
โดย

พิมพพิ์มล พฤกษ์ภทัรานนต์
ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตรช์ านาญการพิเศษ

ส านักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรแ์ละการทดสอบ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

1

ระบบบริหารจดัการความปลอดภยั
ของห้องปฏิบติัการ

ส านักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรแ์ละการทดสอบ
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบติัในอดีต 
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9. ความท้าทายต่อไป 
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1. บทสรุปของผู้บริหำร

ในกระบวนการท างานมีการใช้สารเคมีอ ันตราย แก๊สแรงดนัสูง และมีของเสียจากห้องปฏิบติัการ
ต่าง ๆ 

ส านักเครื่องมือฯ ตระหนักถึงความส าคญัด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม จึงน า มอก.2677-2558 
มาใช้ในการด าเนินการด้านงานทดสอบ เพื่อ...

สอดรบักบันโยบายมหาวิทยาลยัโดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภยั

ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมท่ีต้องการทดสอบกบัห้องปฏิบติัการท่ีได้การ
รบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานอ่ืน ๆ

นักวิจยัท่ีต้องการใช้ห้องปฏิบติัการท่ีได้มาตรฐานด้านความปลอดภยัเพื่อการ
ขอรบัทุนสนับสนุนการวิจยัจากส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ

มอก. 2677-2558

ส านักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรแ์ละการทดสอบ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

มีภารกิจให้บริการหลกั 4 ด้าน

บริการ ทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์

การอบรม
เชิงปฏิบติัการ

บริการซ่อมบ ารงุ/
สรา้งเครือ่งมือ

การใช้เครือ่งมือ
ด้วยตนเอง

ขอบขา่ยหอ้งปฏบิตักิาร (หอ้ง G01, G06)
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1. บทสรุปของผู้บริหำร

ระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการ มีการด าเนินกิจกรรมตาม
วงจรคณุภาพ P-D-C-A

แบง่ตามลกัษณะเป็น 7 องคป์ระกอบ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน

เป็นองคก์รชัน้น าระดบัประเทศ ท่ีให้บริการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐานสากล

วิสยัทศัน์

ค่านิยมองคก์ร

1. ให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตรอ์ย่างมีมาตรฐาน

2. การบริหารจดัการตามมาตรฐานสากล

3. มุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมเพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้องคก์ร

4. มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม

พนัธกิจ

โครงสร้างการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการ
ส านักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรแ์ละการทดสอบ

**ขอบเขตห้องปฏิบติัการภายใต้ข้อก าหนด ISO/IEC 17025  
** ระบบ มอก. 2677- 2558
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน

นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม

1

2

3

4

ปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมในการท างาน และข้อบงัคบัด้านส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ข้อก าหนด 
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สร้างระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการท่ีเก่ียวข้องกบัสารเคมีให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิผล
อย่างต่อเน่ือง

ควบคมุ ป้องกนั และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ส่งเสริมวฒันธรรมด้านความปลอดภัย สร้างองค์ความรู้ และทัศนคติท่ีดีในการท างานด้านความปลอดภัย 
ตลอดจนสรา้งจิตส านึกในการรบัผิดชอบและรกัษาส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง

5 จดัสรรงบประมาณและทรพัยากรท่ีเพียงพอในการด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
รวมทัง้ส่ิงแวดล้อมภายนอกองคก์ร
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ดว้ยวทิยากร
มากประสบการณ์ และเครือ่งมอืวจิยัที่

ทนัสมยั

อบรมเชิงปฏิบติัการ

บริการของเรา

การทดสอบตวัอย่าง
ด้วยเครือ่งมือวิจยัทางวิทยาศาสตร์

เครือ่งมอืวจิยัข ัน้สงูครบครนั
ตอบโจทยค์วามตอ้งการ

การใช้เครื่องมือด้วย
ตนเอง

โดยวศิวกรทีม่คีวามช านาญเฉพาะทาง

การบ ารงุรกัษา 
ซ่อม/สร้างเครื่องมือ 

02 03 04

01

กลุ่มลกูค้าท่ีส าคญั

กลุ่มวิชาการ (Academic)

สถาบนัการศกึษา

สถาบนัวจิยั

กลุ่มธรุกิจ (Business) 

บรษิทัเอกชน

รฐัวสิาหกจิ

ธุรกจิส่วนตวั

ส่งมอบบริการแก่ลูกค้าโดยตรงทีส่ านักงาน ผา่นระบบ e-mail และระบบ Logistics 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน

นโยบายคณุภาพ: มุ่งมัน่ให้บริการแก่ลกูค้าอย่างมืออาชีพ และพฒันาระบบคณุภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง”
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน
รางวลัท่ีได้รบั

2561
ห้องปฏิบติัการปลอดภยั “ดีเด่น” 

(น าเสนอผลงานรปูแบบโปสเตอร)์

ห้องปฏิบติัการ “ดีเด่น” 

การรบัรองระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการท่ี

เก่ียวกบัสารเคมี

ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 2677-2558

การรบัรองระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของห้องปฏิบติัการท่ี

เก่ียวกบัสารเคมี 

มอก. 2677-2558
งานวนัแหง่คณุคา่สงขลานครนิทร ์ปี 2562 ม.สงขลานครนิทร์

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 

(น าเสนอผลงานรปูแบบโปสเตอร)์

รางวลัห้องปฏิบติัการปลอดภยัระดบัดี (น าเสนอผลงาน

รปูแบบโปสเตอร)์

งานประชมุวชิาการมาตรฐานการวจิยัและความปลอดภยัของ

หอ้งปฏบิตักิารเครอืขา่ยวจิยัภูมภิาค : ภาคใตค้รัง้ที ่2 สงขลา 

งานประชมุประจ าปีเครอืขา่ยมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร ครัง้ที ่

2 กรงุเทพฯ

รางวลัน าเสนอห้องปฏิบติัการปลอดภยั

ระดบั “ดีเด่น” 

(การน าเสนอ Best Practice แบบ Oral presentation)

รางวลัผลงานน าเสนอระดบัชาติ 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 

(น าเสนอผลงานรปูแบบโปสเตอร)์

งานประชมุประจ าปีเครอืขา่ยมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร ครัง้ที่ 2

กรงุเทพฯ

งานวนัแหง่คณุคา่สงขลานครนิทร ์ปี 2563 ม.สงขลานครนิทร์

2562

2562 2563 2563

2563
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรทีน่ ำเสนอ" 

ความต้องการ/ความคาดหวงั

• ปลูกจติส านึกของบุคลากรใหร้ว่มสรา้งความปลอดภยัจนเป็นวฒันธรรมขององค์กร

ดชันีช้ีวดัคณุภาพ

• บุคลากรมคีวามปลอดภยั

• ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัระดบัประเทศ 

• มคีวามปลอดภยัในการท างาน 

• มสีุขภาพกายและใจแขง็แรง

• มคีวามพงึพอใจสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน

• ไมม่อีบุตัเิหตุจากการท างาน

• ไมม่โีรคทีเ่กดิจากปัจจยัเสีย่งจากการท างาน

• มรีะบบการจดัการของเสยีทีเ่หมาะสม

• มอีปุกรณ์ป้องกนัภยัในการท างาน

ร่วมประชมุ 
ปรึกษาหารือ

ร่วมประชมุ 
ปรึกษาหารือ

• มคีวามปลอดภยัขณะมาใชเ้ครื่องมอืดว้ยตนเอง

• ใชเ้ครื่องมอืทีม่คีวามปลอดภยั / แนวปฏบิตัทิีป่ลอดภยัในการท างาน
• หอ้งปฏบิตักิารไดม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั

ข้อเสนอแนะ
จากผูใ้ช้เครื่องมือ

ข้อเสนอแนะ
จากผูม้ารบับริการ

• มคีวามปลอดภยัขณะมารบับรกิาร
• สถานทีม่คีวามปลอดภยั
• หอ้งปฏบิตักิารไดม้าตรฐานดา้นความปลอดภยั

วิธีเรียนรู้

• บุคลากรมคีวามปลอดภยัในการท างาน ไมม่โีรค ทีเ่กดิจากปัจจยัเสีย่งจากการท างาน

• ไดร้บัการรบัรอง มอก. 2677-2558

• อบุตัเิหตุ 0 วนัต่อปี

• มคีวามปลอดภยัในการท างาน ไมม่โีรคทีเ่กดิจากปัจจยัเสีย่งจากการท างาน

• มกีารจดัการของเสยี เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม/ ควบคุมของเสยีอนัตราย ไม่มขีอ้รอ้งเรยีน
จากชมุชน

• มี อุ ป ก ร ณ์ ต อ บ โ ต้ ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ค ร บ ถ้ ว น  1 0 0 % 
( 3 ปียอ้นหลงั )

ผูบ้ริหาร

ผูบ้งัคบับญัชา
(หวัหน้างาน/หวัหน้าฝ่าย)

บคุลากร

ผู้มาใช้เคร่ืองมือ
ด้วยตนเอง

ผูม้ารบับริการ

ลูกค้า 

• อบุตัเิหตุ 0 วนัต่อปี

• มคีวามปลอดภยัในการท างาน

• มคีวามปลอดภยัขณะทีม่าตดิตอ่ส านกัเครื่องมอืฯ 

• ผลการประเมินความพึงพอใจ อย่างน้อย 80%

ไม่มีอบุติัเหตุ
ไม่มีโรค

จากปัจจยัเส่ียง
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

การด าเนินงานด้านความปลอดภยัก่อนมีระบบการจดัการด้านความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการมีทีมความปลอดภยั (SHE) ด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี มีการด าเนินการตามระบบวงจรคณุภาพ PDCA ท่ีไม่ครบถ้วน โดยขาดขัน้ตอนการตรวจสอบ (Check) และการปรบัปรงุ 
(Act) โดยสรปุมีการด าเนินงานดงัน้ี

การด าเนินงานก่อนปี 2560

1. การจดัการของเสีย โดยรวบรวมของเสียแต่ละประเภทเพือ่ส่งก าจดัรว่มกบัทางมหาวิทยาลยั ปีละ 1 ครัง้
2. การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีละ 1 ครัง้
3. การฝึกอบรมปฐมพยาบาล ปีละ 1 ครัง้ 

X X

P D C A2560

การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ

การจดัการของเสียประจ าปี

การฝึกอบรมปฐมพยาบาล
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

2560 2561 2562 2563

แต่งตัง้คณะท างาน

ก าหนดนโยบายและแผน

จดัท าแนวปฏิบติัและเตรียมความพร้อม
ด้านเอกสาร ทัง้ 7 องคป์ระกอบ

สร้างระบบฐานข้อมูลสารเคมี
โดยพฒันาโปรแกรม PHP & My SQL

จดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี

สร้างนวตักรรม “ระบบตดัน ้าประปาอตัโนมติั”

ด าเนินงานตามแนวปฏิบติั 7 องคป์ระกอบ

พฒันาระบบ IT จากโปรแกรม PHP & My SQL “โปรแกรม
สอบสวนและรายงานอบุติัเหต”ุ

อบรมด้านความปลอดภยัประจ าปี
แก่บคุลากร

ปรบัการประเมินความเส่ียงโดยเพ่ิมปัจจยั
การฝึกอบรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี
สารเคมีหกรัว่ไหล

พฒันาการบ าบดัของเสียประเภทกรด

สร้างอปุกรณ์เตือนอคัคีภยัในห้องเกบ็สารเคมี

พฒันาหลกัสตูรอบรมด้านความปลอดภยัแก่บคุคลภายนอก
บ าบดัของเสียประเภทกรด 
(ต่อเน่ืองปีท่ี 2)

พฒันาวิธีการตรวจสอบสภาพส่ิงแวดล้อมใน
ห้องปฏิบติัการ

สร้างระบบเตือนอคัคีภยั “แบบออนไลน์“
พร้อมไฟสญัญาณฉุกเฉิน

พฒันาหลกัสตูรอบรมด้านความปลอดภยัแก่บคุคลภายนอก
“แบบออนไลน์”

2563

2560 2561
2562

อบรมด้านความปลอดภยัประจ าปี
แก่บคุลากร

P D C A
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คณุภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

2560 2561 2562 2563

อบุติัเหตุ 0 วนั

โรคจากปัจจยัเส่ียงในการ
ท างาน

การจดัการของเสียเพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม/ควบคมุของเสียอนัตราย

ไม่มี

ไม่มีข้อรอ้งเรียนจากชุมชน

มีอปุกรณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพรอ้มใช้งาน อย่าง
น้อย 80 %

70% 100% 100% 100%

ผลการประเมินความพึงพอใจอยา่งน้อย 80% - 76.8% 79.8% 83.8%

ได้รบัการรบัรอง 
มอก. 2677-2558 ได้รบัการรบัรอง

ผลลพัธ์
“คณุภาพ”



บ าบดัของเสียประเภทกรด
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการก าจดั (ต่อเน่ืองปีท่ี 2)

13

6. กำรวัดและวิเครำะห์คณุภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ลดค่าใช้จ่ายการก าจดัลงได้ 23%

ไ ด้รับ โ ล่และเ กียร ติบ ัตร  จากการน า เสนอ
ห้องปฏิบติัการดีเด่น ประจ าปี 2563 จากส านักงาน
การวิจยัแห่งชาติ (วช.)

พฒันา วิธีการตรวจสอบ
สภาพส่ิงแวดล้อมในห้องปฏิบติัการ

ลดค่าใช้จ่ายได้ 12,000 บาท

เปิดหลกัสตูรอบรมด้านความปลอดภยัแก่บคุลากร
ภายนอก

เพ่ิมรายได้ 60,000 บาท

01 02

03

ประโยชน์จากการ
พฒันาระบบ
อย่างต่อเน่ือง
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คณุภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์จากการ
พฒันาระบบ
อย่างต่อเน่ือง

สร้างอปุกรณ์เตือนอคัคีภยัในห้องเกบ็สารเคมีและสร้างระบบเตือนอคัคีภยั
แบบออนไลน์พร้อมไฟสญัญาณฉุกเฉิน04

เพิม่ความปลอดภยัใหแ้ก่หน่วยงาน

น าระบบ IT พฒันาโปรแกรมเพื่อใช้ในงานระบบฐานข้อมูลสารเคมีและโปรแกรมสอบสวน
และอบุติัเหตุ05

เพิม่ความสะดวก รวดเรว็ในการท างานและประหยดัค่าใชจ้่าย ไม่ต้องซื้อโปรแกรม
ส าเรจ็รปู

ธ ารง รกัษาระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภยั
ในห้องปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง 4 ปี06

เป็นผูต้รวจประเมนิภายในให้กบัหน่วยงานทีน่ าระบบบรหิารจดัการด้านความปลอดภัยไปใชใ้น
หน่วยงาน

เป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูศ้กึษาดูงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัที่ต้องการ
น าระบบดงักล่าวไปใชใ้นหน่วยงาน

บุคลากรเกดิความตระหนกัและใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัในการท างานจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร

ความเช่ียวชาญของบคุลากรด้านการจดัการบริหารความปลอดภยั07
เป็นวทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ตรงดา้นการบรหิารความปลอดภยั
แก่หน่วยงานต่าง ๆ



ทีมบริหาร “มุ่งมัน่” ขบัเคลื่อนพฒันา
องคก์ร
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7. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

ทีมความปลอดภยั 
ขานรบันโยบายผูบ้ริหาร

บุคลากรส านักเครือ่งมือฯ 
ให้ความรว่มมือ และตระหนักถึงความปลอดภยัใน

การท างาน
จนเป็น “วฒันธรรมองคก์ร” ทุกคนในองคก์รรว่มสรา้ง “วฒันธรรมองคก์ร” เพื่อให้ท่ีท างานน่าอยูแ่ละ

มีความปลอดภยั

ได้รบัการรบัรองมาตรฐานด้านความปลอดภยั มอก. 2677-2558 ตัง้แต่
ปี 2560 ปัจจบุนั ยงัคงรกัษาระบบและได้รบัการรบัรองอย่าง

ต่อเน่ือง
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8. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข

ปัญหาและอปุสรรค แนวทางการแก้ไข

1. มีข้อจ ากดัของงบประมาณ

ในการด าเนินงาน

บริหารจดัการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น ผลสมัฤทธ์ิด้านความปลอดภยัขององคก์ร ได้แก่

✓ พฒันาวธิกีารทดสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กรทดแทนการจดัซื้อจดัจ้างจากหน่วยงานภายนอก 

✓ พัฒนาระบบการบ าบัดของเสียประเภทกรดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด

✓ สรา้งระบบเตอืนอคัคภียัแบบออนไลน์พรอ้มไฟสญัญาณฉุกเฉิน  

2. ระยะเร่ิมต้นการด าเนินงานบุคลากรมี
ข้อจ ากดั...
▪ ความรูพ้ืน้ฐาน
▪ ความตระหนักด้านความปลอดภยั 
▪ การใ ห้ความส าคัญต่อระบบการ

จดัการความปลอดภยั

✓ ทมีความปลอดภยัจดัอบรมความรูด้า้นความปลอดภยัทุก ๆ ดา้น 

ไดแ้ก่ การใชแ้ก๊สแรงดนัสงูอย่างปลอดภยั 

การใชส้ารเคมใีนหอ้งปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั

การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั 

✓ ทีมความปลอดภัยสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่น ร่วมกันขนย้ายของ เสีย สารเคมี
อนัตราย เพื่อสง่ก าจดั
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9. ควำมท้ำทำยต่อไป 

ขยายผลห้องปฏิบติัการอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติม 

โดยพิจารณาตามระดบัความเส่ียง 

(ตัง้แต่ปี 2564-2568)

1. หอ้งปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์G01/G06 

2. หอ้งปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์R 102

3. หอ้งปฏบิตักิารงานยาง 

4. หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหโ์ปรตนีในอาหาร 

5. หอ้งปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์102

มีแผนถ่ายทอดองคค์วามรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบติั
ต่าง ๆ สู่หน่วยงานท่ีสนใจทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เพ่ือสร้างนิเวศด้านความปลอดภยัใน
องคก์รทัง้ระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัภมิูภาค

ความท้าทายต่อไป 
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Any Questions ?

:Our website


