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• ตารางวิเคราะหความเสี่ยง 
 

 ระดับความรนุแรง (ระดับอันตราย) 

ความถี่ ตํ่า (อันตรายนอย) สูง (อันตรายมาก) 

ตํ่า (ไมคอยเกิด)  A C 

สูง (เกิดเปนประจํา) B D 

 
A =  ความรุนแรงต่ําและเหตุการณน้ีนานๆ ถึงจะเกิด 
            การแกปญหา คือ การเตือน ติดปายประกาศเตือน 
B =  ความรุนแรงของเหตุการณน้ีมีนอย  แตเกิดขึ้นบอย 
            การแกปญหา คือ การติดปายเตือน การอบรมใหความรู 
C =  ความรุนแรงของเหตุการณมีสูง แตไมคอยเกิด 
            การแกปญหา คือ การอบรมใหความรู การจัดทําคูมือ 
D = ความรุนแรงสูงมาก และเกิดขึ้นบอยเปนประจํา 
            การแกปญหา คือ การจัดการกับปญหาโดยเรงดวน ติดประกาศเตือน ฝกอบรม 
            เฉพาะกรณีน้ันๆ จัดทําคูมือประกอบการปฏิบัติงาน  ตรวจหาความเสี่ยงตลอดเวลา 

• การรายงานความเสี่ยง ในงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลใน
โรงพยาบาล มีดังน้ี 

1. รายงานอุบัติการณ หรือการเกิดอุบัติเหตุ 
2. รายงานการตรวจสอบดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

ในระดับหนวยงาน และภาพรวมในระดับโรงพยาบาล 
• คําถามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล หรือผูรับผิดชอบควรตอบได 

1. Who   =   ใครไดรับอันตรายหรือความเสี่ยง 
2. When   = เมื่อไหร 
3. Where  = ที่ไหน 
4. What  = เกิดอะไรขึ้น 
5. How  =  อันตรายหรือเสี่ยงอยางไร 
6. Why  =  ทําไมถึงเกิด 
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การปองกันความเสี่ยงหรืออันตรายในโรงพยาบาล ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยหลักการ 3E 

อยางพรอมๆกัน คือ  
Engineering  –  คิอการใชหลักวิชาทางวิศวกรรมและวิศวกรรมการแพทย  
Education    -  การใหความรู การศึกษา หรอืฝกอบรม ตอผูเกี่ยวของทั้งหมด  
Enforcement -  การเสรมิสรางกฎระเบียบ ออกกฎขอบังคับขึ้นใชตามความจําเปน   
                   และความรุนแรงของเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น 
 

• แนวทางการจัดตั้งองคกรความปลอดภยัในโรงพยาบาล 
 ในปจจุบันการจัดต้ังองคกรความปลอดภัยในโรงพยาบาล  ที่เปนรูปธรรมมากทีสุ่ดคืออยูในรูปของ
คณะกรรมการเปนสวนใหญ เน่ืองจากเจาหนาที่ในโรงพยาบาลเปนลักษณะสหวิชาชีพ หลายระดับ มี
เครื่องมือและระบบตางๆ ที่มสีวนเกี่ยวของมากมาย จึงเปนการยากที่จะมอบหมายใหใครคนใดคนหนึ่ง  มี
หนาที่รับผิดชอบงานดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัยโดยตรง  แตในอนาคตหากมีการพัฒนาดาน
วิชาความรู มีเอกสารคูมือที่ชดัเจน และมีระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลที่ชัดเจน คงไมเปนการยาก
เกินไปที่จะมีเจาหนาที่วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่มีหนาที่รับผิดชอบงาน
โดยตรง 
 
• ขั้นตอนการขจัดความเสี่ยงดานสภาพแวดลอมและการเกิดอันตรายในโรงพยาบาล 

1. จัดต้ังองคกร 
2. คนหาความเสีย่ง 
3. วิเคราะห จัดลําดับความเสี่ยง 
4. การแกไข และออกมาตรการปองกัน 
5. การนํามาตรการปองกันไปใชอยางตอเนื่อง 

ลักษณะขององคกรดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล   อยางนอยโดยทั่วไป
ตองดําเนินการดังน้ี 

1. มีสมาชิกจากทกุหนวยงาน ครอบคลุมทุกระดับ 
2. มีการประชุมคณะกรรมการทกุเดือน 
3. มีผูรับผิดชอบประจําอยางนอย 1 คน ที่ทําหนาที่เปนเลขานุการ ในการรวบรวมขอมูล

ตางๆ 
 

• หนาที่หลักขององคกรดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
1. กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน

โรงพยาบาล 
2. ควบคุม ทบทวนบทบาทหนาที่ ในการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของ

โรงพยาบาล 
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3. ติดตาม ตรวจสอบ คนหา วิเคราะหหาสาเหตุและแนวโนมของอันตรายตางๆ ใน
โรงพยาบาล 

4. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่มีสวนในการดําเนินการ 
5. ประชาสัมพันธงานดานนี้อยางตอเนื่อง 
 

• หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Safety Officer) 
1. รายงานถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในดานวิศวกรรมความปลอดภัย  และสภาพแวดลอม 

                ในโรงพยาบาลแกหัวหนาแผนก หัวหนาตึก และผูบริหารระดับสูง 
2. ทํารายงานการตรวจสอบ เปนระยะๆ 
3. หาตนเหตุของความเสี่ยงหรอือันตรายที่เกิดขึ้น 
4. เขาถึงอุบัติเหตุทุกครั้ง 
5. เปนผูประสานงานดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
6. เก็บรวบรวมขอมูลทุกอยาง ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน  

                โรงพยาบาล 
 

• อันตรายจากสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
1. สภาพแวดลอมทางเคม ี
2. สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
3. สภาพแวดลอมทางชีวภาพ 
4. สภาพแวดลอมทางจิต/สังคม 
 

• ของเสียในโรงพยาบาล แบงออกเปน 
1. ของเสียติดเชื้อ 
2. ของเสียที่ไมติดเชื้อ 
3. ของเสียทีม่ีอันตราย 
4. ของเสียทีส่ามารถนํามาใชใหมได 

• การกําจัดของเสีย 
1. การทําใหปราศจากเชื้อดวยไอน้ํา 
2. การทําใหปราศจากเชื้อดวยสารเคมีทีเ่ปนกาซ 
3. การใชสารเคมฆีาเชื้อ 
4. การฉายแสง 
5. การใชความรอน 
6. การเผาดวยอุณหภูมิสงู 
7. การฝงกลบ 
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• แผนงานที่ควรทําเพ่ือการจัดการกับของเสียในโรงพยาบาล 
1. การบริหารจัดการของเสียทีเ่หมาะสม 
2. การแยกทิ้งของเสียประเภทตาง ๆ เชน การกําหนดสีถุงทิ้งขยะประเภทตางๆ ที่ชัดเจน 
3. วิธีการแยกเกบ็ของเสีย เชน ของเสียทีเ่ปนอันตราย  กับของเสียติดเชื้อ  ออกจากกัน 
4. การจัดเก็บเพ่ือรอการกําจัด เชนการสรางโรงเก็บขยะติดเชื้อที่สามารถกันแมลงและหนูได

เปนตน 
5. การบําบัดของเสียแตละประเภท 
6. การนํากากของเสียไปทิง้ หรอืไปฝงกลบ 
7. มาตรการรองรบัเกิดกรณีฉุกเฉิน เชน เตาเผาขยะเสียมีแผนรองรับอยางไร 
8. การฝกอบรมบคุลากรที่รับผิดชอบ 
 

• อุปกรณปองกันอันตรายในโรงพยาบาล    
ในที่น้ีหมายถึงอุปกรณสําหรบัเจาหนาที่ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในที่ที่มีความเสีย่งสูงกวางาน

ทั่วไป ไวสวมใสขณะทํางาน  เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมและอันตรายจาก
การทํางาน อันไดแก 

1. อุปกรณปองกนัใบหนาและดวงตา ไดแก 
- แวนตานิรภัย 
- แวนครอบเบตา 
- กระบังปองกันใบหนา 
- หนากากเชื่อม 
- ครอบปองกันหนา 

2. อุปกรณปองกนัหู ไดแก 
- EAR PLUGS เปนอุปกรณปองกันเสียงดังขณะทํางาน ชนิดสอดเขาไปอุดไวในรูหู 
- EAR MUFFS เปนอุปกรณปองกันเสียงดังขณะทํางาน ชนิดครอบหสูวนนอก 
 

3. อุปกรณปองกนัมือ ไดแก 
- ถุงมือปองกันความรอน 
- ถุงมือปองกันสารเคม ี
- ถุงมือปองกันไฟฟา 
- ถุงมือปองกันการขีดขวนของมีคม ถุงมือปองกันรังส ี

4. อุปกรณปองกนัการหายใจ ไดแก 
- หนากากกรองอนุภาคฝุน 
- หนากากกรองกาซและไอระเหย 
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5. อุปกรณปองกนัลําตัว ไดแก 
- ชุดปองกันสารเคม ี
- ชุดปองกันความรอน 
- ชุดปองกันการติดไฟ 
- เสื้อคลุมตะกั่ว ปองกันรังส ี

6. อุปกรณปองกนัเทา ไดแก 
- รองเทานิรภัย 
- รองเทาปองกนัอันตรายจากไฟฟา 
- รองเทาปองกนัสารเคม ี

7. อุปกรณปองกนัศีรษะ ไดแก หมวกนิรภัย 
8. อุปกรณปองกนัการตกจากที่สูง ไดแก 

- เข็มขัดนิรภัย 
- สายรัดตัวชวยชีวิต 
- สายชวยชีวิต 
 

• ความสูญเสียจากการประสบอันตราย 
 หากหนวยงานหรือสถานที่ทํางานใดๆ ไมสนใจหรือปลอยใหสภาวะของการทํางานและสภาพ 
แวดลอมในการทํางานไมปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงสูง จนทําใหเกิดอันตราย หรืออาจถึงขั้นอุบัติภัย มักจะ
เกิดความสูญเสียได 
 
• การสูญเสียในรูปแบบตางๆ 

1. การสูญเสียเวลาของผูที่ไดรับบาดเจ็บ 
2. การสูญเสียเวลาของบุคคลอื่นที่ไมไดรับบาดเจ็บแตมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูนําผูบาดเจ็บ 
       สงโรงพยาบาล ผูที่อยากรูอยากเห็น ญาติพ่ีนอง เปนตน 
3.    การสูญเสียเวลาของหัวหนางาน หรือหัวหนาผูควบคุมงาน และผูจัดการในการชวยเหลือ 
       ผูบาดเจ็บ การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การจัดหาผูปฏิบัติงานแทน การ 
       คัดเลือกคนใหม การฝกอบรมคนใหม การจัดทํารายงาน  อุบัติเหตุ เปนตน 
4.    การสูญเสียเวลาในการใหการรักษาของผูใหการรักษาและเจาหนาที่ของสถานพยาบาล  
      หรือโรงพยาบาลนั้นๆ 
5.    การสูญเสียรายได หรือผลกําไร ของโรงพยาบาล 
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• เกิดความเสียหาย 
1. คาเสียหายเนื่องจากเครื่องมือชํารุด หรือทรัพยสินของโรงพยาบาลเกิดการเสียหาย               
2. คาเสียหายที่ตองทําใหกระบวนการปฏิบัติงานหยุดชะงัก เชน ระบบไปปไลนเกิดการ  
      ระเบิดจนชํารุดเสียหายไมสามารถสงจายกาซไปยังจุดตางๆ ได หรอื ทําให  
       หมอแปลงไฟฟาเกิดการระเบิด จนทําใหโรงพยาบาลไมมีไฟฟาใชงาน เปนตน 
3. คาใชจายในเรื่องของเงินชดเชย หรือเงินสวัสดิการตางๆ ที่ตองจาย 
4. การเสียขวัญ จากเหตุการณน้ันๆ 
5. การเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล 
6. อื่นๆ อีกมากมาย 
 

• ปจจัยที่ทําใหเกิดอันตรายจากการทํางาน 
 ปจจัยหรือ ปจจัยเอื้อ หรือสวนที่เกี่ยวของกับการประสบหรือเกิดอันตรายจากการทํางาน  มีองค 
ประกอบที่สําคญั  2  สวน คือ  

1. คน หรือ ตัวเจาหนาที ่
2. สภาพแวดลอมในที่ทํางาน 

 
คน หรือ ผูปฏิบัติงาน ในที่น้ีใหหมายถึงเจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาล ผูปวย และประชาชน สรุป

แลวคือทุกคนที่อยูในโรงพยาบาล ซึ่งอันตรายที่จะเกิดขึ้นคือภัยจากการทํางานหรือประกอบอาชีพนั้นๆ  ซึ่ง
อาจเนื่องมาจาก การขาดประสบการณ ขาดความรูความเขาใจในงานที่ทํา มีทัศนคติและจิตสํานึกที่ไม
ปลอดภัย  ไมมีมาตรการปองกันตนเองอยางเหมาะสม  รูเทาไมถึงการณ  จําใจทํา ถูกมอบหมายใหทําโดย
ไมเต็มใจ ประมาท เปนตน 

 
สภาพแวดลอม ในปจจุบันถือเปนปจจัยที่สําคัญ ถึงแมเราจะพัฒนาคนไปอยางไร แตถาตองกลับมา

ปฏิบัติงานอยูในที่ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน สถานที ่ เครื่องมือ อุปกรณ อากาศ แสงสวาง 
ความรอน การสั่นสะเทือน ความเย็น รังส ี กาซ ไอระเหยของสาร ฝุนละออง เสียงดัง สารเคม ี เชื้อโรคที่
แพรกระจาย สัตวตางๆ  อาจรวมไปถึงเพ่ือนรวมงาน ความจําเจซ้ําซากของงาน การเรงรัดงาน คาตอบแทน 
เวลาการทํางานที่ยาวนานไป เปนตน  ซึ่งนับวาปจจัยตางๆ เหลาน้ีมีสวนเกี่ยวของในการนําพาใหเกิดหรือ
ประสบกับอันตรายแทบทั้งสิน้  หากเราจะจําแนกสภาพแวดลอมออกเปนกลุมหรือหมวดหมู นักวิชาการใน
ดานนี้ไดแยกออกเปน 4 กลุม คือ 

1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถงึสภาพของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวผูปฏิบัติงานภายใน
โรงพยาบาล เชน เครื่องมือ อุปกรณ อากาศ แสงสวาง ความรอน การสั่นสะเทือน ความเย็น 
รังส ี  เสียงดัง และบริเวณสถานที่ขณะทํางาน  

2. สภาพแวดลอมทางเคม ี หมายถึงสารเคมีตางๆ ที่ตองสัมผสั หรือใชเปนวัตถุดิบ หรือไดผสม
ขึ้นมาเพื่อใชในทางการแพทยหรืออื่นๆ โดยทั่วไปมักจะอยูในรูปของ กาซ ไอระเหย ฝุน ฟูม 
ควัน ละออง หรือเปนของเหลว เชน สารตัวทําละลาย กรด และดาง เปนตน 
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3. สภาพแวดลอมทางชีวภาพ หมายถงึทั้งทีม่ีชีวิต ( ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ และสัตวราย
ตางๆ ) และสิ่งไมมีชีวิต ( ละอองฝุน  ฝุนฝาย ฝุนไม ซากพืชตางๆ ) เปนตน 

4. สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาสังคม หรือ ปจจัยทางจิตวิทยาสังคมการทํางาน ซึ่งครอบคลุมถึง
ภาวะที่เกี่ยวกับจิตวิทยา และเศรษฐกิจในการทํางาน อันไดแก งานที่ตองเรงเพ่ือใหทันกับ
เวลา ภาวะของคนที่ตองยายสถานที่ทํางาน การถูกโยกยายโดยไมเปนธรรม การถูกกลัน่แกลง 
การถูกลดทอนอํานาจโดยไมเปนธรรม การอยูรวมกับเพื่อนรวมงานที่แปลกหนา คาจาง
แรงงานไมเหมาะสม  ไมมสีัมพันธภาพกันระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน  งานที่ไมเหมาะสม
กับรางกายและจิตใจ เปนตน 

 
• การเกิดอุบัติเหตุในโรงพยาบาล 
           ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ  ความรุนแรงของการเจ็บปวย บาดเจ็บ หรือพิการจะมากนอย
เพียงใดไมจําเปนวาตองทํางานในสาขาไหน บางสิ่งบางอยางที่วาไมนาเกิดอันตราย หรือถึงแมจะเกิด แต
หากเรานึกวาไมรุนแรง ยิ่งรายกวาน้ัน บางคนคิดไปวาถึงเกิดก็ไมถึงเรา ความคิดเหลาน้ีนับวาเปนอันตราย
เสียยิ่งกวา เพราะนั่นหมายถึงวาเรายินยอมที่จะใหเกิดอันตราย  ดังน้ันขอใหทุกคนจงตระหนักวาหากปลอย
ปละละเลย ไมเอาใจใสถึงอันตรายที่จะเกิด คงมีสักวันที่จะไดเห็นอันตรายเกิดขึ้น  การเกิดอุบัติเหตุจากการ
ประกอบอาชีพหรือจากการทาํงานภายในโรงพยาบาล โดยทั่วไปแลวจะมีสาเหตุนํากอนเสมอ อาจเกิดจาก 
ความผิดพลาดของการจัดการ สภาวะทางดานรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติงานในขณะนั้นไมเหมาะสม ซึ่ง
ปจจัยเหลาน้ีจะเปนตัวกอสาเหตุโดยตรงของการปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย ตลอดจนสภาพงานที่ไมปลอดภัย 
เชน ลืมขั้นตอนการทํางานของเครื่องที่ถูกตองจนทําใหเกิดการลุกไหมและระเบิดตามมา   การลืน่หกลม 
การถูกเข็มตํา และผลเหลาน้ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรืออาจเสียชีวิต ทรัพยสินของทางราชการ
เสียหาย  อันสงผลใหการรักษาพยาบาลหยุดชะงัก 
 
• สาเหตุของอุบตัิเหตุอันตราย 

ในดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลแบงได 2 สวน คือ 
1. สาเหตุนําของการเกิดอุบัติเหตุ 

1.1 เกิดจากความผิดพลาดของการบรหิารจดัการความเสีย่ง เชน 
- ไมมีการสอนหรือการอบรมเกี่ยวกับดานความปลอดภัย 
- ไมมีมาตรการขอกําหนดใหปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 
- ไมมีการวางแผนและเตรียมงานดานความปลอดภัยไว 
- ไมมีการแกไขจุดที่อันตรายลอแหลมภายในสถานที่ปฏิบัติงานหรือ     

             ภายในโรงพยาบาล 
- ไมมีการจัดหาอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยให 
- ผูบริหารไมใหความสําคัญ  เปนตน 
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1.2  เกิดจากสภาวะทางดานจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน  
- ขาดความระมัดระวัง  
- ความตั้งอกตั้งใจ   
-     มีทัศนคติที่ไมถูกตอง 
-     อารมณออนไหวงายและขี้โมโห 
- หวาดกลัว ขวัญออน ตกใจงาย 
- สมองมีปฎิกริยาในการสั่งงานชา เปนตน 

1.3  เกิดจากสภาพของรางกายไมเหมาะสม 
- ออนเพลีย 
- หูหนวก 
- สายตาไมดี 
- รางกายไมเหมาะสมกับงาน 
- เปนโรค 
- รางกายพิการ เปนตน 

2. สาเหตุโดยตรงของการเกิดอบุัติเหตุ 
2.1 การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย เปนการกระทําที่ไมปลอดภัยของเจาหนาที ่ในขณะ
ที่กําลังทํางานซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได จากขอมูลทางสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบ
สวนใหญของอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดจากสาเหตน้ีุ 

- การใชเครื่องมอืโดยพลการโดยไมไดรับอนุญาต 
- การทํางานที่เรว็เกินไป เกินกําลังของเครื่องมือ 
- ทําการซอมเครื่องขณะที่กําลังใชงาน 
- ถอดอุปกรณความปลอดภัยออกจากเครื่องโดยไมมีเหตุอันควร 
- ไมใสใจตอปายหามเตือนตางๆ 
- เลน หยอกลอกันขณะทํางาน 
- ใชเครื่องมือที่ชาํรุด 
- ใชเครื่องมือไมถูกวิธ ี
- ยืนหรือน่ัง หรอืใชทาทางในการทํางานที่ไมเหมาะสม 
- ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย 
- ประมาท เปนตน 

2.2 สภาพของงานที่ไมปลอดภัย เปนสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยที่อยูรอบๆ ตัว
เจาหนาที่ในขณะทํางานหรือภายในโรงพยาบาล ซี่งเปนสาเหตุใหเกดิอันตรายได
เชนกัน เชน 

- ไมมีการติดฝาครอบหรือเซฟการดในสวนที่เคลื่อนไหวที่เปนอันตราย 
- เครื่องมือมีฝาครอบแตไมเหมาะสม 
- บริเวณพ้ืนมีนํ้า ลื่น ขรุขระ 
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- สถานที่ทาํงานสกปรก 
- มีของใชที่ไมเกีย่วของ 
- มีกองวัสดุสูงเกินไป 
- แสงสวางไมเพียงพอ 
- การระบายอากาศไมดีพอ 
- อากาศภายในหองทํางานรอนเกินไป 
- ไมมีระบบเตือนภัย หรือมีแตชํารุด เปนตน 
 

• โรคที่เกิดจากการทํางานภายใตความเสี่ยง 
 โรคจากการทํางาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพ หรือตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
เรียกวาโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานนี้ บางโรคอาจปรากฏอยางเฉียบพลัน เน่ืองจากเจาหนาที่ไดรับ
สิ่งที่ทําใหเกิดโรคโดยตรงและมีปรมิาณทีสู่งในระยะเวลาอันสั้น   แตบางโรคจะปรากฏแบบเรื้อรงัเน่ืองจาก
จะคอยๆ ไดรับสิ่งที่ทาํใหเกดิเชื้อโรคทีละนอยๆ เปนเวลานานหลายเดือนหรือหลายป  เปนที่นาสังเกตวา
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพสวนใหญเกิดขึ้นแลวจะมีความรุนแรงคอนขางสูง บางครั้งไมอาจทาํการ
รักษาใหกลับคนืสภาพเดิมได และมีจํานวนไมนอยที่เกิดความรุนแรงจนถึงขั้นพิการหรอืเสียชีวิต เชน การ
โดนเข็มทิ่มแทงจนติดเชื้อโรค  การไดรับสารระเหยของเอธลีีนออกไซดที่รั่วไหล เปนตน 
 
• องคประกอบที่ทําใหเกิดโรค  ที่นับวามีสวนสําคัญแบงได 3 สวนคือ 

1. ตัวตนเหตุของโรค หรือตัวเชื้อโรค 
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
3. สภาพของการปฏิบัติงาน 

              แตโดยปกติแลวหากองคประกอบทั้ง 3 มีความเหมาะสมคือ ตัวเชื้อโรคมีปริมาณไมมากพอ สภาพ
รางกายของตัวเจาหนาที่มีความแข็งแรงสมบูรณ และสภาพการทํางาน สภาพแวดลอมมีความเหมาะสม
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย ก็จะไมเกิดโรคจากการทํางานขึ้น แตในทางตรงขามหาก
องคประกอบใด องคประกอบหนึ่งบกพรองไปมากเกินหรืออยูในสภาวะที่ไมสมดุลยก็จะทําใหเกิดโรคขึ้นได 
องคประกอบตางๆ พอที่จะแบงออกไดเปนรายละเอียด ดังน้ี 
 
• ตัวตนเหตุของโรคการเกิดโรคจนมีการติดเชื้อโรค  

1. ตนเหตุทางเคมี ที่สามารถเขาสูรางกายโดยการสูดดม การกิน การสมัผัส 
2. ตนเหตุทางกายภาพ เชน เสยีงดัง ความรอน การสั่นสะเทอืน เปนตน 
3. ตนเหตุทางชีวภาพ เชน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ เปนตน 
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• เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  
สวนที่เปนปจจัยที่เกิดจากตัวเจาหนาที่เองทีส่ามารถนํามาซึ่งการเกิดอันตราย ไดแก 

1. สิ่งที่นับวามีอิทธิพลของเจาหนาที่ตอตนเหตุของโรค เชน กรรมพันธุ  เชื้อชาติ เพศ 
2. อายุ 
3. สุขภาพของรางกายกอนเขาทํางาน 
4. ภาวะทางโภชนาการของแตละบุคคล 
5. พฤติกรรมในการทํางานของแตละบุคคล 
6. พ้ืนฐานการศึกษา 
 

• สภาพการทํางานและสภาพแวดลอม  
 สภาพแวดลอมที่นํามาซึ่งการเกิดเชื้อโรค มอีงคประกอบหลักๆ ดังน้ี 

1. ความสะอาด อากาศที่ดี 
2. การระบายอากาศที่ดี 
3. ขนาดของสถานที่ทํางานที่เหมาะสม 

โดยทั่วไปแลวผูประกอบอาชีพ หรือ เจาหนาที่จะตองไดรับการคุมครองปองกัน มิใหไดรับอันตราย
จากการทํางานและยังตองไดรับการสงเสรมิพัฒนาใหมีจิตสํานึกที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี ไมเจ็บปวย
หรือบาดเจ็บ แตหากหลีกเลี่ยงการเกิดไมไดเจาหนาที่ผูน้ันก็ตองไดรับการฟนฟูสภาพจากการบาดเจบ็
หรือพิการเพื่อใหอยูในสังคมนั้นๆไดอยางมีความสุขไมเปนภาระตอใคร สภาพแวดลอมก็เชนเดียวกัน 
ตองไดรับการตรวจตราอยางสม่ําเสมอเพี่อคนหาตัวปญหา ประเมินระดับของปญหา หาทางแกไข ออก
มาตรการปองกัน ควบคุมสิ่งที่อาจกอใหเกิดที่มาของอันตรายตางๆ ใหอยูในวงจํากัด 

 
• แนวทางการดําเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

การเกิดอบุัติเหตุยอมกอใหเกิดความสูญเสยีอยางมาก ทั้งตอชีวิตของเจาหนาที่และทรัพยสินของ
ทางโรงพยาบาล  บางกรณีสามารถคิดคาเสียหายไดชัดเจนแตบางกรณีก็ไมสามารถประเมินคาเสียหายได 
เชน การเสียชวิีต ดานจิตใจ เปนตน  การสรางสภาพของการทํางานใหมีความปลอดภัยในโรงพยาบาลจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารงานของโรงพยาบาลในปจจุบัน เพราะนอกจากจะเปน
การปองกันความเสี่ยงและการสูญเสียตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทุกขณะ  ยังทาํใหลดคาใชจายหรืองบประมาณ 
ทําใหขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ทุกคนดีขึ้น การทํางานก็มีประสิทธภิาพ เปนที่พึงพอใจของผูปวยหรือผู
ที่เขามารบับรกิาร แตในทางกลับกันหากเราปลอยใหเกดิอุบัติเหตุขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งไมจําเปนตองเกิด
บอย แคเพียงครั้งเดียวก็อาจนํามาซึ่งการสูญเสียหลายตอหลายสิ่งหลายอยาง โดยเฉพาะชื่อเสียงของ
โรงพยาบาลที่ตองเสียไปและนํามาซึ่งผลกระทบมากมาย 
 ดังน้ันจึงควรอยางยิ่งที่ควรจัดการใหมีงานดานความปลอดภัยหรือวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลเกดิขึ้นอยางจริงจัง  เพ่ือปองกัน  ลดความเสีย่ง  และลดความสูญเสียในดานตางๆ ใหมากที่สุด 
โดยการเสริมสรางความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลในทุกๆ ดาน ในระดับนโยบาย ที่ชัดเจนและเปนระบบ
อยางตอเนื่อง 
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• จุดประสงคการดําเนินงาน ในโรงพยาบาล 
              เพ่ือสงเสริมกิจกรรม  GEN. 6  ที่วาดวยสถานที่  สภาพแวดลอม(6)   ใหมีการทํางานที่คลองตัว มี
ประสิทธภิาพ  ปลอดภัย  ใหความสะดวกตอการใชบริการ  มีการสํารวจสถานที่จริงในระบบตางๆ , พรอม
การบันทึกการสํารวจความเสีย่ง , รายงานอุบัติการณ/เหตุการณสาํคัญ  และยังมีสวนในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพของ GEN. 7 (เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก) 
 
• การจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลจัดเปนสถานประกอบการที่ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ในการจัดการ
ภายในนอกจากเปนเรื่องของคนแลว เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนตางๆ ที่ใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
งานดานวิศวกรรมนับเปนองคประกอบหลักอยางหนึ่ง ดังน้ันผูที่อยูภายในโรงพยาบาลไมวาจะเปนผูปวย  
เจาหนาที ่ และประชาชนทั่วไปอาจะตองเกี่ยวของหรือสมัผัสกับสิ่งตางๆ เหลาน้ี ที่สามารถคุกคามตอ
สุขภาพอนามัยและความไมปลอดภัยตางๆ จากการใชเครือ่งมือและอุปกรณตางๆ ไดตลอดเวลา  ดังน้ันจึง
ควรมีการจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือความปลอดภัยทัง้ตอตนเองและบุคคล
รอบขาง  ทั้งภายในโรงพยาบาลและรอบๆโรงพยาบาล 
 
• ความหมายของวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 คือการจัดการดานความปลอดภัยขึ้นภายในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย ลด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ โดยมีจุดมุงหมายหลักๆ  
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  จากการปฏิบัติงาน  ที่ตองใชเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนตางๆ ตลอดจน
สภาพแวดลอมตางๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน อัคคีภัย ไฟฟารั่ว  การระเบิดของทอกาซ
ภายใตความดันสูง  มลพิษตางๆ เปนตน , สงเสริม ใหความรูที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับ
เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนตางๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตราย ,  การกําหนดมาตรการ กฎ ระเบยีบ ที่
เกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือใหเจาหนาที่ยึดถอืปฏิบัติ , การควบคุมความเสี่ยง
ตางๆ ที่อาจเปนเหตุนํามาซึ่งอันตราย เชน หาจุดเสี่ยงแลวทําการประเมนิเพ่ือแกไข , สรางทัศนคติที่ดีตอ
ความปลอดภัย 
 
• ระบบงานทางวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด   ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในระบบตางๆ     ที่ใชอยูใน
โรงพยาบาล การคนหาความเสี่ยงโดยการตรวจสอบระบบตางๆ เปนประจําและสม่ําเสมอ สามารถชวยลด
การเกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย   ที่อาจเกิดตอเจาหนาที่ไดอยางมาก  จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏบิัติ
หรือปองกันอันตรายเปนระดับขั้นตอนดังน้ี 

1. การจัดสภาพแวดลอมของโรงพยาบาลใหมีความปลอดภัยโครงสรางทางกายภาพและ
สภาพแวดลอม 

2. การกําจัดของเสีย เชน แนวทางที่ใชปฏิบัติ เครื่องมือ/อุปกรณที่ใช การดูแลบํารุงรักษา 
3. การจัดระบบและกระบวนการทํางานทีม่ีความปลอดภัย 
4. การทําใหเครื่องมือตางๆในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย 



 

มาตรฐานกองวิศวกรรมการแพทย                                           คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 

- 35 -

5. การออกแบบลักษณะการทํางานที่ปลอดภัย 
6. การฝกอบรมการทํางานที่ปลอดภัยแกเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน 
7. การปฏิบัติตามกฎระเบียบวธิีการทาํงานทีป่ลอดภัย ที่ไดกําหนดไว 
 

• การตรวจสอบที่ควรทําอยางสม่ําเสมอ 
1. การประเมินภาวะความเสี่ยง ในทุกระบบ 
2. การเก็บวัสดุไวไฟ สารเคมี และขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล 
3. ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟา/เครื่องมอืแพทย และระบบงานที่มีความเสี่ยงตางๆ 
 

• แนวทางการตรวจสอบระบบดานวิศวกรรมความปลอดภัย 
ในการจัดการดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ไดกําหนดระบบหรือเครื่องมือที่จัดวามี

ความเสี่ยงตอการปฏิบัติงานของเจาหนาทีภ่ายในโรงพยาบาล  เดิมกองชางบํารงุสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุไดกําหนดแนวทางและระบบที่ตองมีการตรวจสอบดานวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ไวในชวงแรกทั้งสิ้น  7  ระบบ และไดจัดทําคูมาตรฐานการตรวจสอบออก
เผยแพรใหกับทุกโรงพยาบาลแลว แตในปจจุบันกองวิศวกรรมการแพทย (กองชางบํารุงเดิม) ไดปรับ
รูปแบบการดําเนินการใหครอบคลุมมากขึน้ โดยเพิ่มระบบการตรวจสอบออกเปน 12  ระบบ จนในปจจุบัน
ไดเพ่ิมขึ้นมากวา 35 ระบบ 

 
• วิธีการเขาดําเนินการตรวจสอบ 
  กอนการดําเนินการทุกครั้งควรจะมีการประชุมรวม ระหวางทีมวิศวกรที่เขาทาํการสํารวจ 
คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลที่รับผดิชอบ หัวหนาตึก/อาคารทกุอาคาร เจาหนาที่ความปลอดภัย
ของโรงพยาบาล เจาหนาที่ชาง และอื่นๆที่เกี่ยวของ เพ่ือรับทราบวัตถุประสงคของการดําเนินการ  การให
ขอมูลเบื้องตนแกกันและกัน ทั้งฝายโรงพยาบาลและฝายวิศวกรที่ตรวจสอบ จากนั้นถึงเขาดําเนินการ เมื่อ
ทีมวิศวกรตรวจสอบเสร็จทํารายงาน วิเคราะหสาเหตุ หรือขอบกพรองตางๆเสร็จ จะตองประชุมรวมอีกครั้ง
เพ่ือรับทราบผลสรุป ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขในสวนที่บกพรองตางๆ และตองบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร  เพ่ือเปนหลักฐานของการตรวจสอบและเปนผลตอการติดตามและประเมินผล ในครั้งตอไป   และ
แนวทางการตรวจสอบระบบตางๆในที่น้ี ใหยึดถือรายละเอียดตามขอกําหนดในคูมือมาตรฐานวิศวกรรม
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ฉบับป 2551 เปนมาตรฐานในการดําเนินงาน 
 
แนวทางการตรวจสอบในระบบอื่นๆที่จําเปนในแตละพ้ืนที่ ไดแก 
 1. ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (Close Circuit Television : CCTV) เปนระบบหลักที่ ณ ปจจุบันทุก
สถานที่จะตองมีการติดต้ังเพ่ือรักษาความปลอดภัย ดวยการเฝาระวัง ดูภาพเหตุการณตาง ๆ ซึ่งเห็นผลได
อยางชัดเจน ทั้งดานการปองกัน และการตรวจสอบจากภาพ และในปจจุบันน้ีเทคโนโลยีของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดไดมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง 
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               2. ระบบสัญญาณกันขโมย (Burglar Alarm System) เปนอีกระบบหนึ่งที่ชวยปองกันทรัพยสิน 
และชีวิต ที่ไดรับความนิยมมากในกลุมลูกคาบาน สํานักงาน ธนาคาร รวมถึง รานทอง และจิวเวอรี่ตาง ๆ 
ซึ่งอุปกรณในระบบสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานที่น้ันไดอยางลงตัว 
                 3. ระบบแจงเหตุสญัญาณเตือนเพลิงไหม (Fire Alarm System) การเกิดเพลิงไหมในแตละครั้ง 
สรางความเสียหายเปนมูลคามากมาย ทั้งชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งระบบแจงเหตุสัญญาณเตือนเพลิงไหม เปน
ระบบที่จะสามารถชวยลดอัตราความเสียหายลงไดอยางมาก เพ่ือเมื่อมีการแจงเตือนกอนเหตุการณจะ
รายแรงก็จะสามารถทําใหเขาระงับเหตุการณไดอยางทันทวงที                                                                           
 4. ระบบควบคุมการผานเขา – ออก (Access Control System) ใชสําหรับควบคุมการผานเขา-ออก
ของบุคคลในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งระบบสามารถกาํหนดสิทธิ์ของแตละบุคคลไดแตกตางกันออกไป อีกทั้งยัง
สามารถบันทึกเวลาของการเขาออกของบุคคลนั้น ๆ เพ่ือตรวจสอบไดอีกดวย และในปจจุบัน เทคโนโลยีได
พัฒนาไปถึงการใช สแกนลายนิ้วมือแทนการใชบัตรซึ่งสะดวกและปองกันการปลอมแปลงไดอยางดี  
                 5. ระบบสัญญาณเตือนภัยรอบบริเวณ (Perimeter Intrusion Detection System) วัตถุประสงคเพ่ือ
การปองกัน ตรวจจับ และแจงเตือนใหทราบโดยเนนการปองกันภายในบริเวณเปนหลกั ทั้งน้ีระบบดังกลาว
เปนการปองกนัต้ังแตแนวรอบนอกบริเวณกอนที่ผูราย จะเขาถึงตัวอาคาร ซึ่งระบบจะสมบูรณก็จะตอง
ขึ้นอยูกับการออกแบบใหเหมาะสมกับสถานที่น้ัน ๆ  
                6. เครื่องตรวจอาวุธ วัตถุระเบิด และเครื่องเอ็กซเรย (Metal Detector & X-Ray Machine) เปนอีก
มาตรการหนึ่งที่ในปจจุบันมีความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากเหตุการณการกอความไมสงบอยางที่ทราบกันดี 
ซึ่งระบบที่ทางบริษัท ฯ เลือกใชไดมีการทดสอบแลววามีประสิทธิภาพที่จะชวยในการปองกันไดอยาง
สมบรูณ 
 
• ตัวอยางตารางบันทึกผลการ ตรวจสอบดานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
โรงพยาบาลในภาพรวม 

 
การแกไขปรับปรุง สถานที่ / รายการที่

ตรวจสอบ 
วัน/เวลา ผูตรวจ 

ครั้งกอน ครั้งน้ี 
ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข 
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• แบบตรวจสอบที่ดี ตองประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยดังน้ี 
1. มีความชัดเจน ในรายการที่ไปตรวจ 
2. มีรายละเอียดที่ใครไดอานแลว สามารถกลบัไปที่จุดน้ันไดอยางถูกตอง 
3. มีพ้ืนที่เพียงพอในการกรอกขอมูล 
4. ระบุ วันเวลา ในการตรวจที่ชัดเจน และชื่อผูตรวจ 

 
• การรายงานผลการตรวจสอบ 
 แนวทางในการรายงานผลการตรวจสอบสามารถกระทําไดหลายวิธี แตสิ่งที่สําคัญและควรจะอยู
ในใบรายงาน ควรประกอบไปดวย 

1. วันเดือนปที่ทําการตรวจสอบ 
2. จุด หรือสถานที่ๆ ทําการตรวจสอบ 
3. สิ่งที่ตรวจพบ (ที่ไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความไมปลอดภัยในอนาคต)  
4. การวิเคราะหหาสาเหตุสิ่งผิดปกติหรือไมปลอดภัย 
5. การกําหนดระดับความเสี่ยง หรือระดับอันตราย 
6. แนวทางการแกไข (วิธีการ,ระยะเวลา,ใครควรเปนผูแกไข,งบประมาณ ฯ.) 
7. ขอเสนอแนะ 
8. ผูทําการตรวจสอบ 
 

• การประเมินผลดานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 ในการที่จะมีการประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงพยาบาล ควรมี
องคประกอบในการพิจารณาดังน้ี 

1. ประเมินจากเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ต้ังไว มีความคืบหนาอะไรบางที่จะนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงค 

2. ประเมินความกาวหนาของเจาหนาที ่เชน ดานความรูดานความปลอดภัย 
3. ประเมินดวยการตรวจสอบ เชน จากผลการตรวจสอบไดผลหรือไม หรือการตรวจดูสภาพ

ทั่วไปในโรงพยาบาล 
4. ประเมินจากกฎ ระเบียบตางๆ ที่ออกเพ่ือความปลอดภัย 
5. ประเมินจากเหตุการณที่เกิดขึน้ หรือจากประสบการณของเจาหนาที่ 
6. ประเมินจากผูที่มาใชบริการของโรงพยาบาล หรือจากผูปวย หรือขอเสนอแนะตางๆ 
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ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกการรายงานความเสี่ยงหรืออนัตราย 
 

                                    แบบ จป.รพ. 01  (การรายงานความเสี่ยงในโรงพยาบาล) 

โรงพยาบาล_______________________จังหวัด.__________________ อาคาร/ตึก__________________________ 
จุด / สถานที่ตรวจพบ__________________________________________วันที่______________เวลา_________น. 

1.รายละเอียดของความเสี่ยงที่พบ
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ระดับความเสี่ยง     ระดับ A = ไมรุนแรง และเกิดไมบอย    ระดับ B = ไมรุนแรง แตมักเกิดบอย 
                             ระดับ C = รุนแรง แตเกิดไมบอย          ระดับ D = รุนแรง และเกิดบอยมาก 

3. ระดับอันตราย       ไมสะดวกตอการทํางาน      ไมเรียบรอย    อาจตกใจ เสียขวัญ   อาจบาดเจ็บ   
                          อาจทําใหทรัพยสินเสียหาย  อาจพิการ       อาจเสียชีวิต            อื่นๆ…………….    

4. การวิเคราะหสาเหตุที่มาของความเสี่ยง 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 5. ขอเสนอแนะ สําหรับการแกไขปองกัน_________________________________________________ 
การสั่งการ หรือความเห็นของฝายบริหาร 
__________________________________
__________________________________
_________________________ 
    ลงชื่อ…...……………………………. 
          (…………………………………..) 
           ………/………………/………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปวาด หรือภาพถาย จุดหรือสถานที ่ที่พบความเสี่ยง 

ผูตรวจสอบและรายงาน  _________________________ วันที่_______________เลขทะเบียน จป.รพ. ___________ 
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• ผลลัพธหลังจากการดําเนินงานเปนอยางไร 
1. คงเดิม 
2. มีแนวโนมลดลง 
3. ลดลงอยางตอเนื่อง 
4. อยูในระดับที่ตํ่ามาก  
5. ไมมีอุบัติการณตางๆอีกเลย 

ตัวอยาง  ขอกําหนดความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลแหงหน่ึง 
• ทางเดิน 

1. มีปายบอกทิศทาง 
2. ทางเดินไมมีสิง่กีดขวาง 
3. ทางเดินมีความกวางอยางนอย 80 ซม. 
4. ไมลื่นไถล 

• พ้ืน 
1. บริเวณพื้นไมมีของมีคม เชน เศษแกว ตะปู เปนตน 
2. บริเวณตองมีความสะอาด ไมมีสิ่งสกปรก 
3. มีความราบเรยีบ ไมเปนหลมุเปนบอ 

• บันได 
1. บันไดของอาคารตองไมมีสิง่กีดขวางการขึน้ลง 
2. ตองมีราวบันได 
3. ความกวางของบันไดตองไมนอยกวา 80 ซม. 
4. ความกวางของหนาบันได ตองไมนอยกวา 20 ซม. 

• ประตูเขาออก 
1. ทางออก หรือประตู มีความกวางไมนอยกวา 80 ซม. 
2. ไมมีสิ่งกีดขวางทางออก 
3. มีแสงสวางเพียงพอ 

• ถนน 
1. ถนนในโรงพยาบาลตองมีปายเครื่องหมายจราจรเพียงพอ 
2. มีไหลถนนเพื่อความปลอดภัย 
3. ไมมีรถจอดในที่หามจอด 
4. ผิวจราจรราบเรียบ ไมเปนหลุมเปนบอ 
5. มีระบบแสงสวางในเวลามืด 
6. มีปายบอกระยะความสูงของสิ่งที่พาดผานเหนือผิวจราจร 
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• ระบบระบายอากาศ 
1. มีอากาศหมุนเวียนอยางเหมาะสม 
2. มีชองสําหรับใหอากาศเขา-ออก 
3. มีพัดลมดูดอากาศ เขา-ออก 
4. มีการลางตัวกรองฝุนอยางสม่ําเสมอ 

• ไฟฟาแสงสวาง 
1. มีความเขมของการสองสวางตามมาตรฐาน 
2. มีจุดเปด-ปด ทีช่ัดเจน 
3. มีการบอกตําแหนงของดวงโคมที่ชัดเจน 
4. โคมและหลอดไฟตองสะอาด ไมมีฝุนหรือแมลง 
 

• เสยีง 
1. ในพื้นที่ปฏิบัติงานตองมีเสียงดังไมเกินมาตรฐาน 
2. ในพื้นที่ทํางานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ตองมีอุปกรณปองกันเสียง 

• เครื่องดับเพลิง 
1. มีปรมิาณเพียงพอ 
2. ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. มีปายบอกตําแหนงที่ชัดเจน 
4. มีขอความอธิบายวิธีการใชทีช่ัดเจน 
5. พรอมใชงานตลอดเวลา 
6. มีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ 

• สารเคม ี
1. มีสถานที ่และภาชนะจัดเก็บที่ปลอดภัย 
2. มีการควบคุมปริมาณอยางเหมาะสม 
3. มีปาย หรือสัญลักษณเตือนที่ชัดเจน 
4. มีขอมูลของสารเคมีแตละชนิดที่ชัดเจน 
5. มีแผนปองกันอันตรายหากเกินการรั่ว หรือมีการสัมผสั 

• คําแนะนํากรณีมีเหตุการณฉุกเฉินตางๆ 
1. มีส ีและสัญลักษณที่ถูกตอง 
2. ติดต้ังในที่ที่มองเห็นไดชัดเจน 
3. สีไมซีดจาง 
4. มีความมั่นคงถาวร 
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• ระบบสัญญาณเตือนภัย 
1. ทํางานได 
2. มีการทดสอบอยางสม่าํเสมอ 
3. มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
4. ติดต้ังในจุดที่เหมาะสมครอบคลุมพ้ืนที่อันตราย 
5. มีปายและขอความกํากับที่ชัดเจน 
 

• ตัวอยางนโยบายดานสภาพแวดลอม ที่ถูกเขียนเปนลายลักษณอักษรของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
1. การรักษาคุณภาพของสภาพแวดลอม และการปองกันภาวะมลพิษ จะไดรับการจัดทําเปน

วัตถุประสงคและเปาหมาย ปฏิบัติ ทบทวน เพ่ือการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
2. กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสภาพแวดลอม อัน

เน่ืองมาจากกจิการขององคการ จะไดรับการปฏิบัติอยางสอดคลอง 
3. คุณภาพของสภาพแวดลอมและการใชพลังงาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด 

ถือเปนความรบัผิดชอบของเจาหนาที่ และพนักงานทุกคน จึงไดประกาศใชระเบียบปฏิบัติ
และจัดฝกอบรม เพ่ือใหเจาหนาที่และพนักงานทุกคนยึดถือและสามารถปฏิบัติตามได อยาง
เครงครัด 

4. การสรางจิตสํานึกตอคุณภาพของสภาพแวดลอม รวมทั้งนโยบายสภาพแวดลอม จะไดรับการ
ปฏิบัติและเผยแพรแกเจาหนาที่ พนักงาน และสังคม ทั้งโดยตรงและโดยออม 

 
• ตัวอยางความเสี่ยงหรืออันตรายตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลชุมชน แหงหนึ่ง ในชวงที่มีการ

ดําเนินการคนหาความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
1. ชองทางเดินคับแคบ ไมสะดวก เวลาเข็นผูปวยมา 
2. เครื่องปรับอากาศมีนํ้าหยด 
3. มีแมลงวันมาก 
4. มียุงมาก 
5. หองธุรการ กลุมงานรังสีคับแคบ 
6. ดานหลังโรงพยาบาลทิ้งขยะไมเรียบรอย 
7. เพดานมีนํ้ารั่ว 
8. ภายในตึกมีกลิ่นอับ อากาศไมระบาย 
9. ทางลาดของโรงพยาบาลลื่นและแคบ 
10. ไมมีการทาํความสะอาดแผนกรองอากาศสม่ําเสมอ 
11. เครื่องใชไฟฟาไมไดตอสายดิน 
12. ไฟฟาดับบอย 
13. ระบบบําบัดนํ้าเสียเสียงดังรบกวนการพักผอน 
14. มฝุีนปลิววอนเวลาเผาขยะ ตกตามอาคารและมีกลิ่นเหม็นมาก 



 

มาตรฐานกองวิศวกรรมการแพทย                                           คูมือมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 
 

- 42 -

15. แอรในหอผูปวยน้ําหยดบอยมาก 
16. บริเวณที่เกบ็ทอออกซิเจนไมนาปลอดภัย 
17. อาคารซักฟอกรอนมาก อากาศไมถายเท 
18. หลังคารั่วและแตกราว 
19. ระบบสูญญากาศเสียงดังมาก 
20. มีกาซไวไฟเก็บอยูในตึก 
21. เครื่องทํานํ้าอุนไฟรั่วบอย 
22. เจาหนาที่ขาดความรูดานการใชเครื่องมือ 
23. เก็บวัตถุไวไฟจํานวนมากไวในอาคารชาง 
24. เสียงดังจากเครื่องกําเนิดไฟฟา 
25. การรั่วของระบบไปปไลน 
26. ตูผสมยาเคมีไมไดมาตรฐาน 
27. โรงซักฟอกเสียงดัง และรอน 
28. หนวยทะเบียนกลัวไฟฟาลัดวงจรและเกิดไฟไหม 
29. หนูกัดสายไฟ 
30. ไฟฟากระชากบอย 
31. นํ้ารั่ว 
32. สายไฟทีม่ีสภาพชํารุด 
33. การจอดรถยนตใกลทอออกซิเจน 
34. สายไฟฟาแรงต่ําไมมีฉนวนหุม 
35. หมอแปลงไฟฟาเคยระเบิด 
36. ระบบไฟฟาไมมีสายกราวด 
37. แอรไมเย็น รูสกึอึดอัด 
38. เครื่องมือเสียนาน ชางซอมชา 
39. แสงไฟฟาบางจุดมืดไป 
40. ตามเพดานหองมีเชื้อรา 
41. ทางกลับบานพักมืดไป 
42. มีการทิ้งขยะทัว่ไป 
43. มีคราบน้ําทิ้งจากเครื่องปรบัอากาศ สกปรกอาคาร 
44. มีการจอดรถทัว่ไปทุกที่ ที่มีรมเงา 
45. อาคารมีรอยราว 
46. ทางลาดชั้นไมมีรั้วหรือราวกัน้ 
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• ตัวอยางการดําเนินงานจริงในโรงพยาบาล  เพ่ือการลดและขจัดปญหาดานวิศวกรรมความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล ที่อาจเกิดขึ้น 

1. ปรับปรงุภาพลักษณใหม ของงานบริการสวนหนา 
2. เปลี่ยนโคมไฟแสงสวาง   และภาพลักษณของสํานักงานใหถูกตองตามหลักอาชีวอนามัยและ

การประหยัดพลังงาน 
3. จัดทําระบบเรยีกพยาบาล ในหอผูปวยตางๆ 
4. ติดต้ังระบบดูดอากาศเสียออกจากหองผาตัด 
5. ติดต้ังระบบฟอกอากาศในหองปฏิบัติการตางๆ 
6. จัดอํานวยความสะดวกในการจอดรถ เพ่ือความปลอดภัย 
7. จัดระบบการจอดรถ  รับ-สง ผูปวย 
8. จัดการบํารุงรกัษาระบบสนับสนุนฉุกเฉินที่จําเปน เชน ไฟฉุกเฉิน ระบบไปปไลน ถังเก็บนํ้า

สํารอง ตูเย็นเก็บเลือด 
9. ปรับปรงุระบบการติดตามแพทย ระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธทั้งโรงพยาบาล 
10. ปรับปรงุเสนทางขนสงผูปวย และลิฟตขนสงผูปวย 
11. ปรับสถานที่ตรวจ/รักษา ใหเปนสัดสวน มิดชิด อากาศถายเทสะดวก อุณหภูมิเหมาะสม 
12. การจัดทําสวนหยอม 
13. ดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ 
14. ตรวจสอบและควบคุมนํ้าทิ้งใหไดตามมาตรฐาน 
15. บํารุงรักษาเตาเผาขยะติดเชื้อที่มีประสทิธิภาพ 
16. การแยกขยะและกําจัดของเสียชนิดตางๆ 
17. ฝกอบรมเจาหนาที่ในการขนยายขยะและกําจัดขยะ 
18. จัดทํารถเก็บขยะติดเชื้อ และกําหนดเวลาเก็บ 
19. รณรงคการแยกขยะ ลดการใชโฟม 
20. การประเมินภายในที่ทํางานดวยนักวิชาการอนามัยสภาพแวดลอม 
21. การประเมินความเสี่ยงดานวิศวกรรมโดยกองชางบํารุง 
22. กํากับดูแลการตอเติมอาคารใหเปนไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารดานการ ปองกันอัคคีภัย 
23. สํารวจสายไฟฟา และระบบไฟฟา ใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
24. จัดหาเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ใชสอย และการเปลี่ยนเมื่อหมดอายุ 
25. จัดหาอุปกรณเสริมในการดับเพลิงและหนีไฟไหม เชน หนากาก รอกโรยตัว 
26. บํารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณใหใชงานไดเสมอ 
27. การวางทอหัวฉีดนํ้าในจุดที่เสี่ยงตอการเกดิเพลิงไหม 
28. จัดทําผังแสดงตําแหนงอุปกรณดับเพลิง 
29. จัดทําแผนปฏิบัติหากเกิดอัคคีภัย ทั้งระดับบุคคล หนวยงาน และโรงพยาบาล 
30. ฝกอบรมการใชเครื่องมือดับเพลิงในทุกคน 
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31. จัดทํากฎระเบียบดานความปลอดภัย 
32. ตรวจโรคเจาหนาที่ใหมกอนบรรจุ 
33. ตรวจสุขภาพเจาหนาที่ในกลุมที่เสี่ยงเปนประจํา 
34. การลางทอสงลมเย็นในอาคารที่ใชแอรระบบชิลเลอร 
35. การติดต้ังถังนํ้าดักฝุนละอองจากใยผา 
36. การติดต้ังเครื่องดูดอากาศ เพ่ือการระบายอากาศที่ดี 
37. การปรับปรุงระบบทําความเย็นในหองที่อุณหภูมิไมไดมาตรฐาน 
38. การสงเจาหนาที่เขารับการอบรมในหลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
39. การปรับปรุงและลางหลังคากอนฤดูฝน 
40. การปรับปรุงทอนํ้าทิ้งของเครือ่งปรับอากาศใหทิ้งลงในทอระบายน้ํา 


