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คำนำ 

 

 นับเป'นป(ที่ 3 ในการดำเนินงานของศูนย:ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:

มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร:การบริหารจัดการดDานความปลอดภัย อา

ชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564  โดยมีวิสัยทัศน:ที่จะนำจุฬาลงกรณ:

มหาวิทยาลัยไปสูZการเป'นองค:กรท่ีปลอดอุบัติเหตุ (ZERO ACCIDENT)  

รายงานประจำป( 2562 จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอม

ในการทำงาน จุฬาฯ และศูนย:ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

ซึ่งผลการดำเนินการในป(งบประมาณ 2562 สามารถสรุปไดDใน 5 ประเด็นที่สำคัญ ประกอบดDวย 1. การสรDาง

ระบบบริหารจัดการดDานความปลอดภัย 2. การพัฒนาเครื่องมือที่ชZวยสนับสนุนการดำเนินงานดDานความ

ปลอดภัยฯ 3. การสรDางองค:ความรูDและการพัฒนาบุคลากรผZานการฝoกอบรม 4. การยกระดับความปลอดภัย

ของอาคาร/สถานท่ีทำงาน 5. การสรDางเสริมความรZวมมือกับประชาคมจุฬาและสังคม 

ขอขอบพระคุณสภาจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย ผู Dบริหารของจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย ที่ใหDการ

สนับสนุนการดำเนินงานของ ศปอส. รวมถึง คณะกรรมการ คณะทำงาน และบุคลากรดDานความปลอดภัยใน

การทำงาน ที่มีสZวนรZวมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอมใน

จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัยใหDบรรลุวัตถุประสงค:ไดDดDวยดี 

 

ศาสตราจารย: ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย: 

ผูDอำนวยการ 

ศูนย:ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลDอม 

จุฬางกรณ:มหาวิทยาลัย 

เมษายน 2563 
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บทสรุปผู-บริหาร 

 

 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงาน จุฬาฯ ภายใตDการ

ประสานงานของศูนย:ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม (ศปอส.) ไดDดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย

ดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม ตามแผนยุทธศาสตร:การบริหารจัดการดDานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน:ที่จะนำจุฬาลงกรณ:

มหาวิทยาลัยไปสูZการเป'นองค:กรที่ปลอดอุบัติเหตุ (ZERO ACCIDENT) ผลการดำเนินการในป(งบประมาณ 

2562 สามารถสรุปไดDใน 5 ประเด็นที่สำคัญ ซึ่งประกอบดDวย 1. การสร-างระบบบริหารจัดการด-านความ

ปลอดภัย ซึ่งประกอบดDวย การจัดทำ (รZาง) ประกาศ จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการ

บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม ของจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมความ

ปลอดภัยในทุกประเด็นตั้งแตZเคมี ชีวภาพ รังสี และอาชีวอนามัย และมีขDอกำหนดใหDสZวนงานตZางๆ มีการ

ดำเนินการดDานความปลอดภัยอยZางเป'นระบบ ประกอบดDวยการแตZงตั้งผูDรับผิดชอบ ไดDแกZ คปอ./จป.ประจำสZวน

งาน โดยอาจมี จป. ชีวภาพ/รังสี ตามความจำเป'น และการจัดทำนโยบายและแผนงานดDานความปลอดภัย

ประจำป( ในป(งบประมาณ 2562 มีสZวนงานท่ีเขDารZวมจำนวน 26 สZวนงานจากทั้งหมด 40 สZวนงาน ครอบคลุม

สZวนงานที่มีหDองปฏิบัติการซึ่งจัดวZามีความเสี่ยงสูงไดDทั้งหมด และมีการติดตามการดำเนินงานผZานการรายงาน

ผลการดำเนินงานดDานความปลอดภัยฯ ผZานการประชุมเครือขZาย คปอ. การรายงานประจำป( ตลอดจนการ

ตรวจติดตาม การดำเนินงาน ณ สถานที่จริง 2. การพัฒนาเคร่ืองมือที่ชGวยสนับสนุนการดำเนินงานด-าน

ความปลอดภัยฯ ในป(งบประมาณ 2562 จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือและระบบที่ชZวยสนับสนุนการ

ดำเนินงานดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม ของจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย อยZางครบถDวน ซ่ึง

ประกอบดDวยระบบจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ระบบการแจDงสภาพการณ:ที่ไมZปลอดภัย/รายงาน

อุบัติเหตุ ระบบการใหDบริการตรวจวัดสภาพแวดลDอม และฐานขDอมูลสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ เชZน 

ฐานขDอมูลจำนวนและประเภทหDองปฏิบัติการ (CU Lab) ฐานขDอมูลปริมาณสารเคมีและของเสียสารเคมี 

ฐานขDอมูลอุบัติการณ: เป'นตDน 3. การสร-างองคJความรู -และการพัฒนาบุคลากรผGานการฝMกอบรม 

ประกอบดDวยการพัฒนาคูZมือ แนวปฏิบัติ และหลักสูตรอบรมดDานความปลอดภัยตZางๆ ที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับผูDปฏิบัติงานในทุกระดับ ครอบคลุมดDานความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ รังสี และความปลอดภัย

พื้นฐาน จำนวนทั้งหมด 21 หลักสูตร โดยในป(งบประมาณ 2562 ไดDจัดใหDมีการอบรมดDานความปลอดภัยรวม 

44 ครั้ง มีสัดสZวนบุคลากรที่ไดDรับการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรทั้งหมด 7,520 คน ซึ่งคิดเป'นรDอยละ 

40 จากฐานบุคลากรและนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร:เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร:การแพทย: 4. การยกระดับ

ความปลอดภัยของอาคาร/สถานที่ทำงาน ประกอบดDวยการสำรวจอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร:ที่มีความ

เสี่ยงสูง แบบบูรณาการ ทั้งในดDานกายภาพของอาคารและหDองปฏิบัติการ การจัดการสารเคมี/ชีวภาพ/

รังสี ซึ่งนำไปสูZรายงานผลการสำรวจประเด็นความเสี่ยง พรDอมทั้งขDอเสนอแนะ และ(รZาง)แผนตอบโตDเหตุ

ฉุกเฉิน ตลอดจนงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงดDานกายภาพเพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นสำคัญ

นับถึงป( 2562 มีอาคารที่ไดDเขDารZวมโครงการแลDวทั้งหมด 13 อาคาร (รDอยละ 21 ของอาคารที่มีความ
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เสี่ยงสูงจำนวน 62 อาคาร) และมีหDองปฏิบัติการที่เกี่ยวขDองทั้งหมด 539 หDองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยของหDองปฏิบัติการและสำนักงานในหลากหลายรูปแบบโดยใน

ป(งบประมาณ 2562 มีหDองปฏิบัติการ/สำนักงานที่ไดDเขDารZวมกิจกรรมดังกลZาวจำนวน 37 หDอง และยังไดD

เริ ่มตDนจัดทำรZางแผนปฏิบัติการป}องกันและรองรับเหตุฉุกเฉินจาก ขณะนี้อยู ZระหวZางทบทวนเพื่อ

ประกาศใชD และเตรียมความพรDอมในการฝoกซDอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนสถานการณ:จริง 5. การ

สร-างเสริมความรGวมมือกับประชาคมจุฬาและสังคม มีการสื ่อสารเชิงรุก ผZานสื ่อและชZองทางสื ่อที ่

หลากหลายเพื่อเป'นการสรDางความตระหนักรูDดDานความปลอดภัยกับประชาคมจุฬาและสังคมไทย โดยใน

ป(งบประมาณ 2562 ไดDมีการจัดทำสื่อดDานความปลอดภัยรวมทั้งหมด 28 เรื่อง และยังมีกิจกรรมเสริมสรDาง

ความตระหนักรู DดDานความปลอดภัย เชZน กิจกรรม ChulaSafety 2019 การจัดอบรม/workshop ตZาง ๆ 

กิจกรรม walk through survey เนื่องในวันปลอดภัยสากล กิจกรรมแจกหนDากากกันฝุ�น เป'นตDน โดยกิจกรรม

สZวนใหญZเนDนการเป�ดโอกาสใหDประชาคมจุฬามีสZวนรZวม และยังไดDสรDางนิสิตเพื่อเป'นตDนแบบดDานความ

ปลอดภัยฯ (Chula Safety Ambassador) ซึ่งจะทำหนDาที่เป'นสื่อกลางในการนำเสนอขDอมูลและกิจกรรมดDาน

ความปลอดภัยของ ศปอส. ใหDเขDาถึงประชาคมจุฬาฯในกลุZมนิสิต ในระดับชาติ ศปอส. มีบทบาทในการชี้นำ

สังคมไทย ผZานบทความวิชาการ ถอดบทเรียน ใหDความรูDไขขDอสงสัย และงานบริการวิชาการตZางๆ การเป'น

แหลZงขDอมูลดDานความปลอดภัยฯ สามารถตอบขDอสงสัยดDานความปลอดภัยฯ แกZสาธารณชน เป'นผูDแทนของ

จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัยในการเป'นมหาวิทยาลัยแมZขZายในการพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

หDองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเครือขZายในเขตพื้นที่ภาคกลาง 42 หDอง จาก 6 สถาบันการศึกษา และเป'น

ตDนแบบของหนZวยงานดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลDอมในการทำงานใหDกับมหาวิทยาลัย

อื่นๆ และยังไดDสรDางเครือขZายการดำเนินงานดDานความปลอดภัยทั้งในระดับชาติ เชZน สสปท. มหาวิทยาลัย

ตZางๆ และในระดับโลก เชZน Laboratory Safety Institute (LSI), University of Bristol เป'นตDน 

 การดำเนินงานขDางตDนสอดคลDองกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลDอม ของ

จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย และเป'นไปตามบทบาทหนDาที่ของ คปอ. ตามกฎหมาย ครบถDวนทุกประการ โดยมี

ผลสัมฤทธิ์เป'นไปตามตัวชี้วัดที่ตั ้งเป}าไวD ทำใหDจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัยเป'นมหาวิทยาลัยที่มีระบบและ

กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีเป'นไปตามมาตรฐานและเป'นแบบอยZาง มีองค:ความรูDและเคร่ืองมือ

ท่ีชZวยสนับสนุนการดำเนินงานดDานความปลอดภัยฯ ครบถDวน มีนิสิตและบุคลากรที่มีความรูDและทัศนคติที่ดีตZอ

การทำงานอยZางปลอดภัยฯ มีหDองปฏิบัติการและอาคารที่ไดDรับการประเมินความเสี่ยงและมีแผนพัฒนา

ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง สิ่งที่จะดำเนินการตZอไปคือการรักษาและปรับปรุงพัฒนาระบบและเครื่องมือตZาง ๆ 

อยZางตZอเน่ือง การนำขDอมูลท่ีไดD เชZน ผลการสำรวจการดำเนินงานดDานความปลอดภัย ปริมาณสารเคมี ของเสีย

อันตราย รายงานอุบัติการณ: มาวิเคราะห:เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและสรDางองค:ความรูD ตลอดจนการขยาย

ขอบเขตการดำเนินงานใหDครอบคลุมสZวนงานที่ไมZเกี่ยวขDองกับหDองปฏิบัติการ และการเพิ่มการสื่อสารเชิงรุก

เพื่อสรDางความรูDความเขDาใจ และทัศนคติที่ดีตZอความปลอดภัยแกZประชาคมจุฬาในวงกวDางขึ้น โดยเป}าหมาย

สูงสุดคือจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีย่ังยืนและเป'นแบบอยZางตZอไป 
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รายงานประจำปT 2562 

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงาน จุฬาฯ และศูนย:ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ไดDดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย

ดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม และแผนยุทธศาสตร:การบริหารจัดการดDานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวิสัยทัศน:ที่จะนำจุฬาลงกรณ:

มหาวิทยาลัยไปสูZการเป'นองค:กรท่ีปลอดอุบัติเหตุ (ZERO ACCIDENT)  

ผลการดำเนินการในป(งบประมาณ 2562 สามารถสรุปไดDในประเด็นท่ีสำคัญ ดังตZอไปน้ี 

 

 1. การสร-างระบบบริหารจัดการด-านความปลอดภัย (SHE System) 

 นโยบายดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม ของจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย ขDอแรก ไดD

ระบุวZาจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัยมีพันธสัญญาในการจัดระบบและสรDางกระบวนการบริหารความ ปลอดภัย อาชีว 

อนามัย สภาพแวดลDอมในการทำงาน และคุณภาพสิ่งแวดลDอม ใหDมีการดำเนินการ และมีการพัฒนาอยZาง

ตZอเน่ือง ในระดับมหาวิทยาลัย ศปอส. และ คปอ. จุฬาฯ เป'นกลไกขับเคล่ือนหลักในการสรDางระบบการบริหาร

จัดการดDานความปลอดภัย โดยจัดทำ (รZาง) ประกาศ จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อการ

บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม ของจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมความ

ปลอดภัยในทุกประเด็นตั้งแตZเคมี ชีวภาพ รังสี และอาชีวอนามัย และขับเคลื่อนการดำเนินการตามรZาง

ประกาศดังกลZาว ซึ่งจะประกาศมีผลบังคับใชDในป( 2563 โดยมีขDอกำหนดใหDสZวนงานตZางๆ มีการดำเนินการดDาน

ความปลอดภัยอยZางเป'นระบบ ประกอบดDวยการแตZงตั้งผูDรับผิดชอบ ไดDแกZ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงานประจำสZวนงาน (คปอ. สZวนงาน) หรือเจDาหนDาที่ความปลอดภัยในการ

ทำงานประจำสZวนงาน (จป. สZวนงาน จป. ชีวภาพ และ จป. รังสี) และการจัดทำนโยบายและแผนงานดDาน

ความปลอดภัยประจำป( โดยในป(งบประมาณ 2562 มีสZวนงานท่ีเขDารZวมจำนวน 26  สZวนงาน โดยครอบคลุม

สZวนงานที่มีหDองปฏิบัติการ ซึ่งจัดวZาเป'นสZวนงานที่มีความเสี่ยงสูงไดDทั้งหมด (100%) และยังมีสZวนงานอีก 6 

สZวนงาน ที่ไมZมีหDองปฏิบัติการ แตZเขDารZวมดDวยความสมัครใจ รวมทั้งสิ้นคิดเป'นสัดสZวนถึง รDอยละ 65 ของ

จำนวนสZวนงานทั้งหมดในจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย โดยมีการติดตามการดำเนินงานผZานการรายงานผลการ

ดำเนินงานดDานความปลอดภัยฯ ผZานการประชุมเครือขZาย คปอ. และการรายงานประจำป( ตลอดจนการตรวจ

ติดตาม การดำเนินงาน ณ สถานที่จริง โดยในป( 2562 เริ่มตDนกับสZวนงานนำรZอง 5 สZวนงาน ซึ่งพบวZาทุกสZวน

งานมีการดำเนินงานเป'นไปตามวัตถุประสงค: สามารถบริหารจัดการดDานความปลอดภัยไดDอยZางเป'นระบบ สรุป

ขDอมูลการดำเนินงานระบบบริหารจัดการดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงาน

แสดงใน ภาคผนวก ก 
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2. การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีชGวยสนับสนุนการดำเนินงานด-านความปลอดภัยฯ (SHE Tools) 

 ศปอส. ไดDสรDางเครื่องมือ และระบบที่ชZวยสนับสนุนการดำเนินงานดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดลDอม ของจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดDวยระบบจัดการสารเคมี (ChemTrack) และของ

เสียอันตรายทั้งทางดDานเคมี (WasteTrack) และชีวภาพ ที่ทำใหDเกิดการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย

อยZางเป'นระบบ ทราบถึงความเส่ียงของหDองปฏิบัติการ/อาคาร สามารถแบZงป�นสารเคมี และนำไปสูZการลดการ

ปลดปลZอยของเสียอันตรายสูZสิ่งแวดลDอม และลดการเกิดของเสียอันตรายโดยไมZจำเป'น โดยในป(งบประมาณ 

2562 มีคลังสารเคมีทั้งหมด 708 คลัง ซึ่งเป'นการใชDงานใหมZเพิ่มขึ้นรDอยละ 10 นอกจากนี้ยังไดDพัฒนาระบบ

การแจDงสภาพการณ:ที่ไมZปลอดภัย เพื่อเป'นเครื่องมือที่จะชZวยลดอุบัติเหตุ และระบบการแจDงอุบัติเหตุ เพ่ือ

นำมาถอดบทเรียนและวางแนวทางในการป}องกันเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคต โดยไดDนำขDอมูลมานำเสนอใน

ที่ประชุม คปอ.อยZางสม่ำเสมอ ซึ่งเป'นไปตามหนDาที่ของ คปอ. ตามกฎหมาย ระบบสำคัญอีกระบบหนึ่งคือการ

ใหDบริการตรวจวัดสภาพแวดลDอม ทั้งสารเคมี แสง เสียง ฝุ�น รังสี และการตรวจประเมินความปลอดภัยของ

สถานท่ีทำงานในภาพรวม โดยบุคลากรที่ผZานการฝoกอบรม ดDวยเครื่องมือวัดที่ไดDมาตรฐาน โดยในทุกกรณีจะมี

รายงานผลการตรวจวัดและขDอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีฐานขDอมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

อ่ืนอีกเป'นจำนวนมาก เชZน ฐานขDอมูลจำนวนและประเภทหDองปฏิบัติการ (CU Lab) ฐานขDอมูลปริมาณสารเคมี

และของเสียสารเคมี ฐานขDอมูลอุบัติการณ: เป'นตDน ซึ่ง ศปอส. กำลังดำเนินการวิเคราะห:ขDอมูลเพื่อพัฒนาการ

ดำเนินงานดDานความปลอดภัยฯ ตZอไป สรุปการพัฒนาเครื่องมือที่ชZวยสนับสนุนการดำเนินงานดDานความ

ปลอดภัยฯ แสดงใน ภาคผนวก ข 

 

3. การสร-างองคJความรู-และการพัฒนาบุคลากรผGานการฝMกอบรม (SHE Educate) 

เพ่ือใหDเป'นไปตามนโยบายความปลอดภัยฯ ท่ีเก่ียวขDองกับการเสริมสรDางจิตสำนึก ใหDความรูD และสรDาง

ความเขDาใจเรื ่องความปลอดภัยแกZประชาคมจุฬาฯ เพื ่อใหDปฏิบัติกิจกรรมตZางๆ ไดDอยZางปลอดภัยตาม

มาตรฐาน ศปอส. รZวมกับคณะกรรมการความปลอดภัยเฉพาะดDาน (เคมี ชีวภาพ และรังสี) เพื่อจัดทำคูZมือ 

แนวปฏิบัติ จำนวน 16 เรื่อง และหลักสูตรอบรมดDานความปลอดภัยตZางๆ ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ

ผูDปฏิบัติงานในทุกระดับ จำนวนหลักสูตรและการอบรมทั้งหมด 21 เรื่อง ครอบคลุมดDานความปลอดภัยทาง

เคมี ชีวภาพ รังสี และความปลอดภัยพื้นฐาน โดยในป(งบประมาณ 2562 ไดDจัดใหDมีการอบรมดDานความ

ปลอดภัยรวม 44 ครั้ง จำแนกเป'นดDานเคมี 33 ครั้ง มีผูDผZานการอบรมรวม 4,752 คน ดDานชีวภาพ 5 ครั้ง มีผูD

ผZานการอบรม 2,532 คน ทั้งนี้ตามกฎหมาย หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย

ทางชีวภาพจำเป'นตDองผZานการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร:การแพทย: ซึ่งหลักสูตรของ ศปอส. ไดDรับการ

รับรองแลDวเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และดDานรังสี 6 ครั้ง มีผูDผZานการอบรม 106 คน ตลอดจนไดDมีการจัด

อบรมดDานอาชีวอนามัย 18 ครั้ง มีผูDผZานการอบรม 1,755 คน โดยมีสัดสZวนบุคลากรที่ไดDรับการอบรมความ

ปลอดภัยตามหลักสูตรท้ังหมด 7,520 คน ซ่ึงคิดเป'นรDอยละ 40 จากฐานบุคลากรและนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร:

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร:การแพทย:รวม 19,000 คน ในการอบรมทุกหลักสูตรจะมีการแจDงนโยบายความ

ปลอดภัยของจุฬาฯ พรDอมทั้งมีการสอบวัดความรูDหลังการอบรม ทำใหDมั่นใจไดDวZาประชาคมจุฬาไดDรับทราบ
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นโยบาย มีความรูDพื้นฐานที่จำเป'นตZอการปฏิบัติงานตามลักษณะความเสี่ยง และมีทัศนคติที่ดีตZอการทำงาน

อยZางปลอดภัย สรุปการพัฒนาสาระความรูDและหลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และส่ิงแวดลDอม ป(งบประมาณ 2560 – 2562 แสดงใน ภาคผนวก ค 

 

4. การยกระดับความปลอดภัยของอาคาร/สถานท่ีทำงาน (SHE Enhance) 

การดำเนินงานของ ศปอส. มีจุดมุZงหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตใหDดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงและเสริม

ภูมิคุ DมกันใหDกับประชาคมจุฬาฯ และชุมชนขDางเคียง โดยดำเนินโครงการบริหารความเสี ่ยงดDานความ

ปลอดภัยและการตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ รZวมกับ ศูนย:ความเป'นเลิศดDานการจัดการสารและของ

เสียอันตราย (ศสอ.) ในการสำรวจอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร:ที่มีความเสี่ยงสูง แบบบูรณาการ ทั้งใน

ดDานกายภาพของอาคารและหDองปฏิบัติการ การจัดการสารเคมี/ชีวภาพ/รังสี เช่ือมโยงขDอมูลปริมาณและ

ความเป'นอันตรายสารเคมีจากระบบ ChemTrack & WasteTrack 2016 กับแผนผังอาคารรZวมกับ

แบบจำลองขDอมูลอาคาร (Building Information Modeling; BIM) โดยสZวนงานท่ีเป'นเจDาของอาคารจะ

ไดDรับรายงานที่สำรวจประเด็นความเสี่ยง พรDอมทั้งขDอเสนอแนะ พรDอมทั้ง (รZาง) แผนตอบโตDเหตุฉุกเฉิน 

และเมื่อมีการปรับปรุงในประเด็นพื้นฐานตามขDอกำหนดแลDว สZวนงานจะไดDรับงบประมาณสนับสนุนใน

การปรับปรุงดDานกายภาพเพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นสำคัญ และมีขDอมูลงบประมาณที่จะใชDในการวาง

แผนการปรับปรุงในอนาคตสำหรับประเด็นท่ีมีความเส่ียงรองลงไป ซ่ึงนับถึงป( 2562 มีอาคารท่ีไดDเขDารZวม

โครงการแลDวทั้งหมด 13 อาคาร (รDอยละ 21 ของอาคารที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 62 อาคาร) และมี

หDองปฏิบัติการท่ีเก่ียวขDองท้ังหมด 539 หDองปฏิบัติการ สรุปขDอมูลการดำเนินโครงการบริหารความเส่ียงดDาน

ความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารบูรณาการ แสดงใน ภาคผนวก ง 

นอกจากในระดับอาคารแลDว ศปอส. ยังไดDจัดใหDมีกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยของสถานที่

ทำงานซึ่งรวมทั้งหDองปฏิบัติการและสำนักงานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งผZานการจัดสรรงบประมาณแกZ

สZวนงานเพื่อดำเนินกิจกรรม เชZน การประกวดหDองปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสัปดาห:ความปลอดภัย 

และการจัดทำแผนงานเพื่อควบคุมและยกระดับความปลอดภัยของหDองปฏิบัติงานโดยในป(งบประมาณ 

2562 มีหDองปฏิบัติการ/สำนักงานท่ีไดDเขDารZวมกิจกรรมดังกลZาวจำนวน 37 หDอง  

ศปอส. ยังไดDจัดใหDมีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป}องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน จุฬาลงกรณ:

มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป}องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน โดยไดDเริ่มตDนจากแผนรองรับเหตุ

ฉุกเฉินจากอัคคีภัย ขณะนี้อยูZระหวZางทบทวนเพื่อประกาศใชD และเตรียมความพรDอมในการฝoกซDอม

ดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนสถานการณ:จริง 

 

5. การสร-างเสริมความรGวมมือกับประชาคมจุฬาและสังคม (SHE Share) 

เพื่อเป'นการสรDางใหDเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอยZางยั่งยืนขึ้นในจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย 

ศปอส. ไดDมีการสื่อสารเชิงรุกกับประชาคมจุฬา ผZานการผลิตสื่อดDานความปลอดภัยตZาง ๆ เชZน โปสเตอร: 

บทความ วิดิทัศน: อินโฟกราฟ�ก เพ่ือรณรงค:เรื่องความปลอดภัยพ้ืนฐาน ซึ่งอาจเกี่ยวเน่ืองกับเหตุการณ:ป�จจุบัน 
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เชZน ฝุ�น PM2.5 อุบัติเหตุสำคัญ หรือเทศกาลตZางๆ ตลอดจนสื่อเพื่อเผยแพรZกิจกรรมและบริการตZาง ๆ ของ 

ศปอส. ในป(งบประมาณ 2562 ไดDมีการจัดทำสื่อรวมทั้งหมด 28 เรื่อง และไดDประชาสัมพันธ:สื่อเหลZานี้ผZาน 

เว็บไซต: www.shecu.chula.ac.th และสื่อสังคมออนไลน:ตZางๆ เชZน ไลน: และเฟซบุ£ก ซึ่งเป�ดใหDเขDาถึงไดDในวง

กวDาง ทั้งในและนอกจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังไดDจัดใหDมีกิจกรรมเสริมสรDางความตระหนักรูDดDาน

ความปลอดภัย อยZางสม่ำเสมอ เชZน กิจกรรม ChulaSafety 2019 ภายใตDแนวคิด "รDอยรักษ:ความปลอดภัย 

รDอยใจชาวจุฬา" การจัดอบรม/workshop ตZาง ๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่จัดอบรมอยูZแลDวตามปกติ 

กิจกรรม walk through survey เนื่องในวันปลอดภัยสากล กิจกรรมแจกหนDากากกันฝุ�น เป'นตDน โดยเนDนการ

เป�ดโอกาสใหDประชาคมจุฬามีสZวนรZวม เชZนการประกวดแนวคิด การประกวดภาพถZาย การถอดนโยบายความ

ปลอดภัยจุฬาออกมาเป'น acronym SHECU เป'นตDน นอกจากนี้ไดDสรDางนิสิตเพื ่อเป'นตDนแบบดDานความ

ปลอดภัยฯ จากกิจกรรมประกวด Chula Safety Ambassador โดยมีนิสิตที่ผZานการคัดเลือกจำนวน 6 คน 

จาก 3 สZวนงานที่มีความหลากหลายตั้งแตZนิสิตปริญญาชั้นป(ที่ 1 ถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งจะทำหนDาที่เป'น

สื่อกลางในการนำเสนอขDอมูลและกิจกรรมดDานความปลอดภัยของ ศปอส. ใหDเขDาถึงประชาคมจุฬาฯ โดยเฉพาะ

ในกลุZมนิสิตตZอไป 

ในระดับชาติ ศปอส. เป'นผูDนำในการชี้นำสังคมไทย ผZานบทความวิชาการ ถอดบทเรียน ใหDความรูDไข

ขDอสงสัย และงานบริการวิชาการอื ่น ๆ เชZน การเป'นวิทยากรบรรยายใหDกับหนZวยงานภายนอกท้ัง

สถาบันการศึกษา หนZวยงานภาครัฐ และเอกชน (14 ครั้ง) การเป'นแหลZงขDอมูลดDานความปลอดภัยฯ สามารถ

ตอบขDอสงสัยดDานความปลอดภัยฯ แกZสาธารณชนผZานสื่อมวลชน เชZน รายการชัวร:กZอนแชร: หรือชZอง Thai 

PBS นอกจากนี้ ในป( 2562 ศปอส. ไดDเป'นผูDแทนของจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัยในการเป'นมหาวิทยาลัยแมZขZาย

ดDานมาตรฐานความปลอดภัยหDองปฏิบัติการที่มีบทบาทในการพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

หDองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเครือขZายในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง 42 หDอง จาก 6 สถาบันการศึกษา เป'นตDนแบบ

ของหนZวยงานดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลDอมในการทำงานใหDกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดย

ไดDรับการเย่ียมเยียนจากหนZวยงานท้ังในประเทศจำนวน 5 คร้ังและตZางประเทศจำนวน 1 คร้ัง  

 ศปอส. ยังไดDสรDางเครือขZายการดำเนินงานดDานความปลอดภัยทั้งกับองค:กรระดับชาติ เชZน สถาบัน

สZงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงาน (สสปท.) สมาคมสZงเสริมความ

ปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (SHAWPAT) มหาวิทยาลัยตZางๆ และในระดับโลก เชZน Dr. Jim Kaufman 

ซึ่งเป'นผูDเชี่ยวชาญดDานความปลอดภัยของหDองปฏิบัติการระดับโลกจาก Laboratory Safety Institute (LSI) 

ประเทศสหรัฐอเมริกามาบรรยาย และไดDรับอนุญาตใหDนำสื่อดDานความปลอดภัยมาแปลเพื่อเผยแพรZใหD

ประชาคมจุฬาฯ และสังคมไทย Prof. Timothy Gallagher จาก Bristol University ประเทศสหราช

อาณาจักร ที่เป'นวิทยากรในการสัมมนาและพบปะหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ:เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง

ความปลอดภัยในสถาบันการศึกษา เป'นตDน ซึ่ง ศปอส. สามารถนำความรูDจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ:กับ

เครือขZายตZาง ๆ มาใชDในการงานดDานความปลอดภัยฯ ในจุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัยไดDตZอไป 
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ภาคผนวก ก 

สรุปข-อมูลการดำเนินงานระบบบริหารจัดการด-านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล-อมในการทำงาน 

 

ตามที่สภาจุฬาลงกรณ:หาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 797 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีมติ

เห็นชอบใหDมีการจัดตั้งศูนย:ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

โดยมีพันธกิจในการเป'นศูนย:กลางบริหารจัดการดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม เพื่อขับเคลื่อน

การดำเนินงานตามนโยบายดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม และแผนยุทธศาสตร:การบริหาร

จัดการดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย ซึ่ง ศปอส. ไดDทำหนDาที่เป'น

ตัวกลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหDสอดคลDองกับขDอกำหนดของกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแตZการกำหนดนโยบาย 

การตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงานทั้งในระดับสZวนกลางและระดับ

สZวนงาน เพื่อทำงานเชื่อมโยงจากระดับนโยบายสูZการปฏิบัติ (คปอ. สZวนงาน) และไดDกำหนดใหD คปอ. สZวนงาน มี

หนDาที่จัดทำนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานทางดDานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการ

ทำงานที่สอดคลDองกับสZวนกลาง และกับกฎหมาย ตลอดจนการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อนำเสนอตZอ

มหาวิทยาลัย ผZาน คปอ. สZวนงาน และ ศปอส. โดยในป( 2560 เนDนดำเนินงานกับสZวนงานที่มีหDองปฏิบัติการท่ี

เกี่ยวขDองกับสารเคมี ชีวภาพ และรังสี ซึ่งมีสZวนงานที่เริ่มมีกลไกการขับเคลื่อนงานดDานความปลอดภัยฯ จำนวน 

16 สZวนงาน ในป( พ.ศ. 2561 มีจำนวน 23 สZวนงาน และในป( พ.ศ. 2562 มีจำนวน 26 สZวนงาน คิดเป'นรDอยละ 

40 รDอยละ 57.5 และรDอยละ 65 ของสZวนงานทั้งหมด (40 สZวนงาน) ในสZวนของการแตZงตั้ง คปอ.ของสZวนงาน

ตั้งแตZป( พ.ศ. 2560-2562 มีจำนวน 14 สZวนงาน 20 สZวนงาน และ 23 สZวนงาน ซึ่งคิดเป'นรDอยละ 35 รDอยละ 

50 และรDอยละ 57.5 ตามลำดับ 

ในป( พ.ศ. 2561 ศปอส. ไดDเร่ิมดำเนินการใหDสZวนงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานดDานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงาน มีสZวนงานที่สZงรายงานจำนวน 14 สZวนงาน สZวนงานที่มี

ดำเนินงานสำเร็จคิดเป'นรDอยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 10 สZวนงาน และในป( พ.ศ. 2562 สZวนงานสZงรายงานจำนวน 

12 สZวนงาน และมีผลการดำเนินงานสำเร็จคิดเป'นรDอยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 10 สZวนงาน ทั้งนี้มีสZวนงานที่สZง

รายงานในป( 2561 แตZไมZไดDสZงรายงานป( 2562 จำนวน 5 สZวนงาน และในป( 2562 มีสZวนงานท่ีสZงรายงานมาใหมZ

จำนวน 3 สZวนงาน 

พรDอมกันนี้ ในป( พ.ศ. 2562 ศปอส. ไดDดำเนินการจัดทำระบบตรวจติดตามการบริหารจัดการดDานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมในการทำงาน โดยมีสZวนงานนำรZองจำนวน 5 สZวนงาน ซึ่งมีทั้งสZวน

งานที่มีหDองปฏิบัติการและไมZมีหDองปฏิบัติการ และผลการตรวจติดตามฯ พบวZา สZวนงานนำรZองทั้งหมดมีการ

ดำเนินงานท่ีสอดคลDองตามขDอกำหนดในการติดตามระบบบริหารจัดการดDานความปลอดภัยฯ ในหัวขDอ มีนโยบาย

ดDานความปลอดภัยฯ มีเจDาหนDาที่ความปลอดภัยในการทำงาน และมีการพัฒนาบุคลากรและสรDางจิตสำนึกดDาน

ความปลอดภัย (รDอยละ 100) 
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การวิเคราะหJผลการดำเนินงานระบบบริหารจัดการด-านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล-อมใน

การทำงาน 

1. มีการดำเนินงานดDานความปลอดภัยอยZางเป'นระบบ และเป'นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ทั้งระดับ

มหาวิทยาลัยและสZวนงาน กลZาวคือ ในระดับสZวนงานที่มีความเสี่ยงสูงหรือสZวนงานขนาดใหญZ ไดDมีการ

แตZงตั ้ง คปอ.สZวนงาน มีการประกาศนโยบายดDานความปลอดภัยฯ มีการวางแผนงานดDานความ

ปลอดภัย และติดตามแกDไขงานดDานความปลอดภัย รวมทั้งมีการนำเรื่องความปลอดภัยของสZวนงาน

เป'นวาระหน่ึงในการประชุมผูDบริหารของสZวนงาน 

2. สZวนงานที่มีความเสี่ยงสูง เชZน คณะวิทยาศาสตร: คณะวิศวกรรมศาสตร: และคณะสหเวชศาสตร: เป'น

ตDน มีการกำหนดใหDมีผูDรับผิดชอบงานดDานความปลอดภัยฯ ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยมีประกาศแตZงต้ัง

เจDาหนDาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน (จป. ประจำสZวนงาน) และประสานงานรZวมกับ ศปอส. เป'น

อยZางดี 

3. สZวนงานขนาดเล็ก และ/หรือมีความเสี ่ยงต่ำ เริ ่มมีประกาศแตZงตั ้ง คปอ. สZวนงาน ไดDแกZ คณะ

เศรษฐศาสตร: คณะพาณิชยศาสตร:และการบัญชี และคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร: เป'นตDน ท้ังน้ี ยังมีสZวน

งานอีกรDอยละ 35 ท่ียังไมZไดDเขDารZวมดำเนินงานดDานความปลอดภัยฯ 

4. บุคลากรบางสZวนเริ่มเห็นความสำคัญของงานดDานความปลอดภัยฯ มากขึ้น กลZาวคือ โดยมีการเขDารZวม

กิจกรรมดDานความปลอดภัยฯ ของศปอส. อยZางตZอเน่ือง 

 

ปkญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระบบบริหารจัดการด-านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล-อมในการทำงาน 

1. ผูDบริหารสZวนหนึ่งยังไมZใหDความสำคัญในงานดDานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลDอมใน

การทำงาน เพราะยังไมZเห็นป�ญหาสภาพความไมZปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรหนDางาน  

2. บุคลากรสZวนหนึ่งยังไมZตระหนักเห็นถึงความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากมีความเคยชินกับ

สภาพแวดลDอมท่ีไมZปลอดภัย 

3. บุคลากรสZวนหน่ึงมองวZาเป'นการเพ่ิมภาระงาน เน่ืองดDวยมีงานประจำท่ีตDองดำเนินงานเป'นหลัก 

4. สZวนงานสZวนใหญZยังไมZมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับงานดDานความปลอดภัย 

 

ข-อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดใหDงานดDานความปลอดภัยเป'นภาระงานของบุคลากรทุกคน 

2. สZวนงานควรมีการกำหนดตัวช้ีวัดดDานความปลอดภัยเป'นหน่ึงในตัวช้ีวัดของสZวนงาน 

3. สZวนงานควรมีการจัดสรรงบประมาณดDานความปลอดภัยสำหรับดำเนินงานดDานความปลอดภัยของ

สZวนงาน 
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ภาคผนวก ข 

สรุปการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีชGวยสนับสนุนการดำเนินงานด-านความปลอดภัยฯ 

 

1. ระบบรายงานอุบัติการณJ 

1.1 ผลการดำเนินงาน 

 ตามที่ ศูนย:ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลDอม (ศปอส.) เป�ดใชDงานระบบการรายงาน

อุบัติการณ:ออนไลน:บนเว็บไซต: www.shecu.chula.ac.th ภายใตDเมนู “รายงานอุบัติการณ:” เพื่อใหDผูDประสบ

เหตุหรือผูDเกี่ยวขDองรายงานใน 2 สถานการณ: คือ 1) เหตุการณ:เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือสภาพแวดลDอมในการ

ทำงานที่ไมZปลอดภัย (Near miss หรือ Unsafe Conditions, SHECU.NM.01) และ 2) อุบัติเหตุ (Accident, 

SHECU.ACC.01)  โดยสามารถสรุปสถิติการเกิดอุบัติการณ:ที่มีการรายงานเขDาสูZระบบ ระหวZาง 1 มิถุนายน 

2561 – 30 กันยายน 2562 ไดDรวมท้ังส้ิน จำนวน 73 เหตุการณ: ดังน้ี  

 1) เหตุการณ:เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือสภาพแวดลDอมในการทำงานที่ไมZปลอดภัย จำนวน 30 เหตุการณ: 

โดยในป(งบประมาณ 2561 จำนวน 6 เหตุการณ: เกี่ยวขDองกับ 4 สZวนงาน ไดDรับการปรับปรุงแกDไข/คำแนะนำ 

3 เหตุการณ: (คิดเป'นรDอยละ 50) หาสาเหตุไมZพบ 1 เหตุการณ: และในป(งบประมาณ 2562 จำนวน 24 

เหตุการณ: เก่ียวขDองกับ 6 สZวนงาน ไดDรับการปรับปรุงแกDไข/คำแนะนำ 12 เหตุการณ: (คิดเป'นรDอยละ 50) 

 จากรายงานทั้งหมด 30 เหตุการณ: แบZงเป'น สภาพแวดลDอมในการทำงานที่ไมZปลอดภัย 22 เหตุการณ: 

เป'นเหตุการณ:เกี่ยวกับอุปกรณ:ชำรุด 6 เหตุการณ: (รDอยละ 27) เชZน  สายไฟเปลือย กระเบื้องหลุด เป'นตDน 

และ Near miss 8 เหตุการณ: (เกิดความเสียหายตZอทรัพย:สิน ซึ่งควรเป'นนับอุบัติเหตุ 4 เหตุการณ:) โดย 6 

เหตุการณ: (รDอยละ 75) มาจากอุปกรณ:ชำรุด เชZน ปล๊ักพZวง ไฟร่ัว น้ำร่ัว เป'นตDน  

 2) อุบัติเหตุ จำนวน 43 เหตุการณ: โดยในป(งบประมาณ 2561 จำนวน 10 เหตุการณ: เหตุการณ: 

(รุนแรงนDอย 4 และปานกลาง 6 เหตุการณ:)  เกี ่ยวขDองกับ 4 สZวนงาน ไดDรับการสืบสวนเหตุโดย จป. 8 

เหตุการณ: (คิดเป'นรDอยละ 80) และในป(งบประมาณ 2562 จำนวน 33 เหตุการณ: (รุนแรงนDอย 21 และปาน

กลาง 10 เหตุการณ:) เกี่ยวขDองกับ 10 สZวนงาน ไดDรับการสืบสวนเหตุโดย จป. 15 เหตุการณ: (คิดเป'นรDอยละ 

45)  

จากอุบัติเหตุทั้งหมด 43 เหตุการณ: เป'นเหตุการณ:ที่เกิดขึ้นในหDองปฏิบัติการ 34 เหตุการณ: และ

บริเวณอื่นๆ 9 เหตุการณ: สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สารเคมี/ของเสียหกรั่วไหล 15 

เหตุการณ: (รDอยละ 35) ไฟไหมD/เกิดระเบิด/เกิดควัน 6 เหตุการณ: (รDอยละ 14) และไฟฟ}าลัดวงจร/ไฟรั่ว 5 

เหตุการณ: (รDอยละ 12) โดยไดDรับบาดเจ็บและหยุดงานตั้งแตZ 3 วันขึ้นไป 2 เหตุการณ: (ป(ละ 1 เหตุการณ:) ซ่ึง

ทั้ง 2 เหตุการณ: เกิดขึ้นในหDองปฏิบัติการจากการสัมผัสสารเคมีและการระเบิดของขวดเสีย ทั้งนี้ในป( 2562 

สามารถคำนวนอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานไดDเป'น 0.07 ราย/ประชาคมจุฬา 100 คน/ป( 
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1.2 ระดับความสำเร็จและผลกระทบตGอการเปล่ียนแปลงในจุฬาฯ 

 จากการมีระบบรายงานอุบัติการณ: ทำใหDมหาวิทยาลัยมีระบบสZวนกลางในการประสานงานใหDเกิดการ

ป}องกันและแกDไขเหตุการณ:ที่อาจกZอใหDเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ ผูDประสบเหตุมีชZองทางในการแจDงป�ญหาและ

ติดตามขDอมูลการดำเนินงาน ผูDมีสZวนเกี่ยวขDองทราบป�ญหาและแกDไขจัดการไดDตรงจุด สามารถวางแผนจัดการ

ป}องกันแกDไขท้ังในระยะส้ัน-ยาวไดD 

 จากขDอมูลพบวZา มีเหตุการณ:ที่ไดDรับการแกDไขและสืบสวนเหตุจากผูDเกี่ยวขDองโดยเฉลี่ยรDอยละ 50 จาก

เหตุการณ:ทั้งหมด โดยในป( 2562 มีสZวนงานรายงานอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้นจากป( 2561 จาก 4 สZวนงาน เป'น 10 

สZวนงาน โดยรายงานสZวนใหญZมาจากสZวนงานที่มีความเสี่ยงสูง คือ สZวนงานที่มีหDองปฏิบัติการ ดังนั้น สาเหตุ

ของอุบัติเหตุสZวนใหญZจึงมาจากสารเคมีและของเสียจากหDองปฏิบัติการ แตZเมื่อพิจารณาจากรายงานเหตุการณ:

เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือสภาพแวดลDอมในการทำงานที่ไมZปลอดภัย จะพบวZาป�ญหาสZวนใหญZที่กZอใหDเกิดความไมZ

ปลอดภัยมาจาก อุปกรณ:ในการทำงานหรือบริเวณสถานที่ทำงานตZางๆ ไมZสมบูรณ:หรือกZอใหDเกิดอันตรายไดD

งZาย ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำประเด็นตZางๆ จากรายงานเหลZานี้มาถอดบทเรียน จัดทำโครงการรณรงค: 

จัดทำคูZมือการตรวจสอบอุปกรณ:ประจำป( จัดทำบทความใหDความรูD/คำแนะนำ (ศปอส. ไดDดำเนินการไปแลDว

บางสZวน เชZน จัดทำบทความและโปสเตอร:เก่ียวกับการจัดการสารเคมีและของเสียในหDองปฏิบัติการ) เป'นตDน 

 

1.3 ปkญหา อุปสรรค และแนวทางแก-ไขหรือพัฒนาการดำเนินงานตGอไป 

1) ระบบรายงานอุบัติการณ: ยังใชDประโยชน:ไดDไมZเต็มที่ เนื่องจากยังไมZมีระบบเขDาถึงรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงาน และสรุปสถิติเหตุการณ: ป�จจุบันผูDใชDงานสามารถเขDาถึงขDอมูลผZานทางอีเมลในแตZละ

เหตุการณ:เพื่อติดตามผล  ทำใหDสZวนงานยังไมZสามารถนำขDอมูลไปใชDวิเคราะห:เพื่อวางแผนหรือ

ประกอบการดำเน ินงานได D โดยสะดวก (ป �จจ ุบ ันสZวนงานต ิดต Zอขอข Dอม ูลจาก ศปอส.) 

แนวทางแกDไข/พัฒนา:  

§ จัดทำระบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และสรุปสถิติเหตุการณ: ผZานทางหนDาเว็บไซต: 

www.shecu.chula.ac.th ในเมนู “ระบบฐานขDอมูล” ผูDใชDงานสามารถเขDาดูรายงานผZานระบบ 

login โดยจำกัดสิทธ์ิการเขDาถึงตามความเก่ียวขDอง 

2) ผู Dรายงานยังไม Zเข DาใจในความหมายของแตZละเหตุการณ: (Near miss, Unsafe Conditions, 

Accident) อยZางชัดเจน จึงทำใหDมีการรายงานผิดประเภท 

แนวทางแกDไข/พัฒนา:  

§ ปรับปรุงคำอธิบายความหมายของแตZละเหตุการณ: และทำส่ือประชาสัมพันธ: 

§ ปรับกลุZมรายงานใหมZเป'น 1) Unsafe Conditions และ 2) Near miss / Accident โดย admin 

จะเป'นผูDคัดครองและแยกกลุZมระหวZาง Near miss และ Accident อีกคร้ังในระบบเบ้ืองหลัง 

§ ปรับปรุงระบบเบื้องหลังใหD Admin สามารถการแกDไขขDอมูลจากผูDรายงานไดD (กรณีมีการรายงาน

ผิดประเภท หรือไมZสอดคลDองกับเหตุการณ:) 
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3) เหตุการณ:บางสZวนยังไมZไดDการแกDไข สืบสวนเหตุ และขDอคิดเห็นจากผูDรับผิดชอบและผูDบริหารสZวนงาน 

แนวทางแกDไข/พัฒนา:  

§ จัดอบรมใหDความรูDการใชDงานระบบและการสืบสวนเหตุแกZ จป. ของสZวนงาน (ดำเนินการแลDว 2 

คร้ัง) 

§ จัดทำระบบติดตามการดำเนิน ผZานทางหนDาเว็บไซต: www.shecu.chula.ac.th ในเมนู “ระบบ

ฐานขDอมูล” ใหDรับผิดชอบเขDาถึงขDอมูลเพ่ือดำเนินงาน ผZานระบบ login ควบคูZกับการสZงอีเมล 

§ ศึกษาและพัฒนาระบบในสอดรับกับระบบ less paper เพ่ือสZงขDอมูลใหDผูDบริหารไดDงZาย 

 

2. ระบบตรวจวัดสภาพแวดล-อม 

2.1 ผลการดำเนินงาน 

 ศปอส. เป�ดใหDบริการเครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดลDอมในการทำงาน รวมถึงบริการตรวจวัดใหDกับสZวน

งานตZางๆ ตั้งแตZป(งบประมาณ 2561 เพื่อใหDสZวนงานทราบถึงความเสี่ยงของสภาพแวดลDอมในการทำงานใน

ประเด็นตZางๆ เพื่อนำมาสูZการปรับปรุงแกDไขสภาพแวดลDอมในการทำงานใหDเกิดความปลอดภัยมากขึ้น จากผล

การดำเนินงาน โดยในป(งบประมาณ 2561 มีผูDขอใชDบริการจำนวน 90 หDอง จาก 4 สZวนงาน (คณะวิทยาศาสตร: 

คณะเภสัชศาสตร: สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย: และสำนักงานวิทยทรัพยากร) และป(งบประมาณ 2562 ผูDขอ

ใชDบริการจำนวน 127 หDอง จาก 7 สZวนงาน (คณะวิทยาศาสตร: คณะแพทยศาสตร:ศาสตร: คณะทันต

แพทยศาสตร: คณะพยาบาลศาสตร: คณะวิศวกรรมศาสตร: คณะสัตว:แพทยศาสตร: และ รพ.จุฬาฯ) โดยมี

ประเด็นขอรับบริการตรวจวัด คือ ความเขDมแสง ความเขDมเสียง อุณหภูมิ ความเร็วลมตูDดูดควัน ฝุ�น และ

สารอินทรีย:ระเหยงZาย (VOC)  

 จากผลการตรวจวัดสภาพแวดลDอมในการทำงานทั้งหมด 217 หDอง พบหDองที่มีสภาพแวดลDอมไมZ

เหมาะสม หรือต่ำกวZาเกณฑ:มาตรฐาน จำนวน 20 หDอง (รDอยละ 9 ของหDองที ่ตรวจวัดทั ้งหมด) โดยมี

สภาพแวดลDอมไมZเหมาะสมในเรื่องของ ความเขDมแสง (6 หDอง รDอยละ 13 ของหDองที่ตรวจวัดแสง) ความเขDม

เสียง (1 หDอง รDอยละ 2 ของหDองที่ตรวจวัดเสียง) ความเร็วลมตูDดูดควัน (3 หDอง รDอยละ 17 ของหDองที่ตรวจวัด

ความเร็วลม) และปริมาณ VOC ในบรรยากาศ (10 หDอง รDอยละ 15 ของหDองท่ีตรวจวัด VOC)  

2.2 ระดับความสำเร็จและผลกระทบตGอการเปล่ียนแปลงในจุฬาฯ 

 มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ:และบุคลากรใหDบริการตรวจวัดสภาพแวดลDอมเบื้องตDน พรDอมใหDคำแนะนำใน

การปรับปรุงแกDไขเพื่อใหDสถานที่ทำงาน/การเรียนการสอน มีสภาพแวดลDอมที่ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะสZงผลใหD

ลดการบาดเจ็บและเจ็บป�วยในการทำงานไดD 

2.3 ปkญหา อุปสรรค และแนวทางแก-ไขหรือพัฒนาการดำเนินงานตGอไป 

1) จำนวนบุคลากรใหDบริการตรวจวัดสภาพแวดลDอม มีจำกัด (2 คน) หากมีความตDองการตรวจวัดเพ่ิม

มากข้ึนหรือจำเป'นตDองมีการตรวจวัดเพ่ือติดตามผลเพ่ิมเติม อาจไมZสามารถรองรับไดDอยZางเพียงพอ  
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แนวทางแกDไข/พัฒนา:  

§ จัดอบรมถZายทอดความรูDใหDกับ ผูDรับผิดชอบ/ผูDเกี่ยวขDองที่มีศักยภาพของแตZละสZวนงาน เพื่อใหD

สZวนงานสามารถดำเนินการไดDดDวยตนเอง 

§ สรDางเครือขZาย จป.สZวนงาน เป'นผูDตรวจวัดสภาพแวดลDอมของสZวนงาน  

 

3. ระบบข-อมูลห-องปฏิบัติการ (CU Lab) และการจัดทำ ESPReL Checklist 

3.1 ผลการดำเนินงาน 

 ศปอส. เริ่มดำเนินการสำรวจขDอมูลหDองปฏิบัติการ ตั้งแตZป(งบประมาณ 2560 โดยใชDขDอมูลจากเริ่มตDน

จากระบบ ESPReL ของสำนักงานการวิจัยแหZงชาติ (วช.) โดยพบวZามีจำานวน 380 หDองปฏิบัติการ (จาก 14 

สZวนงาน 36 อาคาร) ตZอมาในป(งบประมาณ 2561 เริ่มดำเนินการสำรวจหDองปฏิบัติการผZานกลไกของ คปอ. 

ประจำสZวนงาน พบวZามีขDอมูลจำานวนหDองปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเป'น 845 หDอง (จาก 13 สZวนงาน 41 อาคาร) 

และในป(งบประมาณ 2562 ไดDนำขDอมูลหDองปฏิบัติการเขDาสูZระบบฐานขDอมูลออนไลน: (Cu Lab) และเป�ดใหD

ผู Dร ับผิดชอบหDองปฏิบติการปรับปรุงและกรอกขDอมูลพ้ืนฐานของหDองปฏิบัติการ เพิ ่มเติม เชZน ขDอมูล

ผู Dรับผิดชอบ ประเภทหDองปฏิบัติการ (เคมี / รังสี / ชีวภาพ /อื ่นๆ) อุปกรณ:รองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับ

หDองปฏิบัติการ เป'นตDน โดยพบวZามีขDอมูลหDองปฏิบัติการเพิ่มเป'น 897 หDอง (จาก 17 สZวนงาน 46 อาคาร) 

และระบุประเภทหDองปฏิบัติการ (เคมี / รังสี / ชีวภาพ /อ่ืนๆ) รวม 681 หDอง (รDอยละ 76) 

 ในป(งบประมาณ 2562 มีหDองปฏิบัติการลงทะเบียนในระบบ ESPReL 643 หDอง จัดทำ ESPReL 

Checklist เพ่ือประเมินสภาพความปลอดภัย 396 หDอง (รDอยละ 62 ของหDองปฏิบัติการในระบบ ESPReL) 

 

3.2 ระดับความสำเร็จและผลกระทบตGอการเปล่ียนแปลงในจุฬาฯ 

 จากการจัดทำระบบฐานขDอมูลหDองปฏิบัติการ (CU Lab) ทำใหDมหาวิทยาลัยทราบขDอมูลพื้นฐานของ

หDองปฏิบัติในมหาวิทยาลัย เชZน ผูDรับผิดชอบหDองปฏิบัติการ ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวขDอง (เคมี / รังสี / 

ชีวภาพ /อ่ืนๆ) อุปกรณ:รองรับเหตุฉุกเฉินท่ีจำเป'นและใชDงานไดD ซ่ึงจากขDอมูลพบวZาหDองปฏิบัติการ 

§ มีตูDดูดควันท่ีใชDงานไดD รDอยละ 46  

§ มี Safety shower ท่ีสามารถเขDาถึงและใชDงานไดD รDอยละ 24 

§ มี ฝ�กบัวลDางตา/อุปกรณ:ลDางตาพกพา ท่ีสามารถเขDาถึงและใชDงานไดD รDอยละ 18 

§ มีการจัดเตรียม spill kit รDอยละ 30 

§ มีถังดับเพลิง ท่ีสามารถเขDาถึงและใชDงานไดD รDอยละ 59 

 จากขDอมูลเบื ้องตDนดังกลZาวจะเห็นวZาหDองปฏิบัติการยังขาดอุปกรณ:ดDานความปลอดภัยสำหรับ

หDองปฏิบัติการจำนวนมาก แตZอยZางไรก็ดี นอกเหนือจากอุปกรณ:ดDานความปลอดภัยตZางๆ แลDว หาก

หDองปฏิบัติการดำเนินการสำรวจสภาพความปลอดภัยโดยใชD ESPReL Checklist (สำหรับหDองปฏิบัติการที่มี

การใชDสารเคมี) หรือ ชี้บZงอันตรายและประเมินความเสี่ยงกิจกรรมในหDองปฏิบัติการ ก็จะทำใหDทราบถึงความ

เส่ียงและหามาตรการควบคุมความเส่ียงไดD 



11 
 

3.3 ปkญหา อุปสรรค และแนวทางแก-ไขหรือพัฒนาการดำเนินงานตGอไป 

1) ระบบขDอมูลหDองปฏิบัติการ (CU Lab) ยังใชDประโยชน:ไดDไมZเต็มที่ เนื่องจากยังไมZมีระบบรายงานสรุป

ขDอมูลตZางๆ ท่ีจำเป'น เพ่ือใหDสZวนงานสามารถนำไปวิเคราะห:ขDอมูลเพ่ือวางแผนการจัดการตZางๆ 

แนวทางแกDไข/พัฒนา:  

§ ออกแบบและจัดทำระบบรายงานขDอมูล 

2) การสื่อสารขDอมูลและการดำเนินงานถึงสZวนงานที่เกี่ยวขDอง เพื่อกรอกขDอมูลหDองปฏิบัติการเขDาสูZใน

ระบบ อาจยังไมZท่ัวถึงและชัดเจน ทำใหDไดDขDอมูลไมZครบถDวน 

แนวทางแกDไข/พัฒนา:  

§ จัดทำคำแนะนำการใชDงานท่ีชัดเจนข้ึน 

§ ติดตามการดำเนินงานกับผูDประสานงานสZวนงาน 
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ภาคผนวก ค 

สรุปการพัฒนาสาระความรู0และหลักสูตรเพ่ือการบริหารจัดการด0านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล0อม ปCงบประมาณ 2560 - 2562 

 

ตามที่ได)มีการจัดตั้งศูนย4ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล)อม จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

โดยมติสภาจุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี 797 วันท่ี 27 ตุลาคม 2559 เพ่ือเปQนศูนย4กลางบริหาร

จัดการด)านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล)อม โดยดำเนินงานตามนโยบายด)านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และส่ิงแวดล)อม และแผนยุทธศาสตร4การบริหารจัดการด)านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล)อม จุฬาลงกรณ4

มหาวิทยาลัย การพัฒนาสาระความรู0และหลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการด0านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล0อม มีการดำเนินงานโดยบุคลากรของ ศปอส. รWวมกับคณะกรรมการชุดตWาง ๆ โดยมีผลการดำเนินงาน

ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร สาระความรู) และรูปแบบการเผยแพรWให)สอดคล)องกับกลุWมเปZาหมาย เพื่อพัฒนา

กำลังคนด)านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ ่งแวดล)อม ตามภารกิจที ่ได)รับมอบหมายและสอดคล)องตาม

วัตถุประสงค4 โดยมีผลการดำเนินงานด)านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด)านความปลอดภัยฯ ตั้งแตWป] 2560 – 2562 

สรุปดังตารางท่ี 1 และ 2 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนบุคลากรผู0ผNานการอบรมต้ังแตNปC 2560 – 2562 (นับสะสม) 

หลักสูตร/การอบรม1-3 
2560 2561 2562 

ผ5าน ฐาน % ผ5าน ฐาน % ผ5าน ฐาน % 

อาชีวอนามัย คปอ. 129 347 37.2 196 347 56.5 226 347 65.1 

จป.บริหาร 34 567 6.0 50 567 8.8 60 567 10.6 

จป.หัวหน@างาน 116 1,000 11.6 183 1,000 18.3 248 1,000 24.8 

ความปลอดภัยพื้นฐานฯ - - - - - - 9 7,861 0.1 

การอบรมอื่น ๆ (นับแตQละปS) - - - 139 - - 481 - - 

เคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย - - - - - - 167 1,000 16.7 

สำหรับผู@ดูแลห@องปฏิบัติการ - - - - - - 47 1,000 4.7 

การอบรมอื่น ๆ (นับแตQละปS) 25 - - 5 - - 291 - - 

ชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL2) 5 รุQน 

- - - 162 400 40.5 320 400 80.0 

การอบรมอื่น ๆ (นับแตQละปS) - - - 78 - - 30 - - 

รังสี สำหรับ คปอ. - - - 34 154 22.1 38 154 24.7 

สำหรับนักวิจัยและผู@ปฏิบัติงานด@านรังสี - - - - - - 42 50 84.0 

สำหรับผู@ดูแลห@องปฏิบัติการ - - - - - - 29 50 58.0 

สำหรับบุคคลทั่วไป - - - - - - 15 7,861 0.2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนนิสิตผู0ผNานการอบรมต้ังแตNปC 2560 – 2562 (นับรายปC) 

หลักสูตร/การอบรม1-3 
2560 2561 2562 

ผ5าน ฐาน % ผ5าน ฐาน % ผ5าน ฐาน % 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยพื้นฐานฯ - - - - - - 1,137 36793 3.1 

การอบรมอื่น ๆ (นับแตQละปS) - - - - - - 23 - - 

เคมี สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาปฏิบัติการ 1,5404 1,597 96.4 3,018 3,119 96.8 2,986 3,047 98.0 

สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย - - - 1105 2,500 4.4 1,042 2,500 41.7 

การอบรมอื่น ๆ (นับแตQละปS) - - - - - - 219 - - 

ชีวภาพ Guidelines for Biosafety in Teaching 

Laboratories 

- - - 1,5286 1,598 95.6 2,230 2,341 95.3 

ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL2) 5 รุQน 

- - - 333 400 83.3 114 400 28.5 

การอบรมอื่น ๆ (นับแตQละปS) - - - 6 - - - - - 

รังสี สำหรับนักวิจัยและผู@ปฏิบัติงานด@านรังสี - - - - - - 42 50 84.0 

สำหรับบุคคลทั่วไป - - - - - - 15 7,861 0.2 

หมายเหต ุ1. จำนวนหลักสูตร/การอบรมในป: 2560 = 5 แบAงเปCน ดEานเคมี 2 และ อาชีวอนามัย 3 หลักสูตร/การอบรม 

2. จำนวนหลักสูตร/การอบรมในป: 2561 = 10 แบAงเปCน ดEานเคมี 2 / ชีวภาพ 2 / รังสี 1 และ อาชีวอนามัย 5 หลักสูตร/การอบรม 

3. จำนวนหลักสูตร/การอบรมในป: 2562 = 21 แบAงเปCน ดEานเคมี 4 / ชีวภาพ 3 / รังสี 4 และ อาชีวอนามัย 10 หลักสูตร/การอบรม 

4. ขEอมูลจากนิสิตระดับปริญญาตรีป: 1 รหัส 60 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่ผAานการอบรมในระบบ Blackboard เปCนชAวงปลายป:งบประมาณ 2560 

5. เปCนการจัดอบรมเดือนกันยายน 2561 ซึ่งชAวงปลายป:งบประมาณ 2561 

6. ขEอมูลจากนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ที่ผAานการอบรมในระบบ Blackboard เปCนชAวงปลายป:งบประมาณ 2561 

 

 วิธีการจัดฝcกอบรมของ ศปอส. มีหลายวิธี เชWน จัดเองในรูปแบบการบรรยาย/ใช)สื่ออิเล็กทรอนิกส4 จัดข)าง

นอกสถาบัน หรือขอความรWวมมือจากหนWวยงานภายใน/ภายนอกสถาบัน ในป] 2560 ซึ่งเปQนระยะแรกของการ

ดำเนินงาน ศปอส. เริ่มพัฒนาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยด)านตWาง ๆ จัดทำสาระความรู) รวมถึงการจัดอบรม โดย

มุWงเน)นปhจจัยเสี่ยงที่เปQนสาเหตุให)เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด นั่นคือ ความเสี่ยงของสWวนงานที่มีห)องปฏิบัติการด)านเคมี/

ชีวภาพ/รังสี ในป] 2560 มีจำนวนผู)ผWานการอบรม 1,844 คน สูงกวWาเปZาหมายประมาณ 3 เทWา (เปSาหมายผลผลิต = 

600 คน) ทางด)านเคมี ศปอส. ได)พัฒนาหลักสูตรผู)ตรวจประเมินความปลอดภัยของห)องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

และจัดอบรม (เปQนโครงการอบรมนำรWอง) มีผู 0ตรวจประเมินที่ผNานการอบรม จำนวน 25 คน รับผิดชอบดูแล

หลักสูตรสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีป] 1 ที่จะเรียนวิชาปฏิบัติการเคมี โดยอบรมและวัดผลผWานระบบ Blackboard 

ของมหาวิทยาลัย มีนิสิตผNานการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 1,540 คน คิดเปWน 96.4% จากจำนวนนิสิต 1,597 

คน ที่ควรเข0ารับการอบรม สำหรับการอบรมด)านอาชีวอนามัย ศปอส. ได)รWวมมือกับสมาคมสWงเสริมความปลอดภัย

และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของจุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัยด)านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล)อม จำนวน 3 หลักสูตร ได)แกW หลักสูตร คปอ./จป. บริหาร/จป. หัวหน)างาน มีบุคลากรท่ี

ผNานการอบรมรวมทุกหลักสูตร 279 คน คิดเปWน 14.6% จากจำนวนบุคลากร 1,914 คน ที่ควรเข0ารับการอบรม 

ในป] 2561 ได)พัฒนาหลักสูตรอบรมให)มีความสมบูรณ4มากขึ้นรวมถึงเพื่มการจัดอบรม/การบรรยายเพื่อให)ครอบคลุม

ทุกกลุWมเปZาหมายและลักษณะงาน (เปSาหมายผลผลิต = 600 คน) ซึ่งมีจำนวนผู)ผWานการอบรม 5,563 คน สูงกวWา
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เปZาหมายประมาณ 9.3 เทWา มากกวWาป] 2560 ประมาณ 3 เทWา สำหรับป] 2562 (เปSาหมายผลผลิต = 2,500 คน) มี

จำนวนผู)ผWานการอบรม 9,145 คน สูงกวWาเปZาหมายประมาณ 3.7 เทWา มากกวWาป] 2561 ประมาณ 1.6 เทWา ซ่ึง

ความสำเร็จของผลผลิตที่สำคัญมาจาก 1) การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับนิสิตท่ี

เรียนวิชาปฏิบัติการ ซึ่งอบรมและวัดผลโดยใช)สื่ออิเล็กทรอนิกส4ผWานระบบ Blackboard ของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

เปQนหลักสูตรอบรมสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีป] 1 ที่จะเรียนวิชาปฏิบัติการเคมี ทำให)มีนิสิตผWานการอบรมจำนวน

มาก (ป] 2560 – 2562 มีนิสิตผWานการอบรม 96.4%, 96.8% และ 98.0% ตามลำดับ) และ 2) การอบรม Guidelines 

for Biosafety in Teaching Laboratories ผWานระบบ Blackboard ของมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ที่กำลังจะเรียนรายวิชาปฏิบัติการทางชีวภาพรายวิชาแรก ในป] 2561 และ 2562 มีนิสิตผWานการอบรม 95.6% และ 

95.3% ตามลำดับ 

แม)วWาจำนวนผู)ผWานการอบรมในแตWละป]จะสูงกวWาเปZาหมายผลผลิต ซ่ึงผลผลิตท่ีสำคัญมาจากการอบรมโดยใช)

สื่ออิเล็กทรอนิกส4ดังที่กลWาวข)างต)น แตWถ)าพิจารณาจำนวนผู)เข)ารับการอบรมความปลอดภัยแตWละด)าน พบวWาบาง

หลักสูตรมีจำนวนคนเข)ารับการอบรมน)อยกวWาจำนวนคนท่ีสมควรได)รับการอบรมอยWางมีนัยสำคัญ กลWาวคือ 

1. การอบรมด0านอาชีวอนามัย ในป] 2560 ศปอส. จัดอบรมหลักสูตร คปอ./จป.บริหาร/จป.หัวหน)างาน รวม 7 คร้ัง 

มีผู)ผWานการอบรมแตWละหลักสูตร คือ 129/34/116 ตามลำดับ (รวม 279 คน คิดเปQน 14.6% จากจำนวนบุคลากร 

1,914 คน ที่ควรเข)ารับการอบรม) และเพิ่มการจัดอบรมหลักสูตรนี้ในป] 2561 (3 ครั้ง) และ 2562 (3 ครั้ง) มีจำนวน

บุคลากรผWานการอบรม (นับแบบสะสม) 429 คน (22.4%) และ 534 คน (27.9%) ตามลำดับ จะเห็นวWาจำนวนผู)ผWาน

การอบรมรวมทุกหลักสูตรมีจำนวนน)อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนที่ควรเข)ารับการอบรม แสดงให)เห็นวWาผู)ที่เกี่ยวข)อง

ไมWให)ความสนใจ โดยเฉพาะอยWางยิ่งการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร มีบุคลากรเข)ารับการอบรมน)อยมาก ทำให)มี

คWาใช)จWายในการจัดอบรมหลักสูตรดังกลWาว/คน ในป] 2562 สูงถึง 5,002 บาท (ป] 2561 มีคWาใช)จWายในการจัดอบรม

หลักสูตร จป. บริหาร/คน = 2,692 บาท) นอกจากนี้ ศปอส. ได)พัฒนาหลักสูตรอบรมความปลอดภัยพื้นฐาน สำหรับ

นิสิตและบุคลากรผWานระบบ Blackboard ของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรผWานการอบรม 9 คน (0.1% จากจำนวน

บุคลากร 7,861 คน ที่ควรเข)ารับการอบรม) มีนิสิตผWานการอบรม 1,137 คน (3.1% จากจำนวนนิสิต 36,793 คน ท่ี

ควรเข)ารับการอบรม) แม)วWาจะมีการใช)สื่ออิเล็กทรอนิกส4เพื่อให)กลุWมเปZาหมายเข)ารับการอบรมอยWางทั่วถึง แตWยังขาด

แรงจูงใจ/ความเอาใจใสWจากผู)เกี่ยวข)อง หรืออาจเปQนเพราะขาดการประชาสัมพันธ4เชิงรุกเพื่อให)กลุWมเปZาหมายเข)ารับ

การอบรม 

2. การอบรมด0านเคมี ในป] 2561 เปQนป]แรกที่มีการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับ

นิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย ซึ่ง ศปอส. ได)รับความไว)วางใจจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร4 ในการเปQนวิทยากร

อบรม เปQนการอบรมนำรWองให)กับนิสิตระดับปริญญาตรีป] 4 (รหัส 58) และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 61) จาก

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร4 มีนิสิตผWานการอบรม 110 คน (4.4% คำนวณจากจำนวนนิสิตที่ควรเข)ารับการอบรม

หลักสูตร/ป]การศึกษา = 2,500 คน) ในป] 2562 มีการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 

สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย 20 ครั้ง1 และ สำหรับผู)ดูแลห)องปฏิบัติการ 2 ครั้ง มีจำนวนบุคลากรผWานการอบรม

รวม 2 หลักสูตร = 214 คน (10.7% คำนวณจากจำนวนบุคลากรที่ควรเข)ารับการอบรมทั้งสองหลักสูตรรวม 2,000 

คน) มีจำนวนนิสิตผWานการอบรม (ไมWรวมนิสิตที่ผWานการอบรมหลักสูตรในระบบ Blackboard) 1,042 คน (41.7% 

คำนวณจากจำนวนนิสิตที่ควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร = 2,500 คน) ซึ่งจำนวนนิสิตที่ผWานการอบรมในป] 2562 มี
 

1 จำนวนผู(เข(ารับการอบรมในป4 2562 = 1,614 คน แบ>งเป@น บุคลากร 200 คน และนิสิต 1,414 คน 
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จำนวนมากกวWาป] 2561 ประมาณ 9.5 เทWา สำหรับหลักสูตรผู)ดูแลห)องปฏิบัติการที่มีการจัดอบรมเพียง 2 ครั้ง มี

บุคลากรผWานการอบรม 47 คน (4.7% คำนวณจากจำนวนบุคลากรท่ีควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร 1,000 คน) ยังมี

บุคลากรท่ีควรรับการอบรมเพ่ิมอีก 953 คน ดังน้ัน ศปอส. ควรเพ่ิมรอบการอบรมให)มากข้ึนหรือเปล่ียนเวลาจัดอบรม

เปQนนอกเวลาราชการเพ่ือให)บุคลากรท่ีไมWสะดวกเข)ารับการอบรมในเวลาปกติได)มีโอกาสเข)ารับการอบรม 

3. การอบรมทางชีวภาพ ในป] 2561 ศปอส. รWวมกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร4 เริ่มดำเนินการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (ชื่อเดิม) จำนวน 3 รุWน มีบุคลากรผWานการอบรม 

162 คน (40.5% คำนวณจากจำนวนบุคลากรท่ีควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร 400 คน) มีนิสิตผWานการอบรม 333 คน 

(83.3% คำนวณจากจำนวนนิสิตที่ควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร/ป]การศึกษา = 400 คน) สำหรับป] 2562 มีการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 รุWน มีบุคลากรผWานการอบรม 158 คน (รวมบุคลากรผWานการอบรม 5 รุWน จำนวน 320 

คิดเปQน 80.0% ของจำนวนบุคลากรที่ควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร 400 คน) มีนิสิตผWานการอบรม 114 คน (28.5% 

คำนวณจากจำนวนนิสิตที่ควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร/ป]การศึกษา = 400 คน) เนื่องด)วยหลักสูตรอบรมด)านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพและรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพเปQนหลักสูตรอบรมตามกฎหมายประกอบด)วยภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ และใช)เวลาอบรม 2 วันคร่ึง ผู)เข)ารับการอบรมอาจจะติดภาระกิจดWวนแบบกระทันหันทำให)ไมWสามารถ

เข)ารับการอบรมครบตามระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร กอปรกับวิทยากรต)องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนดและ

มีรายชื่อตามที่ยื่นเรื่องกับกรมวิทยาศาสตร4การแพทย4 ซึ่งสWวนใหญWจะเปQนบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานประจำ 

เชWน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เปQนต)น จึงทำให)ไมWสามารถจัดอบรมได)บWอย ๆ ดังนั้นจะต)องเปลี่ยนกลวิธี

การอบรมใหมWเปQนการอบรมแบบสะสมช่ัวโมง 

4. การอบรมทางรังสี ในป] 2561 ศปอส. รWวมกับคณะกรรมการความปลอดภัยด)านรังสี จุฬาฯ เริ่มดำเนินการจัด

อบรมหลักสูตรการปZองกันอันตรายจากรังสี สำหรับ คปอ. มีบุคลากรผWานการอบรม 34 คน (บุคลากรผWานการอบรม

หลักสูตรฯ สำหรับ คปอ. รวม 2 ป] จำนวน 38 คน คิดเปQน 24.7% ของจำนวนบุคลากรที่ควรเข)ารับการอบรม

หลักสูตร 154 คน) และเพิ่มจำนวนหลักสูตรอบรมครบ 4 หลักสูตรในป] 2562 โดยจัดหลักสูตรอบรมสำหรับนักวิจัย

และผู)ปฏิบัติงานด)านรังสี 2 ครั้ง ซึ่งการอบรมแตWละครั้งใช)เวลาเต็มวัน มีบุคลากรผWานการอบรม 42 คน (84.0% 

คำนวณจากจำนวนบุคลากรที่ควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร 50 คน) มีนิสิตผWานการอบรม 15 คน (2.6% คำนวณจาก

จำนวนนิสิตที่ควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร 580 คน) จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู)ดูแลห)องปฏิบัติการ 2 ครั้ง มี

บุคลากรผWานการอบรม 29 คน (58.0% คำนวณจากจำนวนบุคลากรท่ีควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร 50 คน) สWวนการ

จัดอบรมหลักสูตรฯ สำหรับบุคคลทั่วไป (แบบบรรยาย) มีผู)ผWานการอบรมเพียง 15 คนเทWานั้น (0.2% คำนวณจาก

จำนวนบุคลากรท่ีควรเข)ารับการอบรมหลักสูตร 7,861 คน) จากจำนวนผู)ผWานการอบรมหลักสูตรฯ สำหรับนักวิจัยและ

ผู)ปฏิบัติงานด)านรังสี พบวWามีนิสิตเข)ารับการอบรมน)อยมาก และหลักสูตรฯ สำหรับบุคคลทั่วไป พบวWามีบุคลากรเข)า

รับการอบรมน)อยเชWนกัน อาจเปQนเพราะกลุWมเปZาหมายไมWมีเวลาเข)ารับการอบรม หรือใช)เทคนิคในการฝcกอบรมไมW

เหมาะสม ซ่ึง ศปอส. จะต)องพัฒนากระบวนการอบรมและประเมินผลใหมW 

 แม)วWา ศปอส. จะมีกำลังคนและงบประมาณสนับสนุนเพียงพอเพ่ือจัดกิจกรรมการฝcกอบรมให)บรรลุเปZาหมาย

ผลผลิตที่ตั้งไว) และได)รับความไว)วางใจจากประชาคมจุฬาฯ ที่มีความตระหนักในการดำเนินงานด)านความปลอดภัย 

แตWผู)ที่เกี่ยวข)องบางสWวนยังคงมีทัศนคติที่ไมWดีด)านความปลอดภัย ทำให)การดำเนินงานที่ผWานมาต)องประสบปhญหาและ

อุปสรรคตWาง ๆ สังเกตจากผลการจัดอบรมบางหลักสูตรไมWประสบผลสำเร็จ ซึ่งปhญหาและอุปสรรคของการฝcกอบรมท่ี

สำคัญ ๆ รวมถึงข)อเสนอแนะ สามารถสรุปได)ดังน้ี 
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ลักษณะของปhญหาและอุปสรรค ข)อเสนอแนะ 

ท่ัวไป - ขาดการสนับสนุนจากผู)บังคับบัญชาของผู)เกี่ยวข)อง 

ผู)บังคับบัญชาไมWให)ความสนใจ ไมWเห็นประโยชน4ของ

การฝcกอบรม 

- ผู)เกี่ยวข)องไมWมีความรู)ความเข)าใจในการฝcกอบรม มี

ทัศนคติท่ีไมWดี ไมWเห็นวWาเปQนการพัฒนาตนเอง 

- ทัศนคติของผู)ที ่เข)าอบรม มักจะคิดวWาตนเองไมW

บกพรWองก็เลยไมWมาอบรม หรือต้ังข)อรังเกียจการต)อง

กลับมาเปQนเหมือนนักเรียนอีกคร้ัง 

- ผู)เกี่ยวข)องไมWให)ความรWวมมือในด)านตWาง ๆ เชWน ไมW

สนใจกับการฝcกอบรม ไมWเข)ารWวมกิจกรรมตWาง ๆ ท่ี

กำหนดไว)ในหลักสูตร 

- ผู)เกี่ยวข)องมีภาระงานประจำมาก หรือติดภาระกิจ

ดWวนแบบกระทันหันทำให)ไมWสามารถเข)ารับการ

อบรมครบตามระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร 

- ผู)เก่ียวข)องขาดแรงจูงใจในการเข)าอบรม 

ขอความรWวมมือกับ HR ให)บุคลากรเข)ารับการอบรม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยด)านตWาง ๆ ที่สอดคล)อง

กับลักษณะงาน และเปQนเง่ือนไขในการผWานการประเมิน 

ศปอส. ขาดการประชาสัมพันธ4เชิงร ุกเพื ่อเข)าถึง

กลุWมเปZาหมาย 

กำหนดเปZาหมายและวางแผนการสื่อสารให)ผู)มีสWวนได)

สWวนเสียได)รู)จักและรู)สึกดีกับงานด)านความปลอดภัยวWา

ไม W ใช W เป Qนการเพ ิ ่มภาระ ป hจจ ุบ ัน ศปอส. ใช )ว ิ ธี

ประชาสัมพันธ4แบบทางการผWานบันทึกข)อความและ

แบบออนไลน 4ผ Wานช Wองทางต Wาง ๆ เช Wน Website, 

Facebook หรือ Line เปQนต)น แตWถ)ากลุWมเปZาหมายไมW

คWอยใช)ชWองทางสื ่อสารตWาง ๆ เหลWานี ้ ก็อาจทำให)ไมW

ทราบขWาวสาร ดังนั ้น ศปอส. ควรใช)กลวิธีใหมWโดย

ประสานงานไปยังสWวนงานที่กลุ WมเปZาหมายสังกัดเพ่ือ

ชี้แจงและทำความเข)าใจแบบตัวตWอตัว ที่สำคัญคือต)อง

แสดงให)เห็นถึงความจริงใจในการสร)างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยให)เกิดข้ึนในประชาคมจุฬาฯ 

เ ท ค น ิ ค ใ น

การฝcกอบรม 

หลักสูตรอบรมด)านอาชีวอนามัย (คปอ./จป.บริหาร/

จป.หัวหน)างาน) ที ่จ ัดโดย ศปอส. ในชWวงเด ือน

กรกฎาคม จำนวน 1 ครั ้ง/ป] มีบุคลากรเข)ารับการ

อบรมน)อยมาก 

จัดอบรมแบบสัญจรให)กับสWวนงานเปZาหมายและสWวน

งานใกล)เคียง โดยขอความรWวมมือกับสWวนงานสำรวจวัน

และเวลาที ่สะดวกสำหรับการจัดอบรม หรือตั ้งเปQน

เกณฑ4ในการให)ทุนสนับสนุนโครงการสWงเสริมความ

ปลอดภัย โดยสWวนงานต)องบรรจุแผนการอบรมหลักสูตร

น้ีในโครงการฯ ด)วย 
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ลักษณะของปhญหาและอุปสรรค ข)อเสนอแนะ 

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยพื้นฐาน สำหรับนิสิต

แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ผ W า น ร ะ บ บ  Blackboard ข อ ง

มหาวิทยาลัย มีบุคลากรและนิสิตผWานการอบรมน)อย

มาก แม)ว Wาจะมีการใช)ส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส4เพื ่อให)

กลุWมเปZาหมายเข)ารับการอบรมอยWางทั่วถึง แตWยังขาด

แรงจูงใจ/ความเอาใจใสWจากผู)เกี่ยวข)อง หรืออาจเปQน

เพราะขาดการประชาส ัมพ ันธ 4 เช ิ งร ุ ก เพ ื ่ อ ให)

กลุWมเปZาหมายเข)ารับการอบรม 

ข)อเสนอแนะการประชาสัมพันธ4เชิงรุกตามที่กลWาวไว)

ข)างต)น 

หลักสูตรที่ ศปอส. มีขีดจำกัดการอบรมในแตWละรอบ 

และมีผู )เกี ่ยวข)องที่ต)องรับการฝcกอบรมจำนวนมาก 

เชWน หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับ

สารเคมี สำหรับนิสิตที่ทำวิจัยและนักวิจัย (มีบุคลากร

ที่ต)องเข)ารับการอบรม 1,000 คน มีนิสิตที่ควรเข)ารับ

การอบรม 2,500 คน/ป]การศึกษา) ซึ่งในปC 2562 มี

จำนวนผู0เข0ารับการอบรมรวม 1,614 คน แบNงเปWน 

บุคลากร 200 คน และนิสิต 1,414 คน ดังนั ้น มี

จำนวนบุคลากรที่ยังไมWได)รับการอบรมอีก 800 คน 

และจำนวนนิสิตที่ต)องเข)ารับการอบรมเพิ่มอีก 1,086 

คน 

พัฒนากระบวนการอบรมและประเมินผลใหมW โดยจัดทำ

การบรรยายในรูปแบบวีดิทัศน4 ซึ ่ง ศปอส. มีข)อมูล

สำหรับนำเสนอเรียบร)อยแล)วแตWเพิ่มการอัดเสียง และ

เป�ดชWองทางให)ทุกคนเข)ารับการอบรม (มี Statistic 

tracking) สำหรับการประเมินผลอาจจะรWวมมือกับศูนย4

ทดสอบทางวิชาการแหWงจุฬาฯ เพื่อจัดสอบและออกใบ

ประกาศสำหรับผู )ผWานการทดสอบ ทั้งนี ้ ศปอส. ต)อง

พิจารณาปhจจัยตWาง ๆ รWวมด)วย เชWน จำนวนผู)เข)าสอบใน

แตWละรอบ ความถี่ในการจัดสอบ เกณฑ4การพิจารณา

การผWานอบรม เปQนต)น 

หล ักส ูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานกับ

สารเคมี สำหรับผู)ดูแลห)องปฏิบัติการ (มีบุคลากรท่ี

ต)องเข)ารับการอบรม 1,000 คน) 

เพิ่มรอบการจัดอบรมให)มากขึ้นหรือเปลี่ยนเวลาอบรม

เปQนนอกเวลาราชการเพื่อให)บุคลากรมีโอกาสเข)ารับการ

อบรม 

หลักสูตรการปZองกันอันตรายจากรังสี สำหรับบุคคล

ทั่วไป ซึ่งมีกลุWมเปZาหมายจำนวนมาก การจัดอบรมใน

รูปแบบการบรรยายแบบเดิมนั้นเปQนวิธีที่ไมWเหมาะสม

กับสภาวการณ4ปhจจุบัน เนื่องจากไมWสามารถรองรับ

กลุWมเปZาหมายท้ังหมด 

พ ัฒนาร ู ปแบบการอบรมและว ั ดผล โดยใช ) ส่ื อ

อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส4 ผ W า น ร ะ บ บ  Blackboard ข อ ง

มหาวิทยาลัยนWาจะเปQนอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิผล 

ควบคูWกับการประชาสัมพันธ4หลักสูตร 

หลักสูตรอบรมที ่ม ีผ ู ) เก ี ่ยวข)องเปQนนิส ิต และใช)

ระยะเวลาอบรมนาน เช Wน หลักสูตรการปZองกัน

อันตรายจากรังสี สำหรับนักวิจัยและผู)ปฏิบัติงานด)าน

รังสี ไมWคWอยได)รับความสนใจจากนิสิตเทWาท่ีควร 

ขอความรWวมมือกับสWวนงานที่เกี่ยวข)องเปQนเจ)าภาพรWวม

จัดอบรมกับ ศปอส. 

วิทยากร หลักสูตรอบรมบางหลักสูตรต)องอบรมโดยวิทยากรที่มี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสWวนใหญWจะเปQน

บุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานประจำ เชWน การ

ในกรณีที่วิทยากรมีเวลาวWางไมWตรงกัน ไมWจำเปQนต)องจัด

วันอบรมติดกัน เนื่องจากการอบรมในแตWละหัวข)อจะมี

ระยะเวลาตามที ่กำหนดในหลักสูตร ให)ผู )เข)ารับการ
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ลักษณะของปhญหาและอุปสรรค ข)อเสนอแนะ 

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ เปQนต)น จึงทำให)ไมW

สามารถจัดอบรมได)บWอย ๆ 

อบรมสามารถสะสมจำนวนชั่วโมงได)จากการเข)ารับการ

อบรมในหัวข)อตWาง ๆ ท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

ภาคผนวก ง 

สรุปข-อมูลการดำเนินโครงการบริหารความเส่ียงด-านความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารบูรณาการ 

 

นับตั ้งแตZป( พ.ศ. 2559 -2562 ศูนย:ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ ่งแวดลDอม จุฬาลงกรณ:

มหาวิทยาลัย (ศปอส.) และศูนย:ความเป'นเลิศดDานการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ไดDรZวมดำเนิน

โครงการบริหารความเสี่ยงดDานความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารบูรณาการ โดยการสำรวจอาคารและ

วางแผนจัดการความเสี่ยงของอาคารและหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร: รวมทั้งสิ้น 13 อาคาร จาก 7 สZวน

งาน ซึ่งมีอาคารปฏิบัติการที่เขDารZวมโครงการฯ ไดDแกZ ป( พ.ศ. 2559 มีอาคารมหามกุฏ (รหัสอาคาร SCI25) ป( 

พ.ศ. 2560 มีอาคารวิทยาลัยป�โตรเลียมและป�โตรเคมี (รหัสอาคาร INS 11) อาคารธรณีว ิทยาและ

พฤกษศาสตร: (รหัสอาคาร SCI07) อาคารวิศวกรรมศาสตร: 4 (รหัสอาคาร ENG28) และอาคารพรีคลินิก (รหัส

อาคาร DEN14) ป( 2561 มีอาคารนิวเคลียร:เทคโนโลยี วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมโลหการ (รหัสอาคาร 

ENG26) อาคารจุฬาพัฒน: 14 (รหัสอาคาร CH14) อาคารสมเด็จยZา 93 (รหัสอาคาร DEN15) และอาคารคลุDม

วัชโรบล (รหัสอาคาร SCI 10) และป( 2562 มีอาคารอนุสาสน:ยันตรกรรม (รหัสอาคาร ENG29) อาคาร

ปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร:ทางภาพและวัสดุศาสตร: (รหัสอาคาร SCI24) อาคารทันตแพทยศาสตร:เฉลิม

นวมราช 80 (รหัสอาคาร DEN16) และอาคาร อปร (รหัสอาคาร MED12) ซึ่งอาคารที่ไดDรับสำรวจแลDวคิดเป'น

รDอยละ 21 ของอาคารท่ีมีความเส่ียงสูง (62 อาคาร) 

การดำเนินโครงการนี้ เป'นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหDองปฏิบัติการ อุปกรณ:และเครื่องมือ 

ตาม มอก. 2677 เลZม 2-2558 ตามกฎหมายควบคุมอาคาร จัดทำผังอาคารแสดงลักษณะการแบZงพื้นที่ใชDสอย

อาคาร จัดทำผังอาคารแสดงระบบป}องกันอัคคีภัย จัดทำผังแสดงชุดอุปกรณ:สำหรับหDองปฏิบัติการ จัดทำผัง

อาคารแสดงการปรับปรุงและกZอสรDางงานระบบไฟฟ}าและระบบฉุกเฉิน จัดทำผังอาคารแสดงสภาพป�จจุบัน

ของงานระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดลDอม จัดทำผังพื้นอาคาร แสดงตำแหนZง ปริมาณ และประเภทความเป'น

อันตรายของสารเคมี จัดทำแผนงานดDานการปรับปรุง บำรุงรักษาและงบประมาณสำหรับอาคารปลอดภัย

สอดคลDองกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย และจัดทำ (รZาง) แผนปฏิบัติการป}องกันและรองรับเหตุ

ฉุกเฉินของอาคาร 

ผลการศึกษาของโครงการที่ผZานมา โดยสรุปพบวZา สZวนใหญZอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร: ซ่ึง

ประกอบดDวย หDองปฏิบัติการวิจัย หDองปฏิบัติการการเรียนการสอน และหDองเครื่องมือวิเคราะห: ที่มีการ

ดำเนินงานเกี่ยวขDองกับสารเคมี ชีวภาพ และรังสี มีการดำเนินงานอยZางไมZปลอดภัย เชZน ไมZมีการจัดการขDอมูล

สารเคมี การจัดเก็บสารเคมีไมZเป'นไปตามความเขDากันไมZไดDของสารเคมี  ไมZมีการจัดการทZอแก£สที่เหลือใชDจาก

การใชDงาน การจัดการขยะติดเช้ือไมZเหมาะสม การใชDงาน Autoclave น้ันไมZมีการทำ Spore test และ ตูD BSC 

ไมZมีการ certify เป'นตDน นอกจากนี้ ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคารมีความไมZปลอดภัย 

โดยเฉพาะอยZางยิ่ง ระบบป}องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร เชZน ไมZมีเครื่องหมายและป}ายบอกทางออก

ฉุกเฉิน ไมZมีระบบไฟแสงสวZางฉุกเฉิน รวมท้ังทางหนีไฟมีความแคบและมีส่ิงกีดขวาง  
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 สำหรับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงระบบท่ีเก่ียวขDองกับความปลอดภัยของอาคารจาก 

ศปอส. ต้ังแตZป( 2560-2562 ท้ังหมด 9 อาคาร รวมเป'นเงินท้ังส้ิน 37,069,653 บาท 

 

วิเคราะหJผลการดำเนินโครงการบริหารความเส่ียงด-านความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารบูรณาการ มีดังน้ี 

1. สZวนงานและผูDใชDอาคารเริ่มเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการขDอมูลตZาง ๆ ที่เกี่ยวขDองกับความ

ปลอดภัยอยZางเป'นระบบ กลZาวคือ สนับสนุนใหDมีการกำหนดผู Dร ับผิดชอบในการติดตามขDอมูล

หDองปฏิบัติการ CU Lab ประเมินสภาพความปลอดภัยหDองปฏิบัติการดDวย ESPReL Checklist อยZาง

ชัดเจน และผนวกไวDในแผนงานดDานความปลอดภัยฯ ของสZวนงานดDวย 

2. สZวนงานและผูDใชDอาคารไดDทราบถึงระดับความเสี่ยง/อันตรายของระบบตZาง ๆ ของอาคาร อยZางเป'น

รูปธรรม โดยที่ในแตZละระบบของอาคารจะไดDรับการสำรวจและประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะแสดงระดับ

ความเส่ียงสูง (สีแดง-ไมZมี/ชำรุดและไมZมีการดำเนินการ/ตDองปรับปรุง) ความเส่ียงปานกลาง (สีสDม-มีแตZ

ไมZเพียงพอ/ชำรุดอยูZระหวZางดำเนินการ) และความเสี่ยงต่ำ (สีเขียว-มีและเพียงพอหรือถูกตDองตามท่ี

กฎหมายกำหนด)  พรDอมท้ังแสดงงบประมาณท่ีจำเป'นตDองใชDในการปรับปรุงระบบตZาง ๆ ของอาคาร 

3. ศปอส. ไดDสนับสนุนและชZวยลดความเสี่ยงเชิงระบบที่เกี่ยวขDองกับความปลอดภัยฯ ของอาคารอยZางมี

สZวนรZวม โดย ศปอส. จะเสนอแนวทางในการปรับปรุง พรDอมทั้งงบประมาณสนับสนุนการแกDไขท้ัง

ระบบ แตZอยZางไรก็ตาม ผู DบริหารสZวนงาน และผู DใชDอาคารจำเป'นตDองมีสZวนรZวมในการจัดลำดับ

ความสำคัญป�ญหาท่ีจำเป'นเรZงดZวนในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของอาคาร 

4. ศปอส. ไดDชZวยลดความเสี่ยงและอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการทำงานในสภาพแวดลDอมที่ไมZ

ปลอดภัยในเชิงพื้นที่ โดย ศปอส. มีการตรวจวัดสภาพแวดลDอมในการทำงาน ตรวจสอบปลั๊กไฟใหDกับ

หDองปฏิบัติการท่ีมีสภาพความไมZปลอดภัย 

 

ปkญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการบริหารความเส่ียงด-านความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารบูรณาการ  

โครงการบริหารความเสี่ยงดDานความปลอดภัยและตรวจสอบอาคารแบบบูรณาการ เริ่มดำเนินโครงการฯ 

ต้ังแตZป( พ.ศ. 2559 – 2562 พบวZามีป�ญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยสรุปดังน้ี 

1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการในแตZละป( จำเป'นตDองใชDเวลาในการดำเนินการไมZนDอยกวZา 1 ป( 6 

เดือน ทำใหDตDองขยายเวลาการดำเนินโครงการฯ ทุกป( ท้ังน้ี เน่ืองดDวยสZวนงานและบุคลากรท่ีเก่ียวขDอง

มีภารกิจหลายดDานท่ีไมZสามารถดำเนินงานใหDแลDวเสร็จตามแผนงานการดำเนินโครงการฯ ท่ีกำหนดไวD 

2. การดำเนินงานกิจกรรมการสำรวจขDอมูลหDองปฏิบัติการ CU Lab การสำรวจสภาพความปลอดภัยของ

ห D อ ง ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ด D ว ย  ESPReL Checklist แ ล ะก า รน ำข D อ ม ู ล ส า ร เ คม ี เ ข D า โ ป ร แก รม

ChemTrack&WasteTrack พรDอมทั ้งปรับปรุงขDอมูลสารเคมีใหDเป'นป�จจุบัน จะเห็นไดDวZา การ

ดำเนินงานในสZวนนี้ลZาชDากวZาที่กำหนดไวD ทั้งนี้อาจเนื่องจากขDอจำกัดของภาระงานท่ีมีของบุคลากรท่ี

ดูแลรับผิดชอบหDองปฏิบัติการและคลังสารเคมี 
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ข-อเสนอแนะ 

1. งานกายภาพของสZวนงาน และผูDใชDอาคาร ควรกำหนดใหDมีการติดตาม ตรวจสอบ และบำรุงรักษา

ระบบท่ีเก่ียวขDองความปลอดภัยท่ีไดDรับการปรับปรุง อยZางสม่ำเสมอ 

2. สZวนงาน ควรมีการจัดสรรงบประมาณตามที่โครงการฯ ไดDประเมินสภาพ/ระบบที่มีความเสี่ยงสูง 

จำเป'นตDองไดDรับการปรับปรุงในระบบอื่น ๆ ของอาคารดDวย เพื่อความปลอดภัยของอาคารอยZาง

ตZอเน่ือง 

3. ศปอส. ควรมีการติดตามการปรับปรุงระบบตZาง ๆ ของอาคารเป'นระยะ ๆ อยZางตZอเนื่อง รวมท้ัง

ระบบการบริหารจัดการขDอมูลปริมาณสารเคมีและของเสียสารเคมีของอาคาร เชZน สนับสนุนใหDมี

กิจกรรมสำรวจความปลอดภัย (Walk through survey) โดยเชิญชวนผูDบริหารเขDามามีสZวนรZวมในการ

รับทราบป�ญหาหนDางาน 
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รายงานประจำป* 2562 

ศูนย1ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล@อม จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 
 

 

 

จัดทำโดย 

ศูนย:ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลDอม จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 

อาคารแถบ นีละนิธิ ช้ัน 1 หDอง 114 ถนนพญาไท แขวงวังใหมZ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท: 0-2218-5213, 0-2218-5222, 0-2218-5227 โทรสาร 0-2252-2355 

Website: www.shecu.chula.ac.th 

E-mail: shecu@chula.ac.th 

Facebook: www.facebook.com/SHECU2560 

LineID: shecu.chula 

 

 

“เปLนมิตร หNวงใย มุNงสูNความปลอดภัยอยNางยั่งยืน” 

 


