
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า













เป้าหมาย

1. เพื่อความปลอดภัย ความผาสุกของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 
รวมทั้งผู้มาเยือน

2. มีโครงสร้างอาคาร เครื่องมือ และระบบสาธารณูปโภคที่
พร้อมใช้ เชื่อถือได้ ปลอดภัย

3. โรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยเอื้อต่อสุขภาพ กิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม



คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม

และความปลอดภยั

คณะท างานดา้นอาคารสถานที่

คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ คณะกรรมการซอ้มแผนฉุกเฉิน/

แผนระงบัอคัคีภยั และอพยพหนีไฟ





โครงสร้างอาคารสถานที่





พ้ืนท่ีสีเขียว สวนหยอ่ม ท่ีพกัส าหรบัผูร้บับริการ



แผนกผูป่้วยหนัก 

บริเวณตั้งเตยีงผูป่้วย ควรมี

ระยะห่างระหว่าง เตยีงไม่นอ้ย

กว่า 2 เมตร มีหอ้งแยกโรค

ระบบบริหารอาคารและ รปภ.



ระบบบริหารอาคารและ รปภ.

แผนกผูป่้วยใน 

บริเวณตั้งเตยีงผูป่้วย ควรมีระยะ

ระหว่างเตยีง ไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร

มีการจดัแบ่งพื้ นท่ีอยา่งเหมาะสม
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ผลการพฒันาคณุภาพ

• การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย
การคัดเลือกการน าเข้าควบคุมการใช้ ลดการปนเปื้อนระหว่างการใช้ การจัดเก็บ และการ

เคลื่อนย้ายน าไปท าลาย
• ผลลัพธ์

ขยะติดเชื้อสารอันตรายลดลง ไม่มีอุบัติการณ์ที่เกิดจากวัสดุ
ของเสียอันตราย
• ปัญหาและแนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม
รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้

16



ผลการพฒันาคณุภาพ

• การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย
การอบรมและติดตามเจ้าหน้าที่ในเรื่อง การคัดแยกขยะ  การจัดเก็บ การขนย้าย

ขยะติดเชื้อ ระบุลิฟต์เส้นทางการขนชัดเจน
• ผลลัพธ์

ขยะติดเชื้อปนเปื้อนในขยะทั่วไปลดลง 
ไม่พบการปนเปื้อนระหว่างการขนย้าย 
• ปัญหาและแนวทางแก้ไข

จ านวนขยะเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
จัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มรวมทั้งจัดอบรม
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ผลการพฒันาคณุภาพ

• การจัดการกบัภาวะฉุกเฉนิ
- มีการสร้างตึกใหม่ พื้นที่จอดรถ เส้นทางสัญจรแออัด
- ซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ

• ผลลัพธ์
- ส ารวจจัดหาพ้ืนที่เพ่ิมเติม จัด รปภ. อ านวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุ
- มีคณะกรรมการในการดูแลบริหารจัดการรองรับภาวะฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ

• ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการเกิดความแออัด ท าการประชาสัมพันธ์
ให้เดินทางมาด้วยรถโดยสารและจอดในจุดอื่นๆ
- ขาดความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องต้องฝึกซ้อมเพ่ือทดสอบแผนร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ
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• การป้องกันและระงับอัคคีภัย

มีการซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง

• ผลลัพธ์

มีการจัดท าแผนในระดับหน่วยงาน 

ค้นหาจุดเสี่ยงตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์

• อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

1.การย้ายตึกผู้ป่วยท าให้แผนระดับหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบัน

เร่งตรวจสอบแผนและด าเนินการแก้ไข

2.อุปกรณ์ดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน ป้ายต่างๆช ารุด ท าการปรับเปลี่ยนซ่อมแซม
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ความปลอดภยัจากอคัคีภยั



แบบบนัทึกการตรวจรบั แบบข้ึนทะเบียนเครื่องมือ
แบบบนัทึกการตรวจสอบ

เครื่องมือเบือ้งต้น

แผนการจัดการอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(Medical Equipment Management)



Inventory Code

Maintenance/Cal Label

Verified Label

Tagging System

Warning Label

แผนการจัดการอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(Medical Equipment Management)



Feature:
• On line request or call services
• Verify Medical Equipment to be prompt services  

by engineer before using each time 
• Labeling : indicate pass checking and expiry date 

after verifying
• Regular monthly report and monitoring  
• Alert, Hazard, Recall 

Benefits:
• Track and trace
• Patient Safety
• Reduce Nurses admin task and able to focus on 

patient activities
• Cost savings: prolong use life and reduce repair 

cost
• Better allocation of resources

Equipment Pool Services

แผนการจัดการอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(Medical Equipment Management)



❑ Plan training yearly to Nurse
❑ Plan training to new nurse and nurse aid
❑ Plan training program to Engineer

Training Plans

แผนการจัดการอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(Medical Equipment Management)



ระบบสาธารณูปโภค

มีขนาดและจ  านวนท่ีเพียงพอตอ่การใชง้าน



การตรวจสอบในระบบแกส๊ทางการแพทย ์ออกซิเจน



แผนระยะสั้น  :  การเจาะช่องระบายอากาศบริเวณขา้งหอ้งตรวจอายุรกรรม
และหอ้งตรวจคล่ืนหวัใจ เปิดทางลมตามธรรมชาติ ช่วยระบายอากาศในบริเวณ

พ้ืนท่ีบริการหอ้งตรวจผูป่้วยนอกอายุรกรรม





การจัดการสุขาภบิาลอาหาร



การจัดการสุขาภบิาลอาหาร

ร้านอาหาร/แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน

สุขาภบิาลอาหารของกรมอนามัยผ่านเกณฑม์าตรฐาน



โรงพยาบาลอาจถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ  
เพราะเป็นสถานที่ซ่ึงเป็นทีป่รากฏของสัจธรรมแห่งชีวติ 

คือ การเกดิ การแก่ การเจ็บ และการตาย


