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 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพญาไท และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 
ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตศาลายา  

วิทยาเขตพญาไท ประกอบด้วย 4 อาคาร ที่เพียบพร้อมด้วย ห้องประชุม, ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ, คลินิก
เฉพาะทาง 13 คลินิก 2 ศูนย์ สำหรับให้บริการทางด้าน           ศัลยศาสตร์ช่องปาก รังสีวิทยา ทันตกรรมจัด
ฟัน เวชศาสตร์ ช่องปากและปริทันตวิทยา ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันต
กรรมสำหรับเด็ก และประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร อีกทั้งยังมียูนิตทำฟัน 620 ยูนิต สำหรับระบบการเรียน การ
สอน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้นำความรู้จากภาคทฤษฎีลงสู่   การปฏิบัติงานจริง โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด 
 

MAHIDOL UNIVERSITY
Faculty of Dentistry



ที่ตั้ง:  
6 ถนนโยธี แขวง ทุ่งพญาไท  
เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



4 อาคาร



อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา



อาคารพรีคลินิก



อาคารปฏิบัติการและวิจัย



อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ





คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
& 

COVID - 19



COVID -19



COVID -19



“WHAT…Change”
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COVID - 19



3 ก.พ. 2563 
ขอความร่วมมือบุคลากรและ

นักศึกษาทุกท่านเข้ารับการคัด

กรองก่อนการปฏิบัติงานใน

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และปิด

ลิฟต์ ชั้น B1-B3 

20 ก.พ. 2563 
ประกาศคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง มาตรการและการ
เฝ้าระวังการระบาดของไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

26 ก.พ. 2563 
ขอความร่วมมือ บุคลากร 
นักศึกษา ผู้รับบริการ/ผู้มา
ติดต่อ ให้ความร่วมมือเข้ารับ
การคัดกรอง วัดไข้ ณ จุดคัด
กรองที่กำหนดไว้ 

27 ก.พ. 2563 
เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการคัด

กรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) งดให้บริการและ

เลื่อนนัดหรือนัดหมายใหม่

สำหรับผู้มารับบริการ 

10 มี.ค. 2563 
ประกาศคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง แนวทางปฎิบัติ
การลาของบุคลากรเพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

13 มี.ค. 2563 
ประกาศคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง แนวทางปฎิบัติ
การลาของนักศึกษาเพื่อป้อง
กันการรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

17 มี.ค. 2563 
ประกาศคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนและการ
สอบกรณีสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

18 มี.ค. 2563 
การเข้า-ออก อาคารปฏิบัติ
การและวิจัยและอาคารศูนย์
การเรียนรู้และนันทนาการ 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป ให้ใช้ Key 
Card 

19 มี.ค. 2563 
ประกาศคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เรื่อง แนวทา
งการปฎิบัติงานของบุคลากร
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

23 มี.ค. 2563 
- ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ขั้น
ตอนการบริการทางทันต 
กรรมเฉพาะฉุกเฉินตามแนวทาง ADA 
- แนวทางขั้นตอนการนำเสนอบทเรียน
ออนไลน์ 
- งดเยี่ยมผู้ป่วย ณ หน่วยผู้ป่วยใน ชั้น 
10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้น
ไป 



24 มี.ค. 2563 
ให้บริการทางทันตกรรมกรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 
มีนาคม 2563 

30 มี.ค. 2563 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 

1-30 เมษายน 2563 หยุดการ

เรียนการสอนทุกรูปแบบ 

ยกเว้นออนไลน์ 

1 เม.ษ. 2563 
ช่องทางติดต่อขอเลื่อนนัด
หมายและหมายเลขคลินิก โรง
พยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

16 เม.ษ. 2563 
ภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม 

และสายตรงกับทันตฯมหิดล 

1 พ.ค. 2563 
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ณ วันที่ 
1 พฤษภาคม 2563 
- ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนและการปฎิบัติงานของบุคลากร
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ / ฉบับที่ 2 

8 พ.ค. 2563 
ผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรม 
สามารถดำเนินการคัดกรอง
ก่อนและหลังเข้ารับบริการทาง
ทันตกรรม ได้ตามช่องทาง 
ระบบออนไลน์ และ 
ดาวน์โหลดแบบคัดกรอง 

20 พ.ค. 2563 
โครงการส่งยาถึงบ้าน ลด
ความเสี่ยงเลี่ยง COVID-19 

27 พ.ค. 2563 
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรง
พยาบาลทันต 
กรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดให้
บริการรักษาทางทันตกรรม 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
เป็นต้นไป 

29 พ.ค. 2563 
ประกาศ เรื่อง แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนและการ

ปฎิบัติงานของบุคลากรในช่วง

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 



NEW NORMAL WORK…
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Access











Using meeting rooms



Lift ….dmfbojoh

2.7!Gmpps!;!Dmfbo!fwfsz!26!njo!

8.22!Gmpps!;!Dmfbo!fwfsz!41!njo!

23.28!Gmpps!;!Dmfbo!fwfsz!41!njo

Xjui!Obuvsf!qmvt!)Ejtjogfdubodf*!,!81&!Bmdpipm



Escalator ….dmfbojoh

Dmfbo!fwfsz!26!njo

Xjui!Obuvsf!qmvt!)Ejtjogfdubodf*!,!81&!Bmdpipm



Lecture’s room…dmfbojoh

Dmfbo!fwfsz!ebz

Xjui!81&!Bmdpipm



Shield….

A!N!Efou!Dbgfufsjb



Shield….

A!Iptqjubm



Social distancing….

A!Mjgu



Social distancing….

A!2tu!Gmpps



Social distancing….

A!8tu!Gmpps



Social distancing….

A!8tu!Gmpps



Social distancing….

A!N!Efou!Dbgfufsjb



Social distancing….

A!N!Efou!Dbgfufsjb



Air Filter

Njdspot!Tj{f!Gjmufs



Gjmufs!dmfbojoh!fwfsz!3!npouit!

Cjh!dmfbojoh!fwfsz!7!npouit!

Dibohf!ofx!gjmufs!fwfsz!23!npouit

Mjnju!up!5!njdspotｉ



HEPA Filter

Ijhi!Fggjdjfodz!!Qbsujdvmbuf!Bjs!Gjmufs



@ Surgical Room 10th Floor

Dibohf!fwfsz!7!npouit



Air Flow

Bjs!dibohf!qfs!ipvsｉ/
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ประกาศกรมการแพทย์ 6-12 ACH 



BDI!Efufsnjobujpo



BDI!Efufsnjobujpo!'!Bekvtunfou



Air Purification



Air Purification Methods
Conventional Cleaning 
• Washing and wiping  
• Can’t clean all areas and  24/7 protection from odour, bacteria formation impossible

Ventilation 
• Opening windows & doors to encourage indoor air movement 
• Does not kill bacteria or prevent mould formation  
• Costly and leads to heating/cooling energy loss

Air Freshener 
• Aerosol sprays to create a mist of droplets containing fragrance 
• Masking an odour with another odour, not actually decompose the source and do not kill 

bacteria and viruses

Air Filter 
• Composed of fibrous materials to remove solid particulates 
• Encourages accumulation of impurities, can not remove fine and ultra-fine particulates

Usbejujpobm!nfuipe



Air Purification Methods

VW!Hfsnjdjebm!Mjhiu

 Photochemistry, used for over 60 years 
 Destroys micro-organisms, fungi and mould spores 
 Effectively sanitizes only: 

 Air within few inches of bulb 
 Surfaces directly exposed to UV light for a long time 
 Leaves many areas untreated, passive method 

UV A 

UV B

UV C&D

•315~380 nm

•280~315 nm

•100~280 nm



Air Purification Methods

P{pof!)P4*

 Oxygen (O2) converted to Ozone  (O3 ) by UV light  
 O3 highly oxidizing: converts organic pollutants into harmless CO2 & H2O 
 O3 destroys bacteria by breaking down their cell membranes 
 Effectiveness of Ozone in sterilization well documented 
 An overdose of O3 is not recommended  (8-hour mean: <0.05 ppm)



Air Purification Methods

Qipup.Dbubmzujd!Pyjebujpo

UV light hits metallic surface (TiO2 coated),  
OH’s formed 
•OH (hydroxyl radicals)

•OH highly oxidizing, breaks down VOCs into 
harmless compounds: 
CO2 and H2O & harmless mineral salts

 Photoelectric effect 
 Passive method 
 Regular cleaning required 
 High maintenance cost 
 Does not work well when metal surface is 

    contaminated by dust, oil or water vapour



Air Purification Methods

Qipup.qmbtnb

PhotoPlasma™ 
 Utilizes airborne molecules such as oxygen and water to create PhotoPlasma™  
 PhotoPlasma™ are reactive free radicals which quickly and actively break down 

     the structure of contaminants by a chain of reactions.  
 Eventually the contaminants are decomposed and converted to harmless 

molecules such as carbon dioxide and water.



Qmbtnb!ufdiopmphz

Air Purification Methods



TD!'!Qsftujhf

Plasma technology

BioZone Technology - PhotoPlasmaTM

InDuct (ID) Series  
 Designed to be incorporated into ventilation (HVAC) systems for central air purification 
 PhotoPlasmaTM can be evenly distributed within the indoor environment 
 Eliminates biofilm formed at the HVACs coils. Thus enhances heat exchange efficiency, and reduces energy consumption. 



TD!'!Qsftujhf

Plasma technology

BioZone Technology - PhotoPlasmaTM



Nbjo!Dmjojd

Plasma technology

Plasmacluster Air Purifier
50 เครื่อง โดย คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 



Puifs!Dmjojdt

Plasma technology

87 เครื่อง โดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย



Puifs!Dmjojdt

Plasma technology

87 เครื่อง โดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย



Fwbmvbujpo

Plasma technology

Uif!Joefy!pg!Njdspcjbm!Bjs!Dpoubnjobujpo-!JNB

IMA value CFU/dm2/h Class

0-5 0-9 Very good

6-25 10-39 Good

26-50 40-84 Fair

51-75 85-124 Poor

>76 >125 Very poor

คุณภาพอากาศด้านจุลินทรีย์



Fwbmvbujpo

Plasma technology

Bsuju-!Bqjozb-!Sbudibqjo-!Qjtpm

SC
IMA value CFU/dm2/h Class

0-5 0-9 Very good

6-25 10-39 Good

26-50 40-84 Fair

51-75 85-124 Poor

>76 >125 Very poor
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Fwbmvbujpo

Plasma technology

Bsuju-!Bqjozb-!Sbudibqjo-!Qjtpm

Prestige
IMA value CFU/dm2/h Class

0-5 0-9 Very good

6-25 10-39 Good

26-50 40-84 Fair

51-75 85-124 Poor

>76 >125 Very poor
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10.51 10.51
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Fwbmvbujpo

Plasma technology

Bsuju-!Bqjozb-!Sbudibqjo-!Qjtpm

MC
IMA value CFU/dm2/h Class

0-5 0-9 Very good

6-25 10-39 Good

26-50 40-84 Fair

51-75 85-124 Poor

>76 >125 Very poor

14.27 14.77

17.89 17.08

11.78
13.62

15.98

8.96

6.14

12.04

9.24

0
2
4
6
8
10
12
14
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20

DAY1 DAY2 DAY3 DAY4 DAY5 DAY6 DAY7 DAY8

CFU/dm2/h

ตอนเชา้ ตอนบา่ย 
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ตอนเชา้ ตอนบา่ย 



Fwbmvbujpo

Plasma technology

Sampling area Bacteria count (CFU)

Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set 6

1 NG NG NG NG NG NG

2 F=2 NG NG NG NG NG

3 F=1 NG B=2 NG NG NG

4 B=1 NG NG NG NG NG

5 B=1 NG NG NG NG NG

6 B=1 NG NG NG NG NG

7 NG NG B=1 NG NG NG

8 NG NG NG NG NG NG

9 NG NG NG NG NG NG

10 NG NG NG NG NG NG

11 ND ND ND ND B=2 B=1

12 ND ND ND ND B=10 B=5

NG = No growth, ND = Not done, B = bacteria, F = Fungi, CFU = Colony forming 
unit 

Area 1 (โต๊ะ computer), 2 (cabinet), 3 (หน้าอกอาสาสมัคร), 4 (หน้าอกผู้ช่วย), 5 
(หน้าอกทันตแพทย์) , 6 (ที่วางเครื่องมือ), 7 (Face shield ทันตแพทย์), 8 (Face shield ผู้
ช่วย), 9 (โคมไฟ), 10 (ปลายเท้าคนไข้), 11 (ปลายแขนเสื้อทันตแพทย์), 12 (ปลายแขน
เสื้อผู้ช่วย)

Set 1 (ก่อนทำความสะอาดพื้นผิว), set 2 (หลังทำความสะอาดพื้นผิวด้วย Caviwipe), 
set 3 (ภายหลังการขูดหินน้ำลาย ๓๐ นาที ร่วมกับการใช้ saliva ejector), set 4 (ภายหลัง
การขูดหินน้ำลาย ๓๐ นาที ร่วมกับการใช้ high power sucgon), set 5 (ภายหลังการขูด
หินน้ำลาย ๓๐ นาที ร่วมกับการใช้ extraoral sucgon), set 6 (ภายหลังการขูดหินน้ำลาย 
30 นาที ร่วมกับการใช้ saliva ejector และระบบ Bioplasma) 

Bsuju-!Bqjozb-!Sbudibqjo-!Qjtpm



Extra-oral Aerosal Suction

Fyusb.psbm!bfsptbm!tvdujpo!nbdijof!up!bctpsc!uif!
bfsptpm!hfofsbufe!evsjoh!uif!usfbunfou!qspdftt!up!
qsfwfou!efoujtu.qbujfou!jogfdujpo!boe!qspufdu!uif!
ifbmui!pg!efoujtu









Extra-oral Aerosal Suction

Bqjozb-!Qjqpc-!Wjeuibzb-!QjtpmFwbmvbujpo

Distance (cm)



Fggjdjfodz Wjeuibzb-!Qjtpm

Power Flow rate Noise Design

COXO 500W 1.42 m/s 69.7 dB

Eighteeth 
VacStation 250W 1.13 m/s 64.6 dB

Air Purifier 180W 1.12 m/s 68.7 dB



Usbjojoh!gps!vtf



TD



Hygienic room



8ui!Gmpps!
Fwfsz!ebz



Hygienic work



Esbjojoh!xjui!3&!izesphfo!qfspyjef



หมอชนะ





คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
& 

สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี



ส่วนที่ 1

การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 



1

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

 1.1 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีน้อมรำลึกใน พระ
มหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 



1

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

1.2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารและที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ

แจกันดอกไม้ถวาย พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร



1

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

1.3 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี และผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

โดยเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



1

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

1.4 ทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้าย

วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ นอกจากจะ

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี แล้ว ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งใน

วงการทันตแพทย์ไทย นั่นคือ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกและสดุดีในพิธีถวายราชสัก

การะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และ

เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ



1

1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

1.5 เมื่อวันที่ 11ตุลาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนา

ภิเษก จำนวน 10 รูป มาร่วมประกอบพิธี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ50 พรรษา 



1

2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในสถานศึกษาที่ชัดเจน

       คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้นำค่านิยม 12 ประการ ลงเว็บไซต์,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทย



ส่วนที่ 2

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี



2

1. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจน

        คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประกาศเป็น นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคคลากร  นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ

 ประกาศลงเว็บไซต์ของคณะในหัวข้อ Green Office หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ 



2. มีแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

        คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัย ที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดยผู้
บริหารและดังนี้ 
➢ งานจ้างบริการงบประมาณสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษาระบบต่างๆประจำอาคาร รวมไปถึงเครื่องมือทางด้านทันตกรรมและ
เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งสิ้น 37 รายการ รวมเป็นเงิน 26,107,443.98 บาท

2



2. มีแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

        คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัย ที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดยผู้
บริหารและดังนี้ 
➢ งบประมาณในการจัดทำโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้ประมาณใน
การดำเนินงาน ปี พ.ศ 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

2



3. มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

                                                      นางสาวนิตย์ทยา ทีฆาวงค์

2



4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจน

  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อม ทั้งหมด 48 คน และ คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ทั้งหมด 12 คน ลงนามโดยคณบดี คณะทันต
แพทยศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2560 

2



5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือ / แนวทางว่าด้วย ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

      คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดทำคู่มือต่างๆดังนี้ 
➢ คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
➢ คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ  
➢ กฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถยนต์มาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา

2



6. บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ตามแผนงานที่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร ภาคทฤษฎีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2562) โดยมีผู้มาร่วมอบรม เป็น

จำนวน 546 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 84 คน หญิง จำนวน 462 คน ภาคสนาม วันที่ 15 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2562) มีผู้มาร่วมอบรมฝึกปฏิบัติเป็น

จำนวน 257 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 91 คน หญิง จำนวน 166 คน และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจริง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2562) มีผู้มาร่วม

ซ้อมอพยพหนีไฟจริงเป็นจำนวน 952 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 192 คน หญิง จำนวน 760 คน รวมทั้งหมดที่เข้าร่วมอบรมและฝึกซ้อมเป็น จำนวน 1,755 คน 

ภาคทฤษฎี   
• วันที่ 8 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2562) ประสงค์เข้าร่วมอบรมจำนวน 457 คน มาอบรมจริงจำนวน 546 คน คิดเป็น ร้อยละ 119.47  

ภาคสนาม   
• วันที่ 15 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2562) ประสงค์เข้าร่วมอบรมจำนวน 217 คน มาอบรมจริงจำนวน 257 คน คิดเป็น ร้อยละ 118.43  

ซ้อมอพยพหนีไฟ 
• วันที่ 22 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2562) ลงชื่อการมาปฏิบัติงานในวันดังกล่าว จำนวน 990 คน อพยพหนีไฟ ณ จุดรวมพล จำนวน 952 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 96.16

2



7. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรในสถานศึกษา

      คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทางด้านวิชาการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้น
คืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ Basic Life Support” (Provider) ประจำปี 2562 การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพระดับ Basic Life Support 
ระยเวลาการอบรมครึ่งวัน ในหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Provider for HCP)  
     ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 ภาคเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 - 303 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง  
      ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ภาคเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 304 - 305 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ส่วนหลัง ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ที่ได้ มาตรฐานของคณะกรรมการมาตรฐานการช่วย
ชีวิตจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีความรู้ที่จะสามารถทำการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

2
ใบลงทะเบียนอบรม



8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

8.1 จัดจ้างบริษัทเพื่อ รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
➢ อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
➢ แบบประเมินความพึงพอใจ

2ความพึงพอใจโดยรวม 86.16%



8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

 8.2 การดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะได้ดำเนินการเรื่องของการกำจัดแมลงต่างๆ เช่น กำจัด 
มด แมลงสาบ ยุง หนูและปลวก เป็นประจำทุกเดือน โดยได้ตั้งงบเพื่อใช้ในการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ

2



8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

 8.3  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการ บำรุงรักษาและความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน/ปี  โดยว่าจ้างบริษัท
ผู้ชำนาญงานเข้ามาดำเนินการ

2



8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

8.4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัด กิจกรรม 5 ส สืบเนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Green Office 
ระดับประเทศ เมื่อปี 2560  นับเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ และยกระดับองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรที่มีความก้าวหน้า และกลไก
ในการขับเคลื่อน โครงการ Green Office ดังกล่าว กลไกหนึ่ง คือการจัดการองค์กรด้วยระบบ 5 ส ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่สำคัญ
ขั้นพื้นฐาน ที่จะสร้างความมั่นคง และความร่วมมือภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.1 วันที่ 12-13 มีนาคม 62 ส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรม “โครงการรายงานอุบัติเหตุและอุบัติการณ์” ฝึกอบรมและสอบรับใบอนุญาตใช้วิทยุ
สื่อสารทางราชการ – ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุลักพาตัว 

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่และสำรวจตรวจสอบพื้นที่ 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ 
รปภ. คณะ ดูแลภายใน ภายนอกอาคารและว่าจ้าง

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.3 มีกล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย (กล้องจำนวน 220 ตัว) ตลอด 24 ชั่วโมง  อีกทั้งหน่วยรักษาความปลอด
ภัยฯ  ได้จัดทำเพจโครงการของหายได้คืนเพ่ือเป็นช่องทางในการสืบค้นของหายสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.4  มีการประชุมหัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ (วันพุธ) เพ่ือนำผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านความ
ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

 9.5 การบริหารจัดการที่จอดรถ  โดยใช้ระบบคีย์การ์ดและไม้ก้ันรถอัตโนมัติเพ่ือการตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะ และติด
ตั้งกระจกโค้งจราจร จุดเสี่ยง

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.6 การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร  นักศึกษาและผู้รับบริการ

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.7  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงเส้นทางจราจร ติดตั้งยางชะลอความเร็วรถยนต์ การทำช่องทางสำหรับการเดินสัญจร การติดตั้ง
กระจกโค้งจราจร จุดเสี่ยง และสถานที่สำหรับจอดจักรยาน

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.8 มีแผนการสำรวจตรวจสอบค้นหาจุดพื้นที่เสี่ยงภัย ค้นหาสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตราย และมีการตรวจด้วยเครื่องสแกนตรวจจุด
อัตโนมัติ

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.9 จัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง : กรณีเผชิญเหตุระเบิด (Mini 
E.O.D.)" ณ สถาบันการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 2 รุ่น  

2



9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.10 28 ก.ค.62 จัดส่งบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นสูงและกู้ภัยสารเคมี”   

2



10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของนักศึกษาทันตแพทย์ 
เช่น การสวมถุงมือ การสวมแมสค์ การสวมเสื้อคลุม หน้ากาก หมวก เป็นต้น

2



10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองในห้องปฏิบัติการ (Personal Protective Equipment : PPE) 
สำหรับนักศึกษาช่างทันตกรรมในขณะที่เรียนในห้องปฏิบัติการ เช่น หน้ากาก หมวก เป็นต้น

2



10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

     การดูแลและควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Cleaning) เลือกใช้วัสดุปกคลุมพ้ืนผิวที่จะมีการปนเปื้อนในระหว่างการบำบัดรักษา 
โดยเฉพาะพ้ืนผิวที่ทำความสะอาดได้ยากเช่น ด้ามจับโคมไฟส่องปาก  หัวดูดน้ำลาย ด้ามหัวขูดหินปูน ปุ่มปรับเก้าอี้ เป็นต้น 
     การทำความสะอาดและทำลายเชื้อบนพ้ืนผิวที่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีสำหรับทำความสะอาดและทำลายเชื้อพ้ืนผิว และควรสวม
ถุงมือก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง

2



10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

     จัดให้มีชุดป้องกันไฟผจญเพลิง (SCBA) สำหรับนักผจญเพลิงของคณะทันตแพทยศาสตร ์     ปัจจุบันมี จำนวน 5 ชุด  พร้อมรถเข็น
อุปกรณ์เคลื่อนที่เร็ว

2



10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่างครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

    จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันงานช่างซ่อมบำรุง  เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2



11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 ระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกแบบให้มีระบบการต่อสายดินเพ่ือป้องกันไฟฟ้ารั่ว  มีสวิทซ์ตัดวงจร
อัตโนมัติและฉนวนป้องกันไฟฟ้า  เต้ารับทุกจุดมีสายกราวด์  อีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี  โดยมีผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
และบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ

2



12. มีระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และ
การบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์  มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ได้แก่  ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ  สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบสปริงเกอร์  ระบบ FM200 การเก็บวัตถุไวไฟ  การจัดเก็บของเสียติดไฟ  ระบบป้องกันฟ้าผ่า  โดยมีการตรวจสอบ
บำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตามรอบการตรวจเช็คบำรุงรักษา

2



12. มีระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และ
การบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

           ถังดับเพลิง Clean Agent หรือถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหยบรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC เป็นก๊าซทีไ่ม่ทำลายชั้น
บรรยากาศ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องดับเพลิงเหลวระเหยชนิด NON CFC มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกและง่ายต่อการ
ใช้งาน สามารถดับไฟได้ทุกประเภทในระยะใกล้ๆประมาณ 3-8 ฟุต เมื่อฉีดใช้แล้วจะไม่ทิ้งคราบไว้ตรงบริเวณที่ฉีด เหมาะสำหรับการใช้
งานในบริเวณที่ต้องรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

2



12. มีระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และ
การบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

                เครื่องดับเพลิง CO2 ตัวถังผลิตด้วยวัสดุAlloy ภายในจะบรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลวเมื่อฉีดออกมาจะ
เกิดก๊าซที่เย็นจัดช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟ CLASS B และ C สามารถดับไฟได้ดีในระยะใกล้ๆ และในที่
อับอากาศ เหมาะสาหรับติดตั้งบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง

2



12. มีระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และ
การบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

       ส่วนใหญ่เป็นสีแดง สามารถดับไฟได้เกือบทุกประเภท A,B,C ยกเว้น K มีราคาไม่แพง หาซื้อง่าย แต่ก็มีข้อด้อยคือเมื่อฉีดออกมาจะ
ฟุ้งกระจาย ทิ้งคราบเปื้อนเหมือนผงแป้งสีขาว และเมื่อฉีดแล้วจะหมดหรือไม่หมด แรงดันจะตก ไม่สามารถใช้งานได้อีก ต้องส่งบรรจุใหม่ 
อายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี

2



12. มีระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และ
การบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

FM-200 (HFC227ea) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด  โดยเป็นระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้แบบชนิดสารสะอาดโดยใช้สาร
เคมีชนิดHFC-227ea เป็นสารเคมีชนิดที่ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะ
สำหรับติดตั้งในห้องสำคัญเช่น ServerRoom,DataCenter,UPSRoom

2



12. มีระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และ
การบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

2



13. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

     มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีความละเอียดชัดเจน ครอบคลุมทุกเรื่อง ได้แก่       
➢ แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
         - แผนเตรียมความพร้อม 
         - แผนการตรวจตรา 
         - แผนการอบรม 
         - แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
➢แผนขณะเกิดเหตุ 
         - แผนการดับเพลิง 
         - แผนการอพยพหนีไฟ 
➢แผนหลังเหตุเพลิงไหม้ 
         - การบรรเทาทุกข์ 2



14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมการป้องกัน
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคี
ภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึก
อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) แก่บุคลากรของ
คณะฯ เพื่อเรียนรู้การดับเพลิงและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่าง ๆ 
และเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในโครงการป้องกันระงับอัคคี
ภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 
2562) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) 

•จัดฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น (ภาคสนาม) คณะกรรมการป้องกัน
บรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดฝึกปฏิบัติดับเพลิงขั้นต้น (ภาคสนาม) แก่บุคลากรของคณะฯ 
เพื่อเรียนรู้การดับเพลิงและการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงแบบ ต่าง ๆ และ
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในโครงการป้องกันระงับอัคคี
ภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 63 (ปีงบประมาณ 
2562) 2



15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟใน สถานศึกษาประจำปี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
(ฝึกปฏิบัติจริง) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะฯ 
เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 
และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอพยพไปยังจุดรวมพลสนาม
กีฬากรมการสารวัตรทหารบก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 
(ปีงบประมาณ 2562) ที่ผ่านมา

2



16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ 15 โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ว่าจ้างบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวง 
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง  

2

ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.051



17. มีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

      โครงสร้างองค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านบริการสุขภาพ คือ หน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษา  ซึ่งมีแพทย์เวรรับผิดชอบโดยมีภารกิจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและยาสามัญครบถ้วนและสถานที่ตั้ง
ห้องพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

2

เวลาที่ให้บริการ : 
จันทร์ – ศุกร์ 12.30 – 13.00 น. หรือ จนกว่าจะตรวจจนหมดในแต่ละวัน 
1. ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้องหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ 
2. กรอก หรือค้นหาบัตรสุขภาพฯ ประจำตัวของนักศึกษาเอง 
3. รอรับการตรวจ/รักษา 
4. ถ้าไม่พบแพทย์ในเวลาที่ทำการ ไปพบแพทย์ที่ ห้องผ่าตัด (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10) 
5. เจ็บป่วยฉุกเฉินในเวลาราชการ ไปพบแพทย์ที่ห้องผ่าตัด (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10) 
6. เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ร.พ ในสังกัด ม.มหิดล 3 แห่งและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



17. มีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

      โครงสร้างองค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านบริการสุขภาพ คือ หน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษา  ซึ่งมีแพทย์เวรรับผิดชอบโดยมีภารกิจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและยาสามัญครบถ้วนและสถานที่ตั้ง
ห้องพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

2

เวลาที่ให้บริการ : 
จันทร์ – ศุกร์ 12.30 – 13.00 น. หรือ จนกว่าจะตรวจจนหมดในแต่ละวัน 
1. ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ห้องหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ 
2. กรอก หรือค้นหาบัตรสุขภาพฯ ประจำตัวของนักศึกษาเอง 
3. รอรับการตรวจ/รักษา 
4. ถ้าไม่พบแพทย์ในเวลาที่ทำการ ไปพบแพทย์ที่ ห้องผ่าตัด (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10) 
5. เจ็บป่วยฉุกเฉินในเวลาราชการ ไปพบแพทย์ที่ห้องผ่าตัด (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10) 
6. เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ร.พ ในสังกัด ม.มหิดล 3 แห่งและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย 
หรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทันตกรรม/พยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อ
กับบุคลากร  และมีมาตรการป้องกันการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน

2



19. มีห้องส้วม (ที่ถ่ายอุจจาระ และที่ถ่ายปัสสาวะ)และอ่างล้างมือ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา แยกชาย-หญิงที่พอเพียง

คณะทันตแพทยศาสตร์  มีห้องถ่ายอุจจาระชายจำนวน 159 ห้อง ห้องน้ำหญิงจำนวน 195 ห้อง ที่ถ่ายปัสสาวะชายจำนวน 175 ห้อง อ่างล้างมือ
ชายจำนวน 120 อ่าง อ่างล้างมือหญิงจำนวน 150 อ่าง โดยได้คำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 ซึ่งเพียงพอต่อบุคลากร
และนักศึกษา 
ดังนั้น 1. จำนวนห้องถ่ายอุจจาระที่ต้องการ ชาย 11 ห้อง หญิง 40 ห้อง 
          2. จำนวนห้องถ่ายปัสสาวะที่ต้องการ ชาย 11 ห้อง หญิง  0  ห้อง 
          3. จำนวนอ่างล้างมือที่ต้องการ   ชาย 11 ห้อง หญิง 40 ห้อง

2
** ใช้ข้อมูลเทียบเคียงกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดห้องส้วม



20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่ และมีจำนวนบุคคลากรและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจมจีุดให้บริการน้ำดื่ม
สะอาดจำนวน 16 จุด ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะจำนวน 270 อ่าง เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่ม  ซึ่งมีจำนวนเพียงพอ
สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2**  สรุป  มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้ามาใช้งานภายในอาคาร



20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในส่วนต่างๆ ทั้งทางด้านการรักษาและทางด้านการให้บริการน้ำดื่มตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงให้กับผู้มารับบริการและบุคลากรในคณะ ฯ ทั้งนี้ คณะได้มีแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม โดยการตรวจด้วยชุด
ทดสอบ อ11 ทุกจุดบริการ ในทุกๆ 3 เดือน

2



20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในส่วนต่างๆ ทั้งทางด้านการรักษาและทางด้านการให้บริการน้ำดื่มตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงให้กับผู้มารับบริการและบุคลากรในคณะ ฯ ทั้งนี้ คณะได้มีแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม โดยการตรวจด้วยชุด
ทดสอบ อ11 ทุกจุดบริการ ในทุกๆ 3 เดือน

2

  ทั้งนี้ หากมีการพบว่าผลคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะจะ
เข้าทำความสะอาดทันที และตรวจซ้ำในตู้ที่ไม่ผ่านคุณภาพ



21. มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ

➢ คณะทันตแพทยศาสตร์มีศูนย์อาหาร 2 แห่งและพื้นที่นั่งพักบริเวณต่าง ๆ เช่น  ลานอเนกประสงค์  ที่พักใต้อาคาร  (รวมจำนวนกว่า 1,000 ที่นั่ง)  
ซึ่งเหมาะสมต่อบุคลากรและนักศึกษาถูกสุขลักษณะ  มีความสะอาด  และเพียงพอต่อบุคลากรและนักศึกษา 

➢ อบรมผู้ประกอบการ 
➢ ตรวจวัดสารปนเปื้อน 
➢ ตรวจวัดสุขภาพผู้ประกอบการ 
➢ ทำความสะอาดพื้นที่

2



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

➢ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารพื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 

2



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

➢ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารพื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 

2



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

➢ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารพื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 

2



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

➢ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารพื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 

2



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

➢ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารพื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 

2พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

• สภาพแวดล้อมเหมาะสมปลอดภัย  
• การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการค้าและอุสาหกรรมประเทศ
สิงคโปร์ 

• การตรวจเช็คคุณภาพน้ำในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกระทรวงอุตสาหกรรม 
• การตรวจเชื้อลิจิโอเนลล่าในระบบตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็นของอาคารใน
ประเทศไทย

2



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

➢ มีการวัดค่าความสว่าง 
➢ ความดังของเสียงในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร   
➢ มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

การวัดค่าความสว่าง 2



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

➢ มีการวัดค่าความสว่าง 
➢ ความดังของเสียงในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร   
➢ มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

2
การวัดความดัง



22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของ
เสียง เป็นต้น

➢ มีการวัดค่าความสว่าง 
➢ ความดังของเสียงในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร   
➢ มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

2
การวัด ACH



23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย

➢ คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในสถานศึกษาโดยใช้ระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบ
ออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและแยกประเภทของสารเคมีก่อนส่งไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน  

➢ ปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสารเคมีแยกให้เป็นสัดส่วน 
➢ เก็บสถิติสารเคมี ที่ส่งกำจัด

2ระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบออนไลน์



23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย

➢ คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในสถานศึกษาโดยใช้ระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบ
ออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและแยกประเภทของสารเคมีก่อนส่งไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน  

➢ ปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสารเคมีแยกให้เป็นสัดส่วน 
➢ เก็บสถิติสารเคมี ที่ส่งกำจัด

2ห้องจัดเก็บสารเคมี



23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย

➢ คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในสถานศึกษาโดยใช้ระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบ
ออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและแยกประเภทของสารเคมีก่อนส่งไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน  

➢ ปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสารเคมีแยกให้เป็นสัดส่วน 
➢ เก็บสถิติสารเคมี ที่ส่งกำจัด

2สถิติสารเคมีที่ส่งกำจัด

ปีงบ จำนวนกิโลกรัม
ปีงบ 2559 2,335.10                
ปีงบ 2560 3,466.30                
ปีงบ 2561 2,179.00                
ปีงบ 2562 2,778.40                
ปีงบ 2563  - 

บัญชีของเสียอันตราย



23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย

การจัดการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
•     มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
•     มีผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์เงื่อนไข โดยสอบผ่านตามเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนดและผ่านการทดสอบ 38 คน ผู้ปฏิบัติงานจาก หน่วยที่
เกี่ยวข้องกับ สารเคมีอันตราย สามารถแยกประเภท ของสารเคมีอันตราย ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 85 % 
•     มีการซ้อมแผนกรณีเกิดสารเคมีหกรั่วไหล การอบรมการปฐมพยาบาลและการทำ CPR

2



23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย

จัดทำ ฐานข้อมูลสารเคมี

2https://dt.mahidol.ac.th/th/

%e0%b87%8%e0%b8%b2%e0%b99%8%e0%b81%8%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b9%8e%e0%b81%9%e0%b8%a5%e0%

b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b88%9%e0%b87%8%e0%b81%9%e0%b8%a7%e0%b94%8%e0%b8%a5%e0%b89%9%e0%b8%ad%e0%b8%a

1/chemical-information/

เว็บไซต ์



24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุง
แก้ไข

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยหลากหลายช่องทาง เช่น รายงานอุบัติการณ์   กล่องรับเรื่องร้องเรียน
ถึงคณบดี  รายงานความเสี่ยง  เป็นต้น  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความ
ปลอดภัย  และส่งต่อยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

2



24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุง
แก้ไข

➢ สรุปผลรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
  - สถานที่จอดรถ 1 ครั้ง 
  - ความสะอาดของสถานที่และห้องน้ำ 1 ครั้ง

2

รวม

ข้อร้องเรียน ด้านท่ัวไป 2                           
- ส่ิงแวดล้อม -                       
- ส่ิงอำนวยความสะดวก -                       
- สถานท่ีจอดรถ 1                           
-  ป้ายบอกทาง -                       
-ส่ิงก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ -                       
-ความสะอาดของอาคารสถานท่ี และห้องน้ำ 1                           
- โทรศัพท์และการติดต่อส่ือสาร -                       
- เทคโนโลยีสารสนเทศ -                       
- ความโปร่งใส เป็นธรรม -                       

ข้อเสนอแนะ ด้านท่ัวไป 4                           
- ส่ิงแวดล้อม 1                           
- ส่ิงอำนวยความสะดวก 1                           
- สถานท่ีจอดรถ 1                           
-  ป้ายบอกทาง -                           
-ส่ิงก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ -                           
-ความสะอาดของอาคารสถานท่ี และห้องน้ำ 1                           
- โทรศัพท์และการติดต่อส่ือสาร -                           
- เทคโนโลยีสารสนเทศ -                           
- ความโปร่งใส เป็นธรรม -                           

สรุปจำนวนข้อคิดเห็นด้านท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562           

ประเภทข้อร้องเรียน/โปรแกรมความเส่ียง



25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม

➢ คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยภายในคณะ  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  เพื่อนำไป
วางแผนป้องกันให้เหมาะสม  

➢ ปี 2562 มีผู้ได้รับบริการรักษาโดยแยก ชาย – หญิง ได้ดังนี้    ชาย      74 คน 
                                                                                  หญิง   189 คน 
                                                                                 รวม     263 คน 
โดยผู้ป่วยจะถูกส่งไปยัง รพ.รามาฯและ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ต่อไป

2



25. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผนป้องกันที่เหมาะสม

➢ คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร

2

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ตรวจ วันที่ 12-13 และ 25 มิถุนายน 2562 จำนวนคน คิดเป็น (%)

ข้อมูลผู้รับการตรวจ

 ผู้เข้ารับการตรวจ  1131 100

เพศชาย 263 23.3

 เพศหญิง  868 76.7

อายุน้อยกว่า 35 ปี 595 52.6

อายุระหว่าง 35-50 ปี 411 36.3

 อายุมากกว่า 50 ปี  125 11.1



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ตามเกณฑ์ 

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺) ระดับเพชร (Diamond) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรองการขึ้นทะเบียน  เป็นองค์กร carbon footprint ร่วมกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยโครงการนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของ ปัญหาสภาวการณ์โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี
ความรุนแรง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นเพื่อการปรับตัวต่อผลก
ระทบ และการลดก๊าซเรือนกระจกจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการส่ง
เสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน จะเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

2



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2562  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดงาน “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สูบบุหรี่เป็นศูนย์ เพื่อปอดที่ไม่สูญ” โดยได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์  บัวจีบ  คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ภายในงาน
มีนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึก แก่ผู้มารับบริการทาง    ทันตกรรม นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 29 
- 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และรณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่อย่างจริงจัง พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ที่
ต้องการเลิกบุหรี่โดยอาจารย์ทันตแพทย์  ณ ลานข้างศูนย์อาหาร M Dent อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

2



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

                 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะฯได้จัด กิจกรรมในงานนิทรรศการ DT GREEN & CLEAN ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ ร่วมกันส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีและส่งเสริมสุขภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน และริเริ่มวิธีการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำ การทิ้งขยะให้ถูกประเภท เป็นต้น 
อีกทั้งในปี 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะยังได้เข้าร่วมโครงการ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)ประจำ
ปี2562 ซึ่งสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครร่วมมือกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการดำเนินงานก่อให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับ
บริการในโรงพยาบาล ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเขตเมือง

2



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

          คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย “พ่อลูก ผูกรัก” ขึ้น และเชิญคณาจารย์และบุคลากรชาวทันตฯทุกท่าน ร่วม
โหวตภาพถ่ายโครงการ “พ่อลูกผูกรัก” วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ บริเวณโถง ข้างศูนย์อาหาร M-Dent ชั้น 1 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

2



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

           เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในโครงการ ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 6 เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน และเจริญรอยพระ
ยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำความดีและเสียสละ โดยมีบุคลากร
ของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีแนวคิดด้านการเสียสละ รู้จักอุทิศตนเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เกิดความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเยี่ยมชมน้ำตกนางรอง เขื่อนขุนด่านปราการชล และสักการะ
หลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี ก่อนเดินทางกลับ

2



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

      คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครง การแข่งขันการปาเป้าชิงแชมป์ ครั้งที่ 1 วันที่  31 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์กีฬา คณะทันต
แพทยศาสตร์ อาคารพรีคลินิก ชั้น 9

2



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาสีสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์กีฬา ชั้น 9 อาคารพรีคลินิก 
ระหว่างวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2562

2



26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

     คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกเดือน เช่น ซุมบ้า บอดี้คอมแบท ทำบุญตักบาตร กิจกรรมวันเกิด 

2



27. มีหนังสือ ตำราหรือมาตรฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า และการเรียนรู้ของบุคลากร

ได้รวบรวมหนังสือหรือคู่มือในด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ  คู่มือการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไว้ในเว๊บไซต์ เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทั้งยังเข้าถึงได้
สะดวก

2

http://www.dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/11/G-2.5-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BwMO4KiqpcW6YTVyeVFQMWs0ZHc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwMO4KiqpcW6YTVyeVFQMWs0ZHc/view
http://www.dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/11/G-2.5-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BwMO4KiqpcW6YTVyeVFQMWs0ZHc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwMO4KiqpcW6YTVyeVFQMWs0ZHc/view


27. มีหนังสือ ตำราหรือมาตรฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า และการเรียนรู้ของบุคลากร

อีกช่องทางที่คณะได้จัดทำเอาไว้เป็น เว๊ปลิ๊งค์ สามารถเข้าถึงศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งหาข้อมูล
เพิ่มเติม

2



28. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อค หรือการดูแล
ยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 

➢หลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ 
➢หลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ 
➢ติดตังเข็มขัดนิรภัย 
➢ระบบ GPS ติดรถยนต์การ 
➢ติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ 
➢ทำประกันรถยนต์ 
➢ใบขับขี่

2



28. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อค หรือการดูแล
ยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 

-  ควบคุมความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- บริหารจัดการยานพาหนะในเส้นทางเดียวกัน  ไปด้วยกัน 

- ใช้ระบบจีพีเอสในการวางแผนออกก่อนเดินทาง และควบคุมการออกเส้นทาง 

- บำรุงรักษายานพาหนะ เช็คระยะตามรอบที่กำหนด 

- ตรวจเช็ครอยรั่วและบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ ประจำอาคาร

2



28. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อค หรือการดูแล
ยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 

2

➢ผลที่ได้จากการติดตั้งระบบ GPS ติดรถยนต์ เทียบระหว่างปี 2561 กับ 2562 

ก่อนติดตั้งระบบปี2561
หลังติดตั้งระบบปี2562

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งระบบ GPS

กิโลเมตร/ลิตร



29. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในสถานศึกษา

2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งออก
ให้การตรวจ และรักษาทางทันตกรรม อาทิเช่น อุดฟัน, ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์สำเภา - ไพวรรณ วรางกูร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์  บัวจีบ 
คณบดี พร้อมด้วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมให้การรักษาทางทันตกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 17 
ธันวาคม 2562
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เนื่องใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว         
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรมเด็ก ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็ก
อ่อนพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการ โดยไม่คิดมูลค่า
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เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทาง
ทันตกรรมแก่ พระภิกษุ และสามเณร ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับกลุ่มบริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ร่วม ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในโครงการ “คลินิกลอยฟ้า 
ปีที่ 17” ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสปากน้ำ ระหว่างวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562
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สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจำปี 2562  
➢ออกหน่วยจำนวน 14 ครั้ง 
➢มีผู้เข้ารับการรักษา 6,028 คน
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว Charity Dent Concert “รักฟัน ปันน้ำใจ” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
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ความปลอดภัยในสถานศึกษา
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เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะอาจารย์และนักเรียน หลักสูตรนานาชาติ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ในเรื่องประวัติทางทันตแพทยศาสตร์ สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ณ โรงเรียนเทคโนโลยี
ทันตกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อ และสร้างแรงบันดาลใจใน
การตั้งเป้าหมายในชีวิต ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และจัดกิจกรรม 
workshop ฝึกทักษะการเป็นทันตแพทย์ ภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต  จิรจริยาเวช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับนักเรียน ผู้
ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีการเสวนา “มหิดล TCAS ประจำปีการศึกษา 2563” 
กิจกรรม Mahidol Open House แนะนำคณะต่าง ๆ นอกจากนี้จะมีการนำชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกิจกรรม 
MU Festival โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ตอบคำถามชิงรางวัล และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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เพื่อร่วมฉลองพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ศูนย์ทันตกรรม
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมกับ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และภาควิชาทันตกรรมเด็ก ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กอ่อนพิการทาง
สมองและปัญญา ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยไม่
คิดมูลค่า



30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

2

จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมการดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 
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มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ BKKGC+ และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน GREEN



30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา
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      กิจกรรมที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 62 ทีมชุดผจญเพลิง อบรมให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4/2562 จำนวน 26 คน
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     กิจกรรมที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 62 ทีมชุดผจญเพลิง คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้อบรมให้ความรู้แนะนำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5/2562 จำนวน 16 คน
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       ทีมผจญเพลิง คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นคณะลำดับต้นๆที่มีทีมผจญเพลิงครบชุด เต็มรูปแบบ   ซึ่งผ่านการอบรม การดับเพลิงขั้นสูงและกู้ภัยสารเคมี  เริ่มต้นเมื่อปี 2554-ปัจจุบัน มีจำนวน ทั้งหมด  27  คน 
จัดหมุนเวียนตามหน้าที่อยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการและบุคลากรในคณะและสนับสนุนโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ 
    1. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยโดยตรวจตราดูแลสถานที่ทุกจุดในคณะโดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่างๆ 
    2. ระงับเหตุอัคคีภัยทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการติดต่อลุกล่ามของไฟ 
    3. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก 
    4. คิดค้นพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ก้าวหน้าทันสมัย 
    5. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับชั้น 
 ผู้ผ่านหลักสูตรทีมผจญเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  หน่วยรักษาความปลอดภัย , หน่วยซ่อมบำรุง  , หน่วยยานพาหนะ 
                                                       



30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

2

กิจกรรมที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สำหรับ
นักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 1



30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

2

กิจกรรมที่ 4 ฝึกซ้อม แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ วิทยาเขตพญาไท (BCP พื้นที่พญาไท) โดยคณะกรรมการ BCP วิทยาเขตพญาไท 
วันที่ 16 กันยายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี



COMMENT
คำแนะนำกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย เดินตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2562



ความปลอดภัยมาตรฐาน ให้ใส่คู่มือความปลอดภัยลงไปด้วย

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คู่มือการป้องกันและระงับภัยพิบัติ

https://dt.mahidol.ac.th/th/งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม/green-office/คู่มือ/



อบรมปฐมพยาบาล รายชื่อผู้เข้าอบรม จัดอบรมเมื่อไหร่ ใส่รูปภาพกิจกรรม (สรุปหลักสูตรด้วย อาจเป็นตัวเลขหรือจำนวน)

➢ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562  จำนวน    280     คน 

 มีผู้เข้าอบรม ณ วันจัดอบรม จำนวนทั้งสิ้น 277 คน คิดเป็น ร้อยละ 98.92 จากจำนวนเป้าหมายทั้งหมด 280 คน

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Provider for HCP)

➢ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562  จำนวน     80    คน 

 มีผู้เข้าอบรม ณ วันจัดอบรม จำนวนทั้งสิ้น 78 คน คิดเป็น ร้อยละ 97.5 จากจำนวนเป้าหมายทั้งหมด 80 คน



รายละเอียดการคัดแยกขยะ/ความสะอาด

ท่ัวไป ติดเช้ือ ท่ัวไป ติดเช้ือ ท่ัวไป ติดเช้ือ ท่ัวไป ติดเช้ือ ท่ัวไป ติดเช้ือ ท่ัวไป ติดเช้ือ ท่ัวไป ติดเช้ือ

207,836.00 56,737.00 246,392.00 77,652.00 310,321.00 58,008.00 320,114.00 51,555.00 305,456.00 86,923.00 229,969.00 55,860.00 250,946.00 51,416.00

ปริมาณขยะปี 2562ปริมาณขยะปี 2557ปริมาณขยะปี 2556 ปริมาณขยะปี 2558 ปริมาณขยะปี 2559 ปริมาณขยะปี 2560 ปริมาณขยะปี 2561

ปริมาณ ก.ก.

 '-   
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 255,000.00 

 340,000.00 

ขยะทั่วไป ปี2556 ขยะทั่วไป ปี2558 ขยะทั่วไป ปี2560 ขยะทั่วไป ปี2562

 250,946.00  229,969.00 

 305,456.00  320,114.00  310,321.00 

 246,392.00 
 207,836.00 

ปริมาณ ก.ก.
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ขยะติดเชื้อ ปี 2556 ขยะติดเชื้อ ปี 2558 ขยะติดเชื้อ ปี 2560 ขยะติดเชื้อ ปี 2562
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51555
58008
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56737



กำหนด คำสั่ง , ระเบียบ , ใครรับผิดชอบ , ใครเป็นผู้ตรวจ , ความถี่ในการตรวจเป็นอย่างไร



ใช้มาตรการอะไรของกระทรวงหรือใช้มาตรฐานของใคร      

- มีการประชาสัมพันธ์หรือติดบอร์ดเผยแพร่ไหม อย่างไร (แนบรูปประกอบ) 



น้ำดื่ม อ่างล้างมือ/หน้า ถ่ายภาพประกอบ 

จุดบริการน้ำดื่มน้ำดื่ม 

การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย  
ตรวจวัดค่าน้ำดื่มตามจุดบริการ  ด้วยชุดตรวจ อ11

อ่างล้างมือ



มาตรการต่อสารเคมีต่างๆ การใช้,การเก็บ,การรักษา,การดูแล ถังเปล่าต่างๆเอาไปกำจัดหรือวางเก็บก่อนกำจัดที่ใด

ระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบออนไลน์

ห้องเก็บสารเคมีแยกเป็นสัดส่วน

ใบแจ้งบริการค่าใช้จ่าย



มาตรการต่อสารเคมีต่างๆ การใช้,การเก็บ,การรักษา,การดูแล ถังเปล่าต่างๆเอาไปกำจัดหรือวางเก็บก่อนกำจัดที่ใด

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย



มาตรการต่อสารเคมีต่างๆ การใช้,การเก็บ,การรักษา,การดูแล ถังเปล่าต่างๆเอาไปกำจัดหรือวางเก็บก่อนกำจัดที่ใด

ฐานข้อมูลสารเคมี

https://dt.mahidol.ac.th/th/
%e0%b87%8%e0%b8%b2%e0%b99%8%e0%b81%8%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b9%8e%e0
%b81%9%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b88%9%e0%b87%8%e0%b81%9%e0%b8%a7%e0%b8
94%%e0%b8%a5%e0%b89%9%e0%b8%ad%e0%b8%a1/chemical-information/

เว็บไซต ์



รถรับส่งมีการตรวจเช็ค ก่อนการเดินทางไหม 

 - บุคลากรได้รับการอบรมไหม 



รถรับส่งมีการตรวจเช็ค ก่อนการเดินทางไหม 

 - ตรวจสภาพตามมาตรฐานมั้ย



ตรวจวัดไฟแสงสว่าง   มีผู้รับผิดชอบในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบการตรวจวัดแสง (หน่วยวิศวกรรมฯ)



ตรวจวัดเสียง  มีผู้รับผิดชอบในการตรวจวัด

ผู้รับผิดชอบการตรวจวัดเสียง (หน่วยวิศวกรรมฯ)



การแจ้งเตือนบริเวณเสียงดัง (ห้อง chiller)
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