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งานวิจัยสถาบันฉบับนี้ ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม ประจําปงบประมาณ 2560
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ และเพื่อ
นํ าเสนอแนวทางการบริห ารความเสี่ ย งด านความปลอดภั ย ของการทํ างานในห องปฏิ บัติ การของบุ คลากร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมเปาหมายที่ศึกษา ไดแก บุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงครามที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับหองปฏิบั ติการ จํานวน 80 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา สภาพการ

บริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และมีอยู ดานเดียวที่อยูในระดับ มาก ไดแก ดานการ

ปฏิบัติตนใหปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.76) นอกนั้น อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานที่
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และสิ่งแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.18) ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.15) และดานการปฏิบั ติงานปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเท ากับ (3.11) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ควรดําเนินการ ดังนี้ 1) มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกําหนดนโยบาย โครงสรางการบริหาร
จัดการ แผนงานดานความปลอดภัย 2) การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร 3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดาน
ความปลอดภัย 4) มีการตรวจสุขภาพใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี 5) การสรางอาคารเก็บขยะ
อันตราย แยกจากอาคารอื่น

คําสําคัญ : สภาพการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน แนวทางการบริหารความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน
ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จได
ดวยความกรุณา จึงขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม
จิตตการุญ ที่ ไดให คําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพื่อใชในการทําวิจัยจนสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ไดสนับสนุนทุนการวิจัย
ครั้งนี้ ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนสงเสริมการศึกษา
และสามีที่ใหกําลังใจ อีกทั้งขอขอบคุณพี่ๆ นองๆ สํานักงานคณบดีฯ ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดี
เสมอมาและขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามาอางอิงใน
การทําวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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1. ความเปนมา และความสําคัญของปญหาที่ทําวิจัย
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่งมีใหพบเห็นไดทั่วไป เปนสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง และมีผลเสียตอ
สุขภาพอนามั ย ได ทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว เช น การรั่วไหลของสารเคมีลงสูแหลงน้ํ า นอกจากจะมี ผ ล
เฉียบพลันทําใหสัตวน้ําตายแลว ยังทําใหคนที่ใชน้ํานั้นในการอุปโภคบริโภคไดรับสารนั้นดวย การสะสมของ
สารในรางกายนานวันเขาก็ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บเพราะพิษของสารนั้น ผลกระทบตอสุขภาพอันเนื่องมาจาก
มลพิษในสิ่งแวดลอมนับวันจะรุนแรงมากขึ้น หมูคนทั่วโลก จึงเริ่มตระหนักวาตองปกปองรักษาสิ่งแวดลอม
ดังจะเห็นไดจากเกิดองคกรเครือขายของกลุมและกระบวนการรักษสิ่งแวดลอมขึ้นมากมายทั่วโลก และมีการ
เรียกรองใหนําเอาประเด็นของสุขภาพกับสิ่งแวดลอมมาพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินการของ
ทุกกิจกรรมทั้งในระดับสากลและระดับทองถิ่นดวยเสมอ การทํากิจกรรมใดๆ ในปจจุบัน จึงตองคํานึงถึงเรื่อง
สุขภาพและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาวิจัยในหองปฏิบัติการ เพื่อผลิตความรู และใชในการศึกษาเรียนรู
และค น คว าวิจั ย หาความรูและสิ่ งใหม ๆ ทางวิทยาศาสตรก็เชน เดีย วกัน จําเปน ตองคํานึงถึงผลกระทบต อ
สุขภาพของผูเกี่ยวของและสิ่งแวดลอมดวย เพราะการศึกษาวิจัยมักตองใชสารเคมีที่มีคุณ และโทษมากกมาย
หลายชนิ ด ผู ทํ างานและผู เกี่ ย วข องจึ งไดรั บ ผลกระทบทั้ งจากการเป น ผู ที่ ใช ส ารเคมี เองโดยตรงและหรื อ
ผลกระทบทางออมจากมลภาวะที่มีในหองปฏิบัติการ
การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาในองคกรของรัฐและ
เอกชนในประเทศไทย สวนใหญยังเปนไปตามความรูความตระหนักและสํานึกของผูเกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ
นั้น ๆ การจัดการเชิงระบบของสถาบัน หรือองคกรเพื่อใหห องปฏิบั ติการเปน สถานที่ ที่ป ลอดภั ยสําหรับ การ
ทํางานของผูเกี่ยวของยังไมปรากฏชัดเจน เพราะในโครงสรางของสถาบันหรือองคกรไมมีหนวยงานรับผิดชอบ
กํากับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งสวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากไมมีกฎหมายบังคับชัดเจน แมวา
จะมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมกํากับดูแลการใชสารเคมี รวมทั้งการคุมครองแรงงานและการควบคุมอาคาร
ที่มีสาระมุงเนนความปลอดภัยในการทํางานและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม แตการบังคับใชกฎหมายที่กลาว
มาทั้งหมดมิไดครอบคลุมถึงหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. (2555)
ดังนั้น หัวใจของการพัฒ นาความปลอดภั ยของหองปฏิบัติการ เป นกระบวนการพั ฒ นาดวยปญญา
เพราะมีหัวใจสําคัญอยูที่ ตองอาศัย “กระบวนการเรียนรู” และ “เครื่องมือ” จึงครอบคลุมทั้ง การพัฒนาคน
(people approach) และ การพัฒนาระบบ (system approach) ที่ใชไดจริง ระบบเชนนี้จะดําเนินไปไดเมื่อ
มีผูเกี่ยวของตระหนักรูวาตนอยูในความเสี่ยงจริง และตองฉลาดที่จะหาวิธีลดความเสี่ยงได ผูเกี่ยวของตองลง
มือสํารวจขอมูลในหองปฏิบัติการในความรับผิดชอบ และมีสวนสําคัญในการจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอน
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ตางๆดวยตนเอง ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาปลอดภัยของหองปฏิบัติที่ครบวงจร เปนกระบวนการที่ทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหความสนใจอยางจริงจัง ทั้งการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบ หากมีเพียงสวนใดสวนหนึ่ง การ
พัฒ นาความปลอดภัยในของหองปฏิบัติการจะไมเกิดการตอเนื่อง และไมสามารถแกไขปญหาหรือจุดออนที่
เกิดขึ้น ไดอยางสมบูรณ และโครงสรางการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการแบบครบวงจร จะตองมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) การสํารวจและรวบรมขอมูล 2) การจัดการความเสี่ยง 3) การตรวจติดตามประเมินผล 4) การ
วางแผนพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวน
ใหญ มีความจําเปนที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ เพื่อจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร การวิจัย การ
ทดลอง ที่มีลักษณะการใชงานที่มีความหลากหลาย ไดแกหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
เคมี ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งบุคลากรมีความเสี่ยงตออันตรายในการปฏิบัติงาน อาทิเชน กรณีทอน้ําใน
อางมือหองปฏิบัติการเคมีรั่วไหล จากชั้น 2 ลงมาชั้น 1 หองเก็บสารเคมีไมมีพัดลมดูดอากาศ ไฟไหมเมื่อมีการใช
ตัวทําลายอินทรีย การระเบิดมักเกิดจากการตมสารเคมีหรือทําปฏิกิริยาใดๆ ในภาชนะที่เปนระบบปดมิดชิด
ผิ วหนั งไหม เกรี ย ม อาจจะเกิ ดจากสารเคมี กรด ตามร างกาย แก วบาด เกิ ด จากการใช งานเครื่ องแก ว และ
เทอรโมมิเตอร การสูดดมไอของสารเคมี เพราะในหองปฏิบัติการจะมีกลิ่นไอของสารเคมีปะปนอยูมากมาย
สารเคมีเขาปากโดยบังเอิญ คือ การดูดสารเคมีเขาพิเพตดวยปาก ไมลางมือเมื่อเปอนสารเคมี เปนตน โดยที่
อันตรายจากสภาวะแวดลอมในหองปฏิบัติการประกอบดวยอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ ไฟฟา รังสี ชีววัตถุ
เช น สั ต ว ท ดลองและจุ ล ชี พ สารเคมี เชน สารพิ ษ สารกอมะเร็ง สารกัดกรอน เป น ตน นอกจากนี้ ยังรวม
ถึงจําพวกขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อกากกัมมันตรังสี กากสารกอมะเร็ง และกากสารเคมี ทั้งนี้ เหตุการณดังกลาว
ขางตนอาจจะไมสงผลกระทบที่รุนแรงมากอยางเห็นไดชัด แตจะสงผลกระทบระยะยาว ควรจะตระหนักถึง
อันตรายอาจเปนเพราะการขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จึงขาดการเตรียมพรอม
ในการป องกั น ไม มีอุปกรณ ป องกั นส วนบุคคล และอุปกรณ ฉุกเฉินในหองปฏิบั ติการ ประมาทเลิน เล อในการ
ปฏิบัติงานกับสารเคมี รวมอาจทั้งยังไมมีมาตรการในปองกันและแกไขสถานการณกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินที่
ไดมาตรฐานอีกดวย
ดั งนั้ น ผู วิจั ย จึ งสนใจที่ ศึก ษาแนวทางการบริห ารความเสี่ย งดานความปลอดภั ย การทํ างานของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วามีสภาพความปลอดภัยในการ
ทํางานในหองปฏิบัติการอยางไร และควรมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยของการทํางานใน
หองปฏิบั ติการอยางไร ซึ่งผลจากการวิจัย สามารถใชเปนสารสนเทศในการพัฒ นายกระดับความปลอดภั ย
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสารเคมีใหไดมาตรฐาน อันจะสงผลใหบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีความปลอดภัยในการทํางาน และมีขวัญกําลังใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นความปลอดภั ย ในการทํ างานของบุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. เพื่ อ นํ า เสนอแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปลอดภั ย ในการทํ า งานของบุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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4. ขอบเขตของโครงการวิจัย (ถามี)
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคคลคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 80 คน แบงเปน
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 65 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 15 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาตัวแปร ดังนี้
2.1 ตัวแปรตน ไดแก
2.1.1 เพศ จําแนกเปน
1) ชาย
2) หญิง
2.1.2 อายุ จําแนกเปน
1) ไมเกิน 20 ป
2) 20 - 30 ป
3) 31 - 40 ป
4) 41 - 50 ป
5) 51 ปขึ้นไป
2.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด จําแนกเปน
1) ปริญญาตรี
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2) ปริญญาโท
3) ปริญญาเอก
2.1.4 ตําแหนงทางวิชาการ จําแนกเปน
1) อาจารย
2) ผูชวยศาสตราจารย
3) รองศาสตราจารย
2.1.5 ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกเปน
1) นอยกวา 5 ป
2) 5 - 10 ป
3) มากกวา 10 ป ขึ้นไป
2.1.6 หนวยงาน / สาขาวิชาที่สังกัด
1) หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
2) หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
3) หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
4) หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
5) หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
6) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
7) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8) หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
9) หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
2.2 ตัวแปรตาม คือ แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4 ดาน ไดแก
2.2.1 ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
2.2.2 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย
2.2.3 ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย
2.2.4 ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย
6. นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
6.1 คณะ หมายถึง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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6.2 บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง ขาราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดแก หลั ก สู ต รสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาเคมี หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร หลั กสู ตรสาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี สิ่ งแวดล อม หลั กสู ต รสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร และหลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
6.3 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เจาหนาที่ประจําตามสัญญาที่
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และปฏิบัติงาน
ในหองปฏิบัติการในหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาเคมี หลักสูตร
สาขาวิ ช าฟ สิ ก ส หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร หลั ก สู ต รสาขาวิช าวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร และหลักสูตรสาขาวิชา
สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
6.4 ความเสี่ ยง หมายถึ ง โอกาสที่ จ ะเกิดความผิด พลาด ความเสีย หาย การรั่ว ไหล ความสู ญ เปล า
อันตราย หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของคณะ ในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
6.4.1 ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ หมายถึง หนวยงานมีนโยบายดาน
ความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพ หนวยงานมีการตรวจติดตามดานความปลอดภัย หนวยงานมีการ
ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร หนวยงาน
จัดการอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการใหกับบุคลากร หนวยงานใหความรูเรื่องการติด
เชื้ อ /สารอั น ตรายสู รางกาย หน ว ยงานมีคู มือ ความปลอดภั ย หน ว ยงานมีป ายระบุ วิธีก ารใชติด ที่ เครื่อ งมื อ
ปฏิบัติการ และหนวยงานมีการตรวจสุขภาพบุคลากรสม่ําเสมอ
6.4.2 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย หมายถึง หนวยงานมีโครงสรางอาคารมั่นคงแข็งแรง
พื้ น เรี ย บไม ลื่ น แสดงเครื่ องหมายพื้ น ต างระดับ ในห อ งปฏิบั ติ การมีแ สงสวาง อุณ หภูมิ การระบายอากาศ
เหมาะสม ในหองปฏิบัติการมีจัดวางเครื่องมือ/การนั่งเหมาะสมในหองปฏิบัติการมีอางลางมือเพียงพอในพื้นที่
ปฏิบัติงาน ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ ผาเช็ดมือเพียงพอหนวยงานมีฝกบัว/ที่ลางตา ในรัศมี 30 เมตร
หนวยงานแยกพื้นที่ และชี้บง พื้นที่ สะอาด และพื้ นที่อันตรายหนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บตัวอยาง/สารเคมี
อาหาร ในหองปฏิ บัติการมีปายห ามการกิน ดื่ม เสริมสวย หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมีคมอยางถูกตอง
ปลอดภั ย หน วยงานมี ร ะเบี ย บการนํ าส ง ทํ าลายเชื้ อ ทิ้งของมี คม หนว ยงานกําหนดจุดรับ ตัวอยางชัดเจน
หนวยงานมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสีย ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บ
ขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน หนวยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชื้อ หนวยงานมีอุปกรณ
ดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน หนวยงานมีเครื่องสํารอง
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ไฟสํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ หลั ก /สํ า คั ญ และหน ว ยงานมี พั ด ลมดู ด อากาศในห อ งเก็ บ สารเคมี ห อ งเรี ย น
หองวิจัย
6.4.3 ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย หมายถึง การสวมเสื้อกาวนเมื่อตรวจวิเคราะหตัวอยาง
การถอดเสื้อกาวนเมื่อออกจากหองปฏิบัติการ การทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํา กลับมาใชซ้ํา
ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีน อื่น(ถามี) เพื่อสรางภู มิคุมกัน การสวมหนากากป องกัน สารเคมี การใสถุงมือ
ปองกันสารเคมี การไมรับประทานอาหารในหองปฏิบัติการ การถอดถุงมือเมื่อจับโทรศัพท/เปด-ปดประตู/ใช
Key board/ออกจากหองปฏิบัติการ การทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน และหนวยงาน
มีน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ
6.4.4 ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย หมายถึง ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณ ติดบนเครื่องมือ
หรือบริเวณที่ตองการชี้บง biohazard/สารเคมีอันตรายและสารกัมมันตรังสี ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งของ
มีคม ติ ดเชื้อ ไมรั่วซึม มีป ายbiohazard การทํ าความสะอาดบริเวณปฏิบั ติงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงานการใช
น้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ
หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุการมีชุด
ทําความสะอาดสํ าหรั บ การหกเลอะ(Spill Kit) หนว ยงานมีตูเก็บ สารเคมีแ ยกประเภทในหอ งปฏิ บัติ การมี
ภาชนะทิ้งแยกเครื่องแกวแตก หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคล/หนวยงานเพื่อขอความชวยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง
6.5 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการดําเนินงานขององคกรที่เปนระบบและตอเนื่อง เพื่อ
ชวยใหองคกรลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
7. ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ จากการวิ จั ย /ประโยชน ใ นการนํ า ผลวิ จั ย ไปใช ใ นการพั ฒ นา
หนวยงาน
ได ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นความปลอดภั ย ในการทํ า งานใน
หองปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอตอผูบริหารคณะ ใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได

บทที่ 2
---------------------------------------------------------------------เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด และ
เอกสารที่ เกี่ ยวข องเพื่ อนํ ามาเป น แนวทางในการศึกษาครั้งนี้ โดยจะนําเสนอเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตางๆ
ตามลําดับ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุ
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในทํางาน
3. แนวคิดการบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยในทํางานหองปฏิบัติการ
4. กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดและทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุ
1.1 การเกิดอุบัติเหตุ
Anton (1989, p.31) กลาววา อุบัติเหตุ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยมิไดมีการวางแผนไวลวงหนาไม
มีการควบคุม และเปนสิ่งที่ไมเปนที่ตองการ ซึ่งจะเขาไปขัดขวางการทํางานปกติของบุคคล หรือเปนสาเหตุของ
การบาดเจ็บ หรือเกือบจะไดรับบาดเจ็บ ชวลิต หมื่น นุช (2540, หน า 15) ไดใหความหมายไววา อุบั ติเหตุ
หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมมีการคาดคิดมากอน เปนสิ่งที่ไมมีใครตองการใหเกิดขึ้น แตเกิดขึ้นได เพราะไดรับ
การกระทําอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลที่เรียกวาเปนผูประสบอันตราย เปนสิ่งที่สรางความสูญเสีย
ให แก รางกาย ชี วิตหรื อทรัพย สิ น โดยที่ ความเสีย หายจากอุบัติเหตุนั้น อาจมีผ ลกระทบทัน ที ทั น ใด หรือไม
ทั น ที ทั น ใดก็ ไ ด กิ ต ติ อิ น ทรานนท (2544, หน า 26) ได ใ ห ค วามหมายของอุ บั ติ เ หตุ ว า อุ บั ติ เ หตุ คื อ
ปรากฏการณ หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดฝน และไมไดจัดวางแผนไว ทําใหมีการบาดเจ็บแกบคุ คล หรือ
ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน หรือทาใหเกิดการสูญเสียใดๆ แกสวนตัว หรือสวนรวม วิฑูรย สิมะโชคดี
และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2547, หนา 20) ไดใหความหมายวาอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิได
วางแผนไวลวงหนา ซึ่งกอใหเกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือตายและทําใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย ดังนั้น
อาจกลาวไดวา อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดการณ หรือวางแผนไวลวงหนา เมื่อเกิดขึ้น
แลวมีผลกระทบตอการทํางาน อาจทาใหทรัพยสินเสียหาย หรือทําใหคนไดรับบาดเจ็บ พิการ สูญเสียอวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่ง หรือรายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
1.2 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
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Heinrich (อางใน วิฑูรย สิมะโชคดี และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2547, หนา 20) ไดศึกษาถึงสาเหตุที่
กอใหเกิดอุบัติเหตุอยางจริงจังในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในป ค.ศ. 1920 สรุปไดวาสาเหตุของอุบัติเหตุที่
สําคัญ มี 3 ประการ ไดแก
1) สาเหตุ ที่ เ กิ ด จากคน (Human Cause) อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย มี จํ า นวนสู ง ที่ สุ ด เช น
การทํ างานที่ ไม ถู ก ต อ ง ความพลั้ งเผลอ ความประมาท การมี นิ สั ย ชอบเสี่ ย งในการทํ างาน เป น ต น และ
นักจิตวิทยาไดอธิบายวาการทํางานที่ไมถูกตอง นอกจากพลั้งเผลอ หรือประมาทแลวพฤติกรรมของมนุษยก็เปน
สาเหตุของการเกิดอุบั ติเหตุเหมือนกัน ซึ่งพฤติกรรมเหลานั้น ไดแก บุ คลิกภาพ เชาวปญ ญา ประสบการณ
อายุ การศึกษา และความเหนื่อยลา เปนตน
2) สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) เปนสาเหตุที่รองลงมาจาก
คน เชน สวนที่เปนอันตรายของเครื่องจักรไมมีเครื่องปองกัน เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ ตางๆ ชํารุด
บกพรอง รวมถึงการวางผังโรงงานไมเหมาะสม สภาพแวดลอมในการทํางานไมปลอดภัย
3) สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตาหรือภัยธรรมชาติ (Acts of God) เปนสาเหตุของอุบัติเหตุที่นอยที่สุดใน
สามสาเหตุ ซึ่งเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นอกเหนือการควบคุมได เชน พายุ น้ําทวมฟาผา เปนตน
นอกจากนี้ ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2534, หนา 285) ยังไดรวบรวมทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน สรุปไดดังนี้
1) ทฤษฎีความโนมเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Proneness Theory) เปนทฤษฎีเกาแกและ
เปนที่รูจักกันดี ทฤษฎีนี้ถือวาบุคคลบางคนเปนผูที่มีแนวโนมที่จะประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากมีพฤติกรรมอันไม
ปลอดภัยในการทํางาน เชน เปนบุคคลเลินเลอ ใจลอย ประมาท มักงาย แตอยางไรก็ตาม แมวาบุคคลบางคนมี
แนวโนมที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทางานแตก็ไมมีหลักฐานยืนยันอยางแนชัดและอุบัติเหตุก็ยังเปนสิ่งซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อใดและเกิดแกบุคคลใดก็ได
2) ทฤษฎีความกดดัน-การปรับตัว (Adjustment- Stress Theory) ทฤษฎีนี้เนนถึงความสําคัญของ
บรรยากาศในการทางาน โดยถือวามีผลกระทบอันสาคัญตออุบัติเหตุ บรรดาคนงานซึ่งตองทางานภายใตความ
กดดันมักจะมีแนวโนมที่จะเกิดอุบัติเหตุมากกวาคนงานที่ทํางานในบรรยากาศที่ไมเครงเครียด บรรยากาศใน
การทํางานที่เครงเครียดจะเกิดจากปจจัยดานแสงสวาง อุณหภูมิ ความแออัดในสถานที่ทํางาน การดื่มสุรา และ
สุขภาพรางกาย เปนตน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
2.1 ความหมายของพฤติกรรม
ธีระ รามสูตร (2535, หนา 3) ไดใหความหมายของพฤติกรรมไววา หมายถึง การกระทําทุก
อยางของมนุษย ไมวาการกระทํานั้นผูกระทําจะรูตัวหรือไมก็ตาม ไมวาคนอื่นจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไม
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ก็ตามและไมวาการกระทํ านั้ นจะพึ งประสงคหรือไมพึงประสงคก็ตาม ดังนั้ น การเดิ น การยื น การคิ ด การ
ตัดสินใจ การปฏิบัติตามหนาที่ การละทิ้งหนาที่เปนพฤติกรรมทั้งสิ้น
สมโภชน เอี่ ยมสุ ภ าษิ ต (2543, หน า 16) ไดให ความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่
บุค คลกระทํ าแสดงออกตอบสนอง หรือ ได ต อบสนองตอ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในสถานการณ ใดสถานการณ ห นึ่ งที่
สามารถสังเกตเห็ น ได ไดยิน อีกทั้ งวัด ไดตรงกัน ดวยเครื่องมือที่เปน วัตถุนิ สัย ไม วาการแสดงออก หรือการ
ตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายใน หรือภายนอกรางกาย
กันยา สุวรรณแสง (2544, หนา 92) ไดใหความหมายวา พฤติกรรม หมายถึง อาการ บทบาท
ลีลา ทาทีการประพฤติปฏิบัติ การกระทําที่แสดงออกใหปรากฏ สัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งใน
5 ทวาร คือ โสตสัมผัส จักษุสัมผัส ชิวหาสัมผัส ฆานสัมผัส และทางผิวหนัง หรือมิฉะนั้นก็สามารถวัดไดดวย
เครื่องมือ
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, หนา 14) ไดใหความหมายวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา
ของอินทรีย (Organism) หรือสิ่งมีชีวิต การกระทํานี้รวมถึงการกระทําที่เกิดขึ้น ทั้งที่ผูกระทํารูสึกตัว และไม
รูสึกตัวในขณะกระทํา รวมทั้งการกระทําที่สังเกตได หรือไมไดดวย ดังนั้น พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือ
การแสดงออกของบุ คคลตอสิ่ งหนึ่ งสิ่งใดภายใตสถานการณ ใดสถานการณห นึ่ง ทั้งที่ สังเกตไดโดยตรง และ
สังเกตไมไดโดยตรง ซึ่งสามารถใชเครื่องมือวัดการแสดงออกได ดังนั้น พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือ
การแสดงออกของบุ คคลตอสิ่ งหนึ่ งสิ่งใดภายใตสถานการณ ใดสถานการณห นึ่ง ทั้งที่ สังเกตไดโดยตรง และ
สังเกตไมไดโดยตรง ซึ่งสามารถใชเครื่องมือวัดการแสดงออกได
2.2 ประเภทของพฤติกรรม
สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, หนา 14) ไดแบงประเภทของพฤติกรรมไว 2 ประเภท คือ
2.2.1 พฤติ กรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึงการกระทํ าที่ ผู อื่น สามารถสั งเกตได
โดยตรงจากประสาททั้ง 5 (ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง) ซึ่งสามารถแบงยอยลงไปไดอีก คือ
2.2.1.1 พฤติกรรมที่สังเกตไดโดยตรงไมตองใชเครื่องมือชวย บางครั้งเรียกวาพฤติกรรมโมลาร
(Molar Behavior) เชน หัวเราะ รองไห อาปาก และกระโดด เปนตน
2.2.1.2 พฤติ กรรมที่ ไม ส ามารถสั งเกตได โ ดยตรง ต อ งใช เครื่ อ งมื อ ช ว ย บางครั้งเรีย กว า
พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เชน การเตนของหัวใจฟงจากเครื่องฟงหัวใจที่แพทยใชความดัน
โลหิตสูงดูจากเครื่องวัดความดันโลหิต เปนตน
2.2.2 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไดแก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลโดยจะ
รูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม โดยปกติผูอื่นไมอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมประเภทนี้โดยตรงไดถาไมบอก ไมแสดง
ออกมาให เป น ที่ สั งเกต พฤติ กรรมภายในจึงเป น เรื่องประสบการณ ส วนบุ คคล (Private Experience) ตน
เท านั้ น ที่ รูตั ว เช น ความคิ ด ความจํ า จิน ตนาการ ความฝน และพฤติ กรรมการรูสึกต างๆ เช น กลัว เสี ยใจ
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หิว เจ็บ เปนตน ซึ่งถึงแมวาจะไมสามารถสังเกตไดโดยตรงก็สามารถจะสังเกตไดโดยทางออม เชน ใชแบบทดสอบหรือสังเกต
จากพฤติกรรมภายนอกที่เปนการสรุปโยงถึงพฤติกรรมภายใน ซึ่งพฤติกรรมภายในนั้นสามารถแบงได 2 ชนิด
คือ
2.2.3 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรูสึกตัว (Conscious Processes) เชน หิว เหนื่อย ตื่นเตน
เจ็ บ ปวด พฤติ กรรมเหล านี้เจ าของพฤติ กรรมรูตัววามันเกิด และเจาของพฤติ กรรมอาจจะควบคุมหรือเก็ บ
ความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นไดไมแสดงออกซึ่งกิริยาอาการหรือสัญญาณใดๆ
2.2.4 พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไมรูสึกตัว(Unconscious Processes) พฤติกรรมบางอยาง
เกิดขึ้นภายในโดยที่บางครั้งบุคคลไมรูสึกตัวแตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของบุคคลผูนั้น เชน ความขลาด
ความกลา ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา ความสุขใจ เปนตน
2.3 องคประกอบของพฤติกรรม
พฤติกรรมเปนผลของการเลือกปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุด มาตอบสนองสิ่งเราในสถานการณตางๆ อยู
ตลอดเวลา Cronbach (1963, pp.68-70 อ า งใน กั น ยา สุ ว รรณแสง, 2544, หน า 92-93) ได ก ล า วว า
พฤติกรรมมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ ดังนี้
1) เปาหมาย หรือความมุงหมาย (Goal) คือวัตถุประสงค หรือความตองการซึ่งกอใหเกิดพฤติกรรม
เชน ความตองการมีหนามีตาในสังคม
2) ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ และความสามารถที่จําเปนในการทํากิจกรรม
เพื่อตอบสนองความตองการ
3) สถานการณ (Situation) หมายถึ ง ลู ท างหรือ โอกาส หรื อ เหตุ ก ารณ ที่ เป ด โอกาสให เลื อ กทํ า
กิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ
4) การแปลความหมาย (Interpretation) เปนการพิจารณาลูทาง หรือสถานการณ เพื่อเลือกหาวิธีที่
คิดวาจะตอบสนองความตองการเปนที่พอใจมากที่สุด
5) การตอบสนอง (Response) คือการดําเนินการทํากิจกรรมตามที่ตัดสินใจเลือกสรรแลว
6) ผลรับที่ตามมา (Consequence) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํากิจกรรมนั้น ซึ่งอาจไดผลตรงกับ
ที่คาดไว หรือตรงขามกับที่คิดไว
ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไมสามารถ
ตอบสนองตามความตองการ จึงตองกลับไปแปลความหมายใหมเพื่อเลือกหาวิธีที่จะตอบสนองความตองการได
แตถาเห็นวาเปาประสงคนั้น มันเกินความสามารถก็ตองยอมละเลิกความตองการนั้น พฤติกรรมจะสมบูรณและ
สิ้นสุดลงก็ตอเมื่อผลที่ตามมาตรงกับความคาดหวัง หากไมสมหวังคนเราก็จะมีปฏิกิริยาตอไปอีก
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กระบวนการเกิดพฤติกรรม เมื่อบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา การแสดงออกเชนนั้นไดยอมตอง
อาศัยขั้นตอนของการเกิดอยางเปนกระบวนการมากอนทั้งสิ้น และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดนี้
สุรพล พยอมแยม (2541, หนา 16-17) ไดแบงออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการ คือ
กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบื้องตนที่เริ่มจากการที่
บุคคลไดรับสัมผัส หรือรับขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผานประสาทสัมผัส ซึ่งรวมถึงการรูสึก (Sensation) กับ
สิ่งเราที่รับสัมผัสนั้นดวย
กระบวนการคิ ด และเข าใจ (Cognition Process) กระบวนการนี้ อ าจเรีย กได วา กระบวนการทาง
ปญญา ซึ่งเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด และการจํา ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิด
พัฒนาการจากการเรียนรูนั้นๆ ดวยการรับสัมผัส การรูสึก ที่นามาสูการคิดและเขาใจนี้เปนระบบการทํางานที่มี
ความละเอียดซับซอนมาก และเปนกระบวนการภายในทางจิตใจ
กระบวนการการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากผานขั้นตอนของการรับรูและการคิด
และเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งที่ไดรับรูนั้น ๆ แตยังมิไดแสดงออกใหผูอื่นไดรับรู ยังคงเปน
พฤติกรรมที่อยูภายใน (Covert Behavior) แตเมื่อไดคิดและเลือกที่จะแสดงการตอบสนองใหบุคคลอื่นสังเกต
ได เราจะเรี ย กว าพฤติ ก รรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ่ งพฤติ ก รรมภายนอกนี้ เป น เพี ย งส ว นหนึ่ ง ของ
พฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมา
เพียงบางสวนของที่มีอยูจริง จึงเรียกวา (Spatial Behavior) ในการเกิดกระบวนการยอยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ไม
สามารถแยกเปนอิสระจากกันได เพราะ การเกิดพฤติกรรมในแตละครั้งนั้นจะมีความตอเนื่องสัมพันธกันอยาง
มาก
กระบวนการทางจิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการเปนผลมาจากองคประกอบหลาย
ประการ ทั้งองคประกอบภายนอกตัวบุคคล ไดแก สิ่งแวดลอม ซึ่งอาจเปนบุคคล สิ่งของ เหตุการณตางๆ และ
องค ป ระกอบภายในตั ว บุ ค คล ได แ ก กระบวนการทางจิต วิท ยา ประกอบด ว ย การรั บ รู ทั ศ นคติ คานิ ย ม
องค ป ระกอบทั้ งสองนี้ จ ะมี ผ ลต อ พฤติก รรมของบุ คคลในด านความคิ ด การตั ดสิ น ใจ การประเมิ น ค าการ
ติ ด ต อสื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น ฯลฯ พฤติ ก รรมของบุ คคลนี้ เมื่ อ ปฏิ บั ติ ไปแล ว ย อมมี ผ ลสื บ เนื่ องมาจากการทํ า
พฤติ ก รรมนั้ น ผลสื บ เนื่ อ งอาจจะเป น ไปได ทั้ งในลั ก ษณะที่ เป น ความพอใจและความไม พ อใจแก บุ ค คล
ถาผลสืบเนื่องใดนําความพอใจมาใหบุคคลก็มักจะทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกในทางตรงกันขามถาผลสืบเนื่องนั้นนํา
ความไมพอใจมาสูบุคคล บุคคลก็พยายามทําพฤติกรรมใหม
ดังนั้น พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของพนักงาน
โดยอยูในสภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ ตาย เกิดโรคจากการทํางานทรัพยสินเสียหาย และมี
สุขภาพอนามัยที่ดี ตามหลักพฤติกรรมศาสตรนั้น พฤติกรรมความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได ตองมีปจจัยหลาย
ประการดวยกัน จําแนกได 3 ลักษณะ คือ (สมถวิล เมืองพระ, 2537, หนา 43)
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1) ปจจัยที่ชวยโนมนาวบุคคลใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (Predisposing Factors) เปนปจจัยที่
เกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ งที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมอนามัยของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู หรือประสบการณที่ไดรับจากการเรียนรูของ
แตละบุคคล ซึ่งสวนใหญมักจะไดรับทั้งในทางตรงและทางออม หรือจากการเรียนรูดวยตนเอง
2) ปจจัยที่ชวยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (Enabling Factors) เปนปจจัยที่เกิดขึ้น
จากการที่บุคคลตาง ๆ มีโอกาสที่จะใชบริการหรืออุปกรณ รวมทั้งสิ่งๆ ที่มีอยูและจัดหาไวใหอยางทั่วถึง ไดแก
สถานพยาบาล แหลงอาหาร หรืออุปกรณปองกันความปลอดภัยเปนตน
3) ป จจั ยที่ ช วยเสริมสร างให เกิ ดความปลอดภัย (Reinforcing Factors) เป นป จจั ยที่ น อกเหนื อจาก
ปจจัยดังกลาวขางตน ไดแก ปจจัยที่เกิดจากการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ทางตรงและ
ทางออม เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อน นายจางและบุคลากรอื่น ๆ ซึ่งบุคคลเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการปลูกฝง
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยโดยการอบรมสั่งสอน กระตุนเตือน การชักจูงการเปนตัวอยาง การดูแล
ควบคุม รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการกระทําหรือการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมที่จะนําไปสูการมีสุขภาพ
หรือพฤติกรรมอนามัยตามเปาหมายที่กําหนดไว
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัย การที่จะเขาใจพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน หรือสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นสวนใหญจะอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อแกปญหาทาง
สุขภาพอนามัยของบุคคล จะตองเปลี่ย นแปลงลักษณะการดําเนิน ชีวิตของบุคคลนั้นๆ และควบคุมปญ หา
สิ่งแวดล อมมากกวาที่ จ ะเป น การให บ ริการทางดานการรักษาพยาบาล โดยให การศึกษาแก บุ คคลเกี่ย วกั บ
ความสามารถและความรับผิดชอบของตัวเขาในการที่จะปกปองสุขภาพของตนเอง ซึ่งเปนแนวคิดดานการ
ปองกัน และทฤษฎีที่สัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน มีดังนี้
1) การปรับพฤติกรรมดวยการควบคุมตนเอง (Self-Control) คือ กระบวนการควบคุมตนเอง
(Self-Control) ซึ่ง Cormier (อางใน ภูษิต เกียรติคุณ, 2535, หนา 76-77) กลาววาเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการ
ปรับพฤติกรรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูโดยอาศัยหลักการเรียนรูเงื่อนไขผลกรรม ซึ่งกระบวนการนี้
บุคคลจะใชวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคโดยที่บุคคลนั้นเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย กระบวนการที่นําไปสูเปาหมาย
และควบคุมทั้งตัวแปรภายในและภายนอกของบุคคล อันจะมีผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นดวยตนเองสวน
ผู ป รั บ พฤติ ก รรมเป น เพี ย งผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษาหรื อ ฝ ก วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมให เ ท า นั้ น ลั ก ษณะเช น นี้ จ ะทํ า ให
กระบวนการควบคุมตนเองมี ความแตกต างจากกระบวนการปรับพฤติกรรมที่ อาศัย การจัดการกระทําจาก
บุคคลภายนอก ในการควบคุมตนเอง เจาของพฤติกรรมจะมีบทบาทในการเลือกพฤติกรรมเปาหมายที่เป น
ปญหา และประเมินผลเปาหมายดวยตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองที่ไมมีประสิทธิภาพไปสูวิธีการ
แกไขอยางเป นระบบ และมีผลระยะยาวใหพฤติกรรมที่ เปลี่ยนใหมนี้มีความคงทนถาวร และจากแนวคิด ที่
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เกี่ยวกับ การปรับ พฤติกรรมโดยการเรียนรูเงื่อนไขผลกรรมดังกลาวมาแลว พฤติ กรรมบางอยางให ผลกรรม
ทางบวกในปจจุบันแตใหผลกรรมทางลบในอนาคต เชน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมบางอยางใหผล
กรรมทางลบในปจจุบัน แตใหผลกรรมทางบวกในอนาคต เชน การทนเจ็บจากการถอนฟน เปนตน เทคนิคที่ใช
ในการควบคุ มตนเอง ส วนใหญ แลวนั กปรับ พฤติกรรมจะใชวิธีการสั งเกตและบั น ทึ กพฤติกรรมตนเอง การ
ประเมินตนเอง การใหเสริมแรงตนเอง และการตั้งเกณฑมาตรฐานของตนเอง นอกจากนี้ยังไดมีการใชเทคนิค
อื่น ๆ ประกอบ เช น การสอนตน การลงโทษตนเอง และการทํ าสัญ ญากับ ตนเอง แตอยางไรก็ ต ามในการ
ควบคุมตนเองมักใชวิธีการเหลานี้ควบคูกันไป และพบวาการใชวิธีการเหลานี้มาผสมผสานกันจะมีประสิทธิภาพ
มากกว า การใช เทคนิ ค เพี ย งอย า งเดี ย วนอกจากนี้ ก ารใช เทคนิ ค ในการควบคุ ม ตนเองยั งขึ้ น อยู กั บ บุ ค คล
สภาพการณและพฤติกรรมที่ใชอีกดวย สรุปไดวา การที่บุคคลรูจักควบคุมตัวเองในการปฏิบัติตนเพื่อกอใหเกิด
ความปลอดภัยแลวก็จะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
2) ทฤษฎีการรับรูประสิทธิภาพแหงตน (Theory of Self-Efficiency) ทฤษฎี นี้เปนทฤษฎี ที่ Bandura
(1979 อางใน สิท ธิโชค วรานุ สัน ติกุล , 2539, หน า 18) ได พั ฒ นามาจากหลักการเรีย นรูทางสังคม (Social
Learning Principles) ทฤษฎี ก ารรั บ รูป ระสิท ธิผ ลแห งตนนี้ มี ขอสมมติฐ านวาคนเรานั้น มี กระบวนการเชิ ง
ปญญา หรือกระบวนการความรู (Cognitive Ability) ที่จะสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาไดโดยการคิดหรือ
การดูตัวอยางจากผูอื่นหรือการเลียนแบบผูอื่น โดยกอนที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมออกไปนั้น คนเราจะมีความ
คาดหวังเกิดขึ้นอยางนอย 2 อยาง คือ การคาดหวังผลของการกระทํา (Outcome Expectation) ถาคาดวาจะ
ไดผลกรรมที่นาพึงพอใจ ก็จะกระทํา และขณะเดียวกันก็คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง (Efficacy
Expectation) ที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นดวย ถาพบวาตัวเองนาจะมีความสามารถที่จะทาไดก็จะทา และจะไม
ทําถาพบวาตัวเองไมมีความสามารถที่จะทําได ดังนั้น การที่คนจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานที่ดี
จะตองมีความรูและมั่นใจวาตนเองสามารถจะกระทําการเกี่ยวกับการปองกันอันตรายได
3) แบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Belief Model) Rosenstock (อางใน สมถวิล
เมืองพระ, 2537, หนา 31-32) มีขอสมมติฐานเกี่ยวกับความเชื่อดานสุขภาพที่วา สุขภาพที่ดี (Good Health)
ในความคิดของแตละคนไมเหมือนกัน ทําใหมีผลตอการยอมรับและการตัดสินใจที่จะกระทําหรือมีพฤติกรรม
ตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายแตกตางกัน การที่บุคคลจะปฏิบัติหรือกระทําสิ่งใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยนั้น จะตองมีความเชื่อหรือการยอมรับเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยอยู 3 ประการ
อันจะนําไปสูการมีสุขภาพ หรือการมีพฤติกรรมความปลอดภัย คือ
1. การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงและความเสี่ยงตอการเจ็บปวย (Perceived Susceptibility) หมายถึง การ
ที่บุคคลแตละคนมีการรับรูถึงโอกาสที่จะเกิดการเจ็บปวยหรือเสี่ยงตอการเจ็บปวยแตกตางกัน เชน บางคน
อาจจะปฏิเสธไมเชื่อ หรือบางคนก็เชื่อวา เขามีโอกาสจะเจ็บปวยอยางแนนอน หรือ มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกัน
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แต ไม มากนั ก เป น ต น ซึ่งระดั บ การรับ รูนี้ จ ะมี ความสัมพั น ธกับ พฤติกรรมการป องกั น อัน ตราย หรืออาการ
เจ็บปวยจากการทํางาน
2. การรับรูถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Perceived Severity) หมายถึง การที่บุคคลตระหนัก
ถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่ตามมาจากการเกิดอุบัติเหตุ เชน ความเจ็บปวย พิการ
ตาย และผลที่ตามมาทางสังคม เชน การหยุดงาน ผลกระทบตอชีวิตครอบครัว และความสัมพันธกับบุคคลใน
องคการ ซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมการปองกันอันตรายแตกตางกันออกไปในแตละคน
3. การรับรูเกี่ยวกับผลดี และผลเสียของการปฏิบัติเพื่อตอตานหรือหลีกเลี่ยงการเกิดความเจ็บปวย
(Perceived Benefits and Barrier) ซึ่งการรับรูในขอ 1 และ ขอ 2 นั้น เปนสภาวะของจิตใจ และความพรอม
ที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไป แตไมไดเปนสิ่งที่จะกําหนดวาพฤติกรรมที่จะกระทํานั้นเปนอยางไร การที่บุคคล
เลือกวาจะกระทําอะไรขึ้นอยูกับความพรอมทางดานจิตใจ และการรับรูถึงผลดี และอุปสรรค โดยจะปฏิบัติ
หรือไมขึ้นอยูกับวิธีการที่บุคคลนั้นเชื่อวาจะกอใหเกิดผลดีกับตนมากที่สุด และมีอุปสรรคหรือผลเสียนอยที่สุด
ซึ่งตองสัมพันธกับการลดโอกาสที่จะไดรับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
จากการรวบรวมแนวคิ ด และทฤษฎี ข า งต น เพื่ อ เป น แนวทางในการแบ งด า นพฤติ ก รรมความ
ปลอดภัยในการทางานใหสอดคลองกับบริษัทที่ไดทําการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปแนวการศึกษาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ การกระทําของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไดแสดงออกในขณะทํางานที่แสดง
ให เห็ นว าเป น การทํ างานที่ ไม อัน ตราย ไมอยูในสภาพที่ เสี่ย งตอการเกิ ดอุ บั ติเหตุ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน และการกระทําอื่นๆ อันจะกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดย
แบงพฤติกรรมความปลอดภัยออกเปน 3 ดาน คือ
1. การปฏิ บั ติ ตามกฎ ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการทํ างาน หมายถึ ง การที่
พนักงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามขั้นตอนและวิธีการในการทํางานที่ปลอดภัย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่บริษัทไดกําหนดขึ้นอยางเครงครัด
2. การใชเครื่องมือ อุปกรณเพื่อความปลอดภัย หมายถึง การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
การเลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การตรวจสอบความสมบูรณ ของเครื่องมือหรือ
อุปกรณกอนการใชงาน การดูแลรักษาและเก็บเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชงานเสร็จแลวใหเรียบรอย
3. ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของพนักงาน หมายถึง การที่พนักงานทํางานโดยมีสมาธิ
ไมประมาท เหมอลอย ไมคิดถึงเรื่องอื่นในขณะทํางาน หยอกลอกันระหวางการทํางานรางกายสมบูรณแข็งแรง
มีการพักผอนที่เพียงพอแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
กลาวโดยสรุปไดวา หัวใจกํากับความสําเร็จในการดําเนินการควบคุมและปองกันการ เกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพื่อ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ คํานึงถึงอันตรายโดยจําแนกชนิด/ความเปนอันตรายของสารเคมี/ สารชีวภาพ/เชื้อกอโรค
อันตรายจากไฟฟา เครื่องมือเครื่องจักรกลปองกันอันตรายโดยการใชเครื่องมือ/อุปกรณเพื่อความปลอดภัย/ทํา
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ความสะอาดและเช็ดลางพื้ น/โตะ/อุ ปกรณ โดยใชวิธีการที่ เหมาะสมตามหลักการทํ างานในหองปฏิบัติการ
เตรีย มการจัดการอุบั ติเหตุโดยใชถังดับ เพลิง/สารดูดซั บสารเคมี Spill Kits/Absorbent Sheet และมี First Aid Kit
มีระบบแจงเหตุดวนเหตุรายในหองปฏิบั ติการ คํานึงถึงการจัดการสารเคมี สารชีวภาพและของเสียอันตรายที่เกิด
จากการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม
3. แนวคิดการบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการ
การวิเคราะหความเสี่ยงกับการประเมินความเสี่ยง
การทํางานในหองปฏิบัติการตองมีโอกาสไดสัมผัสกับสารเคมี ทั้งการสัมผัสแบบตั้งใจ หรือไมตั้งใจ
ความเสี่ยง (risk) คือโอกาสและความรุนแรงที่สงผลกระทบหรือเปนอันตรายตอคนสัตวและสิ่งแวดลอม จึงตอง
มี ก ระบวนการในการลดระดั บ ความเสี่ ย งให น อ ยลงเป น ที่ ย อมรั บ ได จึ ง ต อ งมี ก ารวิ เคราะห ค วามเสี่ ย ง
(riskanalysis) และการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) จากสารเคมี วงศวรุตม บุญญานุโกมล (2557)
การวิเคราะหความเสี่ยง ตองอาศัยปจจัยอื่นๆประกอบกัน ไดแก
1. การตัดสินใจ การสัมผัสกับสารเคมีที่มีอันตรายสามารถทําในหองปฏิบัติการนี้ไดหรือไม โดย
หองปฏิบัติการมีกฎ หรือหลักการใดๆในการจัดการกับสารเคมีกลุมนี้
2. บางครั้งความเสี่ยงเราอาจยังไมทราบ เพราะยังไมเคยเกิดขึ้น อาจอาศัยการสอบถามจากผูที่
ชํานาญและมีประสบการณ
3. หากทราบความเสี่ยงแลว ตองพิจารณาวาความเสี่ยงนั้นมีลักษณะอยางไร
4. ผูปฏิบัติงานกับสารเคมีนั้นๆ มีประสบการณหรือความชํานาญมากนอยเพียงใด ผานการอบรม
มาหรือไม
5. หากเกิดอันตรายจากสารเคมีนั้นๆ สามารถแกไขใหเหมือนเดิมไดห รือไมการประเมิน ความ
เสี่ยงเมื่อทราบความเสี่ยงแลว เปาหมายที่สําคัญคือ ตองหาวิธีการลดความเสี่ยงใหนอยลงโดยเปนที่ยอมรับได
การประเมินความเสี่ยงอาศัยหลักการดังนี้
6. คุณสมบัติของสารเคมี เชน องคประกอบทางเคมี ความเปนกรด-ดาง เปนตน
ผลกระทบ ปริมาณสารเคมีเทาใด (dose) ที่กอใหเกิดอันตราย และเปาหมายของสารเคมีนั้นๆ คืออวัยวะใด
และกอใหเกิดอาการอยางไรแกผูสัมผัส
7. ในการทํางานแตละครั้งใชสารเคมีชนิดนั้นมากนอยเพียงใด มีวิธีการกําจัดอยางไร
8. การสัมผัสสารเคมี ระยะเวลาที่ผูปฏิบัติงานสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆ รวมไปถึงบุคคลอื่นๆที่อาจ
สัมผัสกับสารเคมีนั้นๆโดยทางออม
9. อุปกรณปองกันอันตราย มีอปุ กรณปอ งกันอันตรายจากสารเคมีหรือไม รวมไปถึงการใชตูดูดควัน
10. ทางเลือกอื่น หากสารเคมีนั้นๆมีอันตรายมาก สามารถหาสารอื่นมาทดแทนไดหรือไม
11. ความพรอมในการรับมือ มีการเตรียมการ มีอุปกรณตาง รองรับเหตุการณฉุกเฉินหรือไม
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12. ขยะที่เกิดจากการทดลอง มีการบริหารจัดการกับขยะจากสารเคมีหรือไม
13. การอบรมบุคลากร เจาหนาที่ทุกคนไดรับการฝกอบรมดานสารเคมีมากอนหรือไม
14. สภาพการปฏิบัติงาน สภาพโดยทั่วไปของหองปฏิบัติการสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยหรือไม
15. คุณสมบัติที่เตือนภัย เชน สารเคมีนั้น มีกลิ่นเหม็น กลิ่นฉุน กลิ่นเฉพาะตัว เปนสัญญาณอยาง
หนึ่งที่บอกอันตรายไดหรือไม
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2558) กลาวไววา การจัดการ
ความปลอดภัยตองคํานึงถึงความเสี่ยงการจัดการอุปกรณการเตรียมความพรอมรวมทั้งการตอบโต ภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งถือวาเปนหัวใจของการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังนั้น จึงตองจัดทําแผนในการดําเนินงาน รวมถึง
แผนปองกันและตอบโตที่ดีและถูกตองตามแนวปฏิบัติ
1. การบริหารความเสี่ยง
1.1 มีการชี้บงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยการสํารวจอันตรายทางกายภาพ จากสารเคมีวัสดุที่
ใชและ เครื่องมือหรืออุปกรณแตละประเภท
1.2 มีการประเมินความเสี่ยงในระดับบุคคลและหองปฏิบัติการ ครอบคลุมหัวขอ สารเคมีที่ใช
เก็บและทิ้ง ผลกระทบดานสุขภาพจากการทํางานกับสารเคมีเสนทางการสัมผัส (exposure route) พื้นที่ใน
การทํางาน/กายภาพ เครื่องมื อที่ใช สิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน ระบบไฟฟาในที่ทํางาน กิจ กรรมที่ทําใน
หองปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ไมสามารถทํารวมกันไดในหองปฏิบัติการ
1.3 มีการลดความเสี่ยงโดยการบังคับใชคูมือปฏิบัติดานความปลอดภัยหองปฏิบัติการกรม
วิทยาศาสตรบริการ ฉบับนี้
1.4 มีการสื่อสารความเสี่ยงดวยการแนะนํา การพูดคุย การติดปายเตือน และคูมือ
1.5 เจาหนาที่ผู ปฏิ บัติงานในหองปฏิ บัติการตองไดรับ การตรวจสุขภาพเมื่อถึงกําหนดการ
ตรวจสุขภาพ ตามป จ จั ยเสี่ย งของผู ป ฏิ บัติงาน หรือเมื่อพบวามีอาการผิดปกติที่ เกิดขึ้น จากการทํางานกับ
สารเคมีวัสดุอุปกรณเครื่องมือ ในหองปฏิบัติการ หรือเมื่อเผชิญกับเหตุการณสารเคมีหก รั่วไหล
1.6 มีการรายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร
บริการ
1.7 มีการประเมินผลและวางแผนการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
2 . การจัดการอุปกรณแนวทางปฏิบัติในการจัดการอุปกรณเพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉินมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณในหองปฏิบัติการเพื่อรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เชน มีที่ลาง
ตาและชุดฝกบัว ฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน และอุปกรณปองกันสวนบุคคล ดังแสดงในภาคผนวก ก.
2.2 จัดหาเวชภัณฑสําหรับรับเหตุฉุกเฉิน และตองวางในบริเวณที่สามารถเขาถึงไดทันทีเมื่อ
เกิดเหตุ ฉุกเฉิน ไดแก

17

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

2.2.1 ยาสามัญประจําบาน
2.2.2 อุปกรณที่ใชปฐมพยาบาล
2.2.3 แอนติโดด (antidote) เชน แคลเซียมกลูโคเนต (calcium gluconate) ที่สามารถ
ลดพิษ ของกรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid)
2.3 การเตรี ย มความพร อม แนวปฏิ บั ติ ในการเตรีย มความพร อ มและตอบโต ภ าวะฉุ กเฉิ น มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
2.3.1 การปองกันภาวะฉุกเฉิน
2.3.2 คณะทํางานดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรบริการจัดทํา
แผนปองกัน และตอบโตภาวะฉุกเฉิน และใหหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการหากเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
2.3.3 มีอุปกรณที่พรอมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
2.3.4 มีการซอมรับมือเหตุฉุกเฉินอยางนอยปละครั้ง เพื่อใหบุคลากรและผูเกี่ยวของทราบวา ตอง
ดําเนินการอยางไรเมื่อเกิดเหตุ
2.3.5 ตรวจสอบเครื่องมือและอุป กรณ สําหรับ รับ ภาวะฉุกเฉิน อยางสม่ําเสมอเพื่อให
พรอมใชงาน เชน การทดสอบที่ลางตา ฝกบัวฉุกเฉิน การตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑสําหรับรับเหตุฉุกเฉิน
2.3.6 ตรวจสอบพื้นที่และสถานที่เพื่อพรอมรับภาวะฉุกเฉินสม่ําเสมอเชน พื้นที่รวมพล
บันไดและ เสนทางหนีไฟ
2.3.7 เตรียมการจัดการเบื้องตนเพื่อปองกัน พรอมรับและตอบโตเหตุฉุกเฉิน (สารเคมี
หกรั่วไหล น้ําทวม เพลิงไหมอัคคีภัย) อาทิเชน
2.3.7.1 การเตรียมอุปกรณทําความสะอาดโดยจัดวาง ณ ตําแหนงที่เขาถึงไดงายเมื่อเกิด
เหตุ
2.3.7.2 การเตรียมวัสดุดูดซับที่เพียงพอและเหมาะสมกับสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการ
เชน vermiculiteเพื่อดูดซับสารเคมีอันตรายที่เปนของเหลวและตองมีการทดแทนอุปกรณที่ใชแลวหรือเสื่อมสภาพ
พรอม ทั้งมีการตรวจสอบจํานวนเปนระยะๆ
2.3.7.3 มีการตรวจสอบอุปกรณ ที่ตองใชในภาวะฉุกเฉินเปนประจําตามชวงระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งดานความพรอมใชงาน ปริมาณและการเขาถึงไดสะดวก
2.4 มีระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินที่เปนรูปธรรม ในหัวขอตอไปนี้
2.4.1 การแจงเหตุภายในและภายนอกหนวยงาน
2.4.2 การแจงเตือน
2.4.3 การทวนสอบอุปกรณส่อื สารอยางสม่ําเสมอตามชวงเวลาที่กําหนดไววายังคงใชงานได
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2.4.4 การทวนสอบวาระบบการสื่อสารยังมีความเหมาะสม เชน หมายเลขโทรศัพทไมมี
การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณแจงเตือนภัยสามารถใชงานได
2.5 การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล ควรใชอุปกรณปองกัน ตามชนิดหรือประเภทของการปฏิบัติงาน ตามชนิด
และปริมาณของสารเคมีที่ใช ในหองปฏิบัติการซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่ใช เพื่อปองกันผูสวมใสจากอันตรายแตไมไดชวยลดหรือ
กําจัดความเปนอันตราย ของสารเคมีอุปกรณเหลานี้ไดแก
2.5.1 อุปกรณปองกันหนา (face protection)
2.5.2 อุปกรณปองกันตา (eye protection)
2.5.3 อุปกรณปองกันมือ (hand protection)
2.5.4 อุปกรณปองกันเทา (foot protection)
2.5.5 อุปกรณปองกันรางกาย (body protection)
2.5.6 อุปกรณปองกันการไดยิน (hearing protection)
2.5.7 อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection)
2.6 การประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานเพื่อเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสม ดังนี้
2.6.1 สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม
2.6.2 สวมรองเทาที่ปดหนาเทาและสนเทา ตลอดเวลาในหองปฏิบัติการ
2.6.3 ลางมือทุกครั้งกอนออกจากหองปฏิบัติการ
2.6.4 ไมทํางานตามลําพังในหองปฏิบัติการ
2.6.5 ไมแตงหนาและไมใสคอนแทคเลนสเขามาในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
2.6.6 ไมเก็บหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ
2.6.7 ไมสูบบุหรี่ในหองปฏิบัติการ
2.6.8 รวบผมใหเรียบรอยขณะทํางาน
2.7 ขอปฏิบัติของการทํางานกับเครื่องมือและสารเคมีในหองปฏิบัติการตองมีดังนี้
2.7.1 มีระเบียบปฏิบัติในการทํางานที่เกี่ยวของกับสารอันตรายสูง
2.7.2 มีปายแจงกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติงานที่เครื่องมือ พรอมชื่อและหมายเลขโทรศัพทของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
2.7.3 ไมใชปากดูดปเปตหรือดูดหลอดกาลักน้ํา
2.8 ขอปฏิบัติในกรณีที่มีผูเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ
2.8.1 มีผูรับผิดชอบการเยี่ยมชม
2.8.2 มีขอมูลผูเขาเยี่ยมชม
2.8.3 มีการอธิบาย แจงเตือน หรืออบรมเบื้องตนกอนเขาหองปฏิบัติการ
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กลาวโดยสรุปไดวาแนวทางการบริหารความเสี่ยง หนวยงานควรมีนโยบาย และที่สําคัญผูปฏิบัติงาน
จะต อ งให ค วามร ว มมื อ ให ค วามยอมรั บ ในการป อ งกั น อั น ตราย และอุ บั ติ เหตุ ต า งๆ รวมทั้ ง หน ว ยงาน
ตองสงเสริมแนวปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
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4. กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (2547). กําหนดไววา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
จึงจําเป นต องปฏิ บั ติตามกฎหมายที่วาดวยเรื่องเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อใหสอดคลองกับ
กฎหมาย และเกิดความปลอดภัยแกพนักงานและลูกจางทุกคน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ.2543 และกฎหมายความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ างานสาหรั บ หน วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ออกโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พระราชบัญญั ติความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานพ.ศ.2554 เปนกฎหมายแมบทฉบับใหม ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2554 และจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วันนับแตประกาศ เหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
สารเคมี และสารอันตรายมาใชในกระบวนการผลิต การกอสราง และบริการ แตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจ
ควบคูกันไป ทําใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และ
กอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางาน
ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้น จึงตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ
ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับ
ปองกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ ปจจุบันมีพระราชบัญญั ติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ซึ่งครอบคลุมเรื่องเหลานี้เชนกัน แตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานมีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครอง
แรงงานทั่ วไป และมี ขอบเขตจํ ากัด ไม สามารถกํ าหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภั ยได อย างมี
ประสิทธิภาพ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมนี้ก็มีกฎกระทรวงและประกาศหลายฉบับที่
เกี่ยวของซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานใชบังคับอยูบางแลว ซึ่งก็จะยังคงใชบังคับตอไปในระหวางที่ยัง
ไมไดออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามพระราชบัญญัติใหมนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานกอสราง ปจจุบันมีกฎกระทรวงและประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานที่ใชบังคับอยูในหลายเรื่อง เชน การทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง การทํางานเกี่ยวกับงาน
ก อสร าง การทํ างานเกี่ ยวกั บ เครื่ องจั กร ป นจั่ น และหม อน า เป นต น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บใหม นี้ จะมี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมีอานาจหนาที่ในการเสนอความเห็น
ตอรัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐในการออกกฎหมาย การสงเสริม และเรื่องที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนา
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มั ย และสภาพแวดล อมในการทํ างาน ฯลฯ นอกจากนั้ น ยังจะมีการจัดตั้งกองทุนขึ้น เพื่ อเป นทุ นใช จ ายในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ จัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เพื่อสงเสริมและแกไขปญหาที่เกี่ยวของ พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานตางๆ ฯลฯ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน โดยไมเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียในดานตางๆ เพื่อเปนสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและสรางคุณคา
ใหสังคมไทยตลอดไป จะตองมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดอีกทั้ งตองสรางทัศนคติที่ถูกตอง เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานแกพนักงาน ลูกจาง ผูบริหารทุกระดับ เพื่อใหเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน และมีสวนรวมในกิจกรรมดานความปลอดภัยตางๆที่สถานประกอบการจัดขึ้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2556) ไดกลาวไววา กฎระเบียบและขอบังคับดานความปลอดภัยในการ
ทํางานกับสารเคมี มีดังนี้
1. นิสิตและบุคลากรที่เขาปฏิบัติการหรือปฏิบัติงานกับสารเคมีอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 2 เดือนตอง
เข ารับการฝกอบรมในหลั กสู ตร “ความปลอดภั ย ในการทํ างานกั บสารเคมี” กอนและทําการทดสอบ เพื่ อให ได
“SAFETY CARD” เพื่อใชขออนุญาตเขาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการกับสายวิชา โดย โครงการจัดตั้งสายวิชา เคมีมี
สิทธิ์ในการที่จะไมอนุญาตใหเขาปฏิบัติงาน
2. นิสิตและบุคลากรทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับดานการใช หองปฏิบัติการของหนวยงาน
อยางเครงครัดและหามอยางเด็ดขาดในการสูบ บุหรี่ ดื่มน้ํา หรือเครื่องดื่ม รับประทานอาหารหรือขนมของวาง และ
น้ําสัตวเลี้ยงเขามาในหองปฏิบัติการ
3. นิ สิ ตและบุ คลากรทุ กคนตองปฏิบั ติตามคูมื อความปลอดภั ย ประจํา ห องปฏิ บัติ การคูมือการ
จัดการอุบัติเหตุและการระงับเหตุฉุกเฉินประจําหองปฏิบัติการอยางเครงครัด
กลาวโดยสรุปไดวา การมีมาตรการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการเปนสิ่งจําเปน
อยางยิ่ง ใหทุกคนตองปฏิบัติตาม เชน ผูปฏิบัติงาน ตองรูระเบียบ ขอบังคับ ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน และตอง
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด รูถึงอันตรายที่แอบแฝงอยูในสารเคมี ทํางานอยางตั้งใจและไมประมาท

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Meshkati (1990, p.125) ได ทํ าการศึ กษาเรื่ อง การป องกั น อุ บั ติ เหตุ ของอุ ตสาหกรรมน้ํ ามั น และ
อุตสาหกรรมเคมี พบวา สาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุที่พบบอย คือความผิดพลาดของผูปฏิบัติงานงานวิจัยแสดงให
เห็นวา ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน และความลมเหลวของระบบเปนผลจากสาเหตุตอไปนี้ คือ
1. การออกแบบสภาพการทํางานที่ไมดี
2. กระบวนการจัดทําซาซอน
3. การฝกอบรมไมมีประสิทธิภาพ
4. ระบบการแนะนําที่ไมเอาใจใส
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5. งานและโครงสรางขององคการไมยืดหยุน
6. กลไกการตอบสนองยอนกลับไมมีการตอบสนอง และการตอบสนองยอนกลับที่ชา
7. สภาพแวดลอมถูกรบกวน
ป ทมา พุ มมาพั นธ (2542, หน า 105-107) ได ศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างบุ คลิ กภาพ ความรูด านการ
จัดการความปลอดภั ย ความพึ งพอใจต อการจัดการความพอใจ และพฤติ กรรมความปลอดภั ยในการทํ างานของ
พนักงานในโรงงานเหล็กกลาไรสนิม กลุมตัวอยางเปนพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตเหล็กกลาไรสนิมแหง
หนึ่งในจังหวัดระยอง จํานวน 130 คน โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accident Sampling) พบวาประสบการณใน
การทํ างานมี ความสั มพั นธ กั บพฤติ กรรมความปลอดภั ยในการทางานอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ระยะเวลาใน
การศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความรูดานการจัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จิ ตรา วิ มลธารง (2538, หน า 91-93) ได ศึกษาเรื่ อง ความสั มพั นธ ระหว างบุ คลิ กภาพ ทั ศนคติ ความรู
เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย กั บ การจั ด การความปลอดภั ย ของผู ค วบคุ ม งานในโรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต ยาง
รถจักรยานยนตในจังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคือผูควบคุมคนงาน จาก 4 โรงงาน จํานวน 137 คน
พบวา ผูควบคุมคนงานที่มีบุคลิกภาพแบบ N (หวั่นไหว-มั่นคง) มีความสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัย ความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยผูควบคุมคนงานที่มีอายุ ประสบการณทํางานแตกตาง
กัน มีการจัดการความปลอดภัยแตกตางกันผูควบคุมคนงานที่มีระดับการศึกษา และประสบการณอบรมดานความ
ปลอดภัยตางกัน มีการจัดการความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ
สมชาย เลาหะพิ พั ฒน ชั ย (2539, หน า 86-89) ได ศึ กษาความสั มพั นธระหว างแบบแผนความเชื่ อด าน
สุ ขภาพ ความเชื่ อในแหล งอํ านาจควบคุ มทางสุ ขภาพกั บพฤติ กรรมความปลอดภั ยของคนงานในอุ ตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา กลุมตัวอยางจํานวน 215 คน พบวา คนงานที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานแตกตางกัน อย างมี นัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 สวน อายุ อายุงาน ระดับ การศึกษา จํ านวนบุตร
ในความรับผิดชอบไมมีความสั มพั นธกับพฤติ กรรมความปลอดภั ยความเชื่อในแหล งอํานาจควบคุ มทางสุขภาพ
โดยรวมของคนงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บุญลือ ฉิมบานไร (2539, หนา 109-116) ไดศึกษาปจจัยดานการบริหาร คนงาน และสภาวะแวดลอมใน
สถานที่ทํางาน ที่ มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน, เปรียบเทียบระหวางสถานประกอบการป ม
โลหะที่มีอัตราความถี่ของการบาดเจ็บสูง จังหวัดสมุทรปราการกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ สถานประกอบการ
ปมโลหะที่มีคนงานตั้งแต 100 คนขึ้นไป จํานวน 25 โรงงานโดยแบงสถานประกอบการเปน 2 กลุม คือ กลุมสถาน
ประกอบการที่มีอัตราการบาดเจ็บสูง 14 แหงและที่มีอัตราความถี่ของการบาดเจ็บต่ํา 11 แหง เก็บรวบรวมขอมูล
โดยสัมภาษณผูบริหารสถานประกอบการ การสํารวจตรวจสภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน และการทดสอบดาน
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เจตคติดานความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน พบวา คนงานที่เปนเพศชาย ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาชั้น
มัธยมศึกษา ระยะเวลาในการทํางานไมเกิน 2 ป และมีเจตคติดานความปลอดภัยในการทํางานตางมีความสัมพันธ
กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน สวนอายุ และประสบการณในการทํางานไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางาน
วีรมลล ละอองศิริวงศ (2541, หนา 90-92) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการรับรูสภาพการทํางานที่เปน
อันตราย และพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผน
เหล็ก กลุมตั วอย างเป นพนั กงานระดั บปฏิบั ติการที่ปฏิ บัติ งานเป นประจําในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผ นเหล็ ก
เคลื อบดี บุ กแห งหนึ่ ง จํ านวน 208 คน โดยใช แบบสอบถามที่ ผู วิจั ยสรางขึ้นเองในการเก็ บรวบรวมข อมู ล จาก
การศึกษาพบวา พนักงานที่ มีอายุ ระดับการศึกษาแผนกงาน และประสบการณฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภั ย
แตกตางกัน มีการรับรูสภาพการทํางานที่เปนอันตรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานที่มี
อายุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ การ
รับรูสภาพการทํางานที่เปนอันตรายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
รั ตนวรรณ ศรี ทองเสถี ยร (2542, หน า 120-124) ได ศึ กษาป จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต อการรั บ รู ระบบความ
ปลอดภั ย และพฤติ กรรมความปลอดภั ยของพนั กงานในโรงงานอุ ตสาหกรรม พบว า พนั กงานที่ มี เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน ประสบการณทํางานทั้งหมด การศึกษา รายได ประสบการณในการไดรับ
อุบัติเหตุจากการทํางาน การอบรมเรื่องความปลอดภัย และการอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลแตกตาง
กันมีการรับรูระบบความปลอดภัยไมแตกตางกันพนักงานหญิ ง พนักงานที่ไมเคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
พนักงานที่เคยอบรมดานความปลอดภัย และพนักงานที่เคยอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีพฤติกรรม
ความปลอดภัยมากกวาพนักงานชาย พนักงานที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน พนั กงานที่ไมเคยอบรมดาน
ความปลอดภัย และพนักงานที่ไมเคยอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางมีนัยสาคัญทางสถิติและการ
รับรูระบบความปลอดภัยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ
สิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543, หนา 100-103) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ความรู การเปดรับสื่อ กับพฤติกรรมความ
ปลอดภั ยในการทํ างานของพนั กงานระดั บปฏิ บั ติ การ กลุ มตั วอย าง คื อ พนั กงานระดั บปฏิ บั ติ การในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ จานวน 109 คน พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนพนักงานที่มี อายุ การศึกษา รายได
ระยะเวลาในการทํางานและประสบการณในการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ไมแตกตางกัน ความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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อริ ศรา ปาดแม น (2544, หน า 89-100) ไดศึกษาความสัมพั นธระหว างการรับรูสภาพการทํ างานที่เป น
อันตรายกั บพฤติกรรมการทํ างานที่ ปลอดภั ยของพนั กงานฝ ายผลิ ต บริษัทรองเท าบาจา จํากัด (มหาชน) พบว า
พนั กงานที่ มี เพศ อายุ วุ ฒิ การศึ กษา แผนกงาน อายุ งาน และประสบการณ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ แตกต างกั น มี
พฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัยไมแตกตางกัน มีเพียงพนักงานที่มีประสบการณการอบรมแตกตางกันที่มีพฤติกรรม
การทํางานที่ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และการรับรูสภาพการทํางานที่เปนอันตราย
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการทางานที่ปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
กรุณา วรภั กดิ์ ภมร (2544) ได ศึกษาเรื่ อง ความรู ทั ศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภั ยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษา
อยูชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 จํานวน 245 คน พบวา นักศึกษาที่มีภาควิชา และระดับคะแนนเฉลี่ย
แตกตางกันจะมีความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกันจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
แตกต างกั น อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ.01 ความรู มี ความสั มพั นธ เชิ งบวกกั บพฤติ กรรมเกี่ ยวกั บความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เศรษฐา ตั นติ เดชามงคล (2546, หน า 84-86) ไดศึกษาความสัมพั นธระหวางการรับรูความสามารถของ
ตนเองการสนั บสนุ นทางองค การ และพฤติ กรรมความปลอดภั ยของพนั กงานระดั บปฏิ บั ติ การในโรงงานผลิ ต
ผลิตภัณฑเมลานีนและพลาสติกแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางจานวน 270 คน พบวา เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุงาน ประสบการณในการฝกอบรมดานความปลอดภัย และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจาก
การทํางาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย สวนการรับรูความสามารถของตนเอง และการสนับสนุน
ทางองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 38
กลาวโดยสรุปจากการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวของ การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัย
หลายๆ ประการดวยกั น อั นส งผลให เกิ ดความสูญเสี ยและเกิ ดความเสียหายต อผูเกี่ ยวของหลายประการทั้ งโดย
ทางตรงและโดยทางออม เชน การบาดเจ็บ พิการ สูญเสียทรัพยสิน เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล เสียเวลา
เสียชื่อเสียง เสียขวัญกําลังใจ ตลอดจนเสียชีวิต เปนตน ดังนั้นการที่จะทําไมใหเกิดความสูญเสียดังกลาวขึ้น จะตอง
มีการปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ ใหเปนไปตามแผนหรือมาตรการที่วางไว โดยจะตองดําเนินการในหลาย
ดานพรอมๆกัน เชน ผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะผูบริหารของหนวยงานจะตองเห็นความสําคัญของการบริหาร
จัดการดานความปลอดภั ยหน วยงาน เช น การกําหนดนโยบายความปลอดภั ย การวางแผนดานความปลอดภั ย
การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลดานความปลอดภัย การเปนผูนํา และควบคุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของงานดาน
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ความปลอดภัย ทั้งนี้ ทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมทุกดานที่ของหนวยงานจัดใหมีขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป อันจะเปนการชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ตลอดจนความสูญเสียอันเนื่องมาจากการทํางานได

บทที่ 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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วิธีการดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษา เรื่ อ ง“แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด านความปลอดภั ยในการทํ างานของบุ คลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”ครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
โดยมี จุ ดมุ งหมาย เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นความปลอดภั ย ในการทํ างานของบุ ค ลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารความ
เสี่ ย งด า นปลอดภั ย ในการทํ า งานของบุ ค ลากร คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากร
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน 80 คน
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
จําแนกตามหลักสูตรที่สังกัด
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หนวยงาน
ประชากร
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
6
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีวิทยา
8
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
14
หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
9
หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
6
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
6
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5
หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
5
หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
6
บุคลากรสายสนับสนุน
15
รวมทั้งสิ้น
80
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถามใหเหมาะสมกับ
วัต ถุป ระสงคของงานวิจัย โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในครั้งนี้เปน แบบสอบถามชนิด ตรวจสอบรายงาน
(Check List) และแบบมาตราสว นประมาณคา (Rating Scale) มีจุด มุง หมาย เพื่อ ศึก ษาแนวทางการ
บริห ารความเสี ่ย งดา นความปลอดภัย ในการทํ า งานของบุค ลากรคณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบ ูล สงคราม จํ า แนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ตํ า แหนง ทางวิช าการ
ระยะเวลาที่ทํา งานในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม หนว ยงานที่สังกัด และจากการสนทนากลุมกับ
ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติ การ การทดลองวิจัย โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที ่ 1 ขอ มูล ทั ่ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม เปน แบบสอบถามชนิด ตรวจสอบรายงาน
(Check List) จํา นวน 6 ขอ ถามเกี่ย วกับ ขอ มูล ทั่ว ไป ไดแ ก เพศ อายุ ระดับ การศึก ษาสูง สุด ตํา แหนง
ทางวิชาการ ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนวยงานที่สังกัด
ตอนที่ 2 ระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมและรายดาน ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการ

มห
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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บริห ารจัด การความปลอดภั ย ในห องปฏิบัติการ ดานสถานที่ และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ดานการปฏิ บัติตน
ปลอดภัย และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.2.1 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.กุลวดี ปนวัฒนะ อาจารยผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และผูชวยศาสตราจารยวิภาดา
ศรี เจริ ญ อาจารย ผู เชี่ ย วชาญด า นอาชี ว อนามั ย เพื่ อ วิ เคราะห ห าความสอดคล อ งระหว า งข อ คํ าถามกั บ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และนําแบบสอบถามที่แกไขมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยผูเชี่ยวชาญ
2.2.2 นํ าแบบสอบถามที่ ได ผ านการตรวจสอบจากผู เชี่ ย วชาญ มาหาค าความสอดคล อ ง
(IOC : Index of ltem Objective Congruence) โดยเกณฑ คือ การเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไป
ผลปรากฏวาจากขอคําถามทั้งหมด 48 ขอ มีขอคําถามมีคา IOC ตั้งแต 0.60 - 1.00 สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือใช
เปนเครื่องมือในการวิจัยได 48 ขอคําถาม ดังนั้น เครื่องมือในการวิจัยที่สามารถใชไดจริงในฉบับที่สมบูรณมีทั้งหมด
48 ขอ (ดังแสดงในภาคผนวก ค)
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าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได นํา แบบสอบถามไปเก็บ รวบรวมขอ มูล กับ กลุ ม ประชากร จํา นวน 80 ชุด
โดยดํา เนิ น การ ดั งนี้
3.1 ติดตอประสานงานกับผูบริหาร และเจาหนาที่ เพื่อขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมประชากร โดยแจกแบบสอบถามและเก็บคืนดวยตนเอง
3.3 ทํ า การรวบรวม ตรวจสอบความถูก ตอ ง ความสมบู ร ณ ของแบบสอบถามที่ ได จํ านวน
80 ฉบับ จากจํานวนที่แจก 80 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 ของแบบสอบถามที่แจกนําไปวิเคราะหและแปลผล
ขอมูล
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4. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่เก็บไดจากกลุมตัวอยางโดยวิเคราะหและประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 วิเ คราะหขอ มูล ทั ่ว ไปของบุค ลากรสายวิช าการ และบุค ลากรสายสนับ สนุน คณะ
วิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม ไดแ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึก ษาสู ง สุ ด
ตํา แหน งทางวิ ช าการ ระยะเวลาที่ ทํา งานในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม และหลัก สูตรสาขาวิช าที่
สั งกั ด โดยการหาความถี่ และค า ร อยละ
4.2 วิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการหาคาเฉลี่ย( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ซึ่งใชหลักในการพิจารณา
ดังนี้
ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน มากที่สุด
ใหคะแนนเปน 5
ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน มาก
ใหคะแนนเปน 4
ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน ปานกลาง
ใหคะแนนเปน 3
ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน นอย
ใหคะแนนเปน 2
ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน นอยที่สุด
ใหคะแนนเปน 1
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51- 2.50 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 -1.50 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานน อยที่สุ ด
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการวิเคราะหขอมูล
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน
ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อนําเสนอแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงดานปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาที่ทํางาน
ในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม และสาขาวิช าที่ สั งกั ด ผลการวิเคราะหขอมูล ผู วิ จัย ขอนํ าเสนอการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วิ เคราะห แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด านความปลอดภั ยในการทํ างานของบุ ค ลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวม และรายดาน

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ
ระดั บ การศึ กษาสูงสุด ตํ าแหน งทางวิช าการ ระยะเวลาที่ ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล สงคราม และ
สาขาวิชาที่สังกัดของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังแสดงใน
ตาราง
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละของขอมูลทั่วไป จําแนกตามเพศ
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

31
49
80

38.80
61.20
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
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จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง รอยละ 61.20 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 38.80

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละของขอมูลทั่วไป จําแนกตามอายุ

จํานวน

รอยละ

รวม

8
51
14
7
80

10.00
63.80
17.50
8.80
100.00
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อายุ
20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 ป ขึ้นไป

ขอมูลทั่วไป

จากตารางที่ 3 พบว า บุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ
มี อ ายุ ร ะหว า ง 31 – 40 ป ร อ ยละ 63.80 รองลงมา คื อ มี อ ายุ ร ะหว า ง 41 – 50 ป ร อ ยละ 17.50 และ
นอยที่สุด คือ อายุมากกวา 51 ป รอยละ 8.80

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ของขอมูลทั่วไป จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

8
26
46
80

10.00
32.50
57.50
100.00

ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

30
จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับ
การศึกษาปริญญาเอก รอยละ 57.50 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 32.50 และนอยที่สุด คือ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก รอยละ 10.00
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ของขอมูลทั่วไป จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูช วยศาสตราจารย
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ
รวม

จํานวน

รอยละ

51
18
10
1
80

63.80
22.50
12.50
1.20
100.00
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ขอมูลทั่วไป
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จากตารางที่ 5 พบว า บุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ ตอบแบบสอบถามส วนใหญ
มีตําแหนงอาจารย รอยละ 63.80 รองลงมา คือ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอยละ 22.50 และนอยที่สุด คือ
ตําแหนงระดับชํานาญการ รอยละ 1.20
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ของขอมูลทั่วไป จําแนกตามระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอมูลทั่วไป
ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นอยกวา 5 ป
5 - 10 ป
มากกวา 10 ป ขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

30
37
13

37.50
46.20
16.20

80

100.00

จากตารางที่ 6 พบว า บุ ค ลากรคณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที่ ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ
มีระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภั ฏพิ บูลสงคราม ระหวาง 5 - 10 ป รอยละ 46.20 รองลงมา คื อ
มีระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนอยกวา นอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 37.50 และ
ที่นอยที่สุด คือ ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มากกวา 10 ป ขึ้นไป รอยละ 16.20
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ของขอมูลทั่วไป จําแนกตามสาขาวิชาที่สังกัด
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

8
10
18
11
10
6
3
6
8
80

10.00
12.50
22.50
13.80
12.50
7.50
3.80
7.50
10.00
100.00

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สาขาวิชาที่สังกัด
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ
รวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 7 พบว า บุ ค ลากรคณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ที่ ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ
สังกัด หลักสูต รสาขาวิช าเคมี รอยละ 22.50 รองลงมาสังกัด หลักสูตรสาขาวิชาฟ สิกส รอยละ 13.80 และ
ที่นอยที่สุดคือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คิดเปนรอยละ 3.80
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมและรายดาน ดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ดานความปลอดภัยใน
การทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สภาพความปลอดภัยในการทํางาน

1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
2. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย
3. ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย
4. ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย
รวม

X

S.D.

3.15
3.18
3.76
3.11
3.30

0.832
0.798
0.766
0.908
0.731

ระดับความ
ปลอดภัย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

จากตารางที่ 8 พบวา สภาพการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีอยูดาน
เดียวที่อยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.76) นอกนั้น อีก 3 ดานอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.18) ดานการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.15) และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ
(3.11)
ตารางที่ 9 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ โดยรวมและรายขอ

1. หนวยงานมีนโยบายดานความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพ
2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดานความปลอดภัย
3. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร
4. หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร
5. หนวยงานจัดอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน
หองปฏิบัติการใหกับบุคลากร
6. หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย
7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย
8. หนวยงานมีปายระบุวิธีการใชติดที่เครื่องมือปฏิบัติการ
9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพบุคลากรสม่าํ เสมอ
รวม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภาพความปลอดภัยในการทํางาน

X

S.D.

ระดับความ
ปลอดภัย

3.41
3.22
3.01
3.00

0.758
0.811
1.185
1.031

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.05

0.967

ปานกลาง

2.91
3.12
3.32
3.30
3.15

0.957
1.084
1.123
1.226
0.832

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบว า ระดั บความปลอดภั ยในการทํ างานของบุ คลากรด านการบริ หารจั ดการความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวาสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง มีเพี ยง 1 ประเด็นอยูในระดั บมาก โดยเรียงลํ าดั บจากประเด็นที่ มีคาเฉลี่ยจากต่ํ าสุด 3 ลํ าดั บ ไดแก
หนวยงานให ความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.91) หนวยงานจัดอบรมฝกซอม
ดับเพลิงเบื้ องตนใหกับบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.00) หนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให บุคลากร
มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.01)
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ตารางที่ 10 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามด า นสถานที่ แ ละสิ่ งแวดล อ มปลอดภั ย
โดยรวมและรายขอ
สภาพความปลอดภัยในการทํางาน

X

S.D.

ระดับความ
ปลอดภัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

1. หนวยงานมีโครงสรางอาคารมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบไมลื่น
3.48 0.941
มาก
แสดงเครื่องหมายพื้นตางระดับ (ถามี)
2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง อุณหภูมิ การระบายอากาศเหมาะสม
3.56 0.840
มาก
3. ในหองปฏิบัติการมีการจัดวางเครื่องมือ/การนั่งเหมาะสม
3.58 0.808
มาก
4. ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือเพียงพอในพื้นที่ปฏิบัติงาน
3.79 0.852
มาก
5. ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ ผาเช็ดมือเพียงพอ
3.35 0.943 ปานกลาง
6. หนวยงานมีฝกบัว/ที่ลางตา ในรัศมี 30 เมตร
2.95 1.078 ปานกลาง
7. หนวยงานแยกพื้นที่ และชี้บง พื้นที่สะอาด และพื้นที่อันตราย
2.88 1.060 ปานกลาง
8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บตัวอยาง/สารเคมี/อาหาร
3.54 1.043
มาก
9. ในหองปฏิบัติการมีปายหามกิน ดื่ม เสริมสวย
3.30 1.060 ปานกลาง
10. หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมีคมอยางถูกตองปลอดภัย
3.20 1.084 ปานกลาง
11. หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ทิ้งของมีคม
2.78 1.136 ปานกลาง
12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางชัดเจน
2.85 1.137 ปานกลาง
13. หนวยงานมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสียขยะอันตราย และ
2.96 1.119 ปานกลาง
ขยะติดเชื้อ
14. หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน
2.65 1.126 ปานกลาง
15. หนวยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชื้อ
3.11 1.091 ปานกลาง
16. หนวยงานมีอุปกรณดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย
3.19 1.057 ปานกลาง
17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน
3.04 1.024 ปานกลาง
18. หนวยงานมีเครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องมือหลัก/สําคัญ
3.18 1.053 ปานกลาง
19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศในหองเก็บสารเคมีหองเรียน/หองวิจัย
3.11 1.147 ปานกลาง
รวม
3.18 0.798 ปานกลาง
จากตารางที่ 10 พบวา ระดั บความปลอดภั ยในการทํางานของบุ คลากร ด านสถานที่ และสิ่ งแวดล อม
ปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง

34
5 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานที่
กําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ ( 2.65) หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ทิ้งของ
มีคม มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.78) และหนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.85)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ตารางที่ 11 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในดานการปฏิบัติตนปลอดภัย โดยรวมและ
รายขอ ดังนี้
X

S.D.

1. ทานสวมเสื้อกาวนเมื่อตรวจวิเคราะหตัวอยาง
2. ทานถอดเสื้อกาวนเมื่ออกจากหองปฏิบัติการ
3. ทานทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใชซ้ํา
4. ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอื่น (ถามี) เพื่อสรางภูมิคุมกัน
5. ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี
6. ทานใสถุงมือปองกันสารเคมี
7. ทานไมรับประทานอาหารในหองปฏิบัติการ
8. ทานถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปด-ปดประตู/ใช key board/ออก
จากหองปฏิบัติการ
9. ทานทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน
10 หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิเช็ดโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับ
เชื้อ
รวม

3.99
3.98
3.80
3.06
3.49
3.78
4.04

1.085
1.079
1.060
1.266
1.147
1.102
1.195

ระดับความ
ปลอดภัย
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.95

0.940

มาก

4.05

0.870

มาก

3.48

1.113

มาก

3.76

0.766

มาก

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สภาพความปลอดภัยในการทํางาน

จากตารางที่ 11 พบวา ระดั บความปลอดภั ยในการทํ างานของบุ คลากร ด านการปฏิ บั ติ ตนปลอดภั ย
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลํ าดั บจากประเด็ นที่ มีคาเฉลี่ยจากต่ํ าสุด 3 ลํ าดับ ได แก ทานฉีดวัคซี น HBV หรือวัคซี นอื่ น
(ถ ามี ) เพื่ อสร างภู มิคุ มกั น มี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ (3.06) หน วยงานมี น้ํ ายาฆ าเชื้ อที่ มี ประสิ ทธิเช็ คโต ะเมื่ อเสร็จงาน
เกี่ยวกับเชื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.48) ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.49)
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ตารางที่ 12 แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด านความปลอดภั ยในการทํ างานของบุ คลากรคณะวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในดานการปฏิบัติงานปลอดภัย โดยรวมและ
รายขอ ดังนี้
สภาพความปลอดภัยในการทํางาน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณติดบนเครื่องมือหรือบริเวณ
ที่ตองการชี้บง biohazard/สารเคมีอันตรายและสาร
กัมมันตรังสี
2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม มี
ปายbiohazard
3. ท านใช น้ํ ายาฆ าเชื้ อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเช็ ด โต ะเมื่ อ เสร็ จ งาน
เกี่ยวกับเชื้อ
4. หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ
5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ
6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit)
7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยกประเภท
8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งแยกเครื่องแกวแตก
9. หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคล/หนวยงานเพื่อ
ขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
10. หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัย
อยางนอยปละครั้ง
รวม

X

S.D.

ระดับความ
ปลอดภัย

3.26

0.951

ปานกลาง

2.86

1.156

ปานกลาง

3.55

1.054

ปานกลาง

3.18
2.85
2.64
3.08
2.96

1.041
1.170
1.255
1.209
1.227

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.95

1.252

ปานกลาง

2.82

1.156

ปานกลาง

3.11

0.908

ปานกลาง

จากตารางที่ 12 พบวา ระดับความปลอดภัยในการทํ างานของบุ คลากร ดานการปฏิ บั ติ งานปลอดภั ย
ในภาพรวมอยู ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อพิ จ ารณารายประเด็ น พบว า ส ว นใหญ อ ยู ในระดั บ ระดั บ ปานกลาง
โดยเรียงลํ าดั บจากประเด็นที่ มีคาเฉลี่ยจากต่ํ าสุด 3 ลํ าดับ ได แก ทานมี ชุดทําความสะอาดสํ าหรับการหกเลอะ
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(Spill Kit) มี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ (2.64) หน วยงานมี การวิ เคราะห ความเสี่ ยงของความปลอดภั ยอย างน อยป ละครั้ ง
มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.82) หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.49)

บทที่ 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

การวิจัย ครั้ง นี้ เปน การวิจัย เชิง สํา รวจ (Survey Research) เพื่อ ศึก ษาแนวทางการบริห าร
ความเสี ่ย งดา นความปลอดภัย ในการทํ า งานของบุค ลากร คณ ะวิท ยาศาสตรแ ล ะเทคโนโล ยี
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ พิบ ูล สงคราม มีวัต ถุป ระสงคเ พื ่อ ศึก ษาสภาพการบริห ารความเสี ่ย งดา นความ
ปลอดภัย ในการทํา งานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม
และเพื ่อ นํ า เสนอแนวทางการบริห ารความเสี ่ย งดา นปลอดภัย ในการทํ า งานของบุค ลากรคณ ะ
วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบูล สงคราม โดยมีส รุป ผลการวิจัย การอภิป รายผล
และขอเสนอแนะ

1. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
1.1 เพื่ อ ศึ กษาสภาพการบริห ารความเสี่ ย งด านความปลอดภั ย ในการทํ างานของบุ ค ลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 เพื่ อ นํ าเสนอแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปลอดภั ย ในการทํ างานของบุ ค ลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ยเป นแบบสอบถามแบบสํ ารวจรายการ (Check list) แบบมาตราสว น
ประมาณคา (Rating scale) มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการ
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ทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผูวิจัยเปนผูสรางขึ้น
โดยแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 7 ขอ โดยถามเกี่ยวกับ ขอมูล
ทั่วไปของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 6 ขอ ไดแก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสาขาวิชาที่สังกัด
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 48 ขอ
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่เก็บไดจากกลุมตัวอยางโดยวิเคราะหและประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบลู สงคราม โดยการหาความถี่ และคารอยละ
2. วิเคราะหระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่สงผลตอการ
ทําวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการหาคาเฉลี่ย
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามชนิ ด ตรวจสอบรายการ (Check List) จํ านวน 6 ข อ โดยถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน
6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และสาขาวิชาที่สังกัด พบวา บุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิ บู ล สงคราม ส วนใหญ เป น เพศหญิ ง จํานวน 49 คน คิ ดเป น รอยละ 61.20 และเพศชาย จํานวน 31 คน
คิดเปนรอยละ 38.80 สวนใหญเปนอายุระหวาง 31 -40 ป มากที่สุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 63.80
รองลงมา คื อ ช ว งอายุ ร ะหว า ง 41 -50 ป จํ า นวน 14 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 17.50 และน อ ยที่ สุ ด คื อ
อายุมากกวา 51 ปขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.80 สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาเอก
มากที่ สุ ด จํานวน 46 คน คิ ดเป น ร อยละ 57.50 และรองลงมา คื อ ระดับ การศึ กษาสู งสุด คื อ ปริญ ญาโท
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 10.00 สวนใหญดํารงตําแหนงอาจารย มากที่สุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 63.80 รองลงมา คือ
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และนอยที่สุด คือ ระดับชํานาญการ จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 1.20 ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวนใหญ คือ ระยะเวลาที่ทํางาน
5 – 10 ป มากที่สุด จํานวน 37 คน คิดเปน 46.20 รองลงมา คือ นอยกวา 5 ป จํานวน 30 คน คิดเปน รอยละ
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37.50 และนอยที่สุด คือ ระยะเวลาที่ทํางานมากกวา 10 ป ขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 16.20 สวนใหญ
สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาเคมีมากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชา
ฟสิกส จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.80 และนอยที่ สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน
3 คน คิดเปนรอยละ 3.80
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยใน
การทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 48 ขอ ความคิดเห็นของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
1. สรุปผลวิจัยแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
1.1 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ดานการปฏิบัติตน
ปลอดภัย และดานการปฏิบัติงานปลอดภัยพบวา สภาพการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง และมี อยูด านเดีย วที่ อยู ในระดั บ มาก ไดแก ดานการปฏิบั ติ ตนใหป ลอดภัย มี คาเฉลี่ย เทากับ (3.76)
นอกนั้น อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.18)
ดานการบริห ารจั ดการความปลอดภั ยในหองปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ย เท ากั บ (3.15) และดานการปฏิ บัติงาน
ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.11) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้
1.2 ดานการบริ หารจั ดการความปลอดภั ยในห องปฏิบั ติการ โดยการวิเคราะห คาเฉลี่ ย และ
ค าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการบริห ารความเสี่ ย งด านความปลอดภั ยในการทํ างานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 9 ประเด็น พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับจากประเด็น ที่มีคาเฉลี่ยจากต่ํ าสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานให ความรูเรื่องการติดเชื้อ/สาร
อั น ตรายสู ร า งกาย มี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ (2.91) หน ว ยงานจั ด อบรมฝ ก ซ อ มดั บ เพลิ งเบื้ อ งต น ให กั บ บุ ค ลากร
มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.00) และหนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.01)
1.3 ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย และวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ระดั บ แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งด านความปลอดภั ยในการทํ างานของบุ คลากร คณะวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ พิ บู ล สงคราม จํ านวน 19 ประเด็ น ระดั บความปลอดภั ยในการทํ างานของ
บุคลากร ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา
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สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด
3 ลําดับ ไดแก หนวยงานมี สถานที่กําจัดเก็บขยะอั นตรายให ไดมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเท ากับ ( 2.65) หน วยงานมี
ระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ทิ้งของมีคม มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.78) และหนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางที่ชัดเจน
มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.85)
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1.4 ดานการปฏิบัติตนปลอดภัยและวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แนวทางการบริห ารความเสี่ ยงดานความปลอดภัยในการทํ างานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 10 ประเด็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น
พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจาก
ต่ํ าสุ ด 3 ลํ าดั บ ได แก ท านฉี ดวั คซี น HBV หรื อวัคซี นอื่ น (ถ ามี ) เพื่ อสร างภู มิ คุ มกั น มี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ (3.06)
หน วยงานมี น้ํ ายาฆ าเชื้ อที่ มีประสิ ทธิ เช็ คโต ะเมื่ อเสร็ จงานเกี่ ยวกับเชื้ อ มี ค าเฉลี่ ยเท ากับ (3.48) และท านสวม
หนากากปองกันสารเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.49)
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1.5 ดานการปฏิบัติงานปลอดภัยและวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
แนวทางการบริห ารความเสี่ ยงดานความปลอดภั ยในการทํ างานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จํ านวน 10 ประเด็ น ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาราย
ประเด็ นพบวา ส วนใหญ อยู ในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดั บจากประเด็นที่ มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดั บ
ไดแก ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.64) หนวยงานมีการวิเคราะห
ความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.82) หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึก
อุบัติเหตุ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.49)

2. การอภิปรายผล
จากงานวิจัยที่สรุปขางตน สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
2.1. สภาพความปลอดภัย ในการทํ า งานในหอ งปฏิบัติก าร ดา นการบริหารจั ด การความ
ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง
มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงาน
ใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย, หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร
และหนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรเพ็ญ ก่ํานารายณ
กลาวไววา การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเปนสิ่งสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในห องปฏิบั ติการ สิ่งแวดลอม และชุมชนได โดยเฉพาะหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการแพทยซึ่ง
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จัดเปนสถานที่ที่มีความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง ดังนั้นบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถานที่เหลานี้ ควรมีความรู ความ
เขาใจถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อปองกันอันตรายและลดความเสี่ยงจากการไดรับอันตรายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใน
หนาที่ประจําวัน รวมทั้งสามารถปองกันอันตรายที่อาจสงผลกระทบตอบุคคลอื่น สิ่งแวดลอมและชุมชนดวย และ
การสํ ารวจบ งชี้ อัน ตรายและวิ เคราะห ความเสี่ย งในหองปฏิบั ติการ ทั้ งดานกายภาพ สารเคมี สารชีว ภาพ
อุ ป กรณ ป องกั น ตนเองส ว นบุ คคล ระบบรองรับ สถานการณ ฉุ กเฉิน รวมทั้ งระบบการจัด การของเสีย จาก
หองปฏิบัติการ และดานการใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูที่เกี่ยวของกับหองปฏิบัติการ โดยใชวิธีการ
ทางอาชี วนามัยและความปลอดภัยที่เรียกวาวิธีการ checklist โดยทํ าการสํารวจในหองปฏิบั ติการสําหรับ
จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรการแพทยของหนวยงาน และพบวาระดับความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน
นอยที่สุด 3 ลําดับสุดทาย ไดแก การใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากรในหองปฏิบัติการ
การจั ด การระบบการกํ า จั ด ของเสี ย จากห อ งปฏิ บั ติ ก าร และการบริ ห ารระบบจั ด การความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการ ซึ่งจัดเปนลําดับความเสี่ยงของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนของสถานวิทยาศาสตร
รีคลินิกที่ควรหามาตรการในการปองกันและหาแนวทางการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยาง
เรงดวน นอกจากนั้นยังพบวาบุคลากรของหองปฏิบัติการตองสัมผัสสารเคมีอันตรายหลากหลายชนิดทั้งสารเคมี
ที่กอใหเกิดการระคายเคือง สารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สารกอมะเร็งรวมทั้งสารชีวภาพตางๆ ที่อาจกอนให
เกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได
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2.2. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็น
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บขยะ
อั นตรายให ได มาตรฐาน, หน วยงานมี ระเบี ยบการนํ าส ง ทํ าลายเชื้ อ ทิ้ งของมี คม และหน วยงานกํ าหนดจุดรั บ
ตัวอยางที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรพรรณ ภูษภักดีภพ (2545) กลาวไววา สถานที่กําจัดเก็บ
ขยะอั น ตรายให ได มาตรฐาน ควรเป น ห องซึ่งอยูในตัวอาคารชั้น เดีย ว แยกจากอาคารอื่น คุณ ลักษณะของ
หองปฏิบัติการ วัสดุกอสรางผนังเพดาน พื้นและพื้นผิวโตะจะตองเลือกใหเหมาะกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํา
นึกถึงคุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาใชหองเก็บสารเคมี ควรแยกจากหองปฏิบัติการ กรณีจําเปนตองเก็บสารเคมี
หลายๆ ประเภทในปริมาณมากๆ ควรออกแบบโดยเฉพาะอาคารเก็บสารเคมีที่ยังไมไดใชและใชแลว และควร
มีระบบกําจัดของเสีย ควรมีการวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดของเสีย โดยพิจารณาถึงปริมาณและ
ชนิดของเสียที่ตองการกําจัด ทั้งนี้ จากกากของเสียมีคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ตลอดจนพิษภัยแตกตาง
กัน ระบบการจัดกัดของเสียจากหองปฏิบัติการโดยทั่วไป ไดแก ระบบกําจัดน้ําเสีย ระบบเตาเผา และระบบ
การเก็บเพื่อสงไปกําจัด และหนวยงานควรมีแนวทางการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ ไดแกสิ่งเหลือใชใน
หองปฏิบัติการเคมี สารเคมีที่ไมทราบชื่อ สารเคมีที่ห มดอายุ หรือเสื่อมสภาพ สารเคมีที่หกรั่วไหลและเก็บ
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กลั บ คื น มา ตั ว ทํ า ลายอิ น ทรี ย กล า วโดยสรุ ป คื อ ทุ ก สิ่ ง ที่ ไ ม ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด อี ก ต อ ไปใน
หองปฏิบัติการ และจําเปนตองกําจัดทิ้งโดยวิธีหนึ่งจัดวาเปนของเสียอันตรายทั้งสิ้นควรสรางสถานที่กําจัดการ
ขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน ตอเติมจากอาคารเดิมหรือ การวางแผนออกแบบการกอสรางอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรใหมีสถานที่สถานที่กําจัดการขยะอันตราย ซึ่งนอกจากจะตองคํานึกถึงความมั่งคงแข็งแรงของ
อาคารแลว จะตองคํานึกถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการปองกันการปนเปอนของสารพิษซึ่งจะมี
ผลตอ ผูปฏิบัติงาน อาจารย และนักศึกษาได รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชนดวย
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2.3. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง
โดยเรียงลําดับจากประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอื่น (ถามี) เพื่อสราง
ภูมิคุมกัน, หนวยงานมีน้ํายาฆ าเชื้อที่มีประสิทธิเช็คโตะเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเชื้อ และทานสวมหนากากป องกัน
สารเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อะเคื้อ อุณหเลขกะ และคณะ (2557) เรื่อง การปองกัน
การติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลังขณะปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน เครือขายบริการสุขภาพที่ 1
ไดใหวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การศึกษาความรู การปฏิบัติ ปญหาอุปสรรคและความตองการของผูปฏิบัติงาน
โดยการแจกแบบสอบถาม อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขาดขวัญกําลังใจ ขาดการอบรม ขาดความมั่นใจการ
ปฏิ บัติ งาน สิ่งที่ ตองการสนับ สนุน ไดแก อุป กรณ ปองกัน สวนบุ คคล และคูมือปองกัน การติ ดเชื้อ 2) การ
สัมภาษณผูรับผิดชอบงานในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ตองการไดรับการสนับสนุน 3) การสนทนากลุมบุคลากรของ
โรงพยาบาล ซึ่งพบวา ผูปฏิบัติงาน ตองการไดความรูเกี่ยวกับวิธีสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล การทําความ
สะอาดมือ โรคติดตอระบบทางเดินหายใจ วัณโรค การปองกันเข็มตําของมีคม และการทําความสะอาดอุปกรณ
และการทําลายเชื้ออุปกรณตางๆ 4) แนวปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
สําหรับเวชกรฉุกเฉิน พัฒนาขึ้นจากการทบทวนแนวปฏิบัติการปองกัน การติดเชื้อของศูนยปองกันและควบคุม
โรค และขององคกรตางๆ ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิเนื้อหาประกอบ
โดยการป องกั น ปฏิ บั ติ ก ารป องกั น การติ ด เชื้ อ และการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ จ ากปฏิ บั ติ งานสํ าหรั บ เวชกรฉุ ก เฉิ น
พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนแนวปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ของศู น ย ป อ งกั น และควบคุ ม โรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และขององคกรตางๆ ผ านการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณ วุฒิ
เนื้อหาประกอบเชื้อที่มีอยูในเลือดและสารคัดหลัง การปองกันการแพรกระจายเชื้อ การปองกันแพรกระจาย
เชื้อทางอากาศ การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล การทําความสะอาดมือ ปองกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
การปองกันอุบัติเหตุจากการติดเชื้อจากของมีคมการบาดเจ็บ โดยใหความรูพื้นฐานกับผูปฏิบัติงานวาหนทาง
ไหนที่เชื้อเขาสูรางกายการตรวจสุขภาพประจําป การไดรับวัคซีนปองกันโรค การปฏิบัติเพื่อปองกันการติดเชื้อ
จากการปฏิ บั ติงาน รวมถึ งการการอบรมการป องกัน การติด เชื้อขณะปฏิ บัติงาน วิธีอบรมจะเป น ทั้งฟ งการ

42

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

บรรยายและภาคปฏิ บั ติ 5) การอบรมปองกัน การติดเชื้อขณะปฏิบัติงานสําหรับ ผูป ฏิบัติการแพทยฉุกเฉิ น
จัดการอบรมผูที่ปฏิบัติงาน วิธีการอบรมประกอบดวยการบรรยาย สาธิต และการฝกปฏิบัติใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลและการทําความสะอาดมือ เนื้อหาการอบรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2.4 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญ อยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจาก
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) หนวยงานมี
การวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง และหนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ
ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ เสนอไววา ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการ “ความปลอดภัย” คือ เปาหมายหลักของการที่จะทําใหทุกหองปฏิบัติการมีความปลอดภัย
จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมทั้งมีโครงสรางการบริหารจัดการและผูรับผิดชอบงานดานตางๆ
ที่ชัดเจน มีนโยบายเปนเครื่องกําหนดทิศทางการทิศทางการทํางาน การดําเนินการตางๆ เหลานี้ ตองใชความรู
ความชํานาญเฉพาะดาน จึงควรมีการแบงงานออกเปนกลุมตามลักษณของงานและความรูที่ใช เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดคลองและงายตอการกํากับดูแลติดตามตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงและแกไขไดทันกาล ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญของการปองกันและลดความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มีองคประกอบ 7 ดานซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกัน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 องคประกอบหลักของหองปฏิบัติการปลอดภัย
3. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
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ขอเสนอ แนะในการวิจัย ครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช และ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
3.1 จากผลการวิจัยสรุปขอเสนอแนะสําหรับนําไปใช ไดดังตอไปนี้
1. การมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน เพื่อลดอุบัติเหตุและทําใหบุคลากรที่
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ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการใหปฏิบัติงานอยางปลอดภัย
2. การจั ดอบรมความปลอดภัยหองปฏิบัติการที่ เกี่ย วของกั บ สารเคมี โดยคณะกรรมการด าน
มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสารเคมี

3. การตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ดวยโปรแกรมตรวจ
สุขภาพที่มากกวาการตรวจสุขภาพปกติทั่วไป อาชิเชน การตรวจความผิดปกติการทํางานของ ตับ ไต เม็ดเลือด ฯลฯ และการให

วั ค ซี น เพื่ อ ป องกั น โรคแก ผู ป ฏิ บั ติ งาน อาทิ เช น วัค ซี น ป อ งกั น ติ ด เชื้ อ ไวรัส ตั บ อั กเสบบี วั ค ซี น ป องกั น โรค
บาดทะยัก เปนตน

4. การจัดทําคูมือแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
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3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการ
ทํางานของบุ คลากร โดยศึกษาเฉพาะอาจารย และเจาหนาที่ ควรจะศึกษานักศึกษาดวยวาคิดเห็ นอยางไร
มีความปลอดภัยในการทดลอง วิจัย ในหองปฏิบัติการหรือไม
2. การวิจัยครั้งตอไป ควรจะศึกษาบุคลากร ดานอื่นๆ ดวย วาคิดเห็นอยางไรกับความปลอดภัยใน
ทํางาน อาทิเชน บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนสํานักงานที่ใชเครื่องถายเอกสาร และอุปกรณที่กอเกิดอันตรายใน
การปฏิบัติงานดานอื่นๆ ดวย
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง [ ] ที่ตรงกับความเปนจริง
1. เพศ
[ ] ชาย
2. อายุ
[ ] ไมเกิน 20 ป
[ ] 31 – 40 ป

[ ] หญิง

[ ] 20 – 30 ป
[ ] 41 – 50 ป

[ ] ปริญญาโท

4. ตําแหนงทางวิชาการ
[ ] อาจารย

[ ] ผูชวยศาสตราจารย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
[ ] ปริญญาตรี

[ ] 51 ป

[ ] ปริญญาเอก

[ ] รองศาสตราจารย

5. ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
[ ] นอยกวา 5 ป
[ ] 5 – 10 ป
[ ] มากกวา 10 ปขึ้นไป
6. หนวยงานที่สังกัด
[ ] หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา
[ ] หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา
[ ] หลักสูตรสาขาวิชาเคมี
[ ] หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส
[ ] หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
[ ] หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
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[ ] หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
[ ] หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
[ ] หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและสิ่งเสริมสุขภาพ

ตอนที่ 2 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑ
วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความปลอดภัย / ความพึงพอใจ
สภาพความปลอดภัยในการทํางาน
มีมากที่สุด มีมาก มีปานกลาง มีนอย
ไมมี
(5)

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ดานบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
1. หนวยงานมีนโยบายดานความปลอดภัยในการทํางาน
2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดานความปลอดภัย
3. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให
บุคลากร
4. หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร
5. หนวยงานจัดอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน
หองปฏิบัติการใหกับบุคลากร
6. หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย
7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย
8. หนวยงานมีปายระบุวิธีการใชติดที่เครื่องมือปฏิบัติการ
9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพบุคลากรสม่ําเสมอ
ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย
1. หนวยงานมีโครงสรางอาคารมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบไมลื่น
แสดงเครื่องหมายพื้นตางระดับ (ถามี)
2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง อุณหภูมิ การระบาย อากาศ
เหมาะสม
3. ในหองปฏิบัติการมีการจัดวางเครื่องมือ / การนั่งเหมาะสม

(4)

(3)

(2)

(1)
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4. ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือเพียงพอในพื้นที่ปฏิบัติงาน
5. ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ ผาเช็ดมือเพียงพอ
6. หนวยงานมีฝกบัว/ที่ลางตา ในรัศมี 30 เมตร
7. หนวยงานแยกพื้นที่ และชี้บง พื้นที่สะอาด และพื้นที่

ขอคําถาม
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อันตราย
8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บตัวอยาง / สารเคมี / อาหาร
9. ในหองปฏิบัติการมีปายหามการกิน ดื่ม เสริมสวย
10. หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมีคมอยางถูกตองปลอดภัย
11. หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ทิ้งของมีคม
12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางชัดเจน

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

13. หนวยงานมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสียขยะ
อันตราย และขยะติดเชื้อ
14. หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน
15. หนวยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอด
เชื้อ
16. หนวยงานมีอุปกรณดับเพลงและระบบสัญญาณเตือนภัย
17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน
18. หนวยงานมีเครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องมือหลัก/สําคัญ
19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศในหองเก็บสารเคมี
หองเรียน/หองวิจัย
3. ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย
1. ทานสวมเสื้อกาวนเมื่อตรวจวิเคราะหตัวอยาง
2. ทานถอดเสื้อกาวนเมื่อออกจากหองปฏิบัติการ
3. ทานทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใช
ซ้ํา

ระดับความปลอดภัย / ความพึงพอใจ

มีมากที่สุด มีมาก
(5)
(4)

มีปานกลาง มีนอย
(3)
(2)

ไมมี
(1)
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4. ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีน (ถามี) เพื่อสรางภูมิคุมกัน
5. ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี
6. ทานใสถุงมือปองกันสารเคมี
7. ทานไมรับประทานอาหารในหองปฏิบัติการ
8. ทานถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปด-ปดประตู/ใช Key board
/ ออกจากหองปฏิบัติการ
9. ทานทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน
10. หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จ
งานเกี่ยวกับเชื้อ
4. ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย
1. ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณติดบนเครื่องมือหรือ
บริเวณที่ตองการชี้บง biohazard/สารเคมีอันตรายและสาร
กัมมันตรังสี
2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม
มีปาย biohazard
ขอคําถาม

3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงาน
เกี่ยวกับเชื้อ
4. หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ
5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ
6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spil Kit)
7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยกประเภท
8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้งแยกเครื่องแกวแตก
9. หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคล/หนวยงานเพื่อ
ขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
10. หนวยงานมี การวิเคราะหความเสี่ ยงของความปลอดภั ย
อยางนอยปละครั้ง

ระดับความปลอดภัย / ความพึงพอใจ
มีมากที่สุด มีมาก
(5)
(4)

มีปานกลาง มีนอย
(3)
(2)

ไมมี
(1)
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ผลการประเมินแบบสอบถามเพื่อการวิจัยของผูทรงคุณวุฒิ
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แบบสอบถามที่เสนอให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC
และการปรับแก ดังนี้
1. หนวยงานมีนโยบายดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน
2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดาน
ความปลอดภัย
3. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพ
และฉีดวัคซีนใหบุคลากร
4. หนวยงานจัดอบรมฝกซอม
ดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร
5. หนวยงานจัดอบรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน
หองปฏิบัติการใหกับบุคลากร
6. หนวยงานใหความรูเ รื่องการติด
เชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย
7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย
8. หนวยงานมีปายระบุวิธีการใช
ติดที่เครื่องมือปฏิบัติการ
9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพ
บุคลากรสม่ําเสมอ
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ระดับความ
คิดเห็นของ
สภาพความปลอดภัย
IOC แปลผล
ผูทรงคุณวุฒิ
ในการทํางาน
คนที่ 1 คนที่ 2
1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
1. หนวยงานมีนโยบายดานความ
1
1
1.00
ใชได
ปลอดภัยในการทํางาน
2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดาน
1
1
1.00
ใชได
ความปลอดภัย
3. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพ
1
1
1.00
ใชได
และฉีดวัคซีนใหบุคลากร
4. หนวยงานจัดอบรมฝกซอม
1
1
1.00
ใชได
ดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร
5. หนวยงานจัดอบรมดานความ
1
1
1.00
ปลอดภัยในการทํางาน
ใชได
หองปฏิบัติการใหกับบุคลากร
6. หนวยงานใหความรูเ รื่องการติด
1
1
1.00
ใชได
เชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย
1
1
1.00
7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย
ใชได
8. หนวยงานมีปายระบุวิธีการใชติด
1
1
1.00
ใชได
ที่เครื่องมือปฏิบัติการ
9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพ
บุคลากรสม่ําเสมอ
2. ดานสถานที่และสิ่งแวดลอมปลอดภัย
1
1
1.00 ใชได
1. หนวยงานมีโครงสรางอาคาร
มั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบไมลื่น แสดง
เครื่องหมายพื้นตางระดับ
1
1
1.00 ใชได
2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง
อุณหภูมิ การระบาย อากาศ
เหมาะสม

1. หนวยงานมีโครงสรางอาคาร

มั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบไมลื่น แสดง
เครื่องหมายพื้นตางระดับ
2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง
อุณหภูมิ การระบาย อากาศ
เหมาะสม
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3 .ในหองปฏิบัติการมีการจัดวาง

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

เครื่องมือการนั่งเหมาะสม
4. ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือ
เพียงพอในพื้นที่
5. ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ
ผาเช็ดมือเพียงพอ
6. หนวยงานมีฝกบัว/ที่ลางตา ใน
รัศมี 30 เมตร
7. หนวยงานแยกพื้นที่ และชี้บง
พื้นที่สะอาด และพื้นที่อันตราย
8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บ
ตัวอยาง / สารเคมี / อาหาร
9. ในหองปฏิบัติการมีปายหามการ
กิน ดื่ม เสริมสวย
10. หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมี
คมอยางถูกตองปลอดภัย
11. หนวยงานมีระเบียบการนําสง
ทําลายเชื้อ ทิ้งของมีคม
12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยาง
ชัดเจน
13. หนวยงานมีการแยกประเภท
ขยะมูลฝอย/ของเสีย ขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ
14. หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บขยะ
อันตรายใหไดมาตรฐาน
15. หนวยงานมีการตรวจสอบ

1

แปลผล

แบบสอบถามที่เสนอให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC
และการปรับแก ดังนี้
3. ในหองปฏิบัติการมีการจัดวาง

เครื่องมือ / การนั่งเหมาะสม
4. ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือ
เพียงพอในพื้นที่
5. ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ
ผาเช็ดมือเพียงพอ
6. หนวยงานมีฝกบัว/ที่ลางตา ใน
รัศมี 30 เมตร
7. หนวยงานแยกพื้นที่ และชี้บง
พื้นที่สะอาด และพื้นที่อันตราย
8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บ
ตัวอยาง / สารเคมี / อาหาร
9. ในหองปฏิบัติการมีปายหามการ
กิน ดื่ม เสริมสวย
10. หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมี
คมอยางถูกตองปลอดภัย
11. หนวยงานมีระเบียบการนําสง
ทําลายเชื้อ ทิ้งของมีคม
12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยาง
ชัดเจน
13. หนวยงานมีการแยกประเภท
ขยะมูลฝอย/ของเสีย ขยะอันตราย
และขยะติดเชื้อ
14. หนวยงานมีสถานที่กําจัดเก็บขยะ
อันตรายใหไดมาตรฐาน
15. หนวยงานมีการตรวจสอบ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สภาพความปลอดภัย
ในการทํางาน

ระดับความ
คิดเห็นของ
IOC
ผูทรงคุณวุฒิ
คนที่ 1 คนที่ 2

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได
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1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

1

1

ใชได
1.00 ใชได

1

1

1.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชื้อ
16. หนวยงานมีอุปกรณดับเพลง
และระบบสัญญาณเตือนภัย
17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ
ทางออกฉุกเฉิน
18. หนวยงานมีเครื่องสํารองไฟ
สําหรับเครื่องมือหลัก/สําคัญ
19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศใน
หองเก็บสารเคมีหองเรียน / หอง
วิจัย
3. ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย
1. ทานสวมเสื้อกาวนเมื่อตรวจ
วิเคราะหตัวอยาง
2. ทานถอดเสื้อกาวนเมื่อออกจาก
หองปฏิบัติการ
3. ทานทําความสะอาดเสื้อกาวน
อยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใช
4. ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีน
(ถามี) เพื่อสรางภูมิคุมกัน
5. ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี
6. ทานใสถุงมือปองกันสารเคมี
7. ทานไมรับประทานอาหารใน
หองปฏิบัติการ
8. ทานถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปดปดประตู/ใช Key board / ออกจาก

แปลผล

แบบสอบถามที่เสนอให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC
และการปรับแก ดังนี้
ประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชื้อ
16. หนวยงานมีอุปกรณดับเพลง
และระบบสัญญาณเตือนภัย
17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ
ทางออกฉุกเฉิน
18. หนวยงานมีเครื่องสํารองไฟ
สําหรับเครื่องมือหลัก/สําคัญ
19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศใน
หองเก็บสารเคมีหองเรียน / หอง
วิจัย

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สภาพความปลอดภัย
ในการทํางาน

ระดับความ
คิดเห็นของ
IOC
ผูทรงคุณวุฒิ
คนที่ 1 คนที่ 2

ใชได

1. ทานสวมเสื้อกาวนเมื่อตรวจ
วิเคราะหตัวอยาง
2. ทานถอดเสื้อกาวนเมื่อออกจาก
หองปฏิบัติการ
3. ทานทําความสะอาดเสื้อกาวน
อยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใช
4. ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีน
(ถามี) เพื่อสรางภูมิคุมกัน
5. ทานสวมหนากากปองกัน
สารเคมี
6. ทานใสถุงมือปองกันสารเคมี
7. ทานไมรับประทานอาหารใน
หองปฏิบัติการ
8. ทานถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปดปดประตู/ใช Key board / ออกจาก
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1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

หองปฏิบัติการ
9. ทานทําความสะอาดบริเวณ
ปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน
10. หนวยงานมีน้ํายาฆาเชือ้ ที่มี
ประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงาน
เกี่ยวกับเชื้อ
4. ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย
1. ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณ
ติดบนเครื่องมือหรือบริเวณที่ตองการ
ชี้บง biohazard/สารเคมีอันตรายและ
สารกัมมันตรังสี
2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้ง
ของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม มีปาย

แปลผล

ใชได

biohazard

3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงาน
เกี่ยวกับเชื้อ
4. หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ
5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการ
บันทึกอุบัติเหตุ
6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับ
การหกเลอะ (Spil Kit)
7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยก
ประเภท
8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้ง

แบบสอบถามที่เสนอให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC
และการปรับแก ดังนี้
หองปฏิบัติการ
9. ทานทําความสะอาดบริเวณ
ปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน
10. หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงาน
เกี่ยวกับเชื้อ

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สภาพความปลอดภัย
ในการทํางาน

ระดับความ
คิดเห็นของ
IOC
ผูทรงคุณวุฒิ
คนที่ 1 คนที่ 2

1. ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณ
ติดบนเครื่องมือหรือบริเวณที่
ตองการชี้บง biohazard/สารเคมี
อันตรายและสารกัมมันตรังสี
2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้ง
ของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม มีปาย
biohazard

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพเช็ดโตะเมื่อเสร็จงาน
เกี่ยวกับเชื้อ
4. หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ
5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการ
บันทึกอุบัติเหตุ
6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับ
การหกเลอะ (Spil Kit)
7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยก
ประเภท
8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะทิ้ง
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1

1

1.00

ใชได

1

1

1.00

ใชได

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

แยกเครื่องแกวแตก
9. หน ว ยงานมี ห มายเลขโทรศั พ ท
ติ ด ต อ บุ ค คล/หน ว ยงานเพื่ อ ขอ
ความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
10.หนวยงานมี การวิเคราะห ความ
เสี่ ยงของความปลอดภั ย อย างน อย
ปละครั้ง

แปลผล

แบบสอบถามที่เสนอให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC
และการปรับแก ดังนี้
แยกเครื่องแกวแตก
9. หน ว ยงานมี ห มายเลขโทรศั พ ท
ติ ด ต อ บุ ค คล/หน ว ยงานเพื่ อ ขอ
ความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
10. หนวยงานมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอย
ปละครั้ง

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

สภาพความปลอดภัย
ในการทํางาน

ระดับความ
คิดเห็นของ
IOC
ผูทรงคุณวุฒิ
คนที่ 1 คนที่ 2

ประวัติผูวิจัย

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

60

ประวัติผูวิจัย

----------------------------------------------------------------------

ชื่อ - นามสกุล

: นางกัญญาวีร สมนึก

ตําแหนงทาง

: เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

61
สังกัด

: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

: พ.ศ. 2536

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
จากโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

พ.ศ. 2540 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
สาขาวิชาการบัญชี จากโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการ
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2543 ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป
(แขนงการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ.2558 ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

เรื่องที่ 1 ปจจัยในการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่องที่ 2 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การวิเคราะหการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย :

เรื่องที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยใน
การทํ างานของบุ คลากร คณะวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สถานที่ติดตอ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมูที่ 5 ตําบลพลายชุม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เบอรโทรศัพท / โทรสาร 0-5526-7054
E-mail : kanyawee122@gmail.com

