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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

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

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

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

ชื่อเรื่องน าเสนอ จำกห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์แบบทั่วไปสู่กำรเป็นห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
                     ต้นแบบระดับชำติ  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์  
ที่อยู่ 15 ถ.กำญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110  
โทรศัพท์ 074 28 9601   โทรสำร  074 28 9608  เว็บไซต์ http://www.vet.psu.ac.th/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  1. นำงสำวสิริลักษณ์     แก้วมณี  ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 

2. นำงสำวเสำวคนธ์     อินทร์ด้วง ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 
3. นำยพีรพล   สรยิง  ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 
4. นำงสำวนริศรำ  แก้วชนะ  ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ 
5. นำยทวีศักดิ์   ปัญญำใส ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
6. นำยปณิธำน   แก้วเจริญ ต ำแหน่ง วิศวกร 
7. นำยธนกร   ไกรดิษฐ์  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ช่ำงเทคนิค 
8. ผศ.ดร.วรรณรัตน ์ แซ่ชั่น    ต ำแหน่ง อำจำรย์ 

โทรศัพท์ 074 28 9613  โทรสำร 074 28 9608 
มือถือ 087 334 5930    อีเมล siriluk.ka@psu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

 มีกำรน ำวงจรบริหำรงำนคุณภำพ PDCA มำปรับใช้กับกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ทั่วไปเพ่ือน ำไปสู่
ห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยต้นแบบระดับชำติ โดยเริ่มจำก (Plan) กำรวำงเป้ำหมำยมุ่งมั่นที่จะน ำห้องปฏิบัติกำรให้ผ่ำน
มำตรฐำน จำกนั้นทีมงำนร่วมกันวำงแผนงำนระบุและวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง น ำไปสู่กำร
ปฏิบัติ (Do) ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้เพ่ือแก้ปัญหำแต่ละปัญหำที่ได้ระบุไว้  เมื่อได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้วจะมีกำร 
(Check) รำยงำนผลและตรวจสอบ มีกำรประเมินผลจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกผู้ดูแลมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรระดับประเทศ เพ่ือน ำเอำข้อเสนอแนะนั้นมำปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ยังมีอยู่ และ (Act) วำงแผนใหม่
ต่อไป เป็นกระบวนกำรที่ใช้ปรับปรุงกำรท ำงำนของโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำและเกิดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โครงกำรก็จะมีกำรพัฒนำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปและมีกำรพัฒนำอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ได้รับกำรรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยต้นแบบระดับชำติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยใน
ประเทศไทย 
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2) อำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง มีควำมปลอดภัยจำกกำรปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร ไม่มี
อันตรำยที่ได้รับจนถึงขั้นต้องส่งโรงพยำบำล   
3) ลดจ ำนวนของเสียอันตรำยที่เกิดจำกหอ้งปฏิบัติ  
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : จำกห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์แบบทั่วไปสู่กำรเป็นห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนควำมปลอดภัยต้นแบบ 
             ระดับชำติ 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ เป็นห้องปฏิบัติที่มีควำมส ำคัญในหน่วยงำนกำรศึกษำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ส ำหรับคณะที่มีกำรเรียนกำรสอนที่ต้องฝึกปฏิบัติกำรเกี่ยวกับสำรเคมี หรืองำนวิจัยของบุคลำกรที่ต้องใช้สำรเคมี เมื่อมี
กำรใช้สำรเคมีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยแล้ว ย่อมต้องเกิดของเสียอันตรำยด้ำนสำรเคมี หรือของเสียด้ำนชีวภำพ 
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ประสบปัญหำเหล่ำนี้ เนื่องจำกคณะ 
สัตวแพทยศำสตร์มีห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์หลำยห้องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะห้องปฏิบัติกำร 4 ทำงทีมคณะ 
ท ำงำนจึงได้ร่วมกันประเมินควำมเสี่ยงที่อำจะเกิดขึ้น โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงครอบคลุมในระดับบุคคล ระดับ
โครงกำร และระดับห้องปฏิบัติกำรที่อำจเกิดขึ้นได้ เพ่ือวำงแผนกำรป้องกันและจัดกำรควำมเสี่ยงในแต่ละระดับ เป็นกำร
ป้องกันภัยและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ที่ม ี ปัจจุบันประเทศไทยน ำโดยส ำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) ได้ให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัย   ได้วำงเป้ำหมำยให้ห้องปฏิบัติกำรที่
เกี่ยวข้องกับสำรเคมีในประเทศมีมำตรฐำนทัดเทียมกับนำนำชำติ เพ่ือควบคุมก ำกับดูแลด้ำนควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ
และสิ่งแวดล้อมต่อผู้ปฏิบัติงำนและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง ห้องปฏิบัติ 4 จึงได้เข้ำร่วมโครงกำรเพ่ือพัฒนำให้ได้
ห้องปฏิบัติกำรที่มีควำมปลอดภัยตำมวัตถุประสงค์ของประเทศ และเป็นต้นแบบให้กับห้องปฏิบัติกำรอ่ืน ๆ ในภูมิภำค
ภำคใต้ต่อไป 

   
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์ :  คณะสัตวแพทยศำสตร์เป็นคณะเพ่ือนวัตกรรม ที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ 
       สัตวแพทยภ์ำคใต้และประเทศ 
ค่านิยม   :   STEPS = S : Service mind T : Teamwork E : Ethics P : Professional S : Social responsibility  

     “รับใช้สังคม มีจิตบริกำร ท ำงำนเป็นทีม อย่ำงมืออำชีพ เพียบพร้อมจรรยำบรรณ” 
วัฒนธรรมองค์กร : “PSU” ประกอบด้วย Professional Social Responsibility และ Unity 
พันธกิจ   : พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับชำติและนำนำชำติ 
นโยบาย  : คณะสัตวแพทยศำสตร์มีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรจนน ำไปสู่กำรวำงกลยุทธ์เพื่อบรรลุ 
              เป้ำประสงคแ์ละวิสัยทัศน์ของคณะ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 โครงกำร “จำกห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ทั่วไปสู่ควำมเป็นห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ต้นแบบระดับชำติ” เป็นโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรขึ้นจำกกำรจุดประกำยเล็ก ๆ แต่ว่ำท้ำทำยจำกผู้บริหำรระดับ
มหำวิทยำลัย น ำไปสู่กำรขอทุนสนับสนุนระดับชำติอย่ำงส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  เพ่ือพัฒนำห้องปฏิบัติกำรที่ใช้
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำคณะสัตวแพทยศำสตร์ตั้งแต่ชั้นปีที่  1 จนถึงชั้นปีที่ 6 เพ่ือสนับสนุนรำยวิชำ
ชีวเคมีทำงสัตวแพทย์ ชีวเคมีคลินิกทำงสัตวแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยำทำงสัตวแพทย์ พิษวิทยำ และวิชำวิจัยทำงสัตวแพทย์ 
ที่มีกำรใช้สำรเคมีหลำยชนิดทั้งที่มีอันตรำยตั้งแต่ระดับสูง เช่นกรดชนิดต่ำง ๆ จนถึงระดับต่ ำ เช่น เกลือแกง (sodium 
chloride)  ซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพนักศึกษำ อำจำรย์ หรือ ผู้ที่มีโอกำสสัมผัสกับสำรเคมีเหล่ำนี้ เช่นแม่บ้ำน และ
พนักงำนท ำควำมสะอำดเครื่องแก้วและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ จนเป็นห้องปฏิบัติกำรที่มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยต้นแบบ
ระดับประเทศได ้ 
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   กำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรจะท ำให้ส ำเร็จได้นั้นต้องอำศัยควำมร่วมมือ  ร่วมใจ 
ของบุคลำกรทุกฝ่ำย รวมทั้งกำรสนับสนุนทั้งนโยบำย งบประมำณ จำกผู้บริหำรองค์กร เพ่ือให้เกิดควำมมุ่งมั่นที่จะท ำให้
เกิดห้องปฏิบัติกำรต้นแบบที่มีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพต่อผู้ใช้งำน และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่ประชำชนทั่วไป 
รวมถึงต้องมีกำรน ำเอำแนวปฏิบัติที่เป็นระบบอย่ำง วงจรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) มำใช้ ซึ่งเป็นระบบบริหำรที่มี
ควำมส ำคัญที่ใช้เพ่ือแก้ปัญหำและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ปัจจุบันผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร โครงกำรยกระดับควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย ท ำให้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  และคณะสัตวแพทยศำสตร์ มี
ห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนควำมปลอดภัยต้นแบบเพ่ิมขึ้น 1 ห้องจำกเดิมที่ไม่เคยมีมำก่อน เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เป็นต้นแบบในกำรจัดกำรเรื่องควำมปลอดภัยส ำหรับคณะอ่ืน ๆ ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เอง รวมถึงเป็น
หน่วยงำนต้นแบบในกำรจัดกำรมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ให้กับมหำวิทยำลัยอื่น ๆ หน่วยงำนเอกชน ใน
ภูมิภำคทำงใต้ได้อีกด้วย  

ประโยชน์เชิงประจักษ์ในกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำโครงกำรคือ สำมำรถขยำยผลไปสู่ห้องปฏิบัติกำร
โลหิตวิทยำและชีวเคมี ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ ให้เข้ำร่วมโครงกำรมหำวิทยำลัยแม่ข่ำยด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ห้องปฏิบัติกำร ปี 2564 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และได้รับรำงวัลจำกกำรน ำเสนอผลงำนประเภทโปสเตอร์ระดับดี 
ในกำรประชุมวิชำกำรด้ำนมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2564 จำกส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
บทสรุปจำกกำรท ำโครงกำรนี้ ท ำให้ผู้บริหำรระดับคณะเห็นควำมส ำคัญในเรื่องของควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร
จนออกมำเป็นนโยบำยให้ทุกห้องปฏิบัติกำรด ำเนินกำรให้มีควำมปลอดภัยให้ได้ตำมมำตรฐำนระดับชำติ  อำจำรย์ 
นักวิจัย นักศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง มีควำมปลอดภัยจำกกำรปฏิบัติงำน  รวมถึงไม่ปล่อยของเสียอันตรำยจำก
ห้องปฏิบัติกำรสู่สิ่งแวดล้อม เจ้ำหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับแม่บ้ำน หน่วยรักษำควำมปลอดภัย 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโครงสร้ำงกำยภำพ นักวิทยำศำสตร์ อำจำรย์ นักวิจัย รวมถึงนักศึกษำ มีควำมเข้ำใจถึงกำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบ และร่วมมือรักษำระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติกำร กำรดูแลตรวจตรำสิ่งผิดปกติทั้งใน
เรื่องของระบบ ลักษณะกำยภำพภำยในคณะ เมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติจะต้องรำยงำนต่อผู้ดูแล เพ่ือป้องกันอันตรำยที่อำจจะ
เกิดข้ึนร้ำยแรงตำมมำ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันดังเป้ำหมำยของโครงกำรที่จะพัฒนำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
 
 
  


