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ค าน า 
กระบวนการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลมเีป้าหมายส าคญัในมติคิุณภาพเรือ่งความ

ปลอดภยั องคก์ารอนามยัโลกไดเ้ชญิชวนใหป้ระเทศสมาชกิทัว่โลกก าหนดเป้าหมายความ
ปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรทางสาธารณสุข ผูป่้วยและประชาชน เหน็
ความส าคญัและรว่มกนัปฏบิตัเิพื่อไปสู่เป้าหมายดงักล่าว 

 Patient Safety Goals (PSGs) เป็นการก าหนดประเดน็ความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย
ทีม่คีวามส าคญัสงู และสรุปแนวทางปฏบิตัจิากหลกัฐานวชิาการทีค่วรน ามาใช ้เพื่อให้
สถานพยาบาลต่างๆ ใหค้วามส าคญัและน าแนวทางดงักล่าวไปสู่การปฏบิตั ิPSGs จงึเป็นทัง้ 
เป้าหมาย (goals) และแนวทางปฏบิตั ิ(guidelines) ไปในขณะเดยีวกนั  

ปี พ.ศ.2549 ในการประชุม HA National Forum ครัง้ที ่7 สรพ. ไดน้ าเสนอ Thai Patient 
Safety Goals 2006 เพื่อชกัชวนใหโ้รงพยาบาลต่างๆ ก าหนดเป้าหมายความปลอดภยัในการดแูล 
ผูป่้วยทีส่ าคญัและมคีวามเป็นไปไดใ้นการลดระดบัของปัญหา การก าหนด Patient Safety Goals นัน้  
สรพ.ไดท้บทวนประเดน็ความปลอดภยัทีส่ าคญัของ Institute for Healthcare Improvement (IHI) 
และ The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) โดย
เลอืกประเดน็ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของประเทศไทยเพื่อน ามากระตุน้เชญิชวนโรงพยาบาลเรยีนรูท้ี่
จะท าใหเ้กดิความตระหนกัร่วมกนั และหาโอกาสพฒันา 

ในปี 2551  สรพ.และคณะท างานจากโรงพยาบาลซึง่น า Patient Safety Goals ไปปฏบิตั ิ 
ไดร้ว่มกนัรวบรวมและประมวลแนวทางเกีย่วกบัความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วย ไดแ้ก่ Global 
Patient Safety Challenges และ Patient Safety Solutions ทีป่ระกาศโดยองคก์ารนามยัโลก 
รวมถงึ Patient Safety Goals ทีก่ระทรวงสาธารณสุขประกาศ และที ่สรพ.ไดเ้สนอไวเ้ดมิเมือ่ปี 
2549 มาจดัท าเป็นหมวดหมูท่ีจ่ดจ าไดง้่ายและพรอ้มทีจ่ะรองรบั Patient Safety Goals ทีจ่ะมมีา 
ในอนาคต ภายใตช้ื่อทีจ่ดจ างา่ยๆ ว่า SIMPLE  

ปี พ.ศ. 2560 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศนโยบาย Patient and 
Personnel Safety ซึง่ขยายใหค้รอบคลุมความปลอดภยัทัง้ผูป่้วยและบุคลากรทางสาธารณสุข  
และใหม้กีารก าหนดเป้าหมายความปลอดภยัทัง้ผูป่้วยและบุคลากรทางสาธารณสุข (Patient and 
Personnel Safety Goals) สรพ.จงึน า เป้าหมายความปลอดภยัของผูป่้วย SIMPLE ทีก่ระตุน้การ
พฒันาเดมิมาปรบัปรงุเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงโดยผูเ้ชีย่วชาญสาขาต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และน าอกัษร SIMPLE มาก าหนดเป็นอกัษรน าของเป้าหมายความปลอดภยัของ
บุคลากร เพื่อใหเ้กดิการสื่อสารทีจ่ดจ าง่ายและต่อเนื่อง โดยพฒันาหวัขอ้และแนวทางปฏบิตัขิอง 
Personnel Safety Goals จากทมีผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเวทรีบัฟังความ
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คดิเหน็จากผูป้ฏบิตั ิจาก Patient Safety Goals เป็น Patient and Personnel Safety Goals หรอื 
2P Safety Goals และ จาก SIMPLE เป็น (SIMPLE)2  

 Patient and Personnel Safety Goals ฉบบัน้ีจงึเป็นเป้าหมายความปลอดภยัทัง้ของ
ผูป่้วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ทีม่กีารก าหนดแนวทางปฏบิตั ิและเชญิชวนใหทุ้กคนรว่มกนั
ปฏบิตั ิโดยจดัท าในรปูแบบหนงัสอือเิล๊คทรอนิค (E-Book) ฉบบัรบัฟังความคดิเหน็ ซึง่สามารถ
ปรบัเพิม่เตมิเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชแ้ละเป็นการรบัฟังอยา่งรอบดา้น เพื่อใหก้ารน าไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นประโยชน์สงูสุดกบัผูป่้วย ญาต ิและบุคลากรทุกคน 

                                                   สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

                                                                                                   มีนาคม 2561 
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S 1: Security and Privacy of Information 

Definition 

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security) หมายถงึ การคุม้ครองป้องกนั
ขอ้มลูและระบบสารสนเทศของบุคคลหรอืองคก์ร จากการถูกเขา้ถงึ ใช ้เปิดเผย แกไ้ข ท าลาย 
หรอืระงบัการใชง้านโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

ความเป็นส่วนตวั (Privacy) ของขอ้มลูสารสนเทศ หมายถงึ การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
เพื่อใหก้ารเขา้ถงึ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศดงักล่าว เป็นไปตามความประสงคแ์ละความ
ยนิยอมของผูน้ัน้ ยกเวน้กรณปีฏบิตัติามกฎหมาย 

ข้อมลูส่วนบคุคล (Personal Information) หมายถงึ ขอ้มลูของบุคคลหรอืเกีย่วกบับุคคล ที่
สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได ้หรอืเขา้ใจไดว้่าหมายถงึขอ้มลูของบุคคลใด ทัง้ทีอ่ยูใ่นรปูแบบ
เอกสารและอเิลก็ทรอนิกส์ 

Goal 

เพื่อใหค้วามมัน่คงปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูสารสนเทศของผูใ้หบ้รกิารและ
ผูร้บับรกิารไดร้บัความคุม้ครอง 

Why 

เนื่องจากระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล จ าเป็นจะตอ้งมมีาตรการคุม้ครองป้องกนัดา้น
ความมัน่คงปลอดภยั (Security) และความเป็นส่วนตวั (Privacy) ของขอ้มลู เพื่อลดความเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิความเสยีหายต่อสถานพยาบาลและผูใ้หบ้รกิารเอง ไมว่่าจะเป็นผลกระทบในดา้นการ
ใหบ้รกิารหรอืผลกระทบต่อตวับุคคล นอกจากนี้ ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูร้บับรกิาร ถอืเป็น
ความลบัของผูร้บับรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารมหีน้าทีท่างจรยิธรรมในการคุม้ครองป้องกนั 

Process 

1. สถานพยาบาลมนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมาะสมดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
และความเป็นส่วนตวั ทีม่กีารสื่อสารท าความเขา้ใจภายในองคก์รอยา่งทัว่ถงึ 

2. สถานพยาบาลมกีารประเมนิ จดัการ และตดิตามความเสีย่งดา้นความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศและความเป็นส่วนตวัอยา่งเหมาะสม 
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3. สถานพยาบาลมมีาตรการคุม้ครองป้องกนัดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ของระบบ
สารสนเทศทีม่ขีอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบับุคลากรหรอืผูป่้วย ในดา้นต่างๆ ทีส่ าคญั ซึง่รวมถงึ 

 ความมัน่คงปลอดภยัทางกายภาพ (Physical Security) เช่น การเขา้ถงึเอกสาร 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์และสถานทีเ่กบ็เอกสาร/ขอ้มลูสารสนเทศ ทางกายภาพ 
 ความมัน่คงปลอดภยัทางบรหิารจดัการ (Administrative Security) เช่น นโยบายและ
ระเบยีบปฏบิตั ิกระบวนการสรา้งการยอมรบั การบรหิารความเสีย่ง การประเมนิผลการ
ปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิและการบงัคบัใชน้โยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ
 ความมัน่คงปลอดภยัของผูใ้ชง้าน (User Security) เช่น การระบุและยนืยนัตวับุคคล 
(รวมทัง้นโยบายเกีย่วกบัรหสัผ่านทีเ่หมาะสม) การก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลูส่วน
บุคคล โดยเฉพาะส าหรบัขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคล (HR) ของบุคลากร และขอ้มลู
สุขภาพของผูป่้วย การ Log-out หลงัการใชง้านระบบสารสนเทศ การสรา้งความ
ตระหนกัของผูใ้ชง้านต่อความเสีย่งต่างๆ ทีส่ าคญั (Security Awareness Training) ซึง่
รวมถงึภยัคุกคามจากเวบ็ไซตห์รอือเีมลหลอกลวง (Phishing) และ Malware ดว้ย 
 ความมัน่คงปลอดภยัของระบบเครอืขา่ย (Network Security) เช่น มาตรการทาง
เทคนิคในการจ ากดัการเขา้ถงึระบบเครอืขา่ย การใชอุ้ปกรณ์ Firewall เพื่อป้องกนัภยั
คุกคามในระบบเครอืขา่ย การเขา้รหสัขอ้มลู (Data Encryption) ส าหรบัขอ้มลูส าคญัที่
รบัส่งในระบบเครอืขา่ย 
 ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (System Security) เช่น การอปัเดตระบบ
ปฏบิตักิารและซอฟตแ์วรใ์หป้ลอดภยั การใชโ้ปรแกรม Antivirus การมรีะบบส ารอง
ส าหรบัระบบทีส่ าคญั เช่น การใหบ้รกิารผูป่้วย เพื่อใหก้ารด าเนินงานมคีวามต่อเนื่อง 
 ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) เช่น การส ารองขอ้มลู (Data 
Backup) การควบคุมการเขา้ถงึฐานขอ้มลูส่วนบุคคลทีส่ าคญัเป็นพเิศษ (เช่น ฐานขอ้มลู
เงนิเดอืนของบุคลากร ขอ้มลูสุขภาพของผูป่้วย) การท าลายเอกสารทีม่ขีอ้มลูส่วนบุคคล
ทีส่ าคญัอยา่งปลอดภยั 

4. สถานพยาบาลมมีาตรการคุม้ครองความเป็นส่วนตวั (Privacy) ของขอ้มลูสารสนเทศ ทัง้ที่
เป็นขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบับุคลากร และขอ้มลูสุขภาพของผูป่้วย ซึง่รวมถงึ 

 กระบวนการขอความยนิยอมโดยไดร้บัการบอกกล่าว (Informed Consent) ในการ
เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคลากรและของผูป่้วย ยกเวน้กรณี
ฉุกเฉิน หรอืกรณทีีม่กีฎหมายหรอืระเบยีบปฏบิตักิ าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 
 การควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลทีส่ าคญัเพยีงเท่าทีจ่ าเป็น (Need-To-Know 
Basis) เพื่อใหส้ามารถท างานได ้
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 การระมดัระวงัการระบุและเปิดเผยตวัตนของบุคลากรหรอืผูป่้วยในเอกสารต่างๆ 
เพยีงเท่าทีจ่ าเป็น และระมดัระวงัการเขา้ถงึเอกสารเหล่านี้และการท าลายเอกสารเหล่านี้
อยา่งปลอดภยั 
 มาตรการในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มลู ในการน าขอ้มลูส่วนบุคคลของ
บุคลากรหรอืผูป่้วยไปใชง้านอยา่งอื่น (Secondary Use of Data) เช่น การวจิยั การ
พฒันาคุณภาพงาน และการบรหิารองคก์ร 

Training 

การอบรมเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Risk Management) 
แนวคดิพืน้ฐานและมาตรการคุม้ครองป้องกนัดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศและความเป็น
ส่วนตวัของขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัท านโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ 

Monitoring 

 มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 
 มกีารประเมนิ แผน และผลการจดัการความเสีย่งดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศและ

ความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูสารสนเทศ 
 สดัส่วนของบุคลากรทีไ่ดร้บัการอบรมสรา้งความตระหนัก (Security Awareness Training) 
 จ านวนอุบตักิารณ์ความเสีย่งดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศและความเป็นส่วนตวัของ

ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กดิขึน้ในสถานพยาบาล 

Pitfall 

 การเน้นเรือ่งการจดัหาเทคโนโลย ีแต่ไมใ่หค้วามส าคญักบักระบวนการหรอืบุคลากร 
 แผนการจดัการความเสีย่งไมส่อดคลอ้งกบัความเสีย่งทีถู่กประเมนิ หรอืการจดัการความ

เสีย่งไมเ่ป็นไปตามแผนหรอืไมม่ปีระสทิธภิาพ 
 ใหค้วามส าคญัเฉพาะขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์นระบบสารสนเทศ แต่ไมใ่หค้วามส าคญักบั

ขอ้มลูส่วนบุคคลในเอกสาร 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 
ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่4 ขอ้ 4.2 การจดัการความรูแ้ละสารสนเทศ ข. การจดัการระบบ
สารสนเทศ (1) และ (2) 
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เอกสารฉบบัรับฟังความคิดเห็น กรุณาอยา่ใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่ 
   

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 

 

S 2: Social Media and Communication Professionalism 

Definition 

“สื่อสงัคมออนไลน์” (Social Media) หมายความว่า สื่อหรอืช่องทางในการตดิต่อสื่อสารหรอื
แลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างบุคคลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ทีเ่น้นการสรา้งและเผยแพรเ่นื้อหา
ระหว่างผูใ้ชง้านดว้ยกนั (Creation and Exchange of User-Generated Content) หรอื
สนบัสนุนการสื่อสารสองทาง หรอืการน าเสนอและเผยแพรเ่นื้อหาในวงกวา้งไดด้ว้ยตนเอง เช่น 
กระดานข่าว, Facebook, YouTube, LINE เป็นตน้ 

Goal 

เพื่อใหบุ้คลากรของสถานพยาบาลมกีารใชง้านและการสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) และสื่ออื่นๆ อยา่งเหมาะสมและมคีวามเป็นมอือาชพี (Professionalism) และลดปัญหา
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัตวัเองและองคก์ร 

Why 

การใชง้านและการสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) และสื่ออื่นๆ อยา่งไมเ่หมาะสม
หรอืไมเ่ป็นมอือาชพี (Unprofessional Conduct) อาจท าใหบุ้คลากรทางการแพทยถ์ูก
ด าเนินการทางจรยิธรรมหรอืทางวนิยั และอาจสรา้งความเสยีหายต่อตนเอง สถานพยาบาล 
วชิาชพี หรอืเกดิผลกระทบต่อผูป่้วยได้ 
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Process 

1. สถานพยาบาลมแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) และสื่อ
อื่นๆ ของบุคลากร ทัง้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่กีฎหมายควบคุม และบุคลากรอื่นของ
สถานพยาบาล (ทัง้ทีใ่ชง้านในนามส่วนตวัหรอืในนามองคก์ร) ทีเ่หมาะสมกบับรบิทขององคก์ร 
โดยอาจน าแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็น Best Practices มาปรบัใช ้

2. สถานพยาบาลมกีารสื่อสารท าความเขา้ใจแนวทางปฏบิตัดิงักล่าวภายในองคก์รอย่างทัว่ถงึ 
3. แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ ควรครอบคลุมถงึประเดน็ต่อไปนี้ 

 ความเชื่อมโยงกบัจรยิธรรมวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพ 
 การเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละหลกีเลีย่งการโจมต ีกลัน่แกลง้ หรอืคุกคาม ท าให้

ผูอ้ื่นเสยีหาย (Cyber-bullying) 
 แนวทางการใชง้านทีเ่ป็นพฤตกิรรมหรอืการวางตวัอยา่งเหมาะสม (Appropriate Conduct) 
 การค านึงถงึความความปลอดภยั (Safety) และเป็นส่วนตวั (Privacy) ของบุคคลอื่น 

โดยเฉพาะผูป่้วย 
 การหา้มบุคลากรท าการโฆษณาทีผ่ดิกฎหมายหรอืจรยิธรรม 
 แนวทางการใชง้านทีไ่มเ่ป็นการเผยแพรข่อ้มลูทีไ่มถู่กต้องหรอืเป็นอนัตราย เช่น ความรูท้าง

การแพทยท์ีผ่ดิๆ 
 ขอบเขตและแนวทางการใชง้านเพื่อการปรกึษา ใหค้ าปรกึษา ตดิตาม สัง่การรก้ษา หรอืให้

ค าแนะน าเกี่ยวกบัสุขภาพ (Online Consultation) ไมว่่าจะระหว่างบุคลากรดว้ยกนัเอง หรอื
กบัผูป่้วยหรอืบุคคลภายนอก ทีเ่หมาะสมขององคก์ร 

4. สถานพยาบาลมกีารเฝ้าระวงัและกระบวนการสื่อสารในภาวะวกิฤต (Crisis Communication) 
ซึง่รวมถงึการตอบสนองในกรณทีีม่เีหตุทีอ่าจส่งผลกระทบดา้นลบต่อชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ และ
ความเชื่อมัน่ขององคก์รในวงกวา้ง ทีเ่หมาะสม คล่องตวั และมปีระสทิธภิาพ 

Training 
การอบรมเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ของผูป้ฏบิตังิานดา้นสุขภาพ 

Monitoring 

 มแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
 สดัส่วนของบุคลากรทีม่คีวามตระหนกัต่อการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์และสื่อต่างๆ อยา่ง

เหมาะสมและมคีวามเป็นมอือาชพี 
 จ านวนอุบตักิารณ์ความเสีย่งดา้นการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์ทีส่่งผลกระทบต่อบุคลากรหรอื

องคก์รทีส่ามารถป้องกนัได้ 
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Pitfall 

 แนวทางปฏบิตัไิมส่อดคลอ้งกบับรบิทขององคก์ร หรอืมคีวามยุง่ยากซบัซอ้นจนเกนิไป 
 แนวทางปฏบิตัจิ ากดัสทิธเิสรภีาพของบุคลากรจนเกนิไป หรอืมปัีญหาการยอมรบัโดยบุคลากร 
 องคก์รเองไมเ่ขา้ใจธรรมชาตขิองสื่อสงัคมออนไลน์ การก าหนดแนวทางปฏบิตั ิหรอืการน า

แนวทางปฏบิตัไิปใช ้จงึเกดิปัญหา เช่น สรา้งปัญหาความสมัพนัธก์บัผูป่้วยมากกว่าเดมิ ละเมดิ
สทิธขิองผูป่้วย หรอืส่งผลเสยีต่อความเชื่อมัน่ต่อองคก์รเอง 

 องคก์รมุง่เน้นแต่เรือ่งการถ่ายภาพหรอือดัเสยีงในโรงพยาบาลหรอืการโพสตข์อ้ความบนสื่อ
สงัคมออนไลน์ของผูป่้วยและญาตมิากจนเกนิไป จนเป็นการละเมดิสทิธขิองผูป่้วยเกนิสมควร
หรอืสรา้งปัญหาความสมัพนัธก์บัผูป่้วย แต่ไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัการใชง้านสื่อสงัคมออนไลน์
ของบุคลากรทีเ่ป็นปัญหาเสยีเองและส่งผลกระทบดา้นลบต่อองคก์รและบุคลากรเองดว้ย 

 การเฝ้าระวงั ตดิตาม หรอืแกไ้ขปัญหาบนสื่อสงัคมออนไลน์ขององคก์รไมท่นัท่วงทหีรอืขาด
ประสทิธภิาพ 

มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 
ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่4 ขอ้ 4.2 การจดัการความรูแ้ละสารสนเทศ ข. การจดัการระบบ
สารสนเทศ (3) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 
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เอกสารฉบบั (ร่าง) ใช้เพื่อการประชมุ 17 กนัยายน 2560  กรุณาอยา่ใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่ 

 

 

I: Infection and Exposure 

I: Infection and Exposure 
I 1 Fundamental of Infection Control and Prevention for 

Workforce 
I 2 Specific Infection Control and Prevention for Workforce 

I 2.1 Airborne Transmission  
I 2.2 Droplet Transmission 
I 2.3 Contact Transmission 
I 2.4 Vector Borne Transmission 
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I 1: Fundamental of Infection Control and Prevention for Workforce 

Definition 

การติดเช้ือในบคุลากรสขุภาพท่ีระหว่างการปฎิบติังาน (Occupationally-acquired infection) 
ไดแ้ก่ โรคตดิเชือ้ทีบุ่คลากรสุขภาพสมัผสัในระหว่างการปฎบิตังิานและอาจเกดิการตดิเชือ้ 

(infection) หรอืโรค (disease) ขึน้ โดยการสมัผสัผูป่้วยหรอืเลอืด สารคดัหลัง่ เนื้อเยือ่ อวยัวะของ
ผูป่้วยหรอืสตัวท์ดลอง รวมทัง้วสัดุอุปกรณ์ทีม่เีชือ้ก่อโรค  

การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือในบคุลากรสขุภาพระหว่างการปฎิบติังาน (infection 
prevention and control for workforce) 

ไดแ้ก่ การลดความเสีย่งต่อการสมัผสัหรอืการถ่ายทอด การแพรข่องเชือ้ก่อโรคในระหว่าง
การปฎบิตังิาน เพื่อการป้องกนัหรอืควบคุมการอาศยัของเชือ้ (colonization) หรอืการตดิเชือ้ 
(infection) หรอืการเกดิโรค (disease) ในบุคลากรสุขภาพ 

ประเภทของโรคติดเช้ือจ าแนกตามแนวทางการถ่ายทอดของเช้ือก่อโรค 
โรคตดิเชือ้ทีบุ่คลากรสุขภาพเสีย่งเมือ่จ าแนกประเภทตามแนวทางการถ่ายทอดของเชือ้ก่อโรค 4 
ประเภท ไดแ้ก่  
     1. ทางอากาศ (airborne) ไดแ้ก่ วณัโรคทางเดนิหายใจ อสีุกอใีสและหดั ซึง่เป็นกลุ่มโรคตดิเชือ้
ในงานบรกิารสุขภาพทีส่ าคญัทีสุ่ด เนื่องจากพบบ่อยทีสุ่ด รวมทัง้โรคตดิเชือ้อุบตัใิหม ่เช่น SARS 
และโรคตดิเชือ้อุบตัใิหมท่ีย่งัไมท่ราบวธิกีารแพรเ่ชือ้ อาจแพรเ่ชือ้ทางอากาศไดบ้างโอกาส 
(opportunistic airborne)  
     2. ผ่านละอองสารคดัหลัง่ทางเดนิหายใจ (droplet) ไดแ้ก่ ไขห้วดัใหญ่, ไขห้วดั, คอตบี, ไอกรน, ฯลฯ 
พบบ่อยรองลงไปจาก airborne  
     3. ผ่านการสมัผสัเชือ้ (contact) ไดแ้ก่ HIV, HBV, HCV, Ebola virus, dengue virus, 
cytomegalovirus ผ่านอุบตัเิหตุการแพทย ์เช่น เขม็ต ามอื เลอืดและสารคดัหลัง่กระเดน็ พบไมบ่่อย
แต่มผีลกระทบรุนแรง ส่วนการสมัผสัแบคทเีรยีดือ้ยาไมม่ผีลโดยตรงกบับุคลากร แต่ถ่ายทอดสู่
ผูป่้วยหรอืบุคลากรทีม่โีรคประจ าตวั  
    4. ผ่านทางพาหะ (vector borne) โดยเฉพาะแมลง เช่น ไขเ้ลอืดออก ไวรสัซกิา้ มาลาเรยี ฯลฯ 
พบไดน้้อยมาก นอกจากในโรงพยาบาลในพืน้ทีชุ่กชุมโรค 

 

 



Personnel Safety Goals : SIMPLE 

 

 10 

เอกสารฉบบัรับฟังความคิดเห็น กรุณาอยา่ใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่ 
   

Goal 

ความปลอดภยัของบุคลากรสุขภาพทุกระดบัจากการตดิเชือ้ในระหว่างปฏบิตังิานในระดบั National 
Personnel Safety Goals 

Why 

การตดิเชือ้ของบุคลากรสุขภาพในระหว่างปฏบิตังิานส่งผลต่อความสญูเสยีต่อขวญั ก าลงัใจ สุขภาพ
และชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม ระบบการบรกิารสุขภาพระดบัชาติ 

Process 

การจดัตัง้องคก์รหรือหน่วยงานหรือผู้รบัผิดชอบ 
      งานอาชวีอนามยัเป็นองคป์ระกอบหลกัของการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ของบุคลากร
สุขภาพในระหว่างปฏบิตังิาน โดยกระบวนการดงัต่อไปนี้ 

1. การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรคตดิเชือ้ทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนี (preexposure prophylaxis, 
active immunization) โดยจดัล าดบัความส าคญัตาม high risk areas, practices 

2. การใหก้ารป้องกนัการตดิเชือ้แก่บุคลากรสุขภาพหลงัสมัผสัโรคตดิเชือ้ทีอ่าจตดิต่อได้
ระหว่างปฏบิตังิาน (postexposure prophylaxis, passive immunization)  

 บุคลากรสุขภาพทุกรายควรไดร้บัการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัต่อโรคตดิเชือ้ต่อไปนี้ ไดแ้ก่ ไวรสั
ตบัอกัเสบบ ีหดั หดัเยอรมนั คางทมู อสีุกอใีส คอตบี ไอกรน บาดทะยกัและไขห้วดัใหญ่  

 การป้องกนัการตดิเชือ้หลงัสมัผสัโรค (post-exposure prophylaxis) ทีม่ใีนปัจจุบนั สามารถ
ป้องกนัโรคไวรสัตบัอกัเสบเอ ไวรสัตบัอกัเสบบ ีHIV โรคหดั ไอกรน และไขก้าฬหลงัแอ่น 
(invasive meningococcal infection) บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืสมัผสัโรคตดิเชือ้ทีอ่าจ
ตดิต่อได ้(communicable disease) จะตอ้งไดร้บัการตรวจวนิิจฉยั การดแูลรกัษาอย่าง
ถูกตอ้ง ไดร้บัการประเมนิเพื่อพกัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืจ ากดัการปฏบิตัหิน้าทีร่วมทัง้การลา
ป่วย การชดเชยตามสทิธ ิ

กระบวนการป้องกนัการติดเช้ือบคุลากรสขุภาพ  
แนวทางปฏบิตัหิลกั 6 ประการไดแ้ก่ 

1. การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมแก่บุคลากรเมือ่เริม่ตน้ปฏบิตังิานและประจ าปีในระหว่าง
ปฏบิตังิาน  

2. การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัต่อโรคตดิเชือ้ทีป้่องกนัไดด้ว้ยวคัซนีตัง้แต่ก่อนเริม่ปฏบิตังิาน 
3. การจดัใหม้กีระบวนการการคดักรอง (screening and triage) คดัแยกผูป่้วยและการ

ระมดัระวงัการสมัผสัโรค (isolation and precaution) ในผูป่้วยทีม่หีรอืสงสยัโรคตดิเชือ้
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ทีอ่าจตดิต่อได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีโ่รคตดิต่อทางอากาศ เช่น วณัโรค โรคตดิเชือ้อุบตัิ
ใหม ่ในแผนกผูป่้วยนอก ฉุกเฉิน อุบตัเิหตุ สถานพยาบาลทีเ่ป็นด่านหน้าของงาน
บรกิารสุขภาพทุกระดบั 

4. การประเมนิบุคลากรผูส้มัผสัโรคตดิเชือ้ทีอ่าจตดิต่อไดแ้ละการจดัหาการป้องกนัดว้ยยา
ตา้นจลุชพีหรอืการใหภู้มคิุม้กนัภายหลงัการสมัผสั (postexposure prophylaxis) 

5. การปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงั การตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน standard precaution ใน
ระหว่างใหก้ารดแูลผูป่้วย  

6. การจดัใหม้แีละการใชง้านอยา่งถูกตอ้งของเครือ่งป้องกนัร่างกายส่วนบุคคล (protective 
personal equipment) ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยั หน้ากากไสก้รองละเอยีด N 95 หรอื 
powered air respirator (PAPR) อุปกรณ์ป้องกนับรเิวณดวงตา ใบหน้า ศรีษะ ถุงมอื
และเสือ้คลุม ตามประเภทกจิกรรมทีเ่สีย่งต่อการสมัผสัเชือ้ก่อโรค 

Training 
การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมการปฏบิตัแินวทางการระมดัระวงั การตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน การใชง้านอย่าง
ถูกตอ้ง ของเครือ่งป้องกนัรา่งกายส่วนบุคคล แก่บุคลากร เมือ่เริม่ต้นปฏบิตังิาน และประจ าปีใน
ระหว่างปฏบิตังิาน 

Monitoring 
การประเมนิผลอตัราการปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน (standard 
precaution) ตวัชีว้ดั surrogate marker eg., Incidence of needle stick injury, mucous 
membrane exposure, new annual cases of pulmonary tuberculosis ในบุคลากรสุขภาพ 

Pitfall 

ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตัโิดยความไมเ่ขา้ใจทีอ่าจเกดิขึน้ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การไมป่ฏบิตัหิรอืปฎบิตัิ
ผดิพลาดตามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน standard precaution ในระหว่างใหก้าร
ดแูลผูป่้วย 

 
มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่
4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. สุขภาพและความปลอดภยั
ของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่4 ขอ้ 4.1 ระบบการป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ (IC.1) ก. ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (4) และ (5), ขอ้ 4.2 การปฏบิตัเิพื่อการ
ป้องกนัการตดิเชือ้ (IC.2) ข. การป้องกนัการตดิเชือ้กลุ่มเฉพาะ (3) 
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Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

 
 
 

I 2: Specific Infection Control and Prevention for Workforce 
I 2.1: Airborne Transmission 
Definition 

การตดิเชือ้ทางอากาศ (airborne) ไดแ้ก่ วณัโรค อสีุกอใีส หดั และโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่ 

Goal 

 อตัราอุบตักิารณ์วณัโรคในบุคลากรสุขภาพต ่ากว่าอตัราในประชากรทัว่ไปในประเทศไทยเท่ากบั 

102–259  รายต่อ 100,000 คน  
 อุบตักิารณ์อสีุกอใีส หดัและโรคตดิเชือ้อุบตัใิหมใ่นระหว่างปฏบิตังิานเท่ากบัศูนย ์

Why 
บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืเจบ็ป่วยจากวณัโรค อสีุกอใีส หดั โรคตดิเชือ้อุบตัใิหม ่ในระหว่าง
ปฏบิตังิานส่งผลต่อสุขภาพและชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม ระบบการบรกิารสุขภาพระดบัชาติ 

Process 
 กระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 

 การใหว้คัซนีสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัต่อโรคหดั อสีุกอใีส ก่อนการสมัผสั 
 การใหก้ารป้องกนัการตดิเชือ้แก่บุคลากรสุขภาพหลงัสมัผสัโรค บุคลากรสุขภาพทุกรายจะไดร้บั

การป้องกนัการตดิเชือ้หลงัสมัผสัโรคหดั วณัโรค 
 บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืสมัผสัวณัโรค อสีุกอใีส หดั โรคตดิเชือ้อุบตัใิหม ่จะตอ้งไดร้บัการ

ตรวจวนิิจฉัย การดแูลรกัษาอยา่งถูกตอ้ง ไดร้บัการประเมนิเพื่อพกัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืจ ากดัการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่วมทัง้การลาป่วย การชดเชยตามสทิธ ิ
แนวทางปฏิบติั ไดแ้ก่  
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 การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมแก่บุคลากรเมือ่เริม่ตน้ปฏบิตังิานและประจ าปีในระหว่างปฏบิตังิาน  
 การจดัใหม้กีระบวนการการคดักรอง (screening and triage) คดัแยกผูป่้วยและการระมดัระวงัการ

สมัผสัโรค (isolation and precaution) ในผูป่้วยทีม่หีรอืสงสยั วณัโรค โรคหดั อสีุกอใีส โรคตดิเชือ้
อุบตัใิหม ่ในแผนกผูป่้วยนอก ฉุกเฉิน อุบตัเิหตุ สถานพยาบาลทีเ่ป็นด่านหน้าของงานบรกิาร
สุขภาพทุกระดบั การรบัผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาลในหอ้งแยกระดบั airborne isolation ทีม่อีตัราการ
ไหลเวยีนอากาศไมต่ ่ากว่า 12-15 air change ต่อชัว่โมง ความดนัเป็นลบแตกต่างจากหอ้งภายนอก
ไมต่ ่ากว่า 2.5 pascal (Pa) 

 การประเมนิบุคลากรผูส้มัผสัโรคและการจดัหาการป้องกนัดว้ยยาตา้นจลุชพีหรอืการใหภู้มคิุม้กนั
ภายหลงัการสมัผสั (postexposure prophylaxis) 

 การปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงั การตดิเชือ้ขัน้ airborne precaution ในระหว่างใหก้ารดแูล
ผูป่้วย 

 การจดัใหม้แีละการใชง้านอยา่งถูกตอ้งของเครือ่งป้องกนัร่างกายส่วนบุคคล (protective personal 
equipment) ไดแ้ก่ หน้ากากไสก้รองละเอยีด N95 หรอื powered air respirator (PAPR) อุปกรณ์
ป้องกนับรเิวณดวงตา ใบหน้า ศรีษะ ถุงมอืและเสือ้คลุม ตามประเภทกจิกรรมทีเ่สีย่งต่อการสมัผสั
เชือ้ก่อโรค 

Training 
การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมการปฏบิตัแินวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ airborne การใชง้านอยา่ง
ถูกตอ้ง ของเครือ่งป้องกนัรา่งกายส่วนบุคคล แก่บุคลากร เมือ่เริม่ต้นปฏบิตังิาน และประจ าปีใน
ระหว่างปฏบิตังิาน 

Monitoring 
การประเมนิผลอตัราการปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ ตวัชีว้ดั surrogate marker 
eg., new annual cases of pulmonary tuberculosis ในบุคลากรสุขภาพ 

Pitfall 
ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตัโิดยความไมเ่ขา้ใจทีอ่าจเกดิขึน้ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การไมป่ฏบิตัหิรอืปฎบิตัิ
ผดิพลาดตามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ระหว่างใหก้ารดแูลผูป่้วย 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่
4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. สุขภาพและความปลอดภยั
ของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่4 ขอ้ 4.1 ระบบการป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ (IC.1) ก. ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (4) และ (5), ขอ้ 4.2 การปฏบิตัเิพื่อการ
ป้องกนัการตดิเชือ้ (IC.2) ข. การป้องกนัการตดิเชือ้กลุ่มเฉพาะ (3) 
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Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

 
 

I 2.2: Droplet Transmission 

Definition 

การตดิเชือ้ผ่านละอองสารคดัหลัง่ทางเดนิหายใจ (droplet) ไดแ้ก่ ไขห้วดัใหญ่, คอตบี, ไอกรน, ฯลฯ 

Goal 

 อตัราอุบตักิารณ์ไขห้วดัใหญ่ในบุคลากรสุขภาพต ่ากว่าหรอืไมเ่กนิอตัราในประชากรทัว่ไปใน
ประเทศไทย ขอ้มลูเฝ้าระวงัโรค ปี 2560 อตัราป่วย 304.75 ต่อ ประชากร 100,000 ราย 

 อุบตักิารณ์ไขห้วดัใหญ่, คอตบี, ไอกรน  ,ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ปฏบิตังิานเท่ากบัศูนย ์

Why 

บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืเจบ็ป่วยจากไขห้วดัใหญ่, คอตบี, ไอกรน  ,ฯลฯ ในระหว่างปฏบิตังิาน
ส่งผลต่อสุขภาพและชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม ระบบการบรกิารสุขภาพระดบัชาติ 

Process 

กระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 

 การใหว้คัซนีสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัต่อไขห้วดัใหญ่, คอตบี, ไอกรน 
 การใหก้ารป้องกนัการตดิเชือ้แก่บุคลากรสุขภาพหลงัสมัผสัโรค บุคลากรสุขภาพทุกราย

ควรไดร้บัการป้องกนัการตดิเชือ้หลงัสมัผสัโรคไขห้วดัใหญ่, คอตบี, ไอกรน 
 บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืสมัผสัโรคจะตอ้งไดร้บัการตรวจวนิิจฉัย การดแูลรกัษาอยา่ง

ถูกตอ้ง ไดร้บัการประเมนิเพื่อพกัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืจ ากดัการปฏบิตัหิน้าทีร่วมทัง้การ
ลาป่วย การชดเชยตามสทิธ ิ
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แนวทางปฏิบติั ไดแ้ก่  

 การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมแก่บุคลากรเมือ่เริม่ตน้ปฏบิตังิานและประจ าปีในระหว่าง
ปฏบิตังิาน  

 การจดัใหม้กีระบวนการการคดักรอง (screening and triage) คดัแยกผูป่้วยและการ
ระมดัระวงัการสมัผสัโรค (isolation and precaution) ในผูป่้วยทีม่หีรอืสงสยั ไขห้วดัใหญ่, 
คอตบี, ไอกรน ในแผนกผูป่้วยนอก ฉุกเฉิน อุบตัเิหตุ สถานพยาบาลทีเ่ป็นด่านหน้าของ
งานบรกิารสุขภาพทุกระดบั การรบัผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาลในหอ้งเดีย่วหรอืหอ้งรวมทีแ่ยก
ผูป่้วย (cohort) 

 การประเมนิบุคลากรผูส้มัผสัโรคและการจดัหาการป้องกนัดว้ยยาตา้นจลุชพีหรอืการให้
ภมูคิุม้กนัภายหลงัการสมัผสั (postexposure prophylaxis) 

 การปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงั การตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน droplet precaution ใน
ระหว่างใหก้ารดแูลผูป่้วย 

 การจดัใหม้แีละการใชง้านอยา่งถูกตอ้งของเครือ่งป้องกนัร่างกายส่วนบุคคล (protective 
personal equipment) ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยั อุปกรณ์ป้องกนับรเิวณดวงตา ใบหน้า ถุงมอื
และเสือ้คลุม ตามประเภทกจิกรรมทีเ่สีย่งต่อการสมัผสัเชือ้ก่อโรค 

Training 
การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมการปฏบิตัแินวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ droplet การใชง้านอย่าง
ถูกตอ้ง ของเครือ่งป้องกนัรา่งกายส่วนบุคคล แก่บุคลากร เมือ่เริม่ต้นปฏบิตังิานและประจ าปีใน
ระหว่างปฏบิตังิาน 

Monitoring 
การประเมนิผลอตัราการปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ ตวัชีว้ดั surrogate 
marker eg., influenza-like illness ในบุคลากรสุขภาพ 

 

Pitfall 
ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตัโิดยความไมเ่ขา้ใจทีอ่าจเกดิขึน้ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การไมป่ฏบิตัหิรอืปฎบิตัิ
ผดิพลาดตามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ระหว่างใหก้ารดแูลผูป่้วย 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 
ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. สุขภาพและความ
ปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่4 ขอ้ 4.1 ระบบการป้องกนัและ
ควบคุมการตดิเชือ้ (IC.1) ก. ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (4) และ (5), ขอ้ 4.2 การ
ปฏบิตัเิพื่อการป้องกนัการตดิเชือ้ (IC.2) ข. การป้องกนัการตดิเชือ้กลุ่มเฉพาะ (3) 
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Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 

 

I 2.3: Contact Transmission 

Definition 

การตดิเชือ้ผ่านการสมัผสัเชือ้ (contact) ไดแ้ก่ HIV, HBV, HCV 

Goal 

 อตัราอุบตักิารณ์ HIV, HBV, HCV ในบุคลากรสุขภาพต ่ากว่าในประชากรทัว่ไปในประเทศไทย 
เท่ากบัรอ้ยละ 0.2-0.3 , 1.6-3.1, 0.5-6.5 ตามล าดบั 

 อุบตักิารณ์ HIV, HBV, HCV ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปฏบิตังิานเท่ากบัศูนย ์

Why 
บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืเจบ็ป่วยจาก HIV, HBV, HCV ในระหว่างปฏบิตังิานส่งผลต่อสุขภาพ
และชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม ระบบการบรกิารสุขภาพระดบัชาติ 

Process 
กระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 

 การใหว้คัซนีสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัต่อโรคไวรสัตบัอกัเสบบ ี
 การใหก้ารป้องกนัการตดิเชือ้แก่บุคลากรสุขภาพหลงัสมัผสัโรค  
 บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืสมัผสั HIV, HBV, HCV จะตอ้งไดร้บัการตรวจวนิิจฉยั การดแูลรกัษา

อยา่งถูกตอ้ง ไดร้บัการประเมนิเพื่อพกัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืจ ากดัการปฏบิตัหิน้าทีร่วมทัง้การลา
ป่วย การชดเชยตามสทิธ ิ

แนวทางปฏิบติั  ไดแ้ก่  

 การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมแก่บุคลากรเมือ่เริม่ตน้ปฏบิตังิานและประจ าปีในระหว่างปฏบิตังิาน 
  การประเมนิบุคลากรผูส้มัผสัโรคและการจดัหาการป้องกนัดว้ยยาตา้นจลุชพีหรอืการใหภู้มคิุม้กนั

ภายหลงัการสมัผสั (postexposure prophylaxis) 
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 การปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน standard precaution การป้องกนั
อุบตัเิหตุทางการแพทย ์โดยเฉพาะการป้องกนัการบาดเจบ็จากเขม็ มดี ของมคีมปนเป้ือนเลอืด สาร
คดัหลัง่ในระหว่างใหก้ารดแูลผูป่้วย 

 การจดัใหม้แีละการใชง้านอยา่งถูกตอ้งของเครือ่งป้องกนัร่างกายส่วนบุคคล (protective personal 
equipment) ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยั อุปกรณ์ป้องกนับรเิวณดวงตา ใบหน้า ศรีษะ ถุงมอื รองเทา้ ผา้
กนัเป้ือนและเสือ้คลุม ตามประเภทกจิกรรมทีเ่สีย่งต่อการสมัผสัเชือ้ก่อโรค 

 

Training 
การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมการปฏบิตัแินวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้จากการสมัผสัการใชง้าน
อยา่งถูกตอ้งของเครือ่งป้องกนัร่างกายส่วนบุคคล แก่บุคลากร เมือ่เริม่ต้นปฏบิตังิาน และประจ าปี
ในระหว่างปฏบิตังิาน 

Monitoring 
การประเมนิผลอตัราการปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ ตวัชีว้ดั surrogate marker 
eg., Incidence of needle stick injury ในบุคลากรสุขภาพ 

Pitfall 
ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตัโิดยความไมเ่ขา้ใจทีอ่าจเกดิขึน้ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การไมป่ฏบิตัหิรอืปฎบิตัิ
ผดิพลาดตามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ระหว่างใหก้ารดแูลผูป่้วย 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่
4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. สุขภาพและความปลอดภยั
ของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่4 ขอ้ 4.1 ระบบการป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ (IC.1) ก. ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (4) และ (5), ขอ้ 4.2 การปฏบิตัเิพื่อการ
ป้องกนัการตดิเชือ้ (IC.2) ข. การป้องกนัการตดิเชือ้กลุ่มเฉพาะ (3) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  
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I 2.4:  Vector Borne Transmission 

Definition 

การตดิเชือ้ผ่านทางพาหะ (vector borne) โดยเฉพาะแมลง เช่น ไขเ้ลอืดออก ไวรสัซกิ้า มาลาเรยี ฯลฯ 

Goal 

 อตัราอุบตักิารณ์ไขเ้ลอืดออกในบุคลากรสุขภาพต ่ากว่าอตัราในประชากรทัว่ไปในประเทศไทย 
เท่ากบั  26.1-97.9 รายต่อ 100,000 คน  

 อุบตักิารณ์ไขเ้ลอืดออก ไวรสัซกิา้ มาลาเรยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปฏบิตังิานเท่ากบัศูนย ์
 

Why 
บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืเจบ็ป่วยจากไขเ้ลอืดออก ไวรสัซกิา้ มาลาเรยีในระหว่างปฏบิตังิาน
ส่งผลต่อสุขภาพและชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม ระบบการบรกิารสุขภาพระดบัชาติ 

Process 
กระบวนการ ดงัต่อไปนี้ 

 การใหว้คัซนีสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัต่อโรคไขเ้ลอืดออก 
 การใหก้ารป้องกนัการตดิเชือ้แก่บุคลากรสุขภาพหลงัสมัผสัโรค บุคลากรสุขภาพทุกราย

ควรไดร้บัการป้องกนัการตดิเชือ้หลงัสมัผสัโรคมาลาเรยี 
 บุคลากรสุขภาพทีต่ดิเชือ้หรอืสมัผสัไขเ้ลอืดออก ไวรสัซกิา้ มาลาเรยีจะตอ้งไดร้บัการตรวจ

วนิิจฉยั การดแูลรกัษาอยา่งถูกตอ้ง บุคลากรตัง้ครรภท์ีต่ดิเชือ้ไวรสัซกิา้จะตอ้งไดร้บัการ
ตดิตามการเจรญิ การวนิิจฉัยภาวะแทรกซอ้นทารกในครรภ ์(intrauterine fetal 
monitoring) และไดร้บัการประเมนิเพื่อพกัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืจ ากดัการปฏบิตัหิน้าที่
รวมทัง้การลาป่วย การชดเชยตามสทิธ ิ

แนวทางปฏิบติั ไดแ้ก่  

 การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมแก่บุคลากรเมือ่เริม่ตน้ปฏบิตังิานและประจ าปีในระหว่าง
ปฏบิตังิาน  

 กระบวนการควบคุมประชากรยงุและแมลงในสถานพยาบาล ทีพ่กับุคลากร 
 การประเมนิบุคลากรผูส้มัผสัโรคและการจดัหาการป้องกนัดว้ยยาตา้นจลุชพีภายหลงัการ

สมัผสั (postexposure prophylaxis) 
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Training 
การใหก้ารศกึษาฝึกอบรมการปฏบิตัแินวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้เมือ่เริม่ตน้ปฏบิตังิาน และ
ประจ าปีในระหว่างปฏบิตังิาน 

Monitoring 
การประเมนิผลอตัราการปฏบิตัติามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ ตวัชีว้ดั surrogate marker 
eg., อตัราการป่วยไขเ้ลอืดออกในบุคลากรสุขภาพ 

Pitfall 
ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตัโิดยความไมเ่ขา้ใจทีอ่าจเกดิขึน้ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การไมป่ฏบิตัหิรอืปฎบิตัิ
ผดิพลาดตามแนวทางการระมดัระวงัการตดิเชือ้ระหว่างใหก้ารดแูลผูป่้วย 

มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่
4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. สุขภาพและความปลอดภยั
ของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่4 ขอ้ 4.1 ระบบการป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ (IC.1) ก. ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (4) และ (5), ขอ้ 4.2 การปฏบิตัเิพื่อการ
ป้องกนัการตดิเชือ้ (IC.2) ข. การป้องกนัการตดิเชือ้กลุ่มเฉพาะ (3) 

Reference  
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  
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M: Mental Health (Second Victim) and Mediation 

M: Mental Health (Second Victim) and Mediation 
M 1 Mental Health  

M 1.1 Mindfulness at Work 
M 1.2 Second Victim 
M 1.3 Burnout and Mental Health Disorder 

M 2 Mediation 
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M 1: Mental Health 

M 1.1: Mindfulness at Work 

Definition 

การมสีตใินงานหมายถงึการท างานในสภาวะจติทีอ่ยูก่บัปัจจบุนั ท าใหท้ ากจิกรรมต่างๆ โดยไม่
วอกแวก ไมถู่กสอดแทรกดว้ยอารมณ์ 

Goal 

ลดความเสีย่งจากการท างานทีข่าดการจดจอ่ในงาน และลดความเสีย่งจากการกระทบกระทัง่ทาง
อารมณ์ระหว่างกนัและระหว่างเจา้หน้าทีก่บัผู้รบับรกิาร 

Why 

สภาวะการท างานทีม่ภีาระงานมาก และบุคลากรแต่ละคนกม็ปัีญหาของตนเอง เมือ่มาปฏบิตังิานจงึ
ท าใหข้าดความจดจอ่ในงาน เกดิความผดิพลาดไดง้่าย และถา้มกีารสะสมอารมณ์และความเครยีด
มากจะท าใหเ้กดิการกระทบกระทัง่ทัง้ในระหว่างกนัเองและกบัผูร้บับรกิารไดง้่าย การฝึกมสีตใินงาน
จะช่วยทัง้ดา้นความจดจอ่ในงานและลดการกระทบกระทัง่จากอารมณ์และความเครยีด 

Process 

1) เริม่งานดว้ยความสงบดว้ยการท าสมาธก่ิอน 3 นาท ี
2) ท างานอย่างมสีตใิหอ้ยูก่บัปัจจุบนั โดยรูล้มหายใจรูใ้นจติทีท่ ามสีญัญาณเตอืนทีเ่หมาะสมกบั

ปรบิทองคก์ร (เช่น เสยีงระฆงั, visual sing) เพื่อเตอืนเป็นระยะๆ ใหก้ลบัมามสีตใินงาน 
3) สื่อสารระห่างกนัดว้ยสตสินทนา เพื่อลดการกระทบกระทัง่และอารมณ์ในระหว่างการสื่อสาร 
4) มกีารประชุมสม ่าเสมอเพื่อทบทวนงาน ดว้ยการประชุมแบบสตสินทนาเพื่อเรยีนรูแ้ละแกไ้ข

ปรบัปรงุงาน 
 

Training 
1) บุคลากรทุกคนไดร้บัการฝึกอบรมแบบ in house training เพื่อฝึกใหม้ทีกัษะพืน้ฐานในการท า

สมาธแิละฝึกสต ิรวมทัง้ทกัษะสตสิื่อสาร (หลกัสตูร 1 วนั) 
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2) ผูบ้รหิารไดร้บัการอบรมเพิม่เตมิเพื่อใหเ้ป็นแบบอย่างในการท างานอย่างมสีตสิื่อสาร และน า
การประชุมดว้ยสตสินทนา (หลกัสตูร 2 วนั) 

3) จดัอบรมวทิยากรภายใน ทีจ่ะเป็นตน้ทุนในการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง (หลกัสตูร 2 กบั
ทกัษะการเป็นวทิยากรอกี 2 วนั) 

Monitoring 
1) ประเมนิการท างานอย่างมสีตโิดยแบบประเมนิพฤตกิรรม 
2) ประเมนิสดัส่วนการประชุมดว้ยสตสินทนา 
3) ประเมนิผลลพัธจ์ากตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ความผดิพลาด, ขอ้รอ้งเรยีน ความเครยีด/ความสุข

ในงาน 

Pitfall 
1) ระวงัการด าเนินการใหเ้ป็นแนวจติวทิยาองคก์ร ทีไ่มใ่ช่ศาสนา เพราะบุคลากรมหีลากศาสนา

และความศรทัธาต่างกนั ความส าเรจ็ของโปรแกรมนี้ จงึตอ้งปลอดจากศาสนา พธิกีรรม 
2) ไมใ่ช่แค่ฝึกอบรมแต่จะตอ้งท าใหเ้ขา้ไปเป็นวถิอีงคก์ร เช่น สมาธก่ิอนและหลงัเลกิงาน สตใิน

ระหว่างวนัโดยมสีญัญาณเตอืน การประชุมดว้ยสตสินทนา เป็นต้น 
3) การด าเนินการทัว่ทัง้องคก์ร หรอือยา่งน้อย ทัง้แผนก จะสรา้งเป็นวถิไีดด้กีว่า 

 
มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่4 
ตอนที ่I หมวดที ่I ขอ้ 1.1 การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสูง (LED.1) ค. ผลการด าเนินงานขององคก์ร (1) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 

 
 

M 1.2:  Second Victim 

Definition 
 กรณเีกดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์างการแพทยผ์ูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดย 3 ระดบั  

1. ผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง เรยีกว่า First Victim คอืผูป่้วยและครอบครวัทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากความผดิพลาด  
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2. บุคลากรทางการแพทยท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดแูลรกัษาในกรณเีกดิเหตุการณ์ไมพ่งึ
ประสงค ์เรยีกว่า Second Victim ทัง้แพทยแ์ละพยาบาลและบุคคลากรอื่นใดทีใ่หก้ารดแูลรกัษา
กรณดีงักล่าว ทีเ่กดิปรากฎการณ์ ทีส่่งผลกระทบต่อร่างกายและจติใจ ทีเ่รยีกว่า Second Victim 
Phenomenon 

3. องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ดงักล่าวเป็น Third Victim 
Second Victim- "health care provider who [is] involved in an unanticipated adverse patient 
event, in a medical error and/or a patient related injury and become[s] victimized in the 
sense that the provider is traumatized by the event." Typically, second victims feel 
personally responsible for the patient outcome, as if they have failed the patient, second-
guessing their clinical skills and knowledge base. 

Goal 
บุคคลากรทางการแพทยท์ีเ่กดิภาวะ Second Victim ไดร้บัการดแูลใหส้ามารถด าเนินชวีติปกตแิละ
ท างานในวชิาชพีต่อไปไดด้ว้ยความมัน่ใจ 

Why 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบั Second Victim ท าเกดิการสญูเสยีทรพัยากรทีม่คีุณค่าในระบบบรกิาร
สาธารณสุข หากไม่มรีะบบในการดแูลและรกัษาไว ้โดย กลุ่ม Second Victim จะมปีรากฏการณ์ที่
ไดร้บัผลกระทบทัง้ทางร่างกายและจติใจ โดย Common Second Victim Physical Symptoms 
เช่น นอนไมห่ลบั ความดนัขึน้ ปวดหวั มอีาการไมป่กตทิางระบบทางเดนิอาหาร คลื่นไสอ้าเจยีน  
และ Common Second Victim Psychosocial Symptoms เช่น วติกกงัวล ไมก่ลา้ตดัสนิใจ ขาด
ความมัน่ใจ กลวัต่อการรกัษา ออกจากวชิาชพี 

Process 
องคก์รควรมแีนวทางจดัระบบการดแูลบุคลากรทางสาธารณสุขทีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุการไ์ม่ 
พงึประสงค ์
1. เมือ่เกดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์ีส่่งผลกระทบกบัผูป่้วยและญาต ิใหร้ะบบในการดแูลผูป่้วยและ

ญาตโิดยมทีมีทีอ่งคก์รไดว้างแนวทางปฏบิตัไิว ้เช่น ทมีเจรจาไกล่เกลีย่  
2. จดัใหม้บีุคคลหรอืทมีดแูลบุคคลากรทางการแพทยท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค ์โดย

การรบัฟัง ใหก้ าลงัใจ และมแีนวทางปฏบิตัทิีต่กลงรว่มกนัในองคก์รเพื่อลดผลกระทบทาง
รา่งกายและจติใจ (obtaining emotional "first aid") ของบุคคลากรทีม่โีอกาสเป็น Second 
Victim  

3. ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน มกีารสื่อสาร รบัฟัง ใหก้ าลงัใจ ดว้ยความเขา้ใจ และตดิตามดแูล
เพื่อเฝ้าระวงัภาวะ Second Victim Phenomenon 
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4. มกีระบวนการท า Root Cause Analysis ทีร่บัฟังขอ้จ ากดั ปัญหา และรว่มกนัหาทางออกของ
ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ 

5. สรา้งและส่งเสรมิวฒันธรมมความปลอดภยัในเรือ่ง No blame, No shame 

Training 
 ฝึกทกัษะสื่อสาร รบัฟัง ของบุคลากรในทมี ใหม้ทีกัษะ การท า Emotional First Aid 
Monitoring 

 ตดิตามเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค์ 
Pitfall 

1.กรณเีกดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคม์ทีมีเจรจาไกล่เกลีย่ดแูลญาตแิละผูป่้วยแต่ไมไ่ดด้แูลผูไ้ดร้บั
ผลกระทบในลกัษณะ Second Victim 
2.การท า RCA ในวธิกีารทีไ่มเ่หมาะสมหรอืผดิวตัถุประสงคเ์พื่อการเรยีนรูแ้ละพฒันาอาจส่งผล
กระทบกบัผูท้ีอ่ยูใ่นเหตุการณ์ไมพ่งึประสงค์ 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ สอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาล
และบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.2 ความผกูพนัของก าลงัคน (WKF.2) ก.
ความผกูพนัและผลการปฏบิตังิานของก าลงัคน (1) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

  
 

M 1.3: Burnout and Mental Health Disorder 

Definition 

      Burnout (หมดไฟการท างาน) เป็น ภาวะทีเ่ป็นผลจากความเครยีดและภาวะงานทีม่ากเกนิไป 
โดยแสดงอาการออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื รูส้กึหมดพลงัและอาการของความเหนื่อยลา้ เช่น   ท างาน
ชา้ลง โกรธงา่ย นอนไมห่ลบั มคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัภาวะซมึเศรา้     
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       ส่วน Mental health problems หมายถงึ  ปัญหาสุขภาพจติทีเ่ขา้ข่ายเป็นความผดิปกติ
ทางดา้นจติใจแบบต่างๆ เช่น การตดิสารเสพตดิ, วติกกงัวล, ซมึเศรา้, โรคจติ โดยความเจบ็ป่วย
เหล่านี้ลว้นส่งผลกระทบต่อบุคลากร ครอบครวั และการท างาน 

Goal 

ป้องกนัภาวะหมดไฟในการท างานทัง้ในระดบับุคคลและองคก์ร ใหก้ารช่วยเหลอืบุคคลทีม่ปัีญหา
สุขภาพจติใหก้ลบัมาท างานไดอ้ยา่งมคีุณค่า 

Why 

งานภาคบรกิารที่มภีาระงานมากและเผชญิกบัความต้องการจากทุกทศิทางจะท าให้บุคคลสะสม
ความเครยีดจนน าไปสู่ภาวะหมดไฟ ซึง่มผีลกระทบทัง้ต่อสภาวะจติใจของบุคคล เป็นภาระกบัเพื่อน
ร่วมงาน และมผีลกระทบต่อคุณภาพงานขององค์กร ส าหรบับุคคลที่มคีวามเปราะบางอยู่แล้ว จะ
น าไปสู่การเจบ็ป่วยทางจติใจ ซึง่ตอ้งการการรกัษาเพื่อใหก้ลบัมาใชช้วีติและท างานไดอ้ยา่งมคีุณค่า 

Process 

     1) การสรา้งสตใินองคก์ร (M1.1) มบีทบาทพืน้ฐานในการท าใหบุ้คลากรท างานดว้ยความสงบ 
จดัการ กบัอารมณ์และความเครยีดไดด้ ีและรูส้กึมคีุณค่าในงาน ทางเลอืกอกีแบบหนึ่งคอืการฝึก
จดัการกบัอารมณ์และความเครยีดใหเ้ป็นสมรรถนะหน่ึงของบุคลากร 
     2) การจดัสิง่แวดลอ้มในทีท่ างานใหรู้ส้กึใกลช้ดิธรรมชาต ิมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ลด
ความแออดั 
     3) การลดภาระงานทีไ่ม่จ าเป็นโดยการออกแบบงานใหม ่และการใช ้IT 
     4) ผูท้ีแ่สดงอาการของภาวะหมดไฟ ไดร้บัการดแูลช่วยเหลอืโดยผูบ้รหิารล าดบัเหนือขึน้ไป 
และหากไมไ่ดผ้ลในระยะ 2 สปัดาหจ์ะต้องส่งใหร้ะบบดูแลช่วยเหลอืต่อไป 
     5) ผูท้ีม่ปัีญหาสุขภาพจติและผูท้ีไ่มต่อบสนองต่อการช่วยเหลอืในขอ้ 4 จะตอ้งมรีะบบดแูล
ช่วยเหลอื (Employer Assistance Program: EAP) ในลกัษณะการใหค้ าปรกึษาทีเ่ขา้ถงึงา่ย เป็น
มติร และรกัษาความลบัใหผู้ข้อปรกึษา 
     6) กรณทีีพ่บว่ามคีวามผดิปกตทิางจติเวช จะตอ้งมรีะบบส่งต่อใหไ้ดร้บัการประเมนิ รกัษา ฟ้ืนฟู   
สมรรถภาพ จนสามารถกลบัมาท างานไดต้ามปกติ 

Training 
     1) ใชก้ารอบรม Program สตใินองคก์ร หรอือกีทางเลอืกหนึ่งดว้ยการฝึกอบรมทกัษะในเรือ่ง

การจดัการกบัความเครยีดของบุคลากร 
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     2) ฝึกอบรม HR ใหม้คีวามสามารถในการประเมนิภาระทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ Burn out การป้องกนัและ
การแกไ้ข 

     3) อบรมหวัหน้างานใหม้ทีกัษะในการสงัเกตและเขา้ใจเบือ้งตน้ของการ Burn out 
Monitoring 

1) ประเมนิภาวะ Burn out หรอืความเครยีดของบุคลากร 
2) ประเมนิภาระงานทีท่ าใหเ้กดิภาวะ Burn out เช่น Oldenburg Burnout Inventory (OLBI)1 

3) ประเมนิการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร  EAP 

Pitfall 
     1)  ปรบิทของภาระงานทีด่เูหมอืนแกไ้ขไมไ่ด ้สามารถท าไดด้ขีึน้ไดท้ัง้การปรบัปรงุระบบและ

การพฒันาความสามารถของบุคลากร 
     2)  ภาวะ Burn out แยกไมอ่อกกบัการจดัการทัง้องคก์ร โดยใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในงาน รูส้กึ

ไดร้บัการยอมรบัและการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 
     3)  โปรแกรม EAP ตอ้งระวงัไมใ่หรู้ส้กึเป็นการตราหน้า 

มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ สอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัการปฏบิตัติามมาตรฐาน 
โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของ
ก าลงัคน ก. ขดีความสามารถ และความเพยีงพอของก าลงัคน (1), (3) และ (4) ข. บรรยากาศ
การท างานของก าลงัคน (1) และ (2) ขอ้, 5.2 ความผกูพนัของก าลงัคน (WKF.2) ก.ความ
ผกูพนัและผลการปฏบิตังิานของก าลงัคน (1), (2) และ (3) 

Reference 

Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 
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M 2: Mediation 

“การจดัการขอ้ร้องเรียนโดยใชห้ลกัการเจรจาไกล่เกล่ีย เหตุเกิดท่ีใดยติุท่ีนัน่” 

Definition 

Mediation คอืการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง เป็นกระบวนการพจิารณาตดัสนิหาทางออก
ของขอ้ขดัแยง้เกดิโดยคู่กรณ ี หรอืคู่ขดัแยง้ช่วยกนัพจิารณาหาทางออกรว่มกนั ซึง่คนกลางไม่มี
หน้าทีห่รอืไม่มอี านาจไปตดัสนิคด ี

กระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่จะใชว้ธิกีาร หรอืกระบวนการใชก้ารเรยีนรู้รว่มกนั (Learning 
Process) โดยไมใ่ชจ้ดุยนื (Position) แต่จะใชก้ารเจรจาโดยใชค้วามตอ้งการ หรอื ความสนใจ
รว่มกนัเป็นพืน้ฐานในการเจรจา (Interest-Based Negotiation)  โดยไมมุ่่งไปทีก่ารเจรจาโดยยดึ
จดุยนื (Position-Based Negotiation) ซึง่จะท าใหย้ากต่อการเจรจา โดยกระบวนการในการเจรจา
ตอ้งมกีตกิาในการเจรจา (Ground Rules) เพื่อใหค้นกลางทีม่หีน้าทีก่ ากบักระบวนการไดต้ามนัน้ 

Goal 
เมือ่เกดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์างการแพทย ์ซึง่ส่งผลกระทบกบัผูป่้วย ญาตแิละบุคคลากรทาง
สาธารณสุข จะมกีลไกหรอืระบบ การเจรจาไกล่เกลีย่คนกลางเขา้มา ช่วยหาทางออกทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ของทุกฝ่าย ลดปัญหาการฟ้องรอ้งและขอ้พพิาททางการแพทย์ 

Why 
เมือ่เกดิกรณคีวามไมป่ลอดภยัจากการรกัษาพยาบาลเกดิขึน้ จะเกดิผลกระทบทัง้ทางร่างกาย จติใจ 
และสงัคม ของทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร เกดิปัญหาการฟ้องรอ้ง และการสญูเสยี จงึควรมแีนวทางการ
พฒันาเรือ่งคุณภาพและความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ ตัง้แต่การป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตุไปจนถงึการ
เจรจาไกล่เกลีย่คนกลางเมือ่เกดิเหตุเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความไวว้างใจนระบบบรกิาร 

Process 
 สร้างแนวทางการจดัการเรื่องร้องเรียนและบรหิารจดัการความขดัแย้งในระบบบริกา ร
สุขภาพดว้ยกระบวนการเจรจาไกล่เกลีย่คนกลาง (Mediation) เพื่อเป็นการพฒันาและส่งเสรมิ การ
สรา้งเครอืข่ายใหเ้ขม้แขง็ เสรมิสรา้งความสมานฉันทแ์ละจดัการความขดัแยง้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ได้ประสทิธผิล และเพื่อใหก้ารด าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื สามารถแก้ไขปัญหาใน
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถน าไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัเป็น
รปูธรรม โดยอาจด าเนินแนวทางสอดคลอ้งกบัการด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุข ดงันี้  
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1.  ใหอ้งคก์รด าเนินการ Set ระบบในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและการวางระบบบรหิาร
ความเสีย่งในรพ.ใหค้รอบคลุมถงึการเจรจาไกล่เกลีย่   

2.  มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการด้านการก าหนดนโยบาย และคณะท างานเพื่อขบัเคลื่อน เรื่อง
ความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข ของรพ.  

3.  ให้มีการ Set ระบบ Rapid Response Team (RRT) ในรพ.ซึ่งก าหนดบทบาทหน้าที่
ชดัเจน เพื่อด าเนินการกรณีเกดิกรณีความไม่ปลอดภยัจากการรกัษาพยาบาลเกดิขึน้  โดย
อาจเชื่อมโยงทมี ระดบัจงัหวดัและระดบัโรงพยาบาล และเชื่อมโยงเป็นเครอืขา่ย 

4.  มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่นการด าเนินการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลศูนย์
เรื่องราวร้องทุกข์ มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและเป็นข้อมูลส่วนกลาง ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

  ในทางนโยบายของกระทรวง จดัตัง้หน่วยช่วยเหลอืฉุกเฉิน ในลกัษณะเป็น ADHOC เขต
สุขภาพละ 1 ทมีโดยใหท้ าหน้าทีเ่ป็นทมีเจรจาไกล่เกลีย่ความขดัแยง้ทางการ แพทยท์ีฟ้่องเป็นคด ี
การเจรจาไกล่เกลีย่ต่อบุคคลทีย่ากต่อการเจรจา อกีทัง้เป็นทีป่รกึษาใหก้บัหน่วยงานภายในเขต
สุขภาพ เพื่อใหท้มีสามารถเจรจาไกล่เกลีย่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทนัต่อเหตุการณ์ 

Training 
การฝึกอบรมทีจ่ าเป็นในเรือ่งนี้ 
1. ทกัษะการสื่อสารและรบัฟังในบุคลากรสาธารณสุข 
2. หลกัสตูรพืน้ฐาน ของศูนยส์นัตวิธิสีาธารณสุขหลกัสตูร“การบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

ฟ้องรอ้งในระบบหลกัประกนัสุขภาพ โดยการเจรจาไกล่เกลีย่ดว้ยสนัตวิธิี”กลุ่มเป้าหมายควรมี
คุณสมบตัเิบือ้งตน้เป็นบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ทีป่ฏบิตังิานในหน่วยบรหิาร
หรอืบรกิารที ่เกีย่วขอ้งกบัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนฟ้องรอ้งของหน่วยงาน หรอืบุคคลทีห่น่วยงาน
พจิารณาส่งเขา้รบัการอบรม 

3. หลกัสตูร Advanced ของศูนยส์นัตวิธิสีาธารณสุข การพฒันาศกัยภาพนกัเจรจาไกล่เกลีย่ทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข”บุคคลทีจ่ะเขา้รบัการอบรมดงักล่าวตอ้งผ่านการอบรมหลกัสตูร 1 
ของศูนยส์นัตวิธิสีาธารณสุข หรอืหลกัสตูรของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ หรอืเป็นบุคคลที่
ทางศูนยส์นัตวิธิสีาธารณสุข พจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้ขา้รบัการอบรม 

4. หลกัสตูร Refresher Course ของศูนยส์นัตวิธิสีาธารณสุขผูบ้รหิาร แพทย ์ควรมโีอกาสเขา้รบั
การอบรม 

Monitoring 
การตดิตามประเมนิผล หรอืตวัชีว้ดัอื่น ๆ 

1. แบบประเมนิผล 2P Safety and Conflict Management ของส านกับรหิารการสาธารณสุข 
(สบรส.) 

2. จ านวนขอ้รอ้งเรยีนทางการแพทย ์(UC, ประกนัสงัคม, ขา้ราชการ ฯลฯ)  
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                - ลดลงจากปีทีผ่่านมา 
                - ขอ้รอ้งเรยีนทางการแพทยไ์ดร้บัการจดัการทนัเวลาและเหมาะสม 
     3. จ านวนคดทีางการแพทยล์ดลงจากปีทีผ่่านมา 
        - คดทีางการแพทยไ์ดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

Pitfall 
ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตัดิว้ยความไมเ่ขา้ใจทีอ่าจเกดิขึน้ 
     - การเจรจาไกล่เกลีย่ไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี
     - ไมส่ามารถฟ้ืนคนืความสมัพนัธด์งัเดมิได้ 
     - ภายหลงัการไกล่เกลีย่สิน้สุด ผูเ้สยีหายฟ้องคดต่ีอ 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ ฉบบัที ่
4 ตอนที ่II หมวดที ่1 ขอ้ 1.2 ระบบบรหิารความเสีย่ง (RSQ.2) ก. ขอ้ก าหนดทัว่ไป (1) และ (2) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  
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P: Process of Work 

P: Process of Work 

P 1 Fundamental Guideline for Prevention of Work-
Related Disorder  

P 2 Specific Guideline for Prevention of Work-Related 
Disorder  

P 2.1 Physical Hazard 
P 2.2 Chemical Hazard 
P 2.3 Radiation Hazard 
P 2.4 Biomechanical Hazard 
P 3 Fitness for Duty Health Assessment 
P 3.1 Pre-placement and Return to Work Health 

Examination 
P 3.2 Medical Surveillance Program 
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P 1: Fundamental Guideline for Prevention of Work-
Related Disorder 

Defnition 
การบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เป็นเครือ่งมอืทีท่ าใหบุ้คลากรอยูใ่นสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยั และมี
การดแูลสุขภาพทีอ่าจจะเกดิผลกระทบจากการสมัผสัสิง่คุกคามในสิง่แวดลอ้มในการ
ท างาน ซึง่ประกอบดว้ย สิง่คุกคามทางกายภาพ เช่น เสยีง แสง ความรอ้น รงัสก่ีอไอออน 
สิง่คุกคามทางเคม ีเช่น ยาเคมบี าบดั สารฟอรม์าลนี สิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ เช่น เชือ้
ไวรสัตบัอกัเสบบ ีเชือ้วณัโรค สิง่แวดลอ้มทางชวีกลศาสตร ์เช่น การยกเคลื่อนยา้ย และ
สิง่แวดลอ้มทางจติสงัคม และ การท างานล่วงเวลา ความเครยีดจากการท างาน และ
ตลอดจนสภาพการท างานทีไ่มเ่หมาะสม ซึง่ไดแ้ก่ การจดัการองคก์ร การออกแบบการ
ท างาน ชัว่โมงการท างาน และคุณลกัษณะของบุคลากร เช่น เพศหญงิ สงูอาย ุหรอื
บุคลากรใหมเ่ป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะองคก์รทีเ่น้นแสวงหาผลก าไร ซึง่ลกัษณะนี้จะมผีลต่อ
ความปลอดภยัของบุคลากรในการท างาน คุณภาพชวีติ และจะมผีลต่อคุณภาพในการ
ดแูลผูป่้วย 

 

Goal 
 มขีอ้แสดงเจตจ านงขององคก์รในการด าเนินงานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

ภายในสถานพยาบาลทีเ่ป็นรปูธรรมและมกีารตดิตามเป็นตวัชีว้ดัของสถานพยาบาล
อยา่งชดัเจน 

 มรีะบบการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งเป็นรปูธรรมเพื่อลดการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยจาก
การท างาน และมวีฒันธรรมความปลอดภยัในการท างาน 

Why 
1. เนื่องจากสถานพยาบาลมกีระบวนการท างานทีม่สี ิง่คุกคามต่อสุขภาพผูป้ฏบิตังิาน 
ดงันัน้จ าเป็นตอ้งมรีะบบการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างเป็นรปูธรรม 
2. โรงพยาบาลเป็นสถานประกอบกจิการทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัติาม 
พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 
และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้น ความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน พศ. 2549 
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Process 
1. โรงพยาบาลต้องประกาศนโยบาย ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดล้อม
ในการท างาน ภายใตก้ฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้น 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 และมาตรฐาน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั ทีเ่ป็นบรบิทของแต่ละโรงพยาบาลไดก้ าหนด เช่น มอก. 
18001 (อาชวีอนามยัและความปลอดภยั) หรอื ISO45001 

2. ก าหนดแผนงานและแผนงบประมาณ ของกิจกรรมด้านอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายทีไ่ดป้ระกาศไว ้สอดคลอ้งกบัความเสีย่งทีแ่ต่
ละโรงพยาบาลไดม้กีารประเมนิไว ้และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานโรงพยาบาลและการ
บรกิารสุขภาพ ของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ตัง้แต่การ
ประเมนิความเสีย่งจากสิง่คุกคาม การประเมนิการสมัผสัสิง่คุกคาม การจดัการความ
เสีย่งสุขภาพ การจดัท าระบบรอ้งเรยีน การจดัการเหตุการณ์ฉุกเฉิน การจดัท าเอกสาร 
การจดัท าป้ายเตอืนอนัตราย การจดัหาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั โดยความ
ปลอดภยัเฉพาะดา้นนัน้ ประกอบไปดว้ย 

      2.1  ความปลอดภยัเกี่ยวกบัสถานทีโ่ครงสรา้งอาคาร เช่น การตรวจสอบโครงสรา้ง
อาคาร โดยตอ้งจดัท าโดยผูท้ีไ่ดร้บัใบรบัรองตามมาตรฐาน และจดัท าควบคู่ไปกบัระบบ
สิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย     

2.2  ความปลอดภยัเกี่ยวกบัตน้ก าเนิดพลงังานต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบระบบ
หมอ้ตม้ไอน ้า การตรวจสอบระบบเครือ่งปัน่ไฟส ารอง 

     2.3 ความปลอดภยัเกีย่วกบัเครื่องจกัร เครือ่งมอื และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การ
ตรวจสอบเครือ่งก าเนิดรงัสก่ีอไอออน 

     2.4 ความปลอดภยัเกีย่วกบัวตัถุดบิทีใ่ช ้เช่น การจดัการสารเคมอีนัตรายใน
โรงพยาบาล โดยตอ้งจดัท าภายใต ้กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการ
จดัการดา้น ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน เกีย่วกบั
สารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2556 และ การจดัการยาอนัตรายภายใต ้NIOSH list of 
Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Settings 2016 

     2.5 ความปลอดภยัเกีย่วกบับุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพก่อนเขา้งานภายใน 30 
วนั การตรวจสุขภาพตามความเสีย่ง การตรวจสุขภาพหลงัสมัผสัสิง่คุกคามจาก
อุบตัเิหตุ (post-exposure) 
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     2.6  ความปลอดภยัเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น การประเมนิความ
เสีย่งสุขภาพ การประเมนิการสมัผสัสิง่คุกคาม การควบคุมความเสีย่งสุขภาพ การ
สื่อสารความเสีย่งสุขภาพแก่บุคลากรทีป่ฏบิตังิาน 

     2.7 การจดัสวสัดกิารและค่าชดเชยแก่บุคลากร 

     2.8 การก าหนดแผนป้องกนัเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่นการระเบดิ ไฟไหม ้สารเคมี
ร ัว่ไหล 

3. โรงพยาบาลต้องมีการจดักิจกรรมการดแูลสภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมใน
การท างานให้กบับคุลากรทุกระดบั รวมไปถงึผูร้บัเหมาใหม้สีภาพการท างานและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมทัง้ส่งเสรมิสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรไมใ่หไ้ดร้บัอนัตรายต่อชวีติ รา่งกาย จติใจ และสุขภาพอนามยั
ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของ โรงพยาบาล ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัการสนับสนุนทรพัยากรบุคคล 
(เช่นผูเ้ชีย่วชาญดา้นความปลอดภยั เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัวชิาชพี หรอืนกัวชิาการ
สาธารณสุข) สนบัสนุนงบประมาณ รวมถงึอุปกรณ์ความปลอดภยัต่างๆ จากฝ่าย
บรหิาร 

4. ให้มีผูร้บัผิดชอบด้านความปลอดภยัในการท างานและอาชีวอนามยั ในระดบั
ต่างๆ ดงันี้ 

      4.1  เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบับรหิาร 

      4.2  เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน 

      4.3  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(คปอ.) ทีม่อีงคป์ระกอบและวธิกีารไดม้าตามเกณฑก์ าหนดทีร่ะบุไวใ้นกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้น ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พศ. 2549) ทัง้นี้คณะกรรมการฯ ตอ้งมอีงคป์ระกอบทัง้
ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ในจ านวนทีไ่ดม้าตรฐาน เช่น หากจ านวนบุคลากร
ตัง้แต่ 500 คนขึน้ไป จะตอ้งมจี านวน คปอ. อยา่งน้อย 11 คน ซึง่ประกอบดว้ย ระดบั
บรหิาร 5 คน ระดบัปฏบิตักิาร 5 คน และเลขานุการ 1 คน ทัง้นี้ เลขานุการควรเป็น
เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัวชิาชพี อย่างไรกต็าม มขีอ้ยกเวน้ส าหรบัหน่วยงาน
ราชการว่า ในต าแหน่งเลขานุการอาจมบีุคลากรดา้นสาธารณสุขทีม่คีุณวุฒเิทยีบเท่า 
แทนเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัวชิาชพี โดยมกีารประชุมสม ่าเสมอ และเสนอผลการ
ประชุมและแนวทางฏบิตัใินคณะกรรมการระดบับรหิารต่อไป 
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5. โรงพยาบาลอาจจดัใหม้ตีวัแทนบคุลากรด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ในระดบัหน่วยงาน เช่น เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานในระดบัหน่วยงาน 
และมเีครอืข่ายระหว่างหน่วยงาน 

6. โรงพยาบาลควรมโีครงสร้างการบริหารและจดัการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่กว่า 500 คน (อา้งองิจากกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการ
จดัการดา้น ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549) ซึง่
อาจมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการจดัการ ความปลอดภยัในการท างาน อาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมกีารแต่งตัง้หวัหน้าส านกังานฯ และมบีุคลากร
ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีจ่ าเป็น ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดบั
วชิาชพี หรอืนกัวชิาการสาธารณสุขทีม่คีวามสามารถเทยีบเท่า พยาบาลอาชวีอนามยั 
แพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และนกัสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรม เป็นตน้ 

7. มีตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการบริหารและจดัการ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และมกีารตดิตามตวัชีว้ดัอยา่งสม ่าเสมอรวมถงึมี
การศกึษาแนวโน้มและการแกใ้ข 

8. มรีะบบการตรวจสอบ (audit) การบรหิารและการจดัการความปลอดภยัและอาชวีอ
นามยั และการประเมนิผล (evaluate) ผลลพัธจ์ากการบรหิารและการจดัการ  

9. สรา้งระบบการมสี่วนรว่มทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร 

10. มกีารประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน (คปอ.) สม ่าเสมอ 

Training 
1. อบรมความรูท้างดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานระดบัพืน้ฐาน แก่
ผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคน 
2. เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัต่างๆ ตอ้งไดร้บัการอบรมและผ่าน
หลกัสตูร เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานจ านวน 12 ชัว่โมง โดยหลกัสตูรตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  (หรอื
เทยีบเท่า) ทัง้นี้  บุคลากรในโรงพยาบาลทีต่อ้งไดร้บัการอบรมฯ ไดแ้ก่ 
        2.1 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบับรหิาร 
        2.2 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างาน 
          2.3 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) 
        2.4 หวัหน้าส านกังานความปลอดภยั (อาชวีอนามยั)   
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Monitoring 
1) การลดลงของการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยทีเ่กีย่วเนื่องจากการท างานของบุคลากรลดลง  
2) การลดลงของจ านวนการลางานจากการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยทีเ่กีย่วเนื่องจากการ
ท างาน  
3) การลดความสญูเสยีทีเ่กดิจากภาวะฉุกเฉินในทีท่ างาน  
4) บุคลากรมคีุณภาพชวีติการท างานทีด่ ี 
5) การลดลงของอุบตัเิหตุหรอืเหตุการณ์ใกลเ้กดิ ไดแ้ก่ trip, slip and fall และ needle 
stick injury เป็นตน้ (ตวัชีว้ดัทีร่ะบุในคู่มอื THIP หมวด SH: ประเภท SH 03 Human 
Resource and Occupational Health; SH0301, SH0302, SH0303) 

Pitfall 
1. โรงพยาบาลมกัมคีณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน (คปอ.)  เป็นคณะกรรมการชุดเดยีวกบัคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มในการดแูล
ผูป่้วย (ENV) ซึง่อาจไมถู่กตอ้งตามมาตรฐาน การบรหิารและการจดัการ ความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2. โรงพยาบาลมกัใหก้ลุ่มงานอาชวีเวชกรรม ซึง่เป็นหน่วยบรกิารสุขภาพ เป็นหน่วยงาน
ความปลอดภยัในการท างานดว้ย ซึง่ภารกจิหลกัของกลุ่มงานอาชวีเวชกรรมเป็นภารกจิที่
ใหบ้รกิารสุขภาพในการบรกิารอาชวีอนามยั ไมไ่ดเ้ป็นหน่วยงานหลกัการจดัการความ
ปลอดภยัในการท างาน ดงันัน้อาจท าใหข้าดผูร้บัผดิชอบหลกัในการด าเนินงานตาม
แผนงาน ตลอดจนการประมาณการงบประมาณทีม่าสนับสนุนกจิกรรมความปลอดภยัและ
อาชวีอนามยั 
3. อนึ่งหน่วยงานไมส่ามารถปฏบิตัติามบรบิทไดเ้ช่นหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงาน
ขนาดเลก็เช่น รพสต หรอื รพช อาจจะอนุโลมใหห้น่วยงานอาชวีเวชกรรมอาจเป็น
หน่วยงานการจดัการ แต่ควรเป็นหน้าทีข่องฝ่ายบรหิารของ ตดิตามตวัชีว้ดัตามทีก่ าหนด 
4. การบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เป็นระบบงานและกระบวนการของหมวดทรพัยากรบคุคลเป็นหลกั ไมใ่ช่
ระบบงานสิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป่้วย (ENV)  
5. คณะกรรมการฯ ตอ้งมอีงคป์ระกอบทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร มใิช่เพยีง
ระดบับรหิารเท่านัน้ 

มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 
ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. สุขภาพและ
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ความปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่3 ขอ้ 3.1 สิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) ขอ้ 3.2 เครือ่งมอืและระบบสาธารณูปโภค 
(ENV.2) ขอ้ 3.3 สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพและการพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
(ENV.3), หมวดที ่4 ขอ้ 4.1 ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (IC.1) ก. ระบบการ
ป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (4) และ (5), ขอ้ 4.2 การปฏบิตัเิพื่อการป้องกนัการตดิเชือ้ 
(IC.2) ข. การป้องกนัการตดิเชือ้กลุ่มเฉพาะ (3) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

 
 

P 2: Specific Guideline for Prevention of Work-Related 
Disorder 

P 2.1: Physical Hazard (ส่ิงคุกคามทางกายภาพ) 

Definition 

สิง่คุกคามทางกายภาพในสถานทีท่ างาน ไดแ้ก่ เสยีงดงั แสงสว่าง ความรอ้น 

Goal 

ควบคุมสิง่คุกคามดา้นกายภาพใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งต ่า ถงึปานกลาง และใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานหรอืตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเกีย่วกบัความรอ้น แสงสว่าง เสยีง พ.ศ. 2549 และ 2559 

Why 
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เมือ่บุคคลไดส้มัผสัสิง่แวดลอ้มในการท างาน ไดแ้ก่ เสยีงดงั (noise) แสงสว่าง 
(light) ความรอ้น (heat) อาจมผีลกระทบต่อสุขภาพ ทัง้แบบเฉียบพลนั หรอืแบบเรือ้รงั
ได ้สถานทที างานทีอ่าจพบสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
 ความรอ้น (heat) ไดแ้ก่ หอ้งตดิตัง้หมอ้ไอน ้า งานโภชนาการ แผนกซกั-รดี เป็นตน้ ท า

ใหบุ้คลากรอาจอาการของการสญูเสยีน ้าหรอืเกลอืแร ่หรอือาจเกดิผื่นความรอ้นได้ 
 เสยีงดงั (noise) ไดแ้ก่ แผนกแผนกช่าง ศูนยเ์ครือ่งมอืแพทย ์หอ้งผ่าตดั หอ้งเฝือก แผนก

ซกั-รดี หน่วยจา่ยกลาง ทนัตกรรม กายอุปกรณ์ อาจท าใหเ้กดิการสยูเสยีการไดย้นิ 
 แสงสว่าง (light) ไดแ้ก่ สถานทีท่ างานทุกแห่ง ซึง่อาจเกดิจากการจดัระบบแสงสว่าง

ไม่เหมาะสมกบัสถานที ่การจดัผงัการท างานไม่เหมาะสมกบัแหล่งหรอืทศิทางของ
แสงสว่าง ขาดการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาแหล่งก าเนิดแสงสว่างที่ให้แก่บรเิวณ
ท างาน การทาสขีองผนงั เพดานทีม่ผีลต่อการสะทอ้นแสงสว่างต ่า 

Process 
1. ให้ตวัแทนบคุลากร เช่น เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ระดบัหน่วยงาน 
รว่มกบั หน่วยงานดา้นการบรหิารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ประเมิน
ความเส่ียงต่อ ความรอ้น แสงสว่าง เสยีง ตามมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน
กบัความรอ้น แสงสว่าง เสยีง หรอืตามกฎกระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรฐานในการ
บรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเกีย่วกบัความรอ้น แสงสว่าง เสยีง พ.ศ. 2549 และ 2559 

2. ด าเนินการปรบัปรงุ แก้ไข จดุหรอืสถานทีท่ีม่ผีลการประเมนิการสมัผสัสิง่คุกคาม
ต่อสุขภาพ เสยีงทีม่คี่าเกนิขดีจ ากดัความปลอดภยัในการท างานทีส่มาคมวชิาชพีดา้น
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานหรอืตามกฎหมาย หรอืหากเป็นกรณีแสง
สว่างและความรอ้นใหด้ าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานตาม
กฎกระทรวงฯ ทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ในขอ้ 1. 

3. ปรบัปรงุ ควบคมุ ลดความเส่ียง จากการสมัผสัเสยีงดงั แสงสว่าง และความรอ้น 
โดยการควบคุมทีแ่หล่ง (resource) ทางผ่าน (pathway) หรอืทีบุ่คคล (person) 

4. สวมใส่อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลท่ีได้มาตรฐานและเลอืกใช้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ตามประเภทงานหรอืสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อสิง่คุกคาม
ดา้นกายภาพ และมกีารตดิตามการใชอุ้ปกรณ์นัน้ๆ 

5. ประเมินความเข้มของเสียง แสงสว่าง และระดบัความร้อน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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6. บคุลากรควรได้รบัการเฝ้าระวงัสขุภาพ เช่น การตรวจการไดย้นิ การตรวจสายตา
ทางอาชวีเวชศาสตร ์หากพบว่าบุคลากรมกีารสมัผสัสิง่คุกคามทางกายภาพในเกณฑท์ี่
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการเฝ้าระวงัสุขภาพ (การเฝ้าระวงัทางเวชกรรม) 

7. จดัท าโครงการอนุรกัษ์การได้ยิน ส าหรบับุคลากรทีต่้องท างานสมัผสัเสยีงดงัตาม
ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัท าโครงการ
อนุรกัษ์การไดย้นิในสถานประกอบกจิการ พ.ศ. 2553 
 

Training 
1. อบรมความรูท้างดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานระดบัพืน้ฐาน แก่

ผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคน 
2. อบรมความรูท้างดา้นอาชวีอนามยัเฉพาะเรือ่ง ส าหรบับุคลากรทีท่ างานในทีม่คีวามเสีย่ง

ต่อสิง่คุกคามดา้นกายภาพเฉพาะเรือ่ง 
3. อบรมการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลใหส้ามารถเลอืกใชไ้ดถู้กตอ้งและ

มกีารสวม PPE อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

Monitoring 
1. ประเมนิการสมัผสัสิง่คุกคามทางดา้นความรอ้น แสงสว่าง เสยีง ตามทีก่ฎหมายฯ

ก าหนด ซึง่ตอ้งด าเนินการทุกปี และอาจประเมนิความเสีย่งจากการท างานและ
จดัล าดบัความเสีย่ง 

2. ถา้มกีารเปลีย่นกระบวนการท างานตอ้งประเมนิการสมัผสัและการประเมนิความเสีย่งใหม่ 
3. หวัหน้าหน่วยงานไดร้บัการอบรม เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้า

งาน และเป็นผูก้ ากบัตดิตาม และประเมนิการสมัผสัและความเสีย่งต่อสิง่คุกคามนัน้ๆ 
เพื่อจดัการแกไ้ข ปรบัปรงุลดความเสีย่งดว้ยตนเองหรอืประสานไปยงัหน่วยงานทไีด้
รบมอบหมายใหบ้รหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน  
(ดแูนวทางการบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานเพิม่เตมิ) 

Pitfall 
ดา้นบุคคล 

1. บุคลากรขาดความตระหนกั ขาดความรูเ้รือ่งสิง่คุกคามต่อสุขภาพในที่
ท างาน 

2. ประเมนิความเสีย่งต่อสิง่คุกคามดา้นความรอ้น แสงสว่าง เสยีง  มกีารใช้
เครือ่งมอืตรวจวดัจ าเพาะ ซึง่ต้องใชผู้ป้ระเมนิทีม่คีวามรู ้ความช านาญและ
มปีระสบการณ์ในการตรวจวดั 
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ดา้นระบบ 
1. การตรวจวดัสิง่คุกคาม แสง เสยีง ความรอ้น ตอ้งด าเนินการโดยผูท้ีม่ ี

ใบรบัรองทีส่ามารถตรวจประเมนิไดต้ามมาตรฐานและตามหลกัวชิาการผู้
และรบัรองผลการตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการท างานดา้นความรอ้น แสง 
เสยีง ตอ้งไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นผูร้บัรองรายงานตามกฎหมาย 

2. ขาดหน่วยงานและผูร้บัผดิชอบในการบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัส าหรบับุคลากรในสถานพยาบาล (ดกูฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้น ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พศ. 2549) 

ดา้นเทคนิค 
1. เครือ่งมอืดา้นสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมเพื่อใชใ้นการประเมนิการสมัผสัสิง่

คุกคามทางกายภาพ เช่น เครือ่งวดัความเขม้ของแสง เครือ่งมอืวดัระดบั
เสยีงสะสม (noise dosimeter) หรอืเครือ่งมอืวดัความรอ้น (wet bulb 
globe temperature)  ไมไ่ดร้บัการสอบเทยีบความเทีย่งตรง 

2. บรษิทัทีร่บัเหมามาประเมนิการสมัผสั ไดอ้อกแบบการตรวดวดัการสมัผสั
สิง่คุกคามทางกายภาพไมถู่กตอ้งตามหลกัวชิาการหรอืมาตรฐานการ
ตรวจวดัฯ 

มาตรฐาน HA 
การปฎิบตัิตามแนวทางข้างต้น คอืการปฏบิตัิตามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. 
สุขภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่3 ขอ้ 
3.1 สิง่แวดลอ้มทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 
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P 2.2: Chemical Hazard )ส่ิงคุกคามด้านสารเคมี) 

Definition 

           สิง่คุกคามทางเคมใีนสถานทีท่ างาน ไดแ้ก่ สารเคมทีีจ่ดัอยูใ่นเกณฑข์อง สารเคมแีละวตัถุ
อนัตราย  
         สารเคมอีนัตราย วตัถุอนัตราย สารอนัตราย หมายถงึ ธาตุ หรอืสาร ประกอบ ทีม่ ี
คุณสมบตัเิป็นพษิหรอืเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์สตัว ์พชื และท าใหท้รพัยส์นิและสิง่แวดลอ้มเสื่อม
โทรม สามารถจ าแนกได ้9 ประเภท ดงันี้  1) วตัถุระเบดิ 2) ก๊าซ 3) ของเหลวไวไฟ  4) ของแขง็
ไวไฟ  5) วตัถุออกซไิดสแ์ละออรแ์กนิกเปอรอ์อกไซค ์ 6) วตัถุมพีษิและวตัถุตดิเชือ้  7) วตัถุ
กมัมนัตรงัส ี 8) วตัถุกดักรอ่น  9) วตัถุอื่นๆ ทีเ่ป็นอนัตราย ทัง้นีในโรงพยาบาลยงัตอ้งค านึงถงึยา
อนัตราย (hazardous drugs) ดว้ย ซึง่ยาอนัตรายนัน้ใหใ้ชเ้กณฑ ์ตามเกณฑข์อง NIOSH 2016 
(National Institute of Occupational Safety and Health 2016) 

Goal 

มรีะบบการบรหิารจดัการสารเคมแีละยาอนัตราย ท าใหส้ามารถควบคุมสิง่คุกคามดา้นเคมี
ใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งต ่า หรอืสารเคมอีนัตรายตอ้งไดร้บัการควบคุมโดยลดโอกาสการสมัผสั 

Why 

เนื่องจากสถานพยาบาลมสีารเคมทีีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์ใชใ้นการชะลา้ง 
ใชท้ าการฆ่าเชือ้ ใชใ้นการรกัษาสภาพเนื้อเยือ่ นอกจากนัน้ยงัมยีาอนัตรายทีใ่ชใ้นการรกัษาเช่น
ยาตา้นมะเรง็ ฮอรโ์มนต่างๆ ดงันัน้การควบคุมใหบุ้คลากรมโีอกาสสมัผสัสารเคมจีากสิง่แวดลอ้ม
ในการท างานในระดบัทีต่ ่า จะท าใหล้ดความเสีย่งต่อผลกระทบต่อสุขภาพ ทัง้แบบเฉียบพลนั หรอื
แบบเรือ้รงักไ็ด ้

Process 

1. การพจิารณาการน ามาใชก้ฏกระทรวง 
1.1 เรือ่งก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชี

วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย พ.ศ. 2556 
1.2 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ก าหนดสารเคมอีนัตรายทีใ่หน้ายจา้งจดัใหม้กีาร

ตรวจสุขภาพของลกูจา้ง พ.ศ. 2552 
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1.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบั 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม แนวปฏบิตักิารตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่งดา้นสารเคมแีละ
กายภาพจากการประกอบอาชพีในสถานประกอบกจิการ 

2. การพจิารณามาตรฐานความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิาร ISO15190 
3. ใหม้กีารบรหิาร จดัการตามมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย พ .ศ .
2556 

4. ตอ้งมขีัน้ตอนการปฏบิตังิาน (work instruction) ทีร่ะบุขัน้ตอนการท างานกบัสารเคมอียา่ง
ปลอดภยัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

5. มกีารประเมนิการสมัผสักบัสารเคมขีองบุคลากรในแต่ละงานและแต่ละสารเคมตีาม
ขอ้แนะน าขององคก์รวชิาการ ACGIH หรอืตามมาตรฐาน OSHA (US) หรอืตามประกาศ
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเรือ่งขดีจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตราย 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 3 สงิหาคม 2460 

6. มกีารประเมนิความเสีย่งต่อสุขภาพโดยวธิกีารประเมนิความเสีย่งประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบบั 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม แนว
ปฏบิตักิารตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่งดา้นสารเคมแีละกายภาพจากการประกอบอาชพี
ในสถานประกอบกจิการ หรอืงธิกีารประเมนิความเสีย่งอื่นตามความเหมาะสม 

7. บุคลากรควรไดร้บัการเฝ้าระวงัสุขภาพ เช่น การเฝ้าระวงัการสมัผสั และการเฝ้าระวงั
ผลกระทบต่อสุขภาพตามหลกัวชิาการ อาจเป็นค าแนะน าจากสมาคมโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม จากส านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม หรอื 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบั 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม แนวปฏบิตักิารตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่งดา้นสารเคมแีละ
กายภาพจากการประกอบอาชพีในสถานประกอบกจิการ 

8. จดัหาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัในการท างานใหถู้กตอ้ง เหมาะสมและตดิตามการ
สวมใส่อุปกรณ์ดงักล่าว หากจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ (respirator) ที่
แนบชดิหน้าหรอืเป็นกลุ่มทีม่ตีวักรอง บุคลากรผูน้ัน้ตอ้งเชา้โปรแกรม respiratory 
protection program 1. ซึง่ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การตอบแบบสอบถาม 
เรือ่งประวตัสิุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ้งสวม respirator 2) การใหค้วามเหน็โดยแพทย์
หรอืบุคลากรสุขภาพทีไ่ดร้บมอบหมาย (medical clearance) การไดร้บัการตรวจสุขภาพ
หรอืตรวจทางสรรีะ เพิม่เตมิ และ 3) การทดสอบทีเ่รยีกว่า fitting test ประเมนิผลการ
จดัการสารเคมอีนัตรายและยาอนัตราย และการควบคุมการสมัผสัสารเคมอีนัตราย 
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Training 

1. อบรมความรูท้างดา้นอาชวีอนามยัระดบัพืน้ฐาน แก่ผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคน 
2. อบรมแก่บุคลากรใหมทุ่กคน และบุคลากรทุกคนทีต่อ้งปฏบิตังิานกบัสารเคม ีใหห้วัขอ้

ทีม่กีารก าหนดตามมาตรฐานการท างานกบัสารเคม ี
3. อบรมความรูท้างดา้นอาชวีอนามยัเฉพาะเรือ่ง ส าหรบับุคลากรทีท่ างานในทีม่คีวาม

เสีย่งต่อสารเคมอีนัตราย 
4. อบรมการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล โดยเฉพาะการอบรมการใช ้

respirator อยา่งถูกตอ้ง 

Monitoring 
1. ตรวจสอบ work instruction ใหม้เีป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกีารทบทวนเรือ่งความ

ปลอดภยัในการท างานโดยเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน 
2. ตรวจสอบป้ายเตอืนอนัตรายใหม้คีวามชดัเจน ไม่ช ารดุ และบุคลากรตอ้งปฏบิตัติาม

ป้ายเตอืนอนัตราย 
3. ตรวจสอบจ านวน ชนิด และวธิกีารใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เป็น

ประจ าทุกเดอืน 
4. ตรวจสอบระบบระบายอากาศเฉพาะทีก่่อนเริม่ใชง้านทุกครัง้ และทดสอบทัง้ระบบ

ตามก าหนด 
5. จดัใหม้ ีsafety talk เรือ่งความปลอดภยัในการท างานทุกสปัดาห์ 

Pitfall 
1. การประเมนิความระดบัการสมัผสัสารเคมมีขีอ้จ ากดัดา้นการเกบ็ตวัอยา่ง การวเิคราะห ์
ความเขม้ขน้สารเคมใีนบรรยากาศ ตลอดจนบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการวเิคราะห์
และแปลผล ดงันัน้ควรพจิารณา protocol ในการตรวจวดัอยา่งละเอยีด 
2. การจดัระดบัความเสีย่งจากการสมัผสัสารเคม ีพงึระวงัหากมกีารจดักลุ่มผดิจากกลุ่มที่
มรีะดบัปานกลางไปอยูก่ลุ่มระดบัต ่า เพราะ อาจจะท าให ้บุคลากรไมไ่ดร้บัการเฝ้าระวงั
สุขภาพทีจ่ าเป็น 
3. การสมัผสัสารเคมไีมจ่ าเป็นเสมอไปทีม่คีวามสมัพนัธก์บั dose ทีต่รวจวดัไดใ้นระดบั
บรรยากาศ เพราะความเป็นพษิอาจไมไ่ดข้ึน้อยู่กบั dose เสมอไป 
4. โปรแกรม respiratory protection program ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนส าคญั และ fittest 
ควรท าหลงัจากแพทยไ์ดใ้หค้วามเหน็ใน medical clearance form 
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มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. 
สุขภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่3 ขอ้ 
3.1 สิง่แวดลอ้มทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) ข.วสัดุและของเสยีอนัตราย 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

 
 

P 2.3: Radiation Hazards (ส่ิงคุกคามรังสีชนิดก่อไอออน) 

Definition 

รงัสทีางการแพทยช์นิดก่อไอออนหมายถงึ กมัมนัตภาพรงัส ีซึง่หมายถงึรงัสทีีธ่าตุ
กมัมนัตรงัสปีลดปล่อยออกมา เนื่องจากการเปลีย่นแปลงภายในนิวเคลยีร์
กมัมนัตภาพรงัส ี ม ี3  ชนิด คอื 

1.  รงัสแีอลฟา ( )  ถา้เป็นอนุภาคจะเรยีก อนุภาคแอลฟา เป็นอนุภาคทีม่ปีระจบุวก
เป็น  2  เท่าของอเิลก็ตรอน  แต่มมีวลเป็น  4  เท่าของอะตอมไฮโดรเจน  สามารถ
เบีย่งเบนทัง้ในสนามแมเ่หลก็และสนามไฟฟ้า เมือ่เคลื่อนทีผ่่านอากาศจะท าใหอ้ากาศ
แตกตวัเป็นไอออน จงึสญูเสยีพลงังานท าใหอ้ านาจการทะลุทะลวงผ่านต ่า ผูต้ ัง้ชื่อรงัสี
แอลฟา คอื รทัเธอรฟ์อรด์ 

2.  รงัสเีบตา  ( )  ถา้เป็นอนุภาค เรยีก อเิลก็ตรอน  เป็นอนุภาคทีม่ปีระจลุบ ไมม่มีวล  
สามารถเบี่ยงเบนได้ทัง้ในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า มอี านาจทะลุทะลวงปานกลาง  
ผูต้ ัง้ชื่อรงัสเีบตา  คอื รทัเธอรฟ์อรด์ 
 3.  รงัสีแกมมา ( γ )  เป็นโฟตอนหรอืควอนตัมของแสง ไม่มมีวล ไม่มปีระจุ  จงึไม่
สามารถเบี่ยงเบนได้ทัง้ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า  แต่เป็นรงัสีที่มอี านาจทะลุ
ทะลวงมากทีสุ่ด  ผูต้ ัง้ชื่อรงัสแีกมมา คอื   วลิาด 
 
4.รงัสเีอกซ ์(X-ray หรอื Röntgen ray) เป็นรงัสแีมเ่หลก็ไฟฟ้า ทีม่คีวามยาวคลื่นในช่วง 
10 ถงึ 0.01 นาโนเมตร ตรงกบัความถีใ่นช่วง 30 ถงึ 30,000 เพตะเฮริตซ ์(1015 เฮริตซ)์ 



Personnel Safety Goals: SIMPLE    

 44 

เอกสารฉบบัรับฟังความคิดเห็น กรุณาอยา่ใช้อ้างอิงหรือเผยแพร่ 
   

ในเบือ้งตน้มกีารใชร้งัสเีอกซส์ าหรบัถ่ายภาพเพื่อการวนิิจฉยัโรค รงัสเีอกซเ์ป็นการแผ่รงัสี
แบบแตกตวัเป็นไอออน และมอีนัตรายต่อมนุษย ์รงัสเีอกซค์น้พบโดยวลิเฮลม์ คอนราด 
เรนิตเ์กน เมือ่ ค.ศ. 1895 

Goal 
ควบคุมสิง่คุกคามดา้นรงัสไีอออนแตกตวัใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งต ่า โดยใชห้ลกัการ ให้
การด าเนินการใดๆ ในทางปฏบิตัทิีท่ าใหง้าน ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์โดยไดร้บัรงัสชีนิด
ก่อไอออนน้อยทีสุ่ด เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้(as low as reasonably achievable, ALARA) 

Why 
 หน่วยบรกิาร มกีารใชร้งัสชีนิดก่อไอออนในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั เช่น รงัสเีอกซ ์และ 

รงัสแีกมมา ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร ดงันี้ 
      1. แบบเฉียบพลนั ซึง่อาจเกดิจากการรัว่ไหลออกจากตวักัน้ หรอืจากผูป่้วยทีม่กีารฝังแร่
ทัง้นี้อาจท าใหม้อีาการ ผวิหนงับวมแดง คลื่นไส ้อาเจยีน ทอ้งเดนิ อ่อนเพลยี หมดสต ิต่อมาจะ
มเีป็นไข ้วงิเวยีน และแผลผวิหนงัมเีลอืดออก การเกดิแผลพุพองทัง้ภายนอกและภายในรา่งกาย 
ทอ้งเดนิ อุจจาระมเีลอืดปน อาจตายได ้

      2. แบบเรือ้รงั ซึง่เกดิจากการรบัรงัสชีนิดก่อไอออน (ท าใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องยนีการ
เปลีย่นแปลงของโครโมโซม การแบ่งตวัของเซลลล์่าชา้และเซลลถ์ูกท าลาย นอกจากนี้ยงัเกดิผงั
พดืทีป่อด มผีลต่อไต ตาเป็นตอ้กระจก โรคโลหติจางชนิด Aplastic ท าใหเ้ป็นหมนั โรคผวิหนงั 
และอายสุัน้) 

 บุคลากรขาดความตระหนักหรอืความรูห้รอืไม่ค านึงถงึอนัตรายที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ
จากรงัสชีนิดก่อไอออน 

Process 
แนวทางการป้องกนัผลกระทบแก่บุคลากร 

1. การพจิารณา/การน ามาใชแ้นวปฏบิตั ิความปลอดภยัทางรงัสใีนงานทางการแพทย ์ของ 
ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

2. ใหม้กีารบรหิาร จดัการตามมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกีย่วกบัรงัสก่ีอไอออน พ.ศ. 2557 

3. จดัใหม้ ีradiation safety officer (RSO) ซึง่ควรจะเป็นนักฟิสกิสร์งัส ี
4. แนวปฏบิตัทิีท่ าใหผู้ป้ฏบิตังิานกบัรงัสไีดร้บัรงัสน้ีอยทีสุ่ด 
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4.1 ตรวจวดัรงัสขีองสถานทีป่ฏบิตักิาร โดยตรวจวดัระดบัรงัสอียา่งน้อย3 เดอืนต่อครัง้ 
เช่นบรเิวณตน้ก าเนิดรงัส ีและตรงทีป่ฏบิตังิาน นอกจากนัน้ตรวจสอบการรัว่ การ
เปรอะเป้ือน และการฟุ้งกระจายของวสัดุกมัมนัตรงัสอีย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 

4.2 จดัแบ่งพืน้ทีร่งัสเีป็นพืน้ทีค่วบคุมไดแ้ก่พืน้ทีจ่ดัเกบ็วสัดุกมัมนัตรงัส ีซึง่มโีอกาสไดร้บั
รงัสสีงูกว่า 1 ใน 3 ของปรมิาณทีก่ฎกระทรวงก าหนด (20 msv/year) หรอืเป็นพืน้ที่
ตรวจตราไดแ้ก่พืน้ทีท่มีโีอกาสไดร้บัรงัสตี ่ากว่า 1ใน 3 ของปรมิาณทีก่ฎกระทรวง
ก าหนด 

4.3 ตอ้งจดัท ากฎระเบยีบ วธิกีารปฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศใหท้ราบโดย
ทัว่กนั 

4.4 ตอ้งจดัหาอุปกรณ์เพื่อระงบัหรอืป้องกนัอนัตรายจากรงัสทีีเ่หมาะสมใหก้บั
ผูป้ฏบิตังิาน ซึง่ตอ้งเป็นไปตามาตรฐาน 

4.5 ตอ้งจดัใหม้กีารประเมนิปรมิาณรงัสทีีผู่ป้ฏบิตังิานไดร้บัดว้ยวธิทีเ่หมาะสม อาจท าโดย
ตดิอุปกรณ์บนัทกึปรมิาณรงัสปีระจ าตวับุคคล หากไม่มอุีปกรณ์ สามารถประเมนิการ
รบัรงัสขีองผูป้ฏบิตังิานโดยการค านวณและควรประเมนิอยา่งน้อยทุก 3 เดอืน 

4.6 ตอ้งจดัใหม้กีารเกบ็บนัทกึผลการประเมนิการรบัรงัสขีองบุคลากรทุกคน และมกีาร
แจง้ผลแก่ผูป้ฏบิตังิานและผูเ้กีย่วขอ้งใหท้ราบ และตอ้งเกบ็ผลการประเมนิจน
บุคลากรอาย ุ75 ปี หรอือยา่งน้อย 30 ปี 

4.7 จดัใหม้กีารตรวจสุขภาพแรกเขา้ก่อนเริม่ปฏบิตังิาน และเป็นประจ าทุกปี หรอืกรณีมี
การสมัผสัรงัสแีบบอุบตัเิหตุ 

Training 
1. จดัใหม้กีารอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานกบัรงัสทีางการแพทย ์ 

กบัแก่บุคลากรใหมทุ่กคน และบุคลากรทุกคนทีต่อ้งปฏบิตังิานกบัรงัสทีางการแพทย ์
2. จดัอบรมแผนรองรบัภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิจากรงัสปีนเป้ือนและรัว่ไหล 

Monitoring 
1. ตอ้งมกีารทบทวนมาตรฐานการท างานกบัรงัสทีางการแพทยเ์ป็นประจ าอย่างน้อยทุก 

1 เดอืน 
2. ตรวจวดัรงัสขีองสถานทีป่ฏบิตักิาร โดยตรวจวดัระดบัรงัสอียา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3. ประเมนิปรมิาณรงัสทีีผู่ป้ฏบิตังิาน อยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
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Pitfall 
1. นอกจากการตรวจวดัรงัสทีีไ่ดร้บัเขา้สู่เนื้อเยือ่ของร่างกายแลว้ ในสถานทีท่ างานตอ้งไดร้บั

การประเมนิ คุณภาพและประสทิธภิาพของอุปกรณ์ทีใ่ชปิ้ดกัน้การแผ่รงัส ีตลอดจน
ประสทิธภิาพของระบบระบายอากาศเฉพาะทีด่ว้ยตามมาตรฐาน 

2. ค่าปรมิาณรงัสผีูป้ฏบิตังิานไดร้บั ทีม่กีารวเิคราะหจ์ากอุปกรณ์ทีต่ดิตวัจะมกีารรายงาน
กลบัมายงัเจา้ตวัชา้ 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 
ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. สุขภาพและ
ความปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่7 ขอ้ 7.1 บรกิารรงัสี
วทิยา/ภาพทางการแพทย ์ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ (4) ค.การบรหิาร
คุณภาพและความปลอดภยั (2) และ (3) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

 

P 2.4: Biomechanical Hazard (ส่ิงคุกคามจากชีวกลศาสตร์) 

Definition 

ชวีกลศาสตรไ์ดแ้ก่ ท่าทางในการท างาน การยกเคลื่อนยา้ยสิง่ของ ท าใหเ้กดิการบาดเจบ็
ของโครงร่างกระดกูและกลา้มเนื้อ 

Goal 

ควบคุมสิง่คุกคามดา้นชวีกลศาสตรใ์หอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งต ่า ถงึปานกลาง และลดอตัรา
การบาดเจบ็และเจบ็ป่วย ตลอดจนการลาป่วยจากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป่วยของโครงร่าง
กระดกูและกลา้มเนื้อ 
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Why 

บุคลากรในสถานพยาบาลมกีระบวนการท างาน ทีม่ที่าทางในการท างานทีฝื่นธรรมชาติ
และมกีารยกเคลื่อนยา้ยสิง่ของบ่อยครัง้และมกัจะไมถู่กแบบแผน ทัง้นี้เนื่องจากต้อง
ท างานหลายกจิกรรมในเวลาเดยีวกนั และตอ้งมสีิง่ของใหเ้คลื่อนยา้ย ท าใหเ้กดิการ
บาดเจบ็ของโครงรา่งกระดกูและกลา้มเนื้อทัง้แบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงั 

Process 

แนวทางการป้องกนัผลกระทบแก่บุคลากร 

1. มนีโยบายดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานของสถานพยาบาล 

2. มกีารประเมนิการยศาสตรข์องบุคลากรทีต่อ้งท างานการยกเคลื่อนยา้ยสิง่ของ และมี
ท่าทางในการท างานหลากหลายดว้ย ergonomic tools เช่น RULA ROSA เป็นตน้ 

3. บุคลากรควรไดร้บัการเฝ้าระวงัสุขภาพดา้นโครงรา่งของกระดกูและกลา้มเนื้อ โดยการ
ส ารวจผลกระทบดว้ยแบบประเมนิอาการทางโครงร่างกระดกูและกลา้มเนื้อดว้ย Nordics 
questionnaire  

4. จดักจิกรรมยดื เหยยีดใหบุ้คลากร และมรีะบบเตอืนหากบุคลากรนัง่ปฏบิตังิานในท่า
เดมินานๆ หรอืท างานซ ้าซ ้า (repetition)  

5. การใชเ้ครือ่งทุ่นแรงเป็นการออกแบบสถานีงานทีเ่หมาะสมแก่บุคลากรใน
สถานพยาบาล 

Training 

1. จดัใหม้กีารอบรมแก่บุคลากรใหมทุ่กคน และบุคลากรทุกคนทีต่อ้งปฏบิตังิานไดม้ทีกัษะ
ในการท างานทีม่กีารยกเคลื่อนยา้ยสิง่ของ ผูป่้วย และมที่าทางในการท างานทีถู่กหลกั
ความปลอดภยัทัง้ดา้นการยศาสตร ์และ การยกเคลื่อนยา้ย (manual handling) 
2. ฝึกทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ทุ่นแรงในการ ยก เคลื่อนยา้ยผูป่้วยใหป้ลอดภยักบัตวัเองและ
ผูป่้วย 
3. อบรมความรูท้างดา้นการยศาสตร ์แก่ผูบ้รหิารและบุคลากรทุกคน 
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Monitoring 

1. มกีารประเมนิทางการยศาสตรท์ุกปีหรอืเมือ่ตอ้งเปลีย่นสถานีงานหรอืกระบวนการ

ท างาน 

2. ประเมนิผลการตรวจสุขภาพประจ าปี หรอืผลส ารวจภาวการณ์บาดเจบ็ของโครงร่าง
กระดกูและกลา้มเนื้อ 

Pitfall 
1. การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยจากท่าทางในการท างานและการยกเคลื่อนยา้ย อาจมี
ปัจจยัอื่นรว่มดว้ย เช่นการเล่นกฬีา อาย ุงานอดเิรก หรอืการท างานบา้น 
2. การป้องกนัการบาดเจบ็มคีวามส าคญัทีสุ่ด การคดักรองอาการบาดเจบ็ของโครงร่าง
กระดกูและกลา้มเนื้ออาจไม่ช่วยลดผูป่้วยรายใหม่ 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. 
สุขภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

 
 

P 3: Fitness for Duty Health Assessment 

P 3.1: Pre-placement and Return to Work Health Examination 

Definition 
การประเมนิความพรอ้มต่อสุขภาพส าหรบัการท างานทีม่คีวามเสีย่งสงู สามารถ การ
ประเมนิความพรอ้มของสุขภาพก่อนเริม่งานและการประเมนิความพรอ้มของสุขภาพก่อน
กลบัเขา้ท างานหลงัจากเจบ็ป่วย 
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Goal 

การป้องกนัไมใหบุ้คลากรเพิม่ความเสีย่งต่อสุขภาพหากตอ้งท างานทีม่คีวามเสีย่งสงู เช่น 
การสมัผสัสารคดัหลัง่ เลอืด น ้าเหลอืง สารเคม ีรงัส ีเสยีงดงั 

Why 
1. เนื่องจากสิง่แวดลอ้มในการท างาน อาจมผีลต่อสุขภาพทีม่อียูเ่ดมิท าใหร้่างกายอาจ
ไดร้บัผลกระทบเพิม่ขึน้ อาจเกดิโรคเรือ้รงัและอาจมผีลต่อชวีติและจติใจได ้ท าให้
ประสทิธภิาพในการท างานลดลงได ้นอกจากนัน้งานทีเ่สีย่งต่อสิง่คุกคามต่อสุขภาพ เช่น
บุคลากรสุขภาพทีม่โีอกาสตดิเชือ้ทีผ่่านมาทางเลอืดและน ้าเหลอืง จ าเป็นตอ้งมภีมูคิุม้กนั
การตดิเชือ้ ก่อนเรมิปฏบิตังิาน  
2. สอดคลอ้งกบัปฏบิตัติาม กฎกระทรวงแรงงานก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจ
สุขภาพของลกูจา้งและส่งผลการตรวจแก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547   

Process 

1. ปฏบิตัติาม กฎกระทรวงแรงงานก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสุขภาพของ
ลกูจา้งและส่งผลการตรวจแก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

2. ปฏบิตัติาม ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ก าหนดสารเคมอีนัตรายทีใ่หน้ายจา้งจดั
ใหม้กีารตรวจสุขภาพของลกูจา้ง พ.ศ. 2552 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบั 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม แนวปฏบิตักิารตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่งดา้นสารเคมแีละ
กายภาพจากการประกอบอาชพีในสถานประกอบกจิก 

4. บุคลากรทีต่อ้งท างานสมัผสักบัผูป่้วยหรอืสารคดัหลัง่ของผูป่้วยตอ้งมภีูมคิุม้กนัต่อ
ไวรสัตบัอกัเสบชนิดบ ี

5. บุคลากรทีต่อ้งสมัผสักบัเสยีงดงัตัง้แต่ 85 เดซเิบลเอ ตอ้งไดร้บัการตรวจการไดย้นิ
เป็นพืน้ฐาน 

6. บุคลากรทีป่ฏบิตังิานกบัสารเคม ีรงัส ีแสงสว่าง ตอ้งไดร้บัการตรวจสุขภาพก่อนเขา้
งานตามแนวปฏบิตัทิีแ่นะน า ใหเ้หมาะสม ถูกตอ้งกบัสิง่คุกคามนัน้ๆ 

7. บุคลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นสุขภาพควรไดร้บัภูมคิุม้กนัต่อ ไวรสัตบัอกัเสบชนิดบ ีโรค
สุกใส โรคหดั คางทมู และ ไขห้วดัใหญ่ 

8. บุคลากรทีม่กีารเจบ็ป่วยหรอืลางานจากการเจบ็ป่วยใดๆ โดยเฉพาะ หลงัผ่าตดั หรอื
เป็นโรคระบบหายใจ โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคตดิเชือ้ โรคระบบประสาท 
ตลอดจนการทีบุ่คลากรตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วยพยงุ หรอืเคลื่อนยา้ยนัน้ตอ้งไดร้บัการ
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ประเมนิสุขภาพกายและจติใจก่อนกลบัไปปฏบิตัหิน้าทีเ่ดมิ ทัง้นี้แพทยผ์ูป้ระเมนิ อาจ
มคีวามเหน็ว่า กลบัเขา้ท างานเดมิได ้หรอืหา้มท ากจิกรรมบางอย่างชัว่คราว/ถาวร  
หรอืจ าเป็นตอ้งเปลีย่นงาน/หน้าที่ 

9. โรงพยาบาลควรมทีมีงานหรอืหน่วยงานในการบรหิารและจดัการดา้นสุขภาพ/อาชวีอ
นามยัของบุคลากร 

Training 
1. อบรมบุคลากรใหมเ่รือ่อาชวีอนามยัพืน้ฐาน และการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพในที่

ท างาน 
2. อบรมใหค้วามรูเ้รือ่งวคัซนีทีจ่ าเป็นส าหรบับุคลากรสุขภาพ 
3. บุคลากรทุกคนตอ้งไดร้บัการอบรม standard precaution 

Monitoring 
1. ตดิตามสถติกิารเขา้รบัการตรวจสุขภาพก่อนเริม่ปฏบิตังิาน โดยตอ้งไดร้บัการ

ประเมนิสุขภาพภายใน 30 วนัหลงัจากเริม่ปฏบิตังิาน 
2. ตรวจสอบความครอบคลุมของบุคลากรสุขภาพทีม่ภีมูคิุม้กนัต่อการตดิเชือ้ไวรสัตบั

อกัเสบชนิดบ ี

Pitfall 
1. บุคลากรมกัไมเ่หน็ความส าคญัในการประเมนิสุขภาพก่อนเริม่งานและไมใ่ห้

ความส าคญักบัการมภีูมคิุม้กนัต่อไวรสัตบัอกัเสบชนิดบี 
2. สถานพยาบาลมขีอ้จ ากดัในการบนัทกึประวตัสิุขภาพของบุคลากรตัง้แต่เริม่

ปฏบิตังิาน 
3. สถานพยาบาลมคีวามเขา้ใจว่าการดแูลสุขภาพบุคลากรนัน้กระท าเมือ่เจบ็ป่วยเท่านัน้

แต่แทท้ีจ่รงิ การดแูลสุขภาพของบุคลากรควรด าเนินการตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่ปฏบิตังิาน 
4. การป้องกนัการตดิเชือ้ในบุคลากรสุขภาพ อาจมหีลายหน่วยการเกีย่วจอ้ง จ าเป็นตอ้ง

มกีารระบุหน้าทีแ่ละผูร้บัผดิชอบ ตลอดจนการไหลของงานใหช้ดัเจน 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. 
สุขภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 
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P 3.2: Medical Surveillance Program 

Definition 
การเฝ้าระวงัทางการแพทย ์ระหว่างสมัผสัและหลงัสมัผสัสิง่คุกคามต่อสุขภาพจะท าใหล้ด
ผลกระทบต่อสุขภาพทีร่า้ยแรงหรอืถาวรได้ 

Goal 

การป้องกนัระดบัทุตยิภูม ิกรณทีีต่อ้งมกีารสมัผสัสารคดัหลัง่ เลอืด น ้าเหลอืง สารเคม ี
รงัส ีเสยีงดงั 

Why 
1. เนื่องจากสิง่แวดลอ้มในการท างาน หากบุคลากรไดร้บัสมัผสัทัง้ปรมิาณ หรอืความถีซ่ึง่
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ดงันัน้การเฝ้าระวงัสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพและคดักรองความ
ผดิปกต ิจงึมคีวามจ าเป็น  
2. ขอ้แนะน าของ OSHA 2016.  ก าหนดใหผู้ท้ างานตอ้งสมัผสั bloodborne pathogens 
ตอ้งมกีารเฝ้าระวงัทางเวชกรรม (medical surveillance) 

Process 

1. ปฏบิตัติาม กฎกระทรวงแรงงานก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสุขภาพของลกูจา้ง
และส่งผลการตรวจแก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

2. ปฏบิตัติาม ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ก าหนดสารเคมอีนัตรายทีใ่หน้ายจา้งจดัใหม้ี
การตรวจสุขภาพของลกูจา้ง พ.ศ. 2552 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบั 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม แนวปฏบิตักิารตรวจสุขภาพตามปัจจยัเสีย่งดา้นสารเคมแีละ
กายภาพจากการประกอบอาชพีในสถานประกอบกจิการ  

4. หากบุคลากรไดส้มัผสัสารคดัหลัง่ของผูป่้วยที่มเีชือ้ ตบัอกัเสบชนิดบ/ี HIV ใหป้ฏบิตัิ
ตามแนวทาง post exposure prophylaxis to bloodborne pathogens ของโรงพยาบาล 
หรอืหากบุคลากรมกีารสมัผสัผูป่้วยวณัโรคระยะแพรเ่ชือ้ แต่ไมไ่ดม้กีารสวมอุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ใหป้ฏบิตัติามตามแนวทาง CDC 2005, 2010 หรอื
การสมัผสัสารเคมแีบบอุบตัเิหตุ ตลอดจนสารกมัมนัตภาพรงัส ีจ าเป็นตอ้งมกีาร
ด าเนินการแบบ post exposure prophylaxis ตามแนวทางเฉพาะต่อสารนัน้ๆ   
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5. โรงพยาบาลควรมคีณะท างานหรอืหน่วยงานในการบรหิารจดัการดา้นสุขภาพ/อาชวีอนา
มยัของบุคลากร เพื่อตดิตาม เฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

Training 
1. อบรมใหบุ้คลากรใหมแ่ละบุคลากรทีต่อ้งสมัผสัสิง่คุกคามต่อสุขภาพ ความรูถ้งึอนัตราย

และผลกระทบต่อสุขภาพ และแนวปฏบิตัเิมือ่ตอ้งสมัผสัสิง่คุกคามต่อสุขภาพนัน้ๆ ทัง้
อยา่งตัง้ใจและโดยอุบตัเิหตุ 

2. อบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหน้างานใหม้คีวามรูด้า้นการ 
โปรแกรมการเฝ้าระวงัสุขภาพทีจ่ าเป็นส าหรบับุคลากรในหน่วยงานตนเอง 

Monitoring 
1. ตดิตาม incident report และรายงานการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยจากงาน 
2. ตดิตามความครอบคลุมของบุคลากรทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการเฝ้าระวงัสุขภาพ 

Pitfall 
1. ตอ้งทราบว่าบุคลากรสมัผสัสิง่คุกคามต่อสุขภาพ ประเภทใดบา้ง และบุคลากรนัน้ๆ ตอ้ง

เป็นกลุ่ม significant exposure อยา่งไรกต็ามในประเทศไทยการประเมนิการสมัผสั
สารเคม ียงัมขีอ้จ ากดั ดงันัน้การจ าแนกว่าบุคลากรคนใดบา้งมกีารสมัผสัสารแลว้จดัเป็น
กลุ่ม significant exposure นัน้อาจจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัฐานอื่นๆ เช่น รายงานการ
เจบ็ป่วยทีบ่่งชีว้่าเกีย่วเนื่องจากงาน อย่างไรกต็าม สามารถปรกึษากลุ่มงานอาชวีเวช
กรรมเพื่อขอค าแนะน าเพิม่เตมิได ้

2. การสมัผสัผูป่้วยวณัโรคปอดขณะทีโ่รคยงั active นัน้บุคลากรในหน่วยงานนัน้ๆ ควรมี
การประชุม หารอืและประเมนิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้วณัโรคปอดและควรมี
กระบวนการสอบสวนตามค าแนะน าของ CDC (US) 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. 
สุขภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4), ตอนที ่II หมวดที ่4 ขอ้ 
4.1 ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ (IC.1) ก. ระบบการป้องกนัและควบคุมการ
ตดิเชือ้ (4) และ (5), ขอ้ 4.2 การปฏบิตัเิพื่อการป้องกนัการตดิเชือ้ (IC.2) ข. การป้องกนั
การตดิเชือ้กลุ่มเฉพาะ (3) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  
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L1: Ambulance and Referral Safety 
L 1.1 In-Transit Ambulance Safety 
Definition 

In-Transit Ambulance หมายถงึ ขบวนการปฏบิตักิารดแูลและรกัษาผูป่้วยบน
รถพยาบาลขณะน าส่งผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาล 

Goal 

การตายการบาดเจบ็ของผูป่้วยและเจา้หน้าทีบ่นรถพยาบาลจากอุบตัเิหตุรถพยาบาลลดลง 

Why 

          สถานการณ์ของประเทศไทยนบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2537 แมจ้ะไดม้กีารสนบัสนุน ให้
ความรูแ้ละมมีาตรการต่างๆเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัของผูป่้วยและเจา้หน้าทีบ่น
รถพยาบาลแลว้กต็ามแต่จากการเกบ็ขอ้มลูโดยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาตใินปี 
พ.ศ.2556  ปรากฏว่า ยงัพบอุบตัเิหตุรถพยาบาล 61 ครัง้ ผูป่้วยและเจา้หน้าทีไ่ดร้บั
บาดเจบ็รวมแลว้จ านวน 131 คน และมผีุเ้สยีชวีติ 19 คน  
 มาตรฐานความปลอดภยัของอุปกรณ์ทีล่ดความรุนแรงขณะชนยงัไมไ่ดต้าม
เกณฑท์ีน่านาชาตยิอมรบัและใชอ้ยา่งแพรห่ลาย ดงันัน้การปรบัปรงุรถพยาบาลเพื่อใหไ้ด้
มาตรฐานความปลอดภยัตามทีไ่ดร้บัการยอมรบัระดบันานาชาตจิงึสมควรเป็นอกีหนึ่ง
วธิกีารทีจ่ะลดการบาดเจบ็ การตายของผูป่้วยและเจา้หน้าทีบ่นรถพยาบาล 

Process 

      จากการศกึษามาตรฐานรถพยาบาลของกลุ่มประเทศยโุรปและงานวจิยัต่างๆ พบว่า
มาตรฐานความปลอดภยัของรถพยาบาลนัน้ตอ้งไดร้บัการออกแบบดา้นวศิวกรรมเป็น
อยา่งดตีัง้แต่ตวัถงัรถ การตดิตัง้อุปกรณ์ยดึตรงึเครือ่งมอืและการตดิตัง้อุปกรณ์ความ
ปลอดภยัและไดม้าตรฐานการทนแรงในทุกทศิทาง 10 G  ทัง้ตวัอุปกรณ์และวธิกีารตดิตัง้ 

(10 G คอื มาตรฐานการตดิตัง้อุปกรณ์ เกา้อี ้เตยีงและตกแต่งภายในต่างๆ ภายในหอ้ง
พยาบาลของรถพยาบาล ตามการค านวณแรงกระท าต่อจดุยดึในทศิทางไปขา้งหน้า ขา้ง
หลงั ดา้นซา้ยและดา้นขวา โดยจดุยดึดงักล่าวตอ้งสามารถทนแรงไดไ้ม่น้อยกว่า 10 เท่า
ของน ้าหนกัวตัถุนัน้ๆ)1 

1. อุปกรณ์เกีย่วกบัเจา้หน้าที ่ 
งานวจิยัต่างระบุว่าการจดัวางหรอืตกแต่งภายในของส่วนหอ้งพยาบาลบน

รถพยาบาลนัน้ไมไ่ดค้ านึงถงึการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีม่ากเท่าทีค่วร ตวัอยา่งเช่น 
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การวางอุปกรณ์การแพทยส์่วนมากไวท้ีฝั่ง่ตรงขา้มกบัเก้าอีน้ัง่ของเจา้หน้าที ่ ท าให้
เจา้หน้าทีต่อ้งถอดเขม็ขดันิรภยัเพื่อไปใชอุ้ปกรณ์นัน้ การแกปั้ญหาคอื ปรบัการวาง
อุปกรณ์ทีใ่ชบ้่อยเช่นเครือ่งวดัสญัญาณชพีมาตดิตัง้ทีฝั่ง่เกา้อีน้ัง่เจา้หน้าที ่หรอืจดัซือ้
อุปกรณ์ทีส่ามรถควบคุมผ่านอุปกรณ์ไรส้ายได(้Remote controller)เมือ่เจา้หน้าทีน่ัง่
บนเกา้อีท้ีย่ดึไมไ่ดม้าตรฐานและใชเ้ขม็ขดันิรภยัทีไ่มผ่่านการทดสอบยอ่มไมส่ามารถ
ลดการเกดิการบาดเจบ็และการตายได ้ดงันัน้มาตรฐานความปลอดภยัของเกา้อีน้ัง่และ
เขม็ขดันิรภยัควรไดม้าตรฐานการทนแรงในทุกทศิทาง 10 G ทัง้ตวัอุปกรณ์และวธิกีาร
ตดิตัง้1 

2. อุปกรณ์เกีย่วกบัผูป่้วย 
ในท านองเดยีวกนัหากผูป่้วยนอนบนเตยีงพยาบาลทีเ่ขม็ขดันิรภยั เตยีงและ

ฐานรองเตยีงไมไ่ดม้าตรฐานยอ่มไมส่ามารถลดการเกดิการบาดเจบ็และการตายได ้
ดงันัน้มาตรฐานของเตยีงผูป่้วย ฐานเตยีงและวธิกีารตดิตัง้ควรไดม้าตรฐานการทนแรง
ในทุกทศิทาง 10 G ทัง้ตวัอุปกรณ์และวธิกีารตดิตัง้1 
3. การยดึตรงึอุปกรณ์การแพทยบ์นรถพยาบาล 

วตัถุทีม่มีวลทุกอยา่งตามหลกัฟิสกิสจ์ะมแีรงเฉื่อยดงันัน้เมือ่อุปกรณ์การแพทย์
ทีม่นี ้าหนกัอยูบ่นรถพยาบาลทีว่ ิง่ดว้ยความเรว็และเมือ่เกดิการหยดุกะทนัหนัจาก
อุบตัเิหตุ อุปกรณ์การแพทยจ์ะลอยออกจากชัน้วางและสามารถกระแทกผูป่้วยและเจา้
หน้าท าใหเ้กดิการบาดเจบ็ได ้การแกปั้ญหาคอืการจดัใหอุ้ปกรท์ุกชิน้ทีเ่คลื่อนทีไ่ดใ้ห้
ตดิตัง้ลงบนฐานเฉพาะของอุปกรณ์นัน้ๆโดยทีฐ่านยดึอุปกรณ์ตอ้งผ่านการทดสอบ
ความทนแรงทุกทศิทาง 10 G1 

Training 
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัดงักล่าวจะไมเ่กดิประโยชน์ใดๆหากผูป้ฏบิตัไิมไ่ด้

ใชอ้ยา่งถูกตอ้งดงันัน้ สถานพยาบาลควรตอ้งอบรมทศันคตแิละการปฏบิตักิารเพื่อ
ความปลอดภยัของตนเองและผูร้บับรกิาร 

Monitoring 
 รถพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขทุกคนัทีจ่ดัซือ้หลงัจากงบประมาณ พ.ศ.

2561 ทุกคนัมเีกา้อีพ้รอ้มเขม็ขดันิรภยัทีไ่ดม้าตรฐาน เตยีงผูป่้วยและฐานรองเตยีง
ทีไ่ดม้าตรฐาน และอุปกรณ์การแพทยไ์ดร้บัการยดึดว้ยมาตรฐานความปลอดภยั 

 ขอ้มลูอุบตักิารณ์และความรุนแรงจากอุบตัเิหตุรถพยาบาลท าใหเ้กดิการตายการ
บาดเจบ็ของผูป่้วยและเจา้หน้าทีบ่นรถพยาบาล 
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Pitfall 

อุปกรณ์การแพทย ์เกา้อีแ้ละเตยีงผูป่้วยนัน้แมจ้ะผ่านมาตรฐาน 10 G ทีผ่่าน
การทดสอบจากต่างประเทศมาแลว้ ยงัคงตอ้งไดร้บัการยดึกบัตวัถงัรถดว้ยมาตรฐาน 
10 G ดงันัน้โรงงานผูผ้ลติตอ้งมเีอกสารรบัรองวธิกีารตดิตัง้ดว้ยมาตรฐาน 10 G ที่
รบัรองดว้ยองคก์รทีน่่าเชื่อถอืดว้ย 

มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่III หมวดที ่6 การดแูลต่อเนื่อง (COC) (3)  

 
Reference  

Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

 

L 1.2: On-Site Safety 

Definition 

On-Site Safety หมายถงึการปฏิบติัการ ณ จุดเกิดดว้ยขบวนการท่ีค านึงถึงความปลอดภยั
ของผูป้ฏิบติัการ ประชาชนและผูป่้วยโดยอา้งอิงความรู้จากหลกัวชิาการท่ีถูกตอ้งเพื่อความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติัการ ผูป่้วย ประชาชนและทรัพยสิ์นของชุมชน 

Goal 

การตาย การบาดเจบ็ ของเจา้หน้าทีป่ระจ ารถพยาบาลจากการปฏบิตักิาร ณ จดุเกดิเหตุลดลง 

Why 

ความปลอดภยัของการปฏบิตังิาน ถอืไดว้่าเป็นสิง่ทีค่วรค านึงถงึในอนัดบัตน้ๆของการ
ท างานในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน และการออกปฏบิตักิารฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลซึง่เป็น
สภาพแวดลอ้มทีไ่มส่ามารถคาดเดาหรอืควบคุมความปลอดภยัไดอ้ยา่งเตม็ที ่ดงันัน้ทุก
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ครัง้ทีเ่จา้หน้าทีป่ระจ ารถพยาบาลตอ้งออกปฏบิตักิารกถ็อืไดว้่าเริม่มคีวามเสีย่งแลว้ ความ
เสีย่งทีพ่บในการออกปฏบิตักิารไดแ้ก่ การถูกชนซ ้าซ้อนขณะปฏบิตักิารบนถนน การ
สมัผสัสารเคมหีรอืสารพษิ อนัตรายจากการต่อสูใ้นทีเ่กดิเหตุและภยัจากการระเบดิ  

Process  
1. การถูกชนซ ้าซอ้นขณะปฏบิตักิารบนถนน เจา้หน้าทีท่ีอ่อกปฏบิตักิารสามารถป้องกนั

หรอืบรรเทาความรุนแรงของการชนซ ้าซอ้นโดยปฏบิตัติามแนวทางสากลโดยสรา้ง
แนวเบีย่งจราจร แนวกนัชน ก่อนจดุเกดิเหตุ 

 
หากรถพยาบาลไปถงึทีเ่กดิเหตุเป็นคนัแรก ใหร้ถพยาบาลเป็นแนวกนัชน 

 
ก าหนดใหแ้ต่ละกรวยวางห่างกนัประมาณ 3 เมตร(10 ฟุต) และระยะวางกรวยแรกใหใ้ช้
ระยะทีก่ าหนดตามความเรว็ของรถทีว่ ิง่บนถนนโดยดูจากอตัราเรว็จ ากดัของรถวิง่ประจ า
ถนนนัน้ดงัตวัอยา่งในตารางขา้งล่างนี้ 
ค่าความเรว็ทีจ่ ากดัไวข้องถนน

สายนัน้ 
ระยะการเริม่วางกรวยจราจร

ป้องกนัจากจุดเกดิเหตุ 
32 km/hr 21 เมตร 

48 km/hr 32 เมตร 

64 km/hr 50 เมตร 

80 km/hr 68.5 เมตร 
96 km/hr 102 เมตร 

113 km/hr 136 เมตร 
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ขอ้ควรปฏบิตัอิื่นๆ 
 เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตักิารตอ้งสวมชุดทีม่แีถบสะทอ้นแสงทุกครัง้ 
 งดการใชไ้ฟส่องสว่างทีห่นัทศิทางไปกระทบการมองเหน็ของผูข้บัขีท่ีอ่ยู่บนถนน

สายเดยีวกนั ใหปิ้ดไฟหน้ารถ ใชแ้สงไฟฉุกเฉิน 
ระยะการจอดรถ ณ จดุเกดิเหตุ     
   
สถานการณ์รถชนทีไ่ม่มี
อนัตรายอื่นๆคุกคาม 

ควรตัง้ danger zone 50 ฟุตหรอื 
15 เมตรห่างจากสถานทีร่ถชน 

สถานการณ์รถชนทีม่นี ้ามนั
หกออกจากรถ 

ควรตัง้ danger zone 100 ฟุตหรอื 
30 เมตรห่างจากสถานทีร่ถชน 

สถานการณ์รถชนทีม่ไีฟไหม ้ ควรตัง้ danger zone 100 ฟุตหรอื 
30 เมตรห่างจากสถานทีร่ถชน 

1. การสมัผสัสารเคมหีรอืสารพษิ เจา้หน้าทีท่ีอ่อกปฏบิตัสิามารถทราบไดจ้ากขอ้มลูที่
ศูนยส์ัง่การแจง้ออกปฏบิตักิารและหากไม่ทราบว่าเป็นสารพษิหรอืสารเคมชีนิดใด สิง่
ทีต่อ้งปฏบิตัคิอื 

 ไมเ่ขา้พืน้ทีเ่กดิเหตุในระยะ 600 เมตรจากจดุศูนยก์ลางของเหตุและอยูเ่หนือลมเสมอ 
 พยายามสบืคน้จากประจกัษ์พยานว่าเป็นสารชนิดใดรัว่ เช่น ใชก้ลอ้งส่องทางไกลมอง

หาเลขระบุชนิดสารเคม ี(UN number) (ref) จากนัน้เปิดดรูะยะปลอดภยัจากคู่มอื 
Emergency response guide book1 

 หากจ าเป็นตอ้งเขา้ในพืน้ทีเ่กดิเหตุแต่ไมท่ราบชนิดสาร ใหส้วมชุดป้องกนัสารเคมี
ระดบั A2 

2. ภยัจากเหตุระเบดิ เจา้หน้าทีท่ีอ่อกปฏบิตักิารให้ฟังค าสัง่ของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ใน
พืน้ที ่เขา้พืน้ทีไ่ดเ้มือ่ไดร้บัค าสัง่เท่านัน้ ค านึงไวเ้สมอว่าอาจมกีารระเบดิซ ้าไดเ้สมอ โดย
ระยะปลอดภยัจ าแนกตามขนาดของระเบดิศกึษาจากเอกสารอา้งองิ3  

ขอ้ควรปฏบิตัอิื่นๆ 
 หลกีเลีย่งการใชเ้ครือ่งมอือเิลค็ทรอนิกทีอ่าจปล่อยคลื่นเสยีงเช่น โทรศพัทเ์คลื่อนที่

วทิยสุื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีร่ะเบดิ Hot zone  
 หากไดร้บัค าสัง่ใหเ้คลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็ออกจากจดุเกดิเหตุใหร้บีเคลื่อนยา้ยโดยไม่

ท าการคดัแยกตามระบบปกต ิแต่น ามาผูป่้วยมาทีจ่ดุคดัแยกทีต่ ัง้ห่างออกไปไมน้่อย
กว่า 610-1220 เมตร จากจุดเกดิเหตุ 

Training 
เจา้หน้าทีค่วรผ่านการอบรม Pre-hospital Trauma Life support 
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Monitoring 
1. การบาดเจบ็ /การตายของเจา้หน้าทีท่ีอ่อกปฏบิตักิาร น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
2. เจา้หน้าทีป่ระจ ารถพยาบาลผ่านการอบรม Pre-hospital Trauma Life support หรอื

เทยีบเท่า รอ้ยละ 100 

Pitfall 

ไมม่กีารเตรยีมอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัการจดัจดุเกดิเหตุใหป้ลอดภยับนรถพยาบาลและไม่มี
ชุดป้องกนัสารเคม ี

มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่III หมวดที ่6 การดแูลต่อเนื่อง (COC) (3) 

Reference 

Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

  

L1.3: Ambulance Driving Safety 
(แนวปฏิบติัขบัรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลปลอดภยั) 

Definition 
รถปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย ์และรถพยาบาล หมายถงึ รถปฏบิตักิารฉุกเฉินการแพทย์
และรถพยาบาล ในโรงพยาบาล ทีป่ฏบิตักิารทัง้น าส่งผูป่้วยในระบบการแพทยฉุ์กเฉินและ
ระบบสง่ต่อผูป่้วย 

Goal 
เพื่อใหทุ้กชวีติปลอดภยัในรถพยาบาล (บุคคลากรทางแพทย ์ ผูป่้วย และญาติตลอดจนผู้
รว่มทางในการใชร้ถใชถ้นน) 

Why 

 เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย ์ทีป่ฏบิตังิานในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน และระบบ
ส่งต่อผูป่้วย เป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณค่าและมคีวามส าคญัยิง่ในการช่วยเหลอืผู้
เจบ็ป่วยฉุกเฉินทุกชาต ิทุกภาษา ทุกเพศ ทุกวยั ทุกคนทีอ่ยูบ่นผนืแผ่นดนิไทย 
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เพื่อใหผู้เ้จบ็ป่วยฉุกเฉินเหล่านัน้พน้ภาวะวกิฤต ิ ซึง่บุคลากรเหล่านี้ไดเ้สยีสละ  และ
ทุ่มเทปฏบิตังิานดว้ยความยากล าบากในการดแูลผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตบินพยาบาล และ
มคีวามเสีย่งอนัตรายสงูมากในการเกดิอุบตัเิหตุจราจรระหว่างเดนิทางบนทอ้งถนน  

 ส านกัการพยาบาล   ไดศ้กึษาจ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ
จราจร ในรอบ 10 ปี ทีผ่่านมา  มผีูท้ ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการใหบ้รกิารผูป่้วย  
จ านวน  4315 ราย มเีสยีชวีติ 21 ราย พกิารถาวร 12 ราย  ผูไ้ดร้บัความเสยีหาย
มากกว่า 50 % เป็นพยาบาลวชิาชพี  
(ขอ้มลู ณ วนัที ่ 4  กุมภาพนัธ ์ 2557) http://www.thairath.co.th/content/401245 

 รถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลมแีนวโน้มทีป่ระสบอุบตัเิหตุเพิม่ขึน้
และก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ และเสยีชวีติของทมีแพทย ์พยาบาล ตลอดจนผูป่้วยและ
ญาต ิจากการรวบรวมขอ้มลูการเฝ้าระวงัอุบตัเิหตุรถพยาบาล ของสถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2557 ถงึ 30 กนัยายน 2559 ตลอด 3 ปีทีผ่่าน
มา รถบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน และรถพยาบาลเกดิอุบตัเิหตุจ านวน 142 ครัง้ มี
ผูบ้าดเจบ็ 222 ราย โดยมพียาบาล บุคลากรทางการแพทย ์และผูป่้วย คู่กรณี
เสยีชวีติรวม  36 ราย ซึง่ผูเ้สยีชวีติเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ผูป้ฏบิตังิานในระบบ
การแพทยฉุ์กฉิน และพนกังานขบัรถ จ านวน 8 ราย 

Process 
แนวปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัของรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล 

แนวปฏบิตัพินกังานขบัรถ 

1. ไมด่ื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์หรอืยาเสพตดิ รวมถงึยาทีท่ าใหง้ว่งนอน ก่อน 
และขณะขบัรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล 
2. หา้มขบัรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลฝ่าสญัญาณไฟแดงทุกกรณี 
3. เคารพกฎจราจร ไมข่บัรถเรว็เกนิกว่ากฎหมายก าหนด จ ากดัความเรว็รถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาลไมเ่กนิ 80 กม./ ชม. 
4. พนกังานขบัรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล ผ่านการอบรมหลกัสตูร

ฝึกอบรมพนกังานขบัรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล 

5. ใหร้ถพยาบาลตดิตัง้ GPS 
6. ใหร้ถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดอย่างน้อย 2 จุด 

7. ไมใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอืขณะขบัขี่ 
8. ตรวจสอบความพรอ้มของรถ ก่อนออกเดนิทาง 
9. พกัทุกๆ 2 ชัว่โมง หรอืระยะทางทุกๆ 150 กโิลเมตร 

http://www.thairath.co.th/content/401245
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10. การบ ารงุรกัษารถใหพ้รอ้มใชง้าน 
แนวปฏบิตัผิูบ้รหิาร 

1. หวัหน้าหน่วยงานแต่ละระดบั ประกาศนโยบายวฒันะธรรมความปลอดภยัใน
องคก์ร และมกีารสื่อสารใหบุ้คลากรในองคก์ร ใหท้ราบและเขา้ใจ ใหท้ัว่ถงึ ตลอดจน
ก ากบัตดิตาม ประเมนิผล เช่นประกาศนโยบายเป่าวดัปรมิาณแอลกอฮอลล ์ก่อนขึน้
ขบัรถ 
2. ควรจดัใหม้หีอ้งพกัส าหรบัพนกังานขบัรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ
รถพยาบาล เพื่อป้องกนัการเหนื่อยลา้ 
3. ท าประกนัภยัรถพยาบาล 
4. กรณเีดนิทางไกล เกนิกว่า 400 กโิลเมตร ควรมพีนกังานขบัรถ 2 คน 
5. ควรมกีารตรวจสุขภาพ สมรรถนะ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขบัรถ เพื่อประเมนิความ
เหมาะสมส าหรบัการเป็นพนกังานขบัรถ 

Training 
1.  อบรมหลกัสตูรหลกัสตูรขบัรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล

(Emergency Vehicle Operetion Course) หลกัสตูร 2 วนั  ส าหรบัผูท้ีจ่บ
หลกัสตูร EMR (Emergency Medical Responder) หรอืชื่อเดมิ FR (First 
Responder)  

2.  หลกัสตูรฝึกอบรมพนกังานขบัรถพยาบาล ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 
Thai Emergency Ambulance Driving Course (TEAm), 1st revised edition 
หลกัสตูร 4 วนั ส าหรบัพนกังานขบัรถทีไ่มเ่คยอบรม หลกัสตูร EMR 
(Emergency Medical Responder) หรอืชื่อเดมิ FR (First Responder )  

3.  ตอ้งอบรมฟ้ืนฟู (Refresh) ความรูใ้หส้ าหรบัผูท้ีจ่บ จากขอ้ 1 หรอื 2 ทุกปี 
4.  อบรม /ชีแ้จง การปฏบิตังิานบนรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล

เพื่อความปลอดภยั 
Monitoring 

1. มีแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่ใช้รถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และ
รถพยาบาล เช่นพยาบาล ญาตผิูป่้วย  

2. น าผลการประเมนิความพงึพอใจ เสนอในทีป่ระชุมผูบ้รหิารทุกเดอืน 
Pitfall 

หากพนกังานขบัรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และรถพยาบาล ยงัไมต่ระหนกั หรอื
ใหค้วามส าคญัเรือ่งอุบตัเิหตุจราจร อาจท าให ้พนกังานขบัรถ บุคลากรทาง
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การแพทย ์ตลอดจนผูป่้วย ญาต ิและผูร้ว่มใชร้ถใชถ้นนบนทางสาธารณะ จะไม่
ปลอดภยั 

มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่III หมวดที ่6 การดแูลต่อเนื่อง (COC) (3) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 

 
 

L 2: Legal Issues 

L 2.1: Informed Consent 
 

Definition 
การใหข้อ้มลูดา้นสุขภาพแก่ผูร้บับรกิาร (Informed consent) หมายถงึ การทีผู่ใ้หบ้รกิาร
แจง้ขอ้มลูการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและดา้นสาธารณสุขรวมทัง้ค่าใช่จา่ยในการที่
จะตอ้งด าเนินการใหแ้ก่ผูร้บับรกิารไดร้บัทราบก่อนการด าเนินการใหบ้รกิาร 

Goal 
ผูใ้หบ้รกิารใหข้อ้มลูการบรกิารรกัษาพยาบาลอยา่งถูกต้องและเพยีงพอส าหรบัการ
ตดัสนิใจของผูร้บับรกิารในการตดัสนิใจรบัหรอืไม่รบับรกิาร เพื่อความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ท า
ใหเ้กดิความไวว้างใจระหว่างกนัและกนั รวมทัง้ลดความเสีย่งของการถูกฟ้องรอ้ง 

Why 
การให้ข้อมลูด้านสขุภาพแก่ผู้รบับริการถอืเป็นหน้าทีข่องผูใ้หบ้รกิารทีต่อ้งแจง้ผูป่้วย
ทราบถงึพยาธสิภาพของรา่งกาย จติใจ โรคภยัทีป่ระสบอยูแ่ละแนวทางการรกัษาที่
ถูกตอ้งเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย ซึง่เป็นหน้าท่ีทางทัง้ในทางจริยธรรมและตาม

กฎหมาย มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ซึง่ก าหนดใหผู้้
ใหบ้รกิารตอ้งใหข้อ้มลูการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารอยา่งเพยีงพอ เพื่อประกอบการ
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ตดัสนิใจรบัหรอืไม่รบับรกิารหากผูร้บับรกิารปฏเิสธจะใหบ้รกิารนัน้ไมไ่ด ้ดงันัน้การให้
ขอ้มลูการรกัษาพยาบาลหรอืการบรกิารดา้นการสาธารณสุขอื่น จงึต้องเป็นการให้
ข้อมลูท่ีชดัเจน ถกูต้อง ครบถ้วน ท่ีจะท าให้ผูร้บับริการมีความเข้าใจ และสามารถ

ตดัสินใจได้ โดยก่อนการใหข้อ้มลูจะตอ้งมกีารตรวจวนิิจฉยัอยา่งรอบคอบแลว้ เมือ่
ผูร้บับรกิารไดร้บัขอ้มลูการรกัษาพยาบาล ความเสีย่ง ผลขา้งเคยีง หรอืภาวะแทรกซอ้นที่
อาจเกดิขึน้ กจ็ะตดัสนิใจรบัหรอืไมร่บับรกิาร การตดัสนิใจดงักล่าวเป็นการยอมรบั
ขอ้เทจ็จรงิในการรกัษาและความยนิยอมของผูร้บับรกิารจะคุม้ครองผูใ้หบ้รกิารทีไ่ด้
ประกอบวชิาชพีอย่างมมีาตรฐานใหไ้มต่อ้งรบัผดิทางกฎหมาย การให้ข้อมลูเป็น

คุ้มครองและรกัษาสิทธิของผูป่้วย ท าใหค้วามสมัพนัธท์ีด่ขีองทัง้สองฝ่ายจะยงัคงอยู ่
ความเสีย่งทีจ่ะถูกฟ้องรอ้งกจ็ะลดลง 

Process 
ในการให้ข้อมลูด้านบริการสาธารณสขุของผู้ให้บริการ มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั คอื  

1. ขอ้มลูทีจ่ะตอ้งใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย 
- การตรวจวนิิจฉยั โรค อาการ และผลทีต่ามมา 
- แนวทางการรกัษาโรค 
- ความเสีย่งทางการรกัษา 
- ทางเลอืกของการรกัษา ขอ้ด ีขอ้เสยี 
- ความเสีย่งของทางเลอืก 

2. ผูใ้หข้อ้มลู 
3. แนวทางการใหข้อ้มลู 

- การสื่อสาร 
- รปูแบบการใหข้อ้มลู 
- ขัน้ตอน วธิกีารใหข้อ้มลู 

4. ผูร้บัขอ้มลู คอื ผูป่้วยหรอืญาตผิูม้อี านาจกระท าการแทน 
5. การประเมนิค่าใช่จา่ยของการรกัษาพยาบาล 
6. ความยนิยอม หรอืขอ้ตกลงในการรบัหรอืไมร่บับรกิาร 

 

แนวทางปฏิบติั (กระบวนการด าเนินงาน) 
1. มกีระบวนการตรวจวนิิจฉัยโรคทีถู่กต้อง เหมาะสม โดยเจา้หน้าทีต่้องมขี ัน้ตอนการ

ตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง วางแนวทางการรกัษา และก าหนดข้อมูลที่จะต้องให้แก่
ผูร้บับรกิาร 

2. ก าหนดตวัผู้ที่จะต้องให้ขอ้มูล ซึ่งจะต้องเป็นผู้มคีวามรูใ้นเรื่องที่จะให้ขอ้มูลอย่างด ี
เพราะอาจตอ้งอธบิาย และเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถทกัษะในการสื่อสาร 
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3. ก าหนดแบบฟอร์มการให้ข้อมูล หรือ การจดบันทึกการให้ข้อมูล และกรณีเข้า
ขอ้ยกเวน้ไมต่อ้งใหข้อ้มลูตามกฎหมายเพื่อเป็นหลกัฐานอา้งองิ 

4. ก าหนดตวัผูร้บับรกิาร หรอืผูท้ีจ่ะต้องรบัขอ้มลูใหถู้กต้องตามกฎหมาย และมคีวาม
เหมาะสม 

5. เมื่อได้ให้ขอ้มูลการบรกิารอย่างเพยีงพอแล้ว ต้องมีบนัทกึการรบัทราบขอ้มูลและ
การตดัสนิใจของผูร้บับรกิารว่าจะรบับรกิารนัน้หรอืไม่ มกีารบนัทกึความยนิยอมรบั
หรอืปฏเิสธการรบับรกิาร    

Training 
1. ควรมกีารอบรมทกัษะ การให้ความรูเ้กี่ยวกบัขอ้มูลที่จะใหใ้นแต่ละสาขาการบรกิาร

และเทคนิคการสื่อสารแก่เจา้หน้าทีผู่ท้ าหน้าทีใ่หข้อ้มลู 
2. ควรใหเ้จา้หน้าทีห่รอือสม. ท าการสื่อสารเผยแพร่ความรูใ้นเรื่องการใหข้อ้มลูและการ

ใหค้วามยนิยอมแก่ผูร้บับรกิารหรอืประชาชนทัว่ไปใหม้คีวามเขา้ใจหลกัการและสทิธิ
ของผูป่้วยดา้นน้ี 

Monitoring  
1. ก าหนดตวัชีว้ดัของการใหข้อ้มลูและความยนิยอมของสถานพยาบาลทุกแห่ง 
2. ประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ซึง่ผลจากการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

เจา้หน้าที ่และความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจะแสดงถงึความสมัพนัธ์ ทีม่ต่ีอกนั และ
ลดการฟ้องรอ้ง      

Pitfall    
1. การตรวจวนิิจฉัยผดิพลาด ส่งผลใหก้ารใหข้อ้มลูผดิพลาด 
2. เหตุไมค่าดหมายทีเ่กดิขึน้ นอกเหนือจากทีใ่หข้อ้มลูไว้ 

3. การสื่อสารผดิพลาด 
มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่III หมวดที ่I การเขา้ถงึและการเขา้รบับรกิาร (Access & Entry) 
(6) และ (7) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 
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L 2.2: Medical Record and Documentation      

Definition         

บนัทกึเวชระเบยีน หมายถงึ  เอกสารทีแ่พทยใ์ชบ้นัทกึประวตัสิุขภาพผูป่้วย การ
ด าเนินการตรวจวนิิจฉยัและรกัษาผูป่้วย รวมถงึเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   

Goal         

บนัทกึเวชระเบยีนมคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ เพื่อการดแูลผูป่้วยอยา่งเหมาะสมเป็นส าคญั
น าไปสู่การลดความเสีย่งของการฟ้องคด ี     

Why     

ประวตัผิูป่้วยหรอืเวชระเบียนเป็นเอกสารส าคญัในกระบวนการรกัษาพยาบาล 
เป็นสิง่แสดงถงึการด าเนินการต่างๆของแพทยแ์ละผูเ้กี่ยวขอ้ง ในการรกัษาโรคใหแ้ก่
ผูป่้วย การเขยีนเวชระเบยีนอยา่งละเอยีด มขีอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัถูกตอ้ง ครบถว้นจะ
เป็นการช่วยใหก้ารดแูลผูป่้วยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี  
ผูป่้วยมคีวามปลอดภยัสูง แพทยม์คีวามมัน่ใจในการรกัษาเพราะมขีอ้มลูทีด่ ี เวชระเบียน
ถือเป็นข้อมลูส่วนบคุคลประเภทหน่ึง ประกอบดว้ยบนัทกึสุขภาพทัว่ไป การตรวจ
วนิิจฉยัรกัษาโรค บนัทกึการพยาบาล ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การตรวจทางรงัส ี
การใหย้า เป็นต้น ซึง่มีกฎหมายหลายฉบบับญัญติัให้ความคุ้มครอง และผูใ้หบ้รกิาร
ตอ้งใหข้อ้มลูในเวชระเบยีนแก่ผูป่้วยเมือ่มกีารรอ้งขอทัง้นี้ตามกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่
และเงือ่นไขทีก่ าหนด นอกจากนี้ยงัเป็นเอกสารส าคญัในกระบวนการด าเนินคดทีาง
การแพทยท์ีผู่ป่้วยน ามาเป็นหลกัฐานในการฟ้องคดแีละศาลจะใชป้ระกอบการพจิารณาคด ี
โดยมคี าพพิากษาของศาลในหลายคดวีนิิจฉยัว่า เวชระเบียนเป็นเอกสารแสดงการ
รกัษาผู้ป่วย หากไม่ได้บนัทึกไว้ถือว่า ไม่ได้มีการกระท านัน้กบัผูป่้วย ดงันัน้ หาก
เวชระเบยีนไดถู้กบนัทกึไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น อ่านเขา้ใจง่ายและเกบ็ไวอ้ยา่งเป็น
ระบบแลว้จะเป็นการยนืยนัว่า การรกัษาพยาบาลถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัวชิาการใชพ้สิจูน์
การกระท าในศาลได ้และเมื่อผูป่้วยน าไปใหผู้ม้คีวามรูศ้กึษา ตรวจสอบแลว้ อาจไม่ตดิใจ
เอาเรือ่งฟ้องคดต่ีอไปได ้นอกจากนี้การคุม้ครองขอ้มลูเวชระเบยีนของผูป่้วยใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมายกเ็ป็นการป้องกนัการละเมดิสทิธผิูป่้วย และป้องกนัเจา้หน้าทีเ่องไมใ่หถู้ก
ฟ้อง หรอืรอ้งเรยีนว่าเปิดเผยขอ้มลูผูป่้วยโดยผดิกฎหมาย 

 

Process 
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แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัเวชระเบียน  
1. การบนัทึกให้ถกูต้อง ครบถ้วน ทัง้ในด้านการรกัษาทางการแพทย์ และการ

ปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองกฎหมาย เช่น ตอ้งบนัทกึเรือ่งการแจง้ขอ้มลู
การรกัษาพยาบาลหรอืการท าหตัถการแก่ผูป่้วย ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายทีไ่ม่ต้อง
แจง้ขอ้มลูก่อน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาตพิ.ศ. 2550  
ไวใ้นเวชระเบยีนดว้ยเพราะจะเป็นหลกัฐานในการพสิูจน์ในชัน้ศาล เป็นต้น โดย
ขอ้ความในเวชระเบยีนตอ้งไมข่ดัแยง้กนัหรอืไมต่รงตามบนัทกึการพยาบาล 

2. การเกบ็รกัษาเวชระเบยีน ในสภาวการณ์ปกตแิละในสภาวะทีจ่ะหรอืก าลงัจะเกดิเรือ่ง
ควรแยกไวต่้างหากจากกนัเพื่อความสะดวกในการดแูลและการรกัษาความลบั 

3. การแก้ไขเวชระเบยีนต้องมแีนวทางที่ชดัเจนปฏบิตัไิด้และเป็นแนวทางเดยีวกนั
ทุกแห่ง เช่น ตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิตามความเป็นจรงิ เป็นตน้ 

4. การคุม้ครองขอ้มลูเวชระเบยีน เช่น ผูม้สีทิธขิอตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัิ
สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 คอื ผูไ้ดร้บัความยนิยอมจากผูป่้วย  ผูร้บัมอบ
อ านาจ ทายาท ศาล หรอืเจา้หน้าทีท่ีม่อี านาจขอเอกสารตามกฎหมาย เป็นตน้ 
หรอืขัน้ตอนวธิกีารในการเปิดเผย หรอืขอส าเนาเวชระเบยีนตามพระราชบญัญตัิ
ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยตอ้งท าเป็นหนงัสอื แจง้วตัถุประสงค์
การขอ รบัทราบเงือ่นไขการรบัส าเนาเอกสาร เป็นตน้ 

5. การด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ โดยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์โดยถูกตอ้งตามระเบยีบ
ส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544     

Training      
1. ควรใหค้วามรูแ้พทยห์รอืเจา้หน้าทีใ่หส้ามารถเขยีนหรอืบนัทกึเวชระเบยีนที่

ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ  มสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
รวมทัง้การคุม้ครองขอ้มลูเวชระเบยีน 

2. ควรมกีารจดัอบรมเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเวชระเบยีน เช่น แพทย ์พยาบาล 
หรอืเจา้หน้าทีเ่วชระเบยีน ในเรือ่งการสื่อสารกบัผูป่้วยและบุคคลภายนอกในเรือ่ง
เวชระเบยีน  

Monitoring      
1. มกีารตรวจสอบ หรอืก าหนดตวัชีว้ดัการบนัทกึเวชระเบยีนทีถู่กตอ้ง เหมาะสม 
2. ตรวจสอบการจดัการเวชระเบยีนทัง้ระบบเอกสารและระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ยูเ่สมอ    

Pitfall     
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1. เจา้หน้าทีไ่มม่คีวามรูท้างกฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการเวชระเบยีน ท าใหป้ฏบิตัไิม่
ถูกตอ้ง  

2. เวชระเบยีนไม่สามารถอ่านเขา้ใจไดเ้นื่องจากลายมอืแพทยอ่์านไม่ออก  เขยีนไม่
ครบถว้น บนัทกึแพทยพ์ยาบาลไมต่รงกนั 

มาตรฐาน HA                

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิาร
สุขภาพ ฉบบัที ่4 ตอนที ่II หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 ระบบบรหิารเวชระเบยีน ก. การวางแผน
และออกแบรระบบ (3) และ (5) ขอ้ 5.2 เวชระเบยีนผูป่้วย (MRS.2) (1) และ (2)      

Reference     
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference 
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E: Environment and Working Conditions 
 

E: Environment and Working Conditions 
E 1 Safe Physical Environment 
E 2 Working Conditions 
E 3 Workplace Violence 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 1: Safe Physical Environment ด้านการระบายอากาศและปรบัอากาศ 
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Definition 

สภาพการระบายอากาศและปรบัอากาศในสถานพยาบาล ทีไ่มเ่หมาะสม อนัเป็นสาเหตุใหเ้กดิ
การตดิเชือ้ทางอากาศจากผูป่้วยสู่บุคลากร หรอืจากบุคลากรสู่ผูป่้วย หรอืจากผูป่้วยสู่ผูป่้วย 
นอกจากการตดิเชือ้ทางอากาศ แลว้ยงัมสีภาวะการขาดอากาศและการสะสมของอากาศเสยี และ
สารพษิตกคา้งในอากาศ 

Goal 

บุคลากร และผูป่้วยในสถานพยาบาล รวมถงึญาตผิู้ป่วยและผูม้าตดิต่อกบัสถานพยาบาล มี
ความปลอดภยัจากภาวการณ์ตดิเชือ้ทางอากาศ สถานพยาบาลมคีุณภาพอากาศทีด่ ีไมเ่ป็น
แหล่งสะสมเชือ้โรคและสารพษิภายในอาคารบรกิาร 

Why 

จากผลส ารวจ การตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานพยาบาลตามภารกจิของกองวศิวกรรม
การแพทย ์พบว่าคุณภาพอากาศของสถานพยาบาล จ านวน 387 แห่ง อยู่ในภาวะเสีย่งต่อการตดิ
เชือ้ทางอากาศ อนัเนื่องมาจากขาดการระบายอากาศทีด่ ีและไม่มกีารบรหิารจดัการดูแลบ ารุงรกัษา
ระบบทีถู่กตอ้ง จ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขโดยเรง่ด่วน มจี านวนสูงถงึ 223 แห่ง และมคีวามเสีย่ง
หรอืแนวโน้มทีจ่ะเกดิอนัตรายควรทีจ่ะไดร้บัการแกไ้ข จ านวน 4 แห่ง ในขณะทีพ่บว่ามสีถานพยาบาล
อยูใ่นสภาพปกตติามเกณฑม์าตรฐาน และไมพ่บว่ามกีารตดิเชือ้จากการท างานของบุคลากร หรอื
สารพษิตกคา้งจากการปฏบิตังิาน เพยีง 160 แห่งเท่านัน้ ดงันัน้การบรหิารจดัการคุณภาพอากาศ
ในสถานพยาบาล จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการจดัการอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพ เพื่อ
ปกป้องบุคลาการใหม้คีวามปลอดภยัและมสีุขภาพทีด่ใีนการท างาน 

Process 

1. จดัใหม้กีารควบคุมคุณภาพอากาศ ตามบรบิทและความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที ่โดย
ก าหนดตวัชีว้ดัทีช่ดัเจน เช่น อตัราการระบายอากาศที่เหมาะสมของแต่ละพืน้ที ่การควบคุม
ความดนัอากาศและทศิทางการไหลของอากาศ การก าจดัสิง่ปนเป้ือนออกจากอากาศ 
จดัการใหม้อุีณหภมูแิละความชืน้ทีเ่หมาะสม กบัชนิดและประเภทการใหบ้รกิาร (ส าหรบับาง
พืน้ทีไ่ดถู้กก าหนดไวใ้นมาตรฐานหรอืกฎหมายควบคุมอาคาร) 

2. ด าเนินการตามแผนการบ ารุงรกัษาอยา่งต่อเนื่อง และเหมาะสมตามสภาพการใชง้าน รวมถงึ
การจดัการงบประมาณสนบัสนุนการบ ารงุรกัษาอย่างเพยีงพอ 

3. มรีะบบการควบคุมและตรวจสอบ ทีค่รอบคลุมตวัชีว้ดัคุณภาพอากาศ และความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร บุคลากร และผูเ้กีย่วขอ้ง ซึง่จะเป็นองคป์ระกอบในการวางแผนพฒันาและ
ปรบัปรงุการบรหิารจดัการคุณภาพอากาศในสถานพยาบาลใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ 
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4. มรีะบบการตดิตาม ประเมนิผล แผนปฏบิตังิานการควบคุณภาพอากาศอยา่งต่อเนื่อง และ
สามารถสัง่การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกรณเีกดิอุบตักิารณ์ หรอืความเสีย่งต่างๆทีอ่าจ
เกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ โรคตดิต่ออุบตัใิหมห่รอืมกีารระบาดของโรคตามฤดกูาร 
การเตรยีมความพรอ้มรบัมอืในภาวะวกิฤต เพื่อใหส้ถานพยาบาลมคีวามพรอ้มในการ
ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งปลอดภยั 

5. ในกรณทีีพ่ืน้ทีท่ีต่อ้งมกีารจดัการทีซ่บัซอ้ม จ าเป็นตอ้งอาศยัเครือ่งมอืหรอืผูเ้ชีย่วชาญและ
ช านาญงานเฉพาะการควบคุมคุณภาพอากาศ เช่น หอ้งผ่าตดั หอ้งฉุกเฉิน ฯลฯ โดยมี
ช่องทางในการปรกึษาหรอืรบับรกิารทีเ่หมาะสมและรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ 

Training 
1. บุคลากรทางการแพทย ์ไดร้บัการอบรมการควบคุมคุณภาพอากาศทีเ่หมาะสม วธิกีารปฏบิตัิ

เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพอากาศทีด่ ีการตรวจสอบคุณภาพอากาศเบือ้งตน้ดว้ยตวัเอง และวธิกีาร
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล จากภยัคุกคามทางสารเคม ีหรอืการตดิเชือ้ทางอากาศ การมี
ส่วนรว่มในการดแูลบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ในระบบปรบัอากาศและการระบายอากาศ  

2. บุคลากรดา้นบรหิารจดัการระบบ ไดร้บัการอบรม การวางแผนการตดิตัง้ บ ารงุรกัษา รวมถงึ
การตรวจสอบ ทดสอบระบบตามเกณฑม์าตรฐานและกฎหมายก าหนด อบรมการบ ารงุรกัษา
หอ้งสะอาดพเิศษเฉพาะสถานพยาบาล ทีม่คีวามซบัซอ้น 

 

Monitoring 
 

1. บุคลากรทางการแพทย ์มอีตัราการตดิเชือ้จากผูป่้วยลดลง  
2. ผูป่้วย ผูร้บับรกิาร มอีตัราการตดิเชือ้หรอืภาวะแทรกซอ้นลดลง 
3. ส ารวจความพงึพอใจจากบุคลากร และผูร้บับรกิาร 
4. รายงานผลการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ และระบบรายงานความเสีย่ง 

Pitfall 
1. การปฏบิตังิานทีไ่มถู่กตอ้ง จะเป็นสาเหตุใหเ้กดิเชือ้ราในอาคาร เช่น การเชด็ถูพืน้ดว้ยน ้า

เปียกมากเกนิไป และปล่อยใหแ้หง้เอง ไอน ้าจากการระเหยจะช่วยให้มคีวามชืน้ในอากาศสงู 
ท าใหเ้ชือ้ราเจรญิเตบิโตไดง้่าย  

2. การใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มถู่กตอ้งในหอ้ง เช่น ตดิตัง้หมอ้ตม้น ้ารอ้นในต าแหน่งทีอ่ยูใ่ต้
เครือ่งปรบัอากาศ จะท าใหค้วามชืน้ในอากาศสงู เครือ่งปรบัอากาศไมส่ามารถท าความเยน็
ไดต้ามทีต่อ้งการ 

3. การใชส้ารเคมอีนัตราย ในพืน้ทีอ่บัอากาศ หรอื การท างานในพืน้ทีอ่บัอากาศ จะตอ้งมป้ีาย
เตอืน อนัตราย และมอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในกรณปีฏบิตังิานปกติ 

4. ส่วนใหญ่จะพบว่าการบ ารงุรกัษาไมส่ามารถปฏบิตังิานไดต้ามแผน เป็นเหตุใหคุ้ณภาพ
อากาศไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 
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มาตรฐาน HA 
การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 
ฉบบัที ่4 ตอนที ่II หมวดที ่3 ขอ้ 3.1 สิง่แวดลอ้มทางกายภาพและความปลอดภยั (ENV.1) ก.
ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ, หมวดที ่4 ขอ้ 4.2 การปฏบิตัเิพื่อการป้องกนัการตดิเชือ้ (IC.2) 
ก. การป้องกนัการตดิเชือ้ทัว่ไป (2) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

 
 

E 2: Working Conditions 

Definition 
จากการทบทวนหลกัฐานเชงิประจกัษ์อยา่งเป็นระบบ The Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) รายงานว่า สภาพการท างานในระบบบรกิารสุขภาพ (Health care 
Working conditions)  ทีส่่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของบุคลากร และผูป่้วย ประกอบดว้ย 5 
องคป์ระกอบส าคญั คอื Workforce staffing, Workflow design, Personal/Social issues, 
Physical environment และ Organizational factors    

Goal 
1. บุคลากรทุกคนท างานภายใตส้ภาพการท างานทีม่ ัน่คง ปลอดภยั ตลอดเวลา 
2. บุคลากรมคีวามพงึพอใจ มคีวามปลอดภยั และมคีุณภาพชวีติการท างาน 

 

 

Why 
บุคลากรสุขภาพส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏบิตังิานทีใ่หบ้รกิารโดยตรงต่อผูป่้วย ความพรอ้มทัง้ดา้น
รา่งกายและจติใจ ของบุคลากร เป็น Human factors ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภยัของ
ผูป่้วย  รวมทัง้สภาพการท างานทีเ่อือ้ต่อการท างาน และมคีวามปลอดภยั เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อ
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การเพิม่ขึน้หรอืลดลงของประสทิธภิาพการท างานของบุคคล ซึง่ส่งผลทัง้ต่อผลลพัธท์ีจ่ะเกดิกบั
ผูป่้วย และองคก์ร 

Process 
1. Workforce staffing   

1.1 จดัระบบและด าเนินการบรหิารจดัการอตัราก าลงัใหม้บีุคลากรเพยีงพอกบัภาระงานแต่
ละประเภททัง้ ปรมิาณอตัราก าลงั และทกัษะของบุคลากรทีเ่หมาะสมกบังาน (Workload 
management and adhere to safe staffing levels)  

1.2 วางแผน และพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนินการการสรรหาและธ ารงรกัษา
บุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหห้น่วยงานมบีุคลากรความรู ้ความสามารถ และทกัษะ
เพยีงพอต่อการท างานทีร่บัมอบหมาย   

1.3 ควบคุมก ากบัการจดัตารางการท างานใหบุ้คลากรมชีัว่โมงการท างาน และการพกัผ่อน
อยา่งเพยีงพอ โดยเฉพาะบุคลากรทีท่ างานแบบเวรผลดั(Shift work)  หลกีเลีย่งการมอบหมายให้
บุคลากรท างานต่อเนื่องยาวนานเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั เพื่อป้องกนัการเหนื่อยลา้ 

1.4 มรีะบบการทบทวนความพรอ้ม ความสามารถ และสมรรถนะในการท างานของบุคลากร
อยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทีท่ างานภายใต้สิง่แวดลอ้มทีก่ดดนั หรอืมคีวามเสีย่ง  

1.5 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในการก าหนดแนวปฏบิตัใินการบรหิารอตัราก าลงับน
หลกัการเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยและตวับุคลากร 
2. Workflow design  

2.1 ทบทวนการไหลของงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อออกแบบกระบวนการท างานใหบุ้คลากร
ท างานไดอ้ย่างราบรืน่ เอือ้ต่อการท างานตามมาตรฐานอยา่งเครง่ครดั เช่น มกีารลดการท างานที่
ซ ้าซอ้น ซ ้าซาก พืน้ทีก่ารท างานสะอาดเป็นระเบยีบไม่มสีิง่กดีขวาง ม ีclinical decision 
algorithm มกีารป้องกนัความเสีย่งจากการท างาน ในแต่ละขัน้ตอน 

2.2 จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล, เครือ่งมอื อุปกรณ์ ในการท างาน ทีไ่ดม้าตรฐาน ให้
เพยีงพอ มกีารฝึกอบรมและระบบประเมนิเฝ้าระวงัความเสีย่งจากการท างาน 

2.3 ส่งเสรมิการใช ้ergonomic systems approach และการใชเ้ทคโนโลย/ีอุปกรณ์ช่วยใน
การท างานใหง้่ายขึน้ สะดวกขึน้ เรว็ขึน้ และไมผ่ดิพลาด  

2.4 สนบัสนุนการมสี่วนรว่มของบุคลากรในการทบทวนและออกแบบการท างานทีป่ลอดภยั 
3. Personal/Social หรือ Psychosocial factors  

3.1 มรีะบบสนบัสนุนทีเ่พยีงพอในการท าใหบุ้คลากรมคีวามพรอ้มทัง้รา่งกายและจติใจใน
การท างาน 

3.2 จดัระบบการดแูลบุคลากรทีต่อ้งท างานท่ามกลางความกดดนัดา้นร่างกาย หรอืจติใจ  ( 
Physical and mental demanding work) ซึง่จะมคีวามเครยีด เหนื่อยลา้ หมดไฟ (Burn out) 
ขาดแรงจงูใจ/ไมพ่งึพอใจในการท างาน  
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3.3 จดักจิกรรม หรอืมมีาตรการเพื่อส่งเสรมิ healthy work-life balance  
3.4 ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี และใหค้วามส าคญักบัการใหโ้อกาสบุคลากรแต่ละวชิาชพีได้

ท างานอย่างเตม็ศกัยภาพตามมาตรฐานและจรยิธรรมวชิาชพี  
3.5 ส่งเสรมิและใหค้วามส าคญักบัการยกยอ่ง ใหร้างวลัเชดิชู บุคลากรทีม่ผีลงานเป็นที่

ประจกัษ์  
3.6 มรีะบบการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากร/คุณภาพชวีติการท างาน และน าไปสู่การ

ปรบัปรงุใหด้ขีึน้อย่างสม ่าเสมอ 
4. Physical environment 

4.1 ด าเนินการตามหลกัอาชวีอนามยัอย่างเครง่ครดั ในการบรหิารจดัการความปลอดภยัของ 
อุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้อาคาร สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มในการท างาน 

4.2 เครง่ครดักบันโยบายความปลอดภยั และการจดัการ ควบคุม และป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะ
มผีลกระทบทัง้รา่งกายและจติใจของบุคลากร ทัง้ทีจ่ะเกดิจาก  อนัตราย/อุบตัเิหตุในทีท่ างาน
(workplace hazards), การกดีกนัเลอืกปฏบิตั(ิDiscrimination), ความรุนแรงในทีท่ างาน
(Physical and psychological violence) และประเดน็อื่นๆทีม่ผีลต่อการท าใหบุ้คลากรสญูเสยี
ความมัน่คงปลอดภยัส่วนบุคคล(Issues pertaining to personal security) 
5. Organizational factors    

5.1 หน่วยงานตอ้งลงทุนเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยั 
และส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติของบุคลากร 

5.2 สรา้งสรรคว์ฒันธรรมการท างานทีม่คีวามไวว้างใจ ใหค้วามเคารพกนัและกนัระหว่าง
ผูบ้รหิาร กบัผูป้ฏบิตังิาน ระหว่างผูป้ฏบิตังิานดว้ยกนั และระหว่างบุคลากร กบั ผูป่้วย และญาต ิ
รวมทัง้ชุมชน 

5.3 บรหิารอย่างมธีรรมาภบิาล ส่งเสรมิกจิกรรมทีจ่ะท าใหม้กีารสื่อสารภายในองคก์รอย่าง
เป็นมติร สรา้งความไวว้างใจและการท างานเป็นทมี  

5.4 ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินเชงิบวก ทีจ่ะท าใหบุ้คลากรรายงานความเสีย่งหรอื
ความผดิพลาด อย่างสรา้งสรรค ์และน าไปสู่การป้องกนัแกไ้ข 

5.5 สนบัสนุนและใหโ้อกาสบุคลากรในการพฒันาตนเองอย่างเท่าเทยีม 

 
 
Training 

1. การฝึกอบรมผูบ้รหิารทุกระดบั 
2. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่เกีย่วกบัระบบความปลอดภยัในการท างาน  
3. ฝึกอบรมทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั ส่วนบุคคล อย่างสม ่าเสอ 
4. ฝึกอบรมบุคลากรแต่ละกลุ่มในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งความปลอดภยัในการท างาน
อยา่งสม ่าเสมอ 
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5. การฝึกอบรมเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั (จป.) 

Monitoring 
1. การบาดเจบ็จากการท างานของบุคลากร 
2. ปัญหาสุขภาพทีส่มัพนัธก์บัการท างาน 
3. อุบตัเิหตุจากการท างาน 
4. ความพงึพอใจในการท างาน 
5. Work-Life balance 
6. บรรยากาศการท างาน 

Pitfall 
การขาดการตดิตามประเมนิผลและทบทวนมาตรการต่าง 

มาตรฐาน HA 

การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 
ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ก. ขดีความสามารถ
และความเพยีงพอของก าลงัคน (1), (2) และ (4) ข. บรรยากาศการท างานของก าลงัคน (1) และ 
(2) ค. สุขภาพและความปลอดภยัของก าลงัคน (1), (2), (3) และ (4) 

Reference 
Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  

    
 

 

 

 

E 3: Workplace Violence 

Goal 

ป้องกนัความรนุแรงในหอ้งฉุกเฉิน (Prevent violence in emergency room) 
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Why 

ความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉินเป็นปัญหาทีส่ าคญั จากการศกึษา Emergency Department 
Violence Study ในประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน 54.5% ประสบกบั
เหตุการณ์ความรุนแรงในทีท่ างาน (Workplace Violence) และ 95.5% ของพยาบาลเชื่อว่า
ความรุนแรงในทีท่ างานมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  26.6% ของพยาบาลไม่มคีวามสุขและมคีวามคดิจะ
ลาออกหรอืยา้ยงานเนื่องจากความรุนแรงในทีท่ างาน  38.5% และ 76.9% ของเหตุการณ์ความ
รนุแรงเกดิทีบ่รเิวณจดุคดัแยก(Triage) และ เตยีงผูป่้วย (ตามล าดบั)  

ความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉินม ี3 ประเภทคอื การถูกท ารา้ยดว้ยวาจา (Verbal threat) 
การถูกท ารา้ยรา่งกาย (Physical assault) และการสะกดรอยตาม (Stalking)1 

Process 

Emergency Nurse Association, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 
และ Joint Commission แนะน ามาตรการและแนวทางในการป้องกนัความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉิน
ดงันี้ 

1. ระยะป้องกนั 

 ผูบ้รหิารตอ้งก าหนดนโยบายความปลอดภยับุคลากรและการป้องกนัความรุนแรงใน
หอ้งฉุกเฉิน 

 จดัท านโยบาย ไม่ยอมรบัความรนุแรง (Zero tolerance policy) ประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูร้บับรกิารทราบถงึสทิธิข์องผูใ้หบ้รกิาร และโรงพยาบาลทีจ่ะด าเนินการตามแนว
ปฏบิตัทิีโ่รงพยาบาลก าหนดทนัท ีกรณเีกดิความรนุแรงทัง้รา่งกาย วาจา 

 Environment Control เช่น ประตู access control ในหอ้งฉุกเฉิน, กลอ้งวงจรปิด, มี
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ าหอ้งฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง ระบบ Scan อาวุธ  

 จดัสถานทีห่รอืหอ้งรอคอย ทีส่ะดวกสบาย มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น โทรทศัน์ 
น ้าดื่ม เป็นตน้  

 จดัท าแนวปฏบิตักิรณเีกดิเหตุการณ์ความรุนแรงทีส่่งผลต่อความปลอดภยัของ
บุคลากรและผูร้บับรกิารรายอื่น เช่น กรณยีกพวกตกีนั การใชอ้าวุธ ในหอ้งฉุกเฉิน 
เป็นตน้ 

 ประสานงานกบัต ารวจ ทหาร เพื่อก าหนดแนวทางรว่มกนัในการป้องกนัและลด
ความเสีย่งกรณเีกดิความรนุแรง 

 จดัท าแนวทางการประเมนิความเสีย่งผูป่้วยและญาตทิีม่แีนวโน้มจะก่อความรุนแรง 
(Behavioral emergency screening) 
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 จดัตัง้ Behavioral Emergency Response Team(BERT) ซึง่ควรจะประกอบไป 
แพทย ์พยาบาลทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

2. ระยะเกดิเหตุ 

 ขอความช่วยเหลอืด่วน (Call for help early) 

 หลกีหนีจากเหตุการณ์ความรนุแรง 

 ประสานงานกบัเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ต ารวจ ทหาร 

 ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ถา้ความเสีย่งสงู พจิารณาปิดบรกิาร 

 บนัทกึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้และรายงานต่อผูบ้รหิารทนัท ี
3. ระยะหลงัเกดิเหตุหรอืระยะฟ้ืนฟู 

 รายงานเหตุการณ์ตามแนวปฏบิตัทิีโ่รงพยาบาลก าหนด 

 คน้หาสาเหตุ(Root Cause Analysis) และแนวทางป้องกนั 

 จดัท ามาตรการเยยีวยาบุคลากรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความรุนแรง 

Training 

1. อบรม Behavioral Emergency Screening  
2. อบรมการจดัการกบัความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉิน 
3. มกีารซอ้มแผน 

Monitoring 

1. จ านวนครัง้การเกดิอุบตักิารณ์ความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉิน 
2. ระดบัความส าเรจ็ในการด าเนินงานตามมาตรฐานการป้องกนัความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉิน 
 
 

Pitfall 

1. ขาดการบรหิารจดัการเชงินโยบายและเชงิระบบเพื่อป้องกนัภาวะความรุนแรงในหอ้งฉุกเฉิน 

2. บุคลากรขาดประสบการณ์ในการจดัการกบัความรนุแรงในหอ้งฉุกเฉิน 

3. บุคลากรไมร่ายงานเหตุการณ์ เพราะรูส้กึว่ารายงานไปกไ็ม่มปีระโยชน์ 

มาตรฐาน HA 
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การปฎบิตัติามแนวทางขา้งตน้ คอืการปฏบิตัติามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 
ฉบบัที ่4 ตอนที ่I หมวดที ่5 ขอ้ 5.1 สภาพแวดลอ้มของก าลงัคน (WKF.1) ค. สุขภาพและความ
ปลอดภยัของก าลงัคน (1), ตอนที ่II หมวดที ่3 ขอ้ 3.1 สิง่แวดลอ้มทางกายภาพและความ
ปลอดภยั (ENV.1) ก. ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ (1), (2), (4), และ (5) ค. การจดัการกบั
ภาวะฉุกเฉิน (1), (2) cละ (3) 

Reference 

Scan เพื่อเขา้ถงึเอกสาร Reference  
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บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง 

บรรณาธิการ 
พญ.ปิยวรรณ ลิม้ปัญญาเลศิ  สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

กองบรรณาธิการ 
นางวราภรณ์  สกักะโต   สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
นางพทัธนนัท ์ คงชุ่ม   สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
ดร.นารรีตัน์  ผุดผ่อง   สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
 

ผูเ้รียบเรียง 
1. พญ.ประนอม  ค าเทีย่ง  กระทรวงสาธารณสุข 
2. นพ.สุกจิ ทศันสุนทรวงศ์  แพทยสภา 
3. ดร.กฤษดา  แสวงด ี  สภาการพยาบาล 
4. นพ.สญัชยั ชาสมบตั ิ  สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ
5. พญ.ฉนัทนา  ผดุงทศ  ส านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม กรมควบคุมโรค 
6. รศ.พญ.เนสนิี  ไชยเอยี  คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
7. ดร.นพ.นวนรรน  ธรีะอมัพรพนัธุ ์ คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
8. นายนิต ิ เนื่องจ านง   คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
9. นพ.ภาสกร  ชยัวานิชศริ ิ  กรมการแพทย ์
10. ผศ.นพ.ยงค ์ รงคร์ุง่เรอืง  คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 
11. นพ.ยงยทุธ วงศภ์ริมยศ์านติ ์ กรมสุขภาพจติ 
12. พญ.วลิาวณัย ์ จงึประเสรฐิ  กระทรวงสาธารณสุข 
13. นพ.อดุลย ์ บณัฑกุุล   โรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี 
14. นายอนุชา  กาศลงักา  กองกฎหมาย ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข 
15. นพ.อทิธพิล  สงูแขง็   ส านกัตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที ่7 
16. พญ.อจัฉรา  ละอองนวลพานิช  กระทรวงสาธารณสุข 
17. นพ.รฐัระว ี พฒันรตันโมฬี  โรงพยาบาลขอนแก่น 
18. นพ.ชาตชิาย  คลา้ยสุบรรณ  โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร 
19. นพ.พฒัธพงษ์  ประชาสนัตกุิล  โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช 
20. นายเชาวลติ  เมฆศริกุิล  กองวศิวกรรมการแพทย ์
21. นายศริชิยั  นิ่มมา   สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ
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