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ถอดบทเรียน การประชุมเชิงปฏิบติัการ โครงการ Engagement for Patient Safety  
ชุมชนนักปฏิบติัระบบบริหารส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั (ENV) ครัง้ท่ี 1/2559  
……………………………………………………………………………………………… 

ช่ือเร่ือง ชุมชนนกัปฏบิตัริะบบบรหิารสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั (CoP ENV) 
วนัท่ี  26 เมษายน 2559  เวลา 14.00 – 16.00 น.  
วิทยากร 1) รศ.พญ.เนสนิี ไซยเอยี 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2) นายเชาวลติ เมฆศริกุิล 

กองวศิวกรรมการแพทย ์
3) อ.โกเมธ นาควรรณกจิ 

สรพ. 
  4) พญ.ปิยวรรณ ลิม้ปญัญาเลศิ  

รองผูอ้ านวยการ สรพ. (Moderator) 
 

หวัข้อบรรยาย - Safety ENV in Community of Practice 
  - Non-Clinical Risk Leraning 
  - Share & Learnt 
 
รปูแบบการน าเสนอ Interactive Web-based Learning ผ่านระบบ GIN Conference 
 
เน้ือหา  
 นายเชาวลติ เมฆศริกุิล น าเขา้สู่การแลกเปลีย่นโดยการพดูถงึแนวทางการน ามาตรฐานระบบ
บรกิารสุขภาพสู่การปฏบิตัวิ่ามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 2016 เป็นเกณฑเ์พื่อใหเ้รารูว้่าเราอยู่
ตรงไหน จะพฒันาจดุไหน มาตรฐานม ี2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของมาตรฐาน ENV และมาตรฐานงานสุข
ศกึษา มาตรฐาน ENV เป็นส่วนทีจ่ะพดูคุยกนัในวนันี้ ประกอบดว้ย 
 1. การจดัการคณุภาพ ความปลอดภยัใน รพ.  ประเดน็คอื การขอรบัรองระบบการจดัการ
คุณภาพและความปลอดภยัจากหน่วยงาน 
 2. โครงสร้างอาคารสถานท่ี การตกแต่งอาคาร ประเดน็ทีไ่ดแ้ก่ โครงสรา้งอาคาร งานไฟฟ้า/
สื่อสาร เครือ่งกล ประปา/สุขาภบิาล ภูมทิศัน์ สถาปตัยกรรม (ER ควรออกแบบหอ้งอยา่งไร OPD ควร
จดัอยา่งไร) เป็นต้น 
 3. Safety ประเดน็ทีต่อ้งค านึงเรือ่งความปลอดภยัคอื การกระท าหรอืสภาพการท างานที่
ปลอดภยัจากเหตุทีจ่ะเกดิอนัตราย ไดแ้ก่ ไฟฟ้า อคัคภียั รงัสชีนิดก่อไอออน (รงัสรีกัษา รงัสวีนิิจฉัย) 
ก๊าซทางการแพทย ์ 
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 4. ส่ิงแวดล้อมใน รพ. ประเดน็ทีต่อ้งด าเนินการไดแ้ก่ การจดัการสิง่ปฏกิูลและมลูฝอย มลูฝอย
ตดิเชือ้ น ้าเสยี น ้าอุปโภคบรโิภค มลพษิทางอากาศ มลพษิทางเสยีง (การท างานส าหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิาน
ในที่ๆ  เสยีงดงัควรท างาน.....ชัว่โมง/วนั) เป็นตน้ 
 5. การส่ือสารใน รพ. ไดแ้ก่ วทิยคุมนาคม เสยีงตามสาย โทรศพัท ์ระบบเรยีกรถพยาบาล 
CCTV Cable TV การตดิตัง้ความปลอดภยัขอ้มลูสื่อสาร เป็นตน้  

6. ด้านเครื่องมือแพทยท่ี์เก่ียวข้อง ประเดน็ส าคญัคือ 
-เครือ่งมอืแพทยต์อ้งพรอ้มใชง้าน ปลอดภยัเมือ่ใชง้าน เชื่อถอืได้ 
-หลกัเกณฑก์ารไดม้าซึง่เครื่องมอืแพทย ์การใชง้านและบ ารงุรกัษา ตรวจสอบ/ทดสอบ 

การซ่อมแซม และการยกเลกิการใช ้
 
พญ.ปิยวรรณ ล้ิมปัญญาเลิศ กล่าวเพิม่ว่าแนวทางของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ทีอ่าจารยเ์ชาวลติ
ไดพ้ดูมานัน้ เป็นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐาน HA และสอดคลอ้งกบัสิง่ที ่อ.โกเมธ พบเวลาไปเยีย่ม 
รพ. จงึขอให ้อ.โกเมธ แลกเปลีย่น 
 
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ ไดเ้ล่าว่าเวลาเขา้ไปเยีย่ม รพ. จะเขา้ไปดูระบบทัง้ 6 ระบบ ที ่อ.เชาวลติได้
กล่าวมาแลว้ ว่ามกีารจดัการอยา่งไร และปจัจบุนัทีจ่ะชวน รพ. รว่มแลกเปลีย่นคอื เรือ่งการป้องกนั
และระงบัอคัคีภยัใน รพ. เนือ่งจากพบว่า รพ. รฐั มกัจะพบว่าเรือ่งน้ีเป็นจดุอ่อนค่อนข้างมาก 
เช่น การวางแผน จดุ/ป้ายบอกทางหนีไฟ (แบบใดถกูต้องตามมาตรฐานสากล) 
 
 
พญ.ปิยวรรณ ล้ิมปัญญาเลิศ พดูถงึประเดน็ทีจ่ะรว่มแลกเปลีย่นใน CoP วนัน้ีเป็นเรือ่งเกีย่วกบั
มาตรฐาน ENV 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) Develop SIMPLE: Emergency Respond  

 2) Health Care Worker ในประเดน็นี้เป็นส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั  
Working Condition เป็นประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคลากร ซึง่จะน าไปพดูคุยในการด าเนินการโครงการ 
2P Safety 
โดย รศ.พญ.เนสนิี ไซยเอยี 
 
รศ.พญ.เนสินี ไซยเอีย ไดเ้ริม่พดูคุยเพื่อใหเ้หน็ว่า “แนวทางทีอ่าจารยเ์ชาวลติไดบ้รรยายมาตอนตน้กบั
สิง่ทีก่ฎหมายออกมาเพือ่ใหเ้ราปฏบิตักิบัสิง่ทีเ่ราท าตามมาตรฐาน เป็นสิง่ทีบ่อกตวัเรา (ENV) ว่าเรา
ท างานมาถูกรอ่งถูกรอยแลว้” ประเดน็ทีอ่าจารยเ์นสนิีไดร้ว่มแลกเปลีย่น สรปุไดด้งันี้ 
 1) มาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบั ENV ไดแ้ก่ มาตรฐานตอนที ่II-3  
สิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป้ว่ย และมาตรฐานตอนที ่I-5.2 ข.(1) ทีท่ างานเอือ้ต่อสุขภาพ/ความปลอดภยั,  
I-5.2 ค.(3) ป้องกนัความเสีย่งจากการท างาน  
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2) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั ENV ไดแ้ก่ พระราชบญัญตั,ิ กฎกระทรวง, ประกาศ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เป็นตน้ 
 3) ในส่วนของ Emergency Respond รพ. ควรมกีารจดัท า Emergency Plan โดยมกีารก าหนด 
Emergency Commander (ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน), ทมีสาธารณูปโภค, ทมีอคัคภียั, ทมี Aid Team 
(ควรมกีารก าหนดใหม้ทีมี First Aid ถา้ม ีArea Risk เช่น Area ทีม่รีงัสไีออน กรณเีกดิบาดเจบ็เลก็น้อย
ไมจ่ าเป็นตอ้งส่ง ER/EMS และควรม ีFirst Aid Kit) โดยมแีผนกรณีปกติ ก าหนดใหม้กีาร Training 
เป็นตน้ แผนกรณีฉุกเฉิน 
 
อ.โกเมธ นาควรรณกิจ ไดเ้พิม่ประเดน็ทีอ่าจารยเ์นสนิีแลกเปลีย่น สรปุประเดน็ไดด้งันี้ 

1) ประเดน็ทีจ่ดัท าแผน Emergency Plan เป็นการท าตามมาตรฐานตอนที ่I-6 ค.(ความพรอ้ม
ต่อภาวะฉุกเฉิน) การวางแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน รพ. ควรจะวเิคราะหภ์าวะฉุกเฉินของ รพ. ตนเองเป็น 
2 ส่วน คอื กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินภายนอกองค ์รพ. ของเราจะออกไปช่วยอย่างไร และกรณีเกิด
ภาวะฉุกเฉินใน รพ. ถา้ รพ. วเิคราะหแ์ละด าเนินการไดท้ัง้ 2 ส่วนจะดมีากและการซอ้มกส็ าคญั คอื 
ซอ้มกบัคนขา้งนอก ซอ้มกบัหน่วยงานทีเ่ป็นจดุเสีย่งส าคญั 

2) ควรมแีผนฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน ประเด็นทีพ่บคอื 
2.1) รพ. ไมม่แีผนฟ้ืนฟู 
2.2) ไม่มแีผนระบบสาธารณูปโภคกรณฉุีกเฉิน เช่น รพ. มแีผนส ารองน ้าไวไ้ดไ้ด ้48  

ชัว่โมง แต่หากเหตุการณ์ไม่ยตุภิายใน 48 ชัว่โมง รพ. จะมกีารด าเนินการอยา่งไร 
3) การจดัการวสัดุและของเสยีอนัตราย พบว่า รพ. ส่วนใหญ่มกีารจดัการของเสยีแต่ไมม่กีาร

จดัการวสัดุ ขอให ้รพ. มกีารทบทวนแนวทางการจดัการวสัดุ 
 

สรปุประเดน็ค าถามจากโรงพยาบาลสมาชิกท่ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ผา่นระบบ GIN Conference 

ค าถาม ค าตอบ 
1) มแีนวทางการน ามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ
สู่การปฏบิตั ิ2016  ใหก้บั รพ. หรอืไม่ 
 

-ทางกองวศิวกรรมการแพทย ์กรมสนบัสนุน
บรกิารสุขภาพ ไดส้่งหนังสอืดงักล่าวให ้รพ. สงักดั
กระทรวงสาธารณสุข รพ. ละ 1 เล่ม แลว้ สาวน 
รพ. ทีส่นใจ สามารถ Download ไดท้ี ่website 
ของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ หรอื สรพ. ซึง่จะ
มกีารน ามาใหผู้ส้นใจ Download 

2) รพ. ม ีจป. บรหิาร จะมบีทบาทอยา่งไรต่อการ
รองรบัอคัคภียั 
 

-จป. บรหิาร ตามกฎหมาย มบีทบาทหน้าทีร่ะบุไว้
ชดัเจน ทีเ่ป็นส่วนส าคญัคอืบทบาทในการวางแผน
เรือ่งทีเ่ป็นความเสีย่งส าคญัในเรือ่งของอคัคภียั 

3) การก าหนดจ านวน จป. ก าหนดตามอะไร -ก าหนดตามจ านวนผูป้ฏบิตังิาน ไมไ่ดก้ าหนดตาม
จ านวนพืน้ที ่
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ก่อนจากกนั พญ.ปิยวรรณ ลิม้ปญัญาเลศิ ไดพ้ดูถงึว่า กระทรวงสาธารณสุขก าลงัจะประกาศ
นโยบาย 2P Safety ดงันัน้ ทางกระทรวงฯ จะขอทราบขอ้มลูดา้น Personal เพื่อใชใ้นการประกอบการ
ช่วยเหลอืบุคลากรของเราทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากการท างาน 
 

 
ช่ือผูจ้ดบนัทึก : นางสาวปาจรยี ์    ส าราญจติต์ 
  
 
 


