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 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย โรงพยาบาล         
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพญาไท และ

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตศาลายา  

วิทยาเขตพญาไท ประกอบด้วย 4 อาคาร ที่เพียบพร้อมด้วย ห้องประชุม, ห้องเรียน, 
ห้องปฏิบัติการ, คลินิกเฉพาะทาง 13 คลินิก 2 ศูนย์ สำหรับให้บริการทางด้าน           

ศัลยศาสตร์ช่องปาก รังสีวิทยา ทันตกรรมจัดฟัน เวชศาสตร์ ช่องปากและปริทันตวิทยา 
ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก และ
ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร อีกทั้งยังมียูนิตทำฟัน 747 ยูนิต สำหรับระบบการเรียน การ
สอน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้นำความรู้จากภาคทฤษฎีลงสู่   การ
ปฏิบัติงานจริง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด 
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา



อาคารพรีคลินิก



อาคารปฏิบัติการและวิจัย



อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ





การเทิดพระเกียรติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์



1. มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ในสถานศึกษาที่ชัดเจน



คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมและจัดพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2561 
โดยให้บริการทางด้านทันตกรรมกับบุคคลภายนอก ประมาณ 2,000 คน

1.1



1.1
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง
วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกีย



1.1
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงธรรมเทศนา สวด
มนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 3/3 โดยมี คณาจารย์ และ
บุคลากร เข้าร่วมพิธีและร่วมฟังการแสดงธรรมเทศนา โดยคณะสงฆ์จากวัดญาณเวศกวัน ณ ห้อง
พระพุทธเทพทันตราช ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  



เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ โดยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมในพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำ

1.1



1.1
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุงเทพฯได้มีพิธีวางพานพุ่ม
และถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชบรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องใน "วัน
เทคโนโลยีของไทย" รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม



คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันต
สาธารณสุขแห่งชาติเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชนนี ซึ่งจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยให้บริการ ทาง
ด้านทันตกรรมกับบุคคลภายนอก ประมาณ 2,000 คน
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1.1ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะฯได้ทำพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561



1.2
การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้นำค่านิยม 12 ประการ ลงเว็บไซต์,บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมของคนไทย
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สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี



คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประกาศเป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน ขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 เพ่ือความห่วงใยและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลากร นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ 

๑. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศ
นโยบายให้เห็นได้ชัดเจน

2.1

http://www.dt.mahidol.ac.th/th/green-office/


๑. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศ
นโยบายให้เห็นได้ชัดเจน

2.1 ประกาศลงเว็บไซต์ของคณะในหัวข้อ Green Office  

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประกาศเป็นนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน ขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 เพ่ือความห่วงใยและตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลากร นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ 

http://www.dt.mahidol.ac.th/th/green-office/


      คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดแผนงานดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย ที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดยผู้
บริหารและดังนี้ 
➢งานจ้างบริการงบประมาณสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 
ซึ่งงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษา
ระบบต่างๆประจำอาคาร รวมไปถึงเครื่องมือทางด้านทันตกรรมและ
เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งสิ้น 38 รายการ รวมเป็นเงิน 25,000,000 บาท

๒. มีแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน
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โครงการบำรุงรักษาโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

25612558 2559 2560

28 รายการ 
12,427,137.40 บาท

73.68%

34 รายการ 
14,248,837.60 บาท

89.47%

38 รายการ 
15,616,334.28 บาท

100%

2.2

38 รายการ 
25,000,000.00 บาท

100%
      คณะทันตแพทยศาสตร์ได้กำหนดแผนงานดำเนินการด้านความ
ปลอดภัย ที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ 
และผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดยผู้
บริหารและดังนี้ 
➢งานจ้างบริการงบประมาณสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561 
ซึ่งงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษา
ระบบต่างๆประจำอาคาร รวมไปถึงเครื่องมือทางด้านทันตกรรมและ
เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งสิ้น 38 รายการ รวมเป็นเงิน 25,000,000 บาท



➢ งบประมาณในการจัดทำ  โครงการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้ประมาณในการดำเนิน
งาน ปี พ.ศ 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,510,000 บาท ตามเอกสาร
แจ้งผลพิจารณางบประมาณรายจ่าย ปี 2561 

 2.2



➢ งบประมาณด้านงานซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 
➢ สัญญาจ้างงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2561

2.2



๓. มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

2.3

อบรมเพิ่มเติม 6 คน (รอการแต่งตั้ง)



๔. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจน

         คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวย
การความปลอดภัย  อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม       และคณะ
อนุกรรมการดำเนินงาน วันที่ 27    
มีนาคม 2560

2.4



2.5

๕. มีกฎระเบียบหรือคู่มือ / แนวทางว่าด้วย ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม

      คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดทำคู่มือต่างๆดังนี้ 
➢คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
➢คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ  
➢นำกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถยนต์มาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในสถานศึกษา

ONLINE



๖. บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร 

ภาคทฤษฎี  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561โดยมีผู้มาร่วมเป็นจำนวน 528 คน  

                     และวันที่ 6 ธันวาคม  2561 มีผู้มาร่วมเป็นจำนวน 457 คน   

ภาคปฏิบัติ  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีผู้มาร่วม 961 คน  

   รวมทั้งหมดจำนวน 1,946 คน คิดเป็น 88.32 %
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๖. บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากร 

ภาคทฤษฎี  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561โดยมีผู้มาร่วมเป็นจำนวน 528 คน  

                     และวันที่ 6 ธันวาคม  2561 มีผู้มาร่วมเป็นจำนวน 457 คน   

ภาคปฏิบัติ  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 มีผู้มาร่วม 961 คน  

   รวมทั้งหมดจำนวน 1,946 คน คิดเป็น 88.32 %

2.6



๗. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรในสถานศึกษา

        คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทางด้านวิชาการ จัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 
2561” เป็นหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Provider for HCP) 
และหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (BLS Provider for Non-HCP)   
ครั้งที่ 1/2561    วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม 304 - 305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
ชั้น 3 ส่วนหลัง   
ครั้งที่ 2/2561   วันที่ 19 กันยายน 2561  รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 272 คน ณ ห้องประชุม 
304 - 305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 ส่วนหลัง 

2.7



๗. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรในสถานศึกษา

        คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทางด้านวิชาการ จัด
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 
2561” เป็นหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (BLS Provider for HCP) 
และหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป (BLS Provider for Non-HCP)   
ครั้งที่ 1/2561    วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม 304 - 305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
ชั้น 3 ส่วนหลัง   
ครั้งที่ 2/2561   วันที่ 19 กันยายน 2561  รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 272 คน ณ ห้องประชุม 
304 - 305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 ส่วนหลัง 

2.7



๘. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

         การดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย คณะได้ดำเนินการเรื่องขอ
งบการกำจัดแมลงต่างๆ เช่น กำจัด มด แมลงสาบ ยุง หนูและปลวก เป็นประจำทุกเดือน  โดยได้ตั้ง
งบเพื่อใช้ในการจัดจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการ

2.8.1



๘. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2.8.2

      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green 
Office) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 โดยวันที่ 6 มิถุนายน 2560   
คณะกรรมการได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้
รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (Gold)  จากกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม



๘. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2.8.3

           คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินงานเพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้ง
ภายในพื้นที่อาคาร  ห้องเรียน  ห้องประชุม  สำนักงาน  ห้องน้ำ  ศูนย์อาหาร  พื้นที่ส่วนกลาง  และ
บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคาร  โดยว่าจ้างบริษัททำความสะอาดเพื่อดำเนินการตามมาตรฐาน Green 
Office



        คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการบำรุงรักษาและความสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศ
ประจำเดือน/ปี  โดยว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญงานเข้ามาดำเนินการ

๘. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2.8.4



     คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม 5ส โดยจัดอบรมเรื่อง แนวทางการประเมินผลด้าน 
5 ส เพื่อการต่อยอดโครงการ Green office ประจำปี 2561 โดยมีวิทยากร        ผศ.ทพ. สุร
กิจ  วิสุทธิวัฒนากร เป็นผู้บรรยาย และมีบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก

๘. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

2.8.4



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

        หน่วยรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่หลักคือการให้บริการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมกับการจัดระบบจราจรและที่จอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย

งานรับผิดชอบของหน่วย 
๑. งานด้านรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. งานด้านจราจรและที่จอดรถ 
๓. งานด้านป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย 
๔. งานด้านวิทยุสื่อสารและอำนวยความสะดวก 
๕. งานด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง
วงจรปิด

1000



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

        หน่วยรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่หลักคือการให้บริการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมกับการจัดระบบจราจรและที่จอดรถภายใน
มหาวิทยาลัยป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย

การอบรม  “รักษาความปลอดภัยอย่างไรให้ได้ใจทุกคน" วันที่ 27 มีนาคม 2561 รวมเหล่า 
รปภ.มืออาชีพ มหิดล อบรมและเรียนรู้ด้านการบริการ ณ ห้องประชุม 411 อ.ศูนย์การเรียนรู้ 

ม.มหิดลศาลายา



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

        จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่และสำรวจตรวจสอบพื้นที่ตลอด 
24 ชั่วโมง  โดยจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. คณะ ดูแลภายในอาคาร  ภายนอกอาคารและว่าจ้างองค์การ
ทหารผ่านศึกดูแลด้านการจราจรและบริเวณทางเข้า – ออก



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

          มีกล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย (กล้องจำนวน 220 ตัว) ตลอด 24 
ชั่วโมง อีกทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยฯ  ได้จัดทำ เพจโครงการของหายได้คืนเพื่อเป็นช่องทางใน
การสืบค้นของหายสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

       คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่และสำรวจ
ตรวจสอบพื้นที่ 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. คณะ ดูแลภายใน ภายนอกอาคารและว่าจ้างองค์การ
ทหารผ่านศึกดูแลด้านจราจรและบริเวณทางเข้า - ออก

 มีการประชุมหัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยทุกสัปดาห์ (วันพุธ) เพื่อนำผลมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านความปลอดภัย
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

      การบริหารจัดการที่จอดรถ  โดยใช้ระบบคีย์การ์ดและไม้กั้นรถอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบการ
ผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะ



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

      อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร  
นักศึกษาและผู้รับบริการ



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

       มีแผนการสำรวจตรวจสอบค้นหาจุดพื้นที่เสี่ยงภัย  และค้นหาสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานที่
เป็นอันตราย



2.9

๙. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิด
ชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

แก้ไขแหตุฉุกเฉิน และเทาสีบนพื้นทางเดินต่างระดับ



๑๐. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่าง
ครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

2.10

          จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal 
Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อของนักศึกษาทันตแพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากรทางทันต
กรรม เช่น การสวมถุงมือ การสวมแมสค์ การสวมเสื้อคลุม 
หน้ากาก หมวก เป็นต้น



๑๐. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่าง
ครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

2.10

          จัดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (Personal 
Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อของนักศึกษาทันตแพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากรทางทันต
กรรม เช่น การสวมถุงมือ การสวมแมสค์ การสวมเสื้อคลุม 
หน้ากาก หมวก เป็นต้น



๑๐. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่าง
ครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

2.10

       การดูแลและควบคุมสิ่งแวดล้อม (Environmental Cleaning)  เลือกใช้วัสดุปกคลุมพื้นผิวที่จะมี
การปนเปื้อนในระหว่างการบำบัดรักษา โดยเฉพาะพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ยากเช่น ด้ามจับโคม
ไฟส่องปาก  หัวดูดน้ำลาย ด้ามหัวขูดหินปูน ปุ่มปรับเก้าอี้ เป็นต้น 
      การทำความสะอาดและทำลายเชื้อบนพื้นผิวที่มีการปนเปื้อนด้วยสารเคมีสำหรับทำความสะอาด
และทำลายเชื้อพื้นผิว และสวมถุงมือก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง



๑๐. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่าง
ครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

2.10

          จัดให้มีชุดป้องกันอัคคีภัย (SCBA) สำหรับนักผจญเพลิงของคณะทันตแพทยศาสตร์



๑๐. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่าง
ครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

2.10

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันงานช่างซ่อมบำรุง (Personal Protective Equipment : PPE)  เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน



๑๐. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือ (Safeguard) ในสถานศึกษา อย่าง
ครบถ้วนและ มีประสิทธิภาพ

2.10

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันบริเวณทำงานซ่อมบำรุง  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน



๑๑. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

2.11

      ระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกแบบให้มีระบบการต่อ
สายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว  มีสวิทซ์ตัดวงจรอัตโนมัติ และ ฉนวนป้องกันไฟฟ้า  เต้ารับทุกจุดมี
สายกราวด์  อีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี  โดยมีผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ



๑๑. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

2.11

      ระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกแบบให้มีระบบการต่อ
สายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว  มีสวิทซ์ตัดวงจรอัตโนมัติ และ ฉนวนป้องกันไฟฟ้า  เต้ารับทุกจุดมี
สายกราวด์  อีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี  โดยมีผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ



๑๑. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

2.11

      ระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกแบบให้มีระบบการต่อ
สายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว  มีสวิทซ์ตัดวงจรอัตโนมัติ และ ฉนวนป้องกันไฟฟ้า  เต้ารับทุกจุดมี
สายกราวด์  อีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี  โดยมีผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและ
บริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ



๑๒. มีระบบป้อ งกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคี
ภัยที่ชัดเจน

2.12

     คณะทันตแพทยศาสตร์  มีระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบ
ถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่  ถัง
ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ  สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบสปริงเกอร์  
ระบบ FM200 การเก็บวัตถุไวไฟ  
การจัดเก็บของเสียติดไฟ  ระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า  โดยมีการตรวจสอบ
บำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยตามรอบการตรวจเช็ค
บำรุงรักษา



๑๒. มีระบบป้อ งกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคี
ภัยที่ชัดเจน

2.12

ถังดับเพลิง Clean Agent หรือถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหย
บรรจุด้วยสารดับเพลิงชนิด NON CFC เป็นก๊าซที่ไม่ทำลาย
ชั้นบรรยากาศ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องดับ
เพลิงเหลวระเหยชนิด NON CFC มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้าย
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน สามารถดับไฟได้ทุกประเภท
ในระยะใกล้ๆประมาณ 3-8 ฟุต เมื่อฉีดใช้แล้วจะไม่ทิ้ง
คราบไว้ตรงบริเวณที่ฉีด เหมาะสำหรับการใช้งานใน
บริเวณที่ต้องรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง



๑๒. มีระบบป้อ งกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคี
ภัยที่ชัดเจน

2.12

เครื่องดับเพลิง CO2 ตัวถังผลิตด้วยวัสดุAlloy ภายในจะ
บรรจุด้วยก๊าซคาร์บอนที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลวเมื่อ
ฉีดออกมาจะเกิดก๊าซที่เย็นจัดช่วยลดอุณหภูมิในบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้ ใช้ได้ดีมากกับไฟ CLASS B และ C สามารถ
ดับไฟได้ดีในระยะใกล้ๆ และในที่อับอากาศ เหมาะสาหรับ
ติดตั้งบริเวณที่ต้องการรักษาความสะอาด ปราศจากฝุ่น
ละออง



๑๒. มีระบบป้อ งกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคี
ภัยที่ชัดเจน

2.12

ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ส่วนใหญ่เป็นสีแดง สามารถดับไฟ
ได้เกือบทุกประเภท A,B,C ยกเว้น K มีราคาไม่แพง หาซื้อ
ง่าย แต่ก็มีข้อด้อยคือเมื่อฉีดออกมาจะฟุ้งกระจาย ทิ้งคราบ
เปื้อนเหมือนผงแป้งสีขาว และเมื่อฉีดแล้วจะหมดหรือไม่
หมด แรงดันจะตก ไม่สามารถใช้งานได้อีก ต้องส่งบรรจุ
ใหม่ อายุการใช้งานประมาณ 5-10 ปี



๑๒. มีระบบป้อ งกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคี
ภัยที่ชัดเจน

2.12

FM-200 (HFC227ea) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสาร
สะอาดโดยเป็นระบบป้องกันการเกิดเพลิงไหม้แบบชนิด
สารสะอาดโดยใช้สารเคมีชนิดHFC-227ea เป็นสารเคมี
ชนิดที่ไม่ทำความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อิเลค
ทรอนิกส์ และ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เหมาะสำหรับติด
ตั้งในห้องสำคัญเช่น ServerRoom,DataCenter,UPSRoom. 



๑๒. มีระบบป้อ งกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคี
ภัยที่ชัดเจน

2.12



๑๒. มีระบบป้อ งกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคี
ภัยที่ชัดเจน

2.12



2.13

๑๓. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

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



๑๔. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

2.14

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึก
อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) 
คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดฝึก
อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี) 
แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อเรียนรู้การดับเพลิงและการ
ใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงแบบต่างๆ และเตรียมพร้อม
รับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในโครงการป้องกันระงับ
อัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจ
สโมสร ชั้น 4



๑๔. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

2.14

     คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดมีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 
นักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ และนักศึกษาช่างทันตกรรม ในวันปฐมนิเทศน์ โดยวิทยากรจาก
หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม



๑๕. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟใน สถานศึกษาประจำปี

2.15

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ฝึก
ปฏิบัติจริง)   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึก
ซ้อมอพยพหนีไฟ (ฝึกปฏิบัติจริง) โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทุก
ระดับชั้นของคณะฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการ
บริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยอพยพไปยังจุดรวมพลสนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก เมื่อวัน
ที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา



2.16

๑๖. มีการฝึกซ้อมตามข้อ ๑๕.โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ว่าจ้างบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับ
เพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง  



2.17

๑๗. มีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา 
พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

      โครงสร้างองค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ด้านบริการสุขภาพ คือ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  ซึ่งมีแพทย์เวรรับผิดชอบโดยมีภารกิจ
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและยาสามัญครบถ้วน และสถานที่
ตั้งห้องพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1



2.17

๑๗. มีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา 
พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

      โครงสร้างองค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ด้านบริการสุขภาพ คือ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  ซึ่งมีแพทย์เวรรับผิดชอบโดยมีภารกิจ
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและยาสามัญครบถ้วน และสถานที่
ตั้งห้องพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

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 (อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10) 
5. เจ็บป่วยฉุกเฉินในเวลาราชการ ไปพบแพทย์ที่ห้องผ่าตัด (อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10) 
6. เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ร.พ



2.17

๑๗. มีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา 
พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

      โครงสร้างองค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ด้านบริการสุขภาพ คือ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  ซึ่งมีแพทย์เวรรับผิดชอบโดยมีภารกิจ
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและยาสามัญครบถ้วน และสถานที่
ตั้งห้องพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

Automated External Defibrillator (AED)

6 AEDs @ 1,2,3,4,6 & 8 floor

1919



๑๘. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน
ในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัดกรองโรงพยาบาลทันตกรรม  
สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทันตกรรม/พยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรค
ติดต่อกับบุคลากร  และมีมาตรการป้องกันการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย 
หรือโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน

2.18



๑๘. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน
ในสถานศึกษา

2.18

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัดกรองโรงพยาบาลทันตกรรม  
สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทันตกรรม/พยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรค
ติดต่อกับบุคลากร  และมีมาตรการป้องกันการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย 
หรือโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน



๑๘. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน
ในสถานศึกษา

2.18

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัดกรองโรงพยาบาลทันตกรรม  
สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทันตกรรม/พยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรค
ติดต่อกับบุคลากร  และมีมาตรการป้องกันการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย 
หรือโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน

อุปกรณ์ฉุกเฉินประจำคลินิก



๑๘. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน
ในสถานศึกษา
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คณะทันตแพทยศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัดกรองโรงพยาบาลทันตกรรม  
สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทันตกรรม/พยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรค
ติดต่อกับบุคลากร  และมีมาตรการป้องกันการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย 
หรือโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน



๑๘. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน
ในสถานศึกษา

2.18

การตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่มเสี่ยงบุคลากร ประจำปี 2561 

Medical check up
- Physical examination 
- Blood pressure 
- Weight/height 
- Plasma glucose 
- Cholesterol 
- Lung x-ray

Physical examination for 
OCCUPATIONAL health risk factors 
- Audiography examination 
    (ช่าง,ช่างทันตกรรม) 
- Lead in whole blood 
    (ช่าง) 
- Occupation vision test 
    (สำนักงาน,ช่าง) 
- Pulmonary function test 
       : Total lung capacity 
       : Diffusing capacity 
       : Oxygen saturation 
       : Arterial blood gases  
         determination 
     (เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร,ช่าง)



๑๘. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน
ในสถานศึกษา

2.18

การตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่มเสี่ยงบุคลากร ประจำปี 2561 

ประเภทการตรวจ จำนวน (คน) ผิดปกติ (คน)

การตรวจสายตาทางชีวอนามัย (Vision test) 234 143

การตรวจวัดการได้ยิน (Audiometry) 33 3

การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) 34 5

การตรวจหาสารตะกั่วในเลือด (Lead level) 31 -

HR



๑๘. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงาน
ในสถานศึกษา

2.18

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561 

หน่วยงาน จำนวน (คน)

ภาควิชา 124

โรงพยาบาลทันตกรรม 307

สำนักงาน 140

รวม 571

HR



2.19

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

แบ่งเป็น   ชาย  =     529 คน
               หญิง =  1,491 คน

ดังนั้น  ๑. จำนวนห้องถ่ายอุจาระที่ต้องการ
                 ชาย  12    ห้อง     หญิง 36   ห้อง 
           ๒. จำนวนที่ถ่ายปัสสาวะที่ต้องการ   
                 ชาย  12    ห้อง     หญิง   0   ห้อง 
           ๓. จำนวนอ่างล้างมือที่ต้องการ       
                 ชาย  12    ห้อง     หญิง  36   ห้อง



2.19

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

แบ่งเป็น   ชาย  =     529 คน
               หญิง =  1,491 คน

จําแนก ชาย หญิง รวม(คน) 
อาจารย์ 65 101 166 
นักศึกษา 185 447 632 
บุคลากร 279 943 1,222 

รวม 529 1491 2,020 
 

จํานวนห้องน้ํา ชาย หญิง 
ห้องถ่ายอุจจาระ 159 195 
ท่ีถ่ายปัสสาวะ 175 - 
อ่างล้างมือ 120 150 

 



๒๐. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการ 
รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

2.20

      เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนบุคคลากรและนักศึกษา
เป็นจำนวนมาก ดังตาราง ดังนั้นจึงได้คิดสัดส่วนการใช้น้ำโดย 
ก. ใช้ข้อมูลเทียบเคียงกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยกำหนดน้ำสะอาดสำหรับดื่มต่อจำนวนนักเรียน/นักศึกษาไม่เกิน ๔๐ คน ต้องมีไม่น้อยกว่า ๑ ที่ 
และเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน ๑ ที่ สำหรับจำนวนนักเรียน/นักศึกษาทุก ๆ ๔๐ คน เศษของ ๔๐ คนถ้าเกิน 
๒๐ คน ให้ถือเป็น ๔๐ คน 
ข. ใช้ข้อมูลเทียบเคียงกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยกำหนดที่ล้างมือและล้างหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ที่ต่อลูกจ้าง ๑๕ คน และให้เพิ่มจานวนขึ้นตามสัดส่วน
ของลูกจ้าง ส่วนที่เกิน ๗ คนให้ถือเป็น ๑๕ คน



๒๐. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการ 
รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

2.20

เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่ และมีจำนวนบุคคลากรและนักศึกษา

เป็นจำนวนมาก จากการสำรวจมีจุดให้บริการน้ำด่ืมสะอาดจำนวน  16 จุด  ที่ล้างมือที่ถูก

สุขลักษณะจำนวน  270 อ่าง  เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืม  ซ่ึงมี

จำนวนเพียงพอสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

จําแนก ชาย หญิง รวม(คน) 
อาจารย์ 65 101 166 
นักศึกษา 185 447 632 
บุคลากร 279 943 1,222 

รวม 529 1491 2,020 
เฉลี่ย/วัน โดยคิดอัตราส่วน 20% 2020*0.2 404 

กําหนดให้ 40 คน/ท่ี ซ่ึงคณะที 16 จุด 16*40 640 



๒๐. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการ 
รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม
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เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่ และมีจำนวนบุคคลากรและนักศึกษา

เป็นจำนวนมาก จากการสำรวจมีจุดให้บริการน้ำด่ืมสะอาดจำนวน  16 จุด  ที่ล้างมือที่ถูก

สุขลักษณะจำนวน  270 อ่าง  เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืม  ซ่ึงมี

จำนวนเพียงพอสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 

จําแนก ชาย หญิง รวม(คน) 
อาจารย์ 65 101 166 
นักศึกษา 185 447 632 
บุคลากร 279 943 1,222 

รวม 529 1491 2,020 
เฉลี่ย/วัน โดยคิดอัตราส่วน 20% 2020*0.2 404 

กําหนดให้ 40 คน/ท่ี ซ่ึงคณะที 16 จุด 16*40 640 



2.21

๒๑. มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ

     คณะทันตแพทยศาสตร์มี  ศูนย์อาหาร 2 
แห่ง และพื้นที่นั่งพักบริเวณต่าง ๆ เช่น     ลาน
อเนกประสงค์  ที่พักใต้อาคาร      (รวมจำนวน
กว่า 1,000 ที่นั่ง)     ซึ่งเหมาะสมต่อบุคลากร
และนักศึกษา ถูกสุขลักษณะ  มีความสะอาด  
และเพียงพอต่อบุคลากรและนักศึกษา



2.22

๒๒. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง 
ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง เป็นต้น

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคาร  
พื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 



2.22

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคาร  
พื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 



2.22

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคาร  
พื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 
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     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคาร  
พื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 
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     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคาร  
พื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 



2.22

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคาร  
พื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย 



2.22

๒๒. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง 
ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง เป็นต้น

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ



2.22

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รายการ เกณฑ์และความถี่
➢ มาตรฐานคุณภาพอากาศ ➢ ตามมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
การค้าและอุสาหกรรม ประเทศ
สิงคโปร์

➢ เก็บอากาศเข้าห้องแล๊บ 4 เดือนต่อครั้ง
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     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รายการ เกณฑ์และความถี่
➢ มาตรฐานคุณภาพอากาศ ➢ ตามมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
การค้าและอุสาหกรรม ประเทศ
สิงคโปร์

➢ เก็บอากาศเข้าห้องแล๊บ 4 เดือนต่อครั้ง



2.22

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

รายการ เกณฑ์และความถี่

➢ มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกระทรวง
อุตสาหกรรม

➢เก็บน้ำเข้าห้องแล๊บ 3 เดือนต่อครั้ง
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     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

รายการ เกณฑ์และความถี่

➢ มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกระทรวง
อุตสาหกรรม

➢เก็บน้ำเข้าห้องแล๊บ 3 เดือนต่อครั้ง



2.22

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดเชื้อลีจิโอเนลา

รายการ เกณฑ์และความถี่

➢ ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลา ➢ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติ
การควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา ในหอผึ่ง
เย็นของอาคารในประเทศไทย

➢ เก็บน้ำเข้าห้องแล๊บ 6 เดือนต่อครั้ง



2.22

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดเชื้อลีจิโอเนลา

รายการ เกณฑ์และความถี่

➢ ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลา ➢ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติ
การควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา ในหอผึ่ง
เย็นของอาคารในประเทศไทย

➢ เก็บน้ำเข้าห้องแล๊บ 6 เดือนต่อครั้ง



2.22

     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดความดังของเสียง
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     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดความดังของเสียง
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     มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียง
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ

ตรวจวัดความสว่างของแสง
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๒๓. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสม
และปลอดภัย

     คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในสถาน
ศึกษาโดยใช้การคัดแยกขยะ และระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแล
และแยกประเภทของสารเคมีก่อนส่งไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน  
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๒๓. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสม
และปลอดภัย

     คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในสถาน
ศึกษาโดยใช้การคัดแยกขยะ และระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแล
และแยกประเภทของสารเคมีก่อนส่งไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน  



2.24

๒๔. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู 
อาจารย์นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ด้านความปลอดภัยหลากหลายช่องทาง เช่น 
รายงานอุบัติการณ์   กล่องรับเรื่องร้องเรียนถึง
คณบดี  รายงานความเสี่ยง  เป็นต้น  โดยมีหน่วย
งานรับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย  และส่ง
ต่อยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน



2.24

๒๔. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู 
อาจารย์นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ด้านความปลอดภัยหลากหลายช่องทาง เช่น 
รายงานอุบัติการณ์   กล่องรับเรื่องร้องเรียนถึง
คณบดี  รายงานความเสี่ยง  เป็นต้น  โดยมีหน่วย
งานรับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมความคิด
เห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย  และส่ง
ต่อยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน
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๒๕. มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษา และการวางแผน
ป้องกันที่เหมาะสม

     คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูล
สถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยภายในคณะ  โดย
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  เพื่อนำไปวางแผน
ป้องกันให้เหมาะสมครบทุกเรื่อง
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๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถาน
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

     มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ลดสูบ
บุหรี่  การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย  
การจัดนิทรรศการสร้างกระตุ้น
จิตสำนึก  การประกวดชุดแต่งกายด้วย
วัสดุเหลือใช้  เข้าร่วมกิจกรรมวันความ
ปลอดภัย ม.มหิดล เป็นต้น
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๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถาน
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

โครงการ “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ปลอดบุหรี่ 100% ปกป้องหัวใจ ห่างไกลบุหรี่” 
ระหว่างวันที่ 28,30,31 พฤษภาคม 2561
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๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถาน
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ยุวดี อัศวนันท์ ผู้ช่วยคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลแก่ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม “ทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2561 – 27 กันยายน 2561 โดยมีบุคลากรสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 13 ทีม 
โดยวิ่งเก็บรอบทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. ณ สนามกรมการสารวัตรทหารบก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่ง
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๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถาน
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

     มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ลดสูบ
บุหรี่  การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย  
การจัดนิทรรศการสร้างกระตุ้น
จิตสำนึก  CARBON FOOTPRINT  เข้า
ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย 
ม.มหิดล เป็นต้น
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๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถาน
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

     มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ลดสูบ
บุหรี่  การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย  
การจัดนิทรรศการสร้างกระตุ้น
จิตสำนึก  CARBON FOOTPRINT  เข้า
ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย 
ม.มหิดล เป็นต้น

เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
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๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถาน
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

     มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ลดสูบ
บุหรี่  การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย  
การจัดนิทรรศการสร้างกระตุ้น
จิตสำนึก  CARBON FOOTPRINT  เข้า
ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย 
ม.มหิดล เป็นต้น
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๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถาน
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด  กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว       สำหรับ
นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา 
ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ
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๒๗. มีหนังสือ ตำราหรือมาตรฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ของ
บุคลากร

➢ ได้รวบรวมหนังสือหรือคู่มือในด้าน 
ความปลอดภัยต่างๆ เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ  
คู่มือการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน ไว้ในเว๊บไซต์ 
เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าและเป็น
แหล่งเรียนรู้อีกทั้งยังเข้าถึงได้สะดวก

http://www.dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/11/G-2.5-1.pdf
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
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
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
https://drive.google.com/file/d/0BwMO4KiqpcW6YTVyeVFQMWs0ZHc/view
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๒๗. มีหนังสือ ตำราหรือมาตรฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ของ
บุคลากร

คู่มือการป้องกันภัยพิบัติ

คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย

➢ ได้รวบรวมหนังสือหรือคู่มือในด้าน 
ความปลอดภัยต่างๆ เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ  
คู่มือการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน ไว้ในเว๊บไซต์ 
เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าและเป็น
แหล่งเรียนรู้อีกทั้งยังเข้าถึงได้สะดวก

http://www.dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/11/G-2.5-1.pdf
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
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
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
https://drive.google.com/file/d/0BwMO4KiqpcW6YTVyeVFQMWs0ZHc/view
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๒๗. มีหนังสือ ตำราหรือมาตรฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ของ
บุคลากร

     อีกช่องทางที่คณะได้จัดทำเอาไว้เป็น เว็ปลิ๊งค์ สามารถเข้าถึงศูนย์บริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งหาข้อมูลเพิ่มเติม
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๒๘. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การ
สวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา
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๒๘. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การ
สวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา
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๒๘. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การ
สวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา
➢ มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560  
➢ มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลยานพาหนะรับ-

ส่ง  มีการดูแลยานพาหนะ  การต่อใบอนุญาต  การ
ตรวจสภาพรถ ทำประกันรถยนต์ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ
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๒๘. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การ
สวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา
➢ มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560  
➢ มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลยานพาหนะรับ-

ส่ง  มีการดูแลยานพาหนะ  การต่อใบอนุญาต  การ
ตรวจสภาพรถ ทำประกันรถยนต์ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ
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๒๘. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การ
สวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา
➢ มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560  
➢ มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลยานพาหนะรับ-

ส่ง  มีการดูแลยานพาหนะ  การต่อใบอนุญาต  การ
ตรวจสภาพรถ ทำประกันรถยนต์ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ

ตรวจสภาพรถยนต์

ตารางตรวจภาพรถยนต์

รายการตรวจสภาพรถยนต์
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๒๘. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การ
สวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา
➢ มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของ

คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560  
➢ มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลยานพาหนะรับ-

ส่ง  มีการดูแลยานพาหนะ  การต่อใบอนุญาต  การ
ตรวจสภาพรถ ทำประกันรถยนต์ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ
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๒๘. มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การ
สวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่งใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

➢  ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย

➢ ระบบ GPS ติดรถยนต์

➢ การติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์

List Map	display
controls

Fleet	
information

Trip	Detial	
display

จำกัดความเร็ว 100-120 km/hr สำรองข้อมูลได้นานถึง 5 ปี  
ดูพิกัดของรถยนต์ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์ ป้องกันการสูญหายและถูกโจรกรรม 
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๒๙. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือ 
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

     มี การสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน และ หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น   
1.โครงการประกวดหนูน้อยฟันสวย  
2.งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 (Mahidol Open House) 
3. กิจกรรม “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 4”  
4. โครงการ”ด้วยใจภักดี พัฒนาโยธีร่วมกัน”Big Cleaning Day  
5. จัดกิจกรรมอาสาทำความดีตามรอยที่พ่อสอน ครั้งที่ 3 ขึ้นที่โรงเรียนสวนมิสกวัน 
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๒๙. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือ 
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

โครงการของหายได้คืน 
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๒๙. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือ 
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
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๒๙. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือ 
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ 
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ 
ภาควิชาทันต  กรรมทั่วไปขั้นสูง ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2561 
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๒๙. มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชน หรือผู้ปกครอง หรือ 
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

โครงการยุวทูตสุขภาพดี   
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายคือ ตัวแทนนักเรียน และครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกอง
บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 231 คน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ โดย
มุ่งหวังให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมมีความรู้และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก 



2.30

๓๐. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
     จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย          โดยมีกิจกรรม
การดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 



2.30

๓๐. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย  

     จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย          โดยมีกิจกรรม
การดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 



2.30

๓๐. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย  

     จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย          โดยมีกิจกรรม
การดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 



2.30

๓๐. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย  

กิจกรรมซ้อมแผนร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

     จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย          โดยมีกิจกรรม
การดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 



2.30

๓๐. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน เพิ่มเติม 

     จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย          โดยมีกิจกรรม
การดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 



2.30

๓๐. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 3 การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เขตพื้นที่พญาไท (BCM) 

     จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย          โดยมีกิจกรรม
การดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ 



Comment 61

คำแนะนำ กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย เดินตรวจประเมินคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2561 

 1. ทางหนีไฟ ระบุว่าให้ ลง หรือ ขึ้น  

 2. เช็คลิส ประจำวันต้องละเอียดมากขึ้น (งานระบบ) 

 3. สัญลักษณ์,ป้าย ต่างๆภายในอาคาร เช่น ติดที่ประตูหนีไฟและแขวนป้ายให้ชัดเจนมากขึ้น (ดีกว่าติดผนัง)  

 4. Auto door กรณีไฟดับให้บอกว่าใช้มือเปิดได้ ทำทุกทีทุกชิ้น ให้ตามมาตรฐานเดียวกัน 

 5. ติดป้ายแสดงว่า ถังดับเพลิง เป็นชนิดอะไร  

 6. ประตูเข้าลิฟท์ 7,8 ควรปิดตลอด  

 7. ปริมาณน้ำยาดับเพลิง,ตรวจสภาพถังดับเพลิง  

 8. ป้ายบ่อบำบัด 2 ประเภท บ่อต่างๆ   

 9. ติดป้ายไฟแรงสูง ไว้ที่ตู้ไฟต่างๆด้วย   

 10. ทำป้ายปกติปิด,ปกติเปิด แทนในกรณีที่มีวาล์ว  

 11. ห้อง Gen ไม่มีป้ายสารเคมี  

 12. จัดเตรียมทราย พั้วต่างๆ กรณีเกิดสารเคมีรั่วในห้อง Gen  

 13. ป้ายอันตรายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหม้อแปลง อาคาร 4  

 14. ทำป้ายเตือน บอกความสูงท่อน้ำดีของ อาคาร 4 ที่เชื่อมไปยังอาคารศูนย์นันทนาการฯ  
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