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ณ. สุรสมัมนาคาร เทคโนโลยสีุรนารี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2560

สรา้งคณุค่าสิ่งแวดลอ้มที่มีคณุภาพ



สิ่งแวดลอ้ม

ทุกสิ่งทุกอยา่งที่อยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งที่มีชีวติและไมม่ีชีวติ รวมทั้งที่เป็น

รูปธรรม (สามารถจบัตอ้งและมองเห็นได)้ และนามธรรม (เชน่

วฒันธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกนั เป็น

ปัจจยัในการเกื้อหนุนซึ่งกนัและกนั



ประเภทของสิ่งแวดลอ้ม

Natural Environment (สิ่งแวดลอ้มตามธรรมชาติ)

Physical Environment (สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ)

Social Environment (สิ่งแวดลอ้มทางสงัคม)

Psychological Environment (สิ่งแวดลอ้มทางดา้นจิตใจ)



การจดัการสิ่งแวดลอ้ม

การจดัการใหส้ิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 

สิ่งแวดลอ้มทางสงัคม และสิ่งแวดลอ้มทางดา้นจิตใจ ใหม้ีความ

สมดุล เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่สาํคญั คือเพื่อใหเ้กิด

• ความปลอดภยั

• เหมาะสมในการใหบ้ริการและการปฏิบตัิงาน

• สรา้งความรูส้ึกที่ดีทางดา้นจิตใจและความสมัพนัธท์ี่ดี

• ลดความเครียดและผ่อนคลายความวติกกงัวล



คณุค่าสิ่งแวดลอ้มที่มีคณุภาพในโรงพยาบาล

• สภาพอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้มโดยรอบและภายในดูดีมีความ

สะอาด เป็นระเบียบ สวยงามดูน่าเชื่อถือ มีความปลอดภยั

• พื้นที่ในการใหบ้ริการที่มีความเพียงพอ มีความสะดวกในการเขา้ถึง

บริการ มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสวา่งและอุณหภูมิที่เหมาะสม 

• มีสิ่งอาํนวยความสะดวกที่ดี มีมาตรฐาน/ปลอดภยั เหมาะสมกบัผูป้่วย

แต่ละประเภท

• มีเครื่องมือที่ทนัสมยั การจดัการระบบสาธารณูปโภคที่ดีมีความ

เพียงพอ มีความพรอ้มในการใหบ้ริการ/การทาํงานและเกิดความคุม้ค่า



• ผูป้่วย/ญาติ มีความสะดวกสบาย มีความมัน่ใจในความปลอดภยั              

เมื่อเขา้มารบับริการ

• ผูป้่วย/ญาติสามารถฟื้นฟูสภาพทางกายจิตใจไดด้ีขึ้นอยา่งรวดเร็ว     

ลดความกงัวล ความทอ้แท ้

• บุคลากร/เจา้หนา้ที่มีความสุขในการทาํงาน ลดความเครียด                    

มีคุณภาพชีวติที่ดีและมีความผูกพนักบัองคก์ร

• ประชาชนทัว่ไปประทบัใจในบรรยากาศ และสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม 

คณุค่าสิ่งแวดลอ้มที่มีคณุภาพในโรงพยาบาล



ปัญหาที่พบจากการเยีย่มสาํรวจ

• อาคาร สถานที่เกา่ยงัไมป่รบัปรุง รอการสรา้งอาคารใหม่

• ผูร้บับริการมากไมส่ามารถปรบัปรุงสถานที่ไดม้ากกวา่นี้

• ขาดการนําระบบ 5 ส.มาใชอ้ยา่งต่อเนื่อง ขาดการสนับสนุนจากผูน้ํา

• ติดภาวะวกิฤติทางการเงิน ไมม่ีงบประมาณในการพฒันา

• ขาดแผนการพฒันาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้มที่ชดัเจน

• ไมม่ีผูดู้แลในภาพรวมของการจดัการสิ่งแวดลอ้มในโรงพยาบาล

• ขาดกาํลงัคนในการดูแล ไมม่ีการกาํกบัดูแลจากผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ



ปัญหาที่พบจากการเยีย่มสาํรวจ

• ระบบการป้องกนัระงบัอคัคีภยัไมม่ีความพรอ้ม ขาดการซอ้มอยา่งต่อเนื่อง

• เครื่องมือที่สาํคญัไมเ่พียงพอ ขาดการดูแลอยา่งต่อเนื่อง ไมพ่รอ้มใช ้ไมไ่ดร้บั

การสอบเทียบ ขาดระบบการบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั

• ระบบสาธารณูปโภคขาดการดูแลอยา่งต่อเนื่อง ขาดระบบสาํรองที่เหมาะสม

• ระบบการจดัการขยะขาดการดูแลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

• ระบบการบาํบดันํ้าเสีย ไมม่ีการส่งตรวจจากหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเนื่อง  

ผลการตรวจหลายคา่มีปัญหา ขาดการดูแล ระบบมีขนาดไมเ่หมาะสม



ผูร้ว่มสรา้งคณุค่าดา้นสิ่งแวดลอ้ม

• ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

• รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร/หวัหนา้ฝ่ายบริหาร

• คณะกรรมการที่รบัผิดชอบจดัการสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั

• บุคลากรในหน่วยงาน Back Office

• บุคลากรทุกคนในองคก์ร



การสรา้งคณุค่าสิ่งแวดลอ้มที่มีคณุภาพการสรา้งคณุค่าสิ่งแวดลอ้มที่มีคณุภาพ

• กาํหนดนโยบายและเป้าหมายในการจดัสิ่งแวดลอ้มในโรงพยาบาลที่ชดัเจนและมี

การปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกบับริบทและสถานการณ์

• นํามาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวง เทศบญัญตัิ ขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง

มาสู่การปฏิบตัิ

• วางแผนการพฒันา/กาํหนดแนวทางการปฏิบตัิ สนับสนุนทรพัยากรในการบริหาร

จดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม กาํกบัติดตามอยา่งต่อเนื่อง

• คน้หาความเสี่ยง รวบรวมและวเิคราะหอ์ุบตัิการณ/์ติดตามตวัชี้วดัต่างๆนําสู่การ

วางแผนในการพฒันาและปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง 

• บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งเรียนรูแ้นวทาง และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดอยา่งต่อเนื่องดว้ย

ความเขา้ใจ



Design

Action

Learning

Improve

Purpose

Concepts 
รูห้ลกั

Context    
รูโ้จทย์

Criteria     
รูเ้กณฑ์

แนวคิด 3C-PDSA/DALI

PDSA/DALI



Design

Action

Learning

Improve

Purpose

Concepts 
รูห้ลกั

Context    
รูโ้จทย์

Criteria     
รูเ้กณฑ์

แนวคิด 3C-PDSA/DALI

Train Monitor

Trace

Go & See(Trace)

KPI, Review

Patient Experience

PDSA/DALI

Visual management

User-centered design

Human-centered design 

ปัญหา/สิ่งที่ตอ้ง

ปรบัปรุง ระดบั

ความสาํคญั

เรื่องนี้มีมาตรฐาน/กฎหมาย/

ความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งอะไรที่ยงั

ไมไ่ดน้ํามาใช้



มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง



มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง



พระราชบญัญตัแิละกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งกบั

การอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาล 

• พระราชบญัญตัิสถานพยาบาล (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559

• กฎกระทรวง กาํหนดลกัษณะของสถานพยาบาลและ

ลกัษณะการใหบ้ริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558

• พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522,แกไ้ขเพิ่มเติม

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2535 

• กฎกระทรวงมหาดไทยฉบบัที่ 10, 39, 44, 51และ 55

• กฎกระทรวงกาํหนดประเภทอาคารที่ตอ้งจดัใหม้ีผูต้รวจสอบ

พ.ศ. 2548

• กฎกระทรวงวา่ดว้ยการยกเวน้ ผ่อนผนั หรือกาํหนดเงื่อนไข

ในการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2550



พระราชบญัญตัแิละกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง            

ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

 พระราชบญัญตัิส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.2550 

 กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

 กฎกระทรวง กาํหนดลกัษณะหรือการจดัใหม้ีอุปกรณ ์สิ่งอาํนวยความสะดวก 

หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะ เพื่อใหค้นพิการสามารถ

เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555



ที่นัง่สาํหรบัคนพิการหรือพื้นที่สาํหรบั จอดรถเข็น
คนพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

จาํนวนที่นัง่สาํหรบัผูป้่วย จาํนวนที่นัง่/ที่จอดสาํหรบัผูพ้ิการฯ

4 – 25 1 

26 – 50 2

51 – 300 4

301 – 500 6

> 500 เพิ่ม 1 ที่นัง่ทุก 100  



ที่จอดรถสาํหรบัคนพิการหรือทุพพลภาพ  

และคนชรา

จาํนวนที่จอดรถสาํหรบัผูป้่วย จาํนวนที่จอดรถสาํหรบัผูพ้ิการฯ

10 - 50 อยา่งนอ้ย 1 คนั

51 - 100 อยา่งนอ้ย 2 คนั

>100 ขึ้นไป อยา่งนอ้ย 2 คนั และเพิ่ม 1 คนั 

ทุก 100 คนั



• ที่จอดรถควรจดัไวใ้กลท้างเขา้-ออกอาคารใหม้ากที่สุด มีพื้นผิวเรียบเสมอกนั 

• มีสญัลกัษณร์ูปคนพิการบนพื้นของที่จอดรถ(ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 90 X 90 

เซนติเมตร) และมีป้ายแสดงที่จอดรถของคนพิการฯในตาํแหน่งที่เห็นได้

ชดัเจนขนาดไมน่อ้ยกวา่ 30 X 30 เซนติเมตร สูงจากพื้นไมน่อ้ยกวา่ 2 เมตร) 

• พื้นที่จอดรถกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 2.4 เมตร ยาวไมน่อ้ยกวา่ 6.00 เมตร และมีที่

วา้งขา้งที่จอดรถไมน่อ้ยกวา่ 1 เมตรตลอดความยาวของที่จอดมีลกัษณะพื้นผิว

เรียบและมีระดบัเสมอกบัที่จอดรถ

ที่จอดรถสาํหรบัคนพิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชรา



ห้องนํ้าผ ูพ้ิการหรือทพุพลภาพและคนชรา 

• มพีืน้ทีว่า่งภายในหอ้งสว้มเพือ่ใหเ้กา้อีล้อ้สามารถหมนุตวักลบัไดซ้ึง่มเีสน้

ผา่นศนูยก์ลางไมน่้อยกวา่ 1.5 เมตร

• ประตขูองหอ้งทีต่ ัง้โถสว้มเป็นแบบบานเปิดออกสูภ่ายนอก โดยตอ้งเปิด

คา้งไดไ้มน่้อยกวา่ 90 องศา หรอืเป็นแบบบานเลือ่น และมสีญัลกัษณ์รปู

ผูพ้กิารตดิไวท้ีป่ระตดูา้นหน้าหอ้งสว้มลกัษณะของประตนูอกจากทีก่ลา่ว

มาขา้งตน้

• พืน้หอ้งสว้มตอ้งมรีะดบัเสมอกบัพืน้ภายนอก ถา้เป็นพืน้ต่างระดบัตอ้งมี

ลกัษณะเป็นทางลาดไมเ่กนิ 1 : 12 



• มีโถสว้มชนิดนัง่ราบ สูงจากพื้นไมน่อ้ยกวา่ 45 เซนติเมตร และไมเ่กิน 

50 เซนติเมตร มีพนักพิงหลงัสาํหรบัผูท้ี่ไมส่ามารถนัง่ทรงตวัได้

• มีดา้นขา้งดา้นหนึ่งของโถสว้มอยูช่ิดผนังโดยมีระยะหา่งวดัจากกึ่งกลาง

โถสว้มถึงผนังไมน่อ้ยกวา่ 45 เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 50 เซนติเมตร 

ตอ้งมีราวจบัที่ผนัง

• ในกรณีที่ดา้นขา้งของโถสว้มทั้งสองดา้นอยูห่า่งจากผนังเกิน 50 

เซนติเมตร ตอ้งมีราวจบั

หอ้งนํ้าผูพ้ิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 



• พระราชบญัญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 (แกไ้ขปี 2551)

• กฎกระทรวงแรงงานว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ

และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานเกี่ยวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556 

พระราชบญัญตั ิกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งกบั

วสัด/ุวตัถุ/สารเคมีอนัตราย



พระราชบญัญตัแิละกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งกบั 

การป้องกนัระงบัอคัคีภยั 

• พระราชบญัญตัิการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2542 

• กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดําเนิน 

การดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555



ระบบการป้องกนัระงบัอคัคีภยั

• แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั,แผนเคลื่อนยา้ยผูป้่วย

• การกาํหนดทางหนีไฟ,การติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟ.แสงสวา่งในทางหนีไฟ 

และการตรวจสอบความพรอ้ม

• การเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณใ์นการแจง้เตือน, เครื่องมือ

และอุปกรณใ์นการดบัเพลิงที่เหมาะสมตามประเภท ใหม้ีความพรอ้มในการ

ดาํเนินการ

• การกาํหนดพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอคัคีภยัและพื้นที่ยากในการเคลื่อนยา้ย

• การฝึกซอ้มการระงบัอคัคีภยัและการเคลื่อนยา้ยผูป้่วยร่วมกบัหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวขอ้งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง(การฝึกซอ้มเสมือนจริง)



ตวัอกัษรสีขาวขนาดไมน่อ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร

พื้นสีเขียวมีขนาดไมน่อ้ยกวา่ 50% ของพื้นที่ของป้าย

ตวัอยา่งป้ายตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย



การติดต ัง้ถงัดบัเพลิงที่เป็นไปตามมาตรฐาน



มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง



การบริหารจดัการเครื่องมือแพทย์

• การจดัหาเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือจาํเป็นต่อการใหบ้ริการ

ใหเ้พียงพอ

• การตรวจสอบเตรียมความพรอ้มใช,้ การสอบเทียบ,การ

บาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั, การซ่อมบาํรุง และ ระบบการสาํรอง

• การจดัทาํประวตัิเครื่องมือและการนําระบบ IT มารวบรวม

ประวตัิและขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมือ

• การวเิคราะหแ์ละนําขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนบริหาร



การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

การสอบเทียบเครื่องมือแพทยใ์นกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลางปีละ 1ครั้ง
• การสอบเทียบโดยฝ่ายวศิวกรรมการแพทย ์สาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต

• การสอบเทียบโดยบริษัทที่ไดร้บัการอนุญาตใหเ้ป็นผูส้อบเทียบ

• การสอบเทียบโดยทีมโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมและอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของ

ฝ่ายวศิวกรรมการแพทยข์องสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต

• การสอบเทียบเครื่องมือทางหอ้งปฏิบตัิการ, เครื่องมือทางรงัสีวทิยา, เครื่องมือใน

กลุ่มเฉพาะที่จาํเป็นตอ้งสอบเทียบ เช่นเครื่องชัง่นํ้าหนักเด็ก เครื่องชัง่นํ้าหนัก

ผูป้่วยไตเทียม เป็นตน้



เครื่องมือและอุปกรณท์ี่มีความเสี่ยงสูง 

Anesthesia Units and Vaporizers

Apnea Monitors

Argon-Enhanced Coagulation Units

Aspirators (Emergency and Tracheal)

Autotransfusion Units

Blood Pressure Units (Invasive)

Capnometers

Defibrillators/ Non-invasive 

Electrosurgical Units

Irrigation/ Distention Units

Laparoscopic Insufflators

Lasers (Surgical) 

Nuclear Medicine Systems

Oxygen Monitors and Analyzers

Patient Lifts

Patient Warming Units

Peritoneal Dialysis Units

Phacoemulsification Units



เครื่องมือและอุปกรณท์ี่มีความเสี่ยงสูง 

Fetal Monitors

Heart-Lung Bypass Units

Hemodialysis Units

High- Efficiency- Filter Air Cleaners

Humidifiers (Heated)

Infant Incubators

Infusion Pumps

Intra-Aortic Balloon Pumps

Monitors

Physiologic Monitors and Monitoring Systems

Pneumatic Tourniquets

Radiant Warmers (Infant)

Radiologic Imaging Systems

Sterilizers(e.g., Steam, Ethylene Oxide)

Transcutaneous Oxygen and Carbon Dioxide 

Transvenous Pacemakers

Ventilators

Pacemakers



เครื่องมือและอปุกรณท์ี่มีความเสี่ยงปานกลาง 

Ambulatory ECG Recorders and 

Scanners

Aspirators (Surgical, Thoracic, and 

Uterine)

Blood Bank Refrigerators

Blood Gas/pH Analyzers

Blood/Solution Warmers

Cardiac Output Units

Centrifuges and Clinical Lab Equipment

Lithotripters 

Noninvasive Blood pressure Units

Radiant Warmers (Adult)

Circumcision Clamps

Oxygen-Air Proportioners

Oxygen Concentrators

Paraffin Bahts

Phototherapy Units

Pulmonary Function Analyzers



เครื่องใหค้วามอบอุ่นเด็กแรกเกิด (Infant Incubator)

เครื่องชว่ยหายใจ (Ventilator)

เครื่องตดัจี้ดว้ยกระแสไฟฟ้า (Electrosurgical Apparatus)

เครื่องกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า (Defibrillator)

เครื่องติดตามสญัญาณชีพผูป้่วย (Patient Monitor)

เครื่องใหส้ารดมยาสลบ ( Anesthesia Machine)

เครื่องปั๊มสารละลายเขา้สู่ร่างกาย (Infusion Pump, Syringe Pump) 

เครื่องมือแพทยท์ี่กองวิศวกรรมสอบเทียบ



ระบบสาธารณูปโภค
(เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า, ระบบกา๊ซทางการแพทย,์ ระบบนํ้าประปา)

• การเตรียมความพรอ้มใชแ้ละบาํรุงรกัษาระบบ

• การจดัระบบสาํรอง

• การตรวจคุณภาพนํ้าประปา,นํ้าดื่ม

• ระบบการจดัการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

• การระบุพื้นที่เสี่ยงสูงที่จาํเป็น

• การวางระบบการแจง้เตือน

• แผนการเตรียมความพรอ้ม



ระบบสาธารณูปโภค
(ระบบนํ้าหลอ่เยน็:Cooling tower)

• ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Cooling Tower

• การตรวจปริมาณนํ้า/การปรบัคุณภาพนํ้าที่ใชเ้ติม Cooling Tower

• การตรวจใบพดัและท่อกระจายนํ้า ระบบสายพาน ระบบเพลา 

ระบบมอเตอร ์การทาํความสะอาดถาดและทาสีส่วนที่ขึ้นสนิม

• การส่งตรวจคุณภาพนํ้าระบบ Cooling Tower และการปรบัปรุง



ระบบสาธารณูปโภค
(ระบบลิฟต)์

• การตรวจสอบความพรอ้มและการบาํรุงรกัษา (หอ้งเครื่อง,

ระบบควบคุม,อุปกรณค์วามปลอดภยั, ระบบขบัเคลื่อน, 

ปล่องลิฟต,์ หอ้งโดยสาร)

• การติดป้ายแจง้เตือนและขอความชว่ยเหลือ

• แผนการชว่ยเหลือกรณีลิฟตต์ิด/ลิฟตค์า้ง

• การฝึกซอ้มการช่วยเหลือตามแผนที่วางไว ้



มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง



• พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาติ พ.ศ. 2535

• ประกาศกระทรวงฯเรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548

• กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มูลการจดั 

ทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

พ.ศ. 2555

• ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กาํหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษที่

จะตอ้งถูกควบคุม การปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดลอ้ม

• ประกาศกระทรวงฯเรื่องกาํหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่

จะตอ้งถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดลอ้ม

(ฉบบัที่ 2)

พระราชบญัญตั ิกฎกระทรวงและประกาศ

กระทรวงที่เกี่ยวกบัการจดัการนํ้าเสีย



ระบบบาํบดันํ้าเสีย

• ขนาดของระบบเหมาะสมกบัปริมาณนํ้าเสีย

• มีผูดู้แลระบบที่มีความรู/้ความสามารถ

• การตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งที่ผ่านการบาํบดัประจาํวนั/ ประจาํ

สปัดาหต์ามประเภทของระบบ

• การส่งตรวจคุณภาพนํ้าที่ผ่านการบาํบดักบัหน่วยงานภายนอก

อยา่งนอ้ยปีละ 4 ครั้ง

• การนําผลการตรวจคุณภาพนํ้าที่ผ่านการบาํบดัมาทบทวนและ

ปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบ



• พระราชบญัญตัิการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2550

• กฎกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการกาํจดัมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขวา่ดว้ย

การขนและการกาํจดัมลูฝอยติดเชื้อในทอ้งที่เทศบาลตาํบลและองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2558

• กฎกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป พ.ศ.2560

พระราชบญัญตั ิกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวกบัการจดัการขยะ



การจดัการขยะ/สิ่งปฏิกูล

• การแบ่งประเภทขยะตอ้งสอดคลอ้งกบัการจดับริการ

• การจดัภาชนะรองรบัขยะเป็นไปตามมาตรฐาน

• การเคลื่อนยา้ยขยะ การจดัสถานที่พกัขยะ การกาํจดัขยะ

เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนดในแต่ละประเภท

• การกาํกบัและติดตามบริษัทรบัขนส่งและกาํจดัขยะ



การจดัการของเสียที่เกิดจากยา/เภสชัภณัฑ์

ประเภท ยาเคมีบาํบดั ยาอนัตรายสูง ยาวคัซีนตวัเป็น ยาเสพติด/วตัถุ

ออกฤทธิ์

ยาทัว่ไป

ถุงขยะ ถุงสีมว่ง ถุงสีมว่ง ถุงสีแดง ถุงสีเทา นํายาออกจาก

แผง/ขวดใส่ถุงสี

เทา

ป้ายคาํเตือน ขยะยารกัษามะเร็ง ขยะยาอนัตรายสูง ขยะยาวคัซีน ขยะสารเสพติด/

วตัถุออกฤทธิ์ต่อ

จิตประสาท

ขยะยาหมดอายุ

ถงัขยะ ถงัมว่ง (ถา้มี) ถงัมว่ง (ถา้มี) ถงัแดงขยะติดเชื้อ ถงัแดงสาํหรบัเผา ถงัแดงสาํหรบัเผา

ป้ายคาํเตือน ขยะยารกัษามะเร็ง ขยะยาอนัตรายสูง ขยะติดเชื้อ ขยะ(ยา)อนัตราย ขยะ(ยา)อนัตราย

อุณหภูมิที่

กาํจดั

1000 – 1200

องศา

1000 – 1200 

องศา

800 – 1000 

องศา

800 – 1000 

องศา มีพยาน

800 – 1000 

องศา



สถานที่พกัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

• ผนังตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ พื้นผิวภายในตอ้งเรียบและกนั

นํ้าซึม

• ตอ้งมีการป้องกนักลิ่นและนํ้าฝน ตอ้งมีการระบายอากาศและป้องกนั

นํ้าเขา้

• สามารถป้องกนัสตัวแ์ละแมลงพาหะนําโรค และมีการระบายอากาศ

• ตอ้งมีการระบายนํ้าเสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่ระบบบาํบดั

นํ้าเสีย

ที่มา : กฎกระทรวงฉบบัที่ 44 (2538) ขอ้ 10 และกฎกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยวา่ดว้ย

ลกัษณะการจดัการมลูฝอยทัว่ไป พ.ศ.2560



สถานที่พกัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

• มีการกาํหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พกัรวมมลูฝอยทัว่ไป    

มีขอ้ความที่มีขนาดเห็นไดช้ดัเจนวา่ “ที่พกัรวมมลูฝอยทัว่ไป” 

และมีการดูแลรกัษาความสะอาดอยา่งสมํา่เสมอ

• ตอ้งมีระยะหา่งจากสถานที่ประกอบอาหารและเก็บอาหารไมน่อ้ย

กวา่ 4 เมตร แต่ถา้สถานที่รองรบัขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลขนาด

ความจุเกินกวา่ 3 ลูกบาศกเ์มตร ตอ้งมีระยะหา่งจากสถานที่

ดงักล่าวไมน่อ้ยกวา่ 10 เมตร

ที่มา : กฎกระทรวงฉบบัที่ 44 (2538) ขอ้ 10 และกฎกระทรวง

สาธารณสุขวา่ดว้ยวา่ดว้ยลกัษณะการจดัการมูลฝอยทัว่ไป 

พ.ศ.2560



สถานที่พกัขยะมูลฝอยตดิเชื้อ

• เป็นหอ้งหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นมีลกัษณะไมแ่พร่เชื้อ 

และอยูใ่นที่ที่สะดวกต่อการขนมลูฝอยติดเชื้อไปกาํจดั

• มีขนาดกวา้งเพียงพอที่จะเก็บกกัภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อไดอ้ยา่ง

นอ้ยสองวนั

• พื้นและผนังตอ้งเรียบ ทาํความสะอาดไดง้า่ย มีลกัษณะโปรง่ ไมอ่บัชื้น 

มีรางหรือท่อระบายนํ้าทิ้งเชื่อมต่อกบัระบบบาํบดันํ้าเสีย

• มีการป้องกนัสตัวแ์มลงเขา้ไป และปิดดว้ยกุญแจหรือปิดดว้ยวธิีอื่นที่

บุคคลทัว่ไปไมส่ามารถที่จะเขา้ไปได้

ที่มา : กฎกระทรวงวา่ดว้ยมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545



สถานที่พกัขยะมูลฝอยตดิเชื้อ

• มีขอ้ความเป็นคาํเตือน“ที่พกัรวมมลูฝอยติดเชื้อ” ไวท้ี่หนา้หอ้งหรือ

หนา้อาคาร

• มีลานสาํหรบัลา้งรถเข็นอยูใ่กลท้ี่พกัรวมมลูฝอยติดเชื้อ และลานนั้น

ตอ้งมีรางหรือท่อรวบรวมนํ้าเสียจากการลา้งรถเข็นเขา้สู่ระบบบาํบดั

นํ้าเสีย

• ในกรณีที่เก็บกกัภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อไวเ้กิน 7 วนั ที่พกัตอ้ง

สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูท่ี่ 10 องศาเซลเซียส หรือตํา่กวา่นั้นได้

ที่มา : กฎกระทรวงวา่ดว้ยมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545



ระบบ 5 ส



Five Elements Drive Engagement

Source: Becoming Irresistible by Josh Bersin, Deloitte Review issue 16, 2015 

Positive Work Environment



Optimal Healing Environment (OHE) Optimal Healing Environment (OHE) 

จากการวิจยัของสถาบนั Samueli Institute Research สหรฐัอเมริกา 



การจดัสิ่งแวดลอ้มที่เอื้อตอ่ดา้นสงัคมและจติใจ

• การติดตั้งภาพศิลปะ ภาพครอบครวั หรือสิ่งที่เคารพนับถือ

• หาเพลง เสียงดนตรี หรือเสียงคาํสอนทางศาสนาที่ผูป้่วยชอบ

• ภาพสตัวเ์ลี้ยง หรือวดิีทศัน์ที่ถ่ายสตัวเ์ลี้ยงที่ผูป้่วยรกั

• การจัดสวนในโรงพยาบาลที่ใกลห้อ้งพักผูป้่วยมากที่สุด หรือการจัด

สวนเล็กๆที่ระเบียงหอ้งพกัผูป้่วย   ใหส้ามารถมองเห็นไดจ้ากเตียง



การจดัสิ่งแวดลอ้มที่เอื้อตอ่ดา้นสงัคมและจติใจ

• การเปิดหนา้ต่างใหเ้ห็นทศันียภาพภายนอกหอ้งสวยงาม อากาศดี 

• จดัหอ้งจดักิจกรรมอื่นๆ เช่น หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งเล่นเกมส ์หอ้ง

กิจกรรมสาํหรบัเด็ก หอ้งสมุด หอ้งนัง่เล่น 

• กาํจดักลิ่นอนัไม่พึงประสงค ์กาํจดัแหล่งกาํเนิดเสียงรบกวน จดัแสง

ที่เหมาะสม

• จดัสถานที่ใหญ้าติไดเ้ยีย่ม/เฝ้าไขท้ี่ค่อนขา้งเป็นส่วนตวั



เทคโนโลยสีีเขียว (Green technology)

• เคมีสีเขียว (Green Chemistry)

• พลงังานสีเขียว (Green Energy)

• อาคารสีเขียว (Green Building) 

• ไอ.ที. สีเขียว (Green IT)

• ยานพาหนะสีเขียว (Green Vehicles)

• ฉลากสีเขียว (Green Label)

• คารบ์อนฟุตพริ้นทร์ (Carbon Footprint)



 การพฒันาเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องของกระบวนการผลิต   

การบริโภค ใหเ้กิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 

นอ้ยที่สุด และตอ้งมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์ดว้ยวธิีการลดมลพิษ  

ที่แหล่งกาํเนิด การใชซ้ํ้า และการนํากลบัมาใชใ้หม ่โดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกคนในองคก์ร 

เทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology)



เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)



การบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้มการบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้ม



การบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้มการบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้ม

• การนําระบบ 5 ส. มาใชใ้นการพฒันาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้ม

อยา่งต่อเนื่อง

• การจดัพื้นที่และสิ่งอาํนวยความสะดวกใหผู้สู้งอายุ/ผูพ้ิการ เชน่ ที่นัง่รอ

ตรวจ สถานที่จอดรถ หอ้งนํ้า เสน้ทางการเคลื่อนยา้ย

• การวางแผนการดูแลบาํรุงรกัษาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้มที่มีการ

ระบุระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบที่ชดัเจน และดาํเนินการตามแผน



• ตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้มเพื่อคน้หาความเสี่ยงและการ

ปฏิบตัิที่ไมป่ลอดภยั โดยพื้นที่ในการใหบ้ริการผูป้่วย/ผูม้ารบับริการ

ทุก 6 เดือนสถานที่อื่นๆตรวจปีละ 1 ครั้งตรวจสอบโดยทีมผูเ้ชี่ยวชาญ

จากภายนอกอยา่งนอ้ยปีละ 1  ครั้ง

• มีการนําความเสี่ยงและอุบตัิการณท์ี่เกิดขึ้นมาวเิคราะหเ์พื่อหาสาเหตุ 

และกาํหนดแนวทางแกไ้ขป้องกนัทั้งระบบ

• มีการฝึกอบรมและสรา้งความรู ้ความเขา้ใจแกบุ่คลากรในการร่วมใน

การจดัสิ่งแวดลอ้มในการดูแลผูป้่วย

การบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้มการบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้ม



• ทบทวนและจดัทาํบญัชีรายชื่อวสัดุและของเสียอนัตราย(MSDS)ที่มี

อยูใ่นโรงพยาบาล ติดตามการนําลงสู่การปฏิบตัิ

• การวเิคราะหแ์ละการวางแผน การฝึกซอ้มเพื่อความพรอ้มในการ

รองรบัภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการใหบ้ริการ

• การทบทวนนโยบาย แนวทางการปฏิบตัิ การกาํกบัติดตาม

การบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้มการบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดลอ้ม




