
บญัชีบริหารความเส่ียงด้านแวดล้อม 

ล าดบั บญัชีความเส่ียง แนวทางป้องกนั แนวทางปฏิบติั/การแก้ไข 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ 

1.ความเสีย่ง
ดา้นโครงสรา้ง 
 

1.1 ความไม่มัน่คงของอาคาร   
พืน้ทรุด  แตกรา้วจากความ
เก่าของอาคาร 

1.ประสานกองวศิวกรรม  
ตรวจสอบความแขง็แรงของ
โครงสรา้งดงันี้ 
-อาคารอายุ<10ปีตรวจสอบ
ทุก 2 ปี 
-อาคารอายุ>10ปีตรวจสอบ
ทุก 1 ปี 
 

1.ประสานกองวศิวกรรม  
ตรวจสอบความแขง็แรงของ
โครงสรา้งทนัท ี
2.พจิารณาปิดอาคารหรอื
ซ่อมแซม 

1.2โครงสรา้งเสยีหายจากภยั
ธรรมชาต ิไดแ้ก่ 
1.2.1งานซ่อมบ ารุง  บา้นพกั  
โรงรถ มโีอกาสถูกน ้าท่วม 
1.2.2สายไฟใตด้นิอาจเกดิ
ไฟชอ็ตเวลาน ้าท่วม 
1.2.3 หลงัคา Cover  way 
หกัจากลมพดัแรง 

1.สรา้งเขือ่นกัน้ป้องกนัน ้า
ท่วม 
2.จดัท าแผนป้องกนัน ้าท่วม 

1.จดัท าแผนรบัน ้าท่วม 
2.ซ่อมแซมหลงัคาCover  
way ด่วน 

1.3เสีย่งต่อการฆ่าตวัตาย 1.ปรบัปรุงโครงสรา้งจุด
เสีย่งในอาคารสงู 
2.ประเมนิความเสีย่งต่อการ
ฆา่ตวัตาย 

ปฏบิตัติามแนวทางผูป่้วย
ฆา่ตวัตาย 

2.ความเสีย่ง
ดา้นอคัคภียั 

2.1อาจเกดิไฟไหมใ้นพืน้ที่
เสีย่ง ไดแ้ก่  หอ้ง Boiler  
งานโภชนาการ  หอ้ง Pipe  
line  จุดเตมิOxygen  งาน
กายอุปกรณ์  หอ้ง Vacuum  
งานการเงนิ  งานเวชระเบยีน  
Liquid Oxygen   
 

จดัท ามาตรฐานการดแูล
ตรวจสอบ 

1.ดบัเพลงิเบือ้งตน้ 
2.รายงานหวัหน้างาน 
3.ถา้ดบัไฟไม่ไดใ้หป้ฏบิตัิ
ตามแผนอคัคภียัระดบั
อาคาร 
4.ถา้ดบัไฟไม่ไดใ้หป้ฏบิตัิ
ตามแผนอคัคภียัระดบั
โรงพยาบาล 
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 2.2อุปกรณ์ดบัเพลงิไม่พรอ้ม
ใช ้ไดแ้ก่ถงัดบัเพลงิ สายน ้า
ดบัเพลงิ 

1.จดัท ามาตรฐานการ
ตรวจสอบ 
2.ก ากบัตดิตามการ
ตรวจสอบ 

แจง้งานซ่อมบ ารุง 

 2.3อุปกรณ์เตอืนภยัไม่พรอ้ม
ใช ้

1.จดัท ามาตรฐานการ
ตรวจสอบ 
2.ก ากบัตดิตามการ
ตรวจสอบ 

แจง้งานซ่อมบ ารุง 

 2.4ป้ายทางหนีไฟสือ่สาร 
ไม่ชดัเจน 

จดัท าป้ายทางหนีไฟตาม
มาตรฐาน 

ประสานงานเวชนิทศัน์ 
จดัท าป้ายใหม่ 

3.ทรพัยส์นิ
สญูหาย 

3.1ทรพัยส์นิของราชการ 
ไดแ้ก่อุปกรณ์ในหอ้งน ้า 
อุปกรณ์ดบัเพลงิ ฝาครอบท่อ
ระบายน ้า ตูร้บับรจิาค   
กลอ้งวงจรปิด 

ตดิกลอ้งวงจรปิดครอบคลุม
จุดเสีย่ง 
 

แจง้หวัหน้าหน่วยงาน 
 

3.2ทรพัยส์นิของผูร้บับรกิาร
และเจา้หน้าที ่ไดแ้ก่  
ยานพาหนะ จกัรยานยนต์
ทรพัยส์นิในรถยนต ์ เดก็หาย  
ถูกหลอกลวงทรพัยส์นิ 

1.ตดิกลอ้งวงจรปิด
ครอบคลุมจุดเสีย่ง 
2.จดัท าป้ายเตอืน
ผูร้บับรกิาร 
3.ใหข้อ้มลูผูม้ารบับรกิาร
เป็นระยะ ทางเสยีงตามสาย 
และขณะใหบ้รกิาร 

แจง้หวัหน้าหน่วยงาน 
 

4.ความเสีย่ง
ดา้น
สาธารณูปโภค 

4.1ลฟิทต์ดิ ไม่ท างาน จดัท า Preventive   
Maintenance 

แจง้งานซ่อมบ ารุง 

4.2ไฟตก ไฟกระชาก จดัท า Preventive   
Maintenance 

แจง้งานซ่อมบ ารุง 

4.3บนัไดเลื่อน จดัท า Preventive   
Maintenance 

แจง้งานซ่อมบ ารุง 

4.4น ้าไม่ไหล ท่อน ้าตนั   
ท่อน ้าแตก 

 แจง้งานซ่อมบ ารุง 
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 4.5โทรศพัทเ์สยี  แจง้งานซ่อมบ ารุง 
 4.6ก๊าซทางการแพทย ์ จดัท า Preventive   

Maintenance 
แจง้งานซ่อมบ ารุง 

5.ความเสีย่ง
ดา้นอาชวี 
อนามยั 

5.1บาดเจบ็จาการท างาน 
เช่น ปวดหลงั  

จดัท่าทางการท างานใหถู้ก
หลกัการยศาสตร ์

พบแพทย ์

5.2สิง่แวดลอ้มในการท างาน
ไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ เสยีงดงั  
แสงไม่พอ  รอ้น  การระบาย
อากาศไม่ด ี

ส ารวจสิง่แวดลอ้มในการ
ท างานทุก 1 เดอืน 

แจง้รองผูอ้ านวยการฝ่าย
บรหิาร 

6.สิง่แวดลอ้ม
เพือ่การสรา้ง
เสรมิสุขภาพ 

6.1สตัวร์บกวน ไดแ้ก่หนู ยุง 
แมลงสาบ มด 

1.จดัสิง่แวดลอ้มในทีท่ างาน
ใหส้ะอาด ไม่รกรุงรงั 
2.ไม่ทิง้เศษอาหารไวใ้นที่
ท างาน 
3.ส ารวจลูกน ้ายุงลายทุก 1 
เดอืน 
4.ไม่วางภาชนะทีม่นี ้าขงัใน
ทีท่ างาน 

แจง้กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม 

7.ความเสีย่ง
ดา้นเครื่องมอื
แพทย ์

7.1ซ่อมชา้ จดัท า Flow การซ่อม
เครื่องมอืแพทย์ 

มเีครื่องมอืส ารอง 

7.2ไม่พรอ้มใช ้ จดัท า Preventive   
Maintenance 

แจง้ศูนยบ์รภิณัฑ์ 

7.3ไม่เพยีงพอ จดัท าศูนยบ์รภิณัฑโ์ดยเริม่
ใน เครื่องช่วยหายใจ  
Infusion pump 

ยมืหน่วยงานอื่น 

7.4ขาดความเทีย่งตรง จดัท าตาราง Calibrate
เครื่องมอืแพทย ์ 

แจง้ศูนยบ์รภิณัฑ์ 

 

 


