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ชื่อกระบวนงาน การรับรองสถานพยาบาลใหเปนสถานท่ีกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative 
Hospital Quarantine : AHQ) 
หนวยงาน  กองสุขภาพระหวางประเทศ  
ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเส่ียง 

 
 
 
 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 (ใหอธิบายรูปแบบ พฤติการณการทุจริต  

ของกระบวนงาน หรืองานท่ีเลือกมาทําการ
ประเมินความเสี่ยงวามีโอกาสหรือความ
เสี่ยงการทุจริต)  

  

 1.เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางรับ
สมัครเขารวมโครงการฯ 

 
 

 

 2.เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวาง
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

  

 3..เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับสถานพยาบาลท่ี
ไมเปนไปตามหลักเกณฑแนวทางการ
กําหนดเปนสถานกักกันในโรงพยาบาล
ทางเลือกและมาตรการปองกันโรคสําหรับ 
ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

  

 4.เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเอ้ือกรณี
ขอมูลและเอกสารการนัดหมายของผูปวยท่ี
เขารับการรักษาจากสถานพยาบาลไม
ครบถวน 

  

 5.เจาหนาท่ีเอ้ือรับผลประโยชนในการลง
ตรวจเยี่ยมประเมิน(Alternative Hospital 
Quarantine : AHQ) ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีรัฐกําหนด 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส่ียง 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 1 2 3 4 

1 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางรับสมัครเขารวม
โครงการฯ 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

    

3 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับสถานพยาบาลท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑแนว
ทางการกําหนดเปนสถานกักกันในโรงพยาบาล
ทางเลือกและมาตรการปองกันโรคสําหรับ 
ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

    

4 
 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเอ้ือกรณีขอมูลและ
เอกสารการนัดหมายของผูปวยท่ีเขารับการรักษาจาก
สถานพยาบาลไมครบถวน 

    

5 
 

เจาหนาท่ีเอ้ือรับผลประโยชนในการลงตรวจเยี่ยม
ประเมิน(Alternative Hospital Quarantine : AHQ) 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐกําหนด 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียง 

ระดับความจําเปนของการ
เฝาระวัง 

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

คาความเส่ียง
รวม 

จําเปน X 
รุนแรง 

1 2 3 1 2 3  
1 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน

ระหวางรับสมัครเขารวมโครงการฯ 
      2x2=4 

2 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน
ระหวางการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของ 

      3x3=9 

3 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับ
สถานพยาบาลท่ีไมเปนไปตาม
หลักเกณฑแนวทางการกําหนด
เปนสถานกักกันในโรงพยาบาล
ทางเลือกและมาตรการปองกันโรค
สําหรับ 
ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

      3x3=9 

4 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเอ้ือ
กรณีขอมูลและเอกสารการนัด
หมายของผูปวยท่ีเขารับการรักษา
จากสถานพยาบาลไมครบถวน 

      2x3=6 

5 
 

เจาหนาท่ีเอ้ือรับผลประโยชนใน
การลงตรวจเยี่ยมประเมิน
(Alternative Hospital 
Quarantine : AHQ) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีรัฐกําหนด 

      3x3=9 
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ตาราง 3.1 ระดับความจาํเปนของการเฝาระวัง 

 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยง 

กิจกรรม/ข้ันตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรม/ข้ันตอนรอง 

SHOULD 

 1 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวาง

รับสมัครเขารวมโครงการฯ 
2   

 2 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวาง

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของ 

3   

 3 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับ

สถานพยาบาลท่ีไมเปนไปตาม

หลักเกณฑแนวทางการกําหนดเปน

สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก

และมาตรการปองกันโรคสําหรับ 

ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

3   

4 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเอ้ือ

กรณีขอมูลและเอกสารการนัดหมาย

ของผูปวยท่ีเขารับการรักษาจาก

สถานพยาบาลไมครบถวน 

2  

5 เจาหนาท่ีเอ้ือรับผลประโยชนในการลง

ตรวจเยี่ยมประเมิน(Alternative 

Hospital Quarantine : AHQ) ให

เปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐกําหนด 

3  
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ตาราง ๓.๒  ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard  

 

โอกาส/ความเสี่ยง 1 2 3 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders  รวมถึง หนวยงานกํากับดูแล พันธมิตร

ภาคีเครือขาย  

   X  X 

 ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพ่ิม Financial     X  X 

 ผลกระทบตอผูใชบริการ กลุมเปาหมาย Customer/User     X  X 

ผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal Process  Xสม Xสม  

กระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth  Xเหลือง Xเหลือง  
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ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ท่ีโอกาส/ความเส่ียง 
คุณภาพ     

การจัดการ 

คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ระดับต่ํา ระดับปานกลาง ระดับสูง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวาง

รับสมัครเขารวมโครงการฯ 

 พอใช  คอนขางต่ํา  ปานกลาง  คอนขางสูง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวาง

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของ 

 พอใช  คอนขางต่ํา  ปานกลาง  คอนขางสูง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับ

สถานพยาบาลท่ีไมเปนไปตาม

หลักเกณฑแนวทางการกําหนดเปน

สถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก

และมาตรการปองกันโรคสําหรับ 

ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

พอใช  คอนขางต่ํา  ปานกลาง  คอนขางสูง 

เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเอ้ือกรณี

ขอมูลและเอกสารการนัดหมายของ

ผูปวยท่ีเขารับการรักษาจาก

สถานพยาบาลไมครบถวน 

พอใช  คอนขางต่ํา  ปานกลาง  คอนขางสูง 

เจาหนาท่ีเอ้ือรับผลประโยชนในการลง

ตรวจเยี่ยมประเมิน(Alternative 

Hospital Quarantine : AHQ) ให

เปนไปตามหลักเกณฑท่ีรัฐกําหนด 

พอใช  คอนขางต่ํา  ปานกลาง  คอนขางสูง 
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ตารางที่ ๕  ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง   การรับรองสถานพยาบาลใหเปนสถานที่กักกันในโรงพยาบาล
ทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) 

ที่ รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

 1 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางรับสมัคร

เขารวมโครงการฯ 
1. จัดทําหลักเกณฑแนวทางการกําหนดเปนสถานท่ีกักกันใน

โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)  

2. รับสมัครและตรวจสอบความพรอมการเขารวมเปนสถาน

กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital 

Quarantine) สําหรับผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติรวม

ผูติดตามท่ีเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรไทย (หมวด 1 – 

หมวด 3) 

 2 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนระหวางการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
3. จัดทําบัญชีรายชื่อสถานพยาบาลท่ีพรอมเปนสถานกักกันใน

โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) 

4. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑแนวทางการกําหนดเปนสถานท่ี

กักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital 

Quarantine) 

 3 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับสถานพยาบาลท่ีไมเปนไปตาม

หลักเกณฑแนวทางการกําหนดเปนสถานกักกัน

ในโรงพยาบาลทางเลือกและมาตรการปองกันโรค

สําหรับผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

5. ตรวจสอบเอกสารขอมูลสถานพยาบาล ดังนี้ 

(1) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation 

Letter for Alternative Hospital Quarantine (AHQ) 

(2) แบบฟอรมรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

(3) รายละเอียดประกอบการจัดทํารายงานผลการรักษา 

(Personal Health Record/ Discharge Summary) 

6. ติดตาม และตรวจสอบรายงานรายละเอียดประกอบการ

รักษาจากสถานพยาบาลท่ีใหการรักษา 

 

 

 

 

ตาราง 5 ขอ้ 4... 
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ที่ รูปแบบพฤติการณความเสี่ยงการทุจริต มาตรการปองกันการทุจริต 

4 เจาหนาท่ีเรียกรับผลประโยชนเอ้ือกรณีขอมูล

และเอกสารการนัดหมายของผูปวยท่ีเขารับการ

รักษาจากสถานพยาบาลไมครบถวน 

7. จัดทําฐานขอมูลของผูปวยท่ีเขารับการรักษาในสวนท่ี

เก่ียวของ 

5 เจาหนาท่ีเอ้ือรับผลประโยชนในการลงตรวจ

เยี่ยมประเมิน(Alternative Hospital 

Quarantine : AHQ) ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

รัฐกําหนด 

 

หมายเหตุ   

สถานพยาบาลท่ีเปน Alternative Hospital Quarantine ตองมีองคประกอบหลัก 3 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 ลักษณะโดยท่ัวไป สถานพยาบาลตองเปนไปตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

หมวด 2 ลักษณะท่ีตองจัดใหมีเพ่ิมเติม โดยสถานพยาบาลตองจัดใหมีสถานท่ี บุคลากร และระบบงานพรอม

อุปกรณ ซ้ึงแยกระบบงานปกติ ดังตอไปนี้ 

(1) Isolation Room หรือหองแยกเชื้อ AllR-ICU/ Modified AllR หรือ Cohort Ward 

(2) ระบบทางเดนิ (Pathway) 

(3) ระบบสขุอนามัย (Hygiene) 

(4) บุคลากรผูใหบริการ 

(5) มีหองพักท่ีเปนหองเดี่ยว (Single Room) สาหรับผูติดตาม 

(6) หองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

หมวด 3 ระบบฐานขอมูลสถานพยาบาลตองจัดเตรียม ดังนี้ 

(1) เอกสารการนัดหมายจากสถานพยาบาล (Confirmation Letter for Alternative Hospital Quarantine 

(AHQ) 

(2) แบบฟอรมรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

(3) รายละเอียดประกอบการจัดทารายงานผลการรักษา (Personal Health Record/ Discharge Summary) 

 
 
 
 
 
 



9 
 

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง  
 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ   : สถานะสีเขียว : ยังไมเกิด ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม เฝาระวังตอเนื่อง 

      สถานะสีเหลือง : เกิดข้ึน แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / แผนท่ีเตรียมไว  ระดับความเส่ียง
การทุจริตลดลง  
      สถานะสีแดง : เกิดข้ึน แกไขไมไดดวยมาตรการ/แผนท่ีเตรียมไว ระดับความรุนแรง ไมลดลง 
ตองกําหนดมาตรการใหม 
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ตารางท่ี ๗  ตารางจัดทําระบบความเส่ียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๘  ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง  

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ : ข้ันตอนท่ี ๘  เปนการจัดทํารายงานสรุปใหเห็นในภาพรวมวามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ

ทุจริต ตามข้ันตอนท่ี ๗  มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับใด (สี) เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผล  
   สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา  
   สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง   
   สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ตารางที ่๙ แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่................................................. 

หนวยงานที่ประเมิน................................................................. 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยง   

โอกาส/ความเสี่ยง 
 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเสี่ยง 

□ ยังไมไดดําเนินการ 

□ เฝาระวังและติดตามตอเนื่อง 

□ เร่ิมดําเนินการไปบาง แตยังไมครบถวน 

□ ตองการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหมใหเหมาะสม  

□  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  

ผลการดําเนินงาน 
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ตารางที่ ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหวางป (ทดแทน

แผนเดิม) 

 

 

หนวยงานที่เสนอขอ................................................................. 

วันที่เสนอขอ........................................................................... 

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยงเดิม   

ช่ือแผนบริหารความเสี่ยงใหม 
 

ผูรับผิดชอบหลัก  

ผูรับผิดชอบรองที่เกี่ยวของ 
 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
1..................................................................................... 

2..................................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลกั เดิม ใหม 

   

   


