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การดําเนินงาน 
อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภัย 
ในโรงพยาบาล 

  
 
ความหมายและความสําคัญ 
 วิศวกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นกิจกรรมท่ีมีพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยเหมือนกัน แต่
มองคนละมุมถงึแม้จะเป็นการมองความเสี่ยงในเรื่องเดียวกัน ในบางเรื่องก็มีการใช้เคร่ืองมืออย่างเดียวกันใน
การตรวจสอบความเสี่ยง แต่บทสรุปจะแตกต่างกัน เช่น การวัดระดับแสงสว่างที่โตะ๊ทํางาน ด้านอาชีวอนา
มัยจะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการมอง แตด่้านวศิวกรรมความปลอดภัยจะมองถึงการใช้หลอดไฟไม่
เหมาะสม โคมไฟอยู่สูงไป สีทีท่าห้องใช้สโีทนดํามากไป เป็นต้น 
 การดําเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล หมายถึง การดาํเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ซึ่งนับเป็นผู้ประกอบ
อาชีพในสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย ์การพยาบาล การสาธารณสุข อันมี
สภาพแวดล้อมการทํางานที่มีปัจจัยเสี่ยงตอ่สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านกายภาพ เช่น 
การสัมผสัรังสีในการรักษา/การวินิจฉัยโรคเสียงที่ดังในโรงซักฟอก ปัจจัยเสี่ยงด้านเคม ีเช่น การสัมผสักับยา
บางชนิด ก๊าซที่ใช้ในห้องผ่าตัด ด้านชีวภาพ เช่น การสัมผัสกับสิ่งคดัหลั่งของผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อ การ
วิเคราะห์เชื้อในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยเสี่ยงด้านท่าทางการทํางานเช่น การเข็น/การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การ
บาดเจ็บจากการทํางาน เช่น การถูกเข็มตํา รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาสงัคมในการทํางาน เช่น ความเครียด
จากการดูแลผูป่้วยจํานวนมาก ความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาต ิเป็นต้น ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่ดี
แล้ว บุคลากรต่างๆ ที่ปฏิบัตงิานอยู่ในโรงพยาบาลนับว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการงานที่ไม่น้อยกว่าผู้
ประกอบอาชีพในภาคการทํางานอื่นๆ แม้วา่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ส่วนใหญ่นั้น
เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้ในเรือ่งการดูแลสขุภาพในระดับทีสู่งกว่าบุคลากรด้าน
อ่ืนๆ แตใ่นฐานะผูใ้ห้บริการทางการแพทย์แก่ผู้อื่นนั้น บางครั้งอาจมองข้ามหรือละเลยการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ ในขณะที่ภายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้น ก็มีบุคลากรอื่นๆ เช่น 
พนักงานรักษาความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีโรงครัว โรงซักฟอก งานซ่อมบํารุง ท่ีอาจ

บทที่ 
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มีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพจากการทํางานไม่มากนักร่วมปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน จึงนับว่ามีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพจากการทํางานเช่นกัน 
 
หลักการและองค์ประกอบของการดําเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 
 องค์การ International Commission on Occupational Health (ICOH) และ International 
Social Security Association (ISSA) ได้ใหข้้อเสนอแนะสาํหรับผู้บริหาร และผูรั้บผดิชอบงานอาชีวอนามัย
ในโรงพยาบาล เพื่อการดําเนินงานโดยมีหลกัการดังนี้ 
 • การป้องกันความเสี่ยงจากการทํางานควรมีการบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และ
ระบบ 
การควบคุมคุณภาพต่างๆ (QA หรือ HA) โดยเฉพาะการให้บริการและการประเมินคณุภาพการให้บริการ 
ทางสุขภาพ 
 • ควรมีการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหกั้บบุคลากรทกุระดับ 
 • ควรมีการประเมินความเสี่ยงในการทํางานแก่บุคลากรในโรงพยาบาลอย่างสม่ําเสมอในทุกด้าน ทั้ง
ปัจจัยเสี่ยง 
ด้านกายภาพ เคม ีชีวภาพ ปัจจัยเสี่ยงด้านท่าทางการทํางาน การบาดเจ็บจากการทํางาน และปัจจัยทาง 
จิตวิทยาสังคมในการทํางาน 
 • ควรกําหนดให้มีโครงการเพื่อการจัดการป้องกันความเสี่ยงจากการทํางานอย่างเป็นระบบ และมี
การจัดสรร 
ทรัพยากรที่จําเป็น โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการวางแผน และปฏิบัติตามโครงการ 
ที่กําหนด 
 • บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรได้รับข้อมูลข่าวสาร และการฝึกอบรมที่จําเป็นด้านสขุอนามัย และ
การป้องกัน 
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน 
 • มีการนํามาตรการป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
จําเป็นแก่ 
บุคลากร 
 • มีการบูรณาการให้การป้องกันการตดิเชื้อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสุขอนามัยขององค์กร 
 • มีการจัดทําและนําโครงการให้ภูมิคุ้มกันทีจํ่าเป็นแก่บุคลากรไปสู่การปฏิบัติ รวมท้ังการเข้าถึง
บริการเกี่ยวกับ 
การให้คําแนะนําทางการแพทย์ การให้ภูมิคุ้มกัน และการประเมินผลการป้องกันหลังการให้ภูมิคุ้มกนัแก ่
บุคลากรโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 
 • มีการทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกันให้ดีย่ิงขึ้น 
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การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการในการประมาณการระดับของความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามที่
พบ และพิจารณาว่าสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดบันั้นๆ ได้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประมาณ
การและจดัอันดับความเสี่ยงนี้จะนําไปสู่การจัดอันดับความสําคัญของมาตรการในการป้องกันควบคุม หรือลด
ความเสี่ยง ว่ามาตรการในเรือ่งใดทีต่้องมีการดําเนินการก่อนหรือหลัง การประมาณระดับความเสี่ยงเชิง
คุณภาพ เป็นการตัดสินใจเชิงอัตวิสัย (Subjective Judgment) ของผู้ประเมิน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูล 
เกณฑ์ที่ใช ้และประสบการณ์การยอมรับหรือไม่ยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 
ขนาดของโรงพยาบาล/แผนก ภาระงานในแตล่ะวัน งบประมาณในการลงทุนด้านการป้องกันควบคุม ความ
ตระหนักถึงอันตรายของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้นผูท้ําการประเมินหรอืทีมที่ทําการประเมิน จะตอ้งเข้าใจ
ถึงนิยาม และเกณฑ์อย่างชัดเจน มิฉะนั้นจะทําให้ผลที่ได้ผดิพลาดหรือไมน่่าเชื่อถือได้การประมาณค่าระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี ้จะเป็นการประมาณระดับความเสี่ยงแบบ 2 ทิศทาง โดยพิจาณาได้จากองค์ประกอบ 
ได้แก่ 
 (1) แนวโนม้/โอกาสที่จะเกดิอุบัติเหต ุอุบัติการณ์ และการเจ็บป่วยและ 
 (2) ระดับความเป็นอันตรายของสิ่งคุกคามในลักษณะความรุนแรง 
โอกาสหรือความเป็นไปได้ของการเกิดอันตราย 
โอกาสหรือความเป็นไปได้ของการเกิดอันตราย จะขึ้นกบัหลายๆ ปัจจัย ไดแ้ก่ 
 • วิธีการทํางานที่มีความปลอดภัย 
 • มาตรการในการป้องกันควบคุมอันตรายที่มีอยู่ 
 • ความเคร่งครัดของผู้ปฏิบัติงานในการทํางานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้ 
 • ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของอันตรายจากงานที่ปฏิบัติ รวมถึงวิธีการป้องกันตนเอง 
โอกาสของการเกิดอุบัติเหต ุหรืออุบัติการณ์ หรือการเจ็บป่วย แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เกิดได้น้อยมาก 
เกิดได้บางคร้ัง และเกดิขึ้นบอ่ยครั้ง รายละเอียดดังตารางที่ 6 
ในการกําหนดโอกาสหรือความเป็นไปได้ของการเกิดอันตราย อาจมีผลจากการที่ผู้ประเมินใชค้วามรู้สึกของ
ตนเอง 
ในการตดัสินใจ ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าว ควรพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบในการตดัสินใจ 
ได้แก่ 
 • ข้อมูลการเกิดอุบัติเหต/ุอุบัติการณ์ทีผ่่านมา 
 • วิธีการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน 
 • ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
 
 โอกาสของการเกิดอุบัติเหต ุหรืออุบัติการณ์ หรือการเจ็บป่วย แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่เกิดได้
น้อยมากเกิดได้บางครั้ง และเกิดขึ้นบ่อยครัง้ ตามตารางข้างล่าง ในการกําหนดโอกาสหรือความเป็นไปได้ของ
การเกิดอันตราย อาจมีผลจากการที่ผู้ประเมินใชค้วามรู้สกึของตนเอง 
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ในการตดัสินใจ ดังนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าว ควรพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบในการตดัสินใจ 
ได้แก่ 
 • ข้อมูลการเกิดอุบัติเหต/ุอุบัติการณ์ทีผ่่านมา 
 • วิธีการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน 
 • ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

 
 

ตารางที่ 6  การจัดอันดับโอกาสของการเกิดอุบัติเหต ุอุบัติการณ ์หรือการเจ็บป่วย 
 

ความเป็นอันตรายของสิ่งคุกคาม 
 ระดับของความเป็นอันตราย หรือระดับของการเกิดการบาดเจ็บ หรือผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจาก
สิ่งคุกคามจะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ เล็กน้อย ปานกลาง และมาก ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 7 
 ระดับความเป็นอันตรายของสิ่งคุกคาม พิจารณาถึงความเป็นพิษที่มีอยู่ในตัวของสิ่งคุกคาม หรือ
ลักษณะการเกดิผลกระทบทีม่ีลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งคกุคามนั้นๆ เช่น สารเบนซีน มีผลต่อการเป็นมะเร็ง
เม็ดเลือด หรือระดับเสียงทีด่งัมากๆ มีผลตอ่ระบบการไดย้ิน เป็นต้น ซึ่งไม่ขึ้นกับการป้องกันควบคุมที่มีอยู่ 
ดังนั้น ในการกําหนดระดับความเป็นอันตราย จะไม่นํามาตรการป้องกันควบคุมที่มีอยู่มาพิจารณา 
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ตารางที่ 7  รายละเอียดของระดับความเป็นอันตราย 
 
ระดับความเสีย่ง 
 การกําหนดระดับความเสี่ยง จะได้จากข้อมลูระดับความรุนแรงของการเกิดอันตราย กับข้อมูลโอกาส
ของการเกิดอันตราย ระดับความเส่ียงที่ไดจ้ะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่ ความเส่ียงน้อย ความเส่ียงปาน
กลาง และความเสี่ยงสูง 
 

 
 

ตารางที่ 8  การกําหนดค่าระดับความเสี่ยง 
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 ระดับความเสีย่งที่เกิดขึ้น จะมีความแตกต่างกันในแตล่ะแผนก/แต่ละโรงพยาบาล ขึ้นกับปัจจัยท่ีมี
ผลต่อโอกาสของการเกิดอันตราย เช่น มาตรการควบคุมป้องกันที่มีอยู่ พฤติกรรมการทํางาน เป็นต้น  
 จากตารางข้างล่าง แสดงถึงวิธีการกําหนดคา่ระดับความเสี่ยงของสิ่งคุกคามแตล่ะประเภทที่พบใน
แผนก โดยพิจารณาถึงปัจจัย 2 ประการไดแ้ก่ โอกาสของการเกิดอันตราย และความรนุแรงของอันตรายที่
เกิดจากสิ่งคุกคามนั้นๆ โดยในขั้นตอนแรกจะต้องกําหนดค่าระดับของโอกาสของการเกิดอันตราย และ
กําหนดค่าของระดับความเป็นอันตรายก่อน จากนั้นนําคะแนนของทั้งสองค่ามาคูณกัน หรือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์กันดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 8 

 
การจัดการความเสี่ยง 
 จากระดับความเสี่ยง หากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงเล็กน้อยหรือยอมรับได้น้ัน อาจไม่
จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ สามารถปฏิบัตงิานต่อไปได้ถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่ก็ตาม แต่หากว่าระดับความ
เสี่ยงอยู่ในระดบัปานกลางความเสี่ยงสูง หรือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได ้ จะต้องมีมาตรการในการจัดการความ
เสี่ยง โดยพิจารณาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม สามารถลดระดับและลดโอกาสของการเกิดอันตราย 
 

 
 

ตารางที่ 9  ข้อเสนอแนะในการควบคุมความเสี่ยง 
 


