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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [ ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ   
ที่อยู่ 15 ถ.กำญจนวณิชย์ ต.คอหงส์  อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ 90110 
โทรศัพท์ 074-286904-7 โทรสำร 074-212813 เว็บไซต์ osit.psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) 1.  นำงพิมพ์พิมล   พฤกษ์ภัทรำนนต์  ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำรพิเศษ 

2. นำยสรวิชญ์      พณิชย์พิบูลย์       ต ำแหน่ง นำยช่ำงเทคนิค 
3. นำยศักดิ์ชัยบดี  ปิ่นศรีทอง  ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร 
4. นำยภพสรรค์     คงมีบุญ   ต ำแหน่ง วิศวกร 

โทรศัพท ์074-286904-7    โทรสำร - 
มือถือ 084-4073300    อีเมล ppimpimo@yahoo.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน มอก. 2677-2558 
โดยปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA บนพื้นฐำนของข้อมูลจริงอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ตั้งแต่
ปี 2560 เพ่ือสร้ำงสิ่งแวดล้อมกำรท ำงำนที่เหมำะสมและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
ประสิทธิผล  
1) อุบัติเหตุในที่ท ำงำนถึงขั้นหยุดงำน 0 วันต่อปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 
2) บุคลำกรมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน จำกผลกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง พบว่ำ กำรท ำงำนไม่มีผลกระทบ
ต่อสุขภำพ ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 
3) มีกำรจัดกำรของเสียอันตรำยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม/ ควบคุมของเสียอันตรำย ส่งผลให้ไม่มีข้อร้องเรียน
จำกชุมชน/ หน่วยงำนข้ำงเคียง ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 นอกจำกนี้ยังสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดของเสีย
อันตรำยได้ โดยในปี 2562 สำมำรถลดได้ 23% คิดเป็นจ ำนวนเงิน 12,540 บำท 
4) บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อม ระดับควำมพึงพอใจเพ่ิมขึ้นดังนี ้76.8 %, 79.8% และ 83.8 % ในปี 
2561, 2562 และ 2563 ตำมล ำดับ 
5) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร ตำม มอก. 2677-2558 อย่ำงต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่
ปี 2560 - 2563 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้        [] อนุญำต    
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้  [] อนุญำต   
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : ระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีภำรกิจให้บริกำรหลัก 4 ด้ำน คือ 
1) กำรทดสอบตัวอย่ำงทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  2) กำรบ ำรุงรักษำ ซ่อม/สร้ำงเครื่องมือ 3) กำรให้ลูกค้ำใช้เครื่องมือด้วย
ตนเอง และ 4) กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในกระบวนกำรท ำงำนมีกำรใช้สำรเคมีอันตรำย แก๊สแรงดันสูง และมีของ
เสียอันตรำยจำกห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ส ำนักเครื่องมือฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม จึงได้น ำแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยระดับประเทศตำม มอก. 2677-2558 มำบริหำร
จัดกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดีและควำมปลอดภัยต่อบุคลำกร คู่ค้ำ และลูกค้ำ รวมไปถึง
สภำพแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียง เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 

ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรแบ่งกำรบริหำรตำมลักษณะของกิจกรรมและควำมรู้
ที่ใช้ออกเป็น 7 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 ส ำนักเครื่องมือฯ ได้มีกำรวำงแผน น ำไปปฏิบัติ  ติดตำม
ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนบนพ้ืนฐำนของข้อมูลจริงอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2560-2564 
โดยใช้น ำยุทธศำสตร์กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงมำปรับใช้ในองค์กร  

 
รูปที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
1)  วิสัยทัศน์ “เป็นห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ชั้นน ำระดับมหำวิทยำลัยของไทย”  
2)  ค่ำนิยม “SITI-P” ประกอบด้วย Safety Integrity Teamwork Innovation-Proactive 
3)  วัฒนธรรมองค์กร “PSU” ประกอบด้วย Professional Social Responsibility และ Unity 
4)  พันธกิจ “ให้บริกำรวิชำกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกล” 
5)  นโยบำยควำมปลอดภัย “ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน จนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร” 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร ด ำเนินกิจกรรมตำมวงจรคุณภำพ PDCA ดงั

รำยละเอียดต่อไปนี้ 
1. การวางแผน (Plan)  
ผู้บริหำรได้ประกำศนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย (จป.) และคณะท ำงำนทีม

ควำมปลอดภัยขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรเป็นไปอย่ำงมี
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ประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนั้นได้ก ำหนดขอบเขตและวำงแผนและเป้ำหมำยกำรท ำงำน ซึ่งทำงทีมควำม
ปลอดภัยได้วำงแผนด ำเนินกำรประจ ำปี 3 แผนหลัก ได้แก่ 1) แผนกำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 2) 
แผนอบรมบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรเคมี และ 3) แผนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ตอบโต้ ตลอดจนกำร
จัดท ำเอกสำร และระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนและไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. การลงมือปฏิบัติ (Do)  
กำรบริหำรควำมเสี่ยง จป.และนักวิทยำศำสตร์ร่วมกันระบุควำมเสีย่งภำยในห้องปฏิบตัิกำร รวมถึงก ำหนด

มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงพัฒนำโปรแกรมประเมินระดับควำมเสี่ยงร่วมกับวิศวกร โดยมทีีมแพทย์
อำชีวเวชศำสตร์พิจำรณำควำมเสี่ยงและกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร 

             กำรจัดกำรสำรเคมี ทีมควำมปลอดภัยร่วมกับวิศวกรพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลสำรเคมี เพื่อใช้ช้ีบ่งช่ือ
สำรเคมี ควำมเป็นอันตรำย และ MSDS พร้อมรำยงำนควำมเคลื่อนไหวสำรเคมีประจ ำปี 
 กำรจัดกำรของเสีย ทีมควำมปลอดภัยแบ่งแยก ตรวจนับ จัดเก็บปริมำณของเสียตำมประเภทของเสีย 19 
ชนิด ทุก 3 เดือน และส่งก ำจัดร่วมกับมหำวิทยำลยั นอกจำกนี้ในปี 2562 จป. พัฒนำวิธีกำรบ ำบัดของเสียประเภท
กรดด้วยขี้เถ้ำเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดรำยปี ประหยัดค่ำใช้จ่ำย 12,540 บำท  
 ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร ทีมควำมปลอดภัยมีกำรตรวจสอบลักษณะทำงกำยภำพต่ำง ๆ 
เช่น โครงสร้ำงอำคำร ระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง และระบบประปำ เป็นต้น โดยวิศวกรปรับปรุงระบบตัดน้ ำประปำ
อัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ ำท่วมกรณีท่อประปำแตก และในปี 2563 มีกำรปรับกำรจ้ำงตรวจวัดสภำพสิ่งแวดล้อมใน
ห้องปฏิบัติกำรโดยหน่วยงำนภำยนอกมำเป็นกำรทดสอบภำยในห้องปฏิบัติกำรเอง ซึ่งสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำย 
12,000 บำท   
 กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน จป. จัดหำอุปกรณ์เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินและอุปกรณ์
คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงจัดท ำแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน โดยมีหน่วยบรรเทำสำธำรณภัยจัดซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่บุคลำกร นอกจำกนี้ จป. และวิศวกรพัฒนำโปรแกรมสอบสวนและรำยงำนอุบัตเิหตุ 
และได้พัฒนำระบบเตือนอัคคีภัยแบบออนไลน์พร้อมไฟสัญญำนฉุกเฉินติดตั้งในห้องปฏิบัติกำร 
 กำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึก จป. จัดท ำหลักสูตรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยให้กับบุคลำกรของ
องค์กรทุกคน และต่อมำในปี 2563 พัฒนำเป็นกำรอบรมแบบออนไลน์ รวมทั้งขยำยผลเป็นหลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรส ำหรับบุคลำกรที่สนใจเข้ำร่วมอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 กำรจัดกำรเอกสำร จป. จัดท ำและทบทวนเอกสำรต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีโปรแกรมระบบเอกสำร
คุณภำพสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

3. การตรวจสอบ (Check) 
กำรตรวจติดตำมคุณภำพภำพใน ก ำหนด 1 คร้ัง/ปี และรับกำรตรวจประเมินจำกภำยนอกเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของระบบและกำรให้กำรรับรองตำมมำตรฐำน มอก. 2677-2558 นอกจำกนั้น ทีมควำมปลอดภัย
วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรปฏิบัตงิำนต่ำงๆ รวมถงึรำยงำนอุบัติเหตุ และรวบรวมข้อมูลเขำ้ที่ประชุมทบทวนทีมบริหำร
ด้ำนควำมปลอดภัยตำมแผนที่ก ำหนด  

4. การปรับปรุง (Act) 
ทีมควำมปลอดภัยพิจำรณำและเลือกโอกำสในกำรปรับปรุง จำกผลสะท้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง

ภำยในและภำยนอก กำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในและภำยนอก  รวมถึงมติจำกที่ประชุมทีมบริหำรด้ำนควำม
ปลอดภัย เพื่อยกระดับควำมปลอดภัยให้เพิ่มสูงขึ้น 


