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แนวทางการบริหารจัดการ 
ระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
   
การบริหารระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  

ปญหาดานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล นับเปนปจจัยสําคัญ
ตัวหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  จริงๆแลวทั้งสองสิง่น้ีไดมีการดําเนินการมานานแลว  แตไม
เดนชัดและนํามาใชกันอยางจริงจังอยางเชนปจจุบัน  ดังน้ันจากการที่ในหลายๆโรงพยาบาล ไมมีการ
ดําเนินการจริงจังในสิ่งเหลาน้ีมานาน  ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคอยางมากในการที่จะรื้อฟนสิ่งตางๆ ที่
ปลอยใหตายสนิทมานานนับแรมปกลับคืนสูสภาพที่ดี  บางโรงพยาบาลถึงตองใชเงนิจํานวนมากในการที่
จะมาพัฒนาสิ่งเหลาน้ี  สิ่งที่มีสวนในการกระตุนกิจกรรมในดานนี้อยางชัดเจนคือ การเขาสูระบบ
มาตรฐานคุณภาพตางๆ  ตลอดจนในปจจุบันมีหนวยงานที่รับผิดชอบในดานนี้โดยตรง เชน กองวิศวกรรม
การแพทย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ที่มีหนาที่ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา  
สนับสนุนวิทยากรในการใหความรูทั้งดานวิชาการและปฏิบัติการ เพ่ือใหโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ มีการบริหารดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน 

จากผลการศึกษาวิจัยของมาสโลวพิสูจนแลววา พ้ืนฐานความตองการของมนุษยชาติ มนุษยทุกคน
มีความตองการ อยู 5 ประการ คือ 

1. ปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ 
2. ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม 
3. ความผูกพันในสังคม 
4. เกียรติและชื่อเสียง 
5. พิสูจนตัวเอง 

จะเห็นไดวาความปลอดภัย เปนสิ่งสําคัญลําดับที่ 2 รองมาจากปจจัยพื้นฐาน 4 ประการ  ดังน้ันจึงเปนที่มา
ขององคกรความปลอดภัยในเกือบทุกประเทศ ที่มีหนาทีค่วบคุมกํากับ ดูแล ออกกฎระเบียบในดานนี้ 
รวมถึงประเทศไทยที่มีหนวยงานดานความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย 
 
• ความเปนมาดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่เกี่ยวของ 

กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ใน
สถานที่ทาํงาน มีใชกันมานานมากแลว  และหนวยงานตางๆไดดําเนินการอยางจริงจังมาโดยตลอด เชน 
โรงงาน โรงแรม และสถานที่ที่มีการใหบริการประชาชนทั่วไป  แตโรงพยาบาลกฎหมายเหลาน้ันยังไมถูก
นํามาใชในโรงพยาบาลอยางจริงจัง อาจเปนจุดออนอยางหนึ่ง ที่ทําใหเกิดปญหาจนถึงปจจุบัน  คงเปน
เพราะวาโรงพยาบาลเปนหนวยงานราชการ  เราลองมาดูลําดับขั้นการพัฒนาการดานกฎระเบียบในดาน
วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 

 
 



 

มาตรฐานกองวิศวกรรมการแพทย                                           คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 

- 12 -

 ป พ.ศ. 2482  มีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจาง 
 ป พ.ศ. 2484  ประกาศใช พระราชบัญญัติสาธารณสุข เกี่ยวกับความปลอดภัยดาน                       
                  แสงสวาง การระบายอากาศ นํ้าด่ืม หองนํ้า หองสวม การกําจัดขยะมูลฝอย การ 
         ปองกันอันตรายจากวัตถุมีพิษ 
 ป พ.ศ. 2509  เริ่มมงีาน / โครงการดานอาชีวอนามัยในระดับชาติเกิดขึ้น 
 ป พ.ศ. 2510  ประกาศใชพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ 
 ป พ.ศ. 2511  รัฐบาลจัดต้ังองคกรรวมดานอาชีวอนามัยแหงชาติ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม   
                            กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตร และทบวงมหาวิทยาลัย 
 ป พ.ศ. 2515  กระทรวงสาธารณสุข จัดต้ังกองอาชีวอนามัย สังกัดกรมอนามัย 
 ป พ.ศ. 2526  จัดต้ังสถาบันความปลอดภัย 
 ป พ.ศ. 2528  มีการประกาศของกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหสถานประกอบการที่มีลกูจางต้ังแต    
                                     100 คนขึ้นไป ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัย (Safety  Officer)  
 ป พ.ศ. 2543  กองชางบํารุง สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดจัดต้ังคณะทํางานวิศวกรรม       
                            อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล   และไดออกตรวจสอบดาน 
                                     อาชีวอนามัยและวิศวกรรมความปลอดภัย ในโรงพยาบาล ใหกับโรงพยาบาลใน 
                            สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  
 ป พ.ศ. 2544  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เปดการอบรมหลักสูตรวิศวกรรม 
                                      ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (HA 501) 
 ป พ.ศ.  2545  กองชางบํารุง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดพิมพคูมือมาตรฐาน 
                                      วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือเผยแพรใหกับโรงพยาบาลและ 
                                      หนวยงานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใชประกอบการดําเนินงาน 
                                      ดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 ป พ.ศ. 2545  สํานักงานพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ (สคส) ไดจัดทําโครงการดานวิศวกรรม 
                                     ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล โดยทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา 
                                     ชี้แนะใหโรงพยาบาลตางๆ สามารถดําเนินงานในดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ 
                            สภาพแวดลอม 
 ป พ.ศ. 2546-50 กองวิศวกรรมการแพทยและศูนยวิศวกรรมการแพทยทัว่ประเทศ  ไดออกทํา                         
                            การตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  และสภาพแวดลอมใหกับโรงพยาบาล 
                            ทั่วประเทศ  
              ป พ.ศ. 2546-47  กองวิศวกรรมการแพทยจัดการอบรมหลักสตูรเจาหนาที่ความปลอดภัยใน   
                            โรงพยาบาล (จป.รพ.) จํานวน 3  รุน รวม 150 คน   และกองวิศวกรรมการแพทย  
                                     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดการอบรมเพิม่อีกจํานวน  4 รุน รวม 200  คน   
                                     เพ่ือใหเจาหนาที่สามารถทาํหนาที่ตรวจสอบ คนหา และขจัดความเสี่ยงดาน 
                            วิศวกรรมความปลอดภัย  และสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล  
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ป พ.ศ. 2551  งานมาตรฐานการจัดระบบ กองวิศวกรรมการแพทย  ไดจัดทําโครงการวิศวกรรม 
       ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล เพ่ือสรางเจาหนาที่ความ     
       ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ป พ.ศ. 2551 นายสาธิต  นฤภัย  วิศวกรไฟฟา 7 วช ไดจัดทําคูมือมาตรฐานวิศวกรรมความ  
      ปลอดภัยและภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551 ขึ้น โดยมีคณะกรรมการที ่
      ไดรับการแตงต้ังโดยกองวิศวกรรมการแพทยเปนผูควบคุมและชวยตรวจสอบความ 
      ถูกตอง 

 
 โธมัส เจ แอนตัน  กลาวไวในหนังสือเกี่ยวกับการบรหิารสภาพแวดลอมและสุขภาพไวตอนหนึ่งวา 
การปองกันอุบัติเหตุอยางไดผล ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ 

 การริเริ่มและภาวะผูนําของผูบริหาร 
 สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย 
 การปฎิบัติงานอยางปลอดภัย ของเจาหนาที ่

 
จุดมุงหมายของการดําเนินการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

1. ปองกันความไมปลอดภัยที่เกดิจากการทํางานและจากสภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน และ
บุคคลทั่วไปที่อยูภายในโรงพยาบาล และผูที่อาศัยอยูโดยรอบโรงพยาบาล 

2. ปองกันโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานในสภาวะเสี่ยง และภายใตสภาพแวดลอมที่เปนพิษ 
ตอผูมารับบริการ  ผูปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไปที่อยูภายในโรงพยาบาล 

3. สงเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคมของผูปฏิบัติงาน และบุคคลทั่วไปที่
อยูภายในโรงพยาบาล และผูที่อาศัยอยูโดยรอบโรงพยาบาล 

4. สงเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
5. กระตุนจิตสํานึก และสรางวัฒนธรรมภายในองคกร ในการใหความสําคัญดานวิศวกรรม

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล 
 

• ความสําเร็จของการดําเนินการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล
 ในการดําเนินการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่ผานมาจะ
เห็นไดชัดเจนวา  จะประสบความสําเร็จได  ขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 สวนหลักที่สําคัญ คือ 

1. มีการกําหนดนโยบายในดานนี้อยางชัดเจนโดยผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาล  และนโยบาย
น้ันจะตองเปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมผูปฏิบัติงานทุกระดับ ที่สําคญัตองติดประกาศ และ
ประชาสัมพันธใหทุกหนวยทราบ 

2. มีการจัดต้ังองคกรรองรับภารกิจดานนี้โดยตรง อาจเปนในรูปของคณะทํางาน คณะกรรมการ 
ที่ตองมีหนาทีห่ลักในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทําหนาทีป่ระสานกับทุกหนวยในโรงพยาบาลและ
นอกหนวยงาน 
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3. บุคลากร ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เชน มีความรูดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ 
     สภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในโรงพยาบาล หรือผานการฝกอบรมมาแลว ในที่น้ีรวมถึง    
     คณะทํางาน และเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (จป.รพ.)  ซึ่งในสวนนี้กองวิศวกรรม 
     การแพทยกําลังดําเนินการผลิตบุคลากรปอนใหกับโรงพยาบาลตางๆอยู โดยใชชื่อหลักสูตรวา  
     เจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 

• หรือในบางตําราไดกลาวไววาความสําเร็จดังกลาวขึ้นอยูกับกิจกรรมหลักพ้ืนฐาน 7 กิจกรรม คือ 
1. การกําหนดนโยบายดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
2. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ ของเจาหนาที่ระดับตางๆ 
3. แผนงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
4. คณะกรรมการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในการทํางาน 
5. การมีเจาหนาที่ดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล โดยตรง 
6. การรายงานผลการดําเนินงาน 
7. กิจกรรมเสริมตางๆ 
 

• ความสําเร็จดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในฐานะผูนําองคกร 
1. ประกาศนโยบายความปลอดภัยขององคกรอยางชัดเจน 
2. กระตุนใหเกิดบรรยากาศแหงความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ริเริม่ช้ีนําในการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางสถานปฏิบติังานใหปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ 

ตลอดจนการสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจกัน 
4. ใหความสําคัญตอความปลอดภัยในทุกรูปแบบ 
5. เปนตัวอยางที่ดีในการรักษากฎระเบียบแหงความปลอดภัย  ไมละเลยหรอืฝาฝนเสียเอง 
6. ใหการสนับสนุนทั้งดานงบประมาณและกําลังใจอยางตอเนื่องจริงจัง 
 

• หนวยงานราชการตางๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
1  กระทรวงอุตสาหกรรม  ทําหนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชเครื่องจักรกลอุปกรณไฟฟา     
    หมอนํ้า และวัสดุมีพิษ 
2  กระทรวงมหาดไทย  ดูแลความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิภาพ ระหวางลูกจางกับ 
     นายจาง 
3  กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่ในดานการใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย ของผูทํางานใน 
    งานอุตสาหกรรมและอื่นๆ 
4  กระทรวงศึกษาธิการ ทํางานในดานการใหองคความรูและหลักวิชาในดานการปองกันอุบัติภัย    
    และความปลอดภัยในการทํางาน 
5  สํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและเปนแกนกลางในการควบคุม 
    ปองกันอุบัติภัย 
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6  กองวิศวกรรมการแพทย  และศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 1-9 ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการ  
    สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีหนาทีโ่ดยตรงในการตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ใน  
    การดําเนินงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 

• กฎหมายดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 
กฎหมายดานความปลอดภัยที่ทางราชการไดบังคับใชมีทั้งหมด 17 ฉบับ แตยังไมไดบังคับใชใน

โรงพยาบาล  และมีสวนที่เกี่ยวของโดยตรงกับโรงพยาบาลหลายฉบับ อันไดแก 
1. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม 
2. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี 
3. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 
4. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอนํ้า 
5. ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
6. ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่อับอากาศ 
7. การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน 
8. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

• นโยบายความปลอดภัยสําหรับการบริหาร 
 การที่จะสรางความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในที่ทํางานหรือภายในโรงพยาบาลได จะตองถูกกําหนด
เปนนโยบายที่ชัดเจนโดยคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลหรือผูบริหารระดับสูง จึงจะทําใหกิจกรรมนี้
บรรลุวัตถุประสงค การบริหารความปลอดภัยในปจจุบันจะเนนหลักการสาํคัญหลักๆ คือ  การจัดต้ังองคกร  
การวางแผนดําเนินงาน  และการควบคุม 
 หลักการพื้นฐาน 5 ประการ  สําหรับการบริหารงานดานนี้เพ่ือเปนแนวทางในการสรางระบบงาน
ดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลขึ้นในโรงพยาบาลหรอืการปองกันอุบัติเหตุ 
ตามทฤษฎีและแนวความคิดสมัยใหม ไดแก 

1. การกระทําที่ไมปลอดภัย  สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย และการเกิดอุบัติเหตุ ถือเปนอาการที่
แสดงออกถึงความบกพรองหรือความผิดพลาดในระบบการบริหาร 

2. ในบางสถานะการณหรือสภาพแวดลอมบางอยาง เราสามารถที่จะคาดการณไดวา อาจ
กอใหเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงได สถานการณที่วาน้ีสามารถตรวจพบและแกไข
ควบคุมได 

3. งานดานการสรางความปลอดภัยในโรงพยาบาล ควรไดรับการบรหิารหรือจัดการเชนเดียวกับ
ภาระกิจดานอื่นๆ ของโรงพยาบาล  ผูบริหารจะตองดําเนินงานนี้ดวยการกําหนดเปาหมายที่
สามารถบรรลไุด การวางแผน การจัดองคกรที่มีประสิทธภิาพ รวมทั้งการควบคุมติดตามผล 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ไดต้ังไว 
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4. หัวใจสําคัญสําหรับการทําใหงานดานความปลอดภัยไดผลและมีประสิทธภิาพก็คือ การ
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ  ใหแกสายงานหรือผูปฏิบัติงานดานนี้อยางชัดเจน และ
กระทําอยางจริงจังตอเนื่อง 

5. ภาระกิจของการสรางความปลอดภัยในโรงพยาบาล คือการคนหาและระบุชี้ชัดถึงขอบกพรอง
หรือขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได เชน  

     การหาเหตุผลวาทําไมถึงเกิดอนัตรายขึ้น หรือการถามวาการปองกนัอันตรายตางๆไดถูก  
     นําไปใชปฏิบัติกันอยางจริงจังหรือไม 
 

• การจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลจัดเปนสถานประกอบการที่ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ในการจัดการ
ภายใน นอกจากเปนเรื่องของคนแลว เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนตางๆ ที่ใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
งานดานวิศวกรรมนับเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่ง ดังน้ันผูที่อยูภายในโรงพยาบาลไมวาจะเปนผูปวย  
เจาหนาที ่ และประชาชนทั่วไปอาจจะตองเกี่ยวของหรือสมัผัสกับสิ่งตางๆเหลาน้ี ที่สามารถคุกคามตอ
สุขภาพอนามัยและความไมปลอดภัยตางๆ จากการใชเครือ่งมือและอุปกรณตางๆ ไดตลอดเวลา  ดังน้ันจึง
ควรมีการจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยทัง้ตอตนเองและบุคคล
รอบขาง ทั้งภายในโรงพยาบาลและรอบๆโรงพยาบาล 
 
• อะไรคือการดาํเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 คือการจัดการดานความปลอดภัยขึ้นภายในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย เพ่ือลด
ความเสี่ยงหรอือันตรายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมี
จุดมุงหมายหลกัๆ ดังน้ี 

1. ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น       จากการปฏิบัติงานที่ตองใชเครื่องมือและอุปกรณ สนับสนุน
ตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน อัคคีภัย 
ไฟฟารั่ว  การระเบิดของทอกาซภายใตความดันสูง  มลพิษตางๆ เปนตน 

2. สงเสริมใหความรูทีถู่กตองในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุน
ตางๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตราย เชนการอบรมดานความปลอดภัย การฝกอบรมในงานที่มี
ความเสี่ยง 

3. กําหนดมาตรการ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือให
เจาหนาที่ยึดถอืปฏิบัติ เชนการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบ 

4. ควบคุม ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเปนเหตุนํามาซึ่งอันตราย เชน หาจุดเสี่ยงแลวทําการประเมิน
เพ่ือแกไข   

5. สรางทัศนคติที่ดีตอความปลอดภัย เชน การปลูกฝงทัศนคติดานความปลอดภัยใหกับ
เจาหนาที่บรรจุใหม การจัดประชุมดานความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดาน
ความปลอดภัย การใหคําแนะนํา  
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• แนวทางการจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 การจัดการที่ดีบุคคลหลายๆฝายตองมีสวนรวมหรือมสีวนในการรองรับการดําเนินงานใน
โรงพยาบาล และสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อใหจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ตามที่ไดกลาวมาแลว คือ 

ก. ในสวนของนโยบาย ตองมีนโยบายที่จะดําเนินการหรือการสนับสนุนที่ชัดเจน ผูบรหิารตองมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย และถายทอดสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางเปนรปูธรรม ตอเนื่อง
สม่ําเสมอ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดเวลา 

ข. ในสวนของการจัดต้ังองคกรหรือหนวยงาน  เพ่ือรองรับการดําเนินงาน สรางเครือขาย ประสาน
กับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางโรงพยาบาล
สามารถใหเขามามสีวนรวมไดในรูปของคณะกรรมการก็ได 

ค. ในสวนของบุคลากร ตองเขาใจและเต็มใจ มีความทุมเทใหกับงาน ที่สาํคัญตองมีความรูหรือ
ผานการอบรมมาแลว เชน เจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล. ที่สําคัญทุกคนตองมีสวน
รวม มีจิตสํานึกที่ดีตอวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

 
• การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ โดยมากจะกําหนดไวเพียง 3 ระดับ คือ 

1. ระดับผูบริหาร ใหมีหนาที่ดังน้ี 
- กํากับดูแลใหเจาหนาที่ทุกระดับปฎิบัติตามกฎระเบียบดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในสถานที่ทํางาน 
- สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
2. ระดับหัวหนา (หัวหนาหนวย , หัวหนาตึก/อาคารตางๆ เปนตน) 

- กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตนใหปฎิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ง ดาน
วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- ใหคําแนะนําดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในการ
ทํางาน 

- ตรวจสอบสภาพการทํางาน และเครื่องมือใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย 
- ตรวจสอบหาสาเหตุของความเสี่ยงหรืออันตรายในที่ทํางานที่ตนรับผิดชอบ 
- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย 
- ปฎิบัติงานดานนี้ตามที่ผูบริหารระดับสูงมอบหมาย 

3. ระดับผูปฏิบัติ  
- ตรวจสอบ คนหาความเสี่ยง 
- ปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน

โรงพยาบาลอยางเครงครัด 
- จัดทําแผนดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
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- กํากับดูแลผูใตบังคับบัญชาระดับลางใหปฏิบติัตนตามกฏระเบียบดานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- แนะนํา ฝกสอน ผูใตบังคับบัญชา ใหมีองคความรูดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

- รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติ และจัดทํารายงานเกี่ยวกบัวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาลในการทํางาน 

 
• ความปลอดภัยในการทํางาน 
 ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทาํงานของผู
ประกอบอาชีพในสาขาตางๆ ในที่น้ีจริงๆแลวมาจากคําภาษาอังกฤษที่วา  Occupational Safety and Health     
ผูประกอบอาชีพในโรงพยาบาลไดแก ผูบรหิาร , แพทย ,พยาบาล , เจาหนาที่ดานตางๆ , ลูกจาง , คนงาน , 
ยาม เปนตน  แตจริงๆ แลวผูที่ตองมีสวนเขามาเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบโดยตรงในดานความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอีกกลุมหน่ึงคือ ผูปวย ,  ญาติ
ผูปวย , ประชาชนที่อยูภายในโรงพยาบาลหรอืบริเวณรอบๆโรงพยาบาล ตางก็ไดรับผลกระทบทั้งสิน้ หาก
เกิดความไมปลอดภัยขึ้นในโรงพยาบาล 
 อยางไรก็ตามในปจจุบันองคการแรงงานระหวางประเทศไดมีการใชคําพูดเพ่ิมเติมจากที่กลาวมา
ขางตนอีกหน่ึงคําคือ “ Working Conditions and Environment ”  ซึ่งแปลความหมายวา สภาพการทํางานและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเจตนาใหหมายถงึ ขั้นตอนกระบวนการการทํางาน (Working Conditions) 
, ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน (Occupational Safety and Health)  และ 
สภาพแวดลอมของการทํางาน (Environment)  ทั้งน้ีเพ่ือใหการดูแล คุมครอง ผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ 
ไดครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นกวาเดิม เพ่ือผลทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ และสุขภาพอนามัยที่ดีของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพราะวาจากสถิติการเกิดเหตุการณที่ไมปลอดภัยในสถานทีป่ฏิบัติงานตางๆ ใน
ปจจุบัน มักมสีาเหตมุาจากสภาพแวดลอมของที่ทํางานเพิ่มขึ้นอยางนากลัว เชน ตึกถลม ไฟฟาลัดวงจร 
ไฟฟาดูด แกสพิษรั่ว ระบบกําเนิดไอน้ํารั่วระเบิด การระบายอากาศไมดี มลพิษทางอากาศทีม่าจาก
เครื่องปรับอากาศ ความรอนในที่ทํางานสูง แสงสวางไมเพียงพอ ฯลฯ 
 ในการดูแลผูปฏิบัติงานในสาขาตางๆ ทั้งสวัสดิการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยนั้น นับเปน
สิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน เพ่ือปองกันไมใหเจาหนาที่หรือผูปฏิบติังานไดรับการบาดเจ็บ พิการ หรือ
ตาย จากอุบัติเหตุจากการทาํงาน (Occupational Accidents)  และนอกจากนี้เพ่ือปองกันไมใหมีการเสื่อม
ถอยของสุขภาพจนทําใหเกิดโรค หรือความเจ็บปวยจากการทํางาน หรือที่เรียกวา โรคที่เกิดจากการทํางาน 
(Occupational  Disease) 

• อุบัติเหตุจากการทํางาน  หมายถงึ เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไมไดคาดคิด และไมไดมี
มาตรการหรือแผนการควบคุมไวกอนในสถานที่ทํางานหรอืในโรงพยาบาล แลวมีผลทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิต และอาจทําใหทรัพยสินเสียหาย  เชน 
เครื่องมือที่ใชไฟฟาไมมีระบบกราวด  การถูกเข็มฉีดยาทิ่มตําเปนตน 
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• โรคที่เกิดจากการทํางาน หรือบางครั้งเรียกวา โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือ โรคอัน
เกิดขึ้นเกี่ยวเน่ืองกับการทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หมายถึง เหตุการณใดๆ ก็ตามที่ทําให
ผูปฏิบัติงานอันไดแก แพทย พยาบาล เจาหนาที่ ลูกจาง หรือผูใชแรงงาน เกิดการเจ็บปวย ที่
พิสูจนแลววามีผลมาจากการทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ หรือภายในสถานที่แหงน้ัน เชน โรค
ระบบทางเดินหายใจอันเกิดจากระบบปรับอากาศสกปรก บริเวณเพดานมีเชื้อรา  หรือมีฝุน
ละอองจากเครื่องอบผา เปนตน 

ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุหรือความไมปลอดภัยที่เคยเกิด  พบวา 
o ไมสามารถปองกันได   2 % 
o ปองกันได  98 % 

จะเห็นไดวาอันตรายหรืออุบัติเหตุสวนใหญสามารถปองกนัได แตหากปลอยใหทุกคนระมัดระวังเพียงลําพัง 
ก็ยังมีสวนทําใหเกิดอุบัติเหตุไดมาก  แตหากทําในรูปขององคกร หรือคณะกรรมการบริหารในทางปฏิบัติ
จะไดผลมาก 
 
• ผลเสียหายที่เกิดจากความไมปลอดภัยในการทํางาน 
 ผลเสียหายทีป่รากฏชัดเจน อันไดแก เสียชีวิต เสียทรัพยสนิ 
 ผลเสียหายทางออม ไดแก การสูญเสียเวลา  เสียรายได  เสียชื่อเสียงของหนวยงาน 
 
• ประโยชนที่ไดจากการทํางานอยางปลอดภัย 
 1 บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปอยางปลอดภัย  เจาหนาที่ไมวิตกกังวลหรือ
หวาดกลัวอันตราย สามารถทุมเทกําลังกายและความคิดในการทํางานอยางเต็มที ่
 2 ลดตนทุน เมือ่บรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปอยางปลอดภัย   ความเสียหาย
ของเวชภัณฑและอุปกรณ เครื่องมือมีนอย ประสิทธภิาพในการทํางานมสีูง ทํางานไดเต็มที่ 
 3   เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนไปอยาง
ปลอดภัย เจาหนาที่มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน และอยากที่จะทํางาน 
 4 สงวนทรัพยากรมนุษย เจาหนาที่แตละคนมีความรูความชํานาญ ใชเวลาในการร่ําเรียนและ
ฝกฝนประสบการณนาน หากเกิดอันตราย พิการ หรือเสียชีวิต ทําใหประเทศชาติตองเสยีทรัพยากรมนษุย
ที่มีคุณคาไป ดังน้ันถาการทํางานเปนไปอยางปลอดภัย จึงเปนการสงวนทรัพยากรมนษุยอยางหนึ่ง 
 5 เพ่ิมรายรบั  เมื่อไมมีการสญูเสียในทุกๆดานการทํางานมีประสิทธิภาพ คาใชจายตนทุนตํ่า ลด
คาใชจายตางๆ ลูกคาเพิ่มมากขึ้น รายรบัก็จะเพ่ิมตาม 
 
• สาเหตุของอันตรายในการทํางานโดยทั่วไป 
 1  สาเหตุเกดิจากบุคคลหรือตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัติ เชน  การแตงกายไมเหมาะสม ไมสวมชุด
ปองกัน มีทัศนคติไมดีตอความปลอดภัย อุปนิสัยไมดี ขาดประสบการณ สภาพรางกายไมพรอมที่จะทํางาน 
( 88 %) 
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 2  สาเหตุเกดิจากเครื่องมือและอุปกรณการแพทย เชน เครื่องมือชาํรุด  การใชเครื่องมือผิด
ประเภท การใชเครื่องมือที่ไมมีระบบปองกนัอันตราย ( 10%) 
 3  สาเหตุเกิดจากโครงสรางทางกายภาพและสภาพแวดลอม  เชน  อุณหภูมิสูงหรือตํ่าไป  แสงสวาง
ไมเพียงพอ การระบายอากาศที่ไมดี  เสียงดังรบกวน  กลิ่นเหม็นรบกวน  ทางลื่น ความไมเปนระเบียบของ
หองหรือสถานที่ทํางาน เปนตน ( 2%) 
 
• สาเหตุของอันตรายในการทํางานในโรงพยาบาล 

1. เกิดจากการกระทําที่ไมปลอดภัย เชน ทํางานไมถูกวิธี ขาดความรูทักษะ ไมเอาใจใสตองาน มี
ทัศนคติที่ไมถูกตอง ความประมาท นิสัยชอบการเสี่ยง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไมใสอุปกรณ
ปองกัน แตงกายไมเหมาะสม หยอกลอกัน รางกายไมพรอม เปนตน 

2. เกิดจากสภาพการณที่ไมปลอดภัย เชน เครื่องมือไมสมบูรณ สถานทีไ่มเปนระเบียบสกปรก 
พ้ืนเปนหลุมเปนบอ  พ้ืนลื่น สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ไมปลอดภัย  โครงสรางอาคาร
สถานที่ไมถูกตอง เปนตน 
 

• ประเภทของสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล      ที่ควรไดรับการตรวจสอบ อยางตอเนื่อง 
1. การระบายอากาศ 
2. กลิ่น 
3. เสียง 
4. แสงสวาง 
5. อุณหภูม ิ
6. ควัน 
7. การฟุงกระจายของฝุนผงทั่วไป  
8. การฟุงกระจายของสารเคม ี
9. การฟุงกระจายของฝุนจากเครื่องถายเอกสาร 
10. รังส ี
11. การจัดวางวัสดุ 
12. การจัดสรรพื้นที่ใชสอย 
13. การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
14. การระบายน้ําทิ้ง 
15. การบําบัดนํ้าเสีย 
16. เสนทางเดินเทา และเสนทางเดินรถในบริเวณโรงพยาบาล 
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• สี กับความปลอดภัย 
 สีแดง               สื่อถึง   ใหหยุด , ระวังอันตราย , ขอหาม  
 สีนํ้าเงิน  สื่อถึง การอธิบายความ  ทุกคนตองอานและทําตาม 
 สีเหลือง  สื่อถึง   ใหระวัง ,  การเตือนภัย 
 สีเขียว  สื่อถึง   ความปลอดภัย 
 
 
• ตัวอยางการใชรูปทรงหรือกรอบขอความในการสื่อความหมาย 

 

 
                    การหาม หรือหยุด                    การเตือน ใหระวัง                      ขอแนะนํา / ขอมูล 
 
 
• ตัวอยางเสียงกับการทํางาน 
 เสียงนอกจากจะใชในการสื่อสารแลว ยังใชเปนการเตือนอันตราย แตระดับเสียงที่มนุษยสามารถ
รับฟงไดโดยไมเกิดอันตราย ขึ้นอยูกับ ความถี ่ความดัง และระยะเวลาในการรับฟง ระยะเวลาที่อนุญาตให
ทํางานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังตางๆ เปนดังน้ี 
 
 ระดับเสียง (เดซิเบล)  ระยะเวลาที่สามารถอยูไดโดยไมเปนอันตราย (ชม./ วัน) 

90 8 
92      6 

  95      4 
  97      3 
 ระดับเสียง (เดซิเบล)  ระยะเวลาที่สามารถอยูไดโดยไมเปนอันตราย (ชม./ วัน) 
                      100      2 
  102      1.5 
  105      1 
  110      0.5 
  115      0.25 
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• ตัวอยางความสวางในสถานที่ตางๆ  ที่เปนมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
1. ลาน ถนน และทางเดินในโรงพยาบาล ความเขมการสองสวางตองไมนอยกวา 20 ลักซ 
2. บริเวณที่ไมตองการความละเอียด เชน บันได  ระเบียง  หองเก็บของทั่วไป  ความเขมการ

สองสวางตองไมนอยกวา 50 ลักซ 
3. บริเวณที่ตองการความละเอียดในการปฏิบัติงานไมมาก เชน หองซักฟอก หองหมอไอน้ํา 

ในหองลิฟต ความเขมการสองสวางตองไมนอยกวา  100 ลักซ 
4. หอง หรือบริเวณที่ตองการความละเอียดปานกลาง เชน หองทํางาน หองผูปวยทั่วไป 

หองสมุด  ความเขมการสองสวางตองไมนอยกวา 200 ลักซ 
5. หองที่ตองการความละเอียดมาก ความเขมการสองสวางตองมากกวา 200 ลักซขึ้นไป และ

อาจถึง 1000 ลักซ 
 

• ความเสี่ยง (Risk)  
             ในความหมายทั่วไป คือ โอกาสที่จะประสบกับความสูญเสยี ภัย อันตราย อุบัติเหตุ หรือสิง่ไมพึง 
             ประสงค หรือมีแนวโนมจะเกิดอันตราย ในทุกๆดาน 
 
• ประเภทของความเสี่ยงในโรงพยาบาล 

1. การบาดเจ็บ 
2. เหตุราย 
3. การคุกคาม 
4. ความไมแนนอน 
5. การถูกเปดเผย 
6. การเสื่อมเสียชือ่เสียง 
7. การสูญเสียรายได 
8. การทําลายสภาพแวดลอม 
9. การตองชดใชคาเสียหาย 

 
ความเสี่ยงในมุมมองของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
• จุดมุงหมายของการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล  

คือ การรับรูถึงความเสี่ยงและกําจัดความเสี่ยง 
 

• การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) 
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือสิ่งใดหรือจะกระทําสิ่งใด ที่เหน็วามีอันตรายสูงก็ไมควร

นําเขามาในโรงพยาบาล หรอืยกเลิกการกระทําน้ัน 
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2. การผองถายความเสี่ยง คือการกระทําใดใดที่เห็นวาอาจเกิดอันตราย ก็ใหหนวยงานอื่นที่
มีความพรอมกวา รับไปดําเนินการแทน 

3. การปองกันความเสี่ยง คือการคนหาความเสี่ยง  กําจัดความเสี่ยง  ออกมาตรการปองกัน
เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ เชน การปกปอง การบํารงุรักษาเชิงปองกนั 
การใหความรูแกเจาหนาที ่

4. การกระจายความเสี่ยง เปนการแยกสิ่งของ หรือการกระทาํใดใด ที่อาจกอใหเกิดอันตราย
สูงออกจากกัน  เพ่ือลดความรุนแรง   เพราะหากเอาไวรวมกันเมื่อเกิดอบุัติเหตุความ
รุนแรงจะเพิ่มทวีคูณ 

 
• กระบวนการบริหารความเสี่ยงในแตละครั้ง 

1. การคนหาความเสี่ยง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. การจัดการกับความเสี่ยง 
4. การประเมินผล 
 

บทสรุปหนาที่ 2 หนาที่ 
 หนาที่หลักขององคกรดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
2. ควบคุม ทบทวนบทบาทหนาท่ี ในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล 
3. ติดตาม ตรวจสอบ คนหา วิเคราะหสาเหตุและแนวโนมอนัตรายตาง ๆ ในโรงพยาบาล 
4. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่มีสวนในการดําเนินการ 
5. ประชาสัมพันธงานดานนี้อยางตอเนื่อง 
 

 หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
1. รายงานถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก หัวหนาแผนก หัวหนาหอผูปวย และผูบริหารระดับสูง 
2. ทํารายงานการตรวจสอบเปนระยะ ๆ  
3. หาตนเหตุของความเสี่ยง หรอือันตรายที่เกิดขึ้น  
4. เขาถึงอุบัติเหตุทุกครั้ง 
5. เปนผูประสานงานดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
6. เก็บรวบรวมขอมูลทุกอยาง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 
 


