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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
ประเภทการสมัคร : TQM-Best Practices  
ประเภทองค์กร :  หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ  
ชื่อเรื่องนําเสนอ : การจัดการความปลอดภัยแบบสวทช.เป็น“วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” ของ

กระบวนการในหมวด 6. การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน :  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ที่อยู่ :   111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหน่ึง  

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท ์:  02-5647000  
โทรสาร :  02-5647098  
เว็บไซต์ :  www.nstda.or.th 
ชื่อผู้เขียน(ผู้นาํเสนอ)  

1.  นายสิริชัย ชศูนูย์ตําแหนง่ เจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
2.  นางสาวรุง่รัตน์ ลาภเจริญวงศ์ ตําแหนง่ รก. ผจก. งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 
3.  นายณพล คงเจริญ ตําแหน่ง วิศวกรอาวุโส งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 
4.  นายวันชัย ต้ังฤกษ์พิพัฒน์วิศวกร งานระบบคณุภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 
5.  นายมานะ ปฏิพิมพาคม ตําแหน่ง วิศวกร งานบรหิารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
6.  นางสาวธัญญาลักษณเ์มืองสุวรรณตําแหน่งวิศวกรอาวุโสฝ่ายความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 
 สาํนักงานกลาง 
7. นายชาญฤทธิ์ พันธุ์กล้วยไม้ ตําแหน่ง วิศวกรอาวุโส ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

 สํานักงานกลาง 
ผู้ประสานงาน : 1. นางสาวธัญญาลักษณ์ โทรศัพท์ 089-8968922 E-mail thunyaluk.muangsuwan@nstda.or.th 
 2. นายชาญฤทธ์ิ โทรศัพท ์086-0347559 E-mail chanrit@nstda.or.th 
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สรุปจุดทีเ่ปน็“วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

 1) เป็นส่วนราชการที่มีการกํากับดูแลการจัดการความปลอดภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
 2)  พัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้างกลไกการทํางานใหม่และใช้
เทคโนโลยีภายในองค์กร 
 3)   ปลูกฝังและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ผู้ใช้บริการต้ังแต่เริ่มเข้ามาในพ้ืนที่สํานักงานฯ 
 
ประสิทธผิล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1) ลดมูลค่าทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุจาก 452,800 บาท เหลือเพียง 92,870 บาท คิดเป็น 
79.5% 
 2)  ลดอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) จาก 1 เป็น 0 คิดเป็น 100% 
 3)  ลดข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินภายนอกจาก 1 เป็น 0  คิดเป็น 100% 
 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
สวทช. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้นําระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานมอก. 18001มาใช้
บริหารความปลอดภัยในทุกกิจกรรมและทุกพ้ืนที่ทํางาน ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยมา
อย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดและควบคุมอันตรายจากกระบวนการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่
มีสภาพไม่ปลอดภัยที่อาจจะส่งผลกระทบทําให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกาย ทรัพย์สินเสียหาย และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ โดยมีการดําเนินงานสําคัญที่เป็นแบบอย่างที่ดีเย่ียมที่มีความสอดคล้องกับค่าประสิทธิผลดังน้ี 

1.1 วิสัยทศันค์่านยิมด้านความปลอดภัยสวทช. ต้ังเป้าหมายในการดําเนินงานระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยไว้ดังน้ี 

 ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของบุคลากร สวทช. และคนทํางานทุกกลุ่มที่เก่ียวขอ้ง 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร 

 แสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 
1.2การดําเนินการระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ซึ่งมีกระบวนการสําคัญ

ทํางานที่สําคัญหลายขั้นตอน ได้แก่ 

 มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสําคัญ
กับการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารด้านความปลอดภัย (Safety Management 
Representative : SMR) มีคณะทํางานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (คปอ.) และหน่วยงานด้านความปลอดภัย
เป็นฟนเฟืองหลักในการขับเคลื่อนระบบการจัดการความปลอดภัย 

 มีนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสวทช. และนโยบายอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเฉพาะของแต่ละศูนย์ 
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 การทบทวนผลการช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงทุกต้นปีงบประมาณ และหากมีกิจกรรม
ใหม่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณจะมีการดําเนินการช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงกิจกรรมใหม่เพ่ือความ
ปลอดภัยเพ่ือให้เกิดความม่ันใจได้ว่าทุกพ้ืนที่ทุกกิจกรรมในการทํางานมีความปลอดภัย 

 การนํากฎหมายด้านความปลอดภัยที่มีการประกาศใช้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้มีแนว
ทางการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ถึงแม้ว่ากฎหมายต่างๆ เหล่าน้ันจะไม่ได้บังคับส่วนราชการก็ตาม 

 การฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การดับเพลิงขั้นต้น การอบรมปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น  รวมถึงการฝึกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะทางด้านความปลอดภัย เช่น  จป.ระดับบริหาร             จป.
ระดับหัวหน้างาน  การทํางานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย  การทํางานกับรังสีอย่างปลอดภัย เป็นต้น 

 การจัดทําแผนรองรับเหตุเพลิงไหม้ และจัดฝึกซ้อมระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟที่อาคาร
ต่างๆ ทุกปี  

 การจัดทําวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย  แผนงานความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  และรายงานผลดําเนินการในที่ประชุมผู้บริหารรดับสูงอย่างต่อเน่ือง 

 การดําเนินการแก้ไขและป้องกันอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้ผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการ
สอบสวน แก้ไขและป้องกัน 

 การขอการรับรองและได้รับการรับรองจากทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)ว่าสวทช. 
เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานมอก.18001:2554 
 1.3การพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างกลไกการทํางานใหม่และ
ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในองค์กรซึ่งถือเป็นการยกระดับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กรให้สูงย่ิงขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น 

 โปรแกรมการช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง(HIRA)  

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บสารเคมีและแก๊ส 

 วิธีการร้องขออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 

 กระบวนการกํากับและดูแลด้านความปลอดภัยผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย 

 ระบบระบุตําแหน่งคนในอาคารเพ่ือช่วยเหลือผู้ตกค้างในอาคารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 1.4การปลูกฝังและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ใช้บริการต้ังแต่เริ่มเข้ามาในพ้ืนที่สํานักงานฯเช่น 

 การรณรงค์สร้างวัฒนธรรมการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัยภายในอุทยานฯ 

 การปฐมนิเทศด้านความปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกุล่ม ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

 การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างหรือผู้เช่าพ้ืนที่ โดยใช้หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย  
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ข้องกับวัสดุ 
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2.1 นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สวทช. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสวทช. 

 
2.2 วิสัยทัศน์ ของ สวทช. 
“สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 



 

  6 

2.3 พันธกิจของ สวทช. 
“สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้

ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากําลังคน (HRD) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (INFRA) ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จําเป็น เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน โดยจัดให้มีระบบริหาร
จัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานทุกส่วน” 

2.4 ค่านิยมหลัก (Core Values) สวทช. 
1. Nation Firstการคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เห็นถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมีจิตสํานึก

และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเสียสละเป็นเรื่องที่สําคัญมากเวลาพิจารณาเร่ืองใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
งบประมาณ การเดินหน้าโครงการต่างๆ ต้องนึกถึงประเทศเป็นหลัก 

2. Science & Technology Excellence การมุ่งเน้นในการสร้างความเป็นเลิศในสิ่งที่ทํารับผิดชอบ
ศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

3. Teamworkการทํางานร่วมกันเป็นทีม พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังการกล้าวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์     มี
การสื่อสาร 2 ทาง 

4. Deliverability ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพให้ได้ตามคํามั่นสัญญามุ่งเน้นให้ทุกคน 
ทํางานด้วยความกระตือรือร้น และเน้นความคล่องตัว 

5. Accountability ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 

3. การเรียนรู้ความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีนําเสนอ"      
สวทช. ต้ังเป้าหมายในการดําเนินงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ดังน้ี 

1. ดําเนินการลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของบุคลากร สวทช. และคนทํางานทุกกลุ่มที่
เก่ียวข้องในขั้นตอนการทํางานที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางข้ึนไปอย่างต่อเน่ือง ด้วย สวทช.มีความตระหนักว่า
บุคลากรสวทช. และคนทํางานทุกกลุ่มเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงให้ความสําคัญต่อการทํางานที่ปลอดภัย 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย มอก.18001 พิจารณาจากค่าสถิติอุบัติการณ์เป็นเป้าหมายการดําเนินงานเพ่ือลดและควบคุมอุบัติการณ์ที่
เกิดขึ้นให้ลดลงโดยลดค่าสถิติอุบัติเหตุ ให้ค่าสถิติอุบัติเหตุในปีปัจจุบันดีกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ และเพ่ิมจํานวนวัน
ทํางานสะสมต่อเน่ืองของบุคลากรสวทช. ที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

3. แสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม โดยให้ความสําคัญต่อการป้องกันอันตราย การป้องกัน
มลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของ สวทช. ในทุกขั้นตอนการทํางาน 

4. นําองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย เพ่ือให้มี
การยกระดับการจัดการความปลอดภัยให้สูงย่ิงขึ้นทุกๆ ปี 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบตัิในอดตี 
ในอดีตที่ผ่านมา สวทช. ได้ตระหนักว่าบุคลากรสวทช. เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าย่ิงจึงให้ความสําคัญต่อการ

ทํางานอย่างปลอดภัย โดยได้จัดต้ังหน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้นและกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน (จป.) รับผิดชอบดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานและ
ลูกจ้างของทุกศูนย์แห่งชาติ  โดยต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 สวทช. ได้วางรากฐานของระบบการจัดการความปลอดภัยตาม
แนวทางของข้อกําหนดมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และในปีงบประมาณ 2549 สวทช. 
ได้เริ่มปฏิบัติตามระบบการจัดการความปลอดภัย มอก.18001 โดยได้จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งจัดวาง
โครงสร้างตามระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทําให้มีผลการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน มอก.18001 อย่างเต็มรูปแบบ 

ปีงบประมาณ2554 สวทช. ได้พิจารณาถึงความพร้อมจากผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกําหนดตาม
มาตรฐานมอก.18001จึงได้ขอการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(สรอ.)  และในปีงบประมาณ 2555 ทาง สรอ.ได้ให้การรับรองกับ สวทช.ว่าการบริหารสํานักงานและห้องปฏิบัติการ
ของ สวทช. มีการจัดการความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานมอก.18001:2542 

ภายหลังต่อมาระบบการจัดการความปลอดภัยได้มีข้อกําหนดของมาตรฐาน มอก.18001 ออกมาใหม่ ทาง 
สวทช. จึงได้ปรับปรุงกระบวนการการทํางานระบบการจัดการความปลอดภัยให้สอดคล้องตามข้อกําหนดของ
มาตรฐาน มอก.18001:2554 และภายในปีงบประมาณ 2556 ทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้เข้า
ตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัยให้กับหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแล้วให้
คําแนะนําในส่วนที่ควรนํามาปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกพ้ืนที่ทุกกิจกรรมในการทํางานมีความปลอดภัยเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐาน มอก.18001:2554 และ สรอ.  จึงได้ออกใบรับรองให้กับ สวทช. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีการ
จัดการความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
มอก.18001:2554 

สวทช. ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยที่เก่ียวข้องด้วยการจัดทําทะเบียน
กฎหมายด้านความปลอดภัยฯตามข้อกําหนดของระบบ มอก.18001มีการนํามาปฏิบัติและควบคุมการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ถึงแม้กฎหมายบางฉบับไม่บังคับใช้กับ สวทช. แต่ก็ได้นํามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ใช้บริการจึงถือได้ว่า สวทช. มีการบริหารความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของ พรบ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานพ.ศ. 2554 

นอกจากการได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.18001:2554 และการปฏิบัติได้สอดคล้องตามตามกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยที่ถือเป็นตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยตัวหน่ึงแล้ว  สวทช. ยังได้ดําเนินการวัดผลการดําเนินการด้าน
ความปลอดภัยโดยการใช้ตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยอ่ืนๆ หลายตัวช้ีวัด  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลดําเนินงานด้าน
ความปลอดภัยในมิติต่างๆ ได้หลากหลายมากย่ิงขึ้น  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีการวัดผลตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัย ดังน้ี 
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1. สถิติอุบัติการณ์ สวทช. 

 
 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยประจําปี 2554 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอุบัตกิารณ์ในแตล่ะปีงบประมาณ (คร้ัง) 60 24 44 65 34 37

   จํานวนอุบัติการณ์เก่ียวกับการทํางาน (ครั้ง) 40 15 33 39 28 30

2. จํานวนอุบัตเิหตท่ีุเกิดข้ึนกับบุคลากร สวทช. (คร้ัง) 42 14 29 39 17 18

 2.1 อุบัติเหตุหลัก ( Major Accident )  2.1.1 เก่ียวกับการทํางาน 9 1 6 5 1 5

                                                 2.1.2 ไม่เก่ียวกับการทํางาน 6 2 4 8 1 3

 2.2 อุบัติเหตุรอง ( Minor Accident )   2.2.1 เก่ียวกับการทํางาน 13 5 15 17 13 9

                                                 2.2.2 ไม่เก่ียวกับการทํางาน 12 6 4 9 2 1

3. จํานวนอุบัตเิหตท่ีุเกิดข้ึนกับผู้เช่า ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก (คร้ัง) 14 7 7 18 14 9

 3.1 อุบัติเหตุหลัก ( Major Accident ) 5 2 3 6 6 4

 3.2 อุบัติเหตุรอง ( Minor Accident ) 9 5 4 12 8 5

4. จํานวนเหตกุารณ์เกือบเกิดอุบัตเิหต ุ(คร้ัง) 4 3 8 8 3 10

5. จํานวนคนท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากอุบัตเิหต ุ(คน) 22 8 18 31 15 11

   จํานวนคนท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีเก่ียวกับการทํางาน (คน) 18 0 13 17 12 7

 4.1  เก่ียวกับการทํางาน       4.1.1 บุลลากร สวทช. 15 0 11 10 6 2

                                     4.1.2 ผู้รับเหมา ผู้เช่า บุคคลภายนอก 3 0 2 7 6 5

 4.2  ไม่เก่ียวกับการทํางาน    4.2.1 บุลลากร สวทช. 3 6 4 10 0 3

                                     4.2.2  ผู้รับเหมา ผู้เช่า บุคคลภายนอก 1 2 1 4 3 1

6. จํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียจากอุบัตเิหตท่ีุเก่ียวกับการทํางาน (วัน) 13 0 39 10 41 10

 5.1 บุคลากร สวทช. 13 0 36 0 4 2

 5.2 ผู้รับเหมา ผู้เช่า บุคคลภายนอก 0 0 3 10 37 8

7. มูลค่าทรัพย์สินของ สวทช. ท่ีเสียหายจากอุบัตเิหต ุ(พนับาท) 148.1 227.3 1014.0 335.3 17.5 452.8

8. จํานวนวันสะสมต่อเน่ืองท่ีไม่มีอุบัติเหตุของบุคลากร สวทช. จนถึงข้ันหยุดงาน (วัน) 295 366 127 365 198 279
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ภาพท่ี 4 ตัวอย่างหน้าหลักของโปรแกรม HIRAแสดงข้ันตอนการทํางานของท้ังหมด 

รายการ 
การใช้ไฟล์เอกสาร

แบบเดิม 
การใช้โปรแกรม HIRA 

แบบใหม่ 
(1) จํานวนไฟล์เอกสาร 49 files ต่อป ี 1 Database ต่อปี 
(2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบสถานะการประเมิน 7 วัน ดูได้ทันที 
(3) ระยะเวลาท่ีใช้ในการทวนสอบข้อมูล 10 วัน 5 วัน 
(4) ระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ไขสูตรคํานวณและการแปลผลท่ี

ผิดพลาด 
20 วัน คํานวณอัตโนมัติถูกต้อง 

100% 
(5) ระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมิน 20 วัน 15 วัน 
(6) ระยะเวลาท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดหน้าเอกสาร 10 วัน จัดหน้าอัตโนมัติ 
(7) ระยะเวลาท่ีใช้ในการสรุปข้อมูลความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 10 วัน สรุปอัตโนมัติ 
(8) ระยะเวลาท่ีใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลระหว่างป ี 3 วัน ทําได้ตลอดเวลา 

 
ตารางท่ี 6 สรุปรายการเปรียบเทียบการใช้ File เอกสารแบบเดิม และการใช้โปรแกรม HIRA 

5.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บสารเคมีและแก๊ส (Develop Chemical and Gas Storage 
System)ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)เป็นแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ทํางานที่มีการจัดเก็บ
สารเคมีและแก๊สให้มีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ลดความ
เสี่ยงในการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายโดยเร่ิมจากการจัดให้มีการศึกษาข้อมูล  ความเป็นไปได้และจัดประชุม
Workshop เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างบุคลากรสายวิจัย คณะทํางานความปลอดภัยฯ และผู้บริหาร ก่อนที่จะนํา
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บทสรุปมาดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล NANOTEC Chemical Management Systemโดยให้สามารถจําแนก
สารเคมีตาม UN Class ได้ พร้อมทั้งสามารถจัดทํารายงานเพ่ือช้ีบ่งสารเคมีที่ในพ้ืนที่จัดเก็บได้ด้วย ทั้งน้ีได้ขอความ
ร่วมมือจากห้องปฏิบัติการในการบันทึกสารเคมีที่ใช้ของแต่ละห้องปฏิบัติการลงในระบบเพ่ือให้มีฐานข้อมูลสารเคมี
เพ่ิมเติม และได้ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือจัดหาสถานท่ีจัดเก็บที่เหมาะสม และนําไปสู่ดําเนินการจัดเก็บ
สารเคมีและแก๊สในแต่ละห้องปฏิบัติการให้มีการจัดเก็บที่ถูกต้องและปลอดภัยเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการจัดวาง
เครื่องมือ-อุปกรณ์อย่างปลอดภัย การติดต้ังสายรัดถังแก๊สเพ่ือป้องกันการล้ม การจัดทําป้ายแสดงสถานะถังแก๊ส 
และการจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการติดต้ังสายดินของเครื่องมือที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากไฟฟ้าเพ่ิมเติม 

5.3 วิธีการร้องขออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ 
PPE)     ที่เหมาะสมในแต่ละงานของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)ในอดีตการสั่งซื้อ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)จากห้องปฏิบัติการมีการซื้อโดยพนักงานซื้อมาใช้เองและ/หรือการสั่งซื้อ
ผ่านพัสดุปัญหาที่พบคืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)ที่ซื้อ/สั่งซื้อมาเองน้ันไม่เหมาะสมกับแหล่งกําเนิด
อันตรายเช่นการสั่งซื้อหน้ากากประเภทN95 หรือหน้ากากอนามัยมาใช้ในการป้องกันสารเคมีการสั่งซื้อถุงมือผ้ามา
ใช้ในการทํางานกับไนโตรเจนเหลวเป็นต้นทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและให้เกิดความเหมาะสม
กับงานที่ปฏิบัติ จึงมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)ให้
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและลักษณะงานของแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยทุกครั้งที่จะมีการขอซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล(PPE)  ผู้ขอซื้อจะต้องแจ้งความต้องการและรายละเอียดของลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยใช้
แบบฟอร์มขอซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) หรือ PPE Purchase Formเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน (จป.) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปประกอบการเลือกซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล(PPE) ที่เหมาะสมกับการใช้งาน  ทําให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กฎหมาย
กําหนด 
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5.5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยเพ่ือให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยของพนักงานในแต่ละกลุ่มตําแหน่งหรือแต่ละ
หน่วยงานได้สะดวกย่ิงขึ้น  โดยหลักสูตรด้านความปลอดภัย ได้แก่ การดับเพลิงขั้นต้น  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ความรู้พ้ืนฐาน มอก.18001 เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาSoftware ที่ช่ือว่า “Power BI” ระบบฐานข้อมูลฯ 
ดังกล่าวสามารถแสดงสถิติการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของพนักงานในหน่วยงานทุกคน ซึ่งจะมีกําหนดการ
อัพเดตสถิติการฝึกอบรมทุกเดือน  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถกํากับ ดูแลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้าน
ความปลอดภัยที่จําเป็นของพนักงานใต้บังคับบัญชาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยํา   

5.6 ระบบระบุตําแหน่งในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้ตกค้างในอาคารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)เป็นการนํางานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยระบบระบุ
ตําแหน่งและบ่งช้ีอัตโนมัติ (LAI) สังกัดหน่วยวิจัยเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง (NWSRU)มาร่วม
สนับสนุนการตรวจสอบผู้ตกค้างและระบุตําแหน่งภายในอาคารในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพออกจากอาคาร
NECTEC โดยปีงบประมาณ 2561เป็นปีแรกที่NECTEC ได้นําระบบระบุตําแหน่งในอาคารฯมาทดสอบเพื่อทราบ
จํานวนและระบุตัวบุคคล รวมท้ังตําแหน่งที่ยังอยู่ภายในอาคารได้ทันทีตามเวลาจริง ณ ขณะนั้นเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจัดการทีมค้นหาและช่วยเหลือเพ่ือเข้าช่วยเหลือแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วเพ่ิมขึ้น ทําให้ผู้ตกค้างเสี่ยง
อันตรายน้อยลง เกิดความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น และเป็นงานวิจัยที่มาช่วยสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและ
สามารถขยายผลไปใช้ศูนย์อ่ืนๆหรือองค์กรภายนอกได้ต่อไป 

 
 

ภาพท่ี 7 บัตรและกล่องรับส่งสัญญาณท่ีใช้ในระบบระบุตําแหน่งในอาคาร 
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1. มูลค่าทรัพย์สินของสวทช. ที่เสียหายจากอุบัติเหตุซึ่งสื่อถึงระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ 

 
 

ตารางท่ี 7ตารางแสดงตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยประจําปี 2554 – 2560 

2. อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate: ISR) บ่งบอกถึงจํานวนวันหยุดงาน
ทั้งหมดของบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อหน่ึงล้านช่ัวโมงการ
ทํางานมีหน่วยเป็นวันต่อหน่ึงล้านช่ัวโมงการทํางาน 

 
ISR = จํานวนวันทํางานที่สูญเสียจากอุบัติเหตุที่เก่ียวกับการทํางานX1,000,000 
        จํานวนช่ัวโมงการทํางานทั้งหมดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอุบัติการณ์ในแต่ละปีงบประมาณ (คร้ัง) 60 24 44 65 34 37 50

   จํานวนอุบัติการณ์เก่ียวกับการทํางาน (คร้ัง) 40 15 33 39 28 30 36

2. จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร สวทช. (คร้ัง) 42 14 29 39 17 18 25

 2.1 อุบัติเหตุหลัก ( Major Accident )  2.1.1 เก่ียวกับการทํางาน 9 1 6 5 1 5 2

                                                 2.1.2 ไม่เก่ียวกับการทํางาน 6 2 4 8 1 3 5

 2.2 อุบัติเหตุรอง ( Minor Accident )   2.2.1 เก่ียวกับการทํางาน 13 5 15 17 13 9 16

                                                 2.2.2 ไม่เก่ียวกับการทํางาน 12 6 4 9 2 1 2

3. จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับผู้เช่า ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก (คร้ัง) 14 7 7 18 14 9 10

 3.1 อุบัติเหตุหลัก ( Major Accident ) 5 2 3 6 6 4 4

 3.2 อุบัติเหตุรอง ( Minor Accident ) 9 5 4 12 8 5 6

4. จํานวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (คร้ัง) 4 3 8 8 3 10 15

5. จํานวนคนท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (คน) 22 8 18 31 15 11 11

   จํานวนคนท่ีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีเก่ียวกับการทํางาน (คน) 18 0 13 17 12 7 6

 4.1  เก่ียวกับการทํางาน       4.1.1 บุลลากร สวทช. 15 0 11 10 6 2 4

                                     4.1.2 ผู้รับเหมา ผู้เช่า บุคคลภายนอก 3 0 2 7 6 5 2

 4.2  ไม่เก่ียวกับการทํางาน    4.2.1 บุลลากร สวทช. 3 6 4 10 0 3 5

                                     4.2.2  ผู้รับเหมา ผู้เช่า บุคคลภายนอก 1 2 1 4 3 1 0

6. จํานวนวันทํางานท่ีสูญเสียจากอุบัติเหตุท่ีเก่ียวกับการทํางาน (วัน) 13 0 39 10 41 10 0

 5.1 บุคลากร สวทช. 13 0 36 0 4 2 0

 5.2 ผู้รับเหมา ผู้เช่า บุคคลภายนอก 0 0 3 10 37 8 0

7. มูลค่าทรัพย์สินของ สวทช. ท่ีเสียหายจากอุบัติเหตุ (พันบาท) 148.1 227.3 1014.0 335.3 17.5 452.8 92.87

8. จํานวนวันสะสมต่อเน่ืองท่ีไม่มีอุบัติเหตุของบุคลากร สวทช. จนถึงข้ันหยุดงาน (วัน) 295 366 127 365 198 279 450
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จากการพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองโดยการสร้างกลไกการทํางานใหม่และใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ภายในองค์กรซึ่งถือเป็นการยกระดับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กรให้สูงย่ิงขึ้น
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า 
  1)  ลดมูลค่าทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุจาก 452,800 บาท เหลือเพียง 92,870 บาท คิดเป็น 
79.5% 
  2)  ลดอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) จาก 1 เป็น 0 คิดเป็น 100% 
  3)  ลดข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินภายนอกจาก 1 เป็น 0 คิดเป็น 100% 

โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 น้ีคาดหวังว่าตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยต่างๆ จะสื่อถึงผลการจัดการด้าน
ความปลอดภัยต่างๆ ดีย่ิงขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการด้านความปลอดภัยของ สวทช. ได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี   

 
ประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับจากการปรับปรุง 

1) การลดกระบวนการทํางานที่ซับซ้อน 
2) ลดระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนที่สามารถปรับปรุงได้ 
3) สร้างกระบวนการทํางานใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร 
4) นํามาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมและพ้ืนที่ทํางาน 
5) การดําเนินการจัดการความปลอดภัยครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
6) เพ่ิมความน่าเช่ือถือของข้อมูลด้านความปลอดภัย 
7) ผู้บังคับบัญชามีเครื่องมือในการกํากับดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

7. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
1. ตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยบางตัวไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งการที่ผลการดําเนินการด้านความปลอดภัยดีน้ัน

ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ปฏิบัติงานตลอดจนผู้ใช้บริการ และทุก
ระดับตําแหน่ง 

2. การสร้างจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ใช้เวลานานในการสร้างเป็นเวลานาน หากทุก
คนมีจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยที่สูงจะส่งผลให้การจัดการด้านความปลอดภัยภายในองค์กรมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก เพราะทุกคนถือเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลื่อนระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 

3. การวัดผลสําเร็จของกลไกการทํางานด้านความปลอดภัยกที่สร้างขึ้นมาใหม่ ต้องมีการวางแผนต้ังแต่การ
ออกแบบ ตรวจวัด ติดตาม และตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
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8.  ความท้าทายต่อไป 
1. การเพ่ิมมาตรการรณรงค์หรือหากลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใหม่ๆ เพ่ือเป็นการสร้างความ

ตระหนัก จิตสํานึก มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลถึงการทํา
ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างย่ังยืน 

2. การนําเทคโนโลยีจากงานวิจัยภายในองค์กรมาใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย ทั้งน้ีถือ
เป็นการแสดงผลของการนํางานวิจัยมาใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นการเชิญชวนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือ
บุคคลภายนอกที่สนใจนําเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้กับธุรกิจของตนเองได้อีกช่องทางหน่ึง 

3. ดําเนินการและขอการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001  
 

9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความยั่งยนื 
ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้องค์กรยกระดับผลการดําเนินการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 
1. เจตจํานงค์ของผู้บริหารที่มีต่อความปลอดภัย  ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ที่แสดงบทบาทที่สําคัญในการ

แสดงความมุ่งมั่นและสนับสนุนด้านความปลอดภัยขององค์กร  จจทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีมีความปลอดภัย
อย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 

2. การให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคลากรด้านความปลอดภัย แสดงออกถึงความพยายามท่ีจะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นนํามาสู่การทํางานร่วมกัน เพ่ือกําหนดแนวคิด วิธีปฏิบัติ หรือกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัย อันนํามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กรอย่างต่อเน่ือง 
 

10. เอกสารอ้างอิง 
1. สถิติอุบัติการณ์ สวทช. ประจําปี 2552 - 2560 
2. สถิติผลการตรวจประเมินเพ่ือขอรับการรับรอง มอก.18001 ประจําปี 2556-2560 
3. โครงการโปรแกรมการช้ีบ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง (HIRA) ของ MTEC 
4. โครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บสารเคมีและแก๊สของ NANOTEC 
5. โครงการวิธีการร้องขออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)ของ BIOTEC 
6. กระบวนการกํากับและดูแลด้านความปลอดภัยผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ของTSP 
7. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยสํานักงานกลาง 
8. โครงการระบบระบุตําแหน่งคนในอาคารเพ่ือช่วยเหลือผู้ตกค้างในอาคารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของ NECTEC 
9. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001-2554) 

   
 


