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รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จุฬา ฯ 

และศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬา ฯ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่จะ

ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสร้างความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของคณาจารย์ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ และเพ่ือให้ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  จึงได้ประกาศ
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับแรกขึ้นเมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2559 และได้ทบทวนจัดท านโยบาย ฯ ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 รวมทั้งจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2564   

เพ่ือให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 797 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบจัดตั้ง
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) โดยจัดให้มีบุคลากร
จ านวนหนึ่งก ากับดูแลท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับภารกิจของ ศปอส. ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(คปอ. จุฬา ฯ) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามมาตรฐานตามข้อก าหนดในกฎหมาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

ศปอส. และ คปอ.จุฬา ฯ ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะน าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็นองค์กรที่ปลอดอุบัติเหตุ (ZERO ACCIDENT) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) มีการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย 2) นิสิต -บุคลากรมีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ปลอดภัย และ 3) ความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลการด าเนินการ
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 สรุปตามสาระส าคัญจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 4) การพัฒนาการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และ 5) ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก) 

 
 
 



2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

1.1 การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ศปอส. และ คปอ.จุฬา ฯ ได้ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน โดยในระยะแรกเน้น
การส ารวจจ านวนและลักษณะความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2560 ใช้ข้อมูลจากฐาน ESPReL 
ของ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีข้อมูลจ านวน 380 ห้องปฏิบัติการ (จาก 14 ส่วนงาน 36 
อาคาร) ในปีงบประมาณ 2561 เริ่มด าเนินการส ารวจห้องปฏิบัติการผ่านกลไกของ คปอ. ประจ าส่วนงาน มี
ข้อมูลจ านวนห้องปฏิบัติการเพ่ิมขึ้นเป็น 845 ห้อง จาก 13 ส่วนงาน 41 อาคาร โดยร้อยละ 70 ของ
ห้องปฏิบัติการที่มีการส ารวจดังกล่าวมีการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า จาก
การส ารวจด้วยตนเองผ่าน ESPReL checklist การเข้าร่วมในโครงการยกระดับความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จัดโดย 
ศปอส. ศูนย์ความเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) หรือ คปอ. ประจ าส่วนงาน ใน
ปีงบประมาณ 2562 จะส ารวจห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม และจ าแนกลักษณะความเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูล
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และจะเริ่มส ารวจจ านวนนิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากการ
ท างานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เคมี ชีวภาพ รังสี รวมทั้งด้านอื่น ๆ เช่น เครื่องจักร ไฟฟ้า แสง เสียง ความร้อน 
ที่อับอากาศ เป็นต้น เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยต่อไป 

1.2 การพัฒนากลไกการก ากับดูแล คปอ. จุฬา ฯ ได้ก าหนดให้ส่วนงานมีการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย ด้วยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ประจ าส่วนงาน (คปอ. ประจ าส่วนงาน) หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานประจ าส่วนงาน 
(จป. ส่วนงาน จป. ชีวภาพ และ จป. รังสี) แล้วแต่กรณี (ภาคผนวก ข) และจัดท านโยบายและแผนงานด้าน
ความปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ 2560 มีส่วนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 14 ส่วนงาน และเพ่ิมขึ้นเป็น 23 
ส่วนงานในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 57.5 ของส่วนงานเป้าหมาย โดยส่วนงานที่มีห้องปฏิบัติการทางด้าน
เคมี ชีวภาพ รังสี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกได้เข้าร่วมแล้วมากกว่าร้อยละ 90 (ภาคผนวก ค) 

1.3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ศปอส. วางแผนจัดท าระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ คปอ.ส่วนงานให้
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์  จ านวน 18 ฐานข้อมูล โดยในปีงบประมาณ 
2560-2561 จัดท าระบบฐานข้อมูลจ านวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากรด้านความปลอดภัย ฐานข้อมูล
อุบัติการณ์ ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่ใช้สารชีวภาพและผ่านการประเมิน ฐานข้อมูล
ปริมาณสารเคมีและของเสียสารเคมี (ในปีงบประมาณ 2561 งานส่วนนี้ยังอยู่ภายใต้การด าเนินการโดย ศสอ. 
และจะโอนภารกิจมาที่ ศปอส. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป) (ภาคผนวก ง)  และในปีงบประมาณ 
2562 จะด าเนินการดูแลระบบฐานข้อมูลเดิม พร้อมทั้งจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ิมอีก 7 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูล
คลังกลางเก็บสารเคมี ฐานข้อมูลปริมาณสารรังสี ฐานข้อมูลกากรังสี ฐานข้อมูลของเสียอันตรายจากชีวภาพ 
ฐานข้อมูลกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย ฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย และ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของ ศปอส. (ภาคผนวก จ) 
 



3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 การพัฒนาหลักสูตร คู่มือแนวปฏิบัติ และการจัดอบรม ศปอส. ร่วมกับคณะกรรมการความ
ปลอดภัยเฉพาะด้าน (เคมี ชีวภาพ และรังสี) ได้จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ และหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย
ทีค่รอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ (ภาคผนวก ช) ได้แก่  

ก) ด้านความปลอดภัยทางเคมี จัดท าหลักสูตรจ านวน 4 หลักสูตร ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) 
หลักสูตรความปลอดภัยพื้นฐานส าหรับนิสิตและบุคลากรทั่วไป (ก าหนดเผยแพร่สาระแบบสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562) 2) หลักสูตรความปลอดภัยในการท างาน
กับสารเคมี ส าหรับนิสิตที่เรียนวิชาปฏิบัติการ โดยก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชา
ปฏิบัติการที่ต้องใช้สารเคมีทุกคน ต้องศึกษาบทเรียนออนไลน์และประเมินผลผ่านระบบ Blackboard ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนิสิตได้เข้ารับการอบรมและผ่านการสอบร้อยละ 98 ของจ านวนนิสิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด (3,066 คน) 3)  หลักสูตรความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ส าหรับนิสิตที่ท าวิจัยและนักวิจัย
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและปฏิบัติงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดอบรมแบบบรรยายเป็น
รอบ ๆ (ในปงีบประมาณ 2561 ยังด าเนินการโดย ศสอ.) มีผู้ผ่านการอบรมจ านวน 962 คน และ 4) หลักสูตร
ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี ส าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ก าหนดอบรมแบบบรรยาย คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีคู่มือแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาของหลักสูตรประกอบ โดยคาดว่าคู่มือทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 

ข) ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (CU-IBC) และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศปอส. จัดท า 4 หลักสูตร ตาม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) หลักสูตร Guidelines for Biosafety in Teaching Laboratories ส าหรับนิสิต
ที่เรียนวิชาปฏิบัติการ โดยก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตที่เรียนวิชาปฏิบัติการทางชีวภาพรายวิชาแรก
ทุกคน ในปีงบประมาณ 2561 ต้องเข้าอบรมแบบออนไลน์ โดยมีนิสิตผ่านการอบรมร้อยละ 96 จากจ านวน
นิสิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (1,598 คน) 2) หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการวิจัยด้าน
จุลินทรีย์ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ท าวิจัยด้านจุลินทรีย์ (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก) เป็นการอบรมภาคบรรยายและปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2561 จัดอบรม 3 รอบ มีผู้ผ่านการอบรม 495 คน
จาก 16 ส่วนงาน 3) หลักสูตรเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการวิจัยด้านพืชดัดแปลงพันธุกรรม อยู่
ระหว่างจัดท าคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562 4) หลักสูตรเพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพส าหรับการวิจัยด้านสัตว์ ก าลังด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรและหลักสูตร คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2562 โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีคู่มือแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาของหลักสูตรประกอบ โดยคาดว่าคู่มือทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
 นอกจากนี้ มีการจัดอบรมเรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 กับ
สถาบันการศึกษา โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ส่วนงานปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
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จ านวน 1 ครั้งในปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 84 คน จาก 13 ส่วนงาน และการจัดอบรมการ
ใช้ระบบ ChemTrack-WasteTrack และ ESPReL ซึ่งจัดเป็นประจ าอยู่แล้วโดย ศสอ. 

ค) ความปลอดภัยทางรังสี จัดท าหลักสูตร 3 หลักสูตร ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรูปแบบการอบรม
แบบบรรยาย ได้แก่ 1) หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ในปีงปบระมาณ 2561 จัดอบรม 1 ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม
ทั้งสิ้น 34 คน จาก 16 ส่วนงาน 2) หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านรังสี ก าหนดจัดอบรมวันที่ 21 ธันวาคม 2561 3) หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ และ 4) หลักสูตรความรู้เบื้องต้นการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับบุคคลทั่วไป  อยู่
ระหว่างจัดท า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 

2.2 การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศปอส. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศ
ไทย) ได้จัดอบรม ได้แก่ 1) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (คปอ.) ในช่วง 2 ปีของการด าเนินงาน (พ.ศ. 2560-2561) มีผู้ผ่านการอบรมสะสมทั้งสิ้น 196 คน คิด
เป็น ร้อยละ 78 ของทั้งหมด (จาก 25 ส่วนงาน) 2) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
บริหาร (จป.บริหาร) มีผู้ได้รับการอบรมรวมสะสม 50 คน (จาก 18 ส่วนงาน) 3) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) มีผู้ได้รับการอบรมรวมสะสม 183 คน (จาก 29 
ส่วนงาน) ตามล าดับ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของ คปอ. ประจ าส่วนงาน และ จป.ส่วนงาน ให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายก าหนด โดยมีความเข้าใจในแนวทางและวิธีการปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือจะได้สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ 2561 มีการจัดอบรมเพ่ิมเติมอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการชี้บ่ง
อันตรายและการประเมินความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ ให้กับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฎิบัติการจ านวน 
90 คน (จาก 9 ส่วนงาน) 2) หลักสูตรเทคนิคการใช้ การตรวจ และการบ ารุงรักษาตู้ดูดไอระเหยสารเคมี มีผู้
ผ่านการอบรม 5 คน (จาก 4 ส่วนงาน) และ 3) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจ าเป็นต้องรู้  มีผู้ผ่านการอบรม 49 คน (จาก 15 ส่วนงาน) ตามล าดับ 

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของ 
ศปอส. ในปีงบประมาณ 2561 ศปอส. ได้ด าเนินการขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการ
อนุมัติทั้งหมด 12 ต าแหน่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่มภารกิจ คือ กลุ่มภารกิจวิชาการและบริหาร (4 ต าแหน่ง) และกลุ่ม
ภารกิจพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (8 ต าแหน่ง ซึ่งรวมทั้งต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย 4 ต าแหน่ง) นอกจากนี้ได้ขอก าหนดมาตรฐานประจ าต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ P6 
และ P7 ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินการด้านความปลอดภัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น
งานประจ าเต็มเวลา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภาระงานที่ได้ก าหนดไว้   
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 ด้านการสนับสนุนบุคลากรของ ศปอส. ให้ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ศปอส. ได้สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น 
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูง (2 คน) หลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) โดยสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ หลักสูตรการอบรมเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของห้องปฏิบัติการปลอดภัยโดย วช. เป็น
ต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

 3.1 การจัดท าแนวปฏิบัติและการบังคับใช้ เพ่ือให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับ
กฎหมายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะกิจ และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยเฉพาะด้านขึ้น เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารความปลอดภัยด้านเคมี ชีวภาพ รังสี และแผน
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และได้จัดท า “(ร่าง) ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของส่วนงานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
รวมถึงด าเนินการตาม “แนวปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ดังรายละเอียดในภาคผนวก ฉ โดยประกาศและแนวปฏิบัติทั้งหมดคาดว่าจะมีผล
บังคับใช้ในปีงบประมาณ 2562 

  3.2 การยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ/อาคาร ศปอส. สนับสนุนให้ส่วนงานมีการจัด
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้งในด้านองค์ความรู้ ก าลังคน งบประมาณ และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในปีงบประมาณ 2561 ศปอส. ร่วมกับ คปอ. คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประกวด
ห้องปฏิบัติการที่มีการพัฒนายกระดับความปลอดภัยอย่างโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ งมีห้องปฏิบัติการ
เข้าร่วมจ านวน 13 ห้อง 
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทั้งในรูปแบบที่เป็นราย
ห้องปฏิบัติการตามความสมัครใจ และที่ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและการตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ การด าเนินการรายห้องปฏิบัติการอยู่ภายใต้โครงการ
ยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่จัดโดย ศปอส. ร่วมกับ ศสอ. และผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม
ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) โดยมีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมตอนเริ่มต้น
โครงการ 52 ห้อง และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการระยะแรกในปีงบประมาณ 2561 น าไปสู่การจัดท า
แผนงาน ควบคุมและยกระดับความปลอดภัยของห้องปฎิบัติงาน จ านวนทั้งสิ้น 43 แผน  การด าเนินการ
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ในส่วนของโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2561 มีอาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งหมด 9 อาคาร จาก 6 ส่วนงาน 
(ร้อยละ 14 ของอาคารที่มีความเสี่ยงสูงจ านวน 62 อาคาร) โดย ศปอส. ร่วมกับ ศสอ. ด าเนินการส ารวจ
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีความเสึ่ยงสูง ทั้งในด้านกายภาพ การจัดการสารเคมี และการจัดการ
สารชีวภาพ และเชื ่อมโยงข้อมูลปริมาณและความเป็นอันตรายสารเคมีจากระบบ ChemTrack & 
WasteTrack 2016 กับแผนผังอาคารร่วมกับแบบจ าลองข้อมูลอาคาร (Building Information 
Modeling; BIM) จากการด าเนินงานท าให้ได้ 1) ข้อเสนอแนะการพัฒนายกระดับความปลอดภัยด้าน
กายภาพ เพื่อการวางแผนด้านงบประมาณของส่วนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น โครงสร้าง
อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล อุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 2) ผู้ใช้อาคารได้รับการอบรม
การประเมินสภาพความปลอดภัยด้วย  ESPReL Checklist และ การจัดการสารเคมีด้วยระบบ
ChemTrack& WasteTrack 3) แผนผังแสดงระดับความเสี่ยงจากสารเคมีในอาคารรายชั้นรายห้อง 
และ 4) (ร่าง) แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินรายอาคาร  

จากข้อเสนอแนะการพัฒนาด้านกายภาพ ในปีงบประมาณ 2560-2561 ส่วนงานผู้ใช้อาคาร 5 
อาคาร ได้รับงบประมาณสนับสนุนและด าเนินการปรับปรุงอาคาร ได้แก่ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1 
อาคาร ระบบป้ายทางออกฉุกเฉิน 2 อาคาร ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน 1 อาคาร ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ฉุกเฉิน  1 อาคาร ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  1 อาคาร ระบบระบายน้ าฝน  1 อาคาร ระบบ
สุขาภิบาลและดับเพลิงส่วนกลาง 1 อาคาร และระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า 1 อาคาร  

  3.3 การติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ศปอส. ได้พัฒนาระบบการ
รายงาน ส ารวจ และตรวจติดตามประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย ระบบการรายงานอุบัติการณ์ ซึ่งเป็น
การพัฒนารูปแบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย 
(Near miss หรือ Unsafe Conditions) และรายงานอุบัติเหตุ (Accident) (ภาคผนวก ซ และภาคผนวก 
ฌ) ที่สอดคล้องกับกฏหมายและมาตรฐานสากล ทั้งด้านเหตุการณ์ทั่วไป และเกี่ยวกับสารเคมี สารชีวภาพ 
และรังสี เพ่ือใช้เป็นแบบรายงานของมหาวิทยาลัยที่ทุกส่วนงานสามารถเข้าใช้งานได้ รวมถึงได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเหตุการณ์จากผู้รายงานถึงผู้รับผิดชอบและผู้บริหารของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อด าเนินการแก้ไข  (ส าหรับรายงานสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) สืบสวนสาเหตุ ถอดบทเรียน และวาง
มาตรการป้องกันการเกิดซ้ าได้ นับเป็นครั ้งแรกของมหาวิทยาลัยที่มีระบบรายงานดังกล่าว ที ่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุต่อไป  ใน
ปีงบประมาณ 2561 รวบรวมสถิติได้ 16 รายการ เป็นอุบัติเหตุ 10 ครั้ง ทั้งหมดเกิดในห้องปฏิบัติการ มี
การบาดเจ็บถึงเข้ารักษาพยาบาล (หยุดงานเกิน 3 วัน) 1 ครั้ง เกิดจากการใช้งานสารเคมีไม่ถูกต้องและ
ไม่มีเครื ่องป้องกัน ทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุที่อยู่ในวิสัยที่ป้องกันได้ ซึ่งชี ้ให้เห็นว่ามาตรการที่มีอยู่ยังไม่
สามารถลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ได้ จึงต้องมีการทบทวนมาตรการและมีการบังคับใช้ที ่เข้มข้นขึ้น  
นอกจากนี้ ศปอส. ยังได้ให้บริการการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท างานพื้นฐาน เช่น เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องวัดความเร็วลมหน้าตู้ดูดควัน 
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เครื่องวัดสารระเหยอินทรีย์ เครื่องวัดอนุภาคในอากาศ เป็นต้น พร้อมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถ
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมของการท างานเบื้องต้น โดย จป.ประจ าส่วนงานสามารถน าไปใช้งานตรวจวัด
สภาพแวดล้อมได้ด้วยตนเอง หรือประสานให้เจ้าหน้าที่ ศปอส. ด าเนินการตรวจวัด ในปีงบประมาณ 
2561 ได้ด าเนินการไปแล้ว 4 ส่วนงาน ซึ่งมีทั้งห้องปฏิบัติการและส านักงาน รวมทั้งสิ้น 90 ห้อง พบว่ามี
ห้องที ่มีสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ในประเด็นความเข้มแสง ปริมาณ
สารอินทรีย์ระเหยในอากาศ ความเร็วลมหน้าตู้ดูดควัน จ านวน 13 ห้อง (ร้อยละ 15) ทั้งนี้ ศปอส. ได้
จ ัดท ารายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน พร ้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมประกอบไปด้วยทุกครั้งที่มีการตรวจวัด   
 การติดตาม ประเมินผล และพัฒนา อีกส่วนหนึ่งได้จากการติดตามผ่านที่ประชุมเครือข่าย คปอ. ซึ่ง
จัดเป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือชี้แจงนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามการด าเนินงานตามแผนงานด้านความ
ปลอดภัยของคปอ. ประจ าส่วนงาน และในปีงบประมาณ 2561 เป็นปีแรกที่ ศปอส. ได้ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนงานและการติดตามผลผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ คปอ. ประจ าส่วนงาน โดยพบว่า
จากส่วนงานที่มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยทั้งสิ้น 22 ส่วนงาน มีเพียง 9 ส่วนงานที่ได้ส่งรายงานการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยผลการด าเนินงานอยู่ในช่วงร้อยละ 70-80 ของ
แผนงาน 2 ส่วนงาน และเกินร้อยละ 80 อีก 7 ส่วนงาน ทั้งหมดเป็นการรายงานโดยการประเมินตนเองของ
ส่วนงาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ศปอส. ได้ประสานความร่วมมือและด าเนินงานในลักษณะเครือข่าย คปอ.ส่วนงาน โดยท าหน้าที่เชื่อม
ประสานระดับส่วนงาน ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรการและแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเพียงพอต่อการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็น
กลไกในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนงานและบุคลากรในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และในปีงบประมาณ 2561 ศปอส. เริ่ม
ขับเคลื่อนการด าเนินเครือข่าย คปอ. ประจ าส่วนงาน โดยมีการตั้งไลน์กลุ่ม เครือข่าย คปอ. เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง คปอ. ประจ าส่วนงาน และ ศปอส. และได้จัดเวทีการประชุมเครือข่ายคปอ. 
เป็นรายไตรมาส โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดประชุม 3 ครั้ง มีส่วนงานเข้าร่วมน าเสนอ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท างาน และติดตามผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ จ านวน 14 ส่วนงาน และส่วนงานที่
เข้าร่วมทั้งที่มีห้องปฏิบัติการและที่มีแต่ส านักงาน รวมทั้งสิ้น 37 ส่วนงาน (ภาคผนวก ญ) นับเป็นอีกหนึ่งก้าว
ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ทั่วถึงทั้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากช่องทางการสื่อสารผ่านคปอ.ส่วนงานแล้ว ศปอส. ยังมีช่องทางในการ
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ (www.shecu.chula.ac.th) อีเมล (shecu@chula.ac.th) และ facebook SHECU 
ซึ่งมีการอัพเดตข่าวสารข้อมูล สื่อด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นโดย ศปอส. เช่น โปสเตอร์ บทความ 
ตลอดจนกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ของ ศปอส. อีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารคือ เวทีการจัดอบรม และ
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กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดย ศปอส. และที่จัดโดยส่วนงาน โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้เข้าพบปะเพ่ือแนะน า
กิจกรรมของ ศปอส. กับคณะกรรมการสโมสรนิสิตจุฬา ฯ และการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 นอกจากการสื่อสารภายในองค์กรแล้ว ศปอส. ยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับชาติของ วช. ซึ่งมีโครงการส าคัญ เช่น 
มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2561 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬา ฯ และ วช. เพ่ือพัฒนายกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง และมีการร่วมประชุม
น าเสนอแนวคิดเรื่องการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ใน
บริบทของสถาบันการศึกษาในหลากหลายเวที  เช่น การประชุมวิชาการประจ าปีเครือข่ายมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ การประชุมประจ าปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย  เป็นต้น ซึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็นผู้น าที่ส าคัญในด้านนี้ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และเป็นต้นแบบให้เกิด
หน่วยงานและการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดยบุคลากรของ ศปอส. ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย และจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอยู่บ่อยครั้ง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย   

ความท้าทายที่ส าคัญของการท าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปลอดอุบัติเหตุของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน คือ การท าให้ความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมของชาวจุฬา ฯ กล่าวคือ ต้องท าให้
บุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับนอกจากจะมีความรู้พื้นฐานแล้วยังจะต้องมีความตระหนักรู้
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย รู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรคือความเสี่ยง อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า ตลอดจนมี
จิตส านึกอยู่ตลอดเวลาว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปเพ่ือความปลอดภัยของตนเองและของผู้อ่ืน 
มากกว่าต้องท าเพราะเป็นข้อบังคับ หรือถ้าไม่ท าจะมีบทลงโทษ ในปีงบประมาณ 2561 คปอ. จุฬา ร่วมกับ 
คปอ. ประจ าส่วนงาน ศปอส. ศสอ. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม และหน่วยงานภายนอก 2 แห่ง ได้แก่ สถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) และสมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) จัดงาน Chula Safety 2018: ชาวจุฬา ฯ อุ่นใจ
สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
มีบูธกิจกรรมของ ศปอส. และส่วนงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคเอกชนเข้าร่วม
แสดงผลงาน สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง มีการน าเสนอผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน
ในรูปแบบโปสเตอร์ กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ การเสวนา และการบรรยายเกี่ยวกับการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งสู่ Zero Accident ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
ในหัวข้อ Safety in CU และพิธีมอบประกาศนียบัตรห้องปฏิบัติการ ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และพิธีมอบรางวัลการประกวดห้องปฏิบัติการที่มีการพัฒนายกระดับความปลอดภัย
อย่างโดดเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิต-บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,062 คน ส่วนใหญ่
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ให้การตอบรับที่ดีถึงดีมาก และคาดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจ าทุกปี แต่ควรจัดรูปแบบให้น่าสนใจ
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ ศปอส. ได้จัดท าแบบส ารวจการรับรู้นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของประชาคมจุฬา ฯ ผ่านทางอีเมลของคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เมื่อ
เดือนกันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 821 คน จาก 67 หน่วยงาน รับทราบนโยบาย
ฯ 338 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.2 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) ไม่ทราบ 483 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.8 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม) นโยบายมีความเหมาะสม 775 คน (คิดเป็นร้อยละ 94.4 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) 
และควรปรับปรุงนโยบาย 46 คน (คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของผู้ตอบแบบสอบถาม) กลุ่ม คนที่เข้ามาตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ และน้อยที่สุด คือ นักวิจัย  
 บุคลากรของศปอส.ได้มีส่วนร่วมในการผนวกวัฒนธรรมความปลอดภัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอน  โดยได้ เริ่มด า เนินการน าร่องในรายวิชา 2302299 Chemical Hazardous Safety 
Management โดยผ่านการบรรยาย และท ากิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การผลิตสื่อเพ่ือให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยแก่บุคคลทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม มีส่วนงานที่อยู่ในกลุ่มที่ก าหนดให้มีการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในระยะแรก แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร ซึ่ง
จะด าเนินการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในปีต่อไป  
 
บทวิจารณ์ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และก้าวต่อไปของการด าเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 การด าเนินงานในระยะแรกเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกั บข้อก าหนด
ของกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนากลไกการก ากับดูแลซึ่งประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบ นโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน 
ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการดังกล่าว  
 ในระดับมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกลไกการก ากับดูแล ทั ้งนโยบาย 
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน การการติดตามประเมินผล ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง และได้ขับเคลื่อนไป
ยังส่วนงาน โดยมีส่วนงานที่มีห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมเกือบทั้งหมด (ขาดไปเพียง 1 ส่วนงาน) และมีส่วน
งานที่ไม่มีห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมด าเนินการด้วยความสมัครใจ เป็นจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วน
งานทั้งหมด การด าเนินการในด้านนี้มีปัญหาอยู่บ้างคือ ผู้บริหารบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญ และผู้รับ
รับผิดชอบของส่วนงานยังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และยังไม่ได้ด าเนินการครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด เช่น ไม่ช่วยเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ไม่จัดท าแผนงาน ไม่ส่งรายงานผล
การด าเนินการ เป็นต้น ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนคือ การน าเสนอให้มหาวิทยาลัยออกเป็นระเบียบ
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ปฏิบัติ และการผนวกการด าเนินงานด้านความปลอดภัยเข้าไปในตัวชี้วัดผลการด าเนินการของส่วน
งานด้วย อีกส่วนหนึ่งคือควรจัดให้งานด้านความปลอดภัยเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ ไม่ใช่งานฝาก 
ซึ่ง ศปอส. และ คปอ.จุฬา ฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีมาตรฐานประจ าต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างานขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนงานควรพิจารณาจัดขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อท าหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ควรพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในระดับ
ส่วนงานให้เข้มข้นมากขึ้น โดยอาจนับเป็นตัวชี้วัดหนึ่งและมีการติดตามจากส่วนกลางหรือโดยระบบ 
peer evaluation เพ่ิมเติมจากที่ให้ส่วนงานประเมินตนเอง 
 ในด้านการส ารวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ผ่านกลไกของคปอ.ส่วนงาน ได้ภาพ
ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น โดยจ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการส ารวจและลงทะเบียนอยู่ในระบบมี จ านวน 
845 ห้อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้ส่งข้อมูลกลับไปให้ส่วนงานตรวจสอบและส ารวจเพิ่มเติม คาดว่า
จะได้ข้อมูลห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ทั้งสถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ และลักษณะความเสี่ยงครบถ้วน ร้อยละ 
100 ภายในปีงบประมาณ 2562 อุปสรรคที่พบคือ การไม่ตอบสนองหรือการด าเนินการที่ไม่ครบถ้วน
ของ คปอ.ส่วนงาน ซึ่งแนวทางแก้ไขจะเหมือนข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนในการ
ก าหนดขอบเขตของห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะในกรณีที่มีหลายห้องในกลุ่มวิจัยเดียวกัน หรือห้องเดียว
แต่ใช้งานโดยหลายกลุ่มวิจัย ซึ่ง ศปอส. ได้ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาขอบเขตห้องปฏิบัติการให้ชัดเจน
และสื่อสารไปยัง คปอ.ส่วนงานในเบื้องต้น 
 ในด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้จัดท าฐานข้อมูลต่าง  ๆ เป็นไปตามแผนงาน 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานข้อมูลบุคลากรด้าน
ความปลอดภัย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ยังไม่มีระบบเส้นทางการเดินทางของข้อมูลที่จ าเป็นจาก
ส่วนงาน ถึง ศปอส. ท าให้ฐานข้อมูลบุคลากรด้านความปลอดภัยของศปอส.ไม่มีความทันสมัย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

 ศปอส. ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะด้าน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ศสอ. 
CU- IBC ได้ร ่วมกันพัฒนาคู ่ม ือแนวปฏิบัต ิ หลักสูตร และการฝึกอบรม ให้แก่น ิส ิต และบุคลากร ที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงหลักสูตรด้านเคมี ชีวภาพ รังสี นอกจากนี้
ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านอื่น ๆ เช่น 
ไฟฟ้า การประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรคที่มีคือ ไม่ทราบจ านวนของ
นิสิตและบุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการอบรมในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นฐานในการประเมิน
ก าลังความสามารถในการจัดอบรมให้ครอบคลุม ถ้ามีจ านวนมากเกินความสามารถที่จะจัดอบรมได้อาจ
ใช้วิธีการอบรมและประเมินผลแบบออนไลน์หรือใช้ระบบการเรียนรู้  เช่น MOOC เข้าช่วย ปัญหาและ
อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ ไม่สามารถบังคับให้บุคลากรและนิสิตให้เข้ารับการอบรมตามลักษณะ
ความเสี่ยงได้ ปัจจุบันมีเพียงการอบรมความปลอดภัยด้านเคมี และด้านชีวภาพ ส าหรับนิสิตที่เรียนวิชา
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ปฏิบัติการพื้นฐานเท่านั้นที่สามารถท าได้ครอบคลุมเกือบร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควร
ก าหนดให้นิสิตที่ท าวิจัย (senior project และบัณฑิตศึกษา) เกี่ยวข้องกับสารเคมี ชีวภาพ รังสี ต้อง
ได้รับการอบรมตามลักษณะความเสี่ยงตามหลักสูตรของศปอส. หรือเทียบเท่า นอกจากนี้ยังควรมี
ข้อก าหนดให้การผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยโดย ศปอส. เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมิน
การผ่านงานของบุคลากรใหม่และบุคลากรที่ต้องการเลื่อนต าแหน่ง โดยในระยะแรกอาจจะเน้นเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเคมี ชีวภาพ รังสี แต่ในระยะยาวควรจะครอบคลุมทั้งหมด โดย ศปอส. 
จะจัดท าร่างก าหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรู้ที่จะต้องพัฒนาด้านความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากรแต่
ละกลุ่มงาน เพ่ือน าเสนอต่อฝ่ายบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาก าลังคนของ ศปอส. โดยการจัดให้มีต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
รองรับ และมีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญคือ  
ถึงแม้ว่าบุคลากรของ ศปอส. จะมีถึง 12 ต าแหน่ง แต่ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานให้
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งมีขอบเขตการด าเนินงานที่กว้างขวางมาก แนวทางแก้ไขคือ การเพิ่มความ
ร่วมมือกับบคุลากรของส่วนงาน และการจ้างพนักงานวิสามัญเพื่อท างานเฉพาะกิจ นอกจากนี้ ศปอส. ยังมี
ความเสี่ยงที่บุคลากรจะเปลี่ยนงานบ่อย เนื่องจากความไม่ม่ันคงทางการเงินประกอบกับปริมาณงานที่
ค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานที่ล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง และเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่ได้ลงทุนลง
แรงพัฒนาขึ้น จึงเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยหาช่องทางที่ท าให้บุคลากรมีความม่ันคงมากขึ้นด้วย เช่น 
ต าแหน่ง จป. ควรมีค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับลักษณะของงานซึ่งเป็นวิชาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

 ศปอส. ได้จัดท าร่างแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารความปลอดภัยด้านเคมี ชีวภาพ รังสี และแผน
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื ่อง แนวปฏิบัติเพื่อการ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ฎ)
ซึ ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในปีงบประมาณ 2562 เนื ่องจากแนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ มีขั ้นตอนการ
ด าเนินงานที่แตกต่างกัน ประกอบกับส่วนงานต่าง ๆ มีลักษณะการบริหารจัดการงานที่แตกต่างกัน ท าให้
กระบวนการในการจัดท าแนวปฏิบัติฯ ด้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้เวลาในการทบทวนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
เพื่อให้ส่วนงาน สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติได้จริง และควรจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
แนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงแนวปฏิบัติฯ ให้
เหมาะสมตามบริบทและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของส่วนงาน ก่อนน าไปประกาศใช้และปฏิบัติต่อไป อีกทั้ง
ยังควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การใช้งานแนวปฏิบัติให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ  ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคที ่คาดว่าจะพบคือ  ส่วนงานจ านวนหนึ ่งอาจไม่ปฏิบัติตาม  เนื ่องจากไม่มีบทลงโทษ 
ข้อเสนอแนะคือ การติดตามการด าเนินงานผ่านที่ประชุมคณบดี และผนวกการด าเนินงานด้านความ
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ปลอดภัยเป็นตัวชี้วัดของส่วนงาน นอกจากนี้  แม้ส่วนงานจะยินดีให้ความร่วมมือ แต่ผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบบทบาทหน้าที่และมีความเข้าใจไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ 
 ในด้านการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ/อาคาร แม้ ศปอส. จะสนับสนุนให้ส่วน
งานมีการจัดกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ แต่ในทางปฏิบัติยังมีจ านวนส่วนงาน
ค่อนข้างน้อยที่ให้ความสนใจ ข้อเสนอแนะคือ ต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์และแรงจูงใจในการเข้าร่วม
ให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามศักยภาพในการรองรับการด าเนินงานของ ศปอส. ค่อนข้างจ ากัด ข้อเสนอแนะ
คือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของส่วนงานให้สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง โดยมี ศปอส. เป็นฝ่าย
สนับสนุน 

ในด้านการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา สิ่งที่ด าเนินการไปแล้วในระยะเริ่มต้นคือ  การสร้าง
ระบบรองรับ ได้แก่ การจัดท าระบบรายงานอุบัติการณ์กลางของมหาวิทยาลัย และการให้บริการตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในเรื่องระบบรายงานอุบัติการณ์คือ ยังมีการใช้งาน
เพียงบางส่วนงาน ผู้บริหารและ จป. ส่วนงานบางส่วน ยังไม่รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในระบบ
รายงานอุบัติการณ์ จป. ส่วนงานยังไม่มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนเหตุ และระบบ
การเข้าถึงข้อมูลและเรียกรายงานส าหรับส่วนงานยังไม่สะดวกส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง ศปอส. จะ
ได้เพิ่มระดับการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบรายงานอุบัติการณ์ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน และ
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติมาตรฐาน พร้อมทั้งจะด าเนินการจัดอบรมให้กับ จป. ส่วนงาน เพื่อ
แนะน าการใช้งานระบบ ฯ และให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนเหตุ ตลอดจนพัฒนาระบบการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องและการเรียกรายงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกข้ึน เพ่ือให้
ส่วนงานสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนป้องกันได้ ในส่วนการ
ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมมีปัญหาและอุปสรรคคือ จ านวนบุคลากร ศปอส. ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
ข้อเสนอแนะคือ จัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับ จป.  ส่วนงาน 
เพ่ือสามารถน าเครื่องมือฯ ไปใช้ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมของส่วนงานได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี้ ก้าวต่อไปของ ศปอส. คือ จัดให้มีการตรวจติดตามภายในตามผลการด าเนินงานของ 
คปอ.ส่วนงานเป็นรายปี ในลักษณะของการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล เพ่ือพัฒนายกระดับความปลอดภัยต่อไป โดยในปีงบประมาณ 
2562 คาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการได้กับ 4 ส่วนงาน ที่ได้เข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและการตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 ศปอส. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อสารหลากหลายช่องทาง และจัดให้มีเวทีสื่อสารถึงนโยบายและการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่การรับรู้ถึงการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย ฯ ในประชาคมจุฬา ฯ ยังอยู่ในวงจ ากัด เฉพาะเครือข่าย คปอ. ผู้บริหาร 
และผู้ที่ท างานร่วมกับ ศปอส. โดยตรง เช่น ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการ
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ตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ ข้อเสนอแนะคือ การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
เข้าถึงประชาคมจุฬา ฯ ในวงกว้างมากขึ้น โดยอาจหารือกับศูนย์สื่อสารองค์กร และหาช่องทางในการสื่อสาร
แบบ mass และครอบคลุม เช่น ในการปฐมนิเทศนิสิตและบุคลากรแรกเข้า นอกจากนี้ ศปอส. ยังมีจ านวน
สารที่จะสื่อออกไปค่อนข้างจ ากัด และมีรูปแบบที่ไม่ค่อยน่าสนใจนัก (แผ่นพับ บทความ โปสเตอร์) ควรพัฒนา
สื่อในรูปแบบอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 ในด้านการสื่อสารและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ศปอส. ควรเพ่ิม
บทบาทในด้านนี้ให้มากขึ้น โดยการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผลงานเชิงประจักษ์ในระดับชาติต่อไป 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย  
 การวัดผลการด าเนินการในด้านนี้โดยตรงท าได้ยาก แต่อย่างน้อยที่สุด ศปอส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดกิจกรรม Chula Safety 2018 ขึ้นในเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยและจะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในประชาคมจุฬา ฯ  
ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือ จ านวนนิสิต และบุคลากรที่เข้าร่วมงานมีจ านวนค่อนข้างน้อย (ประมาณ 
1,000 คน เทียบกับฐานบุคลากรของจุฬา ฯ ไม่ต่ ากว่า 50,000 คน) เนื่องจาก การประชาสัมพันธ์ และการ
เชิญชวนให้เข้าร่วมงานยังไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียน อย่างไรก็ตาม 
ผลการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างดี และควรจะจัดอีกในปีต่อไป โดยจะพิจารณาปรับช่วงเวลา
การจัดงาน Chula Safety ให้เหมาะสม เนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิต จึงควรจัด
งานให้อยู่หลังวันเปิดภาคการศึกษาแรก ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์งานจากอาจารย์ผู้สอนก่อน พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยประสานกับส่วนงาน
กลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังควรน าเอาสาระความรู้ที่ได้จากการเสวนา/สัมมนา
มาใช้ในการผลิตสื่อด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนิสิต และบุคลากรจุฬา ฯ 
 นอกจากนี้จากผลการส ารวจการรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งส่งไปทางอีเมลค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะระยะเวลาใน
การส ารวจรับทราบนโยบายฯ ค่อนข้างน้อย และช่องทางการส ารวจการรับทราบผ่านทางอีเมลเพียง
ช่องทางเดียว โดยได้รับการตอบกลับมาเพียง 821 คน มีผู้รับทราบนโยบายประมาณร้อยละ 40 โดย
มากกว่าร้อยละ 90 คิดว่านโยบายมีความเหมาะสม ข้อเสนอแนะคือ การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้
ประชาคมจุฬา ฯ รับทราบนโยบายด้านความปลอดภัย เช่น ก าหนดให้การรับทราบนโยบายฯ เป็นเงื่อนไข
ในการสมัครอบรมของ ศปอส. และการจัดท านโยบายให้อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจและจดจ าได้ง่ายข้ึน เช่น น าค า
ส าคัญ (keyword) ของนโยบายฯ มาสร้างเป็นอักษรย่อ (acronym) SHECU 
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ภาคผนวก ก 
สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561  

  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 61)  

ผลผลิต ตัวชี้วดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยนับ ข้อตกลง 
ผล

ด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
2. ฐานข้อมูลการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัยฯ 

มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภยั 

ฐานข้อมูล 4 5 ฐานจ านวนและประเภท
ห้องปฏิบัติการ/ ฐานบุคลากร
ด้านความปลอดภัย/ ฐาน
ปริมาณสารเคมี ของเสีย/ ฐาน
รายชื่อโครงการวจิัยชวีภาพ / 
ระบบรายงานอบุัติการณ์ 

9. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและคณะกรรมการ
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงนโยบายและ
คณะท างานระดับมหาวิทยาลยั 

รายการ 1 3 ปรับปรุงรายชื่อ 1) คกก.ควบ
คุมความปลอดภยัทางชีวภาพ
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) คกก.ความปลอดภัยดา้นรังสี 
3) คณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
รองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

10. มีกลไกก ากับและดูแลการด าเนินงานสู่การ
ปฏิบัต ิ

มีนโยบายและคณะท างานดา้น
ความปลอดภยัอาชีวอนามัย 
(ส่วนงาน) 

แห่ง 12 9 จัดตั้ง คปอ.ส่วนงาน (4 ส่วน
งาน) สัตวแพทย์/หอสมุดกลาง/
ศูนย์ไพรเมท/สหเวชศาสตร์ 
นโยบายด้านความปลอดภัยฯ 
(5 ส่วนงาน) คือ สหเวช/ว.
สาธารณสุข/เภสัชศาสตร์/ส.
วิจัยทรัพยากรทางน้ า/ว.
ปิโตรเลียมฯ 

15. ศปอส. และส่วนงานมีรายงานการ
ด าเนินงานและประเมินผลงานด้านความ
ปลอดภัยฯ 

มีรายงานและการประเมินผล รายงาน 1 1 ส่วนงานรายงานผลการ
ด าเนินงานจ านวน 9 ส่วนงาน 
(ข้อมูล ณ วันที ่8 พฤศจกิายน 
2561) 

17. ส่วนงานมีแผนงานด้านความปลอดภัยฯ มีแผนปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยฯ ระดับส่วนงาน 

แผนงาน 12 11 แพทยศาสตร์/ สหเวชศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์/ ศสอ/ เภสัช
ศาสตร์/ ทันตแพทยศาสตร์/ 
วิศวกรรมศาสตร์/ ส.วิจยัโลหะ
ฯ/ ว.ปิโตรเลียมฯ/ ส.วจิัย
ทรัพยากรทางน้ า/ สัตว
แพทยศาสตร์ 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
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ผลผลิต ตัวชี้วดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยนับ ข้อตกลง 
ผล

ด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

3. บุคลากรมีความรู้ความตระหนัก ดา้นความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายและ
ลักษณะงาน 

มีหลักสูตรฝึกอบรมตาม
กลุ่มเป้าหมายและลกัษณะงาน 

หลักสูตร 4 4 หลักสูตรความปลอดภัยด้าน
เคมี (ผ่านระบบ Blackboard)/ 
หลักสูตรแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภยัทางชีวภาพ/
แนวปฏบิัติความปลอดภัยดา้น
รังสี/ความปลอดภัยทางเคมี
ส าหรับนิสิตที่ท าวจิัยและ
นักวิจยั 

16. ศปอส.และส่วนงานมีแผนงานฝึกอบรม
บุคลากร/ นิสิต ด้านความปลอดภัยฯ 

มีแผนงานอบรม และมจี านวนบุ
คลการที่ผ่านหลักสูตรอบรม 

คน 600 5,563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"แนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ" 3 รุ่น 
และจัดอบรม "พระราชบัญญัติ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 
2558" รวมผู้เข้าอบรมรวมด้าน
ความปลอดภยัทางชีวภาพ 579 
คน นอกจากนี้ ศปอส. ได้
ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ จัดให้มีการอบรม
หลักสูตรความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี ส าหรับนิสิต
ปีหนึ่ง ผ่านระบบ Blackboard 
(ภาคปลายปี 60) จ านวน 
1,212 คน ส าหรับภาคต้นปี 61 
มีนิสิตปี 1 ผ่านการทดสอบ 
1,806 คน ประเมินความเส่ียงฯ 
(90) หลักสูตร คปอ. และ จป. 
(67+16+67 = 150) หลักสูตร
ไฟฟ้า (49) หลกัสูตร 
Biosafety แบบ online 
(1,528) หลักสูตรส าหรับนิสิตที่
ท าวิจยัและนกัวิจยั (110) 
อบรมตู้ดูดควัน 5 คน อบรม
หลักสูตรการป้องกันอันตราย
จากรังสี ส าหรับ คปอ. 34 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
5. ประชาคมจุฬา ฯ รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย
และการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 

รายงานประชาคมจุฬา ฯ 
รับทราบนโยบายความปลอดภัย
ฯ 

รายงาน 1 1 รายงานประชาคมจุฬารับทราบ
นโยบายความปลอดภยัฯ  
รับทราบ 338 คน จาก 821 คน
ที่ตอบแบบสอบถาม  
(คิดเป็นร้อยละ 41.2) 
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ผลผลิต ตัวชี้วดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยนับ ข้อตกลง 
ผล

ด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

13. มีการใช้ ESPReL Checklist ส ารวจ
สถานภาพความปลอดภยัของห้องปฏิบตัิการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่มีการใช้ 
ESPReL Checklist ส ารวจ
สถานภาพความปลอดภยัของ
ห้องปฏิบัติการอยา่งน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

แห่ง/ห้อง 290 242 จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่ท า 
ESPReL Checklist 1 ต.ค. 60- 
30 ก.ย. 61  

14. มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 

มีแนวปฏบิัติในการจัดการด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม 

รายการ 4 4 1) แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภยั
ทางชีวภาพ ส าหรับการวิจยัด้าน
พืชดัดแปลงพันธุกรรม 
2) (ร่าง) แนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยดา้นรังสี 
3) (ร่าง) แนวปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการ
วิจัยดา้นสัตว ์
4) แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภยั
ด้านชีวภาพ 

18. ห้องปฏิบัติการที่มีการพัฒนาและ
ปฏิบัติงานสอดคล้องตามมาตรฐาน มอก./
มาตรฐานสากลและกฏหมายที่เกีย่วข้อง 

จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่ได้รับ
การประเมินและผ่านตามเกณฑ์
ที่ก าหนด (1) เกณฑ์ปลอดภยั/ 
(2) ต้นแบบองค์รวม และ (3) 
มาตรฐาน) 

แห่ง/ห้อง 20 43 ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาและพัฒนาขั้นตอนการชี้บ่ง
อันตรายและประเมินความเส่ียง 
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
8. พัฒนาสื่อด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 

มีจ านวนสื่อดา้นความปลอดภยั
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

สื่อ 2 2 ใบปลิวรณรงค์การใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล 
(PPE)/ และแผนผังการแยก 
Waste 

12. มีการสื่อสารองค์กรเชิงรุกอย่างทั่วถงึและ
หลายรูปแบบ 

มีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งความรู้ด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม 

เว็บไซต์ 1 1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาดา้น
ความปลอดภยัฯ ผ่านเว็บไซต์ 
ศปอส. ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย  
1. กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่การยกระดับ
ความปลอดภยัห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมประกวดต้นแบบและ 
Best practice ด้านความ
ปลอดภัย 

ครั้ง 1 1 โครงการประกวดหอ้งปฏิบัติการที่
มีการพฒันายกระดับความ
ปลอดภัยอย่างโดดเด่นคณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561 

6. ผู้ปฏิบัติการได้แลกเปลีย่นและเรียนรูด้้าน
ความปลอดภยัร่วมกัน 

มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ครั้ง 2 3 1. จัดประชุมเครือข่ายด้าน
ความปลอดภยัฯ ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 27 มีนาคม 
2561 ณ ห้องประชุมส านักงาน
วิทยทรัพยากร (84 คน) 
2. จัดประชุมเครือข่ายด้าน
ความปลอดภยั ครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ 
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ผลผลิต ตัวชี้วดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยนับ ข้อตกลง 
ผล

ด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคาร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (81 
คน) 
3. จัดประชุมเครือข่ายด้าน
ความปลอดภยั ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 14 กันยายน  2561 ณ 
ห้องประชุม 307 อาคารพินิต
ประชานาถ (96 คน) 

7. พัฒนาคุณภาพชวีิตและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของบุคลากร 

จ านวนหอ้งที่เข้าร่วมโครงการ
การวิเคราะห์ความเส่ียงตาม
ลักษณะงาน 

ห้อง 50 63  

11. มีการประเมินความเส่ียงและปรับปรุง
อาคารเพื่อความปลอดภยัแบบบูรณาการ 

จ านวนอาคารที่มีการประเมิน
ความเส่ียงและปรับปรุงอาคาร
เพื่อความปลอดภัยแบบบูรณา
การ 

อาคาร 3 4 อาคารพรีคลินิก, อาคาร
วิศวกรรมศาสตร์ 4, อาคาร
ธรณีวิทยาและพฤกษศาสตร์, 
อาคารวิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี 

19. แผนกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยัของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวนสว่นงานที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่วนงาน 10 18 18 ส่วนงานร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ คณะสหเวช
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัย
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข สถาบันวจิัย
เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์ 
สถาบันวิจยัทรัพยากรทางน้ า 
สถาบันวิจยัโลหะและวัสดุ ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
สารและของเสียอันตราย ส านกั
วิทยทรัพยากร ส านักบรหิาร
ระบบกายภาพ ศูนย์วิจยัไพร
เมทแห่งชาติ และศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
สรุปข้อมูลการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานประจ า
ส่วนงาน (คปอ.ส่วนงาน) และการด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ปี  2560-2561 

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 

ส่วนงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ. ประจ าส่วนงาน) 

CU-IBC 

รายช่ือ
กรรม 
การ 

ประกาศ
แต่งตั้ง 

ภารกิจ
หน้าที ่

ประกาศ
นโยบาย 

จัดท า
แผนงาน 

แต่งตั้ง 
จป 

แต่งตั้ง 
BSO 

1. คณะวิทยาศาสตร์        

2. คณะแพทยศาสตร์        

3. คณะทันตแพทยศาสตร์   
 

     

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์        

5. คณะสหเวชศาสตร์        

6. คณะเภสัชศาสตร์         

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์       O 

8. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา       n/a 

9. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี       n/a 

10.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข       n/a 

11.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพฯ        

12. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า       n/a 

13. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ       n/a 

14. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการสารและของเสียอันตราย 

      n/a 

15. ส านักงานวิทยทรัพยากร       n/a 

16. ส านักบริหารระบบกายภาพ       n/a 

17. ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ       O 

18. ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

n/a n/a n/a n/a   n/a 

19. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม n/a n/a n/a n/a   n/a 
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ส่วนงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ. ประจ าส่วนงาน) 

CU-IBC 

รายช่ือ
กรรม 
การ 

ประกาศ
แต่งตั้ง 

ภารกิจ
หน้าที ่

ประกาศ
นโยบาย 

จัดท า
แผนงาน 

แต่งตั้ง 
จป 

แต่งตั้ง 
BSO 

20. ศูนย์สัตว์ทดลอง        

21. คณะพยาบาลศาสตร์       n/a 

22. ส านักทะเบียนประมวลผล       n/a 

23. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      O 

รวม 17 17 17 12 13 21 8 
หมายเหตุ   ด าเนินงานแล้ว  ยังไม่มีการด าเนินงาน  n/a ไม่เกี่ยวข้อง O ใช้ BSO ส่วนกลาง           
* คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC) โดยการประสานไปยังส่วนงานได้
ด าเนินงานมอบหมายให้มี Biosafety Officer (BSO) ประจ าส่วนงาน 
** ล าดับที่ 18 และ ล าดับที่ 19 เป็นส่วนงานขนาดเล็ก ไม่มี คปอ. ประจ าส่วนงาน แต่แต่งตั้ง จป. ประจ าส่วนงาน 
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ภาคผนวก ค 
ส่วนงานด าเนินการตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน ปี 2561 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
ส่วนงาน แผนงานด้านความปลอดภัยฯ 

กิจกรรม
ทั้งหมด 

กิจกรรมที่ 
ท าส าเร็จ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 20 20 100.0 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย 58 44 75.9 

3. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 9 8 88.9 

4. คณะวิทยาศาสตร์ 10 10 100.0 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 19 82.6 

6. คณะเภสัชศาสตร์ 15 13 86.7 

7. คณะสหเวชศาสตร์ 20 14 70.0 

8. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 21 19 90.5 

9. คณะแพทยศาสตร์ 7 7 100.0 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลจ านวนและการใช้คลังสารเคมีในแต่ละส่วนงาน ของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 

ล าดับ ส่วนงาน 
จ านวนคลังสารเคมี 

ทั้งหมด 
จ านวนคลังสารเคมีที่

เข้าใช้งาน 

1 ห้องปฏิบัติการวิจยัและทดสอบอาหาร 3 3 

2 ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 1 1 

3 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 7 4 

4 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า 2 2 

5 สถาบันวิจัยโลหะและวสัด ุ 1 1 

6 สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 10 4 

7 ศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล 2 1 

8 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสยีอันตราย 11 5 

9 ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร ์ 1 1 

10 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 3 3 

11 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี 20 19 

12 บัณฑิตวิทยาลัย 16 2 

13 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 60 27 

14 คณะสหเวชศาสตร ์ 29 13 

15 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 61 22 

16 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 1 

17 คณะวิทยาศาสตร ์ 321 199 

18 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 20 12 

19 คณะแพทยศาสตร ์ 58 17 

20 คณะเภสัชศาสตร ์ 32 18 

21 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1 

รวม 661 356 
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ภาคผนวก จ 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

No. รายการฐานข้อมูล 
ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 

1 ฐานข้อมูลบุคลากรดา้น
ความปลอดภัย 

 
80% 100% - ปรับปรุงข้อมูล 

- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

2 ฐานข้อมูลผูผ้่านการอบรม
หลักสตูรดา้นความ
ปลอดภัย 

10% 10% 100% 
- ปรับปรุงข้อมูล 
- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

3 ฐานข้อมูลอุบัติการณ ์
 

95% 100% - ปรับปรุงข้อมูล 
- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

4 ฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่
ใช้สารชีวภาพและผ่านการ
ประเมิน  

50% 100% - ปรับปรุงข้อมูล 
- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

5 ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ 40% 95% 100% - ปรับปรุงข้อมูล 
- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

6 ฐานข้อมูลคลังกลางเก็บ
สารเคม ี     

100% - ปรับปรุงข้อมูล 
- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

7 ฐานข้อมูลคลังเก็บ
สารชีวภาพ (ห้องตู้เย็น 
ห้องเก็บเชื้อ) 

    
--รวบรวม
ข้อมูล-- 

-- เริ่ม
ด าเนินการ -- 

  

8 ฐานข้อมูลปรมิาณสารเคมี
และของเสีย (ChemTrack 
& WasteTrack) 

100% 100% 
- ปรับปรุงข้อมูล 
- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

9 ฐานข้อมูลชนิด-ปริมาณ
สารชีวภาพ 

  
--รวบรวม
ข้อมูล-- 

--รวบรวม
ข้อมูล-- 

-- เริ่ม
ด าเนินการ -- 

  

10 ฐานข้อมูลชนิด-ปริมาณ
สารรังส ี     

70% 100% 
 

11 ฐานข้อมูลของเสียอันตราย
ทางชีวภาพ (ขยะติดเชื้อ)     

100% - ปรับปรุงข้อมูล 
- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

12 ฐานข้อมูลกากรังส ี
    

70% 100%  

13 ฐานข้อมูลสภาพความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ด้านเคมี (ESPReL 
Checklist)  

-- ติดตามข้อมลูในระบบ ESPReL ของ วช. -- 

-- เชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบ 
ESPReL วช. -- 
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No. รายการฐานข้อมูล 
ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 

14 ฐานข้อมูลสภาพความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ด้านชีวภาพ (BSL 
Checklist) 

      
-- เริ่ม

ด าเนินการ -- 

  

15 ฐานข้อมูลสภาพความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ด้านรังสี (RS Checklist)       

-- เริ่ม
ด าเนินการ -- 

  

16 ฐานข้อมูลสภาพความ
ปลอดภัยคลังกลางเก็บ
สารเคมี (Chem-Store 
Checklist) 

      
-- เริ่ม

ด าเนินการ -- 

  

17 ฐานข้อมูลกฏหมายและ
มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้องกับ
ด้านความปลอดภยั อาชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้อม 

  

 
100% - ปรับปรุงข้อมูล 

- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 

18 ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
บริหารงานของ ศปอส. 
-  พัสดุ/ครภุัณฑ์ ตาม 
พรบ. พัสด ุ
- ระบบยืม-คืน และติดตาม
การใช้อุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
- ประวัติการพัฒนา
บุคลากร (รวมอยู่ใน ข้อ 2) 

  

50% 100% - ปรับปรุงข้อมูล 
- ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก ช 
จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ ศปอส. 

หลักสูตร/การอบรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการอบรม จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม (คน) 

1. ความปลอดภัยทางเคมี 
1.1 ความปลอดภัย
พื้นฐาน ส าหรับนสิิต
และบุคลากร 

- นิสิตและบุคลากรทุกระดับของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- เผยแพรส่าระแบบสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เว็บไซต์ (คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จในต้น
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562) 

- 

1.2 ความปลอดภัยใน
การท างานกับสารเคมี 
ส าหรับนสิิตที่เรียนวิชา
ปฏิบัติการ 

- นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตช้ันปีท่ี 1 ที่
เรียนวิชาปฏิบตัิการที่ต้องใช้สารเคมี 

- บทเรียนออนไลน์และ
ประเมินผลผ่านระบบ 
Blackboard ของ
มหาวิทยาลยั 

3,018 
(98% จาก 3,066 คน) 

1.3 ความปลอดภัยใน
การท างานกับสารเคมี 
ส าหรับนสิิตที่ท าวิจัย
และนักวิจัย 

- นิสิตที่ท าวิจัย (ระดับปรญิญาบณัฑิต
ช้ันปีท่ี 4 หรือระดับบัณฑิตศึกษา) 

- นักวิจัย (นักวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก 
นักวิจัยหลังปรญิญาเอกหรืออาจารย์) 

- ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าท่ี/ผู้ดแูล
ห้องปฏิบัติการ เจา้หน้าท่ีบริการ
วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์) 

“ท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและ
ปฏิบัติงานภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั” 

- แบบบรรยาย มีการ
ประเมินความรู้ก่อนการ
อบรมและวัดผลการเรียนรู้
หลังการอบรม 

962 
- จ านวนผู้ผ่านการ

อบรมที่จัดโดย 
ศสอ. ในปี 2561 = 
852 คน 
ประกอบด้วยนสิิต 
794 คน บุคลากร 
58 คน 

- จ านวนนิสิตทีผ่่าน
การอบรมที่จดัโดย 
ศปอส. ในปี 2561 
= 110 คน 

- รวมจ านวนนิสติที่
ผ่านการอบรมในปี 
2561 = 904 คน 
(15% จากนิสิต 
6,000 คน) และ
จ านวนบุคลากร = 
58 คน (1.5% จาก
บุคลากร 4,000 
คน) 

1.4 ความปลอดภัยใน
การท างานกับสารเคมี 
ส าหรับผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ 

- ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (อาจารย์หรอื
บุคลากรทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งควรผ่านการอบรม
หลักสตูรความปลอดภัยในการท างาน
กับสารเคมี ส าหรับนสิิตที่ท าวิจัยและ

- แบบบรรยาย มีการ
ประเมินความรู้ก่อนการ
อบรมและวัดผลการเรียนรู้
หลังการอบรม (คาดว่าจะ

- 
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หลักสูตร/การอบรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการอบรม จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม (คน) 

นักวิจัย (หลักสตูร 3) หรือมี
ประสบการณ์การท างานด้านเคมเีกิน 5 
ปี) 

เริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 
2 ของปี 2562) 

2. ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
2.1 แนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ส าหรับ
การวิจัยด้านจุลินทรยี ์

- ผู้ท าวิจัยด้านจุลินทรยี์ (อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนสิิตระดับปรญิญาโท
และปรญิญาเอก) 

- แบบบรรยายและเชิง
ปฏิบัติการ มีการประเมิน
ความรู้ก่อนการอบรมและ
วัดผลการเรียนรูห้ลังการ
อบรม 

495 (3 รุ่น) 
(จาก 16 ส่วนงาน) 

2.2 การบังคับใช้
พระราชบัญญัตเิชื้อ
โรคและพิษจากสตัว์ 
พ.ศ. 2558 กับ
สถาบันการศึกษา* 

- ส่วนงาน/ส่วนงานย่อยทีม่ีการใช้เช้ือ
โรคและพิษจากสตัว ์

- แบบบรรยาย 84 
(จาก 13 ส่วนงาน) 

2.3 Guidelines for 
Biosafety in 
Teaching 
Laboratories 

- นิสิตปรญิญาตรีที่เรียนรายวิชา
ปฏิบัติการทางชีวภาพรายวิชาแรก 

- บทเรียนออนไลน์และ
ประเมินผลผ่านระบบ 
Blackboard ของ
มหาวิทยาลยั 

1,528 
(96% จาก 1,598 คน) 

2.4 แนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ส าหรับ
การวิจัยด้านพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม 

- ผู้ท าวิจัยด้านพืช (อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ 
และนิสติระดับปริญญาโทและปรญิญา
เอก) 

- ก าลังด าเนินการจัดท า
หลักสตูร 

- 

2.5 แนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ส าหรับ
การวิจัยด้านสัตว ์

- ผู้ท าวิจัยด้านสัตว์ (อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนิสติระดับปริญญาโทและปรญิญา
เอก) 

- ก าลังด าเนินการจัดท า
เอกสารประกอบหลักสตูร
และหลักสตูร 

- 

3. ความปลอดภัยทางรังสี 
3.1 ความรู้เบื้องต้น
การป้องกันอันตราย
จากรังสี ส าหรับบุคคล
ทั่วไป 

- นิสิตและบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบตัิหนา้ที่
หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านรังส ี

- เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดที่ดูแลความ
สะอาดของพื้นที่หรือบรเิวณที่มีการใช้
รังส ี

- คาดว่าจะจดัอบรมเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 

- 

3.2 การป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
ส าหรับผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ 

- ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ - คาดว่าจะจดัอบรมปลาย
เดือนมกราคม 2562 

- 
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หลักสูตร/การอบรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการอบรม จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม (คน) 

3.3 การป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
ส าหรับนักวิจยัและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านรังส ี

- นักวิจัย 
- ผู้ปฏิบัติงานด้านรังส ี

- จะจัดอบรมวันท่ี 21 
ธันวาคม 2561 

- 

3.4 การป้องกัน
อันตรายจากรังสี
ส าหรับคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (คปอ.) 

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(คปอ.) ของส่วนกลางและของส่วนงาน 

- แบบบรรยาย 34 
(จาก 16 ส่วนงาน) 

4. การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม*,** 
4.1 คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (คปอ.) 

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(คปอ.) ของส่วนงาน 

- แบบบรรยาย มีการ
ประเมินความรู้ก่อนการ
อบรมและวัดผลการเรียนรู้
หลังการอบรม 

196*** 
(78% จาก 251 คน) 

4.2 เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างาน 
(จป.) ระดับบริหาร 

- ที่ปรึกษา ประธานฯ รองประธานฯ 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(คปอ.) ของส่วนงาน 

- คณบด/ีผู้อ านวยการฯ 
- รองคณบด/ีรองผู้อ านวยการฯ 
- หัวหน้าภาค หรือเทียบเท่า 

- แบบบรรยาย มีการ
ประเมินความรู้ก่อนการ
อบรมและวัดผลการเรียนรู้
หลังการอบรม 

50*** 
(จาก 18 ส่วนงาน) 

4.3 เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างาน 
(จป.) ระดับหัวหน้า
งาน 

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(คปอ.) ของส่วนงาน 

- คณบด/ีผู้อ านวยการฯ 
- รองคณบด/ีรองผู้อ านวยการฯ 
- หัวหน้าภาค หรือเทียบเท่า 
- อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 

- แบบบรรยาย มีการ
ประเมินความรู้ก่อนการ
อบรมและวัดผลการเรียนรู้
หลังการอบรม 

183*** 
(2.3% จาก 8,000 

คน) 
(จาก 29 ส่วนงาน) 

5. การอบรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย* 
5.1 การชี้บ่งอันตราย
และการประเมินความ
เสี่ยงห้องปฏิบัติการ 

- นิสิต นักวิจัย 
- ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ (เจ้าหน้าท่ี/ผู้ดแูล

ห้องปฏิบัติการ เจา้หน้าท่ีบริการ
วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์) 

- หัวหน้าห้องปฏิบัติการ 

- แบบบรรยายและเชิง
ปฏิบัติการ มีการประเมิน
ความรู้ก่อนการอบรมและ
วัดผลการเรียนรูห้ลังการ
อบรม 

90 
(จาก 9 ส่วนงาน) 
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หลักสูตร/การอบรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการอบรม จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม (คน) 

5.2 เทคนิคการใช้ การ
ตรวจสอบ และการ
บ ารุงรักษาตูดู้ดไอ
ระเหยสารเคม ี

- ช่างเทคนิค/ซ่อมบ ารุงประจ าส่วนงาน - แบบบรรยายและเชิง
ปฏิบัติการ 

5 
(จาก 4 ส่วนงาน) 

5.3 ความรู้พื้นฐานใน
การท างานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน
ด้านความปลอดภยั
จ าเป็นต้องรู ้

- ช่างเทคนิค/ซ่อมบ ารุงประจ าส่วนงาน - แบบบรรยาย มีการ
ประเมินความรู้ก่อนการ
อบรมและวัดผลการเรียนรู้
หลังการอบรม 

49 
(จาก 15 ส่วนงาน) 

หมายเหตุ *ศปอส. ไม่ได้พัฒนาหลักสูตรเอง แต่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดอบรม 
**บุคลากรสามารถเข้าร่วมอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากส่วนงาน 
***นับแบบสะสมจากปีงบประมาณ 2560 และ 2561 
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ภาคผนวก ซ 
สรุปสถิติอุบัติเหตุในระบบรายงานอุบัติการณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
ส่วนงาน วันที่ 

เกิดเหต ุ
วันที่

รายงาน 
ประเภท
อุบัติเหต ุ

เกี่ยวข้อง
กับ 

ความเสียหายทาง การจัดการ
เหตุการณ ์

ระดับความ
รุนแรงของ
เหตุการณ ์

สถานะการด าเนินการ 
ร่างกาย ทรัพย์สิน จป.  

สืบสวนเหต ุ
ขอข้อคิดเห็น 

หัวหน้าภาคฯ ประธาน 
คปอ. 

คณบดี/ผอ.  

1 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมพันธุ
ศาสตร์ 

22 ส.ค. 61 11 ต.ค. 
61 

ไฟฟ้า
ลัดวงจร 

 

ไฟฟ้า ไม่มี ไม่เกิน 1 
ล้านบาท 

- ไม่มีการอพยพ 
- สามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้เอง 

1 
(น้อย) 

 -   

2 คณะวิทยาศาสตร์ 26 ก.ย. 61 26 ก.ย. 
61 

อื่น ๆ  
(ขวดสารเคมี
ระเบิด) 

สารเคมี ไม่มี ไมมี่ - ไม่มีการอพยพ 
- สามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้เอง 

1 
(น้อย) 

    

3 คณะวิทยาศาสตร์ 17 ก.ย. 61 18 ก.ย. 
61 

หกรั่วไหล สารเคมี ไม่มี ไม่เกิน 1 
ล้านบาท 

- ไม่มีการอพยพ 
- สามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้เอง 

1 
(น้อย) 

    

4 คณะวิทยาศาสตร์ 14 ส.ค. 61 12 ก.ย. 
61 

หกรั่วไหล 

 

สารเคมี ไม่มี ไมมี่ - ไม่มีการอพยพ 
- สามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้เอง 

1 
(น้อย) 

    

5 คณะวิทยาศาสตร์ 5 ก.ย. 61 5 ก.ย. 61 อื่น ๆ  
(เกิดควัน) 

สารเคมี ไม่มี ไมมี่ - ไม่มีการอพยพ 
- สามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้เอง 

1 
(น้อย) 

    

6 คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.ค. 61 23 ส.ค. 
61 

หกรั่วไหล แอลกอฮ
อล์เติม
ตะเกียง 

ไม่มี ไมมี่ - ไม่มีการอพยพ 
- ขอความ
ช่วยเหลือจากส่วน
งาน 

2 
(ปานกลาง) 

    

7 คณะสหเวชศาสตร์ 28 มิ.ย. 61 2 ก.ค. 61 อื่น ๆ  
(น้ าท่วมห้อง 
ปฏิบัติการ) 

น้ า ไม่มี ไม่เกิน 1 
ล้านบาท 

- ไม่มีการอพยพ 
-ขอความ
ช่วยเหลือจาก
ส่วนงาน 

2 
(ปานกลาง) 
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ส่วนงาน วันที่ 
เกิดเหต ุ

วันที่
รายงาน 

ประเภท
อุบัติเหต ุ

เกี่ยวข้อง
กับ 

ความเสียหายทาง การจัดการ
เหตุการณ ์

ระดับความ
รุนแรงของ
เหตุการณ ์

สถานะการด าเนินการ 
ร่างกาย ทรัพย์สิน จป.  

สืบสวนเหต ุ
ขอข้อคิดเห็น 

หัวหน้าภาคฯ ประธาน 
คปอ. 

คณบดี/ผอ.  

8 คณะแพทยศาสตร์ 31 พ.ค. 61 25 มิ.ย. 
61 

หกรั่วไหล เคมี, 
ชีวภาพ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

ไม่เกิน 1 
ล้านบาท 

- ไม่มีการอพยพ 
- สามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้เอง 

1 
(น้อย) 

    

9 คณะวิทยาศาสตร์ 29 พ.ค. 61 4 มิ.ย. 61 หกรั่วไหล 

 

เคมี ไม่มี ไม่มี - ไม่มีการอพยพ 
- สามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้เอง 

1 
(น้อย) 

    

1
0 

คณะวิทยาศาสตร์ 16 เม.ย. 
61  

3 มิ.ย. 61 อุบัติเหตุต่อ
บุคคล  

 

เคมี บาดเจ็บ 
(หยุดงาน 
> 3 วัน) 

ไม่มี - ไม่มีการอพยพ 
- สามารถตอบโต้
เหตุฉุกเฉินได้เอง 

2 
(ปานกลาง) 
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ภาคผนวก ฌ 
สรุปสถิติเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัยในระบบรายงาน
อุบัติการณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 

ส่วนงานที่รายงาน วันที่เกิด
เหตุ 

วันที่
รายงาน 

สถานที่เกิด
เหตุ 

ลักษณะเหตุการณ์ สถานะการด าเนินการ 

1 ไม่ระบุ 19 มิ.ย. 
61 

19 มิ.ย. 
61 

ทางเดินเท้า
ข้างตึกจุลจักร
พงษ์ 

พื้นไม่เรียบ ส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยฯ ส านัก
บริหารระบบกายภาพ 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 20 มิ.ย. 
61  

21 มิ.ย. 
61  

อาคารมหาวชิ
รุณหิศ 

มีกลิ่นของสารบิวทิริล
คลอไรด์ท่ีก าลังใช้ใน
การทดลอง 

ศปอส. ให้ค าแนะน าและ
แนวปฏิบัติในการท างาน
กับสารเคมีที่มีกลิ่น 

3 คณะพยาบาลศาสตร ์ 25 มิ.ย. 
61 

25 มิ.ย. 
61 

ตรงข้าม
สถานีวิทยุ
จุฬาและหนา้
เรือนไทย 

ต้นไมโ้น้มเอียง ส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยฯ ส านัก
บริหารระบบกายภาพ 

4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการสารและของ
เสียอันตราย 

25 มิ.ย. 
61 

25 มิ.ย. 
61 

อาคารวิจัย
จุฬา ฯ 

มีกลิ่นเหม็นจาก
ห้องน้ า 

ส่วนงานรับทราบ  
แต่ยังหาสาเหตุไม่พบ 

5 ศูนย์ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

9 ก.ค. 61 9 ก.ค. 61 อาคารเคมี 2 
ด้านหน้าท่ีท า
การของ 
ศปอส. 

ติดตั้งน่ังร้านไม่
ปลอดภัย (ไม่มีตัวยึด
เกาะ) 

ได้รับการแก้ไขจากส่วน
งาน 

6 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์ 

18 ก.ค. 
61 

18 ก.ค. 61 อาคารสถาบัน 
3  

ประตูกันไฟ (ติดตั้ง
ใหม่) เปิดไม่ได้ เน่ือง
ลูกบิดเสีย 

ได้รับการแก้ไขจากส่วน
งาน 
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ภาคผนวก ญ 

สรุปจ านวนส่วนงานเครือข่ายและจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ปี 2561 

ส่วนงาน จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม (คน) 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 7 
2 คณะแพทยศาสตร์ 5 
3 คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 
4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 
5  คณะสหเวชศาสตร์ 6 
6 คณะเภสัชศาสตร์ 5 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 
8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 
9 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 1 
10 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 6 
11 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ 5 
12 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า 6 
13 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 5 
14 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย 3 
15 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 3 
16 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 
18 คณะครุศาสตร์ 4 
19  คณะจิตวิทยา 3 
20 คณะนิติศาสตร์ 5 
21 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 5 
22 คณะเศรษฐศาสตร์ 3 
23 คณะอักษรศาสตร์ 3 
24 คณะพยาบาลศาสตร์ 6 
25 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 
26 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  2 
27 สถาบันวิจัยสังคม 2 
28 สถาบันการขนส่ง 1 
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ส่วนงาน จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม (คน) 

29 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 2 
30 ส านักงานการทะเบียนและประมวลผล  4 
31 ส านักบริหารระบบกายภาพ 7 
32 ส านักงานวิทยทรัพยากร 7 
33 ส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 2 
34 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 
35 ศูนย์สัตว์ทดลอง 5 
36 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 1 
37 ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร 4 

รวม 149 
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ภาคผนวก ฎ 
(ร่าง) ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง แนวปฏิบัตเิพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อนุสนธิประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ลงวันท่ี 24 มกราคม 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบท่ีจะด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมไปถึงการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานในภารกิจใด ๆ จะได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาคมทุก
ระดับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน รับผิดชอบและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 797 วันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ให้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ พัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 – 2564 เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมายในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ ศปอส. จึงประกาศให้ส่วนงานด าเนินการตามแนวปฏิบัติเพื่อการ
บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
ข้อ 2 ประกาศน้ีใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศน้ี 
“ส่วนงาน” หมายถึง โครงสร้างส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงาน

มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น (ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันภาษา ส านักงานการทะเบียน ส านักงานวิทยทรัพยากร) 
 “ผู้รับผิดชอบ” หมายถึง ผู้บริหารส่วนงาน 
 ข้อ 4 ให้ผู้รับผิดชอบของส่วนงานจัดให้มีระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 รวมถึงการด าเนินการตาม “แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซ่ึงประกอบด้วย 

4.1 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้านเคมี เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านเคมีท่ีเป็นไปตามหลัก
สากล สามารถน าไปใช้จัดการความเสี่ยง ตลอดจนให้ความรู้และยกระดับความปลอดภัยในการท างานของนิสิตและบุคลากร 

4.2 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้านรังสี เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
และทราบภาพรวมของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านรังสี สามารถน าไปใช้ด าเนินการจัดการความปลอดภัย ตลอดจนให้
ความรู้และยกระดับความปลอดภัยในการท างานของนิสิตและบุคลากร  

4.3 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้านชีวภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
และทราบภาพรวมของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านชีวภาพ สามารถน าไปใช้จัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety) และรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ตลอดจนให้ความรู้และยกระดับความปลอดภัยในการท างานของ
นิสิตและบุคลากร 

4.4 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประกาศ ณ วันท่ี 
(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์) 

อธิการบดี 
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ภาคผนวก ฏ 
ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

1. ศปอส. ประชุมชี้แจงโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารแบบ
บูรณาการ ประจ าปี 2561 และโครงการยกระดับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (สารเคมี 
ของเสียอันตราย สารชีวภาพ และสารรังสี) เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

  
 

2. คปอ.จุฬาฯ ร่วมกับ ศปอส. การประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ครั้งท่ี 1/2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561 
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3. ศปอส. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานโครงการพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone @ Science 
เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 

  

  
 

4. ศปอส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 
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5. ศปอส. จัดกิจกรรมตรวจประเมินสภาพความปลอดภัยในการท างาน เมื่อวันที่ 1 4 และ 11 
มิถุนายน 2561 

  

  
 
 

6. ศปอส. จัดประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2561 
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7. ศปอส. ดูงานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2561 

 
8. ศปอส. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) จัดอบรม

พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-26 กรกฎาคม 2561 
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9. คปอ. จุฬาฯ ร่วมกับ ศปอส. จัดงาน Chula Safety 2018 เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 
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10. ศปอส. ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

  

  
 

11. คปอ. จุฬาฯ ร่วมกับ ศปอส. จัดประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 
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12. ศปอส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ  

  
 

13. ศปอส. ร่วมประชุมวิชาการประจ าปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
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14. ศปอส. ร่วมประชุมประจ าปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3 (SUN 
Thailand 2018) เม่ือวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 

  
 

15. ศปอส. ร่วมสังเกตการณ์ซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวประจ าปี 2561 ของ ศูนย์การค้าเอ็ม
บีเค เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
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16. โครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย 

อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ 

  
ก่อน ตู้ดูดควันช ารุดไม่พร้อมใช้งาน หลัง ตู้ดูดควันได้รับการซ่อมแซม 

 

อาคารจุฬาพัฒน์ 14 คณะสหเวชศาสตร์ 

  
ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 

 


