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วิศวกรรม 
ความปลอดภัย 

และสภาพแวดล้อม 
ในโรงพยาบาล 

  
การบริหารวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล  

ปัญหาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล นับเป็นปัจจัยสําคัญตัวหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  จริงๆแล้วทั้งสองสิ่งนี้ได้มีการดําเนินการมานานแลว้  แต่ไม่เด่นชัดและ
นํามาใช้กันอยา่งจริงจังอย่างเช่นปัจจุบัน  ดงันั้นจากการท่ีในหลายๆโรงพยาบาล ไม่มกีารดําเนินการจริงจังใน
สิ่งเหล่านี้มานาน  ทําให้เกดิปัญหาอุปสรรคอย่างมากในการที่จะรื้อฟืน้สิ่งต่างๆ ทีป่ล่อยให้ตายสนิทมานาน
นับแรมปีกลับคืนสู่สภาพที่ด ี  บางโรงพยาบาลถึงต้องใช้เงินจํานวนมากในการที่จะมาพัฒนาสิ่งเหล่านี้  สิ่งท่ีมี
ส่วนในการกระตุ้นกิจกรรมในด้านน้ีอย่างชัดเจนคือ การเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ  ตลอดจนใน
ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง เช่น กองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข  ที่มหีน้าที่ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา  สนับสนุนวิทยากรในการใหค้วามรู้ทั้งด้านวิชาการ
และปฏิบัติการ เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการบริหารด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ท่ีมีคณุภาพ และมาตรฐาน 

จากผลการศึกษาวิจัยของมาสโลว์พิสูจน์แลว้ว่า พื้นฐานความต้องการของมนุษยชาต ิ มนุษย์ทุกคนมี
ความต้องการ อยู่ 5 ประการ คือ 

1. ปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ 
2. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
3. ความผูกพันในสังคม 
4. เกียรติและชื่อเสียง 
5. พิสูจน์ตัวเอง 

จะเห็นได้ว่าความปลอดภัย เป็นสิ่งสําคัญลําดับที ่ 2 รองมาจากปัจจัย 4  ดังนั้นจึงเป็นที่มาขององค์กรความ
ปลอดภัยในเกอืบทุกประเทศ ที่มีหน้าท่ีควบคุมกํากับ ดแูล ออกกฎระเบียบในด้านนี ้ รวมถึงประเทศไทยที่มี
หน่วยงานด้านความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย 
 

บทที่ 
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 โธมัส เจ แอนตัน  กล่าวไว้ในหนังสือเกี่ยวกับการบริหารสภาพแวดล้อมและสขุภาพไว้ตอนหนึ่งว่า 
การป้องกันอุบัติเหตุอย่างไดผ้ล ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ คือ 

1. การริเร่ิมและภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามยั 
3. การปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ 

 
ความเป็นมาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ในสถานที่
ทํางาน มีใช้กันมานานมากแล้ว  และหนว่ยงานต่างๆได้ดําเนินการอย่างจริงจังมาโดยตลอด เช่น โรงงาน 
โรงแรม และสถานที่ที่มีการให้บริการประชาชนทั่วไป  แต่โรงพยาบาลกฎหมายเหล่านั้นยังไม่ถูกนํามาใช้ใน
โรงพยาบาลอย่างจริงจัง อาจเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ ทําให้เกิดปัญหาจนถึงปัจจุบัน  คงเป็นเพราะว่า
โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานราชการ  เราลองมาดูลําดบัขั้นการพัฒนาการด้านกฎระเบียบในด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง 
 ปี พ.ศ. 2482  มีการออพระราชบัญญัติเกีย่วกับความปลอดภัยและสขุภาพของลูกจ้าง 
 ปี พ.ศ. 2484  ประกาศใช ้พระราชบญัญตัิสาธารณสุข เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านแสงสว่าง การ
ระบายอากาศ น้ําดื่ม ห้องน้ํา ห้องส้วม การกําจัดขยะมูลฝอย การป้องกันอันตรายจากวัตถุมีพิษ 
 ปี พ.ศ. 2509  เริ่มมีงาน / โครงการด้านอาชีวอนามัยในระดับชาติเกิดขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2510  ประกาศใช้พระราชบญัญัตวิัตถุมีพิษ 
 ปี พ.ศ. 2511  รัฐบาลจัดตั้งองค์กรร่วมด้านอาชีวอนามัยแห่งชาต ิได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง เกษตร และทบวงมหาวิทยาลัย 
 ปี พ.ศ. 2515  กระทรวงสาธารณสุข จัดตัง้กองอาชีวอนามัย สังกัดกรมอนามัย 
 ปี พ.ศ. 2526  จัดตั้งสถาบันความปลอดภัย 
 ป ีพ.ศ. 2528  มีการประกาศของกระทรวงมหาดไทย กําหนดให้สถานประกอบการที่มลีูกจ้างตั้งแต ่
100 คนขึ้นไป ต้องมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย (Safety  Officer)  
 ปี พ.ศ. 2543  กองช่างบํารุง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดจั้ดตั้งคณะทํางานวิศวกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล และได้ออกตรวจสอบดา้นอาชีวอนามัยและวิศวกรรมความ
ปลอดภัย ในโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  
 ปี พ.ศ. 2544   สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เปิดการอบรมหลักสตูรวิศวกรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (HA 501) 
 ปี พ.ศ.  2545  กองช่างบํารุง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐาน
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อเผยแพร่ให้กบัโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการสุขภาพในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใช้ประกอบการดําเนินงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 
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 ปี พ.ศ. 2545  สํานักงานพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ (สคส) ได้จัดทาํโครงการด้านวิศวกรรม
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล โดยทําหน้าที่เป็นผู้ให้คาํปรึกษาชี้แนะให้โรงพยาบาลต่างๆ 
สามารถดําเนนิงานในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2546 จนปัจจุบัน  กองวิศวกรรมการแพทย์และศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ทั่วประเทศ กอง
วิศวกรรมการแพทย์  ได้ออกทําการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมให้กับ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ  
           ปี พ.ศ. 2547 -2550   กองวิศวกรรมการแพทย์จัดการอบรม หลักสตูรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล (จป.รพ.)จํานวน 3  รุ่น รวม 150 คน   และกองวิศวกรรมการแพทย ์กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้จัดการอบรมเพิ่มอีกจํานวน  4 รุ่น รวม 200  คน  เพื่อให้คนเหล่านี้ทําหน้าที่ตรวจสอบ ค้นหา 
และขจัดความเสี่ยงด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาล   
 ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน กองวิศวกรรมการแพทย์ได้จัดทําโครงการจดัระบบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลขึ้น โดยในแตล่ะปีจะมโีรงพยาบาลมาเข้าร่วมโครงการ ปีละ 130 
โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

รูปที่ 46 ภาพเจ้าหน้าความปลอดภัยโรงพยาบาล ในการอบรมหลักสตูรการจัดระบบ 
                    วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน ประจําปี 2555 จัดที่เชียงใหม ่
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จุดมุ่งหมายของการดําเนินการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
1. ป้องกันความไม่ปลอดภัยท่ีเกดิจากการทํางานและจากสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน และ

บุคคลทั่วไปทีอ่ยู่ภายในโรงพยาบาล และผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงพยาบาล 
2. ป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานในสภาวะเสี่ยง และภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ ต่อผู้

มารับบริการ ผูป้ฏิบัติงานและบุคคลท่ัวไปทีอ่ยู่ภายในโรงพยาบาล 
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีท้ังทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไปที่อยู่

ภายในโรงพยาบาล และผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงพยาบาล 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ไดต้ามมาตรฐานที่กําหนด 
5. กระตุ้นจิตสํานกึ และสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร ในการให้ความสําคัญด้านวิศวกรรมความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลภายในโรงพยาบาล 
 

ความสําเร็จของการดําเนินการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 ในการดําเนินการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลใน   โรงพยาบาลท่ี
ภายมา จะเห็นได้ชดัเจนว่าจะประสบความสาํเร็จได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักทีส่ําคัญ คือ 

1. มีการกําหนดนโยบายในด้านนี้อย่างชัดเจนโดยผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล  และนโยบาย
นั้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ที่สําคัญต้องตดิประกาศ และประชาสัมพันธ์
ให้ทุกหน่วยทราบ 

2. มีการจัดตั้งองค์กรรองรับภารกิจด้านนีโ้ดยตรง อาจเป็นในรูปของคณะทํางาน คณะกรรมการ ท่ี
ต้องมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทําหน้าที่ประสานกับทุกหน่วยในโรงพยาบาลและนอกหนว่ยงาน 

3. บุคลากร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตท่ีิเหมาะสม เช่น มีความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาล หรือผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ในที่นี้รวมถึงคณะทํางาน และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (จป.รพ.)  ซึ่งในส่วนนี้กองวิศวกรรมการแพทย์กําลังดําเนินการผลติ
บุคลากรป้อนให้กับโรงพยาบาลต่างๆอยู่ โดยใชช้ื่อหลักสูตรว่า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ในบางตําราไดก้ล่าวไว้ว่าความสําเร็จดังกล่าวขึ้นอยู่กับกิจกรรมหลักพื้นฐาน 7 กิจกรรม คือ 

1. การกําหนดนโยบายด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
2. การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ 
3. แผนงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
4. คณะกรรมการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลในการทํางาน 
5. การมีเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล โดยตรง 
6. การรายงานผลการดําเนินงาน 
7. กิจกรรมเสรมิต่างๆ 
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ความสําเร็จดา้นวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลในฐานะผู้นําองค์กร 
1. ประกาศนโยบายความปลอดภัยขององค์กรอย่างชัดเจน 
2. กระตุ้นให้เกดิบรรยากาศแหง่ความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ริเร่ิมชี้นําในการป้องกันอุบัติเหตุและเสนริมสร้างสถานปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

ตลอดจนการสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกัน 
4. ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยในทุกรูปแบบ 
5. เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษากฎระเบียบแหง่ความปลอดภัย ไม่ละเลยหรอืฝ่าฝืนเสียเอง 
6. ให้การสนับสนนุทั้งด้านงบประมาณและกําลงัใจอย่างต่อเนื่องจริงจัง 

 

 
 
       รูปท่ี 47  การมอบโล่รางวัลสําหรับโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและ 
                    สภาพแวดล้อมดีเดน่ประจาํปี ซึ่งมอบโดยกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ ในปี 2554  
                    มีโรงพยาบาลที่ไดรั้บรางวัลทั้งสิ้น 32 โรงพยาบาล 
 
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

1 กระทรวงอุตสาหกรรม  ทําหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลอุปกรณ์   
   ไฟฟ้า หม้อน้ํา และวัสดุมพีิษ 

2 กระทรวงมหาดไทย  ดูแลความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิภาพ ระหว่างลูกจ้าง 
กับนายจ้าง 
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3 กระทรวงสาธารณสุข ทําหน้าท่ีในด้านการให้บริการเกี่ยวสุขภาพและอนามัย ของผู้ทํางานในงาน
อุตสาหกรรมและอื่นๆ 

4 กระทรวงศึกษาธิการ ทํางานในด้านการให้องค์ความรู้และหลักวิชาในด้านการปอ้งกันอุบัติภัย 
และความปลอดภัยในการทํางาน 

5 สํานักนายกรัฐมนตร ี ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและเป็นแกนกลางในการควบคุมป้องกัน
อุบัติภัย 

6  กองวิศวกรรมการแพทย ์  และศูนย์วศิวกรรมการแพทย์ที่ 1-9 ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการตรวจสอบ  ใหคํ้าปรึกษาแนะนํา  ในการดําเนินงาน
ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 
กฎหมายด้านความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายด้านความปลอดภัยที่ทางราชการได้บังคับใชม้ีทั้งหมด 17 ฉบับ แต่ยังไม่ได้บังคับใช้ใน
โรงพยาบาล  และมีส่วนท่ีเกีย่วข้องโดยตรงกับโรงพยาบาลหลายฉบับ อันได้แก่ 

1. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 
2. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี 
3. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
4. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหม้อนํ้า 
5. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
6. ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อับอากาศ 
7. การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 
8. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 
นโยบายความปลอดภัยสําหรับการบริหาร 
 การที่จะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในทีท่ํางานหรือภายในโรงพยาบาลได ้ จะต้องถูกกําหนดเป็น
นโยบายที่ชดัเจนโดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหรือผู้บริหารระดบัสูง จึงจะทําใหกิ้จกรรมนี้บรรลุ
วัตถุประสงค ์ การบริหารความปลอดภัยในปัจจุบันจะเน้นหลักการสําคัญหลักๆ คือ  การจัดตั้งองค์กร  การ
วางแผนดําเนินงาน  และการควบคุม 
 หลักการพื้นฐาน 5 ประการ  สําหรับการบริหารงานด้านนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างระบบงาน
ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลขึ้นในโรงพยาบาลหรือการป้องกันอุบัติเหต ุ
ตามทฤษฎีและแนวความคดิสมัยใหม ่ได้แก่ 

1. การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย  สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย และการเกดิอุบัติเหต ุ ถือเป็นอาการที่
แสดงออกถึงความบกพร่องหรือความผิดพลาดในระบบการบริหาร 

2. ในบางสถานะการณ์หรือสภาพแวดล้อมบางอย่าง เราสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่า อาจก่อให้เกิด
อันตรายหรือการบาดเจ็บที่รุ่นแรงได ้สถานะการณ์ท่ีว่านี้สามารถตรวจพบและแก้ไขควบคุมได ้
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3. งานด้านการสร้างความปลอดภัยในโรงพยาบาล ควรได้รับการบริหารหรือจัดการเช่นเดียวกับ
ภาระกิจด้านอืน่ๆ ของโรงพยาบาล  ผู้บริหารจะต้องดาํเนินงานนี้ด้วยการกําหนดเป้าหมายที่
สามารถบรรลุได ้ การวางแผน การจัดองค์กรที่มีประสทิธิภาพ รวมทั้งการควบคุมติดตามผล 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว้ 

4. หัวใจสําคัญ สําหรับการทําให้งานด้านความปลอดภัยได้ผลและมีประสิทธิภาพก็คือ การกําหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ให้แก่สายงานหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนี้อย่างชัดเจน และกระทําอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง 

5. ภาระกิจของการสร้างความปลอดภัยในโรงพยาบาล คือการค้นหาและระบุชีช้ดัถึงขอ้บกพร่อง
หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึน้ได ้ เช่น การหา
เหตุผลว่าทําไมถึงเกิดอันตรายขึ้น หรือการถามว่าการป้องกันอันตรายตา่งๆได้ถูกนําไปใช้ปฏิบัติ
กันอย่างจริงจังหรือไม่ 

 
การจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลจัดเป็นสถานประกอบการที่ใหบ้ริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการจัดการ
ภายในนอกจากเป็นเรื่องของคนแล้ว เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิศวกรรมนับเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย  
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปอาจะต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ที่สามารถคุกคามตอ่สุขภาพ
อนามัยและความไม่ปลอดภัยต่างๆ จากการใช้เครื่องมือและอุปกรณต์่างๆ ได้ตลอดเวลา  ดังนั้นจึงควรมีการ
จัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยใน       โรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง 
ทั้งภายในโรงพยาบาลและรอบๆโรงพยาบาล 
 
อะไรคือการดําเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 คือการจัดการด้านความปลอดภัยขึ้นภายในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย์ เพื่อลด
ความเสี่ยงหรืออันตรายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนทัว่ไปที่มารับบริการ โดยมีจดุมุ่งหมาย
หลักๆ ดังนี้ 

1. ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น       จากการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ ์สนับสนุน
ต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้า
รั่ว  การระเบิดของท่อก๊าซภายใต้ความดันสงู  มลพิษต่างๆ เป็นต้น 

2. ส่งเสริม ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่นการอบรมด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมในงานที่มีความเสี่ยง 

3. กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ยึดถอืปฏิบัติ เช่นการจัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ 

4. ควบคุม ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเป็นเหตนุํามาซึ่งอันตราย เช่น หาจุดเสี่ยงแล้วทําการประเมิน
เพื่อแก้ไข   
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5. สร้างทัศนคตทิีด่ีต่อความปลอดภัย เช่น การปลูกฝังทัศนคติด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่
บรรจุใหม ่ การจัดประชุมด้านความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัย 
การให้คําแนะนํา  

 
แนวทางการจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 การจัดการทีด่ ี บุคคลหลายๆฝ่ายต้องมีส่วนร่วมหรือมีส่วนในการรองรับการดําเนินงานใน
โรงพยาบาล และสิ่งสําคัญทีต่้องพิจารณาเพื่อให้จัดการดา้นวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ 

ก. ในส่วนของนโยบาย ต้องมีนโยบายที่จะดําเนินการหรือการสนับสนุนทีช่ดัเจน ผู้บริหารต้องมีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบาย และถ่ายทอดสูเ่จ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดเวลา 

ข. ในส่วนของการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อรองรับการดําเนินงาน สร้างเครือข่าย ประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบคุคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญโรงพยาบาลสามารถให้
เข้ามามีส่วนร่วมได้ในรูปของคณะกรรมการก็ได ้

ค. ในส่วนของบุคลากร ต้องเข้าใจและเต็มใจ มีความทุ่มเทให้กับงาน ที่สําคัญต้องมีความรู้หรือผ่าน
การอบรมมาแล้ว เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล. ที่สําคัญทุกคนต้องมสี่วนร่วม มี
จิตสํานึกทีด่ตีอ่วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

 
การกําหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยมากจะกําหนดไว้เพียง 3 ระดับ คือ 

1. ระดับผู้บริหาร ให้มีหน้าที่ดังนี้ 
- กํากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฎิบัตติามกฎระเบียบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลในสถานที่ทํางาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการงานเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
2. ระดับหัวหน้า (หัวน้าหน่วย , หัวหน้าตึก/อาคารต่างๆ เป็นต้น) 

- กํากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง ด้าน
วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

- ให้คําแนะนําดา้นวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลในการทํางาน 
- ตรวจสอบสภาพการทํางาน และเคร่ืองมือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
- ตรวจสอบหาสาเหตุของความเสี่ยงหรืออันตรายในทีท่ํางานที่ตนรับผดิชอบ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
- ปฎบัติงานด้านนี้ตามทีผู่้บริหารระดับสูงมอบหมาย 
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3. ระดับวิชาชีพหรือผู้ปฏิบัติ (แพทย์ , พยาบาล , เภสชั , วิศวกรหรือช่าง เป็นต้น) 
- ตรวจสอบ ค้นหาความเสี่ยง 
- ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน

โรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด 
- จัดทําแผนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
- กํากับดูแลผู้ใตบั้งคับบัญชาระดับล่างให้ปฏิบัติตนตามกฏระเบียบด้านวิศวกรรมความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
- แนะนํา ฝึกสอน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู สถิต ิ และจัดทํารายงานเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลในการทํางาน 
 
ความปลอดภัยในการทํางาน 
 ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดีในการทํางานของผู้
ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ในที่นี้จริงๆแล้วมาจากคําภาษาอังกฤษที่ว่า  “ Occupational Safety and 
Health ”    

ผู้ประกอบอาชพีในโรงพยาบาลได้แก่ ผู้บริหาร , แพทย์ พยาบาล ,  เจ้าหน้าท่ีด้านต่างๆ , ลูกจ้าง , 
คนงาน , ยาม เป็นต้น  แตจ่ริงๆ แล้วผู้ท่ีต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบโดยตรงในด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอีกกลุ่มหนึ่งคือ ผู้ป่วย ,  
ญาติผู้ป่วย , ประชาชนทีอ่ยู่ภายในโรงพยาบาลหรือบริเวณรอบๆโรงพยาบาล ต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 
หากเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นในโรงพยาบาล 
 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการใช้คําพดูเพิ่มเตมิจากที่กล่าวมา
ข้างต้นอีกหนึ่งคําคือ “ Working Conditions and Environment ”  ซึ่งแปลความหมายว่า สภาพการ
ทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยเจตนาให้หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการการทํางาน (Working 
Conditions) , ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน (Occupational Safety and Health)  
และ สภาพแวดล้อมของการทํางาน (Environment)  ทั้งน้ีเพื่อให้การดแูล คุ้มครอง ผู้ประกอบอาชีพในสาขา
ต่างๆ ได้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และสุขภาพอนามัยท่ีดี
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพราะว่าจากสถิติการเกดิเหตกุารณ์ที่ไม่ปลอดภัยในสถานทีป่ฏิบัติงานต่างๆ ใน
ปัจจุบัน มักมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมของที่ทํางานเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว เช่น ตึกถลม่ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้า
ดูด แก๊สพิษรั่ว ระบบกําเนิดไอนํ้ารั่วระเบิด การระบายอากาศไม่ด ี มลพิษทางอากาศที่มาจาก
เคร่ืองปรับอากาศ ความร้อนในที่ทํางานสงู แสงสว่างไม่เพียงพอ ฯ.ล.ฯ.  
 ในการดแูลผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ ทั้งสวัสดิการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยนั้น นับเป็นสิ่ง
ที่จําเป็นอย่างย่ิงในปัจจุบัน เพ่ือป้องกันไม่เจ้าหน้าที่หรือผูป้ฏิบัติงานได้รับการบาดเจ็บ พิการ หรือตาย จาก
อุบัติเหตุจากการทํางาน (Occupational Accidents)  และนอกจากน้ีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสื่อมถอยของ
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สุขภาพจนทําให้เกิดโรค หรือความเจ็บป่วยจากการทํางาน หรือที่เรียกว่า โรคที่เกิดจากการทํางาน 
(Occupational  Disease) 

• อุบัติเหตุจากการทํางาน  หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่ได้คาดคิด และไม่ไดม้ี
มาตรการหรือแผนการควบคมุไว้ก่อนในสถานที่ทํางานหรือในโรงพยาบาล แล้วมีผลทําให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิต และอาจทําใหท้รัพย์สินเสียหาย  เช่น 
เครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าไม่มีระบบกราวด์  การถูกเข็มฉดียาท่ิมตําเป็นต้น 

• โรคที่เกดิจากการทํางาน หรือบางครั้งเรียกว่า โรคที่เกดิจากการประกอบอาชีพ หรอื โรคอัน
เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานอันได้แก ่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้าง หรือผู้ใช้แรงงาน เกิดการเจ็บป่วย ท่ี
พิสูจน์แล้วว่ามผีลมาจากการทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หรือภายในสถานที่แห่งน้ัน เช่น โรค
ระบบทางเดินหายใจอันเกิดจากระบบปรับอากาศสกปรก บริเวณเพดานมีเชื้อรา  หรือมีฝุ่น
ละอองจากเครือ่งอบผ้า เป็นต้น 

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุหรอืความไม่ปลอดภัย 
1. ไม่สามารถป้องกันได้   2 % 
2. ป้องกันได้  98 % 

 จะเห็นได้ว่าอันตรายหรืออุบัติเหตสุ่วนใหญส่ามารถป้องกันได ้ แต่หากปล่อยให้ทุกคนระมดัระวัง
เพียงลําพัง ก็ยังมีส่วนทําให้เกดิอุบัติเหตุได้มาก  แต่หากทําในรูปขององค์กร หรือคณะกรรมการบริหารในทาง
ปฏิบัติจะได้ผลมาก 
 
ผลเสียหายที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 
 ผลเสียหายที่ปรากฏชัดเจน อันได้แก่ เสียชีวิต เสียทรัพย์สนิ 
 ผลเสียหายทางอ้อม ได้แก่ การสูญเสียเวลา  เสียรายได ้เสียชื่อเสียงของหน่วยงาน 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการทํางานอย่างปลอดภัย 
 1 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นไปอย่างปลอดภัย  เจ้าหน้าที่ไม่วิตกกังวลหรือ
หวาดกลัวอันตราย สามารถทุม่เทกําลังกายและความคดิในการทํางานอย่างเต็มที ่
 2 ลดต้นทุน เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นไปอย่างปลอดภัย   ความเสียหาย
ของเวชภัณฑ์และอุปกรณ ์เคร่ืองมือมีน้อย ประสทิธิภาพในการทํางานมีสูง ทํางานได้เต็มที ่
 3   เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นไปอย่าง
ปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และอยากที่จะทํางาน 
 4 สงวนทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่แตล่ะคนมีความรู้ความชํานาญ ใช้เวลาในการรําเรียนและฝึกฝน
ประสบการณน์าน หากเกิดอันตราย พิการ หรือเสียชีวิต ทําให้ประเทศชาตติ้องเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
ไป ดังน้ันถ้าการทํางานเป็นไปอย่างปลอดภัย จึงเป็นการสงวนทรัพยากรมนุษย์อย่างหนึ่ง 
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 5 เพิ่มรายรับ  เมื่อไม่มีการสูญเสียในทุกๆด้านการทํางานมีประสทิธิภาพ ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่ํา ลด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น รายรับก็จะเพิ่มตาม 
 
สาเหตุของอันตรายในการทํางานโดยทั่วไป 
 1  สาเหตุเกิดจากบุคคลหรือตัวเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ เช่น  การแต่งกายไมเ่หมาะสม ไมส่วมชุดป้องกัน 
มีทัศนคติไมด่ตี่อความปลอดภัย อุปนิสัยไม่ด ีขาดประสบการณ์ สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะทํางาน ( 88 %) 
 2  สาเหตุเกิดจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์เช่น เคร่ืองมือชํารุด  การใช้เครื่องมอืผิดประเภท 
การใช้เคร่ืองมอืท่ีไม่มีระบบป้องกันอันตราย ( 10%) 
 3  สาเหตุเกดิจากโครงสร้างทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม  เช่น  อุณหภูมิสูงหรือต่ําไป  แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ การระบายอากาศที่ไมด่ ี  เสียงดังรบกวน  กลิ่นเหม็นรบกวน  ทางลื่น ความไม่เป็นระเบียบของ
ห้องหรือสถานที่ทํางาน เป็นต้น ( 2%) 
 
สาเหตุของอันตรายในการทํางานในโรงพยาบาล 

1. เกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย เช่น ทํางานไม่ถูกวิธี ขาดความรู้ทักษะ ไม่เอาใจใส่ตอ่งาน 
มีทัศนคติที่ไมถู่กต้อง ความประมาท นิสัยชอบการเสี่ยง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ใส่
อุปกรณ์ป้องกัน แต่งกายไม่เหมาะสม หยอกล้อกัน ร่างกายไม่พร้อม เป็นต้น 

2. เกิดจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น เครื่องมือไม่สมบูรณ์ สถานท่ีไม่เป็นระเบียบสกปรก 
พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ  พื้นลื่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ไม่ปลอดภัย  โครงสร้างอาคาร
สถานที่ไม่ถูกตอ้ง เป็นต้น 

 
ประเภทของสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล      ที่ควรได้รับการตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง 

1. การระบายอากาศ 
2. กลิ่น 
3. เสียง 
4. แสงสว่าง 
5. อุณหภูมิ 
6. ควัน 
7. การฟุ้งกระจายของฝุ่นผงทั่วไป  
8. การฟุ้งกระจายของสารเคม ี
9. การฟุ้งกระจายของฝุ่นจากเครื่องถ่ายเอกสาร 
10. รังสี 
11. การจัดวางวัสด ุ
12. การจัดสรรพื้นที่ใชส้อย 
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13. การจัดเก็บขยะมลูฝอย 
14. การระบายน้ําทิ้ง 
15. การบําบัดน้ําเสีย 
16. เส้นทางเดินเทา้ และเส้นทางเดินรถในบริเวณโรงพยาบาล 

สี กับความปลอดภัย 
 สีแดง    สื่อถึง   ให้หยุดหยุด , ระวังอันตราย , ข้อห้าม  
 สีน้ําเงิน  สื่อถึง การอธิบายความ  ทุกคนต้องอ่านและทําตาม 
 สีเหลือง  สื่อถึง   ให้ระวัง ,  การเตือนภัย 
 สีเขียว  สื่อถึง   ความปลอดภัย 
 
 
ตัวอย่างการใช้รูปทรงหรือกรอบข้อความในการสื่อความหมาย 

 

 
             การห้าม หรือต้องทํา           การเตือน ให้ระวัง              ข้อแนะนํา / ข้อมูล 
 

รูปที่ 48  รูปทรงหรือกรอบข้อความในการสื่อความหมายด้านความปลอดภัย 
 
ความเสี่ยง (Risk)  
             ในความหมายทั่วไป คือ โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสีย ภัย อันตราย อุบัติเหต ุหรือสิ่งไม่พ่ึง
ประสงค ์
 
ประเภทของความเสี่ยงในโรงพยาบาล 

1. การบาดเจ็บ 
2. เหตุร้าย 
3. การคุกคาม 
4. ความไม่แน่นอน 
5. การถูกเปิดเผย 
 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 167 -

6. การเสื่อมเสียชือ่เสียง 
7. การสูญเสียรายได ้
8. การทําลายสภาพแวดล้อม 
9. การต้องชดใชค่้าเสียหาย 

 
ความเสี่ยงในมุมมองของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
• จุดมุ่งหมายของการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล  

คือ การรับรู้ถึงความเสี่ยงและกําจัดความเสีย่ง 
• การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือสิ่งใดหรือจะกระทําสิ่งใด ที่เห็นว่ามีอันตรายสูงก็ไม่ควรนําเข้า
มาในโรงพยาบาล หรือยกเลิกการกระทํานั้น 

2. การผ่องถ่ายความเส่ียง คือการกระทําใดใดที่เห็นว่าอาจเกิดอันตราย ก็ให้หน่วยงานอื่นที่มี
ความพร้อมกว่า รับไปดําเนินการแทน 

3. การป้องกันความเสี่ยง คือการค้นหาความเสี่ยง กําจัดความเสี่ยง ออกมาตรการป้องกันเพื่อ
ลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายหรอือุบัติเหต ุเช่น การปกป้อง การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน การ
ให้คึวามรู้แก่เจ้าหน้าที ่

4. การกระจายความเสี่ยง เป็นการแยกสิ่งของ หรือการกระทําใดใด ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
สูงออกจากกันเพื่อลดความรนุแรง เพราะหากเอาไว้รวมกันความรุ่รแรงหากเกิดอุบัติเหตุจะ
เพ่ิมทวีคูณ 

 
กระบวนการบริหารความเสีย่งในแต่ละครั้ง 

1. การค้นหาความเสี่ยง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. การจัดการกับความเส่ียง 
4. การประเมินผล 
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ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 
 ระดับความรุนแรง (ระดับอันตราย) 

ความถี่ ต่ํา ( ไม่บาดเจบ็ แต่เสียทรัพย์ เป็นต้น) สูง (บาดเจ็บขึ้นไป จนถึงเสียชีวิต) 

ต่ํา (ไม่ค่อยเกิด)  A C 

สูง (เกิดเป็นประจํา) B D 

 
A =  ความรุนแรงต่ําและเหตกุารณ์นี้นานๆ ถึงจะเกิด 
            การแก้ปัญหา คือ การเตือน ติดป้ายประกาศเตือน 
B =  ความรุนแรงของเหตุการณ์นี้มีน้อย  แต่เกิดขึ้นบ่อย 
            การแก้ปัญหา คือ การติดป้ายเตอืน การอบรมให้ความรู้ 
C =  ความรุนแรงของเหตุการณ์มีสูง แต่ไมค่่อยเกิด 
            การแก้ปัญหา คือ การอบรมให้ความรู้ การจัดทาํคู่มือ 
D = ความรุนแรงสูงมาก และเกิดขึ้นบ่อยเป็นประจํา 
           การแก้ปัญหา คือ การจัดการกับปัญหาโดยเร่งด่วน ตดิประกาศเตือน ฝึกอบรม 
           เฉพาะกรณีน้ันๆ จัดทําคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน  ตรวจหาความเสี่ยง 
           ตลอดเวลา 

 
หมายเหตุการณ์ตัดสินระดับความรุนแรง 

 หาก - มีการบาดเจ็บขึ้นไปจนถึงเสียชีวิต หมายถึงระดับความรุนแรงสูง 
        - ไม่บาดเจ็บ แต่เสียทรพัย์ รถยนต์หาย ฯ  ถือว่าเป็นระดับความรุนแรงต่ํา 

 
การรายงานความเสี่ยง ในงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลใน
โรงพยาบาล มีดังนี้ 

1. รายงานอุบัติการณ์ หรือการเกิดอุบัติเหต ุ
2. รายงานการตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ใน

ระดับหน่วยงาน และภาพรวมในระดับโรงพยาบาล 
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คําถามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบควรตอบได้ 
1. Who   =   ใครไดร้ับอันตรายหรือความเสี่ยง 
2. When   = เมื่อไหร่ 
3. Where  = ท่ีไหน 
4. What  = เกิดอะไรขึ้น 
5. How  =  อันตรายหรือเสี่ยงอย่างไร 
6. Why  =  ทําไมถึงเกิด 
 

การป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายในโรงพยาบาล ที่ดแีละมีประสทิธิภาพ ต้องอาศัยหลักการ 3E 
อย่างพร้อมๆกัน คือ  

Engineering    –  คิอการใชห้ลักวิชาทางวิศวกรรมและวศิวกรรมการแพทย์  
Education      -  ให้การใหค้วามรู้ การศึกษา หรือฝึกอบรม ต่อผู้เกี่ยวขอ้งทั้งหมด  
Enforcement  -  การเสรมิสร้างกฎระเบียบ ออกกฎข้อบังคับขึ้นใชต้ามความจําเป็น   
                       และความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

 
แนวทางการจัดต้ังองค์กรความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 ในปัจจุบันการจัดตั้งองค์กรความปลอดภัยในโรงพยาบาล  ที่เป็นรูปธรรมมากที่สดุคืออยู่ในรูปของ
คณะกรรมการเป็นส่วนใหญ ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นลักษณะสหวิชาชีพ หลายระดับ มี
เคร่ืองมือและระบบต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย จึงเป็นการยากที่จะมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึง่มี
หน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยตรง  แตใ่นอนาคตหากมีการพัฒนาด้านวิชา
ความรู้ มีเอกสารคู่มือที่ชดัเจน และมีระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลที่ชดัเจน คงไม่เป็นการยากเกินไป
ที่จะมีเจ้าหน้าที่วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในโรงพยาบาลในโรงพยาบาล ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานโดยตรง 
 
ขั้นตอนการขจัดความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและการเกิดอันตรายในโรงพยาบาล 

1. จัดตั้งองค์กร 
2. ค้นหาความเสี่ยง 
3. วิเคราะห ์จัดลาํดับความเสี่ยง 
4. การแก้ไข และออกมาตรการป้องกัน 
5. การนํามาตรการป้องกันไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
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 ลักษณะขององค์กรด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาล 
อย่างน้อยโดยทั่วไปต้องดําเนินการดังนี้ 

1. มีสมาชกิจากทกุหน่วยงาน ครอบคลุมทุกระดับ 
2. มีการประชุมคณะกรรมการทกุเดือน 
3. มีผู้รับผดิชอบประจําอย่างน้อย 1 คน ท่ีทําหน้าที่เป็นเลขานุการ ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 
หน้าที่หลักขององค์กรด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 

1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล 

2. ควบคุม ทบทวนบทบาทหน้าที่ ในการดําเนนิงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล 
3. ติดตาม ตรวจสอบ ค้นหา วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวโน้มของอันตรายต่างๆ ใน

โรงพยาบาล 
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนในการดําเนินการ 
5. ประชาสัมพันธ์งานด้านน้ีอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

รูปท่ี 49   การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย เป็นหนา้ที่และกิจกรรมหนึ่ง ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
              โรงพยาบาล เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และการกระตุ้นทัศนคติด้านความปลอดภัย 
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หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Safety Officer) 
1. รายงานถึงอันตรายที่จะเกดิขึ้นในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรง

พยาลแก่หัวน้าแผนก หัวหน้าตึก และผู้บริหารระดับสูง 
2. ทํารายงานการตรวจสอบ เป็นระยะๆ 
3. หาต้นเหตขุองความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้น 
4. เข้าถึงอุบัติเหตทุุกครั้ง 
5. เป็นผู้ประสานงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน       

                โรงพยาบาล 
 

แผนงานที่ควรทําเพื่อการจัดการกับของเสียในโรงพยาบาล 
1. การบริหารจัดการของเสียที่เหมาะสม 
2. การแยกทิ้งของเสียประเภทตา่ง ๆ เช่น การกําหนดสีถุงทิ้งขยะประเภทตา่งๆ ที่ชดัเจน 
3. วิธีการการแยกเก็บของเสีย เช่น ของเสียที่เป็นอันตราย กับของเสียติดเชื้อออกจากกัน 
4.   การจดัเก็บเพ่ือรอการกําจัด เช่น การสรา้งโรงเก็บขยะติดเชื้อทีส่ามารถกันแมลงและหนูได ้
5. การบําบัดของเสียแตล่ะประเภท 
6. การนํากากของเสียไปท้ิง หรือไปฝังกลบ 
7. มาตรการรองรบั เกิดกรณฉีุกเฉิน เช่น เตาเผาขยะเสียมีแผนรองรับอย่างไร 
8. การฝึกอบรมบุคลากรที่รับผดิชอบ 

 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในโรงพยาบาล    

ในที่นี้หมายถึงอุปกรณ์สําหรบัเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในที่ที่มีความเสี่ยงสูงกว่างาน
ทั่วไป ไว้สวมใส่ขณะทํางานเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกดิขึ้นเนื่องมาจากสภาพแวดลอ้มและอันตรายจากการ
ทํางาน อันได้แก่ 

1. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ได้แก่ 
- แว่นตานิรภัย 
- แว่นครอบเบตา 
- กระบังป้องกันใบหน้า 
- หน้ากากเชื่อม 
- ครอบป้องกันหน้า 

2. อุปกรณ์ป้องกันหู ได้แก่ 
- EAR PLUGS เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทํางาน ชนดิสอดเข้าไปอุดไว้ในรูห ู
- EAR MUFFS เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะทํางาน ชนดิครอบหูส่วนนอก 
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3. อุปกรณ์ป้องกันมือ ได้แก่ 
- ถุงมือป้องกันความร้อน 
- ถุงมือป้องกันสารเคมี 
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้า 
- ถุงมือป้องกันการขีดข่วนของมีคม ถุงมือป้องกันรังสี 

4. อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ ได้แก่ 
- หน้ากากกรองอนุภาค ฝุ่น 
- หน้ากากกรองก๊าซและไอระเหย 

5. อุปกรณ์ป้องกันลําตัว ได้แก ่
- ชุดป้องกันสารเคมี 
- ชุดป้องกันความร้อน 
- ชุดป้องกันการติดไฟ 
- เสื้อคลุมตะกั่ว ป้องกันรังสี 

6. อุปกรณ์ป้องกันเท้า ไดแ้ก่ 
- รองเท้านิรภัย 
- รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
- รองเท้าป้องกันสารเคม ี

7. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ได้แก่ หมวกนิรภัย 
8. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากทีสู่ง ได้แก่ 

- เข็มขัดนริภัย 
- สายรัดตัวช่วยชีวิต 
- สารช่วยชีวติ 
 

ความสูญเสียจากการประสบอันตราย 
 หากหน่วยงานหรือสถานที่ทํางานใดๆ ไม่สนใจหรือปล่อยให้สภาวะของการทํางานและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานไม่ปลอดภัยหรือมีความเสีย่งสูง จนทําให้เกิดอันตราย หรืออาจถงึขั้นอุบัติภัย 
มักจะเกดิความสูญเสียได ้
 
การสูญเสียในรูปแบบต่างๆ 

1. การสูญเสียเวลาของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 
2. การสูญเสียเวลาของบุคคลอื่นท่ีไม่ได้รับบาดเจ็บแตม่ีส่วนเกีย่วข้อง เช่น ผู้นําผู้  
     บาดเจ็บสง่โรงพยาบาล ผู้ที่อยากรู้อยากเห็น ญาติพี่น้อง เป็นต้น 
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3. การสูญเสียเวลาของหัวหน้างาน หรือหัวหน้าผู้ควบคุมงาน และผูจ้ัดการในการ 
     ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหต ุการจัดหาผู ้
     ปฏิบัติงานแทน การคัดเลอืกคนใหม ่การฝึกอบรมคนใหม่ การจัดทํารายงาน      
     อุบัติเหต ุเป็นต้น 
4. การสูญเสียเวลาในการให้การรักษาของผู้ใหก้ารรักษา และเจ้าหน้าที่ของสถาน  
     พยาบาลหรือโรงพยาบาลนั้นๆ 
5. การสูญเสียรายได ้หรือผลกําไร ของโรงพยาบาล 

 
เกิดความเสียหาย 

1. ค่าเสียหายเนื่องจากเครื่องมือชํารุด หรือทรัพย์สินของโรงพยาบาลเกิดการเสียหาย               
2. ค่าเสียหายที่ตอ้งทําให้กระบวนการปฏิบัติงานหยุดชะงัก เช่น ระบบไปป์ไลน์เกิด   
     การระเบิดจนชํารุดเสียหายไม่สามารถส่งจ่ายก๊าซไปยังจุดต่างๆ ได ้หรือ ทําให้  
     หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดการระเบิด จนทําใหโ้รงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าใช้งาน เป็นต้น 
3. ค่าใช้จ่ายในเรือ่งของเงินชดเชย หรือเงินสวัสดิการต่างๆ ที่ต้องจ่าย 
4. การเสียขวัญ จากเหตุการณ์นัน้ๆ 
5. การเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล 
6. อ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

ปัจจัยที่ทําให้เกิดอันตรายจากการทํางาน 
 ปัจจัยหรือ ปัจจัยเอื้อ หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสบหรือเกิดอันตรายจากการทํางาน มี
องค์ประกอบทีส่ําคัญ  2  ส่วน คือ  

1. คน หรือ ตัวเจ้าหน้าท่ี 
2. สภาพแวดล้อมในที่ทํางาน 
 

   คน หรือ ผู้ปฏิบัติงาน ในท่ีนี้ให้หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล ผู้ป่วย และประชาชน สรปุ
แล้วคือทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งอันตรายที่จะเกดิขึน้คือภัยจากการทํางานหรือประกอบอาชีพนัน้ๆ  ซึ่ง
อาจเนื่องมาจาก การขาดประสบการณ ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ทํา มทีัศนคตแิละจิตสํานึกที่ไม่
ปลอดภัย  ไมม่ีมาตรการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม  รู้เท่าไม่ถึงการณ์  จําใจทํา ถูกมอบหมายใหท้ําโดยไม่
เต็มใจ ประมาท เป็นตน 

 
สภาพแวดล้อม ในปัจจุบันถือเป็นปัจจัยท่ีสําคัญ ถึงแม้เราจะพัฒนาคนไปอย่างไร แต่ถา้ต้องกลับมา

ปฏิบัติงานอยู่ในที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานที ่ เครื่องมือ อุปกรณ์ อากาศ แสงสว่าง 
ความร้อน การสั่นสะเทือน ความเย็น รังสี ก๊าซ ไอระเหยของสาร ฝุ่นละออง เสียงดงั สารเคม ี เชื้อโรคท่ี
แพร่กระจาย สัตวต์่างๆ  อาจรวมไปถึงเพื่อนรวมงาน ความจําเจซ้ําซากของงาน การเร่งรัดงาน 
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ค่าตอบแทน เวลาการทํางานที่ยาวนานไป เป็นต้น  ซึ่งนับว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีสว่นเก่ียวข้องในการ
นําพาให้เกิดหรือประสบกับอันตรายแทบทั้งสิ้น  หากเราจะจําแนกสภาพแวดล้อมออกเป็นกลุ่มหรือ
หมวดหมู ่นักวิชาการในด้านนี้ได้แยกออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึงสภาพของสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงานภายใน
โรงพยาบาล เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ อากาศ แสงสว่าง ความร้อน การสั่นสะเทือน ความเย็น รังสี   เสียงดัง 
และบริเวณสถานที่ขณะทํางาน  

2. สภาพแวดล้อมทางเคมี หมายถึงสารเคมีตา่งๆ ที่ต้องสมัผัส หรือใช้เปน็วัตถุดิบ หรือได้ผสม
ขึ้นมาเพ่ือใช้ในทางการแพทย์หรืออื่นๆ โดยทั่วไปมักจะอยูใ่นรูปของ ก๊าซ ไอระเหย ฝุ่น ฟูม ควัน ละออง 
หรือเป็นของเหลว เช่น สารตัวทําละลาย กรด และด่างเป็นต้น 

3. สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ หมายถึงท้ังที่มชีีวิต ( ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และสตัว์ร้าย
ต่างๆ ) และสิ่งไม่มีชีวิต ( ละอองฝุ่น  ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม ้ซากพืชต่างๆ ) เป็นต้น 

4. สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม หรือ ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมการทํางาน ซึ่งครอบคลุมถึง
ภาวะที่เกี่ยวกับจิตวิทยา และเศรษฐกิจในการทํางาน อันได้แก ่งานที่ต้องเร่งเพื่อให้ทันกับเวลา ภาวะของคน
ที่ต้องย้ายสถานที่ทํางาน การถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรม การถูกกลั่นแกล้ง การถูกลดทอนอํานาจโดยไม่เป็น
ธรรม การอยู่ร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่แปลกหน้า ค่าจ้างแรงงานไม่เหมาะสม  ไม่มีสมัพันธ์ภาพกันระหว่าง
บุคคลในสถานที่ทํางาน  งานที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายและจติใจ เป็นต้น 

5.  
การเกิดอุบัติเหตุในโรงพยาบาล 
           ลักษณะของการเกิดอุบัติเหต ุ  ความรุ่นแรงของการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือพิการจะมากน้อยเพียงใด
ไม่จําเป็นต้องว่าทํางานในสาขาไหน บางสิ่งบางอย่างที่ว่าไม่น่าเกิดอันตรายหรือถึงแม้จะเกิด แต่หากเรานึกว่า
ไม่รุนแรง ย่ิงร้ายกว่านั้น บางคนคิดไปว่าถึงเกิดก็ไม่ถึงเรา ความคิดเหล่านี้นับว่าเป็นอันตรายเสียย่ิงกว่า 
เพราะนั้นหมายถึงว่ายินยอมที่จะให้เกดิอันตราย  ดังนั้นขอให้ทุกคนจงตระหนักว่าหากปล่อยประละเลย ไม่
เอาใจใส่ถึงอันตรายที่จะเกดิ คงมีสักวันที่จะไดเ้หน็อันตรายเกิดขึ้น  การเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
หรือจากการทํางานภายในโรงพยาบาล โดยท่ัวไปแล้วจะมีสาเหตุนําก่อนเสมอ อาจเกิดจาก ความผิดพลาด
ของการจัดการ สภาวะทางด้านร่างกายและจติใจของผูป้ฏิบัติงานในขณะนั้นไม่เหมาะสม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ
เป็นตัวก่อสาเหตโุดยตรงของการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ลืมขั้นตอน
การทํางานของเครื่องที่ถูกต้องจนทําให้เกิดการลุกไหม้และระเบิดตามมา   การล่ืนหกล้ม การถูกเข็มตํา และ
ผลเหล่านี้ทําให้เกิดการบาดเจ็บ พิการหรืออาจเสียชีวิต ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย อันส่งผลให้การ
รักษาพยาบาลหยุดชะงัก 
 
 
 
 
 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 175 -

สาเหตุของอุบัติเหตุอันตราย 
ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลแบ่งได ้2 ส่วน คือ 

1. สาเหตุนําของการเกิดอุบัติเหต ุ
1.1 เกิดจากความผิดพลาดของการบริหารจัดการความเสีย่ง เช่น 

- ไม่มีการสอนหรือการอบรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 
- ไม่มีมาตรการข้อกําหนดให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 
- ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัยไว้ 
- ไม่มีการแก้ไขจุดที่อันตรายล่อแหลมภายในสถานที่ปฏิบัติงานหรือ     

         ภายในโรงพยาบาล 
- ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยให้ 
- ผู้บริหารไม่ใหค้วามสําคัญ  เป็นต้น 

1.2  เกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น  
- ขาดความระมดัระวัง  
- ความตั้งอกตั้งใจ   
-   มีทัศนคตทิีไ่ม่ถูกต้อง 
-     อารมณ์อ่อนไหวง่ายและขีโ้มโห 
- หวาดกลัว ขวัญอ่อน ตกใจงา่ย 
- สมองมีปฎิกริยาในการสั่งงานช้า เป็นต้น 

1.3  เกิดจากสภาพของร่างกายไม่เหมาะสม 
- อ่อนเพลีย 
- หูหนวก 
- สายตาไม่ด ี
- ร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน 
- เป็นโรค 
- ร่างกายพิการ เป็นต้น 

2. สาเหตโุดยตรงของการเกิดอุบัติเหต ุ
2.1 การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย เป็นการกระทําท่ีไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี ในขณะ

ที่กําลังทํางานซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได ้ จากข้อมูลทางสถิติการเกดิอุบัติเหต ุ พบส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุ
ทั้งหมดเกดิจากสาเหตุนี ้

- การใช้เครื่องมอืโดยพลการโดยไม่ได้รับอนญุาต 
- การทํางานที่เร็วเกินไป เกินกําลังของเครื่องมือ 
- ทําการซ่อมเครื่องขณะที่กําลงัใช้งาน 
- ถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยออกจากเครื่องโดยไม่มีเหตุอันควร 
- ไม่ใสใ่จต่อป้ายห้ามเตือนต่างๆ 
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- เล่น หยอกล้อกันขณะทํางาน 
- ใช้เครื่องมือทีช่าํรุด 
- ใช้เครื่องมือไมถู่กวิธี 
- ยืนหรือนั่ง หรือใช้ท่าทางในการทํางานที่ไม่เหมาะสม 
- ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
- ประมาท เป็นต้น 

2.2 สภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่อยู่รอบๆ ตวั
เจ้าหน้าที่ในขณะทํางานหรือภายในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสาเหตุให้เกดิอันตรายได้เช่นกัน เช่น 

- ไม่มีการตดิฝาครอบหรือเซฟการ์ดในส่วนทีเ่คลื่อนไหวที่เป็นอันตราย 
- เครื่องมือมีฝาครอบแต่ไม่เหมาะสม 
- บริเวณพื้นมีน้ํา ลื่น ขรุขระ 
- สถานที่ทํางานสกปรก 
- มีของใช้ที่ไม่เกีย่วข้อง 
- มีกองวัสดุสูงเกนิไป 
- แสงสว่างไม่เพียงพอ 
- การระบายอากาศไม่ดีพอ 
- อากาศภายในห้องทํางานร้อนเกินไป 
- ไม่มีระบบเตือนภัย หรือมีแตช่ํารุด เป็นต้น 
 

โรคที่เกิดจากการทํางานภายใต้ความเสี่ยง 
 โรคจากการทํางาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพ หรือตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
เรียกว่าโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานนี้ บางโรคอาจปรากฏอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับสิ่งท่ี
ทําให้เกิดโรคโดยตรงและมีปริมาณที่สูงในระยะเวลาอันสัน้   แต่บางโรคจะปรากฏแบบเรื้อรังเนื่องจากจะ
ค่อยๆ ได้รับสิง่ที่ทําให้เกิดเชือ้โรคทลีะน้อยๆ เป็นเวลานานหลายเดือนหรือหลายปี  เป็นที่น่าสังเกตวุ่าโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่เกดิขึ้นแล้วจะมคีวามรุ่นแรงค่อนข้างสูง บางครั้งไม่อาจทําการรักษาให้
กลับคืนสภาพเดิมได ้ และมีจํานวนไม่น้อยที่เกิดความรุ่นแรงจนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวติ เช่น การโดนเข็มท่ิม
แทงจนตดิเชื้อโรค  การได้รับสารระเหยของเอธีลีนออกไซด์ที่รั่วไหล เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ทําให้เกิดโรค  ที่นับว่ามีสว่นสําคัญแบ่งได ้3 ส่วนคือ 

1. ตัวต้นเหตุของโรค หรือตัวเชือ้โรค 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
3. สภาพของการปฏิบัติงาน 

              แต่โดยปกติแล้วหากองค์ประกอบทั้ง 3 มีความเหมาะสมคือ ตัวเชื้อโรคมีปริมาณไม่มากพอ 
สภาพร่างกายของตัวเจ้าหน้าที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และสภาพการทํางาน สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม
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ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย ก็จะไม่เกิดโรคจากการทํางานขึ้น แต่ในทางตรงข้ามหาก
องค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่งบกพร่องไปมากเกินหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลก็จะทําให้เกิดโรคขึ้นได้ 
องค์ประกอบต่างๆ พอที่จะแบ่งออกได้เป็นรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตัวต้นเหตขุองโรคการเกิดโรคจนมีการติดเชื้อโรค  

1. ต้นเหตทุางเคมี ท่ีสามารถเขา้สู่ร่างกายโดยการสูดดม การกิน การสัมผัส 
2. ต้นเหตทุางกายภาพ เช่น เสียงดัง ความร้อน การสั่นสะเทอืน เป็นต้น 
3. ต้นเหตทุางชีวภาพ เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ เป็นต้น 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

ส่วนที่เป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวเจ้าหน้าท่ีเองที่สามารถนํามาซึ่งการเกิดอันตราย ได้แก่ 
1. สิ่งที่นับว่ามีอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ต่อต้นเหตขุองโรค เช่น กรรมพันธุ์  เชื้อชาต ิเพศ 
2. อายุ 
3. สุขภาพของร่างกายก่อนเข้าทํางาน 
4. ภาวะทางโภชนาการของแตล่ะบุคคล 
5. พฤติกรรมในการทํางานของแตล่ะบุคคล 
6. พื้นฐานการศึกษา 

 
สภาพการทํางานและสภาพแวดล้อม  
 สภาพแวดล้อมที่นํามาซึ่งการเกิดเชื้อโรค มีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้ 

1. ความสะอาด อากาศท่ีด ี
2. การระบายอากาศที่ด ี
3. ขนาดของสถานที่ทํางานที่เหมาะสม 
 
โดยท่ัวไปแล้วผู้ประกอบอาชพี หรือ เจ้าหน้าท่ีจะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกัน มิให้ไดร้ับอันตราย

จากการทํางานและยังต้องได้รับการส่งเสรมิพัฒนาให้มีจิตสํานึกท่ีปลอดภัยและมสีุขภาพท่ีดี ไม่เจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บ แต่หากหลีกเลี่ยงการเกิดไม่ได้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ตอ้งได้รับการฟื้นฟูสภาพจากการบาดเจ็บหรือพิการ
เพ่ือให้อยู่ในสังคมนั้นๆได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระต่อใคร สภาพแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน ต้องได้รับการ
ตรวจตราอย่างสม่ําเสมอเพ่ีอค้นหาตัวปัญหา ประเมินระดบัของปัญหา หาทางแก้ไข ออกมาตรการป้องกัน 
ควบคุมสิ่งที่อาจก่อให้เกิดที่มาของอันตรายต่างๆ ให้อยู่ในวงจํากัด 
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ตารางที่ 3  เกณฑ์การประเมนิคุณภาพด้านกายภาพและความปลอดภัยของ HA 
 
II-3.1 ก. 
สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
และความ
ปลอดภัย 
(ENV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนน 

อาคารสถานที่
ได้รับการดแูล
ความสะอาด
และเป็น
ระเบียบ, 
สถานที่อาจมี
ข้อจํากัดซึ่งไม่
อาจแก้ไขไดใ้น
เวลาอันสั้น 

มีการปรับปรุง
เพื่อลดความ
เสี่ยงทาง
โครงสร้าง
กายภาพที่เห็น
ชัดเจน 

โครงสร้างอาคาร
สถานที่เป็นไป
ตามที่กฎหมาย
กําหนด, เอื้อตอ่
การทํางานและ
ให้บริการได้อย่าง
ปลอดภัย 
สะดวกสบาย, 
พื้นท่ีใชส้อย
เพียงพอ, แสง
สว่างและอุณหภูมิ
เหมาะสม, มี
ระบบระบาย
อากาศที่ดี, 
อาคารสถานที่
ได้รับการ
บํารุงรักษาอย่างด ี

เป็นสถานที่ที่ให้
ความอบอุ่น 
เป็นมิตร, มีการ
ออกแบบ
โครงสร้าง
สําหรับผู้ป่วย
เฉพาะกลุม่โรค 

สถานที่เอื้อ
ต่อการ
เยียวยา 
 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
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ตารางที่ 4  เกณฑ์การประเมนิคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของ HA 
 
II-3.3 
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพ
และพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
(ENV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 

มีความ
พยายามใน
การแก้ไข
ปัญหาใน
ระบบบําบัด
นํ้าเสียและ
กําจัดขยะซึ่ง
อาจจะมี
โครงสร้างไม่
เหมาะสมกับ 
รพ. 

มีสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อความ
ปลอดภัยทาง
กายภาพและ
ปราศจากการ
รบกวน,  
ระบบบําบัดน้ํา
เสียมีขนาด
เหมาะสมกับ 
รพ., มี
กระบวนการที่
ชัดเจนในการ
บําบัดน้ําเสียและ
กําจัดขยะโดยผู้มี
ความรู้ 

มีสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์และ
ความผ่อนคลาย, 
มีระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
กําจัดขยะที่มี
ประสทิธิภาพ, 
ค่าน้ําทิ้งที่ผ่าน
การบําบัดเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

มีสิ่งแวดล้อม
เอื้อต่อการ
เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะ
ของผู้รับบริการ
อย่างได้ผล, รพ.
พยายามลด
ปริมาณของเสีย
และลดการใช้
วัสดุที่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม, 
รพ.ร่วมมือกับ
ชุมชนและ
องค์กรอื่นๆ ใน
การพิทักษ์และ
ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม  

เป็นแบบอย่าง
ในการเรียนรู้
ให้แก่องค์กร
อ่ืนๆ 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
 
แนวทางการดําเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

การเกิดอุบัติเหตุย่อมก่อให้เกิดความสญูเสยีอย่างมาก ท้ังต่อชีวิตของเจา้หน้าที่และทรพัย์สินของทาง
โรงพยาบาล  บางกรณีสามารถคิดค่าเสยีหายได้ชดัเจนแต่บางกรณก็ีไม่สามารถประเมินค่าเสียหายได้ เช่น 
การเสียชีวิต ด้านจิตใจ เป็นต้น  การสร้างสภาพของการทํางานให้มีความปลอดภัยในโรงพยาบาลจึงมี
ความสําคัญอยา่งย่ิงต่อความสําเร็จของการบริหารงานของโรงพยาบาลในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงและการสญูเสียต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นไดทุ้กขณะ  ยังทําให้ลดค่าใชจ่้ายหรืองบประมาณ และ
ยังทําให้ขวัญและกําลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนดีขึ้น การทํางานก็มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ป่วยหรือ
ผู้ที่เข้ามารับบริการ แตใ่นทางกลับกันหากเราปล่อยให้เกิดอุบัติเหตขุึ้นในโรงพยาบาลซึ่งไม่จําเป็นต้องเกิด
บ่อย แค่เพียงครั้งเดียวก็อาจนํามาซึ่งการสูญเสียหลายต่อหลายสิ่งหลายอย่าง โดยเฉพาะชื่อเสียงของ
โรงพยาบาลที่ต้องเสียไปและนํามาซึ่งผลกระทบมากมาย 
 ดังนั้นจึงควรอย่างย่ิงที่ควรจัดการใหม้ีงานด้านความปลอดภัยหรือวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลเกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ให้มากทีสุ่ด โดย
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การเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลในทุกๆ ดา้น ในระดับนโยบาย ที่ชดัเจนและเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
จุดประสงค์การดําเนินงาน ในโรงพยาบาล 
              เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ว่าด้วยสถานที่ สภาพแวดล้อม)   ให้มีการทํางานที่คล่องตัว มีประสทิธิภาพ 
ปลอดภัย ใหค้วามสะดวกตอ่การใช้บริการ มีการสํารวจสถานที่จริงในระบบต่างๆ , พร้อมการบันทึกการ
สํารวจความเสี่ยง , รายงานอุบัติการณ/์เหตกุารณ์สําคัญ  และยังมีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ
และสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
การจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลจัดเป็นสถานประกอบการที่ใหบ้ริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการจัดการ
ภายในนอกจากเป็นเรื่องของคนแล้ว เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิศวกรรมนับเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย  
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปอาจะต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ที่สามารถคุกคามตอ่สุขภาพ
อนามัยและความไม่ปลอดภัยต่างๆ จากการใช้เครื่องมือและอุปกรณต์่างๆ ได้ตลอดเวลา  ดังนั้นจึงควรมีการ
จัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยใน       โรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง 
ทั้งภายในโรงพยาบาลและรอบๆโรงพยาบาล 
 
ความหมายของวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 คือการจัดการด้านความปลอดภัยขึ้นภายในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย์ ลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักๆ  ป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น       จากการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ ์ สนันสนุนต่างๆ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น อัคคีภัย ไฟฟ้ารั่ว  การระเบดิของท่อก๊าซ
ภายใต้ความดนัสูง  มลพิษต่างๆ เป็นต้น , ส่งเสริม ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย ,  การกําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ ท่ี
เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ , การควบคุม ความเสี่ยงต่างๆ 
ที่อาจเป็นเหตนุํามาซึ่งอันตราย เช่น หาจุดเสี่ยงแล้วทาํการประเมินเพื่อแก้ไข , สร้างทัศนคตทิีด่ีต่อความ
ปลอดภัย 
 
ระบบงานทางวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดลดความเสีย่งจากการเกิดอุบัติเหตใุนระบบต่างๆ ท่ีใช้อยู่ใน
โรงพยาบาล การค้นหาความเสี่ยงโดยการตรวจสอบระบบต่างๆ เป็นประจําและสม่ําเสมอ สามารถช่วยลด
การเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย ที่อาจเกิดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างมาก จึงได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติหรือ
ป้องกันอันตรายเป็นระดับขั้นตอนดังนี ้
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1. การจัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้มีความปลอดภัย โครงสร้างทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม 

2. การกําจัดของเสีย เช่น แนวทางที่ใช้ปฏิบัต ิเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช ้การดแูลบํารุงรักษา 
3. การจัดระบบและกระบวนการทํางานที่มีความปลอดภัย 
4. การทําให้เครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย 
5. การออกแบบลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย 
6. การฝึกอบรมการทํางานที่ปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน 
7. การปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย ที่ได้กําหนดไว้ 

 
การตรวจสอบที่ควรทําอย่างสม่ําเสมอ 

1. การประเมินภาวะความเสี่ยง ในทุกระบบ 
2. การเก็บวัสดุไวไฟ สารเคมี และขยะตดิเชื้อในโรงพยาบาล 
3. ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องมือแพทย์ และระบบงานที่มีความเสี่ยงต่างๆ 

 
แนวทางการตรวจสอบระบบด้านวิศวกรรมความปลอดภัย 

ในการจัดการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ได้กําหนดระบบหรือเครือ่งมือที่จัดว่ามี
ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในโรงพยาบาล  เดมิกองช่างบํารุงสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไดกํ้าหนดแนวทางและระบบทีต่อ้งมีการตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลไว้ ในช่วงแรกทั้งสิ้น  7  ระบบและได้จัดทําคู่มาตรฐานการตรวจสอบออก
เผยแพร่ให้กับทุกโรงพยาบาลแล้ว แตใ่นปัจจุบันกองวิศวกรรมการแพทย์ (กองช่างบํารุงเดิม) ได้ปรบัรูปแบบ
การดําเนินการให้ครอบคลมุมากขึ้น โดยเพิ่มระบบการตรวจสอบออกเป็น 36  ระบบ คือ 

1. ระบบกําจัดยาดมสลบส่วนเกิน                                                                                                    
2 . ระบบก๊าซหุงต้ม 
3.  ระบบอาคารและสถานที ่         
4. ระบบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า          
5. ระบบความร้อน           
6. ระบบควบคุมควันในอาคารสูง           
7. ระบบเครื่องมือแพทย์            
8. ระบบฆ่าเชือ้ด้วยแสงยูวี           
9. ระบบเตาเผาขยะ           
10. ระบบไนตรัสไปป์ไลน ์          
11. ระบบน้ําบาดาล           
12. ระบบน้ําประปา  
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13. ระบบบําบัดนํ้าเสีย           
14. ระบบป้ายเตือน           
15. ระบบป้องกันฟ้าผ่า           
16. ระบบป้ายขนาดใหญ ่          
17. ระบบป้องกันอัคคีภัย           
18. ระบบไฟฟ้า            
19. ระบบมูลฝอยตดิเชื้อ         
20. ระบบรถพยาบาลฉุกเฉิน        
21. ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ       
22. ระบบรังสกีารแพทย ์         
23. ระบบลิฟต ์          
24. ระบบวัตถุ สารอันตราย        
25. ระบบสายดิน          
26. ระบบแสงสว่าง         
27. ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน         
28. ระบบเส้นทางจราจร         
29. ระบบสารเคมี          
30. ระบบสูญญากาศทางการแพทย ์       

 31. ระบบเสียงรบกวน         
32. ระบบห้องแยกโรค        

 33. ระบบอากาศอัดทางการแพทย ์       
 34. ระบบออกซิเจนไปป์ไลน์        

35. ระบบไอน้ํา          
36. ระบบออกซิเจนเหลว   

 
วิธีการเข้าดําเนินการตรวจสอบ 
  ก่อนการดําเนินการทุกครั้งควรจะมีการประชมุร่วม ระหว่างทีมวิศวกรที่เข้าทําการสํารวจ 
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ หัวหน้าตึก/อาคารทุกอาคาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ของโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีช่าง และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ของการดําเนินการ  การให้
ข้อมูลเบื้องต้นแก่กันและกัน ทั้งฝ่ายโรงพยาบาลและฝ่ายวิศวกรที่ตรวจสอบ จากนั้นถึงเข้าดําเนินการ เมื่อทีม
วิศวกรตรวจสอบเสร็จทํารายงาน วิเคราะห์สาเหต ุหรือข้อบกพร่องต่างๆเสร็จ จะต้องประชุมร่วมอีกคร้ังเพ่ือ
รับทราบผลสรปุ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขในส่วนทีบ่กพร่องต่างๆ และต้องบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษร  
เพ่ือเป็นหลักฐานของการตรวจสอบและเป็นผลต่อการตดิตามและประเมินผล ในครั้งต่อไป   และแนวทาง
การตรวจสอบระบบต่างๆในที่นี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามข้อกาํหนดในคูม่ือมาตรฐานวิศวกรรมความ
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ปลอดภัย เลม่ 1 และ เล่ม 2 ที่กําหนดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2545 
 
แนวทางการตรวจสอบในระบบต่างๆ  
• แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

1. สภาพของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสา และอุปกรณ์ประกอบ 
2. สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
3. สภาพของอุปกรณ์ตดัตอนไฟฟ้า 
4. สภาพของตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก 
5. สภาพของสายไฟฟ้าแรงต่ําที่เดินไปยังอาคาร 
6. สภาพของตู้ควบคุมไฟฟ้าประจําอาคารต่างๆ 
7. สภาพของอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม 
8. สภาพของสายไฟภายในอาคาร 
9. สภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิทช ์ปลั๊ก ดวงโคม เป็นต้น 
10. สภาพของระบบสายกราวด์(สายดิน) 
11. ความพร้อมของระบบสํารองไฟฟ้า 
12. สภาพของจุดตอ่สายต่าง ๆ 
13. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในอาคาร/นอกอาคาร 

• แนวทางการตรวจสอบระบบไอน้ํา 
1. สถานที่ตดิตั้งหม้อน้ําและอุปกรณ์แยกเป็นสดัส่วน  
2. ทางเข้าออกภายในห้องกําเนิดไอน้ํา 
3. ให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างพอเพียง 
4. ให้มโีรงเรือนมรีากฐานและโครงสร้างที่แข็งแรง 
5. ให้มีปล่องควันมั่นคงแข็งแรง 
6. ให้มีฉนวนทีหุ่ม้เปลือกหม้อน้าํและท่อร้อน 
7. ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและมาตรวัดต่างๆของหม้อนํ้าอย่างสม่ําเสมอ 
8. การทํางานของอุปกรณ์เตือนภัยของเครื่อง 
9. ให้มีสถานท่ีเกบ็น้ํามันเชื้อเพลิงที่มาตรฐานปลอดภัย 
10. สภาพของส่วนระบายน้ําทิ้ง 
11. สภาพของเครื่องสูบน้ําเข้าหม้อน้ําและอุปกรณ์ 
12. สภาพของปลั๊กหลอมละลาย 
13. สภาพของท่อส่งไอน้ํา 
14. สภาพของท่อไฟใหญ ่
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15. สภาพของท่อไฟเล็ก 
16. สภาพของผนังเตา 
17. สภาพของผนังด้านหน้า-หลัง 
18. สภาพของเหล็กยึดโยง 
19. สภาพของช่องมือลอด 
20. เคร่ืองสูบนํ้าเข้าหม้อน้ํา 
21. การทํางานของสวิชท์ควบคุมแรงดัน 
22. สภาพของเครื่องควบคุมระดบัน้ํา 
23. ความหนาของตะกรัน 

 
แนวทางการตรวจสอบระบบไปป์ไลน์ 

1. สภาพของห้องควบคุมการจ่ายก๊าซ  
2. สภาพของชุดควบคุมการจ่ายก๊าซพร้อมอุปกรณ์ 
3. สภาพของถังบรรจุก๊าซ เช่น ท่อบรรจุออกซเิจนและ ถังออกซิเจนเหลว 
4. อุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ของระบบ 
5. สภาพของท่อส่งก๊าซไปยังจุดใช้งาน 
6. สภาพของจุดใช้งาน 
7. สภาพของห้องเก็บท่อก๊าซ 
8. ระบบสญัญาณเตือนต่างๆ 
9. ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ 
10. รหัสและโค้ตสตี่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
11. เคร่ืองมือที่ใช้กับระบบก๊าซ 
12. สภาพของจุดใช้ก๊าซต่างๆ 

 
แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

1. สภาพของระบบสัญญาณแจ้งเหต ุ
2. สภาพของถังดับเพลิง 
3. ป้ายเตือนต่างๆ 
4. การกําหนดช่องทางหนีไฟ 
5. ช่องทางการระบายควัน 
6. สภาพของอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ 
7. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใชใ้นการดับเพลิง 
8. ความพร้อมของระบบดับเพลงิด้วยน้ํา 
9. สภาพของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง พร้อมท่อสง่น้ําและอุปกรณ์ 
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10. การทดสอบอปุกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
11. มีการซ้อมแผนที่เกี่ยวอัคคีภัยหรือไม่ 

 
แนวทางการตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

1. ให้มีการใช้ระบบปรับอากาศได้ตรงตามวัตถปุระสงค ์
2. ให้มีการนําอากาศดีภายนอกเข้ามาเจือปน ทดแทนอากาศภายในห้องท่ีปฏิบัติงาน 
3. ให้มีการป้องกันเสียง การสั่นสะเทือน การส่งกลิ่น 
4. ให้มีการติดตั้งระบบที่สามารถทําการบํารุงรักษาได้ง่าย 
5. ให้มีการป้องกันมิให้ไฟลุกลามไปตรงบริเวณผนัง ฝ้า เพดาน พื้น หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ทีต่ิดตั้ง

ท่อผ่านบริเวณนั้น 
6. ให้หยุดเครื่องปรับอากาศเมื่อเกิดเพลิงไหมใ้นอาคาร 
7. ให้มีการควบคมุควันในห้องหรืออาคารโดยการระบายออกโดยไม่เป็นการเติมอากาศให้กับส่วนที่

กําลังเกิดเพลิงไหม้ 
 
แนวทางการตรวจสอบระบบลิฟต์ 

1. สภาพของห้องโดยสาร ปุ่มกดต่างๆ ตัวเลขแสดงชั้น 
2. สภาพของห้องเครื่อง การระบายอากาศ อุณหภูมิ 
3. สภาพของการทํางานของชุดขับเคลื่อน 
4. ระบบเตือนภัย 
5. ระบบป้องกันอันตราย 
6. ชุดควบคุมการทํางาน 
7. ระบบเบรก 
8. ระบบแสงสว่างภายในห้องโดยสารและห้องเครื่อง 
9. สภาพของช่องปล่องลิฟต ์
10. สภาพของสายสริง 
11. สภาพของการล่อลื่นระบบ 
12. สภาพของตู้ควบคุมไฟฟ้า 
13. การติดต่อสื่อสารกรณีลิฟตต์ดิ 
14. แบตเตอรี่สํารองไฟ 

 
แนวทางการตรวจสอบระบบระบบบําบัดนํ้าเสีย 

1. ตู้ควบไฟฟ้าของระบบ 
2. บ่อดักไขมัน 
3. บ่อสูบน้ําเสีย 
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4. บ่อเติมอากาศ 
5. บ่อตกตะกอนและเครื่องสูบตะกอนกลับ 
6. ระบบรดีตะกอนและเครื่องรีดตะกอน 
7. ระบบฆ่าเชื้อโรค 
8. ลานตากตะกอน 
9. ระบบท่อและวาล์วต่าง 
10. บ่อหมัก 

 
แนวทางการตรวจสอบระบบเตาเผาขยะ 

1. ตู้คอนโทรลไฟฟ้า 
2. ระบบเชื้อเพลิง 
3. ระบบพ่นไฟเผาขยะ/ระบบพ่นไฟเผาควัน 
4. ระบบตัวเตา 
5. ปล่องควัน และสายยดึโยง 
6. อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 
7. ห้องเก็บขยะตดิเชื้อ และไมต่ดิเชื้อ 
8. สภาพรถขนขยะติดเชื้อ 
9. น้ําเสียที่เกิดจากห้องเก็บขยะติดเชื้อ เช่น ลงสู่ระบบบําบัดหรือไม่ 

 
ระบบเครื่องมือแพทย์ 

1. สายไฟ AC 
2. การติดตั้ง 
3. ระบบสายดิน 
4. ระบบป้องกันอันตราย 
5. ระบบกรอง เชน่ ฝุ่น น้ํา 
6. การเก็บรักษาเครื่อง 
7. คู่มือการใชแ้ละบํารุงรักษา 

 
ระบบเครื่องมือสนับสนุน 

1.   เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
2.  ระบบโทรศัพท์ 
3.  ระบบเสียงตามสาย 
4.  ระบบสํารองไฟ  UPS 
5.  ระบบประปา 
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6.   ระบบวิทยุสื่อสาร 
7.   ระบบน้ําดื่ม ตู้น้ําเย็น 
8.  ระบบน้ําร้อน 

 
ระบบก๊าซหุงต้ม 

1. สถานที่เก็บ 
2. สถานที่ตดิตั้ง 
3. สภาพของถังก๊าซหุงต้ม 
4. กําแพงทนไฟ โดยเฉพาะสถานที่เก็บและติดตั้งระบบ 
5. การกําหนดบรเิวณอันตราย รอบๆสถานที่เก็บ 
6. การเดินท่อส่งก๊าซ 
7. ข้อต่อท่อรับและท่อจ่ายก๊าซ 
8. เคร่ืองวัดความดันก๊าซ 
9. อุปกรณ์นิรภัย 
10. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณที่ใช้ เก็บ และติดตั้งระบบก๊าซหงุต้ม 
11. ระบบความปลอดภัยในบริเวณท่ีตดิตั้งและเก็บ  เช่น ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบ

สัญญาณเตือนเมื่อมีก๊าซรั่ว 
 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

1.  ระบบตัวนําลอ่ฟ้า 
2. ระบบตัวนําลงดิน 
3. ระบบรากสายดิน (ระบบกราวด์) 
4. สภาพเสาล่อฟ้า 
5. สภาพของสายตัวนําลงดิน 
6. อุปกรณ์จับยึด แคลมป์และจดุต่อ 
7. จุดทอสอบระบบ 
8. วัสดุและขนาด 
9. ตําแหน่งการรบัฟ้าผ่า 
10. ระยะปลอดภัย 
11. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการ ตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
              โรงพยาบาลในภาพรวม 
 
สถานที่ / รายการที่

ตรวจสอบ 
วัน/เวลา ผู้ตรวจ การแก้ไขปรับปรุง ข้อเสนอแนะ/

แนวทางแก้ไข คร้ังก่อน ครั้งนี้ 
 
 

     

 
 

     

 
แบบตรวจสอบที่ดี ต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 

1. มีความชดัเจน ในรายการที่ไปตรวจ 
2. มีรายละเอียดที่ใครได้อ่านแล้ว สามารถกลบัไปที่จุดนั้นไดอ้ย่างถูกต้อง 
3. มีพื้นที่เพียงพอในการกรอกข้อมูล 
4. ระบุ วันเวลา ในการตรวจทีช่ดัเจน และชื่อผู้ตรวจ 

 
การรายงานผลการตรวจสอบ 
 แนวทางในการรายงานผลการตรวจสอบสามารถกระทําได้หลายวิธี แต่สิ่งที่สําคัญและควรจะอยู่ใน
ใบรายงาน ควรประกอบไปดว้ย 

1. วันเดือนปีที่ทําการตรวจสอบ 
2. จุด หรือสถานที่ๆ ทําการตรวจสอบ 
3. สิ่งที่ตรวจพบ (ที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความไม่ปลอดภัยในอนาคต)  
4. การวิเคราะห์หาสาเหตุสิ่งผดิปกติหรือไม่ปลอดภัย 
5. การกําหนดระดับความเสี่ยง หรือระดับอันตราย 
6. แนวทางการแก้ไข (วิธีการ,ระยะเวลา,ใครควรเป็นผู้แก้ไข,งบประมาณ ฯ.) 
7. ข้อเสนอแนะ 
8. ผู้ทําการตรวจสอบ 
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                                แบบฟอร์มการรายงานความเสี่ยงหรืออันตราย 

                                    แบบ จป.รพ. 01  (การรายงานความเสี่ยงในโรงพยาบาล) 

1. โรงพยาบาล__________________จังหวัด.________________ อาคาร/ตึก______________________ 
    จุด / สถานที่ตรวจพบ______________________________วันท่ี______________เวลา_________น. 
2.รายละเอียดของความเสี่ยงท่ีพบ________________________________________________________ 
____________________________________________ 
3.ความเส่ียงหรืออันตรายท่ีเกิด/อาจเกิด____________________________________________________ 
____________________________________________ 

4. ระดับความเสี่ยง    ระดบั A = ไม่รุนแรง และเกดิไมบ่่อย     ระดับ B = ไม่รุนแรง แต่มักเกดิบ่อย 
                           ระดบั C = รุนแรง แต่เกิดไม่บ่อย          ระดบั D = รุนแรง และเกดิบ่อยมาก 

5. ระดับอันตราย     ไม่สะดวกต่อการทาํงาน     ไม่เรียบร้อย    อาจตกใจ เสียขวัญ   อาจบาดเจ็บ   
                         อาจทําให้ทรัพย์สินเสียหาย  อาจพิการ       อาจเสียชีวิต            อื่นๆ…………….  
6. การวิเคราะห์สาเหตุทีม่าความเส่ียง _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________ 
 7. ข้อเสนอแนะ สําหรับการแก้ไขป้องกัน_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____ 
8. การสั่งการ หรือความเห็นของฝ่าย
บริหาร 
_____________________________
________________________ 
    ลงชื่อ…...……………………………. 
          (…………………………………..) 
           ………/………………/………… 

 
 
 
 
 

9. รูปวาด หรือภาพถ่าย จุดหรือสถานที ่ทีพ่บความเสี่ยง 

9. ผู้ตรวจสอบและรายงาน  _______________ วันที่_______________เลขทะเบียน จป.รพ. _________ 
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การประเมินผลด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 ในการที่จะมีการประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงพยาบาล ควรมี
องค์ประกอบในการพิจารณาดังนี้ 

1. ประเมินจากเปา้หมาย หรือวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ มีความคืบหน้าอะไรบา้งที่จะนําไปสูก่ารบรรลุ
วัตถุประสงค ์

2. ประเมินความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ เช่น ดา้นความรู้ด้านความปลอดภัย 
3. ประเมินด้วยการตรวจสอบ เช่น จากผลการตรวจสอบไดผ้ลหรือไม ่ หรือการตรวจดสูภาพทั่วไป

ในโรงพยาบาล 
4. ประเมินจากกฎ ระเบียบต่างๆ ที่ออกเพื่อความปลอดภัย 
5. ประเมินจากเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ หรือจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ 
6. ประเมินจากผูท้ี่มาใช้บริการของโรงพยาบาล หรือจากผู้ป่วย หรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
 

ผลลัพธ์หลังจากการดําเนินงานเป็นอย่างไร 
1. คงเดิม 
2. มีแนวโนม้ลดลง 
3. ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
4. อยู่ในระดับทีต่่าํมาก  
5. ไม่มีอุบัติการณต์่างๆอีกเลย 

ตัวอย่าง  ข้อกําหนดความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
ทางเดิน 

1. มีป้ายบอกทิศทาง 
2. ทางเดินไม่มีสิ่งกีดขวาง 
3. ทางเดินมีความกว้างอย่างน้อย 90 ซม. 
4. ไม่ลื่นไถล 

พื้น 
1. บริเวณพ้ืนไม่มีของมีคม เช่น เศษแก้ว ตะป ูเป็นต้น 
2. บริเวณต้องมีความสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก 
3. มีความราบเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบอ่ 

บันได 
1. บันไดของอาคารต้องไม่มีสิ่งกดีขวางการขึ้นลง 
2. ต้องมีราวบันได 
3. ความกว้างของบันไดต้องไม่น้อยกว่า 90 ซม. 
4. ความกว้างของหน้าบันได ต้องไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
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ประตูเข้าออก 
1. ทางออก หรือประต ูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. 
2. ไม่มีสิ่งกีดขวางทางออก 
3. มีแสงสว่างเพียงพอ 

ถนน 
1. ถนนในโรงพยาบาลต้องมีป้ายเครื่องหมายจราจรเพียงพอ 
2. มีไหล่ถนนเพื่อความปลอดภัย 
3. ไม่มีรถจอดในที่ห้ามจอด 

ระบบระบายอากาศ 
1. มีอากาศหมุนเวียนอย่างเหมาะสม 
2. มีช่องสําหรับให้อากาศเข้า-ออก 
3. มีพัดลมดดูอากาศ เข้า-ออก 
4. มีการล้างตัวกรองฝุ่นอย่างสม่ําเสมอ 

ไฟฟ้าแสงสว่าง 
1. มีความเข้มของการส่องสว่างตามมาตรฐาน 
2. มีจุดเปดิ-ปิด ที่ชดัเจน 
3. มีการบอกตําแหน่งของดวงโคมทีช่ัดเจน 
4. โคมและหลอดไฟต้องสะอาด ไม่มีฝุ่นหรือแมลง 

เสียง 
1. ในพื้นที่ปฏิบัตงิานต้องมีเสียงดังไม่เกินมาตรฐาน 
2. ในพื้นที่ทํางานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเสียง 

เคร่ืองดับเพลิง 
1. มีปริมาณเพียงพอ 
2. ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3. มีป้ายบอกตําแหน่งที่ชดัเจน 
4. มีข้อความอธิบายวิธีการใช้ท่ีชดัเจน 
5. พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
6. มีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ 

สารเคม ี
1. มีสถานที ่และภาชนะจดัเก็บที่ปลอดภัย 
2. มีการควบคุมปริมาณอย่างเหมาะสม 
3. มีป้าย หรือสัญญาลักษณ์เตือนที่ชดัเจน 
4. มีข้อมูลของสารเคมีแต่ละชนดิท่ีชัดเจน 
5. มีแผนป้องกันอันตรายหากเกินการรั่ว หรือมีการสัมผสั 
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คําแนะนํากรณีมีเหตุการณฉ์ุกเฉินต่างๆ 
1. มีส ีและสัญญาลักษณ์ที่ถูกตอ้ง 
2. ติดตั้งในที่ที่มองเห็นได้ชดัเจน 
3. สีไม่ซดีจาง 
4. มีความมั่นคงถาวร 

ระบบสญัญาณเตือนภัย 
1. ทํางานได้ 
2. มีการทดสอบอย่างสม่ําเสมอ 
3. มีผู้รับผดิชอบท่ีชดัเจน 
4. ติดตั้งในจดุที่เหมาะสมครอบคลุมพ้ืนที่อันตราย 
5. มีป้ายและข้อความกํากับท่ีชัดเจน 
 

ตัวอย่างนโยบายด้านสภาพแวดล้อม ท่ีถูกเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
1. การรักษาคุณภาพของสภาพแวดล้อม และการป้องกันภาวะมลพิษ จะได้รับการจัดทําเป็น

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ปฏิบัติ ทบทวน เพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
2. กฎหมายและขอ้กําหนดต่างๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม อัน

เนื่องมาจากกิจการขององค์การ จะได้รับการปฏิบัติอย่างสอดคล้อง 
3. คุณภาพของสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ถือ

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และพนกังานทุกคน จึงได้ประกาศใชร้ะเบียบปฏิบัตแิละจัด
ฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนยึดถือและสามารถปฏิบัตติามได ้อย่างเคร่งครัด 

4. การสร้างจิตสํานึกต่อคุณภาพของสภาพแวดล้อม รวมทั้งนโยบายสภาพแวดล้อม จะได้รบัการ
ปฏิบัติและเผยแพร่แก่เจ้าหนา้ที่ พนักงาน และสังคม ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

 
ตัวอย่างความเสี่ยงหรืออันตรายต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาลชุมชน แห่งหนึ่ง ในชว่งที่มีการดําเนินการ
ค้นหาความเสีย่งในโรงพยาบาล 

1. ช่องทางเดินคบัแคบ ไม่สะดวก เวลาเข็นผู้ป่วยมา 
2. แอร์มีน้ําหยด 
3. มีแมลงวันมาก 
4. มียุงมาก 
5. ห้องธุรการ กลุ่มงานรังสีคับแคบ 
6. ด้านหลังโรงพยาบาลทิ้งขยะไม่เรียบร้อย 
7. เพดานมีน้ําร่ัว 
8. ภายในตึกมีกลิน่อับ อากาศไม่ระบาย 
9. ทางลาดของโรงพยาบาลลื่นและแคบ 
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10. ไม่มีการทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศสม่ําเสมอ 
11. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไม่ไดต้่อสายดนิ 
12. ไฟฟ้าดับบ่อย 
13. ระบบบําบัดน้ําเสียเสียงดังรบกวนการพักผ่อน 
14. มีฝุ่นปลิวว่อนเวลาเผาขยะ ตกตามอาคารและมีกลิ่นเหม็นมาก 
15. แอร์ในหอผู้ป่วยน้ําหยดบ่อยมาก 
16. บริเวณที่เก็บท่อออกซิเจนไม่น่าปลอดภัย 
17. อาคารซักฟอกร้อนมาก อากาศไม่ถ่ายเท 
18. หลังคาร่ัวและแตกร้าว 
19. ระบบสญุญากาศเสียงดังมาก 
20. มีก๊าซไวไฟเก็บอยู่ในตึก 
21. เคร่ืองทําน้ําอุ่นไฟรั่วบ่อย 
22. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ 
23. เก็บวัตถุไวไฟมากในอาคารช่าง 
24. เสียงดังจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
25. การร่ัวของระบบไปป์ไลน์ 
26. ตู้ผสมยาเคมีไม่ได้มาตรฐาน 
27. โรงซักฟอกเสียงดัง และร้อน 
28. หน่วยทะเบียนกลัวไฟลัดวงจรและเกดิไฟไหม้ 
29. หนูกัดสายไฟ 
30. ไฟฟ้ากระชากบ่อย 
31. น้ําร่ัว 
32. สายไฟที่มีสภาพชํารุด 
33. การจอดรถยนต์ใกล้ท่อออกซเิจน 
34. สายไฟฟ้าแรงต่ําไม่มฉีนวนหุ้ม 
35. หม้อแปลงไฟฟ้าเคยระเบิด 
36. ระบบไฟฟ้าไม่มีสายกราวด ์
37. แอร์ไม่เย็น รู้สกึอึดอัด 
38. เคร่ืองมือเสียนาน ช่างซ่อมช้า 
39. แสงไฟบางจุดมืดไป 
40. ตามเพดานห้องมีเชื้อรา 
41. ทางกลับบ้านพักมืดไป 
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ตัวอย่างการดําเนินงานจริงในโรงพยาบาล  เพื่อการลดและขจัดปัญหาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ท่ีอาจเกิดขึ้น 

1. ปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม ่ของงานบริการส่วนหน้า 
2. เปลี่ยนโคมไฟแสงสว่าง   และภาพลักษณ์ของสํานักงานให้ถูกต้องตามหลักอาชีว อนามัย

และการประหยัดพลังงาน 
3. จัดทําระบบเรยีกพยาบาล ในหอผู้ป่วยต่างๆ 
4. ติดตั้งระบบดดูอากาศเสียออกจากห้องผ่าตัด 
5. ติดตั้งระบบฟอกอากาศในห้องปฏิบัติการต่างๆ 
6. จัดอํานวยความสะดวกในการจอดรถ เพื่อความปลอดภัย 
7. จัดระบบการจอดรถ  รับ-ส่ง ผู้ป่วย 
8. จัดการบํารุงรักษาระบบสนบัสนุนฉุกเฉินที่จําเป็น เช่น ไฟฉุกเฉิน ระบบไปป์ไลน์ ถังเก็บน้ํา

สํารอง ตู้เย็นเก็บเลือด 
9. ปรับปรุงระบบการติดตามแพทย์ ระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ทั้งโรงพยาบาล 
10. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งผู้ป่วย และลิฟท์ขนสง่ผู้ป่วย 
11. ปรับสถานที่ตรวจ/รักษา ให้เป็นสัดส่วน มิดชิด อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิ  

                       เหมาะสม 
12. การจัดทําสวนหย่อม 
13. ดูแลระบบบําบัดน้ําเสียที่มีประสทิธิภาพ 
14. ตรวจสอบและควบคุมน้ําทิ้งให้ได้ตามมาตรฐาน 
15. บํารุงรักษาเตาเผาขยะตดิเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 
16. การแยกขยะและกําจัดของเสียชนดิต่าง 
17. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในการขนย้ายขยะและกาํจัดขยะ 
18. จัดทํารถเก็บขยะติดเชื้อ และกําหนดเวลาเก็บ 
19. รณรงค์การแยกขยะ ลดการใช้โฟม 
20. การประเมินภายในที่ทํางานด้วยนักวิชาการอนามัยสภาพแวดล้อม 
21. การประเมินความเสี่ยงด้านวิศวกรรมโดยกองช่างบํารุง 
22. กํากับดูแลการต่อเติมอาคารให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารด้านการ  
      ป้องกันอัคคีภัย 
23. สํารวจสายไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
24. จัดหาเครื่องดบัเพลิงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอย และการเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ 
25. จัดหาอุปกรณ์เสริมในการดับเพลิงและหนีไฟไหม้ เช่น หน้ากาก รอกโรยตวั 
26. บํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ใหใ้ช้งานได้เสมอ 
27. การวางท่อหัวฉีดน้ําในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ 
28. จัดทําผังแสดงตําแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง 
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29. จัดทําแผนปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัย ทั้งระดับบุคคล หน่วยงาน และโรงพยาบาล 
30. ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดับเพลิงในทุกคน 
31. จัดทํากฎระเบียบด้านความปลอดภัย 
32. ตรวจโรคเจ้าหน้าที่ใหม่ก่อนบรรจุ 
33. ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ในกลุม่ที่เสี่ยงเป็นประจํา 
34. การล้างท่อส่งลมเย็นในอาคารที่ใชแ้อร์ระบบชิลเลอร ์
35. การติดตั้งถังน้าํดักฝุ่นละอองจากใยผ้า 
36. การติดตั้งเครื่อดูดอากาศ เพ่ือการระบายอากาศที่ด ี
37. การปรับปรุงระบบทําความเย็นในห้องที่อุณหภูมิไม่ไดม้าตรฐาน 
38. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรง   
      พยาบาล 
39. การปรับปรุงและล้างหลังคาก่อนฤดูฝน 
40. การปรับปรุงท่อน้ําทิ้งของเครื่องปรับอากาศให้ทิ้งลงในท่อระบายน้ํา 
 

3E 6M กับการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ความหมายของระบบ(System) 
 มีผู้ใหคํ้าจํากัดความและความหมายของระบบเอาไว้หลายความหมายดว้ยกัน ดังนี ้
 ระบบ(System) มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้
ความหมายเอาไว้ว่า ระบบ คือ ระเบียบเกีย่วกับการรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลกัษณะซับซ้อนให้เข้าลําดับประสาน
เป็นอันเดียวกันตามหลักเหตผุลทาง วิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาตซิึ่งมีความสัมพันธ์ 
ประสานเข้ากัน โดยกําหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ระบบ(System) คือ กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมคีวามสัมพันธ์กันระหว่าง
กระบวนการเหล่านั้น และเชื่อมต่อกันเพื่อทํางานใดงานหนึ่งให้บรรลุถงึเป้าหมายที่วางไว้ 
 ระบบ(System) คือ กลุม่ขององค์ประกอบต่างๆ ทีทํ่างานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน 
ลักษณะของระบบ  
ระบบมีลกัษณะที่ควรรู้และศกึษาดังนี้ 

• การทํางานของหน่วยงานย่อยต่างๆ ของระบบ จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องประสานกัน โดยมี
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายร่วมกันหรืออย่างเดียวกัน เช่น ในองค์กรหนึ่งอาจแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย หรือ
หลายแผนก โดยแต่ละฝ่ายหรือแตล่ะแผนกจะมีหน้าที่ในการทํางานร่วมประสานเพื่อนวัตถ ุประสงค์เดียวกัน 
ระบบอาจถูกจาํแนกแยกเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท ท้ังนี้สุดแล้วแตใ่ครเป็นผู้จาํแนก  
องค์ประกอบของระบบ 
 การที่จะกล่าวหรืออธิบายถึงองค์ประกอบของระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับความ
คิดเห็นของผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งจะไม่เหมือนกัน แตโ่ดยทั่งๆ ไปแลว้มักจะแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 
องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ 
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     องค์ประกอบแบบ 6 M คือ Man, Money, Material, Machine, Management, และ Morale ดัง
รายละเอียดตอ่ไปนี้ 
 Man หมายถึง บุคลากร คือ ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบงาน หรือหมายถึง คนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบนั้นเอง อาจจะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับต่างๆ ซึ่งจะมทีั้งผู้บรหิาร ระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ปฏิบัติงาน และอาจประกอบด้วยนักวิชาการในระดับต่างๆ แต่จะนับรวมลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งเป็นผูท้ี่มี
ความสําคัญไมน่้อยของระบบด้วยหรือไม่ก็ยอ่มสุดแล้วแตนั่กวิชาการทางด้านบริหารระบบจะตดัสินใจ 
 Money หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเปน็เงินของระบบ ซึ่งนับเป็นหัวใจท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของ
ระบบ เช่น เงนิทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินคาใช้จ่าย หรือ เงินรายรับ รายจ่ายต่างๆ เหล่านี้ เป็นต้น ถ้า
การเงินของระบบไม่ดีพอแล้ว ระบบนั้นย่อมจะประสบกับความยุ่งยากหรืออาจถึงแก่การหายนะได ้
เพราะฉะนั้น ระบบธุรกิจทุกชนิดจะต้องมีความระมดัระวังในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษ 
 Material หมายถึง ตัวสินค้าหรือวัสดุทีใ่ชใ้นการผลติสินคา้ ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหนึง่ที่มี
ความสําคัญของระบบไม่น้อย ปัญหาในเรื่อง Material หรือสินค้าและวัสดุนี้มี 2 ประการใหญ่ๆ  
  ประการแรก เป็นการขาดแคลนวัสด ุเช่น การขาดวัตถดุิบสําหับใชใ้นการผลติสินค้าของ
โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อขาดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลติ ก็จะทําให้ไม่มสีินคา้สําหรับขาย ผลก็           คือการ
ขาดทุน 
  ประการทีส่อง คือ การมีวตัถดุิบมากเกินความต้องการ เชน่  มสีินค้าท่ีจาํหน่ายหรือขายไม่
ออกมากเกินไป ทําให้เงินทุนไปจมอยู่กับวัตถุดิบทําให้เกิดการขาดทุนเชน่เดียวกันนั้นเอง 
 Machine หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานหรือในสํานักงาน ซึ่งนับว่า
เป็นองค์ประกอบที่สร้างปัญหาให้กับระบบอย่างสําคัญประการหนึ่งเหมอืนกัน ปัญหาที่ทําให้ได้กําไรหรือ
ขาดทุนมากทีสุ่ดของธุรกิจมกัเกิดจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การทํางานเป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื่องมีกําลังผลติ
ไม่พอ เครื่องเก่า หรือเป็นเครื่องที่ล่าสมัยทาํให้ต้องเสียค่าซ่อมบํารุงสูง มกํีาลังผลิตน้อยประสทิธิภาพ ในการ
ทํางานต่ํา แตค่่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงหรอืค่าทํางานที่ล่าช้า ทํางานไม่ทันกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ ทําให้เกิด
ความเสียหายและขาดรายได้หรือขาดทุน เป็นต้น 
 Management หมายถึง การบริหารระบบ ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ระบบเกิดปัญหา เพราะการ
บริหารที่ไม่ดหีรือการบริหารที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมหรือไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมอืง ที่เรียกกันว่า ไม่เป็นไปตามโลกานุวัตร หรือการได้ผู้บริหารที่ไม่มี
ประสทิธิภาพมาบริหารงาน ซึ่งส่วนมากมักเกิดขึ้นในระบบราชการ สําหรับระบบทางธุรกิจของเอกชนจะถือ
ว่า การบริหารงานเป็นเรื่องที่สําคัญทีสุ่ดเพราะถ้าการบริหารไม่ดีแล้วธุรกิจนั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได ้กิจการ
ต้องล้มเลิกไปในที่สุด 
 Morale หมายถึง ขวัญและกาํลังใจของบุคคลในระบบ หรือหมายถึง ค่านิยมของคนทีม่ีตอ่ระบบ
หรือต่อองค์กรมากกว่า ซึ่งเป็นค่านิยมของคนในระบบที่มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานอย่างมี
ประสทิธิภาพ และเป็นค่านิยมของผู้บริโภคหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ระบบอยู่รอด และ
กระตุ้นจูงใจดว้ยวิธีต่างๆ ก็มีจุดมุ่งหมายในสิ่งนี้ระบบท่ีขาดค่านิยมหรือขาดความเชื่อมัน่ของบุคคล ระบบนั้น
ก็มักจะอยูต่่อไปไม่ได้ จะต้องประสบกับความล้มเหลวในทีสุ่ด 



 

กองวิศวกรรมการแพทย์                                                             คู่มือ การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ปี 2556 
 

- 197 -

     2. องค์ประกอบแบบ 4 สว่น ซึ่ง 4 สว่นนี้ ประกอบไปด้วย Input, Processing, Output และ 
Feedback 
 2.1 Input หมายถึง ข้อมูลหรือระบบข้อมลูที่ใช้เข้าสู่ระบบ เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้ใน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือเพื่อการตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในหลายลักษณะด้วยกัน เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น 
 2.2 Processing หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น 
  2.2.1 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ   ตามที่กําหนดไว้ 
  2.2.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
  2.2.3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
  2.2.4 การรวบรวมข้อมูล 
  2.2.5 การตรวจสอบข้อมูล 
  2.2.6 การ Update ข้อมูล 
  2.2.7 การประมวลผลข้อมลูเพื่อให้ได้ Output 
 2.3 Output หมายถึง ผลการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งอาจแบง่ได้เป็น 
  2.3.1 ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
  2.3.2 ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมลู 
  2.3.3 ใบรายงานต่างๆ จากการปฏิบัติงาน 
  2.3.4 ใบบันทกึการปฏิบัติงาน 
  2.3.5 การทําทะเบียนและบัญชตี่างๆ เป็นต้น 
 2.4  Feedback หมายถึง ข้อมูลย้อนกลับ หรือผลสะท้อนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน เช่น ความ
นิยมในผลงานที่ได้ปฏิบัต ิความเจริญหรือความเสื่อมของธุรกิจ เป็นต้น 
 
 
 


