
นายสาธิต  นฤภัย 
ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
สถานพยาบาล และการจัดระบบดูแลรักษา
เครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
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ประติมากรรมชื่อนักคิด The Thinker  
โดย... Auguste Rodin  



การเช่ือมโยงกิจกรรมคุณภาพสู่มาตรฐานบริการ

สาธารณสุข 

Quality is never an accident,it is always the result of intelligent effort : John Ruskin 

เปลี่ยนมุมมอง 
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ปรัชญาในการก าหนดมาตรฐานฯ กรม สบส. 

เป็นพื้นฐานแห่งความจ าเป็นที่ลูกค้าต้องการ 
 
 
 
     
  ยัง่ยนื 

4 

ใช้หลักการ/มีหลักวิชา รองรับ 



คุณภาพ  
 
 
มาตรฐาน 

คือ การท าใหไ้ดต้ามความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

คือ แนวทางท่ีจะท าใหไ้ด ้                     
คุณภาพตามความตอ้งการ                      
ของผูรั้บบริการ 
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ล าดับความส าคัญ 

ระดับสูงสุด 

ระดับต่ าสุด 

1 

2 

3 



ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กฎหมาย 
มาตรฐาน 
ข้อก าหนด 
และวิธีปฏิบัติ 
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พระราชบญัญติั 
เคร่ืองมือแพทย ์
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



มาตรา ๖  
   เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
เคร่ืองมือแพทยแ์ละคุม้ครองความ
ปลอดภยัของ 
ผูบ้ริโภค 



มาตรา ๔๖  
หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต น าเขา้ หรือขายเคร่ืองมือแพทย ์ดงัต่อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองมือแพทยป์ลอม 
(๒) เคร่ืองมือแพทยผ์ดิมาตรฐาน 
(๓) เคร่ืองมือแพทยเ์ส่ือมคุณภาพ 
(๔) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ไม่ปลอดภยัในการใช ้
(๕) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ผลิตหรือน าเขา้ไม่ตรงตามท่ีไดรั้บ     
       อนุญาตหรือแจง้รายการละเอียด 
(๖) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ใบอนุญาตหรือใบรับแจง้รายการละเอียด 
      ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๗๐ 



มาตรา ๕๐ เคร่ืองมือแพทยท่ี์ไม่ปลอดภยัในการใช ้หมายความวา่ เคร่ืองมือ
แพทยท่ี์มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(๑) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ใชไ้ดค้ร้ังเดียว และผา่นการใชไ้ปแลว้ 
(๒) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ผลิตหรือเกบ็รักษาโดยไม่ถกูสุขลกัษณะ 
(๓) เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีส่ิงอ่ืนแปลกปลอม หรือส่ิงท่ีน่าจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพ 
       ปนอยูด่ว้ย 
(๔) เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีสารอนัสลายไดร้วมอยูด่ว้ย และอาจท าใหเ้กิดพิษอนัเป็น 
       อนัตรายแก่ผูใ้ช ้
(๕) เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีคุณประโยชน์ไม่เป็นท่ีเช่ือถือ 
(๖) เคร่ืองมือแพทยท่ี์ออกแบบหรือผลิตซ่ึงหากน าไปใชอ้าจเป็นผลใหเ้กิดอนัตราย 
       แก่ผูใ้ช ้
(๗) เคร่ืองมือแพทยท่ี์มีการแสดงฉลากหรือเอกสารก ากบัไม่เป็นไปตามมาตรา  
       ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ซ่ึงอาจเป็นผลใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูใ้ช ้



มาตรา ๗๘  
       ผู้ใดใช้หรือด าเนินการให้มกีารใช้เคร่ืองมือแพทยต่์อบุคคล
อ่ืนอนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวติ ร่างกาย หรืออนามยั 
ต้องรับผดิชอบในความเสียหายของบุคคลดงักล่าวอนัเกิดจาก
การใชเ้คร่ืองมือแพทยน์ั้น เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนได้ใช้ความ
ระมดัระวงัตามมาตรฐานทางวชิาการน้ันแล้ว หรือความ
เสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวสิยัหรือเกิดเพราะความผดิของ
ผูเ้สียหายนั้นเอง 
       ความในวรรคหน่ึงใหใ้ชบ้งัคบักบัความเสียหายต่อจิตใจอนัเป็น
ผลเน่ืองมาจากความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามยัของผูเ้สียหายดว้ย 



พระราชบญัญติั 
สถานพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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พระราชบญัญัตคิวามความปลอดภยั  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                 

ลงราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก   ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
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- วางมาตรการการควบคุม ก ากบั ดูแล 
- บริหารจดัการความปลอดภยัฯ อยา่งเหมาะสม 
- ป้องกนัสงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอนัเป็น                   
ก าลงัส าคญัของชาติ 

15 

วตัถุประสงค์ 
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สรุปสาระส าคญั 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

  ประกอบดว้ย ๘ หมวด ๗๔ มาตรา 
 

 หมวด ๑ บททัว่ไป ก าหนดหนา้ท่ี นายจา้ง/ลูกจา้ง 
                เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัฯ แก่ลูกจา้ง  
                และสถานประกอบกิจการ 



17 

สรุปสาระส าคญั (ต่อ) 

 หมวด ๒ การบริหาร การจดัการและ 
   การด าเนินการดา้นความปลอดภยัฯ 
 หมวด ๓   คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 
 หมวด ๔   การควบคุม ก ากบั ดูแล 
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 หมวด ๕ พนกังานตรวจความปลอดภยั 
 หมวด ๖ กองทุนความปลอดภยัฯ 
 หมวด ๗ สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยัฯ 
 หมวด ๘ บทก าหนดโทษ 

สรุปสาระส าคญั (ต่อ) 
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 มาตรา ๓  พระราชบญัญติัน้ีมิให้ใช้บังคบัแก่ 
  (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
  (๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงใหร้าชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และกิจการอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง 



20 

ให ้(๑)+(๒)  
 จัดให้มมีาตรฐานในการบริหารและการจดัการ ดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใน
หน่วยงานของตน ไม่ต ่ากว่ามาตรฐานตามพระราชบญัญติัน้ี 
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บทนิยามศัพท์ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี   

 “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน” หมายความวา่ การกระท าหรือสภาพการท างาน
ซ่ึงปลอดจากเหตุอนัจะท าใหเ้กิดการประสบอนัตรายต่อชีวติ 
ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามยัอนัเน่ืองจากการท างานหรือ
เก่ียวกบัการท างาน 
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“เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน” หมายความวา่ 
ลูกจา้งซ่ึงนายจา้งแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา่ หน่วยงานแต่ละ
แห่งของนายจา้งท่ีมีลูกจา้งท างานอยูใ่นหน่วยงาน 

บทนิยามศัพท์ (ต่อ) 
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หมวด ๑ บททั่วไป 

    มาตรา ๖  ใหน้ายจา้งมีหนา้ท่ีจดัและดูแลสถาน
ประกอบกิจการและลูกจา้งใหมี้สภาพการท างานและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 
รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติังานของลูกจา้งมิให้
ลูกจา้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ
อนามยั 
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หมวด ๑ บททั่วไป (ต่อ) 

 ให้ลูกจ้างมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการ
ด าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่
ลูกจา้งและสถานประกอบกิจการ  
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    หมวด ๔         
การควบคุม ก ากบั ดูแล 

การก าหนดให้นายจ้างต้องด าเนินการ เพือ่การควบคุม 
ก ากบั ดูแลการด าเนินการด้านความปลอดภยั 
 มาตรา ๓๒  .....ใหน้ายจา้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (๑)  จดัใหมี้การประเมินอนัตราย 
 (๒)  ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ท่ีมีผลต่อลูกจา้ง 
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 (๓) จดัท าแผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานและจดัท า
แผนการควบคุมดูแลลูกจา้งและสถานประกอบกิจการ 

 (๔) ส่งผลการประเมินอนัตราย การศึกษาผลกระทบ 
แผนการด าเนินงานและแผนการควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 
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มาตรา ๕๒ ใหมี้สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมี วตัถุประสงคเ์พ่ือ 

ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน 
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มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 (๒) พฒันาและสนบัสนุนการจดัท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริม
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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  (๓) ด าเนินการส่งเสริม สนบัสนุน และร่วมด าเนินงาน 

กบัหน่วยงานดา้นความปลอดภยั ฯของภาครัฐและเอกชน   

 (๔) จดัใหมี้การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการส่งเสริมความ

ปลอดภยั ฯ ทั้งในดา้นการพฒันาบุคลากรและดา้นวชิาการ 

 (๕) อ  านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎหมาย 























OPD 



OPD 



OPD 



Free Internet at OPD 



Customer Service Unit 



Emergency 



Emergency 



Emergency 



ทมีแพทย ์



ICU Team 



เภสชักรรม 



Laboratory Team 



Administrative Team 



Finance & Accounting Team 









กลยุทธ์ความเป็นหนึ่งเดียว 
  สร้างความส าเร็จด้วย...6 กระบวนการ 
  1. หลักการแห่งความเป็นหนึ่งเดียว  
  2. ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
  3. ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบหลัก 
  4. ปัญญาที่ผุดขึ้นในความเชื่อมโยง  
  5. แสดงศักยภาพที่เหนือกว่า 
  6. คุณค่าและความหมาย 

กาแฟ 1 ถ้วย 

น า้ร้อน 

ผงกาแฟ/ครีม/น า้ตาลทราย 

กาแฟที่หอมอร่อย น่าดื่ม 

ลูกค้าตดิใจรสชาต  ขายดกีว่าใคร 

อยากได้ ยอมรับ และชื่นชม 

57 



58 





• ลดและควบคุมอันตรายและความเสี่ยง  
• ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ   

• ธ ารงไว้ซึ่งสภาพที่ปลอดภัย. 

การจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย  
Facility Management and Safety (FMS)  

 



JCI เน้นอะไรที่เก่ียวกับอาคารสถานที่และความปลอดภัย  
1. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภยั (safety and security)  
2. วัตถุอันตราย (hazardous materials) มีการควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ และการใช้สาร   
    กัมมันตรังสีและวัตถุอันตรายอื่นๆ รวมทั้งการก าจัดของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย.  
3. การจัดการภาวะฉุกเฉิน (emergency management)  มีการวางแผนตอบสนองต่อโรค 
    ระบาด ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน และมีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล.  
4. ความปลอดภัยด้านอัคคภียั (fire safety)  มีการปกป้องทรัพย์สินและ  ผู้พ านักอาศัยจาก 
    อัคคีภัยและควันไฟ 
5. เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ (medical equipment) มีการคัดเลือก บ ารุงรักษา และใช ้
    งานเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
6. ระบบสาธารณูปโภค (utility systems) – มีการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และ 
    สาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการล่มของระบบสาธารณูปโภคให้เหลือน้อยที่สุด.  
 
 
 
 















 
ข้อก าหนด 

ด้านระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย   
ด้านอาคาร ส่ิงแวดล้อมและเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

 

ข้อก าหนด          
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม       
ในโรงพยาบาล 

ข้อก าหนด 
ด้านความปลอดภยัใน

โรงพยาบาล 

ข้อก าหนด 
ด้านส่ิงแวดล้อม      
ในโรงพยาบาล 

ข้อก าหนด 
ด้านส่ือสารใน
โรงพยาบาล 

ข้อก าหนด 
ด้านเคร่ืองมือ
แพทย์ใน

โรงพยาบาล 

มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย 
ด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

 

ข้อก าหนดทางด้านบริหาร 

ข้อก าหนดทางด้านวิศวกรรม 
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การจดัระบบ หมายถงึ  
• การน าปัจจยัต่างๆ อนัไดแ้ก่ คน  (People) ทรัพยากร 
(Resource) แนวคิด (Concept) และกระบวนการ 
(Process) มาผสมผสานการท างานร่วมกนัเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีไดว้างแผนไว ้
โดยภายในระบบอาจประกอบไปดว้ยระบบยอ่ย 
(Subsystem) ต่างๆ ท่ีตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั 







คือ งานจัดระบบฯ.......ในฝัน 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 

(1) Man มีคน 

(2) Machine มีเครื่องมือ 

(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  

(4) Method  มีวิธีการ 

(5) Money  มีเงิน 

 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money  มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเคร่ืองมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money  มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money  มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method มีวิธีการ 
(5) Money มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method มีวิธีการ 
(5) Money มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money  มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money  มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money  มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  

√ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 
(1) Man มีคน 
(2) Machine  มีเครื่องมือ 
(3) Material  มีวัสดุอุปกรณ์  
(4) Method  มีวิธีการ 
(5) Money  มีเงิน 
(6) Management มีการบริหารงาน  
(7) Message  มีระบบข้อมูลข่าวสาร  
(8) Market  มีการให้บริการลูกค้า  
(9) Morality  มีคุณธรรม  
(10) Measurement  มีการวัดผล  √ 



งานซ่อมบ ารุง.......ในฝัน 



      มีระบบการรายงาน การจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงด้านวิศวกรรมความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อม ของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย

โปรแกรมบริหารระบบการบ ารุงรักษาในโรงพยาบาล (RMC2005) 



อะไรคือวิศวกรรมความปลอดภยั 

ในสถานพยาบาล ในมมุมองของ 

ระบบวิศวกรรมโรงพยาบาล  
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อะไร คอื วศิวกรรมความปลอดภยั  
ในสถานพยาบาล 

• การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

• การสง่เสรมิ ใหค้วามร ูท่ี้ถกูตอ้งในการท างาน 

• ก าหนด กฎ ระเบียบและมาตรฐาน 

• การควบคมุ ความเสี่ยงต่างๆ 

• สรา้งทศันคติท่ีดีต่อความปลอดภยั. 
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C:/Safety Engineer/บรรยายวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล/แนวทางการดำเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล.ppt#1. ไม่มีชื่อเรื่องภาพนิ่ง


อะไรคอืความเส่ียง ? 

 ผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 

 ช่ือเสียง ความสัมพนัธ์กบัชุมชน และรัฐบาล 
 รายได้ 
 ทรัพย์สิน 

 ทรัพยากรบุคคล 
 ค่าเสียหาย 
 ส่ิงแวดล้อม 
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ถ่ายภาพหมู่บางสว่นก่อนกลบั 



หน้าที่รับผดิชอบ 
• ตรวจสอบความปลอดภยัเป็นระยะ 
• ท ารายงานส่ิงท่ีอาจน ามาซ่ึงความเส่ียง 
• เขา้ถึงอุบติัเหตุในโรงพยาบาลทุกคร้ัง 
• ประสานงานเก่ียวกบักิจกรรมดา้นน้ี 
• เกบ็รวบรวมขอ้มลูการเกิดอุบติัเหตุทั้งหมดท่ีเกิด 
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../../../Safety Engineer/บรรยายวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล/แนวทางการดำเนินงานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล.ppt#1. ไม่มีชื่อเรื่องภาพนิ่ง


คน้หาความเส่ียง 

-ศึกษาจากอดีต 

-ส ารวจในปัจจบุนั 

-เฝ้าระวงัไปขา้งหนา้ 

ประเมินความเสี่ยง ควบคมุความเสี่ยง 

 - หลีกเล่ียง 

 - ป้องกนั 

 - ถ่ายโอน 

 - แบ่งแยก 

 - ลดความสญูเสีย 

การจ่ายเงินชดเชย 

ประเมินผลระบบ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 



ความเส่ียง 
(Risk) 

ยอมรับได้ 
(Accept) หลีกเลี่ยง 

(Avoid) 

ป้องกัน 
(Prevent) 

ลด 
(Mitigate) 

ควบคุม 
(Control) 

ยังให้มีได้ 
(Retain) 



การประเมนิน า้หนักความเส่ียง (Risk Assessment) 
• ดูความถี่และความรุนแรง 

– เกดิไม่บ่อย ไม่รุนแรง (A)  -> จัดท าคู่มือ 

– เกดิบ่อย ไม่รุนแรง (B)      -> จัดท าคู่มือ , ออกระเบียบ , กฎ 

– เกดิไม่บ่อย รุนแรง (C)       -> ต้องให้ความส าคัญ , หาทางแก้ไข 

– เกดิบ่อย รุนแรง (D)          -> วิกฤติ, ต้องจัดการโดยเร่งด่วน 





หลกัการ 3E 

• E  ตวัแรก  คือ  Engineering  (วิศวกรรมศาสตร)์   
       คือ  การใชค้วามรูท้างวิชาการดา้นวิศวกรรมการแพทยแ์ละ

วิศวกรรมศาสตรม์าจดัการกบัเครื่องมือ วสัดุอุปกรณ ์ 

โครงสรา้งทางกายภาพตา่งๆ ใหเ้กิดการใชง้าน การดูแล

รกัษา มีสภาพการใชง้านที่ปลอดภยัที่สุด และพรอ้มใช ้  มี
การติดตั้ง เครื่องป้องกนัอนัตรายของเครื่องมือและ

อุปกรณ ์ การวางผงัสถานที ่ ระบบไฟฟ้า  แสง
สว่าง  เสียง  การระบายอากาศ  เป็นตน้ หาก E ตวัแรกไม่
สามารถจดัการไดดี้ก็ใหน้ า E ตวัท่ี สองมาใช ้
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หลกัการ 3E 

• E  ตวัที่สอง  คือ  Education  (การศึกษา)   

       คือ  การใหอ้งคค์วามรู ้การฝึกอบรมและแนะน า
เจา้หนา้ท่ี คนงาน   ตลอดจนผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการท างาน  เช่น 
จป.รพ.  ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั E  ตวัแรก  โดย
เนน้การป้องกนัอุบตัเิหตแุละการเสริมสรา้งความปลอดภยั

ในโรงพยาบาล ใหรู้ว่้าอุบตัเิหตจุะเกิด ข้ึนและป้องกนัได้
อยา่งไร  และจะท างานวิธีใดจงึจะปลอดภยัท่ีสุด  เป็นตน้  
หาก E ตวัท่ีสองยงัไม่สามารถจดัการไดด้ี 

    ก็ใหน้ า E ตวัท่ีสามมาใช ้
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หลกัการ 3E 

• E  ตวัสุดทา้ย  คือ  Enforcement  (การออกกฎขอ้บงัคบั)   

       คือ  การก าหนดมาตรฐาน มาตรการขอ้ปฏิบตั ิวิธีการ
ท างานอยา่งปลอดภยัและมาตรการควบคมุใหเ้จา้หนา้ท่ี

ปฏิบตัติาม  อยา่งเป็นระบบระเบียบปฏิบตัทิี่ตอ้งประกาศให้
ทราบทัว่ กนั  หากผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามจะตอ้งถูก
ลงโทษ  เพ่ือใหเ้กิดความ ส านึกและหลีกเล่ียง 

    การท างานที่ไม่ถูกตอ้งหรือเป็นอนัตราย 
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satit.n2501@gmail.com 
มือถือ 081-802-7364 
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