามารถในการท างานปัจจุบันทางด้าน
ร่างกาย 

ผู้รับการประเมินคิดว่าสภาพร่างกายในปัจจุบันสามารถ
ท างานได้หรือไม่ โดยมีการให้คะแนนดังนี้  
ดีมาก              ให้คะแนน 5 คะแนน 
ค่อนข้างดี         ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง         ให้คะแนน 3 คะแนน 
ไม่ค่อยดี           ให้คะแนน 2 คะแนน 
ไม่ดีเลย            ให้คะแนน 1 คะแนน 
วิธีการคิดคะแนนดังนี้ 
ถ้าผู้รับการประเมินใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก ให้น าคะแนน          
ที่ได้ คูณด้วย 1.5 
ถ้าผู้รับการประเมินใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก ให้น าคะแนน            
ที่ได้ คูณด้วย 0.5 
ถ้าผู้รับการประเมินใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด              
ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1 
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ตารางท่ี 1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (ต่อ) 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

2.3 ความสามารถในการท างานปัจจุบัน 
ทางด้านจิตใจ 

ผู้รับการประเมินคิดว่าสภาพจิตใจในปัจจุบันสามารถท างาน
ได้หรือไม่ โดยมีการให้คะแนนดังนี้  
ดีมาก              ให้คะแนน 5 คะแนน 
ค่อนข้างดี         ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง         ให้คะแนน 3 คะแนน 
ไม่ค่อยดี           ให้คะแนน 2 คะแนน 
ไม่ดีเลย            ให้คะแนน 1 คะแนน 
วิธีการคิดคะแนนดังนี้ 
ถ้าผู้รับการประเมินใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก ให้น าคะแนน           
ที่ได้ คูณด้วย 0.5 
ถ้าผู้รับการประเมินใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก ให้น าคะแนน        
ที่ได้ คูณด้วย 1.5 
ถ้าผู้รับการประเมินใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด          
ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1 (คงค่าเดิม) 

การคิดคะแนน 2.2-2.3 ให้น าคะแนนของข้อ2.2 และ2.3 มารวมกันเป็นคะแนนของ
ข้อ 2 

3. การการเจ็บป่วย/บาดเจ็บที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์และปัจจุบันยังคงมีอาการ 
   ไม่ป่วย     
   ป่วยเป็นโรค ระบุโรค......................... 

ให้ผู้รับการประเมินกรอกข้อมูลโดยการท าเครื่องหมาย   

ลงในช่อง    เป็นการถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วย หรือโรค          
ที ่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  
ถ้าหากไม่มีการเจ็บป่วย/บาดเจ็บให้คะแนนเท่ากับ 7 คะแนน 
และให้ท าข้อถัดไป 
ถ้าหากมีการเจ็บป่วย/บาดเจ็บ ให้ท าเครื่องหมายตรงที่
เกิดลักษณะการการเจ็บป่วยบาดเจ็บ ต่าง ๆ ซึ่งมีระดับ
คะแนน ดังนี้ 

มากกว่า 5 โรค ให้คะแนน 1 คะแนน 
4 โรค  ให้คะแนน 2 คะแนน 
3 โรค   ให้คะแนน 3 คะแนน 
2 โรค   ให้คะแนน 4 คะแนน 
1 โรค   ให้คะแนน 5 คะแนน 
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ตารางท่ี 1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (ต่อ) 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

4. การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บต่างๆ ว่ามี
ผลกระทบต่อการท างานหรือไม่ 

ให้ผู้รับการประเมินวิเคราะห์ว่าการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ
ต่างๆ ว่ามีผลกระทบหรือขัดขวางหรือไม่ ซึ่งมีระดับคะแนน 
ดังนี้ 
- ท างานได้ตามปกติ ให้คะแนนเท่ากับ 6 คะแนน 
- สามารถท างานได้ตามปกติ แต่มีอาการผิดปกติของร่างกาย
หรือเจ็บป่วยเป็นครั้งคราว ให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
- ต้องลดงานลง หรือเปลี่ยนวิธีการท างานเป็นบางครั้ ง 
เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย ให้คะแนนเท่ากับ 
 4 คะแนน 
- ต้องลดงานลง หรือเปลี่ ยนวิธีการท างานเป็นบ่อยๆ 
เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย ให้คะแนนเท่ากับ 
 3 คะแนน 
- ท าได้เฉพาะงานชั่วคราว ไม่สามารถท างานประจ าได้ 
เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย ให้คะแนนเท่ากับ 
2 คะแนน 
- ท า งานไม่ ได้ อีกต่อไป เนื่ องจากปัญหาสุขภาพและ          
การบาดเจ็บ ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 

5. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การเจ็บป่วยจากการ
ท างานของท่านถึงต้องลาหยุดและการนอน
พักรักษาตัวหรือไม่ (ไม่นับรวมการลาคลอด
บุตร) 

ให้ผู้รับการประเมินวิเคราะห์ว่าการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ
ต่างๆ ว่ามีผลกระทบต่อการท างานของท่านจนต้องลาหยุด
และการนอนพักรักษาตัวหรือไม่ ซึ่งมีระดับคะแนน ดังนี้ 

ไม่เคยหยุดเลย    ให้คะแนน 5 คะแนน 
1-9 วัน    ให้คะแนน  4 คะแนน 
10-24 วัน    ให้คะแนน  3 คะแนน 
25-99 วัน  ให้คะแนน  2 คะแนน 
100-365 วัน    ให้คะแนน  1 คะแนน 

6. ท่านคิดว่าในอีก 2 ปี สุขภาพปัจจุบันของ
ท่านสามารถท างานในต าแหน่งงานเดิมได้
หรือไม ่

ให้ผู้รับการประเมินวิเคราะห์ว่า ตนเองจะสามารถท างาน        
ในต าแหน่งปัจจุบัน ไปจนถึงอีก 2 ปีข้างหน้า ได้หรือไม่  
 

  



 

แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน  หน้า 16 

 

ตารางท่ี 1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (ต่อ) 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

7. การประเมินด้านสุขภาพจิต  
 
 
 
7.1 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีความสุข/
สนุกกับกิจกรรมในแต่ละวันของท่านอย่างไร 

ให้ผู้รับการประเมินวิเคราะห์ถึงแหล่งสนับสนุนทางจิตใจ 
ได้แก่ ความสนุกสนาน ความกระตือรือร้นในการท างาน และ
ใช้ชีวิตประจ าวัน และมีความหวังเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง 
ทั้งหมด 3 ข้อ  
ให้ผู้รับการประเมินวิเคราะห์ว่าในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา            
มีความสุข/สนุกกับกิจกรรมในแต่ละวันมากน้อยเพียงใด           
ซึ่งมีระดับคะแนน ดังนี้  

เป็นประจ าสม่ าเสมอ     ให้คะแนน 4 คะแนน 
ค่อนข้างบ่อย              ให้คะแนน 3 คะแนน 
เป็นบางครั้ง               ให้คะแนน 2 คะแนน 
นานๆ ครั้ง                ให้คะแนน 1 คะแนน 
ไมเ่คยเลย                 ให้คะแนน 0 คะแนน 

7.2 ปัจจุบันท่านกระตือรือร้นต่อการท า
กิจกรรมต่างๆ  อย่างไร 

ให้ผู้รับการประเมินวิเคราะห์ว่าตัวเองมีความกระตือรือร้นต่อ
การท างานหรือกิจกรรมต่างมากน้อยเพียงใด 

เป็นประจ าสม่ าเสมอ    ให้คะแนน 4 คะแนน 
ค่อนข้างบ่อย             ให้คะแนน 3 คะแนน 
บางครั้ง                   ให้คะแนน 2 คะแนน 
นานๆ ครั้ง                ให้คะแนน 1 คะแนน 
ไม่เคย                     ให้คะแนน 0 คะแนน 

7.3 ปัจจุบันท่านยังคิดว่าอนาคตของท่านยัง
เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังหรือไม่ 

ให้ผู้ รับการประเมินวิ เคราะห์ว่าในอนาคตของตัว เอง           
ยังมีความหวังมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีระดับคะแนน ดังนี้ 

เป็นประจ าต่อเนื่อง      ให้คะแนน 4 คะแนน 
ค่อนข้างบ่อย             ให้คะแนน 3 คะแนน 
บางครั้ง                   ให้คะแนน 2 คะแนน 
นานๆ ครั้ง                ให้คะแนน 1 คะแนน 
ไม่เคย                     ให้คะแนน 0 คะแนน 
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ตารางท่ี 1 ค าอธิบายแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (ต่อ) 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอ่ืน  ๆเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมพลังความสามารถในการท างาน (ในส่วนนี้ไม่น ามาคิดคะแนน) 
3.1 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน
เหมาะสมกับการท างานของท่านหรือไม่    

 ไม่ใช่  ใช่   โปรดระบุ....................... 

ให้ผู้รับการประเมินวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน
ว่ามีความเหมาะสมกับการท างานของตนหรือไม ่

3.2 ข้อเสนอแนะ ........................................ . ให้ผู้รับการประเมินแสดงความคิดเห็นหากมีข้อมูลเพ่ิมเติม 

การคิดคะแนนข้อ 7  ให้น าคะแนนของข้อ 7.1-7.3 มารวมกันเป็นคะแนนและเปรียบเทียบ
คะแนนดังนี้ 
ผลรวม  0-3 = 1 คะแนน  ผลรวม 4-6 = 2 คะแนน 
ผลรวม  7-9 = 3 คะแนน  ผลรวม 10-12  = 4 คะแนน 
จะได้คะแนนของข้อ 7 ทั้งหมด 

การคิดคะแนนรวมทั้งหมด ให้น าคะแนนตั้งแต่ข้อ 1-7 มารวมกันเป็นคะแนน โดยจะมีค่า
คะแนนตั้งแต่ 7–49 

การแปลผล  น าคะแนนที่ได้เปรียบเทียบคะแนนดังนี้ 
- ถ้าคะแนนอยู่ที่  7–27 คะแนน จะอยู่ในระดับต่ า (poor)         
ซึ่งคะแนนที่อยู่ในระดับนี้ต้องมีการซักถาม/สัมภาษณ์ เพ่ือเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่ได้คะแนนต่ า และจัดท าโปรแกรม
ส่งเสริมพลังความสามารถในการท างานอย่างเร่งด่วน 
- ถ้าคะแนนอยู่ที่ 28–36 คะแนน จะอยู่ในระดับปานกลาง 
(moderate) ซึ่งคะแนนที่อยู่ในระดับนี้จะต้องมีการจัดท า
โปรแกรมส่งเสริมพลังความสามารถในการท างาน 
- ถ้าคะแนนอยู่ที่ 37–43 คะแนนจะอยู่ในระดับดี(good) และ            
คะแนนอยู่ที่ 44–49 จะอยู่ในดีมาก (very good) ซึ่งคะแนน ที่อยู่ใน
ระดับนี้จะต้องมีการส่งเสริมการปฏิบัติต่างๆ ที่ดี เพ่ือคงไว้ซึ่ง
พลังความสามารถในการท างาน 
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ข้อจ ากัดของแบบประเมิน 
 1. อาจใช้การสัมภาษณ์ร่วมด้วยกับการให้ผู้ประเมินท าแบบประเมินเองในบางข้อ  
 2. ข้อมูลที่ได้ควรพิจารณาประกอบร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ ข้อมูลผลการตรวจ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ฯลฯ 
 3. กรณีที่มีการน าแบบประเมินความสามารถในการท างานไปใช้เพ่ือเก็บข้อมูลในงานวิจัย  ควรมีการ

ทดสอบความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบประเมินก่อน 
สรุป 

แบบประเมิน ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการประเมิน 
WAI และส่วนที่ 3 ข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมพลังความสามารถในการท างาน             
โดยค่าคะแนนอยู่ในช่วง 7 - 49 คะแนน และแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับดี 
และระดับดีมาก  
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บทท่ี 3 
การบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมพลังความสามารถในการท างาน 

 
3.1 หลักการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมพลังความสามารถในการท างาน 
      การบริหารจัดการเพ่ือการคงไว้หรือปรับปรุงพลังความสามารถในการท างาน จะต้องมีความต่อเนื่อง 
เป็นระบบและมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมดังกล่าวมักด าเนินการโดยทีมงานอาชีว เวชกรรมและถือเป็น             
ส่วนหนึ่งของการจัดบริการอาชีวอนามัย ซึ่งจะเน้นการด าเนินการในสถานที่ท างานของพนักงานหรือผู้ท างาน
เป็นหลัก กิจกรรมส าคัญประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของ
พนักงาน (ทั้งที่เกิดจากงานหรือไม่เกิดจากงาน) 2) การส่งเสริมสุขภาพ 3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 4) การด าเนินงานทางด้านจิตวิทยาและสังคม โดยมุ่งสร้างให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนคนท างาน                       
(work community) 
 กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมพลังความสามารถในการท างาน แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับ
จะต้องประกอบไปด้วย กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ (goal) การค้นหากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สุดท้ายคือ มาตรการต่างๆ โดยแต่ระดับมีประเด็นส าคัญ ดังนี้  
 ระดับที่ 1 (level 1) จะเป็นการป้องกันหรือดูแลที่พนักงานทั้งหมดทุกคน และการจัดการที่สภาพแวดล้อม 
ในการท างานในภาพรวม 
 ระดับที่ 2 (level 2) จะมุ่งเน้นไปที่พนักงานรายบุคคลบางกลุ่มหรือบางแผนกที่มีความเสี่ยงที่จะมีพลัง
ความสามารถในการท างานลดลง 

ระดับท่ี 3 (level 3) จะเป็นการเข้ารับบริการเชิงรับที่หน่วยบริการอาชีวอนามัยที่มีกิจกรรมทางด้านนี้
รวมอยู่ด้วย 

การด าเนินมาตรการในทั้ง 3 ระดับ มีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้รับผิดชอบ           
ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น  ตัวแทนนายจ้าง สหภาพแรงงาน หรือ
ตัวแทนลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัย กิจกรรมในการส่งเสริม                
พลังความสามารถในการท างานจะต้องมีความต่อเนื่อง เป็นระบบและมุ่งเน้นที่เป้าหมาย รายละเอียดของ
กิจกรรมส าคัญท้ัง 3 ระดับแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 กิจกรรมการส่งเสริมและคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท างาน 
ประเดน็การพิจารณา ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุ กคนในทุ ก
แผนก 

- พนักงานที่มีความเสี่ยง

ต่อการลดลงของพลั ง

ความสามารถในการ

ท างาน 

- แผนกที่อาจจะมีปัญหา

หรือความเสี่ยง 

- พนักงานรายบุคคลที่มี
การลดลงของพลัง
ความสามารถในการ
ท างาน 
- แผนกที่มีปัญหาอย่าง
ชัดเจนหรือรุนแรง 

เป้าหมาย - ทราบสถานการณ์และ
คาดการณ์สถานการณ์
ทางด้านพลัง
ความสามารถ 
ในการท างานของ
พนักงานในภาพรวม 
- ส่งเสริมพลัง
ความสามารถในการ
ท างานให้แก่พนักงานใน
ภาพรวม 

- ทราบสถานการณ์และมี
มาตรการในการส่งเสริม
พลังความสามารถในการ
ท า ง า น แ ล ะป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

- ปรั บปรุ ง พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูพลังความสามารถ
ในการท างานให้แก่บุคคล
ที่มีปัญหา  
- การบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน                
(crisis management) 
 

เป้าของการค้นหา ความต้องการและปัจจัย
เ สี่ ย ง ขององค์ ก รและ
พนักงาน 

- พนักงานที่มีความเสี่ยง 
- การริเริ่มโครงการโดย
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
- การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

- พนักงานที่เจ็บป่วยหรือ
มี ก า ร ล ด ล ง ข อ ง พ ลั ง
คว ามสามารถ ในการ
ท างาน 
- การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
พนักงาน 
- ก ารค้ นหาปัญหา ใน
ระดับองค์กร 
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ตารางที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมและคงไว้ซึ่งพลังความสามารถในการท างาน  (ต่อ) 
ประเดน็การพิจารณา ระดับที ่1 ระดับที ่2 ระดับที ่3 

มาตรการ - จัดสรรบุคลากรและ
ทีมงานที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามา
ด าเนินการ 
- การให้ความรู้แก่
พนักงาน 
- มาตรการป้องกันโรค
และการบาดเจ็บ 
- การส่งเสริมสุขภาพ 
- การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
- การปรับปรุงและพัฒนา
องค์กร 

- เหมือนระดับที่ 1 และ
เพ่ิมเติมมาตรการดังนี้ 
- การติดตามพลัง
ความสามารถในการ
ท างานและสมรรถนะใน
กลุ่มเสี่ยง 
- ก า รป รั บสภ าพกา ร
ท างานหรือปรับเปลี่ยน
งานในกลุ่มเสี่ยง 
- การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
- การพัฒนาความเข้มแข็ง 
ของกลุ่มผู้ท างาน 

- เหมือนระดับที่ 1 และ 
2 และเพ่ิมเติมมาตรการ
ดังนี้ 
- ปรับสภาพการท างาน
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 
- การฟ้ืนฟูสุขภาพทางการ
แพทย ์
- การเปลี่ยนย้ายงาน 

 
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมภายใต้บทบาทของการจัดบริการอาชีวอนามัยที่มุ่ งเน้นด้านการส่งเสริม                       

พลังความสามารถในการท างาน มีดังนี้ 
- การส ารวจสถานที่ท างาน (work place surveys) ซึ่งจะต้องมีการส ารวจและประเมินพลังความสามารถ

ในการท างานของพนักงานทั้งหมด รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นประจ าและต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน

แผนกที่เสี่ยงหรือพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีการลดลงของพลังความสามารถในการท างาน 

- การติดตามประเมินสุขภาพและพลังความสามารถในการท างานของกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ป่วย รวมทั้งการ

ประเมินสมรรถนะในการท างาน 

- การพัฒนาและปรับปรุงสภาพการท างานและองค์กร เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ 

- ให้ค าแนะน าและข้อปฏิบัติแก่พนักงานในภาพรวมเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังความสามารถในการท างาน 

- ให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนงาน หรือย้ายงานแก่พนักงานที่เจ็บป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ 

- ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ เช่น การติดสุราหรือบุหรี่ เป็นต้น 
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3.2 การให้ข้อมูลแก่พนักงานและประเด็นทางด้านจริยธรรม 
การด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมพลังความสามารถในการท างานของพนักงานในสถานประกอบการหรือ

องค์กร มีกระบวนการตั้งแต่ การประเมิน การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการให้ค าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับสภาพงานหรือเปลี่ยนย้ายงาน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพนักงานได้ ดังนั้น ในการ
ด าเนินการดังกล่าว จะต้องกระท าไปด้วยความรู้ที่ถูกต้องเป็นมืออาชีพ โดยอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลและแจ้ง
ผลข้อมูลการตรวจตามแบบฟอร์มที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี (ตัวอย่างแบบฟอร์มดูในภาคผนวก) นอกจากนี้
จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับของผู้ป่วยหรือพนักงาน ซึ่งเป็นประเด็น
ทางจริยธรรมที่บุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยจะต้องตระหนักไว้เสมอ 

 ส าหรับหลักการส าคัญที่จะช่วยให้เกิดความเชื่อใจ และเป็นการรักษาความลับของผู้ป่วยมีประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 หลัก personal integrity การด าเนินกิจกรรมใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพนักงานจะต้องเข้าใจ และเห็นความส าคัญต่อการเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการ และมี
อิสระในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในกิจกรรรมต่างๆ ได้ รวมทั้งต้องมีการรักษาความลับของ
ผู้ป่วยหรือผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี 

3.2.2 หลัก co-operation ตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ
และด าเนินการ รวมทั้งประเมินผลโครงการ และร่วมผลักดันให้โครงการด าเนินไปอย่างประสบความส าเร็จและ
มีประสิทธิภาพ 

3.2.3 หลัก impact achievement ทุกภาคส่วนจะต้องเข้าใจและเห็นเป้าหมายของโครงการร่วมกัน              
โดยมีการพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มโครงการ ในประเด็นเกี่ยวกับข้อดีและ
จุดอ่อนของโครงการ 

3.2.4 หลัก equality โครงการจะต้องมีความเท่าเทียม ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่มีข้อแบ่งแยก
พนักงาน หรือกลุ่มพนักงานบางกลุ่มออกไป 
สรุป  

การส่งเสริมพลังความสามารถในการท างานเป็นหลักการส าคัญ ในการดูแลพนักงานหรือผู้ประกอบอาชีพ              
ในอันที่จะท าให้พนักงานสามารถที่จะคงความสามารถ หรือศักยภาพในการท างานได้ตลอดช่วงเวลาในการ
ท างานหรือจ้างงาน โดยการด าเนินการดังกล่าว จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือการป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ
ในกลุ่มพนักงาน การส่งเสริมสุขภาพ การปรับสภาพงานและสภาพแวดล้อมในการท างาน การสร้างบรรยากาศ
ทางด้านจิตวิทยาและสังคมขององค์กรโดยผ่านการจัดบริการอาชีวอนามัย การด าเนินการดังกล่าวจะส าเร็จ            
ลงได้จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและตัวแทนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพนักงาน ซึ่งจะต้อง
อาศัยกระบวนการที่ด าเนินการตามหลักวิชาการ มีความต่อเนื่อง และมุ่งเป้าหมายที่ผลลัพธ์เป็นส าคัญ 
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บทท่ี 4 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน 

 

โรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมการพัฒนารูปแบบการประเมินพลังความสามารถในการท างาน จ านวน 8 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลมหาราช-
นครราชสีมา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาล
สมุทรปราการ และสถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
4.1. โรงพยาบาลระยอง 

4.1.1 ความเป็นมา และความส าคัญ 
โรงพยาบาลระยอง เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 555 เตียง และตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรมจ านวนมาก มีผู้ประกันตนหรือวัยแรงงานในระบบมากกว่า 4 แสนคน และมีบุคลากรในโรงพยาบาล 
จ านวน 1,577 คน ซึ่งเป็นเพศชาย จ านวน 233 คน และเพศหญิง จ านวน 1,344 คน โดยมี แพทย์ จ านวน 84 คน 
ทันตแพทย์ จ านวน 16 คน พยาบาล จ านวน 576 คน เภสัชกร จ านวน 44 คน และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ จ านวน 
857 คน ซึ่งบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่เคยได้รับประเมินพลังความสามารถในการท างาน โดยกลุ่มงานอาชีว -
เวชกรรมของโรงพยาบาลระยอง ได้ทดลองใช้แบบประเมินพลังความสามารถในการท างานฉบับเต็มกับ
เจ้าหน้าที่แผนกหนึ่งที่มีลักษณะงานบริการผู้ป่วยและงานเอกสาร จ านวน 32 คน และมีการประยุกต์ทดลองใช้
แบบประเมินพลังความสามารถในการท างานแก่พนักงานในสถานประกอบการโดยใช้แนวคิดการประเมินดัชนี
ความสามารถในการท างานในวัยท างาน ท าให้ทราบถึงความสามารถในการท างานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง          
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและปรับปรุงความสามารถในการท างานของวัยแรงงานให้ดีขึ้น ป้องกันการเสื่อมถอยของ
ความสามารถในการท างานจนอาจเป็นผู้ด้อยความสามารถ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของวัยแรงงานและ
ผลผลิตของสถานประกอบการ 

4.1.2 รูปแบบ ขั้นตอน แนวทาง และแบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ส าหรับโรงพยาบาลระยอง ได้มีการน าแบบฟอร์มแบบประเมินพลังความสามารถในการท างานฉบับ
เต็มของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในภาคผนวก) มาใช้ในการประเมินพลัง
ความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล และพนักงานในสถานประกอบการ จ านวน 5 ราย 
พบว่า ใช้เวลาในการประเมินประมาณ 30 นาที ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ปฏิเสธการประเมิน จึงเลือกใช้แบบ
ประเมินพลังความสามารถในการท างานฉบับย่อตามการประยุกต์ใช้ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการจ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนสอนเด็กพิเศษ 2) สถานประกอบการผลิต
คอนกรีตส าเร็จรูป 3) สถานประกอบการรับเหมาช่วงเชื่อมต่อโครงสร้างอาคาร และ4) บริษัทขายและ          
ซ่อมบ ารุงรถยนต์  

 
 



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน                  หน้า 24 

4.1.3 ผลการด าเนินงาน 
   1) กรณีด าเนินงานในบุคลากรโรงพยาบาล 

โดยได้มีการประเมินพลังความสามารถในการท างานในเจ้าหน้าที่แผนกหนึ่งในโรงพยาบาล                 
ที่มีลักษณะงานบริการผู้ป่วยและงานเอกสาร จ านวน 32 คน ทีผู่้เข้ารับการประเมินมีอายุระหว่าง 26–54 ปี              
ซึ่งอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 41.1 ปี โดยส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 56.7) และเป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน (ร้อยละ 
96.9) ปัจจุบันมีอาการเจ็บป่วย จ านวน 6 คน (ร้อยละ 18.8) และได้รับการประเมินก่อนกลับเข้าท างาน
ภายหลังการเจ็บป่วย จ านวน 1คน (ร้อยละ 16.7) ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.4 ใช้ก าลังร่างกายและความคิดเป็นหลัก 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมิน (N=32) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ   
   31 - 40 ปี 10 33.3 
   41 - 50 ปี 17 56.7 
   51 – 60 ปี 3 10.0 

Min = 26  Max = 54    ̅ = 41.12   

รวม 30 100.0 
เพศ   
   เพศชาย 1 3.1 
   เพศหญิง 31 96.9 
รวม 32 100.0 
ปัจจุบันมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย   
   มีอาการ 6 18.8 
   ไม่มีอาการ 26 81.3 
รวม 32 100.0 
การประเมินก่อนกลับเข้าท างานภายหลังเจ็บป่วย   
   เคย 1 16.7 
   ไม่เคย 4 66.7 
   ไม่แน่ใจ 1 16.7 

รวม 6 100.0 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมิน (ต่อ) 
ลักษณะการใช้สมรรถนะในงาน   
   ใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก 13 40.6 
   ใช้ก าลังร่างกายและความคิดเป็นหลัก 19 59.4 
รวม 32 100.0 

 ในการประเมินด้านพลังความสามารถในการท างานโดยการจ าแนกตามรายการที่ประเมิน 
พบว่า ร้อยละ 40.6 ให้คะแนนความสามารถในการท างานของตนเอง ณ ปัจจุบันเท่ากับ 8 คะแนน ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 44.9 ให้คะแนนว่าตนเองมีความสามารถในการท างานด้านร่างกายและจิตใจ 8-9 คะแนน ร้อยละ 57.0  
รายงานว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยที่วินิจฉัยโดยแพทย์และยังคงมีอาการ ร้อยละ 50 มีโรคประจ าตัว 1 โรค            
ร้อยละ 53.3 และมีโรคท่ีได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์มากที่สุด 7 โรค ร้อยละ 13.3 อาการเจ็บป่วยบางครั้งต้อง
ลดงานหรือเปลี่ยนวิธีการท างาน ร้อยละ 65.6 ส่วนใหญ่หยุดงาน เนื่องจากป่วยน้อยกว่า 9 วันต่อปี ค่อนข้าง
แน่ใจว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าตนเองยังสามารถท างานในหน้าที่เดิมได้ ร้อยละ 87.5 ในด้านการรายงานสุขภาพจิต 
ความสุข ความกระตือรือร้นและความหวัง รายงานว่า เกิดความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 53.1 
รายละเอียดดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามรายการที่ประเมิน (N=69) 
พลังความสามารถในการท างาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
1. คะแนนพลังความสามารถในการท างานปัจจุบัน (เต็ม10 คะแนน) 
   7 คะแนน 2 6.3 
   8 คะแนน 13 40.6 
   9 คะแนน 11 34.4 
   10 คะแนน 6 18.8 

Min=7 Max = 10  ̅ = 8.6  
รวม 32 100.0 
2. คะแนนพลังความสามารถในการท างานด้านร่างกายและจิตใจ (เต็ม10 คะแนน) 
   4 – 5 คะแนน 3 9.4 
   6 – 7 คะแนน 8 25.0 
   8 - 9 คะแนน 18 57.0 
   10 - 11 คะแนน 2 6.3 
   12 คะแนน 1 3.3 

Min=4 Max = 12   ̅ = 7.6 
รวม 32 100.0 

  



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน                  หน้า 26 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามรายการที่ประเมิน (ต่อ) 
พลังความสามารถในการท างาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
3. การเจ็บป่วยวินิจฉัยโดยแพทย์และยังคงมีอาการ   
   ป่วย 16 50.0 
   ไม่ป่วย 16 50.0 
รวม 32 100.0 
4. จ านวนโรคที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และยังคงมีอาการ 
   1 โรค 8 53.3 
   2 โรค 3 20.0 
   3 โรค 1 6.7 
   4 โรค 1 6.7 
   7 โรค 2 13.3 
รวม 15 100.0 
5. โรคหรือการบาดเจ็บขัดขวางการท างาน ระดับใด   
   ท างานได้แต่มีอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วยเป็นครั้งคราว 11 34.4 
   บางครั้งต้องลดงานหรือเปลี่ยนวิธีการท างาน 21 65.6 
รวม  32 100.0 
6. ใน 1 ปีท่ีผ่านมาต้องหยุดงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ   
   ไม่ได้หยุดเลย 9 28.1 
   หยุด <9 วัน 23 71.9 
รวม 32 100.0 
7. ท่านคิดว่าอีก 2 ปียังท าหน้าที่ได้หรือไม่   
   ค่อนข้างแน่นอน 28 87.5 
   ไม่แน่ใจ 4 12.5 
รวม 32 100.0 
8. ประเมินสุขภาพจิต ความสุข ความกระตือรือร้น และความหวัง (เต็ม12 คะแนน) 
   0 – 3 คะแนน 0 0.0 
   4 – 6 คะแนน 1 3.1 
   7 – 9 คะแนน 17 53.1 
   10 – 12 คะแนน 14 43.8 

Min=5 Max = 12   ̅= 9.5   

รวม 32 100.0 
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ผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานของพนักงานที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปหรือมีปัญหา
สุขภาพ จ านวน 32 คน มีผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานในระดับดี ร้อยละ 66.8 ระดับดีมาก 
ร้อยละ 25.0 และระดับปานกลาง ร้อยละ 6.3 รายละเอียดดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามระดับผลการประเมิน 
ความสามารถในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับต่ า (Poor) 0 0.0 
ระดับปานกลาง (medium) 2 6.3 
ระดับด ี(Good) 22 66.8 
ระดับดีมาก (Very good) 8 25.0 
รวม 32 100.0 

ผู้รับการประเมินช่วงอายุ 41 – 50 ปี และ 31 – 40 ปี มีระดับพลังความสามารถในการท างาน
ในระดับดีมากและมากที่สุดเท่ากัน ร้อยละ 10.0  รายละเอียดดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละระดับพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

อายุ 
ต่ า ปานกลาง ดี ดีมาก 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

31 – 40 ปี 0 0.0 0 0.0 7 23.3 3 10.0 33.3 
41 – 50 ปี 0 0.0 1 3.3 13 43.3 3 10.0 56.7 
51 – 60 ปี 0 0.0 1 3.3 1 3.3 1 3.3 10.0 
รวม 0 0.0 2 6.7 21 70.0 7 23.3 100.0 

เพศหญิงมีระดับพลังความสามารถในการท างานในระดับดี มากที่สุดร้อยละ 68.8 รายละเอียด
ดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละระดับพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ต่ า ปานกลาง ดี ดีมาก 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.3 3.1 
หญิง 0 0.0 2 6.3 22 68.8 7 21.9 96.9 
รวม 0 0.0 2 6.3 22 68.8 8 25.0 100.0 

การบริหารจัดการภายหลังการประเมิน 
เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้แบบประเมินระดับพลังความสามารถในการท างาน แผนการ

ด าเนินงานในระยะต่อไป เมื่อมีการน าแบบประเมินไปใช้อย่างแพร่หลาย หรือมีการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว               
จะขยายผลน าไปใช้ในบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาลทั้งหน่วยงานบริการ และหน่วยงานสนับสนุนและค้นหา
สาเหตุ โดยหาความสัมพันธ์กับลักษณะงานและปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการท างานต่อไป 
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    2) กรณีด าเนินการในผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 
           ผู้รับการประเมินทั้งสิ้น จ านวน 203 คน เป็นผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจ าตัว จ านวน 69 คน (ร้อยละ 
33.99) อายุระหว่าง 21 - 73 ปี เฉลี่ย 47.14 ปี เพศชาย ร้อยละ 55.1 เพศหญิง ร้อยละ 44.9 รายละเอียดดังตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมิน (N=69) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลักษณะงาน   
clerk administrative  24 34.8 
inspection close machine work 2 2.9 
mobile equipment 14 20.3 
machine operator 1 1.4 
unskill labour 11 15.9 
mechanic and skill tradesman 17 24.6 
รวม 69 100.0 
โรคประจ าตัว   
มี 41 59.4 
ไม่มี 28 40.6 
รวม 69 100.0 
ดัชนีมวลกาย   
< 18.5 กก. /ม2 (ผอม) 3 4.6 
18.5 – 22.9    (ปกติ) 22 33.3 
23.0 – 24.9    (น้ าหนักเกิน) 17 25.8 
25.0 – 29.9    (อ้วน) 24 36.3 
>30.0           (อ้วนอันตราย) 0 0.0 
รวม 66 100.0 
การประเมินก่อนกลับเข้าท างาน   
เคย 7 17.1 
ไม่เคย 34 82.9 
รวม 41 100.0 
ลักษณะการใช้สมรรถนะในงาน   
ใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก 26 37.7 
ใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก 36 52.2 
ใช้ก าลังร่างกายและความคิดเป็นหลัก 7 10.1 
รวม 69 100.0 
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 ผู้เข้ารับการประเมินมีลักษณะงานท างานเอกสารมากที่สุด ร้อยละ 34.8 ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว         
ร้อยละ 59.4 มีดัชนีมวลกายในระดับอ้วนมากที่สุด ร้อยละ 36.3 ไม่เคยได้รับการประเมินก่อนกลับเข้าท างาน
ภายหลังการเจ็บป่วย ร้อยละ 82.9 ส่วนใหญ่ใช้ก าลังความคิดในการท างานเป็นหลัก ร้อยละ 52.2 
ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามรายการที่ประเมิน (N=69) 
ความสามารถในการท างาน จ านวน ร้อยละ 
1. คะแนนพลังความสามารถในการท างานปัจจุบัน (เต็ม10 คะแนน) 
   7 คะแนน 7 10.1 
   8 คะแนน 22 31.9 
   9 คะแนน 10 14.5 
   10 คะแนน 30 43.5 

Min=7 Max = 10  ̅ = 8.91 
2. พลังความสามารถในการท างานด้านร่างกายและจิตใจ (เต็ม10 คะแนน) 
   6.00 - 6.50 คะแนน 5 7.3 
   7.00 - 7.50 คะแนน 7 10.1 
   8.00 - 8.50 คะแนน 31 44.9 
   9.00 - 9.50 คะแนน 10 14.5 
   10.00 คะแนน 16 23.2 

Min=6 Max = 10  ̅ = 8.52 
3. การเจ็บป่วยวินิจฉัยโดยแพทย์และยังคงมีอาการ   
   ป่วย 45 65.2 
   ไม่ป่วย 24 34.8 
รวม 69 100.0 
4. จ านวนโรคที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และยังคงมีอาการ   
   1 โรค 37 82.2 
   2 โรค 6 13.3 
   4 โรค 2 4.5 
รวม 45 100.0 
5. โรคหรือการบาดเจ็บขัดขวางการท างาน ระดับไหน   
   ท างานได้ปกติ 58 84.1 
   ท างานได้แต่มีอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วยเป็นครั้งคราว 9 13.0 
   บางครั้งต้องลดงานหรือเปลี่ยนวิธีการท างาน 2 2.9 
รวม 69 100.0 
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ตารางที่ 9 จ านวนและร้อยละพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามรายการที่ประเมิน (ต่อ)  
พลังความสามารถในการท างาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
6. ใน 1 ปีท่ีผ่านมาต้องหยุดงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ   
   ไม่ได้หยุดเลย 24 34.8 
   หยุด <9 วัน 34 49.3 
   หยุด 10 – 24 วัน 11 15.9 
รวม 69 100.0 
7. ท่านคิดว่าอีก 2 ปียังท าหน้าที่ได้ หรือไม่   
   ค่อนข้างแน่นอน 60 87.0 
   ไม่แน่ใจ 9 13.0 
รวม 69 100.0 
8. ประเมินสุขภาพจิต ความสุข ความกระตือรือร้น และความหวัง (เต็ม12 คะแนน) 
   0 – 3 คะแนน 0 0.0 
   4 – 6 คะแนน 4 5.9 
   7 – 9 คะแนน 12 17.6 
   10 – 12 คะแนน 52 76.5 
Min=5 Max = 12  X = 11.9   
รวม 68 100.0 
 ในด้านพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามรายการที่ประเมิน พบว่า ร้อยละ 43.5           
ให้คะแนนพลังความสามารถในการท างานของตนเอง ณ ปัจจุบันเท่ากับ 10 คะแนน ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.9            
ให้คะแนนว่าตนเองมีความสามารถในการท างานด้านร่างกายและจิตใจ 8 - 8.5 คะแนน ร้อยละ 65.2 รายงาน
ว่าตนเองมีอาการเจ็บป่วยที่วินิจฉัยโดยแพทย์และยังคงมีอาการ ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 มีโรคประจ าตัว 1 โรค             
ร้อยละ 84.1 ยังสามารถท างานได้ตามปกติ ร้อยละ 49.3 หยุดงานเนื่องจากป่วยน้อยกว่า 9 วันต่อปี ค่อนข้าง
แน่ใจว่าในอีก 2 ปีข้างหน้า ตนเองยังสามารถท างานในหน้าที่เดิมได้ ร้อยละ 87.0 และในด้านการรายงาน
สุขภาพจิต ความสุข ความกระตือรือร้นและความหวัง รายงานว่า  เกิดความรู้สึกเช่นนี้บ่อยหรือเป็นประจ า
สม่ าเสมอ ร้อยละ 76.4 รายละเอียดดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามระดับผลการประเมิน 
ความสามารถในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ า 0 0.0 
ปานกลาง  4 5.8 
ดี  27 39.1 
ดีมาก 37 53.6 
รวม 68 100.0 
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 ผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานของพนักงานที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป  หรือมีปัญหา
สุขภาพ จ านวน 68 คน  มีผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานในระดับดีมาก ร้อยละ 5.6 ระดับดี 
ร้อยละ 39.1 และระดับปานกลาง ร้อยละ 5.8 โดยเมื่อแยกตามช่วงอายุของผู้รับการประเมินพบว่า ช่วงอายุ 
41 – 50 ปี และช่วงอายุ 51 – 60 ปี มีระดับพลังความสามารถในการท างานในระดับดีมาก มากที่สุดเท่ากัน 
ร้อยละ 22.1 รายละเอียดดังตารางที่ 11 
ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละระดับพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

อายุ 
ต่ า ปานกลาง ดี ดีมาก 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

21 – 30 ปี 0 0.0 1 1.5 5 7.4 3 4.4 13.2 
31 – 40 ปี 0 0.0 2 2.9 2 2.9 2 2.9 8.8 
41 – 50 ปี 0 0.0 1 1.5 13 19.1 15 22.1 42.6 
51 – 60 ปี 0 0.0 0 0.0 5 7.4 15 22.1 29.4 
มากกว่า 60 ปี 0 0.0 0 0.0 2 2.9 2 2.9 5.9 
รวม 0 0.0 4 5.9 27 39.7 37 54.4 100.0 

เพศชายมีระดับพลังความสามารถในการท างานในระดับดีมาก และระดับมากที่สุด ร้อยละ 32.4
รายละเอียดดังตารางที่ 12 
ตารางที่ 12 จ านวนและร้อยละระดับพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
ต่ า ปานกลาง ดี ดีมาก 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 0 0.0 2 2.9 12 17.6 22 32.4 52.9 
หญิง 0 0.0 2 2.9 15 22.1 15 22.1 47.1 
รวม 0 0.0 4 5.9 27 39.7 37 54.4 100.0 

เมื่อจ าแนกตามลักษณะงาน พบว่า ลักษณะงานเกี่ยวกับเอกสาร มีพลังความสามารถในการ
ท างานในระดับดีมาก มากที่สุด ร้อยละ 19.1 รองลงมาเป็นลักษณะงานที่ใช้ทักษะแบบช่างต่างๆ รายละเอียด
ดังตารางที่ 13 
ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละระดับพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามลักษณะงาน 

ลักษณะงาน 
ต่ า ปานกลาง ดี ดีมาก 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. clerk administrative 0 0.0 2 2.9 10 14.6 13 19.0 36.5 
2.  inspection close  
   machine work 

0 0.0 0 0.0 1 1.5 1 1.5 3.0 

3. mobile equipment 0 0.0 1 1.5 7 10.3 6 8.8 20.6 
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ตารางที่ 13 จ านวนและร้อยละระดับพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามลักษณะงาน (ต่อ) 

ลักษณะงาน 
ต่ า ปานกลาง ดี ดีมาก 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. machine operator 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.5 1.5 
5. unskill labour 0 0.0 1 1.5 5 7.4 5 7.4 16.3 
6. mechanic and  
   skill tradesman 

0 0.0 0 0.0 4 5.9 11 16.2 22.1 

รวม 0 0.0 4 5.9 27 39.7    37 54.4 100.0 
 อายุมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปานกลางกับระดับพลังความสามารถในการท างาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ <.001 (r=.328) ดังตารางที ่14 
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Spearman (Rho) 

ระดับความสามารถในการท างาน (พลังความสามารถในการท างาน) 
อายุ (Age) .328** 
**=p<.001 
  

สรุปผลการด าเนินงาน 
  อายุที่เพ่ิมขึ้นจะมีพลังความสามารถในการท างานเพ่ิมขึ้น อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 34.8 มีลักษณะงานเกี่ยวกับการท างานเอกสาร และใช้ก าลังความคิดในการท างานเป็นหลัก ซึ่งลักษณะ
งานเช่นนี้ เมื่อมีอายุการท างานเพิ่มขึ้นจะยิ่งสั่งสมประสบการณ์ ความคิด ท าให้สามารถท างานต่างๆ ได้ดีขึ้น 
การบริหารจัดการภายหลังการประเมิน 

กลุ่มที่มีผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานอยู่ในระดับต่ า ควรต้องหาสาเห ตุ           
ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้ความสามารถในการท างานอยู่ในระดับต่ า อาจต้องใช้วิธีการทางการบริหาร            
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน การรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ และจัดการเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ฟ้ืนฟูอาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องแบบสหวิชาชีพ 

กลุ่มท่ีมีผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ควรส ารวจสถานที่
ท างานที่อาจมีผลกระทบต่อการท างาน เช่น การปรับปรุงภาระงาน สิ่งแวดล้อม ปัญหาทางการยศาสตร์              
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ประเมินภาวะสุขภาพหรือโรคเรื้อรังอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะทั้งร่างกายและ
จิตใจ ควรจัดให้มีกิจกรรมปรับปรุงความสามารถในการท างาน ตามปัญหาสุขภาพและติดตามผล หลัง
ด าเนินการอย่างน้อย 6 เดือน แนะน าการสร้างเสริมสุขภาพ บางรายอาจต้องได้รับค าแนะน า เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 
ในการท างาน ทกัษะทางวิชาชีพ  
 กลุ่มที่มีผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานอยู่ในระดับดีและดีมาก ควรให้ความรู้  
เพ่ือสร้างความตระหนัก และความคงอยู่ของ lifestyle ที่ส่งผลให้มีสุขภาพดี ที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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เพ่ือคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพดี มีการติดตามประเมินปีละ 1 ครั้ง และให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยได้ท าให้พลัง
ความสามารถในการท างานลดลง 

4.1.4 จุดเด่นหรือปัจจัยสนับสนุนของโรงพยาบาลในการด าเนินงาน 
    1) เป็นเครื่องมือที่ใช้อย่างแพร่หลาย ใช้ในการคัดกรองเบื้องต้นได้ 
    2) หน่วยงานสนับสนุนให้มีการจัดบริการทั่วถึงบูรณาการกับงานที่มีอยู่เดิม 

4.1.5 ปัญหาหรืออุปสรรคและความต้องการสนับสนุนในการด าเนินงาน 
   1) แบบประเมินมีการแปลจากต้นฉบับ แต่เมื่อน ามาใช้ส าหรับคนไทยอาจท าให้เข้าใจความหมาย
คลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะข้อ 1 ซึ่งต้องการให้ผู้รับการประเมินเปรียบเทียบความสามารถในการท างานของ
ตนเอง ณ ปัจจุบัน เทียบเคียงกับช่วงเวลาที่มีความสามารถในการท างานสูงสุด ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วในอดีต             
โดยให้ความสามารถในการท างานสูงสูดมีคะแนนเต็มเท่ากับ 10 แต่จากการใช้แบบประเมินตามที่ประยุกต์จาก
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ผู้รับการประเมินไม่เข้าใจตามความหมายเดิมของแบบประเมิน จึงควรปรับ
ให้ตรงตามความหมายเดิม และทดสอบเครื่องมือก่อนใช้จริง 
   2) การระบุคะแนนในแบบประเมิน อาจท าให้ผู้รับการประเมินเกิดความล าเอียงในการให้คะแนน  
เนื่องจากโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าถ้ามีคะแนนมากย่อมดี จึงอาจให้คะแนนตนเองมาก เพ่ือให้ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดี และคะแนนอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
   3)  การประเมินควรเป็นการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้รับการประเมินเข้าใจความหมายของการประเมินได้ถูกต้อง
   4) ผู้สัมภาษณ์ต้องศึกษาแบบประเมินให้เข้าใจและฝึกใช้ให้เชี่ยวชาญก่อนปฏิบัติงานจริง 
   5)  ใช้เวลาในการประเมินมาก ผู้รับการประเมินเบื่อหน่าย เร่งรีบมีเวลาน้อย จึงอาจไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
   6) ควรก าหนดมาตรการฟ้ืนฟูหรือปรับปรุงความสามารถในการท างานเพ่ือเป็นแนวทา งให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการด าเนินงานอย่างครอบคลุม  
 
4.2 โรงพยาบาลสมุทรสาคร  

4.2.1 ความเป็นมา และความส าคัญ  
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ขนาดจ านวนเตียง                 

609 เตียง มีผู้รับบริการเฉลี่ย จ านวน 3 ,200 คน/วัน โดยให้บริการตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู มีประชากรในจังหวัดรวมทั้งสิ้น 522,530 คน มีผู้อยู่ในวัยท างาน หรืออายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ านวน 463,676 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 367,520 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน 
366,331 คน (ร้อยละ 99.68 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานทั้งหมด) ในกลุ่มผู้มีงานท าทั้งหมด จ านวน 366,331 คน 
ในขณะที่นอกภาคเกษตรนั้น มีผู้ท างานทั้งสิ้น จ านวน 343,790 คน (ร้อยละ 93.85 ของผู้มีงานท าทั้งหมด)            
โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มีผู้ท างานมากที่สุด 

ในปีพ.ศ. 2558 โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาแนวทางการ
ประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน (return to work management) และในปี 2559 ทางส านักโรค
จากการประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้น าแบบประเมินพลังความสามารถในการ
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ท างานมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงได้น ามาใช้ร่วมกับการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน และในปี 2560 ทางส านัก
โรคจากการประกอบอาชีพฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการคัดกรองประเมินพลังความสามารถใน
การท างาน จึงได้เสนอแนะให้ทางโรงพยาบาลสมุทรสาคร น าแนวทาง การประเมินพลังความสามารถในการ
ท างานมาด าเนินการในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลในงานตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร              
ซึ่งทางโรงพยาบาลสมุทรสาครได้น าแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน แบบ 8 หน้า มาใช้ในการ               
คัดกรองสุขภาพเจ้าหน้าที่ในงานตรวจสุขภาพประจ าปี  2560 เพ่ือน าข้อมูลปัญหาที่พบจากการประเมินพลัง
ความสามารถในการท างานทั้งในเรื่องสุขภาพร่างกาย และจิตใจของเจ้าหน้าที่มาใช้ในการวางแผนดูแลสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในที่ท างาน ครอบครัว พร้อมช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
บริการด้านสาธารณสุขต่อไป อีกทั้งเป็นการสนองตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
ก าลังคน ตามเป้าหมาย“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  

4.2.2 รูปแบบ ขั้นตอน แนวทาง และแบบฟอร์มท่ีใช้ในการด าเนินงาน   
   ทางทีมงานโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้น าแบบคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน                   

ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ แบบฉบับเต็ม 8 หน้า มาใช้ในปี 2559 พบปัญหา ในการใช้แบบประเมิน
พลังความสามารถในการท างาน คือ แบบประเมินมีจ านวนหน้ามากเกินไป ผู้ใช้ไม่สะดวกในการประเมิน            
และผู้รับบริการไม่สะดวกในการให้ข้อมูล จึงได้แจ้งปัญหาอุปสรรคที่พบ ให้ทางทีมส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพฯ ทราบ ซึ่งทางทีมงานส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ได้ปรับแบบประเมินพลังความสามารถในการ
ท างาน เหลือ 5 หน้า และให้ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครน าร่องทดลองใช้ประเมินในกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งทางโรงพยาบาลสมุทรสาครได้น ามาคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการ
ท างานในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 ผลปรากฏว่า การคัดกรองประเมินพลังความสามารถ
ในการท างานแบบรายบุคคลใช้เวลานาน เจ้าหน้าที่มาพร้อมกัน ท าให้ไม่สามารถท าการคัดกรองได้เต็มที่             
ทางทีมงานจึงปรับรูปแบบการคัดกรองแบบรายบุคคลเป็นรายกลุ่มควบคุมกัน พร้อมน าข้อเสนอแนะมาพัฒนา
รูปแบบแนวทางการด าเนินงาน และแบบฟอร์มที่ ใช้ในการประเมินพลังความสามารถในการท างาน                    
เพ่ือน ามาใช้งานให้เหมาะสมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมี
รูปแบบ ขั้นตอนแนวทาง และแบบฟอร์มของโรงพยาบาลสมุทรสาครที่ใช้ในการด าเนินงาน Work ability ของ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร  

รูปแบบการด าเนินการ มีการด าเนินงาน 2 กรณ ีคือ 
1) กรณีด าเนินการในกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล  

1.1) กรณีเชิงรับ ใช้ส าหรับการคัดกรอง เมื่อด าเนินการการประเมินในโรงพยาบาล มี 3 รูปแบบ 
ดังนี้   
 รูปแบบที่ 1 กรณีผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่ มาประเมินที่คลินิกโรคจากการท างาน (มาเอง หรือแพทย์
นัดมา) มีข้ันตอนดังนี้   
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1) ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองประเมิน โดยพยาบาลอาชีวอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ที่ประจ าคลินิกโรค-            
จากการท างาน โดยท าการคัดกรองสุขภาพ ซักประวัติ และประเมินพลังความสามารถในการท างานแบบ 5 หน้า                
แบบสมัครใจ  

2) พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ท าการสรุปคะแนนความสามารถในการท างาน และส่งผู้ป่วย เข้าพบ
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ เพ่ือให้แพทย์ท าการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน และประเมินพลังความสามารถ
ในการท างาน พร้อมให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสม 

3) เมื่อผู้รับบริการหรือผู้ป่วยได้รับการประเมินจากแพทย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับใบ
ประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน 1 ฉบับ และทราบระดับความสามารถในการท างานของตนเอง พร้อมได้รับ
ใบรับรองแพทย์ลาหยุดงาน เพ่ือน าไปแจ้งให้นายจ้างหรือหัวหน้างานทราบ เพ่ือให้สามารถดูแลผู้รับบริการหรือ
ผู้ป่วยกลับเข้าท างานได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยในการท างาน 

รูปแบบที่ 2 กรณีหน่วยงาน หรือแผนกในโรงพยาบาล ประสานติดต่อส่งผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่
หรือผู้รับบริการที่เป็นเจ้าหน้าที่ มาปรึกษาที่คลินิกโรคจากการท างาน จะมีขั้นตอนดังนี้  

1) ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่เป็นเจ้าหน้าที่ ยื่นบัตรเพ่ือเปิดสิทธิ์ที่รักษาตามอาการป่วยหรือบาดเจ็บ 
และพบพยาบาลอาชีวอนามัย เพ่ือท าการคัดกรอง ซักประวัติ ประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
ประเมินความเครียด ตามข้ันตอนก่อนพบแพทย์  

2) พยาบาลท าการประเมินพลังความสามารถในการท างาน พร้อมสรุปคะแนน รายละเอียดต่างๆ 
ก่อนพาผู้ป่วยเข้าพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พร้อมให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 

3) เมื่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการที่เป็นเจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินจากแพทย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย 
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการจะได้รับค าแนะน าพร้อมใบรับรองแพทย์ลาหยุดงาน และใบประเมินผู้ป่วยก่อนกลับ          
เข้าท างาน พร้อมรับทราบระดับความสามารถในการท างานของตนเอง เพ่ือน าไปแจ้งให้นายจ้างหรือหัวหน้า
งานทราบ และปฏิบัติตามค าแนะน า ต่อไป  

รูปแบบที่ 3 กรณีตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปีหรือสุขภาพเจ้าหน้าที่แรกเข้าท างาน จะมีขั้นตอน
ดังนี้   

1) เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสุขภาพประจ าปีหรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสุขภาพเมื่อแรกเข้าท างาน สามารถรับ
การคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างานแบบสมัครใจ พร้อมกับการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยรับการ             
คัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างานฉบับที่ปรับเหลือ 1 หน้าของโรงพยาบาลสมุทรสาครจาก
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือพยาบาลอาชีวอนามัย เพ่ือรับทราบระดับความสามารถในการท างานของตนเอง 
เบื้องต้นแบบรายบุคคลหรือแบบรายกลุ่มว่าตนเองสามารถท างานได้ อยู่ในระดับใด รวมทั้งสรุปข้อมูลการ
ประเมินพลังความสามารถในการท างานในภาพรวมของเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน แต่ละองค์กรได้อีกด้วย 

2) ผู้ที่ท าการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างานให้เจ้าหน้าที่ จะท าการสรุปคะแนน
และให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้น ทั้งแบบรายบุคคล และแบบรายกลุ่ม รวมทั้ง หากพบว่า เจ้าหน้าที่บางราย
ควรส่งพบแพทย์ จะท าการประเมินพลังความสามารถในการท างานแบบ 5 หน้า (ฉบับเต็ม) ซ้ าอีกครั้งหนึ่งก่อน
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ส่งพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือแพทย์เฉพาะทาง เพ่ือพิจารณาการรักษาพยาบาลตามขั้นตอน ตามความ
เหมาะสมต่อไป 

3) เมื่อเจ้าหน้าที่ที่มารับการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน โดยพยาบาลอาชีวอนามัย 
หรือได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางองค์กรหรือหัวหน้างาน สามารถขอข้อมูลและ
น าข้อมูลระดับความสามารถในการท างานในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ มาวิเคราะห์วางแผนจัดกิจกรรมการดูแล
สุขภาพให้เหมาะสมได้ทุกปี 

1.2) กรณีเชิงรุก มี 2 รูปแบบดังนี้ 
  รูปแบบที่ 1 กรณีผู้ป่วยที่เป็นเจ้าหน้าที่นอนโรงพยาบาล:  โดยทางทีมงานจะไปเยี่ยมผู้ป่วยและ

ท าการประเมินพลังความสามารถในการท างานแบบ 5 หน้า ให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วย ควบคู่กับการประเมิน
ผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน (RTW) ขณะที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนดังนี้    

1) เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับการคัด
กรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน ควบคู่กับการคัดกรองประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน โดย
พยาบาลอาชีวอนามัยหรือพยาบาลประจ าแผนกที่ผ่านการอบรมการใช้แบบประเมินแล้วจึงด าเนินการส่ง
เจ้าหน้าทีห่รือผู้ป่วยพบแพทย์ก่อนกลับบ้าน 

2) พยาบาลอาชีวอนามัย จะท าการคัดกรองประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างานควบคู่กับการคัดกรอง 
ประเมินพลงัความสามารถในการท างาน พร้อมสรุปคะแนนความสามารถในการท างาน และให้ค าแนะน าก่อน
พาผู้ป่วยพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ที่คลินิกโรคจากการท างาน  

3) เมื่อผู้ป่วยได้รับการประเมินจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ที่คลินิกโรคจากการท างาน ผู้ป่วยจะได้รับ
ใบรับรองแพทย์ควบคู่กับใบประเมินก่อนกลับเข้าท างาน (return to work) และทราบระดับความสามารถใน
การท างานของตนเอง และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมก่อนกลับเข้าไปท างานตามค าแนะน า 

รูปแบบที่ 2 กรณี ไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่กลับเข้าท างานในแผนกหลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ              
จะมีขั้นตอนดังนี้   

1) เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ มีประวัตินอนโรงพยาบาล เมื่อการรักษาสิ้นสุดและกลับเข้า
ท างาน ทางทีมงานของโรงพยาบาลจะเข้าเยี่ยมติดตามจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บภายหลังกลับเข้าท างาน 
และด าเนินการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างานแบบ 5 หน้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างาน
รับทราบระดับความสามารถในการท างานของเจ้าหน้าที่แบบรายบุคคลว่าสามารถท างานได้ อยู่ในระดับใด  

2) ผู้ที่ท าการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างานให้เจ้าหน้าที่ จะท าการสรุปคะแนน
และให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้นแบบรายบุคคล หากพบว่าบางรายควรส่งพบแพทย์ จะด าเนินการประเมิน          
พลังความสามารถในการท างานซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนส่งพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือแพทย์เฉพาะทาง            
เพ่ือพิจารณาการรักษาพยาบาลตามขั้นตอน ตามความเหมาะสมและตามแนวทางฯ ดังภาพที ่3 
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ภาพที่ 3 แนวทางการด าเนินงาน work ability ในโรงพยาบาล 
2) กรณีด าเนินการในผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 

2.1) กรณีเชิงรับ ใช้ในการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน ที่คลินิกโรคจากการ
ท างาน ในกรณีผู้ป่วยหรือพนักงานมาเอง แพทย์นัดมาประเมิน และสถานประกอบการส่งผู้ป่วยหรือพนักงาน
มาประเมินที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีข้ันตอนดังนี้   

- ผู้ป่วยหรือพนักงาน ได้รับการคัดกรองประเมิน โดยพยาบาลอาชีวอนามัยหรือเจ้าหน้าที่ที่
ประจ าคลินิกโรคจากการท างาน ท าการคัดกรองสุขภาพ ซักประวัติ การประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
แบบสมัครใจ  

- พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ท าการสรุปคะแนนความสามารถในการท างาน และส่งผู้ป่วยเข้าพบ
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ เพ่ือให้แพทย์ท าการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน และประเมินพลังความสามารถ
ในการท างาน พร้อมให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสม 

- เมื่อผู้รับบริการหรือผู้ป่วยได้รับการประเมินจากแพทย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ป่วยจะได้รับใบ
ประเมินก่อนกลับเข้าท างาน 1 ฉบับ และทราบระดับความสามารถในการท างานของตนเอง พร้อมได้รับใบรับรอง
แพทย์ลาหยุดงาน เพ่ือน าไปแจ้งให้นายจ้างหรือหัวหน้างานทราบ เพ่ือที่จะสามารถดูแลให้ผู้รับบริการหรือ
ผู้ป่วยกลับเข้าท างานได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยในการท างาน 

2.2) กรณีเชิงรุก ใช้ในการคัดกรองติดตามผู้ป่วยหรือพนักงาน หลังกลับเข้าท างานในสถาน
ประกอบการในกรณทีี่มีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยทางทีมงานของโรงพยาบาล ซึ่งจะเข้าเยี่ยมผู้ป่วยหรือ

ตรวจสุขภาพประจ าปี 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/ผู้ป่วย 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่/ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 

พบแพทย์เฉพาะทางเพ่ือท าการดูแลรักษาฟ้ืนฟู 

พบพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อท าการประเมิน work ability 

ให้ค าแนะน าหรือส่งพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยสามารถกลับเข้าท างานได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
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พนักงานในสถานประกอบการบางรายต้องมีการติดตามแบบต่อเนื่อง โดยจะติดต่อประสานหัวหน้างาน หรือ
นายจ้าง โดยมีขั้นตอนดังนี้    

1) ทีมงานโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้แก่ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย หรือ
ตัวแทนผู้ประเมิน จะติดต่อประสานกับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ และผู้ป่วย ก่อนเข้าเยี่ยมติดตาม
ผู้ป่วยและพนักงานที่เคยเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรืออยู่ในช่วงรักษาฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายจิตใจ หรือปรับลักษณะงาน หรือสิ้นสุดการรักษา และได้กลับเข้าท างานในสถานประกอบการ  

2) ทีมงานโรงพยาบาลเข้าเยี่ยม และท าการประเมินพลังความสามารถในการท างาน แบบ 5 หน้า 
ให้กับผู้ป่วยควบคู่กับการคัดกรองประเมินผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน  

3) ทีมงานโรงพยาบาล สรุปผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานให้ผู้ป่วย พนักงาน 
หัวหน้างานและนายจ้าง ทราบระดับความสามารถในการท างาน พร้อมให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
และมีความปลอดภัยในการท างาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แนวทางการด าเนินงานพลังความสามารถในการท างานในสถานประกอบการ 
แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินพลังความสามารถในการท างาน 

ส าหรับโรงพยาบาลสมุทรสาครได้มีการใช้แบบประเมินในการประเมินความสามรถในการท างานดังนี้ 
1. แบบฟอร์มแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน ฉบับแบบย่อ ของส านักโรคจากการ

ประกอบอาชีพฯ 
2. แบบฟอร์มแบบประเมินพลังความสามารถในการท างานที่โรงพยาบาลประยุกต์และย่อเนื้อหา

เหลือแบบ 1 หน้า ดังนี้ 
 
 
 
 
 

พนักงานในสถานประกอบการ 

กรณีเจ็บป่วย กรณีไม่เจ็บป่วย 

ประเมินโดยแพทย์หรือพยาบาลประจ าโรงงาน ใช้ประเมินในการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ท าการประเมิน work ability 

พลังงานกลับเข้าท างานได้อย่างเหมาะสม 
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แบบสรุปคะแนนประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
ชื่อ ......................................อาย.ุ.......ปตี าแหน่ง...........................วันท่ี……………………….... 
แผนก......................ท างานมานาน........ปี เบอร์โทร........................... HN........................... 

ภาพที่ 5 แบบประเมินพลังความสามารถในการท างานที่โรงพยาบาลสมุทรสาครประยุกต์ใช้ 

ข้อ การประเมิน Work ability คะแนน 
1 ความสามารถปัจจุบันเทียบกับสูงสุดท่ีผ่านมา 0=ไม่สามารถท าได้เลย      10=ท าได้เต็มท่ี  

วงกลมตัวเลขที่ตรงกับท่านที่สุด 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 2.1 ลักษณะงานของท่านเป็น    □ ใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก   □ ใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก   □  ใช้ท้ังก าลังร่างกายและความคิด   

2.2ความสามารถในการท างานด้านร่างกายอยู่ระดับใด 
(กายหลักx1.5 ,จิตx0.5, 2อย่างx1) 

ดีมาก ค่อนข้างดี ปานกลาง ไม่ค่อยดีเลย ไม่ด ี  
5 4 3 2 1 

2.3ความสามารถในการท างานด้านจิตใจอยู่ระดับใด 
(กายหลักx1.5 ,จิตx0.5, 2อย่างx1) 

ดีมาก ค่อนข้างดี ปานกลาง ไม่ค่อยดีเลย ไม่ด ี  
5 4 3 2 1 

3 เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บกี่โรค 
คิดเอง 
ว่าเป็น 

จากวนิิจฉัย 
ของแพทย์ 

ไม่
ป่วย 

 
 
 

5โรค=1แต้ม 
4โรค=2 แต้ม 
3โรค=3 แต้ม 

2โรค=4 แต้ม 
1โรค=5 แต้ม 
ไม่ป่วย=7 แต้ม(ข้ามไปท าข้อ4) 

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (หลัง แขนมือ ขาเท้า อื่นๆ..ระบุ)     
โรคกระดูก&กล้ามเนื้อ (หลัง คอ ปวดลงขา มือเท้า ข้อ ปวดบ่อย)    
โรคหัวใจและหลอดเลือด (HT,หัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจตาย เจ้บอกฯลฯ)    

โรคทางเดินหายใจ (หวัด,หลอดลม,ไซนัส,หอบ,TB,COPD)    
โรคด้านจิตใจ (ซึมเศร้า เครียด ไม่หลับ วิตกกังวล)    
โรคระบบประสาทรับความรู้สึก (หู ตา สมองขาดเลือด ปวดหัวไมเกรน ลมชัก)    
โรคทางเดินอาหาร (นิ่ว ถุงน้ าดี ตับ แผลล าไส้ กระเพาะ การย่อยอื่นๆ )    
โรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ (ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ไต รังไข่ ต่อมลูกหมากอื่นๆ    
โรคผิวหนัง (ผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ อื่นๆ..(ระบุ)    
โรคเนื้องอก หรือมะเร็ง (โปรดระบุ............)    
โรคต่อมไร้ท่อ (อ้วน DM ไทรอยด์ คอพอก ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม อื่นๆ    
โรคเลือด โรคพิการแต่ก าเนิด โรคอ่ืนๆ (โลหิตจาง  ซีด พิการแต่ก าเนิด ฯลฯ)    

4 มีผลกระทบต่อการท างาน 
สามารถท างานได้ตามปกติ=6 คะแนน /ท าได้มีอาการเจ็บป่วยบางครั้ง=5 คะแนน 
ลดงานเปลี่ยนวิธีท าบางครั้ง=4 คะแนน /ลดงาน เปลี่ยนงานบ่อยๆ=3 คะแนน 
ท าได้งานชั่วคราว ท าประจ า=2 คะแนน /ท าไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพ=1 คะแนน 

 

5 หยุดลาป่วยในรอบ1 ปีที่ผ่านมา 100-365 วัน=1 คะแนน /25-99 วัน=2 คะแนน /10-24 วัน=3คะแนน<9วัน=4คะแนน /ไม่หยุดงาน=5คะแนน  
6 อีก 2 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าจะสามารถท างานปัจจุบันได้เหมือนเดิมหรือไม่ ได้แน่นอน=7คะแนน  /ไม่แน่ใจ=4คะแนน /ท าไม่ได=้1 คะแนน  
7 ต าถามประเมินด้านจิตใจ ประจ าทุกวัน บ่อย นานๆครั้ง ไม่เคยเลย  

7.1 สนุก สุขกับงานที่ท า 4 3 2 1 
7.2 อยากท างานตลอดเวลา กระตือรือร้น 4 3 2 1 

7.3 มีความหวังเต็มเปี่ยมกับอนาคตในการท างาน 4 3 2 1 

เกณฑ์ :ประจ าทุกวัน=4คะแนน /บ่อย=3 คะแนน   /นานๆครั้ง=2คะแนน /ไม่เคยเลย=1คะแนน 
น าคะแนน3ข้อรวมแปลผลข้อ7: ผลรวม0-3=1คะแนน  /ผลรวม4-6=2คะแนน /ผลรวม 7-9=3คะแนน  /ผลรวม10-12=4คะแนน 

 

 สรุปผลการประเมินพลังความสามารถในการท างาน คือ.....................  
 การแปลผลคะแนน7 ข้อ 

0-27  คะแนน : ความสามารถในการท างานอยู่ ระดับต่ า                     28-36 คะแนน : ระดับปานกลาง 
37-43 คะแนน: ระดับดี                                                          44-49 คะแนน : ระดับดีมาก 

 ....................................................ผู้ยินยอมรับการประเมิน 
(...............................................) 

......................................................ผูส้รุปผลการประเมิน 
(....................................................) 
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4.2.3 ผลการด าเนินงานการประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
1) กรณีด าเนินการในบุคลากรในโรงพยาบาล 

ผลการศึกษาการใช้แบบประเมินพลังความสามารถในการท างานในบุคลากรของโรงพยาบาล
สมุทรสาคร โดยท าการคัดกรองประเมินเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 (ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่ทั่วไป ผู้ช่วยเหลือคนไข้) ในช่วงวันที่ 8 มิถุนายน 2560-                 
5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสามารถท าประเมินพลังความสามารถในการท างานในกลุ่มบุคลากรที่มาตรวจสุขภาพได้ 
จ านวน 631 ราย รายละเอียดดังนี้ 

 จากการท าการประเมินพลังความสามารถในการท างานในกลุ่มบุคลากรที่มาตรวจสุขภาพได้ 
จ านวน 631 ราย พบว่า มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสุขภาพ เป็นเพศชาย จ านวน 36 คน (ร้อยละ5.1) เพศหญิง 
จ านวน 595 คน (ร้อยละ84.3) รายละเอียดดังตารางที่ 15  
 ตารางที่ 15 จ านวนและร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการคัดกรองประเมินฯ จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 36 5.7 
หญิง 595 94.3 
รวม 631 100.0 

 กลุ่มอายุเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน พบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 35 ปี จ านวน 384 คน (ร้อยละ 60.9) ส่วนกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี มีจ านวน 247 คน 
(ร้อยละ 39.14) คน รายละเอียดดังตารางที่ 16 
ตารางที่ 16 จ านวนและร้อยละเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการคัดกรองประเมินฯ จ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มากกว่า35 ปี 384 60.9 
น้อยกว่า 247 39.1 
รวม 631 100.0 

 กลุ่มอาชีพในบุคลากรในโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน พบว่า          
กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปจ านวน 252 คน (ร้อยละ39.9) รองลงมาพยาบาล จ านวน 261 คน 
(ร้อยละ34.2) และผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 144 คน (ร้อยละ22.8) แพทย์จ านวน 15 คน (ร้อยละ2.4) 
ทันตแพทย์ จ านวน 2 คน (ร้อยละ0.3) และเภสัชกร จ านวน 2 คน (ร้อยละ0.3) รายละเอียดดังตารางที่ 17 
ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการคัดกรองประเมินฯ จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
แพทย์ 15 2.4 
ทันตแพทย์ 2 0.3 
เภสัชกร 2 0.3 
พยาบาล 216 34.2 
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ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการคัดกรองประเมินฯ จ าแนกตามกลุ่มอาชีพ (ต่อ) 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ท่ัวไป  252 39.9 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้  144 22.8 
รวม 631 100 

กลุ่มอายุงานที่เจ้าหน้าที่ท างาน ซึ่งระยะการท างานของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่พบว่าอยู่ใน ช่วง 11-25 ป ี
มีจ านวน 238 ราย (ร้อยละ37.7) รองลงมา อายุการท างานช่วง 1-5 ปี มีจ านวน 180 ราย (ร้อยละ 28.5) 
ระดับพลังความสามารถในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีความสามารถในการท างาน               
อยู่ในระดับดี จ านวน 361 ราย (ร้อยละ 57.2) รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 156 ราย (ร้อยละ 24.7) 
ระดับปานกลาง จ านวน 113 ราย (ร้อยละ17.9) ระดับต่ า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ0.2) ดังตารางที่ 18 
ตารางที่ 18 ผลการศึกษาการประเมินพลังความสามารถในการท างานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

ระดับความสามารถในการท างาน จ านวนเจ้าหน้าที่ (ราย) ร้อยละ 
ดีมาก 156 24.7 
ดี 361 57.2 
ปานกลาง 113 17.9 
ต่ า 1 0.2 

 หากแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่คัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน จะพบว่า                    
กลุ่มเจ้าหน้าที่ประเภทวิชาชีพ มีจ านวน 235 ราย (ร้อยละ 37.2) มีระดับความสามารถในการท างานกลุ่ม
เจ้าหน้าที่สายวิชาชีพ ดังนี้ 1) ระดับความสามารถในการท างาน ในระดับดีมาก จ านวน 68 ราย (ร้อยละ28.9) 
2) ระดับความสามารถในการท างาน ในระดับดีจ านวน 132 ราย (ร้อยละ 56.2 3) ระดับความสามารถในการ
ท างานในระดับปานกลาง จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 14.9) ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ทั่วไป จ านวน 396 ราย (ร้อยละ 62.8) 
พบว่ามีระดับความสามารถในการท างานระดับดีมาก จ านวน 88 ราย (ร้อยละ 22.2)  ระดับความสามารถในการ
ท างานในระดับดี จ านวน 229 ราย (ร้อยละ57.8) ระดับความสามารถในการท างานในระดับปานกลาง จ านวน 
78 ราย (ร้อยละ19.7) ระดับความสามารถในการท างานในระดับต่ า จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3) ซึ่งเจ้าหน้าที่        
ที่ได้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างานที่มีคะแนนในระดับต่ า ทางทีมงานได้ให้ค าแนะน าให้ก าลังใจ 
และติดตามประเมินจนเจ้าหน้าที่มีสุขภาพที่ดีมีก าลังใจในการท างาน และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น 

บุคลากรของโรงพยาบาลที่มาตรวจสุขภาพ ได้รับการประเมินระดับความสุขของเจ้ าหน้าที่ใน
การท างานด้านจิตใจ มีความกระตือรือร้น มีความหวัง มีความสุขในการท างานประจ าทุกวัน จ านวน 123 คน     
(ร้อยละ 19.5) มีความสุขในการท างานค่อนข้างบ่อย จ านวน 265 คน (ร้อยละ 42.0) ความสุขในการท างาน
บางครั้ง คิดลาออกบางครั้ง จ านวน 237 คน (ร้อยละ 37.6) และไม่มีความสุขในการท างานอยากลาออก          
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 0.9) ดังตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19 ระดับความสุขของเจ้าหน้าที่ในการท างานด้านจิตใจ มีความกระตือรือร้น มีความหวัง มีความสุข
ในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร   

สรุป 
ผลการด าเนินงานการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ท าให้ทราบว่าบุคลากรในโรงพยาบาล

สมุทรสาคร มีความสามารถในการท างานอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจ านวน 517 ราย (ร้อยละ 81.93) และส่วนใหญ่
มีความสุขในการท างานบ่อยถึงประจ าทุกวัน มีจ านวน 388 ราย (ร้อยละ 61.49) และจากการด าเนินการคัด
กรองประเมินพลังความสามารถในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครที่ได้รับการประเมินพลัง
ความสามารถในการท างาน พบว่ามีความพึงพอใจ (ร้อยละ 90.11) บุคลากรในโรงพยาบาล มีความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจของตนเองมากขึ้น ยอมรับ และมีความมั่นใจในการท างานเพ่ิมมากขึ้นนั้น 
แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถปรับตัว เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งรับทราบระดับ
ความสามารถในการท างาน และมีความสุขในการท า งานได้ค่อนข้างดี แม้ว่าอาจมีเจ้าหน้าที่บางส่วน            
ที่ต้องได้รับความใส่ใจ ดูแลติดตาม เพื่อเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า และภาวะเครียดจากการท างานก็ตาม 

จากผลการด าเนินงาน การประเมินพลังความสามารถในการท างานในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจ
สุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ท าให้ทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม มองเห็นปัญหาหรืออุปสรรค  
จึงได้มีการจัดประชุมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครอาชีวอนามัยประจ าหน่วยงาน              
เพ่ือเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจแนวทางการท าประเมินพลังความสามารถในการท างานและเผยแพร่
ความรู้ให้เครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งท าให้บุคลากรในโรงพยาบาล  และเครือข่ายต่างๆ   
เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในการประเมินพลังความสามารถในการท างานมากขึ้น และมีความพึงพอใจการติดตาม
ประเมินพลังความสามารถในการท างานมากกว่าร้อยละ 80 ดังตารางที ่20  
ตารางที ่20 สรุปคะแนนความพึงพอใจการติดตามประเมิน work ability ปี 2560 (มากกว่าร้อยละ 80)  

 

ระดับความสุข จ านวน (คน) ร้อยละ 
มีความสุขในการท างานประจ าทุกวัน 123 19.5 
มีความสุขในการท างานค่อนข้างบ่อย 265 42.0 
มีความสุขในการท างานบางครั้ง คิดลาออกบางครั้ง 237 37.6 
ไม่มีความสุขในการท างานอยากลาออก 6 0.9 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครที่มาตรวจสุขภาพประจ าปี 2560  84.10 

- พัฒนาแนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ในโรงพยาบาล 1 90.11 
- พัฒนาแนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ในโรงพยาบาล 2 95.33 

- การดูแลติดตามประเมินผู้ป่วยในโรงพยาบาล  88.59 

- การดูแลติดตามประเมินพนักงานในสถานประกอบการ  98.64 
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การบริหารจัดการภายหลังการประเมินพลังความสามารถในการท างาน  
หลังการด าเนินการคัดกรองการประเมินพลังความสามารถในการท างานในกลุ่มบุคลากร                    

ในโรงพยาบาล ในปี 2560 ทางทีมงานโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้น าปัญหาอุปสรรคที่พบในการด าเนินการ          
คัดกรองมาปรับปรุงพัฒนาแนวทางการด าเนินการ ในรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือให้เ กิดความสะดวกและ               
เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ โดยน าข้อมูลการประเมินพลังความสามารถในการท างาน มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ เกี่ยวกับระดับความสามารถในการท างานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร               
ในภาพรวม น าข้อมูลไปวางแผนในการด าเนินการเฝ้าระวังสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ประเมินสถานการณ์ระดับความสามารถในการท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกในภาพรวมของโรงพยาบาล      
ในปีถัดไป ซึ่งจากการด าเนินการท าให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างานทั้งแบบ
รายบุคคล แบบรายกลุ่ม ทราบระดับความสามารถของตนเอง ท าให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและ
สามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งองค์กรสามารถน าข้อมูลจากการคัดกรองประเมินพลังความสามารถ                
ในการท างานไปประยุกต์ ใช้วางแผนด าเนินการเฝ้าระวัง อีกทั้งสามารถน าไปจัดระดับความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบได้แบบองค์รวม 

กรณีตัวอย่างการประเมินลูกจ้างที่มีการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน (RTW)                 
ซ่ึงโรงพยาบาลได้มีการด าเนินประเมินพลังความสามารถในการท างานร่วมกับการประเมินสุขภาพก่อนการกลับ
เข้าท างานหลังจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน (return to work management) ดังกรณี
ตัวอย่าง ดังนี้ 

กรณีที่ 1 พนักงานบาดเจ็บจากการท างานงาน ที่มาด้วยอาการมือขวาเข้าสายพานเครื่องขณะท างาน          
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. แพทย์วินิจฉัยโรค ดังนี้ 1) กระดูกแขนขวาหัก (fracture of 
forearm) 2) กระดูกแขนท่อนล่างหัก (fracture of shaft of ulna) และ 3) S/P Ampuyate Rt.hand           
ซึ่งรักษาโดยการผ่าตัด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และท าแผลที่ห้องผ่าตัดทุกวัน ทางทีมงานโรงพยาบาล
ติดตามต่อเนื่องนานมากกว่า 6 เดือน วันที่ติดตามในโรงพยาบาล 

 วันที่ 10 กันยายน 2559 ได้มีการประเมินความเครียดและประเมินพลังความสามารถในการ
ท างาน  พบว่า ประเมินพลังความสามารถในการท างานได้ 11 คะแนน (ระดับปกติ) และการประเมินพลัง
ความสามารถในการท างานได้ 32 คะแนน (สามารถท างานได้ระดับปานกลาง) และพยาบาลให้ค าแนะน า และ
ให้ก าลังใจ พร้อมเทคนิควิธีผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนออกจากโรงพยาบาล  

วันที่ 27 คุลาคม 2559 แพทยอ์นุญาตกลับบ้านได้ และนัดท ากายภาพบ าบัด ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 
แพทย์ใหข้้อเสนอแนะในการปรับลักษณะงาน  

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ติดตามในสถานประกอบการ ผู้ป่วยสามารถท างานได้ตามลักษณะ
งานที่ปรับให้ แต่มีบางช่วงต้องหยุดไปฟ้ืนฟูสภาพและใส่แขนเทียม ประเมินพลังความสามารถในการท างานได้ 
34 คะแนน (ระดับปานกลาง)  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ติดตามในสถานประกอบการครั้งสุดท้าย พบว่า ผู้ป่วยได้ขอลาออกไป
ตั้งแตว่ันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากได้ท าแขนเทียมที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพฯ 
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กรณีที่ 2 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 50 ปี ให้ประวัติว่า เป็นมะเร็งต่อมทอนซิลหรือมะเร็งกล่องเสียง 
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน และได้รับการรักษาฉายแสง เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ร่วมกับการให้ยาเคมีบ าบัด                
ประวัติการท างานท างานแผนกขึ้นรูปผ้าเบรก (พิมพ์เย็น) มา 5 ปี  

วันที่ 11 กันยายน 2560 หลังกลับเข้าท างาน ทางแกนน าสุขภาพหรือหัวหน้างานให้ผู้ป่วย
ท าแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน พบว่า ได้ 27 คะแนน (ระดับต่ า) จึงให้ค าแนะน าไปว่า ควรพัก
ฟ้ืนตามค าแนะน าของแพทย์ก่อน แล้วจึงมาประเมินซ้ าใหม่ที่โรงพยาบาล 

วันที่ 27 กันยายน 2560 ทางบริษัทได้พาผู้ป่วยมาประเมินก่อนกลับเข้าท างานที่โรงพยาบาล
สมุทรสาคร และขอให้ประเมินพลังความสามารถในการท างาน เพ่ือสร้างความมั่นใจในการดูแลสุขภาพ
พนักงาน รวมทั้ง นายจ้าง ลูกจ้าง และเพ่ือนร่วมงานจะได้มีความรู้ ความเข้าใจผู้ป่วย ก่อนท าการปรับลักษณะ
งานที่เหมาะสม  ซึ่งทางทีมงานโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ท าการซักประวัติและท าการประเมินความเครียด
พบว่า ได้ 11 คะแนน (ระดับปกติ) และประเมินพลังความสามารถในการท างาน ได้ 34 คะแนน (ระดับปานกลาง) 
และส่งพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ แพทย์ได้ให้ค าแนะน า และให้ปรับลักษณะงานที่เหมาะสม  

วันที่  4 มกราคม 2561 โทรติดตามสอบถามอาการ ผู้ป่วยยังสามารถท างานได้ปกติ                
มีอ่อนเพลียบางครั้งหลังให้ยาเคมีบ าบัด และในเวลาต่อมา ทางสถานประกอบการแจ้งให้ทีมงานโรงพยาบาล 
ทราบว่า ผู้ป่วยเสียชีวิตจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  

กรณีที่ 3 ผู้ป่วยชายวัยกลางคน  อายุ 33 ปี ประวัติเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น รักษาที่
โรงพยาบาลเอกชน  มีประวัติท างานแผนกนั่งบรรจุ ยกของหนักมา 4 ปี หัวหน้างานต้องการประเมินก่อนกลับ
เข้าท างาน แต่ผู้ป่วยไม่ต้องการปรับลักษณะงาน  ทางนายจ้างมีความกังวลเป็นห่วงสุขภาพของพนักงาน               
จึงต้องการให้พนักงานพบแพทย์ เพ่ือท าการประเมินก่อนกลับเข้าท างาน และประมินความสามารถในการ
ท างานตามแนวทางการรักษาท่ีถูกต้อง ซึ่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ได้นัดมาประเมินหลังท ากายภาพ  

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ท าการประเมินพลังความสามารถในการท างานหลังกลับเข้าท างาน 
พบว่าได้ 30 คะแนน (ปานกลางค่อนไปทางต่ า) แพทย์ยังให้การรักษาอยู่ระหว่างท ากายภาพ และแนะน าปรับ
ลักษณะงานจากนั่งบรรจุ เป็นติดสติ๊กเกอร์  

วันที่ 27 กันยายน 2560 ติดตามเยี่ยม และทางนายจ้าง แจ้งว่า ผู้ป่วยต้องการกลับท างานแผนก
เดิม จึงต้องการพบแพทย์เพ่ือประเมินก่อน ซึ่งทางทีมงานโรงพยาบาลได้ท าการประเมินพลังความสามารถ          
ในการท างาน พบว่าได้ 39.5 คะแนน (ระดับปานกลาง) และแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ได้ให้ปรับลักษณะงานอยู่
แผนกติดสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมก่อน จนกว่าจะไม่มีอาการปวดหลัง จึงจะสามารถกลับไปท างานแผนกเดิมได้ 
ผู้ป่วยรับฟัง และยินดีปฏิบัติตามค าแนะน า 

วันที่ 4 มกราคม 2561 โทรติดตามสอบถามอาการ พบว่า ผู้ป่วยสามารถท างานได้ และกลับไป
ท างานได้ที่แผนกเดิมตามท่ีแพทย์แนะน า ไม่มีอาการปวดหลัง   

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย หรือพนักงานในสถานประกอบการ ท าการ
ประเมินพลังความสามารถในการท างานได้ 43 คะแนน (ระดับดี) และยังพบว่า ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าท างาน
แผนกเดิมได้ตามปกติ ไม่มีอาการปวดหลังอีก 
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4.2.4 บทเรียนที่ได้รับ 
1) จากการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน สิ่งส าคัญที่จะท าให้การเก็บข้อมูลได้

ส าเร็จนั้น ควรมีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจถึงขั้นตอน แนวทาง และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การประเมินพลังความสามารถในการท างาน 

2) การคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่เกิดความ
ตระหนักรู้ระดับพลังความสามารถในการท างาน เข้าใจปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง สามารถ
น าไปปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้าใจ เกิดความมั่นใจในการท างาน รู้จักดูแลรักษา
สุขภาพให้แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

3) จากการศึกษาระดับความสามารถในการท างาน ช่วยท าให้ทีมงานทราบระดับพลังความสามารถ
ในการท างานในภาพรวมขององค์กร สามารถน าข้อมูลไปปรับแผนงานการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้
เหมาะสม สามารถดูแลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเข้าถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ในภาพรวม 

4) จากการใช้แบบประเมินพลังความสามารถในการท างานของส านักโรคจากการประกอบอาชีพที่
มีจ านวนหน้ามากถึง 8 หน้า นั้น หากใช้กับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสุขภาพประจ าปี ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
อาจท าให้ขั้นตอนการคัดกรองประเมินใช้เวลามาก ท าได้น้อย จากปัญหาดังกล่าวทางทีมงานได้น ามาปรับ
รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการคัดกรองประเมิน พร้อมปรับแบบประเมินพลังความสามารถในการท างานให้เหลือ 1 
หน้า จากบทเรียนนี้ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ จากการใช้กระบวนการ LEAN ช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาในการ
คัดกรองประเมิน ท าให้ทีมงานประหยัดเวลาในการท างาน สามารถคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการ
ท างานได้จ านวนเพ่ิมขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในถ่ายเอกสารแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน สะดวก
ในการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ สามารถน าข้อมูลมาศึกษาพัฒนา แก้ปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการท างาน เพ่ือวางแผนในการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ กลุ่มวัยท างานขององค์กร
ได้ในอนาคต 

4.2.5 ความส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
1) เกิดนวัตกรรมแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน แบบ 1 หน้า ที่เหมาะสมกับบริบท

ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร ที่สามารถน ามาใช้คัดกรองประเมินเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสุขภาพประจ าปี 
2) เกิดระบบคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วย นายจ้าง และเจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและตระหนักการดูแลสุขภาพ และสามารถ
ท างานได้เหมาะสม ปลอดภัยต่อไป 

3) เป็นฐานข้อมูลสุขภาพ ที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และความสามารถในการ
ท างานในภาพรวมของโรงพยาบาล หรือองค์กร เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยให้
มีสุขภาพกาย ใจที่ดีแบบยั่งยืน  

4) เกิดการพัฒนาต่อยอดผลงานวิชาการ การวิจัย R2R รวมทั้งผลงานเชิงคุณภาพ  
5) เกิดนวัตกรรมแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน 1 หน้า ในรูปแบภาษาพม่า  
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4.2.6 จุดเด่นหรือปัจจัยสนับสนุน 
1) ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 
2) ผลการด าเนินงานที่ท าอย่างต่อเนื่องได้รับยอมรับ และเผยแพร่ถึงประโยชน์ในการประเมิน                  

ความสามารถในการท างาน 
3) ช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ป่วย นายจ้าง ลูกจ้าง เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เกิดความตระหนักถึง

ความสามารถในการท างานที่เหมาะกับอาการเจ็บป่วย 
4.2.7 ปัญหาหรืออุปสรรค  

1) การประเมิน work ability ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการประเมิน จึงจะสามารถประเมินได้ถูกต้อง 
และตรงประเด็น 

2) การประเมินพลังความสามารถในการท างาน ต้องใช้เวลาในการคัดกรองนาน อย่างน้อย 20 นาที/ราย 
เนื่องจากมีหลายข้อ หลายค าถาม และต้องอธิบายความหมายในค าถามแต่ละข้อ 

3) เจ้าหน้าที่ ผู้ที่รับการประเมินบางรายอาจตอบไม่ตรงค าถาม หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจาก
ขาดความเข้าใจ และกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการท างาน ซึ่งอาจท าให้การประเมินคาดเคลื่อนได้ 

4) เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับการประเมินพลังความสามารถในการท างานบางรายมีความกังวล ไม่ต้องการให้
ผู้บริหารทราบระดับความสามารถในการท างานของตนเอง เนื่องจากกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการท างาน และ
การประเมินพิจารณาความดีความชอบ  

4.2.8 ความต้องการสนับสนุนในการด าเนินงาน 
1) ต้องการให้พัฒนาแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน ที่มีแบบฟอร์มที่ใช้ง่าย สั้น กระชับ 

สามารถท าแบบส่วนตัวได้ 
2) ควรประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริหารแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทราบขั้นตอนและประโยชน์ของการ

ด าเนินการคัดกรองแบบประเมินพลังความสามารถในการท างานแบบหลายช่องทาง  
4.2.9 อภิปรายผล 

จากการด าเนินงานการคัดกรองแบบประเมินพลังความสามารถในการท างานในกลุ่มบุคลากร
โรงพยาบาลสมุทรสาคร ในงานตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 พบว่า การใช้แบบฟอร์มแบบ 5 หน้า ของส านักโรค-           
จากการประกอบอาชีพฯ เหมาะส าหรับผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ที่นอนโรงพยาบาล แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ใน                
กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ไม่เจ็บป่วย เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
อีกทั้งในช่วงด าเนินการตรวจสุขภาพนั้น มีขั้นตอนการตรวจตรวจสุขภาพหลายขั้นตอน ยิ่งท าให้เจ้าหน้าที่     
ส่วนใหญ่ ไม่สะดวกในการให้ข้อมูล หรือท าการคัดกรองในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ทีมงานยังสามารถท าการ            
คัดกรองได้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่สมัครใจ ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ทั้ง
แบบรายบุคคล และแบบรายกลุ่ม ซึ่งจากการคัดกรองประเมินเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในงานตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2560 ที่ด าเนินการในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่สมัครใจ จ านวน 631 รายนั้น ช่วยให้ทราบระดับความสามารถ
ในการท างานแบบภาพรวมของเจ้าหน้าที่ได้ว่าอยู่ในระดับใด ท าให้ทีมงานสามารถน าข้อมูลมาวางแผนการดูแล
สุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลสมุทรสาคร ยังให้ความส าคัญในการ
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ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ โดยให้ข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับพัฒนาระบบการประเมินพลังความสามารถในการ
ท างานในปี 2561 ให้มีความสะดวกในการประเมิน ซึ่งทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาครได้
ปรับพัฒนารูปแบบเพิ่มให้อีกช่องทางหนึ่ง ควบคู่กับการคัดกรองประเมินพลังความสามารถในการท างานในรูป
แบบเดิม คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสุขภาพประจ าปี สามารถท าแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน
ของกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาล ผ่านระบบลิ้งค์ google form ได้อีกช่องทางหนึ่ง   
 
4.3. โรงพยาบาลนครปฐม  

4.3.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการด าเนินงาน 
ตามท่ีส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้มีการจัดท าแนวทางการ

บริหารจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างานและโรงพยาบาลนครปฐม ได้มีการด าเนินงานดังกล่าว
ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและใช้ขั้นตอนการด าเนินงานและแบบฟอร์มต่างๆ           
ในการด าเนินงานของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 
2559 จากนั้นในปี 2560 ได้น าร่องในการส ารวจความสามารถในการท างาน โดยใช้รูปแบบ ขั้นตอน แนวทาง 
และแบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความสามารถในการท างานของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการด าเนินงานดังกล่าว โดยใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยก่อนกลับ             
เข้าท างาน เพ่ือน าผลการประเมินของผู้ป่วยมาวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยมี
ความพร้อมในการกลับเข้าท างานหรือไม่อย่างไร อีกทั้งน ามาใช้ประเมินพลังความสามารถในการท างานของ                    
ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ และบุคลากรในโรงพยาบาลเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการส่งเสริมฟ้ืนฟู
ความสามารถในการท างานของผู้ประกอบอาชีพต่อไปโดยโรงพยาบาลนครปฐมได้เริ่มใช้ เครื่องมือ                    
พลังความสามารถในกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

1) ในสถานประกอบการที่ตรวจสุขภาพประจ าปี และพนักงานมีปัญหาสุขภาพ 
2) บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนในโรงพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปี และมีโรคประจ าตัว 
3) ในคลินิกโรคจากการท างานใช้ร่วมกับการประเมินก่อนกลับเข้าท างาน เช่น พนักงานที่มีปัญหา

ด้านการยศาสตร์  
4.3.2 รูปแบบ ขั้นตอน แนวทาง และแบบฟอร์มท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

ใช้รูปแบบ ขั้นตอน แนวทาง และแบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความสามารถในการท างานของส านักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

4.3.3 ผลการด าเนินงาน 
1) กรณีด าเนินการในบุคลากรในโรงพยาบาล 

ได้มีการน าแบบประเมินพลังความสามารถในการท างานไปใช้กับบุคลากรของโรงพยาบาล       
ผู้ที่ตอบเป็นบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนในโรงพยาบาลที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และมีโรคประจ าตัว โดยผล
การประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 50.2 ปี อยู่ระหว่างอายุ 35-58 ปี อายุในการท างานเฉลี่ย 21 
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ปี ซึ่งอยู่ระหว่างช่อง 6-39 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 38 คน (ร้อยละ 84.4) รองลงมาเพศชาย จ านวน  
7 คน (ร้อยละ 15.6) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 21-23 
ตารางที่ 21 จ านวนและร้อยละของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนจ าแนกตามลักษณะการท างาน 

ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ 

ใช้ทั้งก าลังร่างกายและ ก าลังความคิด 33 73.3 
ใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก 7 15.6 
ใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก 5 11 

*หมายเหตุ : N = 45 
ตารางที่ 22 จ านวนและร้อยละบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนจ าแนกตามการเจ็บป่วย 
การเจ็บป่วย หรือโรค จ านวน ร้อยละ 
ไม่ป่วย 16 35.6 
ป่วย 29 64.4 

- เบาหวาน 2 4.4 
- ความดันโลหิตสูง 3 6.7 
- เส้นเลือดสมองตีบ 3 6.7 
- โรคหัวใจ 2 4.4 
- หอบหืด 1 2.2 
- SLE 1 2.2 
- อุบัติเหตุที่แขนหรือมือ 1 2.2 
- หมอนรองกระดูก 1 2.2 
- ความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกกล้ามเนื้อ 2 4.4 
- เบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 4.4 
- โรคเลือด 1 2.2 
- โรคกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ 2 4.4 
- โรคกระดูกกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุที่หลัง 2 4.4 
- ความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน 2 4.4 
- อ่ืนๆ 3 6.6 

รวม 45 100 
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ตารางที ่23 จ านวนและร้อยละในการประเมินพลังความสามารถในการท างานของบุคลากรจ าแนกรายข้อ 

ความสามารถในการท างาน 
คะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ต่ าสุด สูงสุด 
1. ความสามารถในการท างานปัจจุบัน 10 9 7 10 
2. ความสามารถในการท างานด้านร่างกายและจิตใจ 10 7.6 3.5 10 
3. การเจ็บป่วยวินิจฉัยโดยแพทย์และยังคงมีอาการ 7 5.2 2 7 
4. โรคหรือการบาดเจ็บขัดขวางการท างานระดับไหน 6 5.8 3 6 
5. ใน 1 ปีที่ผ่านมาต้องหยุดงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ 5 4.5 3 5 
6. ท่านคิดว่าอีก 2 ปียังท าหน้าที่ได้หรือไม่ 7 6.8 4 7 
7. ประเมินสุขภาพจิต ความสุข  ความกระตือรือร้น 
และความหวัง 

4 4.0 2 4 

คะแนนรวม 49 43.1 34 49 

2) กรณีด าเนินการในผู้ประกอบอาชีพหรือพนักงานในสถานประกอบการ  
ได้มีการน าแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน ไปใช้ในสถานประกอบการผลิต

พลาสติกโดยผู้ที่ตอบเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่ตรวจสุขภาพประจ าปีและพนักงานมีปัญหาสุขภาพ               
ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 46.9 ปี อยู่ระหว่างอายุ 41 -55 ปี อายุในการ
ท างานเฉลี่ย 13.5 ปี อยู่ระหว่าง 2 -21ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 17 คน (ร้อยละ 89.5) รองลงมา          
เพศชาย จ านวน 2 คน (ร้อยละ 10.5)  ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 24-26 
ตารางที ่24 จ านวนและร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการจ าแนกตามลักษณะการท างานของพนักงาน 

ลักษณะการท างาน จ านวน ร้อยละ 

ใช้ทั้งก าลังร่างกายและ ก าลังความคิด 18 94.7 
ใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก 1 5.3 

*หมายเหตุ : N = 19 
ตารางที ่25 จ านวนและร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการจ าแนกตามการเจ็บป่วย 

การเจ็บป่วยและโรค จ านวน ร้อยละ 

ไม่ป่วย 15 78.9 
เบาหวาน 1 5.3 
ความดันโลหิตสูง 1 5.3 
ความดันโลหิตสูงและโรคกระดูกกล้ามเนื้อ 2 10.5 

*หมายเหตุ : N = 19 
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ตารางที ่26 จ านวนและร้อยละการประเมินพลังความสามารถในการท างานของพนักงานในสถานประกอบการ
จ าแนกตามรายข้อ 

ความสามารถในการท างาน 
คะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ต่ าสุด สูงสุด 
1. ความสามารถในการท างานปัจจุบัน 10 9.3 8 10 
2. ความสามารถในการท างานด้านร่างกายและจิตใจ 10 7.2 5 8 
3. การเจ็บป่วยวินิจฉัยโดยแพทย์และยังคงมีอาการ 7 6.5 4 7 
4. โรคหรือการบาดเจ็บขัดขวางการท างานระดับไหน 6 5.5 4 6 
5. ใน 1 ปีที่ผ่านมาต้องหยุดงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพ 5 3.9 3 5 
6. ท่านคิดว่าอีก 2 ปียังท าหน้าที่ได้หรือไม่ 7 5.7 3 7 
7. ประเมินสุขภาพจิต ความสุข ความกระตือรือร้น 
และความหวัง 

4 3.2 2 4 

คะแนนรวม 49 41.4 34 45 

4.3.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1) แบบประเมินมีจ านวนมาก บางข้อต้องมีการคิดค านวณ พนักงานหรือบุคลากร ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ 
ฝ่ายบุคคลต้องช่วยอธิบายท าให้ล่าช้าในการเก็บข้อมูล 

2) แบบประเมินข้อที่ 2 ลักษณะงาน พนักงานไม่แน่ใจว่าลักษณะงานควรเป็นงานใช้ก าลังร่างกายเป็น
หลัก หรือใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก ส่วนใหญ่เลือกใช้ทั้งก าลังร่างกาย และก าลังความคิดเป็นหลัก ท าให้การ
ประเมินอาจไม่ถูกต้อง 

3) แบบประเมินข้อที่ 3 น่าจะมีเฉพาะโรคท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้เลือกอย่างเดียวเนื่องจาก
น ามาคิดคะแนนได ้

4) ผู้ท าแบบประเมินขาดความเข้าใจ และบางคนกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการท างาน ท าให้การ
ประเมินผลคลาดเคลื่อน 

 
4.4. กรณีตัวอย่างโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

4.4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินพลังความสามารถในการท างานของลูกจ้างใน                  

สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเพชร อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 7  
สถาบันบ าราศนราดูร อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแสดง
ให้เห็นถึง ความส าคัญของเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินผู้ที่ป่วยหรือบาดเจ็บก่อนกลับเข้าท างานเพ่ือ
วิเคราะห์ว่ายังมีปัญหาสุขภาพ ทั้งทางกายและทางจิตที่ต้องดูแล และมีความพร้อมในการกลับเข้าท างานเป็น
อย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการประเมินพลังความสามารถในการท างานของผู้ประกอบอาชีพที่มีอายุ
มากกว่า 45 ปี ระหว่างการให้บริการอาชีวอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพตามปัจจัย
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เสี่ยงจากการท างาน หรือการให้บริการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดโปรแกรมส่งเสริมพลังความสามารถในการ
ท างาน ท าให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท างานของบุคคลและกลุ่มที่มี             
ความเสี่ยงต่อความสามารถในการท างานลดลง เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมความสามารถในการท างานได้ทันท่วงที 
โดยเฉพาะในลูกจ้างที่ท างานในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น                    
จึงมีแรงงานสูงอายุตามโครงสร้างประชากร การประเมินพลังความสามารถในการท างานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น                 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างคนกับงาน  

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เล็งเห็นถึงความส าคัญของสภาพการ
ดังกล่าว และเชื่อว่า การประเมินพลังความสามารถในการท างานของผู้รับบริการจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ           
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงได้น าแบบประเมินมาทดลองใช้กับผู้รับบริการ 2 กลุ่ม คือ 1) เชิงรับ คือ กลุ่มที่
รับบริการทีค่ลินิกอาชีวเวชกรรม และ 2) เชิงรุก คือ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ  

4.4.2 รูปแบบ ขั้นตอน แนวทาง และแบบฟอร์มท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้น าแนวทางและแบบฟอร์ม การประเมินพลังความสามารถ             

ในการท างานของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมาใช้  โดยมีการก าหนดรายละเอียดของ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

1) การด าเนินการส าหรับคลินิกอาชีวเวชกรรม 
1.1) กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการที่มาประเมินก่อนกลับเข้าท างาน (return to work) ทุกราย 
1.2) แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรือพยาบาลอาชีวอนามัย ประเมิน พลังความสามารถในการท างาน          

โดยใช้แบบฟอร์มเดิม จ านวน 9 หน้า ในการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ คิดค่าคะแนนและแปลผล พร้อมทั้งให้
ค าแนะน า 

1.3) กรณีนัดประเมิน เช่น การประเมินสภาวะทางสุขภาพก่อนกลับเข้าท างานและประเมิน        
พลังความสามารถในการท างานต้องมีการประเมินซ้ า 

2) การด าเนินการส าหรับสถานประกอบการ 
2.1) กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปของสถานประกอบการที่ตรวจสุขภาพเชิง

รุกและวางแผนเข้าไปท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ทดลองในสถานประกอบการ จ านวน 1 แห่ง) 
2.2) พยาบาลอาชีวอนามัยประเมิน พลังความสามารถในการท างาน เมื่อแจ้งผลตรวจสุขภาพ 

โดยแบบประเมินที่ใช้จะปรับปรุง คือ ตัดส่วนที่คิดคะแนนออกเพ่ือลดจ านวนหน้าแบบสอบถาม (จาก 9 หน้า 
เหลือ 6 หน้า) และมีค าชี้แจงการตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งให้ลงนามยินยอม และตัดส่วนข้อเสนอแนะออก 
เนื่องจากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ภายหลังและจัดโปรแกรมเข้าไปสร้างเสริมพลังความสามารถตามกลุ่ม
ระดับ โดยจัดล าดับความส าคัญคือ กลุ่มระดับต่ า และกลุ่มระดับปานกลาง จะจัดโปรแกรมให้เป็นล าดับที่ 1 
และ 2 ก่อน ส่วนกลุ่มที่มีคะแนนระดับดี และดีมาก ส่งต่อข้อมูลและแนวทางการสร้างเสริมพลังความสามารถ
ในการท างานให้กับฝ่ายบุคคล เพ่ือให้การดูแลต่อเนื่อง 

2.3) จ านวนผู้รับการประเมิน ต้องมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนพนักงานอายุตั้งแต ่45 ปีขึ้นไป 
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4.4.3 ผลการด าเนินงาน 
1) กรณีด าเนินการในกลุ่มผู้มารับบริการในคลินิก  

ผู้รับบริการ คือ กลุ่มผู้มารับบริการในคลินิก โดยเป็นผู้ที่จะต้องประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับ
เข้าท างาน (return to work) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 จ านวน 6 ราย โดยแบ่งเป็น
เพศชาย 5 ราย เพศหญิง 1 ราย ซึ่งทั้ง 6 ราย ได้มีการประเมินพลังความสามารถในการท างาน รายละเอียด 
ดังตารางที ่27  
ตารางที่ 27 จ านวนและร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้มารับบริการในคลินิกจ าแนกตามอายุและเพศ 

ช่วงอาย ุ เพศชาย (คน) (ร้อยละ) เพศหญิง (ราย) (ร้อยละ) 
30-34 1 (16.7) 0 
35-39 2 (33.3) 0 
40-44               0 (0.0) 0 
45-49 2 (33.3) 1 (16.7) 
รวม 5 (83.3) 1 (16.7) 

 

ผู้เข้ารับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน อายุน้อยสุดคือ 32 ปี เพศชาย และอายุมาก
ที่สุดคือ 49 ปี เพศหญิง ปัจจุบันยังมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทั้ง 6 ราย เคยได้รับการประเมินและดูแล
ผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างานมาแล้ว จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 66.7) และไม่เคยรับการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อน
กลับเข้าท างาน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3) 
การประเมินพลังความสามารถในการท างานของผู้ป่วยจ านวน 6 ราย 

1) คะแนนความสามารถในการท างานปัจจุบัน  
คะแนนความสามารถในการท างานปัจจุบันเรียงล าดับจากคะแนนน้อยสุดไปหามากสุด พบว่า              

ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ให้คะแนนน้อยสุดคือ 3 คะแนน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7)          
ให้ 5 คะแนน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3)  ให้ 7 คะแนน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3) และให้คะแนนมากสุด              
8 คะแนน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ16.7) 

2) ความสามารถในการท างานที่สัมพันธ์กับลักษณะงาน 
2.1) ลักษณะงาน ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน มีลักษณะงานใช้ก าลัง

ร่างกายเป็นหลัก จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.3 และลักษณะงานใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 

2.2) ระดับความสามารถในการท างานปัจจุบันด้านร่างกาย ผู้รับการประเมินพลังความสามารถ             
ในการท างาน ให้คะแนนน้อยสุด 1 คะแนนคือ ไม่ดีเลย จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3) ให้คะแนน 3 ปานกลาง 
จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 50.0) และให้คะแนนสูงสุด 4 ค่อนข้างดี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) 

2.3) ระดับความสามารถในการท างานปัจจุบันด้านจิตใจ ผู้รับการประเมินพลังความสามารถ
ในการท างาน ให้คะแนนน้อยสุด 1 คะแนนคือ ไม่ดีเลย จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) ให้คะแนน 2 ไม่ค่อยดี 
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จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) ให้คะแนน 3 ปานกลาง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) ให้คะแนน 4 ค่อนข้างดี 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) และให้คะแนนสูงสุด 5 ดีมาก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3) 

3) จ านวนการเจ็บป่วยหรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และปัจจุบันยังคงมีอาการ 
ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน มีจ านวนการเจ็บป่วยหรือโรคที่ได้รับการ

วินิจฉัยจากแพทย์และปัจจุบันยังคงมีอาการน้อยที่สุด 1 โรค จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 66.7) มี 2 โรค จ านวน 1 ราย              
(ร้อยละ 16.7) และมีโรคมากที่สุด 4 โรค จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) 

รายละเอียดการเจ็บป่วย หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ดังนี้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 50.0) โรคกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3) โรคทางเดินหายใจ 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.67) โรคเก่ียวกับประสาทและรับความรู้สึก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.33) และโรค
ผิวหนัง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) 

4) ระดบัการขัดขวางการท างานในปัจจุบันของโรคหรือการบาดเจ็บ 
ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ประเมินว่า ไม่สามารถท างานได้อีกต่อไป 

จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) ท างานได้เฉพาะชั่วคราว ไม่สามารถท างานประจ าได้ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 
16.7) บ่อยครั้งที่ต้องลดงานลงหรือเปลี่ยนวิธีการท างาน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) บางครั้งต้องลดงานลง
หรือเปลี่ยนวิธีการท างาน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3) และความสามารถในการท างานที่ดีที่สุด ได้แก่ 
สามารถท างานได ้แต่มีอาการผิดปกติของร่างกายหรือเจ็บป่วยเป็นครั้งคราว จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.67)  

5) จ านวนวันที่ต้องหยุดงานรวมทั้งหมดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ 
หรือ ต้องไปโรงพยาบาลผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน หยุดงาน 10-24 วัน จ านวน 3 ราย                
(ร้อยละ 50.0) หยุดงาน 25-99 วัน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.67) และหยุดงานสูงสุด 100-365 วัน จ านวน 2 ราย 
(ร้อยละ 33.3) 

6) การคาดการณ์ความสามารถท างานในหน้าที่ปัจจุบันในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วยภาวะสุขภาพ
ปัจจุบันผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ประเมินว่า ท างานในหน้าที่ปัจจุบันไม่ได้แน่นอน 
จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.67) ไม่แน่ใจ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.33) และค่อนข้างแน่นอน จ านวน 3 ราย 
(ร้อยละ 50) 

7) การประเมินด้านสุขภาพจิต 
7.1) ความสุขหรือสนุกกับกิจกรรมในแต่ละวันในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้รับการประเมิน              

พลังความสามารถในการท างาน ผลการประเมิน พบว่า คะแนนสูงสุด 4 คะแนน บ่อย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 50.0) 
ค่อนข้างบ่อย 3 คะแนน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.7) และบางครั้ง 2 คะแนน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3) 

7.2) ความกระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน ผู้รับการประเมินพลังความสามารถใน
การท างาน ประเมินคะแนนสูงสุด 4 คะแนน เป็นประจ าสม่ าเสมอ จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.33) ค่อนข้างบ่อย          
3 คะแนน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.33) และบางครั้ง 2 คะแนน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.33) 
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7.3) ปัจจุบันคิดว่าอนาคตยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ผู้รับการประเมินพลังความสามารถใน
การท างาน ประเมินคะแนนสูงสุด 4 คะแนน เป็นประจ าต่อเนื่อง จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 66.67) ค่อนข้างบ่อย           
3 คะแนน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.67) และบางครั้ง 2 คะแนน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 16.67) 
สรุปผลการประเมินพลังความสามารถในการท างานกลุ่มประเมินสภาวะทางสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน  
ในคลินิกอาชีวเวชกรรม 

ความสามารถในการท างานของผู้มารับการประเมินก่อนกลับเข้าท างาน (RTW) ที่คลินิกอาชีวเวชกรรม 
จ านวน 6 ราย พบว่า พลังความสามารถในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนน 28-36 จ านวน 4 ราย 
(ร้อยละ 66.7) และระดับต่ าค่าคะแนน 2-27 จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 33.3) ซึ่งภายหลังการประเมิน แพทย์อาชีว-
เวชศาสตร์ได้แจ้งผลการประเมิน และให้ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับอาการและการเจ็บป่วย เพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพ และมีการนัดกลับมา ประเมินสภาวะทางสุขภาพก่อนกลับเข้าท างานซ้ าทุกราย ซึ่งจะต้องท าการ
ติดตามประเมินพลังความสามารถในการท างานซ้ า ดังตารางที่ 28 
ตารางที่ 28 จ านวนและร้อยละของพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามระดับผลการประเมิน 
ความสามารถในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ า  4 66.7 
ปานกลาง  2  33.3 
ดี 0 0.0 
ดีมาก  0 0.0 
รวม 6 100.0 

2) กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ 
ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก จ านวน 222 ราย อายุ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 81 ราย (ร้อยละ 36.5) 

ตอบแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน จ านวน 54 ราย (ร้อยละ 66.7) เพศชาย จ านวน 29 ราย 
(ร้อยละ 53.7) เพศหญิง จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 46.3) ซึ่งเมื่อแยกตามอายุของผู้รับการประเมินพลังความสามารถ            
ในการท างาน อายุน้อยสุดคือ 45 ปี จ านวน 4 ราย (ร้อยละ7.4) เป็นเพศชาย จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 5.6)  
เพศหญิง จ านวน 1 ราย (ร้อยละ1.8)  และอายุมากที่สุดคือ 66 ปี จ านวน 1 ราย เป็นเพศหญิง (ร้อยละ1.8) 
รายละเอียดดังตารางที่ 29 
ตารางที่ 29 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินฯ จ าแนกตามอายุและเพศ 
ช่วงอายุ เพศชาย (คน) (ร้อยละ) เพศหญิง (ราย) (ร้อยละ) รวม(คน) (ร้อยละ) 
45-49 8 (14.8) 11 (20.7) 14 (25.9) 
50-54 7 (12.9) 9 (16.7) 16 (29.6) 
55-59 9 (16.7) 3 (5.6) 12 (22.2) 
60-64 5 (9.6) 1 (1.5) 6 (11.1) 
65-69 0 (0.0) 1 (1.8) 1 (1.8) 
รวม 29 (53.7) 25 (46.3) 54 (100.0) 
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ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ส่วนใหญ่มีต าแหน่งหรือหน้าที่การท างาน ดังนี้               
1) เป็นพนักงานขายตั๋ว จ านวนมากที่สุด จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 42.6) เป็นเพศหญิงทั้งหมด 2) เป็นพนักงานขับรถ 
จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 38.9) เป็นเพศชายทั้งหมด 3) นายท่า หรือผู้จัดการสาขา จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 18.5) 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 14.8) และเพศหญิง จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 3.7) รายละเอียด              
ดังตารางที ่30 
ตารางที่ 30 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินฯ จ าแนกตามต าแหน่งหรือหน้าที่การท างาน 
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ 
การท างาน 

เพศชาย (ราย) (ร้อยละ) เพศหญิง (ราย) (ร้อยละ) รวม(ราย) (ร้อยละ) 

นายท่า หรือผู้จัดการสาขา 8 (14.8) 2 (3.7) 10 (18.5) 
พนักงานขายตั๋ว 0 (0.0) 23 (42.6) 23 (42.6) 
พนักงานขับรถ 21(38.9) 0 (0.0) 21 (38.9) 
รวม 29 (53.7) 25 (46.3) 54 (100.0) 

ผู้รับการประเมิน พลังความสามารถในการท างาน ส่วนใหญ่ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  
จ านวน 37 ราย (ร้อยละ 68.5) เป็นเพศชาย จ านวน 20 ราย (ร้อยละ37.0) เพศหญิง จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 
31.5) และมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จ านวน 17 ราย (ร้อยละ 31.5) เป็นเพศชาย จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 
16.7) เพศหญิง จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 14.8) ทุกรายที่มีอาการยังไม่เคยประเมินสภาวะทางสุขภาพก่อนกลับ
เข้าท างาน (ร้อยละ100.0) รายละเอียดดังตารางที่ 31  
ตารางที่ 31 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินฯ จ าแนกตามอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

อาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย 

เพศชาย (คน)(ร้อยละ) เพศหญิง (ราย) (ร้อยละ) รวม(คน) (ร้อยละ) 

มีอาการ 9 (16.7)  8 (14.8) 17 (31.5) 
ไม่มีอาการ 20 (37.0) 17 (31.5) 37 (68.5) 
รวม 29(53.7) 25 (46.3) 54 (100.0) 

ผลการประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
1) คะแนนความสามารถในการท างานปัจจุบัน  

คะแนนความสามารถในการท างานปัจจุบันเรียงล าดับจากคะแนนน้อยสุดไปหามากสุด พบว่า              
ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ให้คะแนนน้อยสุดคือ 6 คะแนน จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.8)            
ให้ 7 คะแนน จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 3.7) ให้ 8 คะแนน จ านวน 10 ราย (ร้อยละ 18.5) ให้ 9 คะแนน จ านวน 
18 ราย (ร้อยละ 33.3) และให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 42.6) 

2) ความสามารถในการท างานที่สัมพันธ์กับลักษณะงาน 
2.1) ลักษณะงาน ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน มีลักษณะงานใช้ก าลังความคิด

เป็นหลัก จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 42.6) และลักษณะงานใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด จ านวน 31 ราย 
(ร้อยละ 57.4) 
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2.2) ระดับความสามารถในการท างานปัจจุบันด้านร่างกาย ผู้รับการประเมินพลังความสามารถใน
การท างาน ให้คะแนนน้อยสุด 2 คะแนน คือ ไม่ค่อยดี จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.9) ให้คะแนน 3 ปานกลาง 
จ านวน 9 ราย (ร้อยละ 16.7) ให้คะแนน 4 ค่อนข้างดี จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 46.3) และให้คะแนนสูงสุด                              
5 ดีมาก จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 35.2) 

2.3) ระดับความสามารถในการท างานปัจจุบันด้านจิตใจ ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการ
ท างาน ให้คะแนนน้อยที่สุดคือ 3 คะแนน ปานกลาง จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 11.1) ให้คะแนน 4 ค่อนข้างดี 
จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 35.2) และให้คะแนนสูงสุด 5 ดีมาก จ านวน 29 ราย (ร้อยละ 53.7) 

3) จ านวนการเจ็บป่วย หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และปัจจุบันยังคงมีอาการ 
ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน จ านวน 28 ราย (ร้อยละ 53.7) ไม่มีการเจ็บป่วย

หรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัย และจ านวน 36 ราย (ร้อยละ 66.7) มีการเจ็บป่วยหรือโรคที่ได้รับการวินิจฉัย โดยมีน้อย
ที่สุด 1 โรค จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 36.1) และผู้ที่มีอาการของโรค 2 โรค และ 3 โรค จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 
11.1) ผู้ที่มีอาการของโรค 4 โรค และมากที่สุด 5 โรค จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 5.6) รายละเอียดการเจ็บป่วย
หรือโรคท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ดังนี้  โรคกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 30.6) 
โรคหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 20 ราย (ร้อยละ 55.6) โรคทางเดินหายใจ จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 13.9) ความ
ผิดปกติทางจิต จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 5.6) โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและรับความรู้สึก จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 
5.6) โรคเกี่ยวกับการย่อยอาหาร จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 2.8) โรคทางเดินปัสสาวะและสืบพันธุ์ จ านวน 3 ราย          
(ร้อยละ 8.3) โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสซึม จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 52.8) โรคเลือด จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 
5.6) และโรคหรือภาวะผิดปกติอ่ืนๆ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 2.8) 

4) ระดับการขัดขวางการท างานในปัจจุบันของโรคหรือการบาดเจ็บ 
 ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ประเมินว่า ระดับการขัดขวางการท างานในปัจจุบัน

ของโรคหรือการบาดเจ็บระดับสูงสุด คือ บางครั้งต้องลดงานลง หรือเปลี่ยนวิธีการท างาน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 5.6) 
รองลงมาสามารถท างานได้แต่มีอาการผิดปกติของร่างกาย หรือเจ็บป่วยเป็นครั้งคราว จ านวน 13 ราย (ร้อยละ 24.1) 
และความสามารถในการท างานที่ดีที่สุด ได้แก่ ท างานได้ตามปกติ จ านวน 38 ราย (ร้อยละ 70.37) 

5) จ านวนวันที่ต้องหยุดงานรวมทั้งหมดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือต้อง
ไปโรงพยาบาล 

ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการท างาน ไม่ได้หยุดงานเลย มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 42 ราย 
(ร้อยละ 77.8) หยุดงานน้อยกว่า 9 วัน จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 11.1) หยุดงาน 10-24วัน จ านวน 3 ราย            
(ร้อยละ 5.6) และหยุดงานสูงสุด 25-99 วัน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 5.6) 

6) การคาดการความสามารถท างานในหน้าที่ปัจจุบันในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วยภาวะสุขภาพปัจจุบัน 
ผู้รับการประเมิน พลังความสามารถในการท างาน ประเมินว่า สามารถท างานในหน้าที่ปัจจุบัน 

ค่อนข้างแน่นอน จ านวน 43 ราย (ร้อยละ 79.6)และไม่แน่ใจ จ านวน 11 ราย (ร้อยละ 20.4)  
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7) การประเมินด้านสุขภาพจิต 
7.1) ความสุขหรือสนุกกับกิจกรรมในแต่ละวันในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ผู้รับการประเมินพลัง

ความสามารถในการท างาน ประเมินคะแนนสูงสุด 4 คะแนน บ่อย จ านวน 23 ราย (ร้อยละ 42.6) ค่อนข้าง
บ่อย 3 คะแนน จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 44.4) และบางครั้ง 2 คะแนน จ านวน 7 ราย (ร้อยละ 12.9) 

7.2) ความกระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบันผู้รับการประเมินพลังความสามารถใน
การท างาน ประเมินคะแนนสูงสุด 4 คะแนน เป็นประจ าสม่ าเสมอ จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 44.4) ค่อนข้าง
บ่อย 3 คะแนน จ านวน 25 ราย (ร้อยละ 46.3) และบางครั้ง 2 คะแนน จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 9.3) 

7.3) ปัจจุบันคิดว่าอนาคตยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ผู้รับการประเมินพลังความสามารถในการ
ท างาน ประเมินคะแนนสูงสุด 4 คะแนน เป็นประจ าต่อเนื่อง จ านวน 32 ราย (ร้อยละ 59.3) ค่อนข้างบ่อย 3 คะแนน 
จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 35.2)  และบางครั้ง 2 คะแนน จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 5.6) 
สรุปผลการประเมินพลังความสามารถในการท างาน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 

ความสามารถในการท างานของพนักงานอายุ 45 ปีขึ้นไป ในสถานประกอบการที่ตรวจสุขภาพเชิงรุก 
จ านวน 54 ราย พบว่า การประเมินพลังความสามารถในการท างาน อยู่ในระดับดีมาก คะแนน 44-49 จ านวน 
28 ราย (ร้อยละ 51.8) ระดับดี คะแนน 37-43 จ านวน 19 ราย (ร้อยละ 35.2) ระดับปานกลาง ค่าคะแนน 
28-36 จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1 และระดับต่ า ค่าคะแนน 2-27 จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.9)                
ดังตารางที่ 32 
ตารางที่ 32 จ านวนและร้อยละพลังความสามารถในการท างานของพนักงานในสถานประกอบการจ าแนกตาม
ระดับผลการประเมิน 
ความสามารถในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ า (poor) 1 1.9 
ปานกลาง (medium) 6 11.1 
ดี (good) 19 35.2 
ดีมาก (very good) 28 51.8 
รวม 54 100.0 

เนื่องจากเวลาที่ท าแบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน กับพนักงานในสถานประกอบการ             
มีเวลาจ ากัด จึงยังไม่ได้คิดค่าคะแนนในทันทีหลังท าแบบประเมิน ซึ่งพยาบาลอาชีวอนามัยน าแบบประเมิน       
มาคิดค่าคะแนน วิเคราะห์และจัดกลุ่มระดับความสามารถในการท างาน โดยกลุ่มที่มีระดับพลังความสามารถ
ในการท างานปานกลางและต่ า จะได้รับการขึ้นทะเบียน เพ่ือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดโปรแกรมเพ่ิมพลัง
ความสามารถในการท างาน และประเมินพลังความสามารถในการท างานซ้ าและติดตามประเมินผล 

4.4.4 แนวทางการดูแลเพื่อคงไว้หรือเพิ่มพลังความสามารถในการท างาน 
1) กลุ่มท่ีมีความสามารถในการท างานระดับปานกลางและระดับต่ า 

- ทีมอาชีวเวชกรรมประเมินประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล คุณลักษณะงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ค้นหาปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อความสามารถในการท างาน โดยอาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือ
เจ็บป่วย สภาพแวดล้อมการท างาน ลักษณะงาน สิ่งคุกคาม ภาระงาน ซึ่งการหาข้อมูลเพ่ิมเติมอาจใช้หลายวิธี
หลายเครื่องมือ ใช้ทักษะและสัมพันธภาพ การเดินส ารวจ และอ่ืนๆ 

- ทีมอาชีวเวชกรรมและตัวแทนสถานประกอบการหารือร่วมกันในการวางแผนจัดโปรแกรม  
(1) ระดับบุคคล (ประเมินผู้ป่วยด้วยแบบประเมิน Fit for work ปรับปรุงสภาพร่างกาย

รายบุคคล) 
(2) ระดับองค์กร (ส่งเสริมสุขภาพ Health promotion ปรับสภาพแวดล้อมการท างาน 

พัฒนาทางจิตสังคม จัดตั้งเป็นนโยบาย เพ่ือสร้างการรับรู้และความตระหนัก) 
- จัดโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างาน 

โปรแกรมท่ีจัดอาจเป็นโปรแกรมเฉพาะรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ให้ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ เช่น กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 3อ. 2ส. งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การลดปัจจัยเสี่ยงในการ
ท างาน การสร้างสัมพันธภาพเพ่ือนร่วมงาน  

- ประเมินพลังความสามารถในการท างานซ้ าภายหลังได้รับการฟ้ืนฟู และมีการติดตามประเมินผล 
2) แนวทางการดูแลกลุ่มที่มีความสามารถในการท างานระดับดีและระดับดีมาก 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คงไว้ ซึ่งความสามารถในการท างาน ด าเนินการดังนี้ 
- พิจารณาปัจจัยส่วนบุคคล การด าเนินชีวิต ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมหรือคุกคามความสามารถใน

การท างาน 
- ให้ค าแนะน า เพ่ือให้คงความสามารถในการท างานไว้ หรือลดปัจจัยที่อาจท าให้พลังความสามารถใน

การท างานลดลง 
- สร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน 
- ประเมินพลังความสามารถในการท างาน อย่างน้อยปีละครั้ง  

4.4.5 จุดเด่น หรือปัจจัยสนับสนุนของโรงพยาบาลในการด าเนินงาน 
1) ตั้งให้เป็นตัวชี้วัดของผู้ปฏิบัติ 
2) เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้อบรมหาความรู้เพ่ิมจากหน่วยงานภายนอก 
3) หัวหน้ากลุ่มงานและเพ่ือนร่วมงานให้การสนับสนุน 

4.4.6 ปัญหา อุปสรรค และความต้องการสนับสนุนในการด าเนินงาน 
1) ข้อค าถามในแบบประเมินอ่านเข้าใจยาก ผู้รับการประเมินไม่สามารถตอบแบบสอบถาม                     

ได้เอง ต้องใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แทนการตอบแบบสอบถาม ท าให้เสียเวลาและเปลืองอัตราก าลัง บางครั้งใช้
เวลานานท าให้ผู้รับการประเมินเบื่อหน่าย 

2) ผู้ใช้แบบประเมินต้องศึกษาข้อค าถามให้เชี่ยวชาญ จึงจะสามารถน าไปใช้ประเมินได้อย่างถูกต้อง 
3) การคิดคะแนนค่อนข้างยุ่งยากในระยะแรกๆ  



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน                  หน้า 59 

4) ควรสนับสนุนโปรแกรมการเก็บข้อมูลแบบประเมินพลังความสามารถในการท างานเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณมาก 

5) ควรปรับแบบประเมินให้มีแค่ 1-2 แผ่น เพ่ือความประหยัด และผู้ถูกประเมินจะไม่รู้สึกว่า           
ถูกซักถามมากเกินไป 

6) มีคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ิมพลังความสามารถในแต่ละระดับอย่าง
ละเอียด เพ่ือช่วยให้สะดวกกับผู้ปฏิบัติที่ขาดทักษะ และประสบการณ ์
 
4.5 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

4.5.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 602 เตียง จากแผน

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลที่ให้ความส าคัญต่อสุขภาพของผู้ป่วยและบุคลากรเจ้าหน้าที่               
การประเมินพลังความสามารถในการท างาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่จะท าให้พบปัญหาสุขภาพร่างกาย และจิตใจ
ของเจ้าหน้าที่ เพ่ือน ามาส่งเสริมสุขภาพ ปรับสภาพแวดล้อมการท างานให้ปลอดภัยตลอดจนน ามาใช้พัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขต่อไป 

4.5.2 รูปแบบ ขั้นตอน แนวทาง และแบบฟอร์มท่ีใช้ในการด าเนินงาน   
โรงพยาบาลด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบฟอร์ม (ตามรูปแบบต้นฉบับ) ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อมูลหรือรูปแบบใดๆ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1) ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงกับหัวหน้างานของกลุ่มงานที่จะท าการส ารวจ เพ่ือให้ผู้ประเมินเกิด

ความเข้าใจในแบบฟอร์มตลอดจนค าถามต่างๆ และน ามาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุด ดังภาพที่ 6 

        
ภาพที่ 6 กิจกรรมประชุมชี้แจงให้กับหัวหน้างานของกลุ่มงานต่างๆ 

2) ขณะลงส ารวจตามแผนกต่างๆ ทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวอนามัย อธิบายกับเจ้าหน้าที่ทุกคนอีก
ครั้งถึงความหมายและรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ผู้ประเมินเกิดความเข้าใจในแบบฟอร์ม ตลอดจนค าถามต่างๆ 
และน ามาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุดอีกครั้ง 

กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์  
นักโภชนศาสตร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน และบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ จ านวน 429 คน ประกอบด้วย             
กลุ่มงานศัลยกรรมทั่วไป จ านวน 38 คน กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ จ านวน 16 คน กลุ่มงานผู้ป่วยเด็ก 
จ านวน 28 คนกลุ่มงานห้องพิเศษ จ านวน 9 คน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จ านวน 29 คน กลุ่มงานสุขศึกษา 
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จ านวน 11 คน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จ านวน 28 คน กลุ่มงานห้องปฏิบัติการ จ านวน 38 คน กลุ่มงานอายุรกรรม- 
ทางเดินอาหาร จ านวน 13 คนห้องผ่าตัด จ านวน 50 คนงานวิสัญญี จ านวน 29 คน กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
จ านวน 27 คน หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและศัลยกรรม จ านวน 44 คน หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ 4 และ 5 จ านวน 
54 คน และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จ านวน 15 คน 

3) ทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวอนามัย ท าการสรุปคะแนนความสามารถในการท างาน โดยมี
ขั้นตอน หรือกระบวนการตามแบบของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลการส ารวจ
จะได้ระดับพลังความสามารถในการท างานแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับดี และระดับ
ดีมาก  

4) วิเคราะห์ ประเมินผลและเชื่อมโยงข้อมูล (การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่าคะแนน
ความสามารถในการท างาน ได้แก่ อายุ เพศ ลักษณะงาน ภาวะสุขภาพ)  

5) น าข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผน จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละปีหรือปีถัดไปได้ 
4.5.3 ผลการด าเนินงาน   

จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย พยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ นักโภชนศาสตร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานและ
บุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ จ านวน 429 คน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 83.9) อายุน้อยกว่า  
35 ปี (ร้อยละ 42.4) มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จ านวน 84 คน ระดับคะแนนความสามารถในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน 217 คน (ร้อยละ 50.6) รองลงมาเป็นระดับดีมาก จ านวน         
156 คน (ร้อยละ 36.4) ดังตารางที่ 33 
ตารางที่ 33 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมิน 

ปัจจัยด้านบุคคล จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 69 16.1 

   หญิง 360 83.9 

มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
     มีอาการ 84 19.6 

   ไม่มีอาการ 345 80.4 

อายุ 
     น้อยกว่า 35 ปี 182 42.4 

   35 - 44 ปี 123 28.7 

   45 - 54 ปี 88 20.5 

   มากกว่า 55 ปี 36   8.3 
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ผลการประเมินพลังความสามารถในการท างาน (Work ability index) ในกลุ่มกลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ านวน 429 คน พบว่า  ระดับความสามารถในการท างานของ           
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีความสามารถในการท างานอยู่ในระดับดี จ านวน 217 คน          
(ร้อยละ 50.6) รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 156 คน (ร้อยละ 36.4) ระดับปานกลาง จ านวน 52 คน
(ร้อยละ12.1) ระดับต่ า จ านวน 4 คน (ร้อยละ0.9) ดังตารางที ่34 
ตารางที ่34 การประเมินพลังความสามารถในการท างานของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล 

คะแนนรวม ระดับความสามารถในการท างาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
2 – 27 ต่ า 4 0.93 
28 - 36 ปานกลาง 52 12.12 
37 - 43 ดี 217 50.58 
44 - 49 ดีมาก 156 36.36 

จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มีลักษณะการใช้ร่างกาย
และความคิด จ านวน 193 คน (ร้อยละ 44.99) รองลงมาเป็นการใช้ความคิด จ านวน 138 คน (ร้อยละ 32.17) 
และเป็นด้านการใช้ร่างกายจ านวน 98 คน (ร้อยละ 22.84) ดังตารางที่ 35 
ตารางที่ 35 จ านวน และร้อยละของเจ้าหน้าที่จ าแนกตามลักษณะงาน 
ลักษณะงาน จ านวน  (ราย) ร้อยละ 
ร่างกาย 98 22.84 
ความคิด 138 32.17 
รา่งกายร่วมกับความคิด 139 44.99 
รวม 429 100.00 

จากข้อมูลการส ารวจ พบว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบมากที่สุดของกลุ่มตัวอย่างบุคลากร
ของโรงพยาบาล รองลงมาเป็น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ กลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ที่มีโรคหรือภาวะผิดปกติต่างๆ อาจท าให้คะแนนพลังความสามารถในการท างานลดลง โดยพบว่า                          
15 อันดับกลุ่มโรคท่ีพบมากในกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล รายละเอียดดังตารางที่ 36 
ตารางที ่36 โรค หรือภาวะผิดปกติตามแพทย์วินิจฉัยของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล 

อันดับ โรค หรือภาวะผิดปกติ 
แพทย์
วินิจฉัย 

โภชน-
ศาสตร์ 

ศัลยกรรม
ชาย 2 

วิสัญญี 
ห้อง
ผ่าตัด 

ส่องตรวจ
ทางเดินอาหาร 

1 ความดันโลหิตสูง 28 3 0 0 6 3 
2 กระดูกและกล้ามเนื้อ

บริเวณอ่ืนๆ 
16 3 0 2 1 0 

3 ขาหรือเท้า 14 4 0 0 0 2 
4 โรคทางเดินหายใจ 14 2 1 1 1 2 
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ตารางที ่36 โรค หรือภาวะผิดปกติตามแพทย์วินิจฉัยของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล (ต่อ) 

อันดับ โรค หรือภาวะผิดปกติ 
แพทย์
วินิจฉัย 

โภชน-
ศาสตร์ 

ศัลยกรรม
ชาย 2 

วิสัญญี 
ห้อง
ผ่าตัด 

ส่องตรวจ
ทางเดินอาหาร 

5 หลังส่วนล่าง ปวดซ้ าซาก 13 3 0 0 0 2 
6 หลัง 12 3 1 0 1 1 
7 ปัญหาการได้ยิน 11 0 0 1 2 1 
8 ผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ 11 0 1 1 1 0 
9 เนื้องอกไม่ร้ายแรง 11 0 3 1 2 0 
10 ซีด 11 0 1 1 1 0 
11 กระดูกและกล้ามเนื้อ 

บริเวณมือเท้าปวดซ้ าซาก 
10 3 1 0 0 0 

12 เบาหวาน 10 1 0 0 1 1 
13 แขนหรือมือ 9 3 0 0 1 0 
14 ปวดร้าวจากหลังลงขา 9 2 0 0 1 1 
15 หอบหืด 9 0 0 2 3 0 

จากการประเมินคะแนนพลังความสามารถในการท างาน ข้อ 1 ซึ่งให้บุคลากรประเมินพลัง
ความสามารถในการท างานของตนเอง พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ประเมินความสามารถของตนเองอยู่ในระดับ 8 
จ านวน 156 คน (ร้อยละ 36.36) รองลงมาเป็น ระดับ 9 จ านวน 103 คน (ร้อยละ 24.01) ดังตารางที่ 37 
ตารางที ่37 การประเมินพลังความสามารถในการท างาน (ข้อ 1 ) ของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาล 

พลังความสามารถ 
ในการท างาน 

จ านวน ร้อยละ 

1 0 0.00 
2 0 0.00 
3 0 0.00 
4 1 0.23 
5 16 3.73 
6 14 3.26 
7 67 15.62 
8 156 36.36 
9 103 24.01 
10 72 16.78 
รวม 429 100.00 
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 จากข้อมูลนี้ พบว่ามีบุคลากรส่วนหนึ่งประเมินคะแนนตนเองอยู่ในระดับ 7 จ านวน 67 คน              
และน้อยกว่าระดับ 7 คะแนนจนถึงระดับ 4 คะแนน รวมทั้งสิ้น จ านวน 32 คน ซึ่งย่อมท าให้คะแนนรวมพลัง
ความสามารถในการท างานคะแนนรวมลดลง ทางทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวอนามัยจึงท าการศึกษา
รายละเอียดเชิงลึกพบว่า บุคลากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ซึ่งอาจ เกิดจากประสบการณ์ในการ
ท างานต่างๆ หรืออายุการท างานที่น้อยจึงท าให้ประเมินตนเองโดยไม่ได้ให้คะแนนสูงมาก ดังตารางที่ 38 
ตารางที ่38 จ านวนและร้อยละช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของโรงพยาบาลที่ประเมินพลังความสามารถ
ในการท างานน้อยกว่า 7 คะแนน 

 
             เมื่อพิจารณาข้อมูลในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรและช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 45-54 ปี                         
มีคะแนนพลังความสามารถในการท างานต่ า พบว่า เป็นกลุ่มที่เจ็บป่วยหรือมีโรคประจ าตัว และประเมินพลัง
ความสามารถในการท างานของตนเอง ในข้อ 1 อยูใ่นระดับน้อยกว่า 7 คะแนน ดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 ร้อยละของระดับพลังความสามารถในการท างานจ าแนกตามช่วงอายุ 

4.5.4 วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ต่อคะแนนพลังความสามารถในการท างาน 
1) ปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากส ารวจข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรพบว่าผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นจะมีพลังความสามารถ 
ในการท างานต่ ากว่าผู้ชายสอดคล้องกับงานวิจัยและการศึกษาที่ผ่านมา ดังภาพที่ 8 

อายุผู้ที่มีความสามารถในการท างานคะแนนน้อยกว่า 7 คะแนน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

อายุน้อยกว่า 30 ปี 16 3.73 
30-45 ปี 9 2.10 
อายุมากว่า 45 ปี 7 1.63 
รวม 32 7.46 
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ภาพที่ 8 ระดับคะแนนพลังความสามารถในการท างานแยกตามเพศของกลุ่มอายุ 50-54 ปี และ 55-60 ปี 

2) ปัจจัยด้านการท างาน 
จากส ารวจข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างบุคลากรตามลักษณะงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคลากรที่ใช้

ก าลังกายเป็นหลัก เช่น พนักงานเปล เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยระดับพลังความสามารถในการท างานสูงที่สุดคือ 
43.1 แต่เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า เมื่ออายุมากขึ้นจะท าให้ระดับพลังความสามารถในการท างานลดลง  
สอดคล้องกับงานวิจัยและการศึกษาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พบว่า นักวิชาการสาธารณสุขซึ่งใช้ก าลัง ด้านความคิด
แต่เมื่ออายุมากขึ้นพลังความสามารถในการท างานยิ่งลดลง เนื่องจากภาระงานหรือความรับผิดชอบที่มากขึ้น 
ส่วนเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือนักโภชนศาสตร์ พบว่า เมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการท างานเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากมีการบริหารจัดการคนที่ดี มีการแบ่งหน้าที่การท างานที่เหมาะสม หมุนเวียนการท างานท าให้การ
ท างานไม่หนักจนเกินไปตลอดจนเมื่อเจ็บป่วย หรือมีอาการปวดหลังก็จะได้รับการปรับงานให้เหมาะสมกับ
ภาวะสุขภาพ (โครงการแก้ไขปัญหาการยศาสตร์ของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) จึงท าให้งานที่ใช้ก าลังกายเมื่อ
อายุมากขึ้นก็ยังมีพลังความสามารถในการท างานที่มากข้ึน ดังรูปที่ 9-11 

 
ภาพที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับพลังความสามารถในการท างาน 
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ภาพที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของพลังความสามารถในการท างานกับต าแหน่งงานและช่วงอายุ 

 
ภาพที่ 11 ระดับคะแนนพลังความสามารถในการท างานกับลักษณะงาน 

เมื่อวิเคราะห์ระดับพลังความสามารถในการท างานกับลักษณะงาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพและ 
นักกายภาพบ าบัดมีระดับพลังความสามารถในการท างานทั้ง 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับต่ าจนมากถึงดีมากซึ่งเกิดจาก
ภาระงานแต่ละแผนกและมีปัญหาด้านสุขภาพ ดังตารางที่ 39 
ตารางที่ 39 ระดับพลังความสามารถในการท างานที่น้อยกว่า 7 คะแนน จ าแนกตามต าแหน่งงาน การเจ็บป่วย
และช่วงอายุ 

อายุ ต าแหน่ง หน่วยงาน เจ็บป่วย Return  
to work 

Work 
ability 

46 นักกายภาพบ าบัด กลุ่มเวชกรรมฟ้ืนฟู โลหิตจาง 
โรคกระดูกหลังส่วนล่าง 

เคย 5 

45 พยาบาลวิชาชีพ PICU มะเร็ง เคย 6 
52 พยาบาลวิชาชีพ PICU โรคทางเดินหายใจ เคย 7 
45 พยาบาลวิชาชีพ PICU โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

ปัญหาการได้ยิน 
เคย 6 
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จากการด าเนินงานส ารวจระดับพลังความสามารถในการท างานของตัวอย่างบุคลากรนี้        
ทางกลุ่มงานน าไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับผลตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 และข้อมูลการส ารวจ
สภาพแวดล้อมการท างาน (RAH) พัฒนาเป็นรูปแบบงานวิจัย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการตีพิมพ์              
จึงสามารถเปิดเผยผลการวิเคราะห์ในล าดับต่อไป 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ทีมแพทย์และผู้ได้รับการประเมินท าการหารือร่วมกันในการเพ่ิม
ความสามารถในการท างานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เช่น การจัดโปรแกรมที่เหมาะสม การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างาน โดยมีการติดตามประเมินผลและส ารวจ             
พลังความสามารถในการท างาน (WAI) ซ้ าโดยกลุ่มงานที่มีคะแนนความสามารถในการท างานระดับดีหรือดีมาก 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมจะส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ดีอยู่นี้ให้ยังคงอยู่ในระดับนี้ต่อไป 

4.5.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ เข้าใจปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตใจของ

ตนเอง สามารถน าไปปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้าใจ เกิดความมั่นใจในการท างาน 
รู้จักดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจและสามารถดูแลตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม 

2) สามารถน าข้อมูลไปวางแผนในการด าเนินการเฝ้าระวังสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ได้
อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประเมินสถานการณ์ระดับความสามารถในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกในภาพรวมของโรงพยาบาลได้ โดยเข้าถึงความต้องการของเจ้าหน้าที่ท่ีแท้จริง 

3) น าข้อมูลการส ารวจมาเป็นข้อมูลในการดูแลด้านสุขภาพ ปรับสภาพการท างานที่เหมาะสมกับ
แผนกได้ ตลอดจนองค์กรหรือแต่ละแผนกสามารถน าข้อมูลนี้ไปประยุกต์ ใช้วางแผนด าเนินการเฝ้าระวังในปัจจัย
ต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดระดับพลังความสามารถในการท างานลดลงได้  

4.5.6 จุดเด่นหรือปัจจัยสนับสนุนของโรงพยาบาลในการด าเนินงาน 
หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมืออย่างดีท าให้สามารถชี้แจงข้อมูล ตลอดจนอธิบายแบบส ารวจอย่าง

ละเอียดแก่ผู้ประเมินได้ครบถ้วน จึงท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
4.5.7 ปัญหาหรืออุปสรรค และความต้องการสนับสนุนในการด าเนินงาน 

1) การส ารวจต้องใช้เวลานานในการตอบค าถาม หรือการประเมินตนเองของบุคลากร 
2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ต้องใช้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

ตลอดจนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมการท างานให้ปลอดภัย จึงพบอุปสรรคในการแก้ไข เพ่ือพัฒนา
ภาวะสภาพแวดล้อมการท างาน  
สรุปผลการด าเนินงานประเมินพลังความสามารถในการท างาน 

โรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการและน าแบบประเมินไปใช้ จ านวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลระยอง 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลเจ้าพระยา-
ยมราช โดยมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคลากรในโรงพยาบาล (Health Care Workers 
:HCWs) 2) พนักงานในสถานประกอบการ 3) ผู้ประกอบอาชีพที่ป่วยหรือบาดเจ็บ มีผู้เข้าร่วมประเมินจ านวน 
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1,318 คน โดยเป็นกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล จ านวน 1,136 คน (ร้อยละ85.81) และกลุ่มพนักงานใน          
สถานประกอบการ จ านวน 182 คน (ร้อยละ 13.51) ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล             
มีผลการประเมินระดับดีมาก  จ านวน 281 ราย (ร้อยละ 24.74)  ระดับดี จ านวน 656 ราย (ร้อยละ 57.75%) 
ระดับปานกลาง จ านวน  197 ราย  (ร้อยละ17.34) และระดับต่ า จ านวน 2 ราย (ร้อยละ0.18) และกลุ่มพนักงาน           
ในสถานประกอบการ พบว่า ระดับดีมาก จ านวน 92 ราย (ร้อยละ50.55%) ระดับดี จ านวน 66 ราย (ร้อยละ
36.26) ระดับปานกลาง จ านวน 20 ราย (ร้อยละ10.99) และระดับต่ า จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 2.20)           
ซึ่งระหว่างการประเมิน พบว่า มีผู้ป่วยบาดเจ็บขณะศึกษา โดยเป็นกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล จ านวน 5 ราย 
(ร้อยละ 0.44) กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการ จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 2.19) และกลุ่มบุคลากรใน
โรงพยาบาลที่มีโรคประจ าตัว  จ านวน 129 ราย (ร้อยละ 11.36) กลุ่มพนักงานในสถานประกอบการที่มีโรค
ประจ าตัว จ านวน 46 ราย (ร้อยละ 25.27) ผู้ที่มีผลการประเมินในระดับต่ า-ปานกลาง จะได้รับค าแนะน าหรือ
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังความสามารถในการท างานจากทีมอาชีวอนามัย เช่น การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพต่างๆ การติดตาม ประเมินสุขภาพ การพัฒนาและปรับปรุงสภาพการท างานและ

องคก์รการปรับเปลี่ยนงานหรือย้ายงาน เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับงาน 
ทั้งนี ้โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ได้มีการปรับรูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล 

ทั้งในเรื่องการด าเนินงานบริการจัดการประเมินและดูแลผู้ป่วยก่อนกลับเข้าท างาน พบว่า ประเมินพลัง
ความสามารถในการท างานอยู่ในระดับต่ า ทางโรงพยาบาลได้มีการให้ค าแนะน าและข้อปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมหรือ 
การส่งเสริมพลังความสามารถในการท างาน และมีการปรับแบบสอบถามให้มีจ านวนหน้าน้อยลง รวมทั้งมีการ
แปลแบบสอบถามเป็นภาษาพม่า เพ่ือให้ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวสามารถประเมินได้ 
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ภาคผนวก 1 สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  
มาตรา 44 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างานรวมทั้ง

หลักประกันในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการท างานและเม่ือพ้นภาวการณ์ท างาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ให้นิยาม  
“สภาวะการท างาน” หมายความว่า สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ท างานของลูกจ้าง

ซึ่งรวมถึงสภาพต่างๆ ในบริเวณที่ท างาน เครื่องจักร อาคาร สถานที่ การระบายอากาศ ความร้อนแสงสว่าง 
เสียง ตลอดจนสภาพและลักษณะการท างานของลูกจ้างด้วย 

“งานเบา” หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้ก าลังงานที่ท าให้เกิดการเผาผลาญ
อาหารในร่างกายไม่เกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เช่น งานเขียนหนังสือ งานพิมพ์ดีด งานบันทึกข้อมูล            
งานเย็บจักร งานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก งานบังคับเครื่องจั กรด้วยเท้า               
การยืนคุมงาน 

“งานปานกลาง” หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้ก าลังงานที่ท าให้เกิดการ
เผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน ๒๐๐ กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง ถึง ๓๕๐ กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เช่น งานยก             
ลาก ดัน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลาง งานตอกตะปู งานตะไบ งานขับรถบรรทุก งานขับรถ
แทรกเตอร์ 

“งานหนัก” หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงมากหรือใช้ก าลังงานที่ท าให้เกิดการเผาผลาญ
อาหารในร่างกายเกิน ๓๕๐ กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เช่น งานที่ใช้พลั่วตักหรือเครื่องมือลักษณะคล้ายกัน งานขุด 
งานเลื่อยไม้ งานเจาะไม้เนื้อแข็ง งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่ งานยก หรือเคลื่อนย้ายของหนักขึ้นที่สูงหรือที่
ลาดชัน 
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ภาคผนวก 2  แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
1. แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (WAI) ฉบับเต็ม 
2. แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (WAI) ฉบับย่อ 
3. แบบรายงานค าแนะน าและติดตามเรื่องพลังความสามารถในการท างานส าหรับพนักงาน รายบุคคล 
4. แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (WAI) ต้นฉบับภาษาอังกฤษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน หน้า 72 

 

 

 
   ครั้งที่ประเมิน(ในรอบปี).......................วันที่ประเมิน................................................ 

 

แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (Work Ability Index: WAI) 
ค าชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ส าหรับลูกจ้างใช้ประเมินตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการใช้แบบประเมิน 

 2. ผลของการประเมินใช้วัดพลังความสามารถในการท างานเบื้องต้น โดยควรใช้ร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการท างานทั้งทางกายและทางจิต 
 
    ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ- สกุล..............................................  อายุ.....................ปี    เพศ            ชาย          หญิง 
            ส่วนสูง ...................................ซม. น้ าหนัก......................................กก. BMI…………………… 
        2. สถานที่ปฏิบัติงาน         โรงพยาบาล  ระบุแผนก.......................................................  
                                          สถานประกอบการ ระบุแผนก.......................................................  

        3.ลักษณะงานที่ท าปัจจุบัน    □ งานเบา      □ งานปานกลาง      □ งานหนัก 
          ต าแหน่งงาน/แผนกงานปัจจุบัน.............................................................................................................. 
           เริ่มท างานในต าแหน่งปัจจุบันวันที่..................................เดือน…….........ป.ี.............. 
          ระยะเวลาท างาน...........................ชม./วัน ........................................................วัน/สัปดาห์                                                                      
        4. ปัจจุบันท่านมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 
                                 มีอาการ            ไม่มีอาการ         
       5. ถ้าท่านมีอาการดังข้อ 3 ท่านได้รับการประเมินสภาวะสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน หรือไม่         
                                 เคย                  ไม่เคย             ไม่แน่ใจ 
 
2.ประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
1. ให้ท่านให้คะแนนตัวเองถึงความสามารถในการท างานปัจจุบัน โดยคะแนนเต็ม 10 หมายถึงมีความสามารถ
สูงสุด 

0 = ไม่สามารถท างานได้อย่างสิ้นเชิง                      10 = สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
  คะแนนข้อ 1 = …………….....……คะแนน 
2. ความสามารถในการท างานที่สัมพันธ์กับลักษณะงานในปัจจุบัน 

   2.1 ลักษณะงานของท่านเป็น 
     ใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก                           ใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก         
     ใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด 
    

ฉบับเต็ม 
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         2.2 ให้ท่านให้คะแนนตัวเองถึงความสามารถในการท างานปัจจุบัน ด้านร่างกายอยู่ในระดับใด 
ระดับ ดีมาก ค่อนข้างดี ปานกลาง ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 

คะแนน 5 4 3 2 1 

การคิดคะแนน   ถ้าท่านใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1.5 
ถ้าท่านใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 0.5 

          ถ้าท่านใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1 ผลคะแนน = ........ 
  2.3 ให้ท่านให้คะแนนตัวเองถึงความสามารถในการท างานปัจจุบัน ด้านจิตใจอยู่ในระดับใด 

ระดับ ดีมาก ค่อนข้างดี ปานกลาง ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 
คะแนน 5 4 3 2 1 

การคิดคะแนน   ถ้าท่านใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1.5 
         ถ้าท่านใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 0.5 

                   ถ้าท่านใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1 ผลคะแนน = ........ 
คะแนนข้อ 2 (คะแนนข้อ 2.2+2.3) = …………….....……คะแนน 
3. การเจ็บป่วย/โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้นและปัจจุบันยังคงมีอาการ 
      ไม่ป่วย  ให้คะแนน 7 คะแนน  (ให้ข้ามไปท าข้อที่ 4) 
               ป่วยเป็นโรค   ตอบข้อ 3.1-3.14              
กาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของการบาดเจ็บหรือโรคของท่าน 

3.1 บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ   

หมายเลข บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
ใช่จากการ
วินิจฉัยของ

แพทย์ 

ไม่ป่วยเป็น
โรค 

01 หลัง   

02 แขน หรือมือ   

03 ขาหรือเท้า   
04 ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โปรดระบุ……………………….   

3.2 โรคกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ   

หมายเลข โรคกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

05 ภาวะผิดปกติของหลังส่วนบน หรือกระดูกคอ มีอาการปวด
ซ้ าซาก 

  

06 ผิดปกติของหลังส่วนล่าง มีอาการปวดซ้ าซาก   
07 ปวดร้าวจากหลังลงขา   



แนวทางการประเมินพลังความสามารถในการท างาน หน้า 74 

 

หมายเลข โรคกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

08 อาการผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณมือและเท้า           
มีอาการปวดซ้ าซาก 

  

09 ไขข้ออักเสบ (rheumatoid arthritis)   
10 อาการผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้ออ่ืนๆ โปรดระบุ..........   

3.3 โรคหัวใจและหลอดเลือด 

หมายเลข โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

11 ความดันโลหิตสูง   
12 หลอดเลือดหัวใจ เจ็บหน้าอกระหว่างออกก าลังกาย   
13 หลอดเลือดหัวใจอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจตาย   
14 เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ   
15 โรคหัวใจอ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................   

3.4 โรคทางเดินหายใจ 

หมายเลข โรคทางเดินหายใจ 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

16 ติดเชื้อซ้ า (รวมถึงทอนซิลอักเสบ ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน  
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน) 

  

17 หลอดลมอักเสบเรื้อรัง   
18 ไซนัสอักเสบเรื้อรัง   
19 หอบหืด   
20 ถุงลงโป่งพอง   
21 วัณโรคปอด   
22 โรคทางเดินหายใจอ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………   

3.5 ความผิดปกติทางจิต 

หมายเลข ความผิดปกติทางจิต 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

23 โรคจิต หรือปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง เรื้อรัง (เช่น ซึมเศร้า
รุนแรง ความแปรปรวนทางจิต 

  

24 ผิดปกติทางจิตเล็กน้อย (เช่น ซึมเศร้าเล็กน้อย เครียด วิตก
กังวล นอนไม่หลับ) 
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3.6 โรคเก่ียวกับประสาทและรับความรู้สึก 

หมายเลข โรคเก่ียวกับประสาทและรับความรู้สึก 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

25 ปัญหาการได้ยิน   
26 โรค หรือการบาดเจ็บที่เก่ียวกับการมองเห็น 

(นอกเหนือไปจากภาวะสายตาผิดปกติ) 
  

27 โรคระบบประสาท (เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ลมชัก ไมเกรน
ปวดเส้นประสาท) 

  

28 โรคเก่ียวกับประสาท หรือรับความรู้สึกอ่ืนๆ โปรดระบุ………   
3.7 โรคเก่ียวกับการย่อยอาหาร 

หมายเลข โรคเก่ียวกับการย่อยอาหาร 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

29 นิ่วในถุงน้ าดี หรือโรคถุงน้ าดี   
30 โรคตับ หรือตับอ่อน   
31 แผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในล าไส้   
32 ระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรือล าไส้   
33 ระคายเคืองล าไส้ใหญ่, ล าไส้ใหญ่อักเสบ   

34 โรคเก่ียวกับการย่อยอาหารอื่น ๆ โปรดระบุ…………………   
3.8 โรคทางเดินปัสสาวะและสืบพันธ์ 

หมายเลข โรคทางเดินปัสสาวะและสืบพันธ์ 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

35 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ   
36 โรคไต   
37 โรคระบบสืบพันธุ์ (เช่น ติดเชื้อท่อรังไข่ในผู้หญิง หรือติดเชื้อ

ต่อมลูกหมากในผู้ชาย) 
  

38 โรคทางเดินปัสสาวะและสืบพันธ์อ่ืนๆ โปรดระบุ………………   
3.9 โรคผิวหนัง 

หมายเลข โรคผิวหนัง 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

39 ผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ   
40 ผื่นอ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... .............................   

41 โรคผิวหนังอื่นๆ โปรดระบุ…………………………   
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3.10 เนื้องอก 

หมายเลข เนื้องอก 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

42 เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง   
43 เนื้องอกชนิดร้ายแรง (มะเร็ง) โปรดระบุอวัยวะที่เป็น……………   

3.11 โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสซึม 

หมายเลข โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสซึม 
ใช่จากการ 

วินิจฉัยของแพทย์ 
ไม่ป่วย 
เป็นโรค 

44 โรคอ้วน   
45 เบาหวาน   
46 คอพอก หรือโรคไทรอยด์อื่นๆ    
47 โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสซึมอ่ืนๆ โปรดระบุ……………….   

3.12 โรคเลือด 

หมายเลข โรคเลือด 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

48 ซีด   

49 ภาวะเลือดผิดปกติอ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………   

3.13 ผิดปกติตั้งแต่ก าเนิด 

หมายเลข ผิดปกติตั้งแต่ก าเนิด 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

50 ผิดปกติตั้งแต่ก าเนิดโปรดระบุ…………………..............................   

3.14 โรค หรือภาวะผิดปกติอ่ืนๆ  

หมายเลข โรค หรือภาวะผิดปกติอ่ืนๆ 
ใช่จากการวินิจฉัย

ของแพทย์ 
ไม่ป่วย
เป็นโรค 

51 โปรดระบุ…………………………………………………………………………   

เกณฑ์ในการคิดคะแนนดังนี้ (เฉพาะโรคที่มีการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้นที่น ามาคิดคะแนน) 
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย มากกว่า 5 โรค   ให้คะแนนเท่ากับ  1 คะแนน  
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 4 โรค    ให้คะแนนเท่ากับ  2 คะแนน 
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 3 โรค    ให้คะแนนเท่ากับ  3 คะแนน 
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 2 โรค    ให้คะแนนเท่ากับ  4 คะแนน 
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 1 โรค    ให้คะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 
รวม..............โรค   ได้คะแนน = ............... คะแนนข้อ 3 = ……………………………..คะแนน 
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4. ประเมินว่าโรคหรือการบาดเจ็บขัดขวางการท างานของท่านในปัจจุบันระดับไหน เลือกในข้อที่ตรงกับท่านมากที่สุด  
ท างานได้ตามปกติ 6 
สามารถท างานได้แต่มีอาการผิดปกติของร่างกาย หรือเจ็บป่วยเป็นครั้งคราว 5 
บางครั้งต้องลดงานลงหรือเปลี่ยนวิธีการท างาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย 4 
บ่อยครั้งที่ต้องลดงานลง หรือเปลี่ยนวิธีการท างาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย 3 
ท างานได้เฉพาะชั่วคราว ไม่สามารถท างานประจ าได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย 2 
ไม่สามารถท างานได้อีกต่อไป  เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย 1 

คะแนนข้อ 4 = ................................คะแนน 
5. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านต้องหยุดงานเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือต้องไปโรงพยาบาลรวมทั้งหมดกี่วัน   
   (ไม่นับรวมการลาคลอดบุตร) 

ไม่ได้หยุดเลย 5 
≤9 วัน 4 
10 - 24  วัน 3 
25 - 99 วัน 2 
100 - 365 วัน 1 

คะแนนข้อ 5 = ..................................คะแนน 
6. ด้วยภาวะสุขภาพปัจจุบันของท่าน ท่านคิดว่าในอีก 2 ปี นับจากนี้ท่านยังสามารถท างานหน้าที่ปัจจุบันได้หรือไม่ 

ไม่ได้แน่นอน 1 
ไม่แน่ใจ 4 
ค่อนข้างแน่นอน 7 

คะแนนข้อ 6 = ....................คะแนน 
7.การประเมินด้านสุขภาพจิต 
7.1 ในรอบ3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีความสุข/สนุกกับกิจกรรมในแต่ละวันของท่านอย่างไร 

บ่อย 4 
ค่อนข้างบ่อย 3 
บางครั้ง 2 
นานๆ ครั้ง 1 
ไม่เคย 0 
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7.2 ปัจจุบันท่านกระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างไร 
เป็นประจ าสม่ าเสมอ 4 
ค่อนข้างบ่อย 3 
บางครั้ง 2 
นานๆ ครั้ง 1 
ไม่เคย 0 

7.3 ปัจจุบันท่านยังคิดว่าอนาคตของท่านยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังหรือไม่ 
เป็นประจ าต่อเนื่อง 4 
ค่อนข้างบ่อย 3 
บางครั้ง 2 
นานๆ ครั้ง 1 
ไม่เคย 0 

ผลรวมคะแนนตั้งแต่ ข้อ 7.1-7.3  =……………..คะแนน 
เกณฑ์การคิดคะแนน ข้อ 7.1-7.3 
ผลรวม  0-3  = 1คะแนน     ผลรวม  4-6 = 2 คะแนน 
ผลรวม  7-9  = 3 คะแนน    ผลรวม  10-12  = 4 คะแนน 

คะแนนข้อ 7  =………………………………….……..คะแนน 
คะแนนรวมข้อ 1-7 

ข้อที่ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 รวม 
คะแนน         

                        
                         คะแนนรวมข้อ 1-7 เท่ากับ……………คะแนน  
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลอ่ืน  ๆเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดโปรแกรมเพื่อเพิ่มพลังความสามารถในการท างาน (ในส่วนนี้ไม่คิดคะแนน) 
3.1 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสมกับการท างานของท่านหรือไม่   
     ใช่  

      ไม่ใช่    โปรดระบุสภาพแวดล้อมการท างานที่เป็นปัญหา…………………………………………………................. 
3.2 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
.............................................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
        ลงชื่อ……………………………………………………(ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
              (                                          ) 
                                        วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ....................  
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หมายเหตุ : การแปลผล ค่าคะแนนมีดังนี้ 
คะแนน ระดับ Work ability action 

7 – 27 ต่ า (poor) เก็บข้อมูลเ พ่ิมเติมในประเด็นที่ ได้คะแนนต่ า และจัดท า
โปรแกรมส่งเสริมพลังความสามารถในการท างานทันที 

28 – 36 ปานกลาง (moderate) วางแผนจัดท าโปรแกรมส่งเสริมพลังความสามารถในการท างาน 
37 – 43 ดี (good) ส่งเสริมการปฏิบัติต่างๆที่ดี เพ่ือคงไว้ซึ่งพลังความสามารถใน

การท างาน  44 – 49 ดีมาก (very good) 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพลังความสามารถในการท างานของผู้รับการประเมิน
.............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. ................ 
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    ครั้งที่ประเมิน(ในรอบปี).......................วันที่ประเมิน................................................ 
แบบประเมินพลังความสามารถในการท างาน (Work Ability Index : WAI) 

 

ค าชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ส าหรับลูกจ้างใช้ประเมินตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการใช้แบบประเมิน 
 2. ผลของการประเมินใช้วัดพลังความสามารถในการท างานเบื้องต้น โดยควรใช้ร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ              

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการท างานทั้งทางกายและทางจิต 
 
ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ- สกุล..............................................อายุ .....................ปี เพศ             ชาย         หญิง 
    ส่วนสูง ...................................ซม. น้ าหนัก......................................กก. BMI…………………… 
2.  สถานที่ปฏิบัติงาน       โรงพยาบาล  ระบุแผนก................................. ............................ 
                               สถานประกอบการ ระบุแผนก.......................................................  

3. ลักษณะงานที่ท าปัจจุบัน    □ งานเบา   □ งานปานกลาง  □ งานหนัก 
          ต าแหน่งงาน/แผนกงานปัจจุบัน.............................................................................................................. 
         เริ่มท างานในต าแหน่งปัจจุบันวันที่..................................เดือน…….........ป.ี.............. 
         ระยะเวลาท างาน...........................ชม./วัน ........................................................วัน/สัปดาห์                                                                      
4. ปัจจุบันท่านมีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

                                 มีอาการ            ไม่มีอาการ         
       5. ถ้าท่านมีอาการดังข้อ 3 ท่านได้รับการประเมินสภาวะสุขภาพก่อนกลับเข้าท างาน หรือไม่         
                                 เคย                 ไม่เคย               ไม่แน่ใจ 
 
 
2.ประเมินพลังความสามารถในการท างาน 
1. ให้ท่านให้คะแนนตัวเองถึงความสามารถในการท างานปัจจุบัน โดยคะแนนเต็ม 10 หมายถึงมีความสามารถสูงสุด 

0= ไม่สามารถท างานได้อย่างสิ้นเชิง 10 = สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

  คะแนนข้อ 1 = …………….....……คะแนน 
2. ความสามารถในการท างานที่สัมพันธ์กับลักษณะงานในปัจจุบัน 

   2.1 ลักษณะงานของท่านเป็น 
          ใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก                        ใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก         

                ใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด 
 
 

ฉบับย่อ 
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        2.2 ให้ท่านให้คะแนนตัวเองถึงความสามารถในการท างานปัจจุบัน ด้านร่างกายอยู่ในระดับใด 
ระดับ ดีมาก ค่อนข้างดี ปานกลาง ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 

คะแนน 5 4 3 2 1 

การคิดคะแนน   ถ้าท่านใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1.5 
ถ้าท่านใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 0.5 
ถ้าท่านใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1 ผลคะแนน = ....... 

  2.3 ให้ท่านให้คะแนนตัวเองถึงความสามารถในการท างานปัจจุบัน ด้านจิตใจอยู่ในระดับใด 
ระดับ ดีมาก ค่อนข้างดี ปานกลาง ไม่ค่อยดี ไม่ดีเลย 

คะแนน 5 4 3 2 1 
การคิดคะแนน   ถ้าท่านใช้ก าลังความคิดเป็นหลัก ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1.5 

          ถ้าท่านใช้ก าลังร่างกายเป็นหลัก ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 0.5 
ถ้าท่านใช้ทั้งก าลังร่างกายและก าลังความคิด ให้น าคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1 ผลคะแนน = ....... 

คะแนนข้อ 2 (คะแนนข้อ 2.2+2.3) = …………….....……คะแนน 
3. การเจ็บป่วย/โรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้นและปัจจุบันยังคงมีอาการ 
      ไม่ป่วย  ให้คะแนน 7 คะแนน  ( ให้ข้ามไปท าข้อที่ 4 ) 
               ป่วยเป็นโรค   ตอบข้อ 3.1-3.14              
เกณฑ์ในการคิดคะแนนดังนี้ (เฉพาะโรคที่มีการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้นที่น ามาคิดคะแนน) 

การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย มากกว่า 5 โรค   ให้คะแนนเท่ากับ  1 คะแนน  
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 4 โรค    ให้คะแนนเท่ากับ  2 คะแนน 
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 3 โรค    ให้คะแนนเท่ากับ  3 คะแนน 
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 2 โรค    ให้คะแนนเท่ากับ  4 คะแนน 
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย 1 โรค    ให้คะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 
รวม..............โรค   ได้คะแนน = ...............  

คะแนนข้อ 3 = ……………………………..คะแนน 
4. ประเมินว่าโรคหรือการบาดเจ็บขัดขวางการท างานของท่านในปัจจุบันระดับไหน เลือกในข้อที่ตรงกับท่านมากที่สุด  

ท างานได้ตามปกติ 6 
สามารถท างานได้แต่มีอาการผิดปกติของร่างกาย หรือเจ็บป่วยเป็นครั้งคราว 5 
บางครั้งต้องลดงานลงหรือเปลี่ยนวิธีการท างาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย 4 
บ่อยครั้งที่ต้องลดงานลง หรือเปลี่ยนวิธีการท างาน เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย 3 
ท างานได้เฉพาะชั่วคราว ไม่สามารถท างานประจ าได้  เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการ
เจ็บป่วย 

2 

ไม่สามารถท างานได้อีกต่อไป  เนื่องจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย 1 
คะแนนข้อ 4 = ................................คะแนน 
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5. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านต้องหยุดงานเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือต้องไปโรงพยาบาลรวมทั้งหมดกี่วัน   
   (ไม่นับรวมการลาคลอดบุตร) 

ไม่ได้หยุดเลย 5 
≤9 วัน 4 
10 - 24  วัน 3 
25 - 99 วัน 2 
100 - 365 วัน 1 

คะแนนข้อ 5 = ..................................คะแนน 
6. ด้วยภาวะสุขภาพปัจจุบันของท่าน ท่านคิดว่าในอีก 2 ปี นับจากนี้ท่านยังสามารถท างานหน้าที่ปัจจุบันได้หรือไม ่

ไม่ได้แน่นอน 1 
ไม่แน่ใจ 4 
ค่อนข้างแน่นอน 7 

คะแนนข้อ 6 = ....................คะแนน 
7.การประเมินด้านสุขภาพจิต 
7.1 ในรอบ3 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีความสุข/สนุกกับกิจกรรมในแต่ละวันของท่านอย่างไร 

บ่อย 4 
ค่อนข้างบ่อย 3 
บางครั้ง 2 
นานๆ ครั้ง 1 
ไม่เคย 0 

7.2 ปัจจุบันท่านกระตือรือร้นต่อการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างไร 
เป็นประจ าสม่ าเสมอ 4 
ค่อนข้างบ่อย 3 
บางครั้ง 2 
นานๆ ครั้ง 1 
ไม่เคย 0 

7.3 ปัจจุบันท่านยังคิดว่าอนาคตของท่านยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังหรือไม่ 
เป็นประจ าต่อเนื่อง 4 
ค่อนข้างบ่อย 3 
บางครั้ง 2 
นานๆ ครั้ง 1 
ไม่เคย 0 

ผลรวมคะแนนตั้งแต่ ข้อ 7.1-7.3  =……………..คะแนน 
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เกณฑ์การคิดคะแนน ข้อ 7.1-7.3 
ผลรวม  0-3  = 1คะแนน     ผลรวม  4-6 = 2 คะแนนผลรวม  7-9  = 3 คะแนน    
ผลรวม  10-12  = 4 คะแนน   คะแนนข้อ 7  =………………………………….……..คะแนน 

คะแนนรวมข้อ 1-7 
ข้อที ่ ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 รวม 
คะแนน         
                       
                         คะแนนรวมข้อ 1-7 เท่ากับ……………คะแนน  
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอ่ืนๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดโปรแกรมเพื่อเพิ่มพลังความสามารถในการท างาน (ในส่วนนี้ไม่คิด
คะแนน) 
3.1 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสมกับการท างานของท่านหรือไม่   

      ใช่     ไม่ใช่ โปรดระบุสภาพแวดล้อมการท างานที่เป็นปัญหา………………………………………………… 
3.2 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................... .......... 
        ลงชื่อ……………………………………………………(ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
              (                                          ) 
                                        วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ....................  

 
 

หมายเหตุ : การแปลผล ค่าคะแนนมีดังนี้ 
คะแนน ระดับ Work ability action 

7 – 27 ต่ า (poor) เก็บข้อมูลเ พ่ิมเติมในประเด็นที่ ได้คะแนนต่ า และจัดท า
โปรแกรมส่งเสริมพลังความสามารถในการท างานทันที 

28 – 36 ปานกลาง (moderate) วางแผนจัดท าโปรแกรมส่งเสริมพลังความสามารถในการท างาน 
37 – 43 ดี (good) ส่งเสริมการปฏิบัติต่างๆที่ดี เพ่ือคงไว้ซึ่งพลังความสามารถใน

การท างาน  44 – 49 ดีมาก (very good) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพลังความสามารถในการท างานของผู้รับการประเมิน
.............................................................................................................................. ................................................
................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
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แบบรายงานค าแนะน าและตดิตามเรื่องพลังความสามารถในการท างาน 
ส าหรับพนักงานรายบุคคล 

 
ชื่อ- สกุล..............................................อายุ .....................ปี    เพศ           ชาย          หญิง 
ชื่อสถานที่ปฏิบัติงาน        โรงพยาบาล  ............................................................................................................ 
                                 ระบุแผนก.................................................... ...................................................... ........ 
                                 สถานประกอบการ ...................................................................................................  
                                ระบุแผนก...................................................................................................... ............. 
ค าแนะน าและติดตามเรื่องพลังความสามารถในการท างาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ให้ค าแนะน า 

กิจกรรมที่
แนะน า 

วันที่เริ่มปฏิบัติ ระยะเวลา 
ความเร่งด่วน 

ผลการด าเนิน
กิจกรรม 

ปัญหา/
อุปสรรค 
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1. แบบประเมินพลังความสามารถในการท างานต้นฉบับ (ภาษาอังกฤษ) 
What is the work ability index? 
The work ability index is an instrument to be used in occupational health care. It reveals 
how well a worker is able to perform his or her work. The work ability index can be used as 
one of the methods for assessing work ability in health examinations and workplace surveys. 
The work ability index is determined on the basis of the answers to a series of questions 
(form on pages 25–28) which take into consideration the physical and mental demands of 
work and the worker's health status and resources. The worker fills out the questionnaire 
before his or her interview with an occupational health professional, who collects any 
missing information in consultation with the worker when needed. The occupational health 
professional rates the responses according to the instructions, the result being a score of 7–
49. The designated value depicts the worker's own concept of his or her work ability, and, 
according to it, the work ability level and the objectives of any measures needed to be taken 
are classified as follows :  

Points work ability objective of measures 
7–27 
28–36 
37–43 
44–49 

poor 
moderate 

good 
excellent 

restore work ability 
improve work ability 
support work ability 
maintain work ability 

With the aid of the questionnaire the occupational health professional is able, at an early 
stage, to identify workers and work environments which need measures of support. Measures 
directed toward restoring work ability or additional evaluations of work ability are needed by 
those whose work ability is poor (maximum score 27). For those whose work ability is 
moderate (score 28–36), measures to help improve work ability are recommended. Workers 
with a good work ability index (score 37–43) should receive instructions on how to maintain 
their work ability. Those whose work ability is excellent (44–49) should also be informed 
about which work and life-style factors maintain work ability and which factors weaken it. 
The effects of the measures taken can be followed by having workers fill out the 
questionnaire in conjunction with periodic health examinations or other types of screening 
procedures. 
The index can also be used to predict the threat of disability in the near future. It was 
developed by the Finnish Institute of Occupational Health in its follow-up study of ageing 
municipal workers, and it was found to predict the incidence of work disability for a group of 
50-year-olds. Almost two-thirds of the persons in the group with poor work ability according 
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to the index were granted a work disability pension during the 11-year follow-up (table 1). 
However, more than one-third of those who were able to continue to work in the same 
occupation throughout the follow-up and who had a poor work ability rating initially were 
able to improve their work ability (table 2). 
The work ability index was constructed in conjunction with a follow-up study of ageing 
municipal workers in 1981 so that the 15% of the workers with the worst work ability score 
formed the poor category and the 15% with the best workability formed the excellent 
category. The moderate and good classifications were divided by the median, in other words, 
the number of points dividing the distribution of the work ability index in half. 
TABLE 1.Work disability pensioning of municipal workers between the ages of 50 and 62 
years according to their work ability index at approximately 50 years of age (Tuomi 1995) 
Work ability index                Number of           Retired on disability        % 
at approx. 50 years                workersa               pension Number 
of age                                                                                           

Men  
poor     287    187   65.2  
moderate   710    287   40.4  
good     728    203   27.9  
excellent    359    64   17.8  
all    2084    714   35.6   

Women  
poor      359    215   59.9  
moderate      934    311   33.3 
good    1098    204   18.6  
excellent       470       60   12.8  
all    2861     790   27.6  
a
 The figures exclude those who died or received an old-age pension during the follow-up. 

 
TABLE 2. 
The work ability index at approximately 50 years of age and improvement in the work ability 
of municipal workers who continued to work in the same occupation during the 4-year 
follow-up in 1981–85 and the 11-year follow-up in 1981–92: percentage of those whose work 
ability score had increased from a lower category to some of the higher categories  
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Work ability index                      Approx. 55 years of age                  Approx. 58 years of age  
at approx. 50 years  
of age in 1981                  Number of            Work                  Number of       Work                              
                                      subjects                ability                subjects           ability  
                                                               improved,%                                improved,%   

Men  
poor     118      37.3   8  20.0 
moderate    430     15.4            54  11.1 
good     542        6.8           142   7.8  
excellent    288                      a                    104                 a 

Women  
poor     147     34.0    8  62.5  
moderate    625     16.0   105  15.2  
good     803       5.0   241   3.7  
excellent   359       a    159   a  

a None of the workers had moved to a higher category because this category is the highest 
possible. 
2 
Calculating the work ability index 
The work ability index covers seven items, each of which is evaluated with the use of one or 
more questions (table 3). It is calculated by summing the points received for each item 
according to table 3. In the calculation it is especially important that the score for item 2 
(work ability in relation to the demands of the job) be weighted according to the following 
instructions and that the final scores for items 3 (number of current diseases diagnosed by a 
physician) and 7 (mental resources) be determined according to the instructions in table 3. 
The best possible rating on the index is 49points and the worst is 7 points. All the questions 
in the questionnaire must be answered before the index can be calculated. Half points in 
the final scores are rounded off to the next whole number (e.g., 28.5 is rounded to 29 
points). 
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TABLE 3. 
Items covered by the work ability index, the number of questions used to evaluate each 
item, and the scoring of the responses  
Item         Number of Scoring of the responses  
                                                                            questions   

1 current work ability compared           1           0–10 points 
    with the lifetime best                                   (value circled in the questionnaire) 
2  work ability in relation                     2          score weighted according to the nature 

to the demands of the job                          of the work (formula for the calculation 
on the next page) appears  

3  number of current diseases               1         at least 5 diseases = 1 point  
    diagnosed by a physician (list of 51                         3 diseases = 3 points  
    diseases)                                                           4 diseases = 2 points  
                                                                                    2 diseases = 4 points  

1 disease = 5 points  
no disease = 7 points 

(only diseases diagnosed by a physician are counted) 
4 estimated work impairment          1   1–6 points  
   due to diseases  (value circled in the questionnaire; the  worst value should be chosen) 
5 sick leave during the past year               1  1–5 points  
    (12 months)               (value circled in the questionnaire) 
6 own prognosis of work ability                1  1, 4 or 7 points  
    two years from now    (value circled in the questionnaire) 
7  mental resources                    3  the points of the question series 
    (note: item 7 refers to the              are added together and the sum 
     worker's life in general, both   is modified as follows:  
     at work and during leisure time)              sum 0–3 = 1 point  

 sum 4–6 = 2 points  
 sum 7–9 = 3 points  
 sum 10–12 = 4 points  

Item 2 (ability in respect to demands): weighting of the response 
In item 2 work ability is assessed in relation to both the physical and mental demands of the 
job. The response to the question is weighted according to whether the work is primarily 
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physical or mental. The term "work ability score" refers to the number of the response 
circled in the questionnaire. 
For physically demanding work, for example, auxiliary, installation and home care work 
-the work ability score for the physical demands of the job is multiplied by 1.5 
-the work ability score for the mental demands of the job is multiplied by 0.5. 
For mentally demanding work, for example, office, teaching and administrative work 
-the work ability score for the physical demands of the job is multiplied by 0.5 
-the work ability score for the mental demands of the job is multiplied by 1.5. 
For work that is both physically and mentally demanding, for example, nursing, transport, 
dental and kitchen supervision work, the work ability score remains unchanged. 
Example of the weighting of the response 
 Suppose that the respondent circled alternative 3 for the physical demands of his or her 
joband alternative 5 for the mental demands of the job. 
If he or she has a physically demanding job, item 2 is calculated as follows: 
(3 x 1.5) + (5 x 0.5), that is 4.5 + 2.5 = 7. 
If his or her job is mentally demanding, item 2 is calculated as follows: 
(3 x 0.5) + (5 x 1.5), that is 1.5 + 7.5 = 9. 
If he or she has a job that is both physically and mentally demanding, item 2 is calculated as 
follows : 3 + 5 = 8 
Example of how to determine the work ability index 

A construction supervisor whose job is basically mentally demanding will serve as the 
example. When the supervisor filled out the work ability questionnaire the first time, he 
was50 years old and had separated from his wife the preceding autumn. A physician had 
diagnosed hypertension, and he had hurt his back on a construction site the preceding 
winter. He considered himself somewhat overweight, and he sometimes had stomach 
trouble. In spite of his problems, his work ability index was good, score of 38. 
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The supervisor's work ability index was determined from his responses to the questionnaire 
as follows: 
Item       Response   Score 

1 current work ability compared   score 7     7 
   with the lifetime best  
2 work ability in relation   work ability in relation to 7 because the job 
was to the demands of the job  physical demands: 2  primarily mental 
work: work ability in relation to  (2 x 0.5) + (4 x 1.5) 
mental demands: 4                       = 1 + 6 = 7  
3 number of current diseases          diagnosed injury to the back     4  
diagnosed by a physician           and hypertension  
(2 diseases =score of 4) 
(own opinion: digestive problems and overweight, 
but these did not receive points because they were not 
diagnosed by a physician) 
4 estimated work impairment             score 5 (able to work       5  
   due to disease    but it causes symptoms) 
5 sick leave during the past year   score 4 (less than 9 days)       4  
   (12 months) 
6 own prognosis of work ability   score 7 (rather certain)       7 
   two years from now  
7 mental resources    enjoys daily tasks:                       3                   
                                                                         active and alert:        4 
                                                              full of hope for the future: 3  
       total points: 10,so the score is 4  
                                          Total score:38  
  Work ability index 38, good  
Reference values 
How can the reference values be used? 

The reference values used for the work ability index have been taken from several 
investigations, and more data are continually being gathered. The reference values given on 
pages 13–15 present the averages and percentages of different categories of work ability 
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index according to gender, age and occupation (tables 4–7).The reference values can be 
used, for example, for the following comparisons: 
 - What is the work ability of the employees in your own workplace at the age of 50, 55and 
58 years in comparison with the average work ability of municipal workers and other 
occupational groups at the same age? 
- What is the percentage of workers with a poor work ability in your own workplace in 
comparison with the results of municipal workers, construction workers, and industrial 
workers?  
     On the basis of the comparison, you can determine if the work ability of the workers 
in your own workplace deviates from the reference values. Of primary importance is to 
determine how many workers have a poor work ability in different occupations according to 
age group. Measures should especially be directed towards the workers with poor work 
ability because a large proportion of these workers may become disabled to work within the 
next few years if proper supportive measures are not taken. When the work ability indices 
are checked and supportive measures are considered, different occupational and job groups 
should be taken into account.  
  As a result of the work ability follow-up, occupational health personnel can establish 
their own reference values for clients on the basis of their follow-ups (group follow-up form). 
The work ability distribution of the clients by age and occupation will form the most 
important reference values for occupational health personnel. The most important task of 
occupational health personnel is to follow the changes in work ability on the individual and 
group level (for example, departmental, age or occupational group) and evaluate the 
effectiveness of the measures that have been taken. 

------------------------------------------------------------------------------ 
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