
1. บทสรุปของผู้บริหาร 
ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  มีภำรกิจ

ให้บริกำรหลัก 4 ด้ำน คือ 1) กำรทดสอบตัวอย่ำงทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  2) กำรบ ำรุงรักษำซ่อม/สร้ำง
เครื่องมือ 3) กำรให้ลูกค้ำใช้เครื่องมือด้วยตนเอง และ 4) กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในกระบวนกำร
ท ำงำนมีกำรใช้สำรเคมีอันตรำย แก๊สแรงดันสูง และมีของเสียจำกห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ส ำนักเครื่องมือฯ 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนองตอบทั้งส่วนของ
มหำวิทยำลัยที่สอดรับกับนโยบำยมหำวิทยำลัยโดยมุ่งเน้นด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนและ
สอดคล้องกับนักวิจัยที่ต้องกำรใช้ห้องปฏิบัติกำรที่ได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยเพ่ือกำรขอรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ นอกจำกนี้ยังต้อง
ตอบสนองต่อภำคอุตสำหกรรมที่ต้องกำรทดสอบกับห้องปฏิบัติกำรที่ได้กำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม (มอก.) และมำตรฐำนอ่ืน ๆ ดังนั้นส ำนักเครื่องมือฯ จึงน ำแนวทำงกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยระดับประเทศตำม มอก. 2677-2558 มำบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนที่ดีและเกิดควำมปลอดภัยต่อบุคลำกร คู่ค้ำ และลูกค้ำ รวมไปถึงสภำพแวดล้อมใน
ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน 
 ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติดังกล่ำวมีกำรแบ่งกำรบริหำรตำม
ลักษณะของกิจกรรมและควำมรู้ที่ใช้ออกเป็น 7 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 
ส ำนักเครื่องมือฯ ได้มีวงจรคุณภำพกำรวำงแผน น ำไปปฏิบัติ  ติดตำมตรวจสอบ และปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนบนพ้ืนฐำนของข้อมูลจริงอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2560-2564 โดยน ำ
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงมำปรับใช้ใน
องค์กร 

 
รูปที ่1 ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร 



ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมวงจรคุณภำพ 
PDCA ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. การวางแผน (Plan)  
ผู้บริหำรได้ประกำศนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็น

แนวทำงหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักเครื่องมือ ฯ แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย (จป.) และทีม
ควำมปลอดภัยขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนั้นได้ก ำหนดขอบเขตและวำงแผนและเป้ำหมำยกำร
ท ำงำน ซึ่งทำงทีมควำมปลอดภัยได้วำงแผนด ำเนินกำรประจ ำปี 3 แผนหลัก ได้แก่  

   1) แผนกำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
   2) แผนอบรมบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร  
   3) แผนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน  
ตลอดจนกำรจัดท ำเอกสำร และระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องตำม

มำตรฐำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
2. การลงมือปฏิบัติ (Do)  

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยง จป.และนักวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินและระบุควำม
เสี่ยงภำยในห้องปฏิบัติกำรครอบคลุมกำรใช้งำน กำรจัดเก็บ กำรทิ้ง และเส้นทำงกำรได้รับสัมผัส 
โดยระบุถึงโอกำสและควำมรุนแรงจำกอันตรำยที่เกิดขึ้น เพ่ือหำมำตรกำรควบคุมและลดควำมเสี่ยง  
รวมถึงพัฒนำโปรแกรมประเมินระดับควำมเสี่ยงร่วมกับวิศวกร โดยมีทีมแพทย์อำชีวเวชศำสตร์
พิจำรณำควำมเสี่ยงและกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร 

             2.กำรจัดกำรสำรเคมี ทีมควำมปลอดภัยจัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรสำรเคมีรวมทั้งจัดเก็บ
สำรเคมีทั้งในห้องปฏิบัติกำรและห้องคลังสำรเคมีตำมมำตรฐำนสำกล ได้แก่ ระบบ GHS (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) แ ล ะ จั ด ท ำ ร ะ บ บ
ฐำนข้อมูลสำรเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรร่วมกับวิศวกรโดยพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูลสำรเคมี เพ่ือใช้ชี้
บ่งชื่อสำรเคมี ควำมเป็นอันตรำย และ MSDS พร้อมรำยงำนควำมเคลื่อนไหวสำรเคมีประจ ำปี รวมทั้ง
แจ้งให้บุคลำกรทรำบและยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 3. กำรจัดกำรของเสีย ทีมควำมปลอดภัยแบ่งแยก ตรวจนับ จัดเก็บปริมำณของเสียตำม
ประเภทของเสีย 19 ชนิด ทุก 3 เดือน และส่งก ำจัดร่วมกับมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ในปี 2562 จป. 
พัฒนำวิธีกำรบ ำบัดของเสียประเภทกรดด้วยขี้เถ้ำเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดของเสียรำยปี  
 4. ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร ทีมควำมปลอดภัย จัดท ำแนวปฏิบัติของลักษณะ
ทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำร พร้อมตรวจสอบลักษณะทำงกำยภำพต่ำง ๆ 6 ระบบงำน ได้แก่ งำน
ระบบโครงสร้ำง งำนระบบสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม งำนระบบระบำยอำกำศ งำนระบบฉุกเฉินและ
ระบบติดต่อสื่อสำร นอกจำกนี้มีกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรท ำงำน (เพ่ิมเติม) ได้แก่ สร้ำง
นวัตกรรมระบบตัดน้ ำประปำอัตโนมัติหำกเกิดกำรรั่วไหลหรือท่อประปำแตก (เนื่องจำกในอดีตเกิด



เหตุฉุกเฉินท่อประปำแตกท ำให้เกิดน้ ำรั่วท่วมภำยในห้องปฏิบัติกำรเกิดควำมเสียหำยแก่เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์ในวันหยุดรำชกำร ระบบดังกล่ำวน ำมำใช้เพ่ือตัดระบบน้ ำประปำอัตโนมัติก่อนที่จะเกิด
ควำมเสียหำยและเกิดอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว) และในปี 2563 มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดจ้ำง
ตรวจวัดสภำพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำรโดยหน่วยงำนภำยนอกมำเป็นกำรตรวจสอบภำยใน
ห้องปฏิบัติกำรโดยนักวิทยำศำสตร์ของส ำนักเครื่องมือฯ เองเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
 5. กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน จป. จัดหำอุปกรณ์เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
และอุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงจัดท ำแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน โดยมีศูนย์บริกำร
ฉุกเฉินและบรรเทำสำธำรณภัย กองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จัดซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่บุคลำกร นอกจำกนี้ จป. และวิศวกรพัฒนำโปรแกรมสอบสวนและ
รำยงำนอุบัติเหตุ (เพ่ือให้บุคลำกรเข้ำถึงระบบกำรแจ้งอุบัติเหตุอย่ำงทันท่วงทีและผู้บริหำรสำมำรถสั่งกำร
ได้ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยสำมำรถรวบรวมและประมวลผลข้อมูล)  นอกจำกนี้ได้มีกำรพัฒนำระบบเตือน
อัคคีภัยแบบออนไลน์พร้อมไฟสัญญำนฉุกเฉินติดตั้งในห้องปฏิบัติกำร  
 6. กำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึก จป. จัดท ำหลักสูตรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยให้กับ
บุคลำกรขององค์กรทุกคน และต่อมำในปี 2563 พัฒนำเป็นกำรอบรมแบบออนไลน์ รวมทั้งขยำยผล
เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับบุคลำกรที่สนใจเข้ำร่วมอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 7. กำรจัดกำรเอกสำร จป. จัดท ำและทบทวนเอกสำรต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยมีโปรแกรม
ระบบเอกสำรคุณภำพสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

3. การตรวจสอบ (Check) 
กำรตรวจสอบภำยในก ำหนด 1 ครั้ง/ปี และรับกำรตรวจประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือ

ประเมินประสิทธิผลของระบบและกำรให้กำรรับรองตำมมำตรฐำน มอก. 2677-2558 นอกจำกนั้นทีม
ควำมปลอดภัยวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ รวมถึงรำยงำนอุบัติเหตุ และรวบรวมข้อมูลเข้ำ
ทีป่ระชุมทบทวนทีมบริหำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมแผนที่ก ำหนด  

4. การปรับปรุง (Act) 
ทีมควำมปลอดภัยน ำข้อเสนอแนะจำกทีมบริหำรและผู้ตรวจประเมินมำปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนทั้งระบบ และระบุในกิจกรรมของแผนด ำเนินงำนประจ ำปีในปีถัดไป เพ่ือยกระดับควำมปลอดภัย
ให้เพ่ิมสูงขึ้น 

จำกกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรมำประยุกต์ใช้ในองค์กร 
พบว่ำ บุคลำกรมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน จำกผลกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง ไม่มีบุคลำกร
ได้รับอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงำน นอกจำกนั้นส ำนักเครื่องมือฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควบคุมของเสีย
อันตรำยจำกห้องปฏิบัติกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีข้อ
ร้องเรียนจำกหน่วยงำนข้ำงเคียง และบุคลำกรมีควำมพึงพอใจในที่ท ำงำน โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจ
เพ่ิมข้ึนเป็นล ำดับ จำก 76.8% 79.8% และ 83.8% ในระยะเวลำ 3 ปี  นอกจำกนี้ส ำนักเครื่องมือฯ มี
กำรบริหำรจัดกำรดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินต่ำงๆ ด้วยทีมวิศวกรของส ำนักเครื่องมือฯ  



ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบย้อนหลัง 3 ปี ท ำให้อุปกรณ์ดังกล่ำวมีควำมพร้อมใช้งำน 100 % 
ส ำนักเครื่องมือฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรตำม มอก. 2677-2558 
อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงได้รับบรำงวัลระดับชำติและระดับภูมิภำค เช่น ห้องปฏิบัติกำร
ปลอดภัยระดับดีเด่น (งำนประชุมประจ ำปีเครือข่ำยมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ครั้งที่ 2 
กรุงเทพฯ ปี 2563 และงำนประชุมวิชำกำรมำตรฐำนกำรวิจัยและควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร
เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค : ภำคใต้ครั้งที่ 1 ปี 2561) รำงวัลห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยระดับดี (งำนประชุม
ประจ ำปีเครือข่ำยมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯปี 2563)  รำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1(งำนประชุมวิชำกำรมำตรฐำนกำรวิจัยและควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร
เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค : ภำคใต้ครั้งที่ 2 สงขลำ ปี 2563)  เป็นต้น 

จำกควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ท ำให้ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของ
ส ำนักเครื่องมือฯ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย รวมถึง
เปิดหลักสูตรกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่บุคลำกรทั้งภำยใน/ภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นกำร
สร้ำงรำยได้อีกหนึ่งช่องทำง และส ำนักเครื่องมือฯ วำงแผนน ำแนวทำงของระบบบริหำรกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรดังกล่ำวขยำยผลไปยังห้องปฏิบัติกำรอื่น ๆ เพิ่มเติมปีละ  
1 ห้องปฏิบัติกำร โดยวำงแผนต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2568 เพ่ือกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนทั่วทั้งองค์กรฯ 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับส านักเครื่องมือเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 
 1) โครงสร้างองค์กร  
 ส ำนักเครื่องมือ ฯ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรดังรูปที่ 2 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย นอกจำกนี้ยังมีกำรขับเคลื่อนด้วยทีมพิเศษ 
คือ SHE (Safety Health Environment) โดยประสำนกำรด ำเนินงำนกับทีมอ่ืนๆ และฝ่ำยต่ำงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 

 

 
 

 

  
รูปที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 

ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ 
 * ขอบเขตห้องปฏิบัติกำรภำยใต้ขอ้ก ำหนด ISO/IEC 17025 
 ** ระบบมอก.2677-2558 

       2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย   
ส ำนักเครื่องมือ ฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม วัฒนธรรม พันธกิจ และนโยบำยขององค์กร 

โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ซึ่งควำมปลอดภัยเป็นค่ำนิยมหลักด้ำนหนึ่งที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
กำรท ำงำนโดยมีรำยละเอียดดังนี้  

 1)  วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศที่ให้บริกำรทดสอบทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ตำมมำตรฐำนสำกล”  
  2)  ค่านิยม “OSIT” ประกอบด้วย  

     - 3O = Outstanding, Originality, Opportunity 
     - 6S = Service mind, Safety mind, Synergy, Social accountability, 
             Smart, Standardization 
     - 4I = Innovation, Initiative, Integrity, Improvement 
     - 4T= Teamwork, Trust, Transparency, Truth 

 3)  วัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร 
 



 4)  พันธกิจ  
                          1. ให้บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงมีมำตรฐำน 

     2. กำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล   
     3. มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร  
     4. มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 5)  นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
 ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบมีเจตนำรมณ์ที่จะสร้ำงวัฒนธรรมด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน เพ่ือมุ่งสู่กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อย่ำงยั่งยืน โดย 

1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน กฎหมำยและข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อก ำหนด กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้องกับ
สำรเคมีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกิจกรรมต่ ำง ๆ 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมด้ำนควำมปลอดภัย สร้ำงองค์ควำมรู้ และทัศนคติที่ดีในกำร
ท ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย ตลอดจนสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบและรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ต่อเนื่อง 

5. จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรที่เพียงพอในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมภำยนอกองค์กร  

3) สินค้าและบริการที่ส าคัญ และกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นอย่างไร  
ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบมีบริกำรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่ลูกค้ำกลุ่มต่ำง ๆ คือ 

1) กำรทดสอบตัวอย่ำงทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และมีบริกำรสนับสนุน ได้แก่  2) กำรบ ำรุงรักษำ ซ่อม/
สร้ำงเครื่องมือ 3) กำรให้ลูกค้ำใช้เครื่องมือด้วยตนเอง และ 4) กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร) และมี
กลไกกำรส่งมอบบริกำรให้แก่ลูกค้ำโดยตรงที่ส ำนักงำน ผ่ำนระบบจดหมำยอีเล็คทรอนิคส์ (e-mail) 
และระบบกำรขนส่ง (Logistics) ของภำครัฐ/เอกชน   

4). กลุ่มลูกค้า ที่ส าคัญมีใครบ้าง  
ลูกค้ำท่ีส ำคัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มวิชำกำร (Academic) เช่น สถำบันกำรศึกษำ หรือสถำบันวิจัย เป็นต้น  
2) กลุ่มธุรกิจ (Business) เชน่ บริษัทเอกชน รัฐวิสำหกิจ หรือธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

 5) รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรส่งผลงำนเข้ำร่วมน ำเสนอในที่ประชุม

หรือเวทีต่ำง ๆ จนได้รับรำงวัลดังตำรำงที่ 1 

 

 



ตารางท่ี 1  รำงวัลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย 

 พ.ศ. งาน รางวัล 
2561 งำนประชุมวิชำกำรมำตรฐำนกำรวิจัย

และควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร
เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค : ภำคใต้ครั้งที ่1 
สงขลำ  

เกียรติบัตรห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยดีเด่น 
(น ำเสนอผลงำนรูปแบบโปสเตอร์) 

2562 งำนวันแห่งคุณค่ำสงขลำนครินทร์ ปี 
2562 ม.สงขลำนครินทร์ 

เกียรติบัตรห้องปฏิบัติกำรดีเด่น กำรรับรอง
ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติกำรที่เก่ียวกับสำรเคมีตำม
มำตรฐำนเลขที่ มอก. 2677-2558 

2562 งำนวันแห่งคุณค่ำสงขลำนครินทร์ ปี 
2562 ม.สงขลำนครินทร์ 

เกียรติบัตรกำรรับรองระบบกำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรที่เก่ียวกับ
สำรเคมี มอก. 2677-2558 

2563 งำนประชุมวิชำกำรมำตรฐำนกำรวิจัย
และควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร
เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค : ภำคใต้ครั้งที ่2 
สงขลำ  

เกียรติบัตรรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
(น ำเสนอผลงำนรูปแบบโปสเตอร์) 

2563 งำนประชุมประจ ำปีเครือข่ำยมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ครั้งที่ 2 
กรุงเทพฯ 

โล่และเกียรติบัตรรำงวัลน ำเสนอ
ห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยระดับดีเด่น (กำร
น ำเสนอ Best Practice แบบ Oral 
presentation) 2563 งำนประชุมประจ ำปีเครือข่ำยมำตรฐำน

ควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ครั้งที่ 2 
กรุงเทพฯ 

เกียรติบัตรรำงวัลห้องปฏิบัติกำรปลอดภัย
ระดับดี (น ำเสนอผลงำนรูปแบบโปสเตอร์) 

2563  งำนวันแห่งคุณค่ำสงขลำนครินทร์ ปี 
2563 ม.สงขลำนครินทร์ 

เกียรติบัตรรำงวัลผลงำนน ำเสนอระดับชำติ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 (น ำเสนอผลงำนรูปแบบ
โปสเตอร์) 

3) การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

องค์กรแบ่งลูกค้ำของกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย โดยน ำเสนอเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ผู้บริหำร 2) ผู้บังคับบัญชำ (หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำฝ่ำย) และบุคลำกร 3) ผู้มำใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 
4) ผู้มำรับบริกำร โดยมีวิธีกำรเรียนรู้ ควำมต้องกำรควำมคำดหวังแต่ละกลุ่มและดัชนีชี้คุณภำพแสดง
ดังตำรำงที่ 2 



ตารางท่ี 2 ลูกค้ำ วิธีกำรเรียนรู้ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำแต่ละกลุ่มและดัชนีชี้คุณภำพ 

ลูกค้า วิธีการเรียนรู้ ความต้องการ / ความคาดหวัง ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
1.1 ผู้บริหำร ร่วมประชุม 

ปรึกษำหำรือ 
- ปลูกจิตส ำนึกบุคลำกรให้ร่วมสร้ำงควำมปลอดภัยจนเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร 
- บุคลำกรมีควำมปลอดภัย 
- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยระดับประเทศ  

- บุคลำกรมีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ไม่มีโรคที่เกิด
จำกปัจจัยเสี่ยงจำกกำรท ำงำน 
- ได้รับกำรรับรอง มอก. 2677-2558 

1.2 ผู้บังคับบัญชำ 
 (หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำงำน) 
และบุคลำกร 

ร่วมประชุม 
ปรึกษำหำรือ 

- มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
- มีสุขภำพกำยและใจแข็งแรง 
- ไม่มีอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน 
- ไม่มีโรคที่เกิดจำกปัจจัยเสี่ยงจำกกำรท ำงำน 
- มีระบบกำรจัดกำรของเสียที่เหมำะสม 
- มีอุปกรณ์ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินในกำรท ำงำน 

- อุบัติเหตุ 0 วันต่อปี 
- หัวหน้ำฝ่ำย / หวัหน้ำงำน และบุคลำกรมีควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน ไม่มีโรคที่เกิดจำกปัจจัยเสี่ยง
จำกกำรท ำงำน 
- มีกำรจัดกำรของเสีย เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม/ ควบคุมของเสียอันตรำยไม่มีข้อร้องเรียน
จำกชุมชน 
- มีอุปกรณ์ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินพร้อมใช้งำนครบถ้วน 
100 % 3 ปีย้อนหลัง 
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนควำมปลอดภัย 
อย่ำงน้อย 80% 

1.3 ผู้มำใช้เครื่องมือด้วย
ตนเอง 

ข้อเสนอแนะ
จำกผู้ใช้บริกำร 

- มีควำมปลอดภัยขณะมำรับบริกำร 
- ใช้เครื่องมือที่มีควำมปลอดภัย / แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยใน

- อุบัติเหตุ 0 วันต่อปี 
- ผู้มำใช้เครื่องมือด้วยตนเองมีควำมปลอดภัยในกำร



ลูกค้า วิธีการเรียนรู้ ความต้องการ / ความคาดหวัง ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
กำรท ำงำน 
- ห้องปฏิบัติกำรได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 

ท ำงำน 
 

1.4 ผู้มำรับบริกำร ข้อเสนอแนะ
จำกผู้ใช้บริกำร 

- มีควำมปลอดภัยขณะมำรับบริกำร 
- สถำนที่มีควำมปลอดภัย 
- ห้องปฏิบัติกำรได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 

- ผู้มำรับบริกำรมีควำมปลอดภัยขณะที่มำติดต่อส ำนัก
เครื่องมือฯ  
 



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  
 กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยก่อนมีระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร

มีทีมควำมปลอดภัย (SHE) ด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบ
วงจรคุณภำพ PDCA ที่ไม่ครบถ้วน โดยขำดขั้นตอนกำรตรวจสอบ (Check) และกำรปรับปรุง (Act) 
โดยสรุปมีกำรด ำเนินงำนก่อนปี 2560 ดังนี้ 

   1. กำรจัดกำรของเสีย โดยรวบรวมของเสียแต่ละประเภทเพ่ือส่งก ำจัดร่วมกับทำง
มหำวิทยำลัย ปีละ 1 ครั้ง 

   2. กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง 
   3. กำรฝึกอบรมปฐมพยำบำลปีละ  1 ครั้ง  
 

 



5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
กำรวำงแผน น ำไปปฏิบัติ  ติดตำมตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในปีที่ 2-4 ของกำรด ำเนินงำนทั้งระบบ รวมทั้งปัญหำ ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะจำก

ผู้ตรวจประเมินภำยนอกแสดงในตำรำงที่ 4 
ตารางท่ี 4  กระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมของระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรตำมวงจรคุณภำพ PDCA ปี 2560-2563 

 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างการบริหาร 
Plan 1. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย (จป.) 
และคณะท ำงำนทีมควำมปลอดภัย 
2. จัดท ำนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำ
มัยและสิ่งแวดล้อม 
3. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
4. จป. และคณะท ำงำนทีมควำมปลอดภัยวำง
แผนกำรจัดท ำเอกสำร ระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำง ๆ 
ทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้ำงกำรบริหำร 
กำรจัดกำรสำรเคมี กำรจัดกำรของเสีย ลักษณะ
ทำงกำยภำพ กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน กำรให้
ควำมรู้และกำรสร้ำงจิตส ำนึก และกำรจัดกำร
เอกสำร 

Plan 1. จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี Plan 1. จัดท ำแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี 
 

Plan 1. จัดท ำแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี 



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
Do  
1. จัดท ำเอกสำรด้ำนควำมปลอดภัยตำมแผนที่วำงไว้ 
2. จัดท ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดการสารเคมี 

3. จัดท ำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรสำรเคมีรวมทั้งจัดเก็บ
สำรเคมีทั้งในห้องปฏิบัติกำรและห้องคลังสำรเคมีตำม
ม ำต รฐ ำน ส ำก ล  ได้ แ ก่  ร ะ บ บ  GHS (Globally 
Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals) และจัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สำรเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดการของเสีย 
4. จัดท ำแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรของเสียอันตรำย 
แบ่งแยก ตรวจนับ จัดเก็บปริมำณของเสียตำมประเภท
ของเสีย 19 ชนิด ทุก 3 เดือน และส่งก ำจัดร่วมกับ
มหำวิทยำลัย และจัดห้องเก็บของเสียอันตรำยให้
ถูกต้องและปลอดภัยส ำหรับกำรจัดเก็บของเสีย
อันตรำย 

องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ 

Do  
1. ด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติขององค์ประกอบ
ทั้ง 7 องค์ประกอบ  
2. อบรมด้ ำนควำมปลอดภั ยประจ ำปี แก่
บุคลำกร และสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัยที่
ปรับปรุงเพิ่ ม เติม ให้บุคลำกรทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง 
นอกจากนี้มีการพัฒนาเพ่ิมเติม ได้แก่ 
3. สร้ำงนวัตกรรมระบบตัดน้ ำประปำอัตโนมัติ
ห ำก เกิดกำรรั่ ว ไหลหรือท่ อประปำแตก 
(เนื่องจำกในอดีตเกิดเหตุฉุกเฉินท่อประปำแตก
ท ำให้เกิดน้ ำรั่วท่วมภำยในห้องปฏิบัติกำรเกิด
ควำมเสียหำยแก่เครื่องมือวิทยำศำสตร์ใน
วันหยุดรำชกำร ระบบดังกล่ำวน ำมำใช้เพื่อตัด
ระบบน้ ำประปำอัตโนมัติก่อนที่จะเกิดควำม
เสียหำยและเกิดอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว) 
4. พัฒนำระบบ IT ส ำหรับโปรแกรมสอบสวน
และอุบัติเหตุ (เพื่อให้บุคลำกรเข้ำถึงระบบกำร
แจ้งอุบัติ เหตุอย่ำงทัน ท่วงทีและผู้บริหำร
สำมำรถสั่งกำรได้ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
สำมำรถรวบรวมและประมวลผลข้อมูล)  

Do  
1. ด ำ เนิ น งำน ต ำม แน วป ฏิ บั ติ ข อ ง
องค์ประกอบท้ัง 7 องค์ประกอบ  
2. อบรมด้ำนควำมปลอดภัยประจ ำปีแก่
บุคลำกร และสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภัย
ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ให้บุคลำกรทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง 
3. ปรับกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยเพิ่ม
ปัจจัยกำรฝึกอบรม  
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรซ้อม
แผนฉุกเฉินกรณีสำรเคมีหกรั่วไหล   
นอกจากนี้มีการพัฒนาเพ่ิมเติมได้แก่ 
5. พัฒนำกำรบ ำบัดของเสียประเภทกรด
เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด (จำกกำร
รวบรวมของเสียที่ผ่ำนมำ 2 ปี ว่ำมีของ
เสียบำงประเภทที่สำมำรถบ ำบัดได้เอง 
เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำบัดจึงได้พัฒนำ
วิธีกำรบ ำบัดของเสียบำงประเภทข้ึนมำใช้
ในหน่วยงำน) 
6. สร้ำงอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยในห้องเก็บ
สำรเคมี เนื่องจำกห้องเก็บสำรเคมีอยู่ห่ำง

Do  
1. ด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติของ
องค์ประกอบท้ัง 7 องค์ประกอบ 
2. อบรมด้ำนควำมปลอดภัยประจ ำปี
แก่บุคลำกร และสื่อสำรด้ำนควำม
ปลอดภั ยที่ ป รับปรุ งเพิ่ ม เติ ม  ให้
บุคลำกรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
3. บ ำบัดของเสียประเภทกรดเพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัด (ต่อเนื่องปีที่ 2) 
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรก ำจัดลงได้ 
23% และได้รับโล่และเกียรติบัตร
จากการน าเสนอห้องปฏิบัติการดีเด่น 
ประจ าปี 2563 จากส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
นอกจากนี้มีการพัฒนาเพ่ิมเติมได้แก่ 
4. พัฒนำวิธีกำรตรวจสอบสภำพ
สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำร  (เพื่อ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน)  
5. สร้ำงและติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัย
แบบออนไลน์พร้อมไฟสัญญำณฉุกเฉิน
ในห้องปฏิบัติกำร (ขยำยผลจำกกำร



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
5. จัดท ำแนวปฏิบัติของลักษณะทำงกำยภำพของ
ห้องปฏิบัติกำร พร้อมตรวจสอบลักษณะทำงกำยภำพ
ต่ำง ๆ 6 ระบบงำน ได้แก่ งำนระบบโครงสร้ำง งำน
ระบบสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม งำนระบบระบำย
อำกำศ งำนระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสำร 

องค์ประกอบที่ 5 การเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

6. จัดหำอุปกรณ์เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรตอบโต้
ภำวะฉุกเฉิน อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วน
บุคคลจัดท ำแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ซ้อมแผนฉุกเฉิน 
ได้แก่ ซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ รวมถึงออก
ระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติกำร 

องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้และการสร้าง
จิตส านึก 

7. อบรมด้ำนควำมปลอดภัยแก่บุคลำกร เรื่อง กำร
บริหำรควำมเสี่ยง กฎหมำย ระบบบริหำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย กำรจัดกำรสำรเคมี กำรจัดกำรของเสีย 
ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบัติกำรกับควำม
ปลอดภัย กำรป้องกันและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน อุปกรณ์
คุ้มครองควำมปลอดภัย ข้อมูลควำมเป็นอันตรำย และ

 ออกจำกห้องปฏิบัติกำรทั่วไป เพื่อให้มี
กำรเตือนภัยได้ทันท่วงทีจึงแนะน ำให้
จัดท ำระบบดังกล่ำว) 
7. เปิดหลักสูตรอบรมด้ำนควำมปลอดภัย
แก่บุคลำกรภำยนอก (ได้รับควำมสนใจ
จำกลูกค้ำภำยนอกที่ต้องกำรอบรมด้ำน
ควำมปลอดภัยจึงปรับหลักสูตรดังกล่ำว
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที
จะอบรม) 
 

ติดตั้งในห้องเก็บสำรเคมีและพัฒนำ
เป็นระบบออนไลน์ท่ีทันสมัยยิ่งขึ้น) 
6. พัฒนำหลักสูตรอบรมด้ำนควำม
ปลอดภัยแก่บุคลำกรภำยนอกแบบ
ออนไลน์  



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ป้ำยสัญลักษณ์ด้ำนควำมปลอดภัย และสื่อสำรด้ำน
ควำมปลอดภัยที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ให้บุคลำกรทรำบ
อย่ำงต่อเนื่อง 

Check น ำข้อเสนอแนะจำกทีมบริหำรและผู้ตรวจประเมินภำยนอกมำปรับปรุงระบบงำนในรอบกำรน ำไปปฎิบัติของปีถัดไป ได้แก่ 
1. ไม่พบกำรพิจำรณำตรวจสุขภำพตำมปัจจัย
เสี่ยงในกำรท ำงำนและผลกำรตรวจสุขภำพของ
ผู้ปฏิบัติงำน 
2. ไม่พบหลักฐำนกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 
3. ควรพิจำรณำมำตรกำรส ำหรับกำรจัดกำร
สำรเคมีที่น ำมำใช้โดยบุคคลภำยนอกเพ่ิมเติม
หลังจำกที่ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้เครื่องมือวิจัย
ทำงวิทยำศำสตร์ด้วยตนเองแล้ว 
4. ควรพิจำรณำถึงกำรจัดกำรและกำรส่งก ำจัด
ของเสียประเภทของแข็ง 
5. ก ำหนดผู้รับผิดชอบหน้ำที่ต่ำง ๆ ในทีมควำม
ปลอดภัยให้ชัดเจนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น 
ทีมค้นหำ ทีมปฐมพยำบำล ทีมข้อมูลและ
แผนผัง ทีมก ำจัดของเสีย และทีมเคลื่อนย้ำย

1. ปรับปรุงกำรประเมินควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ิมกำรฝึกอบรมเรื่องกำรซ้อมแผน
ฉุกเฉินกรณีสำรเคมีหกรั่วไหล  
3. เพ่ิมกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติกำรทุกเดือน 
4. เพ่ิมกำรตรวจวัดปริมำณแสงสว่ำงใน
ห้องจัดเก็บสำรเคมีและห้องจัดเก็บของเสีย  

1. ปรับปรุงกำรประเมินควำมเสี่ยงโดย
เพ่ิมปัจจัยกำรฝึกอบรมของบุคลำกร 
2. ควรจัดหำวัสดุดูดซับสำรเคมีหก
รั่วไหลไว้ที่ห้องเก็บสำรเคม ี
3. ควรสรุปผลกำรซ้อมแผนฉุกเฉิน
เพ่ือให้ มีกำรน ำไปพิจำรณำควำม
จ ำเป็นในกำรปรับปรุงแก้ไขในรอบ
ต่อไป 

1. ควรติดตั้ งอุปกรณ์ ตรวจจั บ
อัคคีภัยที่ห้องทดสอบย่อยเพ่ิมเติม 
เนื่องจำกมีกำรกั้นห้องแยก 
2. ควรจัดเก็บสำรเคมีประเภทไวไฟ
ไว้ในตู้เก็บสำรเคมีไวไฟโดยเฉพำะ 



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ผู้ป่วย เป็นต้น 
Act เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนทั้งระบบ และระบุในกิจกรรมของแผนด ำเนินงำนประจ ำปีในปีถัดไป 
1. จป.ประสำนงำนร่วมกับทีมแพทย์อำชีว เวช
ศำสตร์เพื่อจัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงส ำหรับกำร
ตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยงของนักวิทยำศำสตร์ 

1.จป .ปรับ เกณ ฑ์ กำรพิ จำรณ ำโอกำส
ครอบคลุมหัวข้อดังกล่ำวให้ครบถ้วนและ
พิ จำรณ ำกำรประเมิน โอกำสของกำร
ประเมินควำมเสี่ยงของทุก ๆ กำรทดสอบซ้ ำ 

1.  จป.ปรับเกณฑ์กำรพิจำรณำโอกำส
โดยเพิ่มหัวข้อ “กำรอบรม” และพิจำรณำ
กำรประเมินโอกำสของกำรประเมินควำม
เสี่ยงของทุก ๆ กำรทดสอบซ้ ำ 

1. จป.ประสำนวิศวกรติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับอัคคีภัยเพิ่มเติม 

2. จป. ประสำนงำนร่วมกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนไฟฟ้ำ
ก ำลังเพื่อตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้ำ ระบบ
กรำวน์ และบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ 

2.จป.ติดต่อประสำนงำนเชิญวิทยำกรจำก
สมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมัย
ในกำรท ำงำน  (ป ระ เทศไทย ) ในพระ
รำชูปถัมภ์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรหัวข้อ 
“กำรตอบ โต้ ภ ำวะฉุ ก เฉิน สำรเคมี หก
รั่วไหล” ที่ส ำนักเคร่ืองมือฯ ให้แก่บุคลำกร 
 

2.  จัดซื้อวัสดุดูดซับเพิ่มเติมส ำหรับเก็บ
ไว้ที่ห้องเก็บสำรเคมี 

2. จป .จัดซื้ อตู้ เก็บสำรเคมี ไวไฟ
เพิ่มเติม 

3. ประสำน เจ้ ำหน้ ำที่ คอมพิ ว เตอร์ป รับปรุง
โปรแกรมจองใช้เครื่องมือด้วยตนเอง (Lab Booking) 
เพิ่มหัวข้อกำรระบุกำรน ำสำรเคมี เข้ำมำใช้ ใน
ห้องปฏิบัติกำร 
4. จ ำแนกประเภทของเสียที่เป็นของแข็งเพิ่มเติม
และประสำนงำนบริษัทที่รับก ำจัดของเสียอันตรำย

3. จัดทีม จป. แบ่งตรวจสอบควำมปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติกำรในด้ำนกำรปฏิบัติกำรที่
ต่ ำกว่ำมำตรฐำนและสภำพกำรณ์ที่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนครอบคลุมห้องปฏิบัติกำร ห้องเก็บ
สำรเคมี ห้องเก็บของเสีย ทำงหนีไฟ ถัง
ดับเพลิง สำยฉีดน้ ำดับเพลิง อ่ำงล้ำงตำ

3. นั ด ป ระ ชุ ม ส รุ ป ผ ล ก ำรด ำ เนิ น
กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ประเภทของแข็ง ฉุกเฉิน และฝักบัวฉุกเฉิน 
5. ก ำหนดผู้รับผิดชอบหน้ำที่ต่ำง ๆ ในทีมควำม
ปลอดภัยให้ชัดเจนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ทีม
ค้นหำ ทีมปฐมพยำบำล ทีมข้อมูลและแผนผัง ทีม
ก ำจัดของเสีย และทีมเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย เป็นต้น 

4. เพิ่มกำรวัดแสงสว่ำงห้องจัดเก็บสำรเคมี 
และห้องจัดเก็บของเสีย 

  

 



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลลัพธ์จำกควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยแสดงดังตำรำงที่ 5 

ตารางท่ี 5 ผลลัพธ์ 

ความคาดหวัง ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ผล 
2560 2561 2562 2563 

10.1 ลูกค้ำมีควำมปลอดภัยใน
กำรปฏิบัติงำนและมำใช้บริกำร 
ไม่มีอุบัติ เหตุในที่ท ำงำนถึงขั้น
หยุดงำน      

อุบัติเหตุ 0 วันต่อปี 0 0 0 0 

 ไม่มีโรคที่เกิดจำกปัจจัย
เสี่ยงจำกกำรท ำงำน 

บุคลำกรมีควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนไม่มีโรคที่เกิดจำกปัจจัยเสี่ยง

จำกกำรท ำงำน 
 มีกำรจัดกำรของเสียเพื่อ

ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม/ ควบคุมของ

เสียอันตรำย 

ไม่มีข้อร้องเรียนจำกชุมชน 

 มีอุปกรณ์ตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉินพร้อมใช้งำนอย่ำง

น้อย 80 % 

70% 100% 100% 100% 

10.2 บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อ
สภำพแวดล้อมในหน่วยงำน 

ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจอย่ำงน้อย 80% 

- 76.8% 
 

79.8% 
 

83.8% 

10.3 ส ำนักเครื่องมือฯได้รับกำร
รับ รอ งม ำต รฐ ำน ด้ ำน ค วำม
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรตำม 
มอก. 2677-2558 

ได้รับกำรรับรอง มอก. 
2677-2558 

ได้รับกำรรับรอง 

นอกจำกนี้จำกกำรปรับปรุงงำนในแต่ละปีพบประโยชน์ที่ได้เพ่ิมเติมโดยแสดงดังตำรำงที่ 6 

ตารางท่ี 6 ประโยชน์จำกกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
รายการพัฒนา ประโยชน์ 

1. บ ำบัดของเสียประเภทกรดเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรก ำจัด (ต่อเนื่องปีที่ 2) 

1. ลดค่ำใช้จ่ำยกำรก ำจัดลงได้  23% (12,540 
บำท) 

 2. ได้ รับ โล่ และเกียรติบั ตรจำกกำรน ำเสนอ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรดี เด่ น  ป ระจ ำปี  2563 จ ำก



รายการพัฒนา ประโยชน์ 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

2. พัฒนำวิธีกำรตรวจสอบสภำพสิ่งแวดล้อมใน
ห้องปฏิบัติกำร 

ลดค่ำใช้จ่ำยได้ 12,000 บำท 

3. เปิดหลักสูตรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยแก่
บุคลำกรภำยนอก 

เพ่ิมรำยได้ 60,000 บำท 

4.สร้ำงอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยในห้องเก็บสำรเคมี
และสร้ำงระบบเตือนอัคคีภัยแบบออนไลน์
พร้อมไฟสัญญำณฉุกเฉิน 

เพ่ิมควำมปลอดภัยให้แก่หน่วยงำน 

5. น ำระบบ IT พัฒนำโปรแกรมเพ่ือใช้ในงำน
ระบบฐำนข้อมูลสำรเคมีและโปรแกรมสอบสวน
และอุบัติเหตุ 

เพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็วในกำรท ำงำนและ
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยไม่ต้องซื้อโปรแกรมส ำเร็จรูป 

6. ธ ำรง รักษำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่อง 4 ปี 

1. เป็นผู้ตรวจประเมินภำยในให้กับหน่วยงำนที่น ำ
ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยไปใช้ใน
หน่วยงำน 
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดูงำนแก่
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่
ต้องกำรน ำระบบดังกล่ำวไปใช้ในหน่วยงำน 
3. บุคลำกรเกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญ
ด้ ำนควำมป ลอดภั ย ในกำรท ำงำน จน เป็ น
วัฒนธรรมองค์กร 

7. ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำร
บริหำรควำมปลอดภัย 

เป็ น วิ ท ย ำ ก ร ถ่ ำ ย ท อ ด อ งค์ ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ
ประสบกำรณ์ตรงด้ำนกำรบริหำรควำมปลอดภัย
แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ 

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
 ทีมบริหาร มีควำมมุ่งม่ันในกำรขับเคลื่อนพัฒนำองค์กรเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทีมความปลอดภัย ขำนรับนโยบำยโดยบุคลำกรในทีมมีบทบำท
ในกำรผลักดันกิจกรรมงำนด้ำนควำมปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม และร่วมสร้ำง
จิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ตลอดจน บุคลากรส านักเครื่องมือฯ ให้ควำมร่วมมือ และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ภำยใต้การด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ ตำม Plan-Do-Check-Act บนพื้นฐำนของข้อมูลจริงอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
เพ่ือยกระดับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนขององค์กร 



 นอกจำกนี้ทีมบริหำร ทีมควำมปลอดภัย และบุคลำกร ร่วมสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร 
เพ่ือให้ที่ท ำงำนน่ำอยู่และมีควำมปลอดภัย โดยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และวำงแผนควบคุมควำมเสี่ยง 
มีกำรด ำเนินกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ ตำมองค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบ  และลงมือปฏิบัติ
ตำมแผนที่วำงไว้ โดยมีกำรแก้ไขปรับปรุงทันต่อสถำนกำรณ์ นอกจำกนั้น  มีกำรตรวจติดตำมภำยใน 
และตรวจประเมินจำกภำยนอก ซึ่งทำงผู้บริหำรและทีมควำมปลอดภัยน ำมำพิจำรณำปรับปรุง
กระบวนกำร จนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย มอก. 2677-2558 ตั้งแต่ปี 2560 และ
ยังคงรักษำระบบและได้รับกำรรับรองอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
      จำกกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่ผ่ำนมำมีปัญหำและอุปสรรคโดยเสนอแนวทำงแก้ไข
ดังตำรำงที่ 7 

ตารางท่ี 7 ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ใน ก ำ ร
ด ำเนินงำนค่อนข้ำงจ ำกัด 

บริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยเน้นผลสัมฤทธิ์
ด้ำนควำมปลอดภัยขององค์กร ได้แก่ 

1.1 พัฒนำวิธีกำรทดสอบสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรทดแทนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงจำกหน่วยงำนภำยนอก  
1.2 พัฒนำระบบกำรบ ำบัดของเสียประเภทกรดเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรก ำจัด 

1.3 สร้ำงระบบเตือนอัคคีภัยแบบออนไลน์พร้อมไฟสัญญำณ
ฉุกเฉิน 

2. ร ะ ย ะ เ ริ่ ม ต้ น ก ำ ร
ด ำ เนิ น ง ำ น บุ ค ล ำ ก ร มี
ข้อจ ำกัดด้ำนควำมรู้พ้ืนฐำน 
ค ว ำ ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ มี
ข้ อ จ ำ กั ด ข อ ง ก ำ ร ใ ห้
ควำมส ำคัญต่อระบบกำร
จัดกำรควำมปลอดภัย 

2.1 ทีมควำมปลอดภัยจัดอบรมควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยทุก ๆ 
ด้ำน ได้แก่ กำรใช้แก๊สแรงดันสูงอย่ำงปลอดภัย กำรใช้สำรเคมีใน
ห้องปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย 
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกร  
2.2 ทีมควำมปลอดภัยสร้ำงกลยุทธ์กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร 
เช่น ร่วมกันขนย้ำยของเสียสำรเคมีอันตรำยส่งก ำจัด 

9. ความท้าทายต่อไป 
 ส ำนักเครื่องมือฯ วำงแผนธ ำรงรักษำกำรรับรองและน ำแนวทำงของระบบบริหำรกำร

จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยขยำยผลห้องปฏิบัติกำรอ่ืนเพิ่มเติม ดังนี้  
 ปี 2564 ยังคงขอกำรรับรองในห้องปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ G01/G06  



 ป ี 2565-2568 น ำแนวทำงของระบบบริหำรกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติกำรดังกล่ำวไปขยำยผลห้องปฏิบัติกำรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม โดยพิจำรณำตำมระดับควำมเสี่ยง 
ซึ่งได้ก ำหนดแผนงำนระยะ 4 ปี ดังนี้  

 1) ห้องปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ R 102  
 2) ห้องปฏิบัติกำรงำนยำง  
 3) ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์โปรตีนในอำหำร  
 4) ห้องปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ 102  
นอกจำกนี ้ในอนำคตส ำนักเครื ่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบมีนโยบำยและ

แผนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ สู่หน่วยงำนที่สนใจทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัยเพ่ือสร้ำงนิเวศด้ำนควำมปลอดภัยในองค์กรทั้งระดับมหำวิทยำลัยและ
ระดับภูมิภำค 


