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บทคัดย่อ
บทควำมนี้นำเสนอกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพใน
กำรทำงำน ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์ สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ด้วยห้องสมุดเป็นพื้นที่สำธำรณะ ดังนั้นวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออำชีวอนำมัยที่ถูกสุขลักษณะ
ควำมปลอดภัยจำกควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินกิ จกรรมใด ๆ และสภำพแวดล้ อ มที่ เหมำะสมสำหรับ
กำรทำงำน อันเป็นภำรกิจหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภำพกำรทำงำนของบุคลำกร
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ ของผู้รับบริกำร โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 เป็ น ระยะเริ่ ม แรกของกำรทำงำนอย่ำ งเป็น ระบบ ซึ่งเป็นกำรทบทวนกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ ำนมำ เพื่อหำข้อบกพร่อง ปรับปรุงและพัฒนำสิ่งที่มีอยู่เดิมให้สำมำรถดำเนินงำนได้โดยสะดวก
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ระยะที่ 2 แสวงหำโอกำสที่อำจจะเกิดควำมเสี่ยงต่อภำวะอันไม่พึงประสงค์
(จุดอ่อน) เพื่อให้ลดควำมเสี่ยงต่ออันตรำยอันส่งผลต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำร โดยเน้นให้เกิด
กำรซึมซับ สร้ำงนิสัย และให้เกิดควำมเคยชิน ซึง่ จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรที่มตี ่อกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนใน
อำคำรมหำธีรำชำนุสรณ์ พบว่ำ ด้ำนสภำพแวดล้อมมีแสงสว่ำงเหมำะสมกับกำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 3.48 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือด้ำนควำมปลอดภัยมีป้ำยบอกทำงหนีไฟเห็นได้ชัดเจนมีค่ำเฉลี่ย
3.35 อยู่ในระดับเห็นด้วยและด้ำนอำชีวอนำมัยคือลิฟต์โดยสำรสะอำดถูกสุขอนำมัยมีค่ำเฉลี่ย 3.28
อยู่ในระดับเห็นด้วย สะท้อนให้เห็นว่ำทั้งผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำมำรถดำเนินกิจกรรมใน
อำคำรมหำธีรำชำนุสรณ์ ได้อย่ำงมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม ได้รับควำมปลอดภัย ภำยใต้บรรยำกำศ
ที่เอื้ออำนวย ต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คาสาคัญ:
ห้องสมุด, พื้นที่สำธำรณะ, อำชีวอนำมัย, ควำมปลอดภัย, สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

บทนา
ปัจจุบัน หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนไม่ว่ำประเภทหรือขนำดใด ได้นำ
นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรเพื่อให้บุคลำกรและผู้เข้ำมำใช้บริกำร มีควำมมั่นใจในสุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลบุคลำกร ลดกำรเกิดอุบัติเหตุภำยในองค์กร
อันเป็นควำมห่วงใยขององค์กรที่มีต่อบุคลำกรตลอดจนผู้ท่ีเข้ำมำติดต่อประสำนงำนหรือรับบริกำร
เกิดควำมมั่นใจต่อกำรดำเนินงำนใด ๆ ภำยในอำคำร อันจะนำมำสู่กำรเสริมสร้ำงคุณภำพขององค์กร
ยิ่งขึ้น
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนสนับสนุน และ
ให้บริกำรทำงวิชำกำร ซึ่งมีบุคลำกร 100 คน และมีผู้รับบริกำรกว่ำ 3,000 คนต่อวัน จึงได้ให้
ควำมสำคัญเรื่องอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งใน
ส่วนของบุคลำกรและผู้รับบริกำร ด้วยเล็งเห็นว่ำ ห้องสมุดเป็น “พื้นที่สำธำรณะ” จึงต้องมีอำชีวอนำมัยที่
ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยจำกควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ และมีสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมสำหรับ กำรปฏิบัติงำนและกำรเรี ย นรู้ เช่น กำรฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
ประจำปี กำรกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟฟ้ำแรงสูง และกำรตรวจวัดระดับควำมเข้มของแสงสว่ำง อุณหภูมิและ
ควำมชื้น อีกทั้งได้ตระหนักถึงอันตรำยและโรคจำกกำรทำงำนแบบใหม่ ที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรทำงำนและ
กำรให้ บ ริ ก ำร อั น เนื่ อ งมำจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ
กำรดำเนินกำรเหล่ำนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกำรสร้ำงรอยยิ้มให้เกิดกับบุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัว สะท้อนถึงคุณภำพกำรบริกำรที่แท้จริง ในปีงบประมำณ
2561 ได้ ย กระดับ กำรดำเนิ น งำนขึ้นในรู ปของคณะกรรมกำรอำชีว อนำมัย โดยดำเนินงำนให้
สอดคล้ อ งตำมหลักพระรำชบัญญัติ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
พ.ศ. 2554 และต่อยอดด้วยกำรพัฒนำและประยุกต์ตำมแนวทำงของมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย ในห้องสมุดของสมำคมห้องสมุดและสำรสนเทศประเทศนิวซีแลนด์ ให้เหมำะสมกับ
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร ภำยใต้คำแนะนำและที่ปรึกษำจำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีนโยบำย คือ ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และจัดกำรสภำพแวดล้อม
กำรทำงำน เพื่ออำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของบุคลำกรและผู้รับบริกำรในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
สำนักงำนวิทยทรัพยำกร เป็นเรื่องทีท่ ุกคนในหน่วยงำน นับตั้งแต่ผู้บริหำรระดับสูงมีควำมมุ่งมั่นและตั้งใจ
แน่วแน่ในกำรนำระบบมำใช้ และให้กำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติง ำน ทุกคนต้อง
มีควำมเข้ำใจ ให้ควำมสำคัญ มีส่วนร่วม และให้ควำมร่วมมืออย่ำงจริงจัง เพื่อให้เรื่องของควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน กำรป้องกันอันตรำย อยู่ในจิตสำนึก และหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรม จนเป็นวัฒนธรรม
ด้ำนควำมปลอดภัยของหน่วยงำน เพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยคือ “อำชีวอนำมัยของบุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรมีควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ” ตอบสนองนโยบำยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยที่
มุ่งมั่นและควำมรับผิ ดชอบที่จะดำเนินงำนให้เกิดควำมปลอดภัยและสุขภำวะในสถำนที่ทำงำน
เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร มีควำมมั่นใจได้ว่ำ กำรดำเนินงำนภำรกิจใด ๆ และกำรรับบริกำร
จะได้รับกำรคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุและมีอำชีวอนำมัยที่ เหมำะสมในขณะดำเนินกิจ กรรมภำยใน
อำคำรมหำธีร รำชำนุส รณ์ อัน ถือ เป็น พื้นที่ ปลอดภัย ตำมมำตรฐำนสำกลของห้องสมุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำรปฏิบัติงำน/ ดำเนินกิจกรรมในสภำพแวดล้อมที่
ปลอดภัยและมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม
2. เพื่อให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร ได้รับกำรคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุ มีอำชีวอนำมัย
ทีเ่ หมำะสม และมีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ในขณะดำเนินกิจกรรมภำยใน
อำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
งำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนภำยในอำคำรมหำธีรรำชำ
นุสรณ์ สำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ดำเนินงำนโดยใช้แนวคิด PDCA
(Plan-วำงแผน, Do-ปฏิบัติ, Check-ตรวจและประเมิน, Act-ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง) เนื่องจำก
แนวคิดนี้ไม่ได้ให้ควำมสำคัญเพียงกำรวำงแผนงำน แต่ช่วยให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบ ส่ งผล
ให้ เกิ ด กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำดำเนินกำรออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นระยะ
เริ่มแรกของกำรทำงำนตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด และให้สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลั ย ระยะที่ส อง เป็ น กำรแสวงหำโอกำส (จุ ด อ่ อน) ที่อ ำจจะเกิดควำมเสี่ ยงต่ อ
ภำวะอัน ไม่พึง ประสงค์ ดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มแรกของการทางานอย่างเป็นระบบ ดังนี้
กำรวำงแผนงำน (Plan)
1. รับนโยบำยจำก รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยทรัพยำกร ที่ต้องกำร
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยในอันที่เป็นองค์กรปลอดอุบัติเหตุ (Zero accident) และ
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำรในด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย ในสภำพแวดล้อม
ที่เหมำะสมตลอดเวลำกำรดำเนินกิจกรรมใด ๆ ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำชีว อนำมัยเพื่ อรับผิ ดชอบกิ จกรรมและวำงแผน
กำรดำเนิ น งำนเพื่ อให้ บ รรลุ เป้ ำหมำย
3. เตรียมงำนและดำเนินโครงกำร ได้แก่
3.1 ศึกษำหำควำมรู้เรื่องอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนจำกเอกสำร หนังสือ คู่มือกำรปฏิบัติงำน ที่เกี่ยวข้อง อำทิ พระรำชบัญญัติ ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ในห้ องสมุดของมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ในห้องสมุดของสมำคมห้องสมุด
และสำรสนเทศประเทศนิวซีแลนด์
3.2 ขอคำแนะนำและคำปรึกษำจำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3.3 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทำควำมเข้ำใจ จำกัดขอบเขต ควำมหมำย ลักษณะงำน
กำหนดโยบำย และลงมติ
3.4 ร่ำงแผนกำรดำเนินงำนให้เป็นรูปธรรม
2. จัดทำโครงกำร งบประมำณ และเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินงำนต่อไป

3. ร่ำงกำหนดนโยบำยเพื่อลงนำมประกำศใช้
กำรปฏิบัติงำน (DO)
1. ประกำศนโยบำยด้ำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์
2. จั ด บรรยำย/ อบรมให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นอำชี ว อนำมั ย และควำมปลอดภั ย ให้ แ ก่
บุ ค ลำกร โดยศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3. ออกแบบแบบทบทวนและทบทวนกำรดำเนินงำนด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ภำยในอำคำรมหำธีรรำชำนุสรณ์ที่ผ่ำนมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทั้งสิ้น 16 รำยกำร เช่น ระบบสัญญำนเตือนไฟไหม้ กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
กำรกำหนดพื้นที่ควบคุมไฟฟ้ำแรงสูง กำรตรวจสอบระบบลิฟต์โดยสำรและลิฟต์ส่งเอกสำร ระบบ
กล้องวงจรปิด ห้องออกกำลังกำย ตลอดจนโรคที่เกิดจำกกำรทำงำน (Office syndrome)

ภำพที่ 1 แบบทบทวนกำรดำเนินงำน ฯ
กำรตรวจสอบ (Check) ตรวจวัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนตำมปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
1. ด้ำนอำชีวอนำมัย 1) มีกำรใช้ห้องออกกำลังกำยทุกวัน โดยเฉพำะช่วงหลังเลิกงำน
พบอุปกรณ์ชำรุดต้องซ่อมแซม ซึ่งส่วนใหญ่เบำะขำด และน็อตหลวม 2) มีกำรติดตั้งเครื่องพ่น
แอลกอฮอล์สำหรับผู้รับบริกำรจำนวน 3 จุด จำกทั้งหมด 7 ชั้น 3) เปลี่ยนเครื่องเป่ำมือในห้องน้ำ
จำกระบบไส้กรองเป็นไอน้ำ ซึ่งลดเชื้อโรคจำกไส้กรอง 4) เปลี่ยนก๊อกน้ำจำกกำรใช้มือกด เป็นระบบ
เซ็น เซอร์ เ พื่ อ ลดกำรสั มผั ส พื้ น ผิ ว 5) บุคลำกร กำรเตรี ยมควำมพร้ อมก่อ นกำรให้ บริกำร
ด้วยกำรใช้แอลกอฮอล์เช็ดอุปกรณ์สำหรับให้บริกำร เช่น เม้ำส์ คีย์บอร์ด เช็ดจอคอมพิวเตอร์
ให้ บ ริ ก ำรทุ ก เช้ ำ ซั ก ปลอกหมอนทุ ก สั ป ดำห์ เป็ น ต้ น 6) มี อุ ป กรณ์ แ ละเวชภั ณ ฑ์ สำหรั บ
กำรปฐมพยำบำล

ภำพที่ 2 อุปกรณ์ออกกำลังกำย (เบำะชำรุด)

ภำพที่ 3 เครื่องพ่นแอลกอฮอล์

2. ด้ำนควำมปลอดภัย กำรดำเนินงำนโดยส่วนใหญ่เป็นกำรดำเนินงำนโดยกำรจัดจ้ำง
ผู้ เ ชี่ ย วชำญจำกภำยนอก (Outsource) ซึ่งระบุสัญญำกำรตรวจสอบทุกระยะ เช่น กำรซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของลิฟต์โดยสำรทุก 1 เดือน งำนเกี่ยวกับ
สำรเคมีอันตรำย งำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำแรงสูงทุก 1 เดือน เป็นต้น

ภำพที่ 4 กำรซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ

ภำพที่ 5 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
ของลิฟต์โดยสำร

3. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มีกำรฉีดพ่นกำจัดแมลงทุกเดือน และเชื้อรำในอำกำศ
ทุก 6 เดือน

ภำพที่ 6 กำรฉีดพ่นกำจัดแมลงและเชื้อรำในอำกำศ
กำรปรับปรุงทบทวนกำรบริหำรจัดกำร (Act)
1. อุปกรณ์ที่ชำรุดได้รับกำรซ่อมแซม ซ่อมเบำะ บำงอุปกรณ์เปลี่ยนเบำะใหม่ และไขน็อต
ให้แน่นหนำ นอกจำกนี้ยังได้รับเครื่องบริหำรหน้ำท้องเพิ่มอีก 1 ตัว

ภำพที่ 7 เครื่องบริหำรหน้ำท้อง

ภำพที่ 8 เบำะได้รับกำรซ่อมแซม

2. เพิ่มจะจุดบริกำรเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ จำก 3 จุด เป็น 9 จุด โดยติดตั้งประจำทุกชั้น
3. สำหรับก๊อกน้ำ ยังคงแบบกดไว้ ชั้นละ 1 จุด กรณีที่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ไม่ทำงำน
4. กำชับให้ผู้รับเหมำใส่เครื่องป้องกันตัวเองในขณะปฏิบัติงำน เช่น สวมถุงมือ
สวมหมวกนิรภัย ใส่หน้ำกำกอนำมัย เป็นต้น
5. จัดเก็บข้อมูลสภำพกำรทำงำน อุปกรณ์และเครื่องมือที่พบ เพื่อพิจำรณำปรับปรุงต่อไป
ผลกำรดำเนินงำนระยะแรก เป็นกำรทบทวนกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพื่อหำ
ข้อบกพร่อง ปรับปรุงและพัฒนำสิ่งที่มีอยู่เดิมให้สำมำรถดำเนินงำนได้โดยสะดวก มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ซึง่ สำมำรถสรุปกำรทำงำนในระยะนี้ ได้ดังภำพ

ภำพที่ 9 กำรดำเนินงำนระยะที่ 1 ระยะเริ่มแรก
ระยะที่ 2 แสวงหาโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อภาวะอันไม่พึงประสงค์ (จุดอ่อน)
กำรวำงแผนงำน (Plan)
1. พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนจำกระยะที่ 1 และข้อมูลจำกกำรเก็บข้อมูลสภำพ
กำรทำงำน อุปกรณ์และเครื่องมือที่พบ
2. เข้ำร่วมประชุมกับเครือข่ำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3. ขอควำมอนุเครำะห์จำกศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อตรวจสอบทุกด้ำนโดยใช้เครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลัก
วิชำกำร
กำรปฏิบัติงำน (DO)
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำน ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จำนวน 2 รุ่น คือ ระดับปฏิบัติงำน และระดับหัวหน้ำงำน
2. ประสำนงำนกับศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อเข้ำมำตรวจสอบ ระบบแสง อุณหภูมิภำยในอำคำร ค่ำเชื้อรำในอำกำศ
เป็นต้น
3. ออกแบบแบบสำรวจ/ ตรวจสอบ เพื่อประเมินสภำพอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
สภำพแวดล้อมที่อำจจะก่อให้เกิดอันตรำย ตลอดจนโอกำสที่อำจจะเกิดอันตรำยและส่งผล
ต่อสุขอนำมัยในกำรทำงำนของบุคลำกรและผู้รับบริกำร เพื่อดำเนินกำรป้องกันต่อไป ตำมแบบของ
ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ
คู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบริหำร และกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนแห่งพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
กำรตรวจสอบ (Check)
สำรวจ/ ตรวจสอบ สภำพอุปกรณ์ เครื่องมือ อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนตำมแบบสำรวจตรวจวัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนตำมปัจจัยเสี่ยง เพื่อแสวงหำโอกำส
อันอำจจะเกิดขึ้น โดยกรรมกำรอำชีวอนำมัยและศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พบว่ำ
1. ด้ำนอำชีวอนำมัย พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีภำวะเบำหวำน 2 ครัง้ ผู้ให้บริกำรช่วยเหลือ
ด้วยกำรให้น้ำหวำน มีผู้รับบริกำรเป็นลม บำดเจ็บเล็กน้อยจำกหัวชนโต๊ะ มีดบำดจำกกำรใช้คัตเตอร์
ตัดกระดำษเล็กน้อย
2. ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำ 1) มีกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน เช่น พัดลม
ขนำดเล็กประจำโต๊ะ กระติกต้มน้ำร้อน ไมโครเวฟ เป็นต้น 2) พบพื้นที่ต่ำงระดับ และเพดำนต่ำง
ระดับหลำยพื้นที่ 3) ระบบไฟสำรองฉุกเฉิน พบว่ำ ใช้ระบบเซ็นเซอร์ซึ่งได้รับกำรตรวจสอบทุกเดือน
ส่วนระบบ ไฟแบบเก่ำที่ใช้แบตเตอรี่ได้รับกำรเปลี่ยนพร้อมทั้งซ่อมบำรุงรักษำและตรวจสภำพ
ทุกเดือน 4) ป้ำยทำงออกหนีไฟใช้แบบมีไฟ ซึ่งไม่ใช้ป้ำยแสงสะท้อนทำให้หำกเกิดเหตุจะเห็นได้
ชัดเจน 5) พบพื้นที่ที่ต้องควบคุมไฟฟ้ำทุกชั้น
3. ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พบว่ำ 1) ควำมเข้มของแสงสว่ำงในพื้นที่นั่งอ่ำน
และระหว่ำงชั้นหนังสืออยู่ในระดับที่ได้มำตรฐำนคือ 500-800 ลักซ์ ต้องปรับปรุงพื้นที่ระหว่ำงบันได
บำงชั้นที่แสงสว่ำงต่ำกว่ำมำตรฐำนเล็กน้อย 2) พบพื้นทีป่ ฏิบัติงำนอยู่พื้นที่อับอำกำศ
กำรปรับปรุงทบทวนกำรบริหำรจัดกำร (Act)
1. ด้ำนอำชีวอนำมัยได้ดำเนินกำรขอควำมร่วมมือจำกศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มำติดตั้งกำรใช้เครื่องมือกระตุกหัวใจ AED หำกเกิดกรณีฉุกเฉิน

2. จัดบรรยำยให้ควำมรู้พร้อมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่อง กำรใช้เครื่องมือ
กระตุกหัวใจ AED และกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน (CPR) โดยศูนย์บริกำรสุขภำพแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ร่วมกับโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

ภำพที่ 10 เครื่องกระตุกหัวใจ

ภำพที่ 11 อบรมเชิงปฏิบัติกำรทำ CPR

3. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ (เช่น ปลั๊กไฟ หม้อต้มน้ำ เตำไมโครเวพ) ให้อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน และตระหนักถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ไม่ได้มำตรฐำน จะมีควำมเสี่ยงอันตรำย
จำเป็นต้องให้ควำมรู้เรื่องดังกล่ำวแก่บุคลำกร
4. เพิ่มกล้องวงจรปิดภำยในอำคำรกว่ำ 100 ตัว
5. พื้นที่ต่ำงระดับมีกำรจัดทำสัญลักษณ์เตือน
6. เพดำนต่ำงระดับจัดทำสัญลักษณ์เตือน พร้อมเตรียมหมวกนิรภัยสำหรับกำรปฏิบัติงำนใน
พื้นที่ดังกล่ำว

ภำพที่ 12 สัญลักษณ์แสดงเพดำนต่ำงระดับพร้อมหมวกนิรภัย
ผลกำรดำเนินงำนในระยะที่ 2 เป็นกำรต่อยอดจำกที่ระยะที่ 1 คือกำรพยำยำมหำโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสี่ยงใด ๆ (จุดอ่อน) ที่ส่งผลต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำร ให้ลดน้อยที่สุด ซึ่งระยะนี้ยัง
เป็นกำรปรับ ปรุ ง และดำเนิ น งำนโดยคณะกรรมกำร ซึ่งเป็นกำรดำเนิน กำรแบบค่ อยเป็นค่ อยไป
เช่น กำรปรับปรุงป้ำยสั ญลั ก ษณ์ต่ ำง ๆ กำรติดตั้ งเครื่อ ง AED ตลอดจนกำรตรวจควำมพร้อ ม
ของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น อันเป็นกำรดำเนินงำนแบบให้ซึมซับ สร้ำงนิสัย จนเกิดควำมเคยชิน
ทั้งต่อบุคลำกรและผู้รับบริกำร ซึ่งสำมำรถสรุปกำรดำเนินงำนในระยะนี้ ได้ดังภำพ

ภำพที่ 13 กำรดำเนินงำนระยะที่ 2 แสวงหำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ผลการศึกษาการดาเนินงาน
เพื่อได้ทรำบผลของกำรดำเนินงำนให้ชัดเจนขึ้น จึงได้ทำแบบสำรวจควำมคิดเป็นทั้ง
บุคลำกรและผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินงำน อีกทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกำรเตรียมกำรในระยะต่อไป
โดยทำกำรสำรวจควำมคิดบุคลำกรและผู้รับบริกำร โดยใช้แบบสำรวจควำมคิดเห็น แบ่งออกเป็น
3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นด้ำนอำชีวอนำมัย
ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำค่ำ
(Rating scale) 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง (ค่ำเฉลี่ย 3.50-4.49) เห็นด้วย (ค่ำเฉลี่ย 2.50-3.49)
ปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 1.50 -2.49) และควรปรับปรุง (ค่ำเฉลี่ย 1.50) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/
ควำมคิดเห็น ดำเนินกำรแจกแบบสอบถำม จำนวน 400 ชุด ในช่วง 1 ก.ย.-30 ก.ย. ได้รับ
แบบสอบถำมคืน 393 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.25 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรแจกแจงควำมถี่ หำค่ำร้อย
ละ และค่ำเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติสังคมศำสตร์สำหรับวินโดวส์ (SPSS for
windows) ผลที่ได้ ดังนี้ (ในบทควำมนี้จะแสดงผลเฉพำะค่ำเฉลี่ย)
ด้ำนอำชีวอนำมัย พบว่ำบุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ ลิฟต์โดยสำรสะอำดถูกสุขอนำมัย
มำกที่สุด คือมีค่ำเฉลี่ยที่ 3.28 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือระบบลิฟต์โดยสำรมีควำมปลอดภัย
มีค่ำเฉลี่ยที่ 3.23 อยู่ในระดับเห็นด้วย ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะลิฟต์เป็นสิ่งที่ใช้ประจำและเห็นได้ชัด
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ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่ำบุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ ป้ำยบอกทำงหนีไฟเห็นได้
ชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 3.35 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือระบบกล้องวงจรปิดทำให้
เชื่อมั่นในควำมปลอดภัย มีค่ำเฉลี่ย 3.25 อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ บุคลำกรและ
ผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน
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ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พบว่ำ บุคลำกรและผู้รับบริกำรเห็นว่ำ แสงสว่ำงใน
อำคำรพอเหมำะกับกำรทำงำนมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด คือ 3.48 อยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมำคือ
บรรยำกำศโดยรวมภำยในอำคำรเหมำะกับกำรทำงำน มีค่ำเฉลี่ย 3.33 อยู่ในระดับเห็นด้วย
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จำกกำรดำเนินงำนทั้งสองระยะ เป็นกำรดำเนินงำนจำกควำมห่วงใยขององค์กรผ่ำน
คณะกรรมกำรอำชีวอนำมัย ซึ่งจำกผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นบุคลำกรและผู้รับบริกำรจะเห็นได้ว่ำ
ทั้งสองกลุ่มสำมำรถรับรู้และสัมผัสได้จำกสิ่งที่ใกล้ตัว ใช้ประจำและเห็นได้ชัด เช่น ลิฟต์โดยสำร
ป้ำยบอกทำงหนีไฟ แสงสว่ำงที่พอเหมำะ และสภำพบรรยำกำศโดยรวมที่เหมำะสม แต่สิ่งสำคัญ
ที่ไม่ควรมองข้ำมคือ พบว่ำมีกำรบำดเจ็บเล็กน้อย และมีภำวะของโรคที่เกิดจำกกำรทำงำน ซึ่งทำให้
พิจำรณำ ได้ว่ำระยะต่อไป จะต้องเน้นกำรส่งเสริม ให้ควำมรู้และควำมตระหนัก ถึงอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย บุคลำกรและผู้รับบริกำรพึงดูแลตนเอง
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโชน์
สรุปผล อภิปรายผล
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคตห้องสมุดจะมิใช่เป็นเพียงแหล่งรวบรวมควำมรู้เพื่อ
ตอบสนองต่อ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรชุมชน และบำรุงศิลปวัฒนธรรมเท่ำนั้น หำกแต่
ยังเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เกิดควำมรู้ใหม่ๆ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งทำให้
บุคลำกรและผู้รับบริกำรจะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกิจกรรมภำยในห้องสมุดมำกขึ้น ประกอบกับ
พฤติกรรมของผู้รับบริกำรในปัจจุบัน ที่แสวงหำพื้นที่ที่มีสภำพแวดล้อมเหมำะสมกับกำรทำงำนทั้งใน
เวลำกลำงวันและกลำงคืน ซึ่งพื้นที่เหล่ำนั้นจะต้องเชื่อมั่นได้ว่ำมีควำมปลอดภัยสูงทั้งต่อสุขภำพและ
ทรัพย์สิน ห้องสมุดในฐำนะผู้ให้บริกำรทั้งควำมรู้และพื้นที่กำรทำงำน จึงต้องตระหนักและให้
ควำมสำคัญต่ออำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กำรดำเนินงำนโดยใช้หลัก PDCA ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อครบตำมวงจร จะส่งแรงส่งต่อยอดขั้นตอน
กำรพัฒนำและปรับปรุงได้เป็นระยะ ๆ และสำมำรถวำงแผนกำหนดทิศทำงในปีต่อ ๆ ไป ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นอันส่งผลให้ทั้งผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำมำรถดำเนินกิจกรรมในอำคำร
มหำธีรรำชำนุสรณ์ได้อย่ำงมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม ได้รับควำมปลอดภัย ภำยใต้บรรยำกำศ
ที่เอื้ออำนวยต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังแผนภำพ

ผลที่ได้จากการดาเนินงานและการนาไปใช้ประโยชน์
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนเพื่อให้ทั้งบุคลำกรและผู้รับบริกำรสำมำรถดำเนินกิจกรรมใด ๆ ได้อย่ำงมีควำมเชื่อมั่น
เกิดรอยยิ้ม อันส่งผลถึงประสิทธิภำพกำรทำงำน ก่อให้เกิดนวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่อไป
ดังนี้
1. กำรดำเนินงำนและบริกำรที่ทั้งบุคลำกรและผู้รับบริกำรพึงได้รับเกินควำมหวัง
อันสะท้อนถึงคุณภำพบริกำรที่แท้จริง
2. ผู้รับบริกำรและบุคลำกรสำมำรถดำเนินกิจกรรมได้อย่ำงมีอำชีวอนำมัยที่เหมำะสม
ได้รับควำมปลอดภัย ภำยใต้บรรยำกำศที่เอื้ออำนวย ต่อกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยทั้งต่อตนเองและทรัพย์แก่บุคลำกรและ
ผู้รับบริกำร
4. ทำให้ได้มีกำรตรวจสอบและทบทวนควำมเสี่ยงต่ออันตรำยภำยในอำคำร
5. อำคำรมีสภำพแวดล้อมเหมำะสมส่งเสริมสุขภำวะในกำรทำงำน
6. ได้รับทรำบถึงควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินกิจกรรมภำยในอำคำร
7. เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ต่อไป
8. เป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนหรือองค์กรอื่น ๆ ในกำรนำไปดำเนินงำนเพื่อสร้ำง
ประสิทธิภำพในกำรบริกำรยิ่งขึ้น
9. เป็นกำรดำเนินงำนสอดคล้องกับมำตรฐำนของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนอัน
นำไปสู่มำตรฐำนห้องสมุดระดับสำกล
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