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“การสร้างสรรคว์ฒันธรรมความปลอดภยั: จากแนวคิดสูก่ารปฏบิัติ” 
 

โดย น.ส.จุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ 
                                                                                                         และ ดร.จุฑาสิริ โรหิตรัตนะ  

 
สถิตคิวามปลอดภยัที่ส าคญั 
 International Commission on Occupational Health (ICOH) ได้รายงาน ประชากรวัยท างานประมาณ 
2.9 ล้านคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน และยังมีอีกอย่างน้อย 402 ล้านคนที่ยังทุกข์ทรมานจากการ
บาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องมาจากการการท างาน   
 องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) แสดงผลการวิเคราะห์โรคจากการ
ท างานเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการท างาน ร้อยละ 81 และการบาดเจ็บจากการท างานเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
จากการท างาน ร้อยละ 19 โดยมีปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ได้แก่ การท างานที่ใช้เวลานานตั้งแต่ 55 ชั่วโมง/
สัปดาห์ขึ้นไป (มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิต 745,000 กรณี) รองลงมา คือ การรับสัมผัสฝุ่นละออง ก๊าซ และไอระเหย 
(มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิต 450,000 กรณี) 
 การประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการท างาน ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจในหลายมิติ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าชดเชยแรงงาน กระบวนการผลิตเสียหาย ประสิทธิภาพในการท างานลดลง รวมถึงขวัญและก าลังใจ
ในการท างานน้อยลง ซึ่งประมาณการสูญเสีย ร้อยละ 5.4 ของ GDP ทั่วโลก 
 ประเด็นที่น่าสนใจที่ได้มาจากการสอบถามคนวัยท างานจาก 142 ประเทศ พบว่าคนเหล่านี้ไม่กล้ารายงาน
อุบัติการณ์ เพราะกลัวการถูกลงโทษ ท าให้ไม่สามารถป้องกันอันตรายและเกิดเหตุรุนแรงในที่สุด ในขณะที่สถานที่
ท างานที่มีการสนับสนุนการรายงานอุบัติการณ์ จะมีเหตุไม่พึงประสงค์ลดลง ร้อยละ 64 และการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลน้อยลง ร้อยละ 58 ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานอุบัติการณ ์เพ่ือป้องกันเหตุไม่
พึงประสงค์ และลดผลกระทบทางสุขภาพในระยะยาว 
 
แนวทางปอ้งกนัอบุัตเิหตุและโรคจากการท างานจากนโยบายสู่การปฏบิัต ิ
 การจัดล าดับความส าคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน พร้อมวางแผนงบประมาณที่เพียงพอ
จะส่งเสริมให้มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เพราะมีแรงงานที่มีสุขภาวะในการท างานที่ดี จะท าให้ประสิทธิภาพในการผลิต
ดีขึ้นด้วย จึงควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขอนามัยเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นไปตาม
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 ความว่า 

“วัฒนธรรมความปลอดภัยถือเป็นสิทธิในการท างานในที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูก
สุขอนามัย ซึ่งภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง (ไตรภาคี) หรือ นายจ้าง และลูกจ้าง (ทวิภาคี) ร่วมกันส่งเสริมให้มีความ
ปลอดภัยในการท างาน โดยยึดหลักการป้องกันเป็นส าคัญ” 

ประเทศไทยได้ประกาศวาระปฏิรูป Safety Thailand ในโมเดล “Thailand 4.0” ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เพ่ือ
แสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินงานเชิงนโยบายในระดับชาติตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 
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โดยมีกลไกเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) ครอบคลุมทุกภาคส่วน และทุกระดับ จนถึงระดับสถานที่ท างาน เพ่ือ
ปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือและเป้าหมายร่วมกัน และ
เอ้ืออ านวยให้กระบวนการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ในระดับสถานที่ท างาน ควรปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ ผนวกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
ในกระบวนการท างาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมเชิงบวกด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ได้แก่ สร้าง
ค่านิยมความปลอดภัยในการท างาน มีการสื่อสารความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง มีผู้บริหารที่มุ่งมั่นสร้าง
วัฒนธรรมเชิงบวกด้านความปลอดภัย มีการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
ความปลอดภัยด้วยกัน 
 
บทบาทและความรบัผดิชอบด้านความปลอดภยัฯ ของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 
ผูบ้รหิาร 

- จัดให้มีสถานที่ท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการท างานที่ปลอดภัยปราศจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
- จัดให้มีการควบคุมอันตรายจากสารเคมี กายภาพ และชีวภาพ ให้อยู่ในระดับปลอดภัยต่อสุขภาพ และจัดหา

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 
- จัดให้มี PPE เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน 
- จดัให้มีการเตรียมพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
- จัดให้มีการอบรมและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 

ผูป้ฏบิตัิงาน 
- สามารถปฏิเสธงานที่มีอันตราย และมีการป้องกันไม่เหมาะสมได้ โดยไม่มีผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นี้ 
- สามารถได้รับการอบรมและรับทราบข้อมูลด้านความปลอดภัย 
- สามารถขอรับทราบความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้ 
- มีหน้าที่ให้ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ การใช้ 

PPE อย่างถูกต้องและเหมาะสม การรายงานความเป็นอันตรายต่อผู้บังคับบัญชา 
 
การสรา้งวฒันธรรมเชงิบวกดา้นความปลอดภยัและสขุอนามัย 
 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ จะมีประสิทธิภาพเมื่อมีวัฒนธรรมเชิงบวกด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ท างาน มีการมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัย 
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รปูที ่1 ผลของการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อจ านวนอุบัติเหตุ  

ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2554 
 

 จากกรณีศึกษาในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง พบว่า การด าเนินการด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ มีผลท า
ให้มีจ านวนการประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการท างานในระหว่างปี 2529 – 2554 ลดลง การปรับปรุงเทคโนโลยี
และระบบความปลอดภัยเป็นมาตรการที่มีความส าคัญต่อความปลอดภัยในสถานที่ท างานในระดับหนึ่ง แต่การสร้าง
วัฒนธรรมเชงิบวกด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัท าใหส้ถานที่ท างานมีจ านวนอุบตัเิหตลุดลงอยา่งมนียัส าคญั ดังนั้น 
การส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจึงมีความส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน 
 ในส่วนของ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งหนึ่งของประเทศที่ให้ความส าคัญด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และด าเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ 
และท่ีเกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ ศูนย์ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสิง่แวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ศปอส.) 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการความปลอดภัยฯ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกลไกในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ที่อาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คปอ.จุฬาฯ) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าส่วนงาน (คปอ.ส่วนงาน) 38 ส่วนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 
2565) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน หรือที่เราเรียกกันว่า เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานประจ าส่วนงาน (จป.ประจ าส่วนงาน) และบุคลากรที่ดูแลความปลอดภัยตามลักษณะงาน 
(เคมี/ชีวภาพ/รังสี) 
 การด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของ ศปอส. ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของมหาวิทยาลัย โดยมี วิสัยทัศน์ที่ส าคัญที่จะท าให้
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยัเปน็องคก์รทีป่ลอดอุบตัิเหต ุ(Zero Accident) นั้น ศปอส. ได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อการ
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บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งเคมี ชีวภาพ รังสี และอาชีวอนามัย  ให้ส่วน
งานปฏิบัติตามได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการก ากับและติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของ
ส่วนงาน ส่วนของเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เป็นเครื่องมือรองรับทั้ง
ในเชิงการป้องกันและการแก้ไขปรับปรุงให้มีความปลอดภัยแกส่่วนงานและประชาคมจุฬาฯ อีกท้ังสามารถใช้งานได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพ  
 
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน  

ศปอส. ได้พัฒนาเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นฐานข้อมูล และระบบการจัดการข้อมูลและบริหารความปลอดภัยฯ 
ที่ช่วยสนับสนุนการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

“ระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (CU Lab) และคลังกลางเก็บสารเคมี (CU Chem-
store)” เป็นระบบที่ให้ส ารวจข้อมูลและอุปกรณ์ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และคลังกลางเก็บสารเคมี เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระดับ
ห้องปฏิบัติการ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย  

“ระบบประเมินสภาพความปลอดภยัของหอ้งปฏบิัตกิารดา้นชวีภาพและรังส ี(BSL และ RS Checklist)” เป็น 
ระบบที่มีการพัฒนาแบบประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ และห้องปฏิบัติการรังสี ให้
สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด และแสดงผลการประเมินสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการนั้น ๆ บนระบบ
ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถน าผลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนควบคุมความเสี่ยงและจัดท าแผน
ยกระดับห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มข้ึน  

“ระบบการบริหารจัดการสารเคมีและของเสียสารเคมี หรือ โปรแกรมการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสีย
สารเคมี (ChemTrack&WasteTrack2016)” เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสารเคมีและของเสียสารเคมีของ
คลังสารเคมีห้องปฏิบัติการและคลังกลางเก็บสารเคมี ให้เป็นระบบ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ใช้งานจะ
ได้ทราบถึงข้อมูล ชนิด ปริมาณสารเคมีน าเข้า ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลความปลอดภัย
ของสารเคมี ในส่วนของของเสียสารเคมีจะได้ทราบถึงข้อมูลประเภท ปริมาณ และค่าใช้จ่ายในการส่งก าจัด เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการใช้สารเคมี ก าจัดของเสียสารเคมี จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่เหมาะสม 
และก าหนดข้อปฏิบัติหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดเก็บสารเคมีและของเสีย
สารเคมี 

“ระบบการให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน” เป็นระบบการให้บริการตรวจวัดและยืม
เครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สถานที่ท างานที่มีความเสี่ยง
ได้มีข้อมูลและทราบสถานะความไม่ปลอดภัยที่มีอยู่ ตลอดจนเกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ส่วนเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย ได้แก่ 
“ระบบรายงานอุบัติการณ์” เป็นระบบรายงานที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ประชาคมจุฬาฯ ได้มีช่องทางในการรายงานหรือแจ้ง
สภาพแวดล้อมที่ ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติ เหตุ  (Near Miss) และอุบัติ เหตุ  
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(Accident) ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของ SHECU และสามารถใช้ระบบนี้ใน
การติดตามการด าเนินการแก้ไข รวมถึงใช้เป็นบทเรียนในการวางแผนหรือก าหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน แก้ไข และ
รองรับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดอุบัติการณ์ที่มีการรายงานเข้าสู่ระบบที่ได้รับในปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2564 – 25 มีนาคม 2565) รวมทั้งสิ้น 23 เหตุการณ์ ดังนี้  
 1. สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภยั จ านวน 6 เหตุการณ์ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข/ค าแนะน าแล้ว 1 
เหตุการณ์ (ร้อยละ 16.7) และอยู่ในระหว่างด าเนินงาน 5 เหตุการณ์ (ร้อยละ 83.3) โดย เป็นกลุ่มเหตุการณ์เกี่ยวกับ 
พ้ืน/ทางเดินไม่ปลอดภัย อุปกรณ์ช ารุดหรือก่อให้เกิดอันตราย สัตว์ก่อให้เกิดอันตราย และระบบตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่
พร้อมใช้งาน 
 2. เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ จ านวน 3 เหตุการณ์ มีแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/ค าแนะน าแล้ว 2 
เหตุการณ์ (ร้อยละ 66.7) และอยู่ในระหว่างด าเนินงาน 1 เหตุการณ์ (ร้อยละ 33.3) โดยเป็นกลุ่มเหตุการณ์เกี่ยวกับ 
อัคคีภัย และหกรั่วไหล (แก๊ส) 
 3. อุบัติเหตุ จ านวน 14 เหตุการณ์ (ระดับความรุนแรงปานกลาง จ านวน 3 เหตุการณ์ และระดับความรุนแรง
น้อย 11 เหตุการณ์) ได้รับการสืบสวนเหตุแล้ว 7 เหตุการณ์ (ร้อยละ 50.0) และอยู่ระหว่างการสืบสวนเหตุ 7 เหตุการณ์ 
(ร้อยละ 50.0) โดยเป็นกลุ่มเหตุการณ์เก่ียวกับ สัตว์ทดลองท าร้าย มากที่สุด รองลงมา คือ สัมผัสสิ่งอันตราย (วัสดุมีคม) 
หกรั่วไหล (สารเคมี) และ อัคคีภัย ตามล าดับ   
 จากการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 ปี ศปอส. ได้สร้างองค์ความรู้/
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ครอบคลุมตามลักษณะงาน (เคมี/ชีวภาพ/รังสี/ความปลอดภัยพื้นฐาน) และ
จัดอบรมให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ส่วนของการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยฯ และสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ศปอส. ได้จัดท าในลักษณะของโครงการที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานทั้งใน
ระดับห้องปฏิบัติการ สถานที่ท างาน อาคาร รวมถึงระดับส่วนงานและระดับบุคลากร ผ่านการประกวดและตรวจ
ประเมินความปลอดภัย  
 นอกจากนี้ ศปอส. มีช่องทางการสื่อสารให้ความรู้และส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยผ่านสื่อ
สาธารณะต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ (www.shecu.chula.ac.th) เฟซบุ๊ก ไลน์ออฟฟิเชียล ทวิตเตอร์ และที่ส าคัญ ศปอส. ได้
พัฒนา SHECU Application ในการรองรับการรายงานอุบัติการณ์ ให้ประชาคมจุฬาฯ ทั้งนิสิตและบุคลากรสามารถ
เข้ารายงานได้ทุกที่ ทุกเวลา (Everyone, Every time, Anywhere) และมีการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลบุคคลของ
ผู้รายงาน เพ่ือสนับสนุนให้มีการรายงานสภาพไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุมากขึ้นสอดคล้องตามแนวคิดของ ILO ที่มุ่งสู่
การปฏิบัติ โดยที่ความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเรา ประกอบกับจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเชิงรุก โดยให้นิสิตและ
บุคลากรได้เป็นผู้ริเริ่ม และมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและไม่เพิกเฉยต่ออันตรายที่อยู่ใกล้ตัว หรือใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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