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การถ่ายทอดเรื่องราวจากการวิจัยและประสบการณ์ตรง 
สำาหรับผู้สนใจที่มองเห็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการของตนเองอย่างยั่งยืน



2    ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล

คำานำาบรรณาธิการ

กอ่นท่ีจะมาถงึโครงการพฒันาตวัอย่างห้องปฏบัิตกิารวจิยัปลอดภยั ซ่ึง รองศาสตราจารย ์

ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ได้มีการดำาเนินการโครงการยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research 

Laboratory in Thailand, ESPReL) ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา เป็น

หัวหนา้โครงการและดำาเนนิงานในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2557 โดยการสนบัสนนุจากสำานกังาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ

สารและของเสียอันตราย สำานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำาเนินงานทั้ง 2 โครงการข้างต้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายห้องปฏิบัติ

การปลอดภัยของ วช. ได้มีการสร้างเครื่องมือและกระบวนการสื่อสารขยายผลให้ห้องปฏิบัต ิ

การวิจัยที่มุ่งมั่นในการจัดการความปลอดภัยให้สามารถทำาได้ หนังสือ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ต้นแบบ - ตั้งต้นได้อย่างไร” เป็นผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมอีกรายการหนึ่งในการขยายผลให้เกิด 

การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามนโยบายที่ วช. พยายามขับเคลื่อน

หนังสือ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ - ตั้งต้นได้อย่างไร” เป็นผลมาจากโครงการ

พัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย แสดงถึงกระบวนการคัดเลือกห้องปฏิบัติการวิจัย

จำานวนหนึง่ ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดำาเนนิงานของโครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิตัิ

การวจิยัในประเทศไทย ซ่ึงห้องปฏบัิตกิารเหลา่นีมี้องคป์ระกอบความปลอดภยัท่ีโดดเดน่ และนา่จะ

สามารถเติมเต็มในส่วนของโครงสร้างได้ไม่ยากนัก จนทำาให้ครบองค์ประกอบของความปลอดภัย

ในภาพรวมได้

ในท่ีสดุมีห้องปฏบัิตกิารวจิยั 3 ห้อง ท่ีไดร้บัการพฒันาให้เป็นตน้แบบ และไดม้กีารศกึษา

เชิงลึกและถอดบทเรียนจากพัฒนาการของทั้ง 3 แห่ง ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ในบริบทใด รูปธรรมที่

พอจะกำาหนดไดว้า่เป็นตวัชีว้ดัลกัษณะของความเป็นตน้แบบในแตล่ะดา้นคอือะไร ซ่ึงมท้ัีงรปูธรรม

เชิงผลผลิต และรูปธรรมเชิงกระบวนการ เพื่อให้ผู้สนใจเห็นเป็นตัวอย่างได้
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เนื้อหาของหนังสือจึงมาจากการเรียนรู้จากการวิจัยและประสบการณ์ตรง เรียบเรียง

จากรายงานวิจัยให้อยู่ในรูปกึ่งคู่มือ สำาหรับผู้สนใจท่ีมองเห็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการ 

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของตนเองจะเริ่มต้นได้ ภาคผนวกเต็มไปด้วยตัวอย่างจริงของ

รูปธรรมที่ห้องปฏิบัติการทั้ง 3 แห่ง อนุญาตให้เผยแพร่เป็นตัวอย่าง ให้นำาไปประยุกต์ใช้ หรือ

ดัดแปลงให้เหมาะกับบริบทของตัวเอง เช่น ตัวอย่างแบบฟอร์ม กฎระเบียบ คู่มือ ซึ่งจัดทำาใน 

รูปแบบแผ่น CD ให้เลือกใช้และเรียกหาได้โดยง่าย แน่ใจได้ว่าผลงานนี้จะถูกนำาไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ท่ีสนับสนุนการ 

จัดทำาหนังสือนี้ ขอบคุณห้องปฏิบัติการต้นแบบทั้ง 3 แห่ง คือ หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องวิจัยด้านการสกัด (Extraction) 

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการ Phytobio-

active and Flavor คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ธนบุรี 

ขอบคุณภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมีเทคนิค 

คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้การสนับสนุนและอนุญาตให้นำาตัวอย่างเอกสารที่ใช้การอยู่ใน

หน่วยงานของตนเองเผยแพร่เป็นตัวอย่าง เพื่อให้การตั้งต้นพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการปลอดภัย

ต้นแบบทำาได้ง่ายขึ้น 

หวังว่าหนังสือ “ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ - ตั้งต้นได้อย่างไร” จะสนองตอบ 

ผู้มีความตั้งใจจะจัดการความปลอดภัยสำาหรับห้องปฏิบัติการ และมีส่วนช่วยให้การตั้งต้นง่ายขึ้น 

โดยจัดทำาเป็นสาระ 2 ส่วน คือ สาระที่สกัดได้จากรายงานวิจัยของโครงการพัฒนาตัวอย่างห้อง

ปฏบิตักิารวจิยัปลอดภยั กบั ภาคผนวก ในแผน่ CD ท่ีสามารถเลอืกหาเมนขูองตวัอยา่งท่ีตอ้งการ

ได้ อย่างไรก็ดี ความสำาเร็จย่อมข้ึนอยู่กับความมุ่งม่ัน ปัจจัยเสริมด้านนโยบาย ความร่วมมือ 

และสำานึกในความปลอดภัย หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงตัวช่วยตัวหนึ่งเท่านั้น

รองศาสตราจารย์ สชุาตา ชินะจติร
บรรณาธิการ
พฤศจิกายน 2558
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ท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบของความปลอดภัย 7 ด้าน ซ่ึงเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

จนเกิดเป็นห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบท่ีมีความย่ังยืน และสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตประจำาวันในการทำางานในห้องปฏิบัติการ

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำาหน้าที่ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ 

ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา สุนทรส ที่ได้ให้ความกรุณา 

ทำาหน้าท่ีตรวจสอบผลงาน และให้คำาแนะนำาท่ีมีคุณค่า ขอขอบคุณคณะทำางาน หัวหน้าห้อง

ปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยต้นแบบท้ัง 3 แห่ง และผู้ท่ีมีส่วนร่วมทุกท่าน และผู้เขียนขอขอบคุณ 

รองศาสตราจารย์ สุชาตา ชินะจิตร ท่ีกรุณารับเป็นบรรณาธิการ และ ขอบคุณอาจารย์วรรณี  

พฤฒิถาวร และคุณจุฑามาศ ทรัพย์ประดิษฐ ์ที่ช่วยสนับสนุนในการดำาเนินงานทุกขั้นตอน และ

จัดทำาหนังสือจนสำาเร็จลุล่วง

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำางานเพื่อให้เกิดห้องปฏิบัติการ

ปลอดภัยต้นแบบ สร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำาคัญ และช่วยผลักดันแนวคิด 

เกีย่วกบัความปลอดภยัในห้องปฏบัิติการท่ีเห็นเป็นรปูธรรมท้ังกระบวนการและผลผลติ ซ่ึงสามารถ

นำาไปปฏิบัติตามได้จริง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เกิดขึ้น

รองศาสตราจารย์ ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
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ตารางที่ 7 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 6 54

การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 8 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 7 57

การจัดการข้อมูลและเอกสาร
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ห้องปฏบัิตกิารเป็นแหลง่ผลติขอ้มูลความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีสามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา เช่น ผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัย นอกจาก

จะช่วยพฒันาความรูแ้ลว้ยังนำาไปตอ่ยอดจดสทิธบิตัรเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขันทางการคา้ได้

ดว้ย  ผลการวเิคราะห์ทดสอบของห้องปฏบัิตกิารบรกิารวเิคราะห์ทดสอบสามารถใช้ควบคมุกำากบั

ดูแลสินค้าต่างๆ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือใช้ในการรับรองคุณภาพเพื่อ

เพิ่มโอกาสทางการค้า แต่การยอมรับและเช่ือถือในผลผลิตของห้องปฏิบัติการเหล่านี้มิได้อยู่ท่ี

ความถูกต้องแม่นยำาของการวิเคราะห์เท่านั้น เพราะปัจจุบันสังคมโลกได้ให้ความสำาคัญกับความ

ปลอดภัยในการทำางานและการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย การดำาเนินงานของห้องปฏิบัติการจึงต้อง

ใสใ่จอย่างเข้มข้นกบัความปลอดภยัและไมท่ำาลายสิง่แวดลอ้ม เพราะการดำาเนนิงานของห้องปฏบัิติ

การมปัีจจยัเสีย่งต่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มเป็นอย่างมาก เชน่ สารเคมี ของเสยีอันตราย หลกัการ

และเหตุผลความสำาคัญของห้องปฏิบัติการปลอดภัยนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้

ความสำาคัญของห้องปฏิบัติการปลอดภัย1
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จากการศึกษาแนวคิดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บวกกับ

การร่วมคิดร่วมทำาของภาคีสมาชิกห้องปฏิบัติการ 45 แห่ง จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในโครงการ

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety 

Practices in Research Laboratory in Thailand, ESPReL) ท่ีได้ดำาเนินการรวม 3 ระยะ 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 - 2557 โดยศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสารและของเสยีอันตราย และ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิผลกค็อื ไดแ้นวคดิเรือ่งความปลอดภยัของห้องปฏบัิตกิารวจิยัท่ีเหมาะกับบรบิทไทยและ

ปฏิบัติได้ แนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกับความเสี่ยง

ของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

แนวคิดเรื่องความปลอดภัย2



12    ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล

2.1  7 องค์ประกอบที่บริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
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1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ที่ทำาหน้าที่บรูณาการอกี 6 องค์ประกอบอย่าง

สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับนโยบายที่เห็นความสำาคัญของงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

แผนงานทั้งเชิงโครงสร้าง และการกำาหนดผู้รับผิดชอบ

2) ระบบการจัดการสารเคมี ที่ทำาหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสารทั้งระบบ ข้อมูล

การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว หัวใจสำาคัญของการจัดการสารเคมีใน

อันดบัแรกคอื การสำารวจและจดัทำา ‘สารบบสารเคม’ี (chemical inventory) หากปราศจากสารบบ

สารเคมีซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพื่อการทำางานและการรับมือกับสารเคมีอย่าง

ถูกต้องจะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อประมวลข้อมูลสารเคมีและจัดทำารายงานเป็นระยะๆ ก็สามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง การแบ่งปันสารเคมี รวมท้ังการใช้ประโยชน์ในการบริหาร

จัดการและจัดสรรงบประมาณด้วย

3) ระบบการจัดการของเสีย ที่มีระบบข้อมูล การจำาแนกและการเก็บที่ถูกวิธี เพื่อรอการ

กำาจัดโดยไม่มีการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ข้อมูลของเสียจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 

การประเมินความเสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกำาจัด

4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เอื้อต่อการทำางาน

อย่างปลอดภัยท้ังในภาวะปกติและฉุกเฉิน ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 

พื้นที่การใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้าและการระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค 

และระบบฉุกเฉิน
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5) ระบบการป้องกนัและแกไ้ขภยัอันตราย ท่ีบรหิารความเสีย่งจากข้อมูลจรงิ โดยมลีำาดบั

ความคิดตั้งต้นจากการกำาหนดได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด คนอื่นในที่

เดียวกันกำาลังทำาอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยง

หรือไม่ การสำารวจสภาพห้องปฏิบัติการด้วยตนเองจะช่วยเรียบเรียงความคิดได้อย่างเป็นระบบ 

พร้อมกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด สร้างความตระหนักรู้ไปในตัว รายงานความเสี่ยงจะเป็น

ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง ส่วนความพร้อมและ

การตอบโต้กรณีฉุกเฉินนั้น อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการความปลอดภัย เพ่ือเป็นมาตรฐานการ

ป้องกัน เช่น การมีผังพื้นที่ใช้สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือสำาหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมี

แผนป้องกนัและตอบโตเ้หตฉุุกเฉิน ซ่ึงหมายถงึการจดัการเบ้ืองตน้ การแจ้งเหตแุละข้อปฏบัิตท่ัิวไป

6) การให้ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภยัในห้องปฏิบัติการ แกผู้่ท่ีเกีย่วข้องทุกระดบั

จะช่วยลดการเกิดอันตรายจากพฤติกรรมเสี่ยง จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยให้ความรูพ้ืน้ฐานท่ีเหมาะสม จำาเป็น และอย่างตอ่เนือ่งตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีมบีทบาทตา่งกนั ถงึ

แม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลในองค์กร/หน่วยงานขาดความรู้

และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่างๆ ได้ 

7) การจดัการข้อมูลและเอกสาร เป็นสิง่ท่ีทำาให้เกดิการพฒันาความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง

ย่ังยนื ระบบเอกสารจะเป็นหลกัฐานบันทึกท่ีสามารถสง่งานต่อกนัได้หากมกีารเปลีย่นผูรั้บผดิชอบ 

และเปน็การตอ่ยอดของความรูใ้นทางปฏบิตั ิใหก้ารพฒันาความปลอดภยัเปน็ไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

2.2  ESPReL Checklist

ผลผลิตอีกชิ้นหนึ่งจากโครงการ ESPReL คือ รายการสำารวจสภาพความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการที่เรียกว่า ESPReL Checklist ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ห้องปฏิบัติการสามารถสำารวจ

และประเมินสภาพด้วยตนเองว่าในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 นั้น กำาลังเสี่ยงกับ

อะไรหรือไม่ เพื่อนำามาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการจัดการและแก้ไขปรับปรุงได้
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การจดัการความเสีย่งจงึเป็นหัวใจของความปลอดภยั แมมี้ข้อจำากดักต็อ้งรูว้า่กำาลงัเสีย่งกบั

อะไร และจัดการได้ เช่น ห้องปฏิบัติการที่มีพื้นที่น้อย ใช้วิธีแบ่งการทำางาน (Zoning) ให้ปลอดภัย

ขึ้นได้ ผลจากโครงการ ESPReL ทำาให้ได้เกณฑ์พื้นฐานความปลอดภัยออกมาเป็นรูปธรรม

การรับรู้เร่ืองความปลอดภัยมักมองไปท่ีสิ่งท่ีจับต้องได้ เห็นเป็นรูปธรรมอธิบายได้ ใน

ความเป็นจรงินัน้สภาพทางกายภาพเป็นเพียงสว่นหนึง่ของความปลอดภยัเท่านัน้ แตอี่กหลายสว่น

ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ปฏิบัติ และขาดการจัดการที่ดี โครงการ ESPReL จึงได้มีความ

พยายามแปลความปลอดภัยออกมาเป็นรูปธรรมทั้งด้านผลผลิต และกระบวนการให้ง่ายต่อความ

เข้าใจที่จะประเมินตนเองได้ ดังนี้ 

ลกัษณะของห้องปฏบัิตกิารปลอดภยัท่ีไดจ้ากการระดมสมองของผูร้ว่มโครงการ ESPReL 

มีดังนี้

ความหมายของห้องปฏิบัติการปลอดภัย3

มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ป้องกันอุบัติเหตุได้ ส่วนที่มีข้อจำากัดในการจัดการ 

ผู้ปฏิบัติต้องทราบข้อจำากัดนั้นๆ และใช้มาตรการป้องกันที่ถูกต้อง เพียงพอ

มีการดำาเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์พื้นฐานความปลอดภัย

มีการผนวกเรื่องความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำา ซึ่งหมายถึง 

ความปลอดภัยต่อตนเอง ต่อผู้ปฏิบัติงานโดยรอบ และต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

มีการตรวจสอบตนเองเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนต่อความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นใหม่

ภาพที่ 2  กรอบความคิดที่ 1: ลักษณะของห้องปฏิบัติการปลอดภัย
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ตารางที่ 1 รูปธรรมของห้องปฏิบัติการปลอดภัย

การบริหารระบบ
การจัดการความ
ปลอดภัย

ระบบการจัดการ
สารเคมี

1.

2.

หัวข้อ องค์ประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ รูปธรรมของผลผลิต

 มีการนำาเสนอนโยบาย /
ประกาศ / แผนเพื่ออนุมัติให้
ดำาเนินการจากระดับบริหาร 
เช่น ระดับห้องปฏิบัติการ 
ระดับภาค ระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย
 มีกระบวนการพิจารณา

ร่วมกันในการทำาแผน 
(เช่น แผนการจัดการความ
ปลอดภัยด้านสารเคมี) 
 มีการสนับสนุนอย่าง 

ชัดเจน (เช่น งบประมาณ 
บุคลากร ฯลฯ)
 มีแนวทางการประเมินผล

การดำาเนินงานตามแผน /
ระบบทบทวนการดำาเนินงาน
 มีผู้รับผิดชอบด้าน

ความปลอดภัยทุกระดับ

 มีการตกลงร่วมของวิธี
ปฏิบัติในการจัดการข้อมูล
สารเคมี การจัดเก็บสารเคมี
และการเคลื่อนย้าย
 มีการติดตาม ตรวจสอบ

และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล

 มีประกาศ / คำาสั่ง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
 มีแผนแม่บทหรือนโยบาย

ประกาศใช้และมีแผนปฏิบัติที่
มีขั้นตอนการดำาเนินงานและ
การสนับสนุนอย่างชัดเจน
 มีรายงานการประเมิน

 มีการทำาสารบบข้อมูลสาร
เคมีและ Safety Data Sheet
 มีการประเมินความเสี่ยง 

เช่น สารที่ทำาให้เกิดความ
เสี่ยงสูงสุดของห้องปฏิบัติการ
คืออะไร / ปริมาณเท่าใด 
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ระบบการจัดการ
ของเสีย

ลักษณะทาง
กายภาพของ 
ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์และ 
เครื่องมือ

3.

4.

หัวข้อ องค์ประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ รูปธรรมของผลผลิต

 มีการตกลงร่วมของวิธี
ปฏิบัติในการจำาแนกประเภท
และการจัดการการทิ้ง 
ของเสียอันตราย

 มีการตกลงร่วมของวิธี
ปฏิบัติในการใช้พื้นที่ 
การจัดระเบียบและการดูแล 
รักษาระบบ

 มีการจัดเก็บสารเคมีเหมาะ
สมตามความเป็นอันตราย
ของสารและมีการเก็บตาม
กลุ่มสารเพื่อความปลอดภัย 
 การเคลื่อนย้ายสารม ี

เครื่องป้องกันภาชนะบรรจุ
สารแตกหกเสียหาย 
 มีเอกสารข้อตกลงร่วมกัน /

กระบวนการในการปฏิบัติ

 มีการจัดการประเภท 
ของเสีย และมีการปฏิบัติ
อย่างชัดเจนจากต้นทาง 
รวมทั้งมีการจัดการทิ้งให้ถึง
ปลายทางอย่างถูกต้อง 
 มีแนวทางในการลด 

ของเสีย เช่น ลดสารเคมี 
ตั้งต้น / เปลี่ยนวิธีการ 
ทดสอบ เป็นต้น

 มีการจัดการการใช้พื้นที่
อย่างเหมาะสม และเป็น
ระเบียบปลอดภัย เช่น 
การจัดพื้นที่ (Zoning) 
 มีการจัดวางและติดตั้ง

ครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมกับ
การใช้งาน ไม่ก่อให้เกิด
อันตราย
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ระบบการป้องกัน
และแก้ไขภัย
อันตราย

5.

หัวข้อ องค์ประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ รูปธรรมของผลผลิต

 มีการตกลงร่วมกันในวิธี
ปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน
 มีการนำารายงานอุบัติภัย 

มาอภิปรายและวิเคราะห ์
ร่วมกันเพื่อทำาให้เกิด 
การแก้ไขปรับปรุงจริงใน 
การปฏิบัติ
 มีการประเมินผลและ

วางแผนการดำาเนินงาน
เพื่อปรับปรุงการบริหาร 
ความเสี่ยง

 มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟฟ้ากำาลังเพียงพอใน 
การทำางาน 
 มีระบบระบายอากาศที่

เหมาะสมสำาหรับห้อง 
ปฏิบัติการ / มีตู้ดูดควัน
ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ในกรณีที่มีตู้ดูดควัน)
 ระบบต่างๆ มีการดูแล 

และบำารุงรักษา

 มีแผนผังทางหนีไฟปรากฏ
ให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจน 
โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
 มีอุปกรณ์สำาหรับรับเหตุ

ฉุกเฉินติดตั้งอย่างถูกต้อง 
และใช้งานได้จริง
 มีการจัดทำาและจัดเก็บ

รายงานการเกิดอุบัติภัย 
 มีการประเมินความเสี่ยง 

ซึ่งนำาไปใช้ในการวางแผน 
และใช้เพื่อการเรียนรู้ 
 มีระเบียบปฏิบัติและป้าย

เตือนเพื่อความปลอดภัยติด
ประกาศไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 
 มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
การใช้งาน
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การให้ความรู้พื้น
ฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติการ

การจัดการข้อมูล
และเอกสาร

6.

7.

หัวข้อ องค์ประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ รูปธรรมของผลผลิต

 มีการติดตามว่าบุคลากร
ระดับต่างๆ ได้รับการกระตุ้น
หรือเพิ่มเติมความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
 มีกระบวนการเรียนรู ้

ร่วมกัน

 มีการร่วมกันพิจารณา 
รูปแบบและการจัดเก็บ 
เอกสาร 

 มีการให้ความรู้พื้นฐานที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
 มีแผนการให้ความรู้แก่

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
 มีกระบวนการกระตุ้น

จิตสำานึก

 มีการจัดเก็บเอกสารเป็น
ระบบที่สืบค้นได้ง่าย 
 มีเอกสารคู่มือใน 

การปฏิบัติงาน 
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จากโครงการ ESPReL รวมท้ังโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย 

ทำาให้เห็นว่าข้ันตอนของการพฒันาความปลอดภยันัน้นา่จะเริม่จากข้ันพ้ืนฐานท่ีใช้เกณฑ ์ESPReL 

Checklist 137 ข้อ จากทั้งหมด 162 ข้อ (ภาคผนวก 8) เป็นจุดตั้งต้นที่ควรทำาให้ได้ก่อน เพราะ

เกณฑ์ระดับพื้นฐานนี้เป็นเกณฑ์ที่ขาดไม่ได้หากจะทำาให้เกิดความปลอดภัย เมื่อจัดการสภาพพื้น

ฐานได้แล้ว จึงยกระดับจากฐานท่ีมีอยู่เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบได้ การสำารวจด้วย ESPReL 

Checklist ซ้ำาจะบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงและทำาให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปอย่างตรงจุด 

เป็นระบบและยั่งยืน

ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบสามารถแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามศักยภาพ 

ประกอบดว้ยกลุม่ห้องปฏบัิตกิารท่ีมศีกัยภาพสงูแบบองคร์วม (ท้ัง 7 องค์ประกอบ) กลุม่ห้องปฏบัิติ

การที่มีศักยภาพสูงเฉพาะด้าน และกลุ่มห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งแต่ละห้อง

ปฏิบัติการสามารถเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทและข้อจำากัดของตนเอง และใช้เพื่อพัฒนา

ตามศักยภาพโดยอาจเริ่มท่ีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง แล้วจึงพัฒนาองค์ประกอบท่ีเหลือ

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เมือ่สามารถยกระดบัความปลอดภยัห้องปฏบัิตกิารในระดบัตน้แบบไดแ้ลว้ จากนัน้จงึกา้ว

เดนิไปสูข้ั่นสดุท้ายของการยกระดบัความปลอดภยัในระดบัมาตรฐาน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

มอก. 2677 - 2558 ซ่ึงมีสาระสำาคญัเกีย่วข้องกบัประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการความปลอดภยัและ

ความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนในห้องปฏบัิตกิาร และมุง่เนน้การดำาเนินการให้ครบวงจรตัง้แตก่ารวางแผน 

(Plan) การนำาไปปฏิบัติ (Do) การติดตามและประเมินผล (Check) และการทบทวนการจัดการ 

(Act) ตอ่เนือ่งกนัจนเป็นระบบและเป็นสว่นหนึง่ของงานท่ีปฏบัิตเิป็นประจำาอยา่งตอ่เนือ่งและย่ังยืน

บันได 3 ขั้น การยกระดับความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ4

ภาพที่ 3 บันได 3 ขั้น การยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ระดับพื้นฐาน

ESPReL Checkist

ESPReL Checkist
รูปธรรมของ

กระบวนการและผลผลิต

มอก. 2677-2558
ระดับต้นแบบ

ระดับมาตราฐาน
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ความเป็นต้นแบบและตัวอย่าง
ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย5

จากการวิเคราะห์ผลการทำา ESPReL Checklist พร้อมทั้งมีการใช้เกณฑ์ขั้นต่ำา 137 ข้อ 

ท่ีมีกระบวนการและผลผลิตในแต่ละองค์ประกอบท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อพิจารณาถึงความพร้อมของ

การพัฒนาเป็นต้นแบบของภาคีสมาชิก (รุ่น 1 และรุ่น 2) รวม 23 ห้องปฏิบัติการ พบว่าภาคี

สมาชิกมีความพร้อมในการยกระดับองค์ประกอบต่างๆ ไม่เท่ากัน การยกระดับความปลอดภัยทั้ง 

7 องคป์ระกอบ รวมท้ังกายภาพ บางห้องปฏิบัติการทำาไดโ้ดยใช้งบประมาณไมส่งูมากนกั สามารถ

ทำาไดโ้ดยการเปลีย่นพฤตกิรรม ท่ีสำาคญัมากคอืองคป์ระกอบการบรหิารจดัการท่ีตอ้งอาศยันโยบาย

ของหน่วยงานและความตระหนักของผู้บริหารระดับสูง สำาหรับองค์ประกอบกายภาพส่วนใหญ่

โดยเฉพาะโครงสร้างทางวิศวกรรมมีข้อจำากัดมาก มีการดัดแปลงอาคารที่ไม่ได้ออกแบบไว้ให้ใช้

เปน็หอ้งปฏิบัติการมาใช้งานตามกระแสความต้องการพื้นที่ในการผลิตผลงาน โดยที่องค์ประกอบ

สถาปัตยกรรมหลายสว่นยังคงต่ำากวา่มาตรฐาน ดงันัน้การแกไ้ขให้ครบทุกองคป์ระกอบตอ้งใช้ระยะ

เวลาและงบประมาณสูงจนอาจไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

การดำาเนินงานโครงการ ESPReL ระยะท่ี 3 ได้มีการสนับสนุนให้ภาคีสมาชิกเสนอ

โครงการเพ่ือยกระดับห้องปฏิบัติการตนเองให้เป็นต้นแบบในองค์ประกอบต่างๆ เท่าท่ีเหมาะสม 

และสามารถทำาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยตั้งเป้าหมายให้ทำาได้ครบทุกองค์ประกอบภายใน 

3 ปี จากผลการดำาเนินงานในส่วนนี้พบว่า จากห้องปฏิบัติการที่เสนอโครงการ มีเพียง 6 ห้อง

ปฏิบัติการที่สามารถเป็นต้นแบบได้ในองค์รวม กล่าวคือ เป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการ

ขับเคลื่อนสูงทุกองค์ประกอบ มีผลการประเมินสูงในทั้ง 7 องค์ประกอบของความปลอดภัย และ

เมื่อนำาข้อมูลสภาพห้องปฏิบัติการมาวิเคราะห์ร่วมกับเกณฑ์ที่กำาหนด 3 ด้าน คือ เกณฑ์ความ

ร่วมมือ เกณฑ์การสนับสนุนการปรับปรุงด้านกายภาพ และเกณฑ์ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 

รวมท้ังเป็นห้องปฏบัิตกิารท่ีมีแนวทางการขยายผลการสรา้งความปลอดภยัของห้องปฏบัิตกิาร พบ

ว่ามีจำานวน 4 ห้องที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบคือ 1) หน่วยวิจัย

เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2) ห้องวิจัยด้านการสกัด (Extraction) 3)  ห้องปฏิบัติการ Plant Extract 

and Essential Oil และ 4) ห้องปฏิบัติการ Plant Science and Analysis ซึ่งภายหลังห้องปฏิบัติ

การ 3) และ 4) ควบรวมชื่อเป็นห้องปฏิบัติการ Phytobioactive and Flavor ทำาให้จำานวนห้อง

ปฏิบัติการต้นแบบเปลี่ยนเป็น 3 ห้อง จากนั้นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการคัดเลือกได้จัดทำาข้อตกลง

และดำาเนินการพัฒนาเป็นตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย 
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ภาพที่ 4  ขั้นตอนการคัดเลือกห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเป็นตัวอย่าง

ห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยต้นแบบ

ที่มา: ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการ

วิจัยปลอดภัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 หน้า 13
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ภาคีสมาชิก

การจัดทำาข้อกำาหนด
และข้อเสนอกระบวนการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการไปสู่
ห้องปฏิบัติการต้นแบบ

การวิเคราะห์ศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการ

ภาคีสมาชิก
โดยผู้ประเมินภายนอก

การสำารวจประเมินสถานภาพ
ความปลอดภัยด้วย
ESPReL Checklist 

โดยตนเองและ
ผู้ประเมินภายนอก

การประเมินศักยภาพเบื้องต้น 
ความเป็นต้นแบบ / จัดกลุ่ม

ผลการแบ่งกลุ่มห้อง
ปฏิบัติการตามศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการ
ที่มีศักยภาพสูงแบบ

องค์รวมจำานวน
6 ห้องปฏิบัติการ

กรอบเพื่อ
คัดเลือก

ห้องปฏิบัติการ

 เกณฑ์เพื่อ
คัดเลือก

ห้องปฏิบัติการ

เกณฑ์ความร่วมมือภาคี

เกณฑ์การสนับสนุน
การปรับปรุง
ด้านกายภาพ

เกณฑ์ความพร้อม
ของห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพ
สูงแบบองค์รวมที่ผ่านเกณฑ์ 
จำานวน 4 ห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างห้องปฏิบัติการปลอดภัย
ต้นแบบ
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ถอดบทเรียนจากพัฒนาการ
ของห้องปฏิบัติการต้นแบบ 

หนว่ยวิจยัเคมอีนิทรยีส์งัเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั จดุแขง็ของ
ทีน่ี่ คอื ความเขม้แขง็เอาใจใส่อย่างต่อเนื่องของหัวหน้าห้องปฏิบตักิาร เนื่องจากมีการใชส้ารเคมี
จำานวนมาก ผู้ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหลายคนในสถานที่จำากัดจึงมีความเสี่ยงสูง ได้มีการจัดการ
เรือ่งสารเคมอีย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยงกบัความปลอดภยั การจดัเกบ็คำานงึถงึความเป็นอันตราย 
และความเข้ากันไม่ได้ของสาร มีคู่มือปฏิบัติชัดเจน และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ระบบการ
จัดการของเสียอันตรายเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัยท่ีมีการบันทึกข้อมูลจัดเก็บและรวบรวม
นำาสง่ไปกำาจดัให้โดยให้ห้องปฏบัิตกิารแยกประเภทของเสยีตัง้แตต่น้ทาง นบัวา่การจดัการสารเคมี 
การลดของเสียอย่างเป็นรูปธรรม และการจัดการของเสียอันตรายเป็นจุดเด่นของการจัดการของ
ห้องปฏิบัติการนี้ ห้องปฏิบัติการนี้มีการจัดการความปลอดภัยที่เข้มแข็งมาก่อนเข้าร่วมโครงการ 
ESPReL อย่างไรกด็ ีเมือ่เข้ารว่มโครงการมีการจดัการอย่างเป็นระบบในองคป์ระกอบอืน่ๆ ซ่ึงมอียู่
บา้งแล้ว ทำาใหเ้กดิการเตมิเตม็ รวมทัง้การสนบัสนนุงบประมาณเพิม่เตมิเพือ่จดัการดา้นกายภาพ
ให้ปลอดภัยขึ้น พร้อมที่จะเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบได้ในระดับห้องปฏิบัติการ

ห้องวิจัยด้านการสกัด (Extraction) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 
การพัฒนาการจัดการเชิงระบบมายาวนานในระดับภาควิชา ซ่ึงเกิดจากนโยบายของหัวหน้า 
ภาควิชา ทำาให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยของภาค มีการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน อีก
ทั้งยังกำาหนดเรื่องความปลอดภัย เป็นตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพงานของภาคด้วย นอกจาก
นั้นยังมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วย เป็นผู้กำากับดูแลและช่วยเหลือนิสิตและอาจารย์ในการเข้าทำางาน
ในห้องปฏิบัติการ การจัดการเอกสารท่ีเป็นระบบชัดเจนสัมพันธ์กับระบบประกันคุณภาพของ 
หน่วยงาน ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการและการกำาหนดผู้รับผิดชอบ จึงทำาให้ระบบยังดำาเนิน
ต่อไปได้แม้จะมีการเปลี่ยนหัวหน้าภาค รูปแบบของห้องปฏิบัติการนี้ จึงเป็นรูปธรรมตัวอย่างของ 
ห้องปฏิบัติการระดับภาควิชา

ห้องปฏิบัติการ Phytobioactive and Flavor คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในสถาบันที่มีหน่วยบริหารจัดการกลางที่เรียกว่า 
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ซึ่งมีบทบาท
ในการกำาหนดรูปแบบบางเรื่อง เช่น การกำาหนดข้อปฏิบัติ สะท้อนถึงความตระหนักถึงในความ
สำาคัญในการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรกำาลังคนและ
งบประมาณเพื่อรองรับการดำาเนินการ มีการกำาหนดแผนและนโยบายท่ีชัดเจนจนเกิดเป็นความ 
ต่อเนื่องย่ังยืน โครงการ ESPReL ได้มีส่วนเติมเต็มให้กับห้องปฏิบัติการและการเช่ือมโยงกับ
ระบบของมหาวิทยาลัย
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ลักษณะของห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยต้นแบบ

จากผลการดำาเนนิการในข้อ 6 ทำาให้สามารถบัญญัต ิลกัษณะของห้องปฏบัิตกิารปลอดภยั

ต้นแบบ ได้ว่า ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบสามารถเกิดขึ้นได้หลายลักษณะที่เหมือนกันหรือ

คล้ายคลึงกัน ได้แก่ 

สามารถผา่นเกณฑ์พืน้ฐานดา้นความปลอดภยั (137 ข้อ) มีการบรหิารจดัการองคป์ระกอบ

ของความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั้ง 7 องค์ประกอบ พร้อมๆ กันในลักษณะที่เป็นองค์รวม มีการวาง

รากฐานอย่างเป็นระบบโดยเน้นท่ีองค์กรมากกว่าบุคคล มีการจัดทำาระบบติดตามและตรวจสอบ

การดำาเนินการในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอจนเกิดเป็น

ส่วนหนึง่ของงานประจำาของหอ้งปฏบิตักิาร มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละถอดบทเรยีนจากรายงาน

และเอกสารท่ีเกีย่วข้องเพ่ือเป็นการกระตุน้เตือนและวางแผนในการจดัการกบัความเสีย่งตามความ

เหมาะสม ภายใต้ข้อจำากัดในด้านบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละห้องปฏิบัติการ 

ส่วนลักษณะที่ต่างกัน คือ มีรายละเอียดปลีกย่อยของข้อกำาหนดของแต่ละองค์ประกอบ

แตกตา่งกนั และถงึแม้วา่ห้องปฏบัิตกิารท้ัง 3 แห่ง สามารถผา่นเกณฑพ้ื์นฐานดา้นความปลอดภยั 

แตพ่บวา่ห้องปฏบัิตกิารแตล่ะห้องมีจดุแข็งและจดุอ่อนแตกตา่งกนัในแตล่ะองคป์ระกอบของความ

ปลอดภัย และความสามารถในการเป็นต้นแบบซึ่งพบว่า ห้องปฏิบัติการต้นแบบทั้ง 3 แห่ง มี

ระดับความสามารถในการเป็นต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการได้ดี บางแห่งสามารถเป็นต้นแบบ

ได้ในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับภาควิชาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย

7
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เงื่อนไขและปัจจัยในการเป็นต้นแบบ

ในการพฒันาห้องปฏบัิตกิารตน้แบบพบวา่ ห้องปฏบัิติการตน้แบบท่ีเกดิข้ึนมีความสามารถ

ในการเป็นต้นแบบที่แตกต่างกันโดยพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับห้องปฏิบัติการ ระดับภาค

วิชาหรือคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับบริบท เงื่อนไขและปัจจัยในการเป็นต้นแบบของ

แต่ละห้องปฏิบัติการ (ตารางที่ 2)

ระดับห้องปฏิบัติการ
สำาหรับต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า มีเงื่อนไขและปัจจัยที่สำาคัญ 2 ประการ คือ 

1) หัวหน้าห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้บริหารเห็นถึงความสำาคัญในการทำาให้เกิดการบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัยของทั้ง 7 องค์ประกอบอย่างจริงจัง และ 2) สมาชิกภายในห้องปฏิบัติการมี

ความมุ่งม่ันและให้ความรว่มมืออย่างแข็งขนัในการดำาเนนิการให้ครอบคลมุความปลอดภยัทุกองค์

ประกอบ เงื่อนไขและปัจจัยทั้งสองประการพบได้ในห้องปฏิบัติการต้นแบบทั้ง 3 แห่ง

ระดับห้องปฏิบัติการภาควิชา หรือ คณะ
สำาหรับต้นแบบในระดับภาควิชาหรือคณะ พบว่ามีเงื่อนไขและปัจจัยที่แตกต่างกันในการ

เป็นต้นแบบค่อนข้างมาก มีทั้งที่มีศักยภาพในการเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบได้เองตั้งแต่ต้น กับ

อีกกลุ่มท่ีเม่ือจบสิ้นโครงการแล้วสามารถไปขยายผลความเป็นต้นแบบจากระดับห้องปฏิบัติการ

ไปสู่ความเป็นต้นแบบระดับภาควิชาหรือคณะในภายหลัง

ห้องปฏิบัติการท่ีมีความสามารถในการเป็นต้นแบบในระดับนี้ได้เอง คือ ห้องวิจัยด้าน

การสกัด (Extraction) โดยมีเงื่อนไขและปัจจัยที่สำาคัญ 3 ประการ คือ 1) ผู้บริหารตระหนักถึง

ความจำาเป็นและความสำาคัญในการดำาเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 2) มีการจัดทำา

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบ ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากระบบประกัน

คุณภาพของหน่วยงานที่ได้ดำาเนินการมาอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ 3) มีคณะ

ทำางานท่ีมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบหน้าท่ีอย่างชัดเจน เกิดเป็นรากฐานให้สามารถขยายผล

8
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ไปยังห้องปฏิบัติการท้ังหมดภายในภาควิชาได้ง่ายภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการแบบเดียวกัน

ท้ังภาควิชาได้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ส่วนห้องปฏิบัติการท่ีมีความสามารถในการเป็นต้นแบบ

ในระดับนี้ได้ภายหลัง คือ ห้องปฏิบัติการต้นแบบท่ีเหลืออีก 2 แห่ง โดยมีเงื่อนไขและปัจจัยท่ี

สำาคัญ 2 ประการ คือ 1) ผู้บริหารตระหนักถึงความจำาเป็นและความสำาคัญในการดำาเนินการ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัย และ 2) มีคณะทำางานท่ีมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบหน้าท่ี

อย่างชัดเจน ส่วนการจัดทำาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบ ยังอยู่ใน

ขั้นตอนของการพัฒนาให้เป็นระบบที่ชัดเจน

ระดับห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
สำาหรับต้นแบบในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ Phytobioactive and Flavor 

พบวา่มเีงือ่นไขและปัจจยัท่ีสำาคญั 3 ประการคอื 1) ผูบ้รหิารขององคก์รให้ความสำาคัญในการจัดสรร

กำาลังคนและงบประมาณเพื่อรองรับการดำาเนินการ มีการกำาหนดแผนและนโยบายที่ชัดเจน 2) มี

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบในระดับมหาวิทยาลัย และ 3) มีการ

จัดตั้งหน่วยงานกลางและบุคลากรที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบดูแลประสานงานและบริหารจัดการความ

ปลอดภัยตามนโยบาย ข้อกำาหนดและแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังองค์กรจนเกิด

เป็นเอกภาพและเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนในการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการต้นแบบ

การพัฒนาตวัอย่างห้องปฏบัิตกิารวจิยัปลอดภยัข้างต้น เป็นเพยีงการเริม่ตน้ของการสรา้ง

ต้นแบบของห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่สนใจและ

มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาความปลอดภยัในห้องปฏบัิตกิาร และนำาข้อคดิท่ีไดเ้รยีนรูจ้ากตวัอยา่ง

ต้นแบบทั้ง 3 แห่ง ว่าห้องปฏิบัติการใดมีรูปแบบที่เหมาะสมหรือมีลักษณะใกล้เคียงซึ่งสามารถนำา

กระบวนการและข้ันตอนในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ตามบริบทหรือ

เงื่อนไขของตนเองได้
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ขั้นตอนในการสร้างต้นแบบ

ผลจากการสำารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเอง ทำาให้เห็นจุดอ่อน

ทีค่วรจดัการแกไ้ข เมือ่สามารถจดัการได ้หมายถงึ หอ้งปฏบิตักิารยกระดบัความปลอดภยัไดแ้ลว้ 

ขั้นต่อไปเมื่อตัดสินใจจะพัฒนาก้าวสู่ความเป็นต้นแบบ ควรมีการประเมินศักยภาพตัวเองก่อนว่า

จะสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบองค์ประกอบใดได้บ้าง เริ่มด้วยการทำาความเข้าใจและตรวจสอบ 

รูปธรรมแต่ละด้านว่ามีหรือยัง เสมือนการตรวจสอบความครบถ้วนของเครื่องปรุงท่ีจะประกอบ

อาหาร แล้วจึงถึงขั้นตอนการนำารูปธรรมมาก่อรูปตามต้นแบบ

9

5 ก้าวสู่ความเป็นต้นแบบ

ก้าวที่ 1 สำารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วย
ESPReL Checklist 137 ข้อ

ก้าวที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการจัดการจากผลสำารวจ แล้วจัดการกับจุดอ่อน

ก้าวที่ 3 สำารวจสภาพความปลอดภัยซ้ำา เพื่อดูว่ามีการยกระดับความปลอดภัย 
เกิดขึ้นจริง

ก้าวที่ 4 สำารวจศักยภาพความเป็นต้นแบบจากรูปธรรมของผลผลิตและ 
กระบวนการทีละองค์ประกอบความปลอดภัย

ก้าวที่ 5 เติมเต็มรูปธรรมของต้นแบบทีละองค์ประกอบที่ต้องการจนครบภาพรวม 
ของต้นแบบ

ภาพที่ 5  กรอบความคิดที่ 2: ขั้นตอนการก้าวสู่ความเป็นต้นแบบ
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สำาหรับการดำาเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นต้นแบบในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัย 

มักจะมีคำาถามเกิดขึ้นเสมอว่า ทำาอะไร ทำาไปทำาไม และทำาอย่างไร ดังนั้นในการอธิบายแนวทาง

การดำาเนินงานเพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัยจะอยู่บนพื้นฐานกรอบ

แนวคิดในการตอบคำาถามแต่ละข้อดังนี้

ภาพที่ 6  กรอบความคิดที่ 3: ขั้นตอนในการสร้างต้นแบบ

ทำาอะไร

ทำาไป
ทำาไม

ทำา
อย่างไร

รูปธรรมของความเป็นต้นแบบ (แต่ละองค์ประกอบ)

ความสำาคัญขององค์ประกอบ (แต่ละองค์ประกอบ)

ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นแบบ (แต่ละองค์ประกอบ)

9.1 องค์ประกอบความปลอดภัยที่ 1
การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 

1. รูปธรรมของการบริหารระบบของห้องปฏิบัติการต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการต้นแบบอย่างน้อยต้องมีรูปธรรมของความเป็นต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย

1) มีโครงสร้างการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยพร้อมประกาศ / คำาสั่งแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบที่ครอบคลุมความปลอดภัยทั้ง 7 องค์ประกอบ

2) มีนโยบาย/แผนแม่บทด้านความปลอดภัย

2. ความสำาคัญของการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย

2.1 ระดับห้องปฏิบัติการ

  สามารถใช้ในการกำาหนดแนวทางในการดำาเนินงาน มอบหมายให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ

ด้านความปลอดภัยในทุกองค์ประกอบ และกำาหนดขอบเขตในการดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

ทำาให้ติดตามและประเมินผลการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2 ระดับหน่วยงาน/องค์กร (ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย) 

 ช่วยให้บริหารจัดการความปลอดภัยในภาพรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคล้องกันด้วยระบบบริหารจัดการกลาง ทำาให้สามารถสื่อสารความสำาคัญของการมีระบบการ

จัดการความปลอดภัยอย่างทั่วถึงภายในองค์กร

   มีการกำาหนดบทบาทและหนา้ท่ีของผูด้แูลรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัครบทุกระดบั 

ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ประสานงาน ผู้กำากับดูแล คณะทำางานบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 

ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถจัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร กำาลังคน และงบ

ประมาณในการสนับสนุนการทำางาน

3. ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นแบบ

เงือ่นไขและปัจจยัตามตารางนี ้คอื รปูธรรมท่ีจะประกอบข้ึนเป็นตน้แบบขององคป์ระกอบ

ความปลอดภัยที่ 1 

ตารางที่ 2 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 1
การบริหารระบบการจัดการ ความปลอดภัย

เงื่อนไขและปัจจัย

ระดับ

ระ
ดับ

ห้อ
ง

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร

ระ
ดับ

ภา
ค

วิช
า 

/ ค
ณ

ะ

ระ
ดับ

มห
าว

ิทย
าล

ัย
(ห

น่ว
ยง

าน
 / 

อง
ค์ก

ร)

1. มีโครงสร้างการบริหารระบบการจัดการความ
ปลอดภัยพร้อมประกาศ/คำาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่
ครอบคลุมทั้ง 7 องค์ประกอบของความปลอดภัย

2. มีนโยบาย/แผนแม่บทด้านความปลอดภัย

3. สมาชิกภายในห้องปฏิบัติการมีความมุ่งมั่นและให้
ความร่วมมือ ผู้บริหาร (ในแต่ละระดับ) ตระหนักถึง
ความสำาคัญ มีการจัดสรรกำาลังคนและงบประมาณ

4. มีคณะทำางานในระดับที่สูงกว่าระดับห้องปฏิบัติการ

5. มีหน่วยงานกลางและผู้ประสานงานขององค์กร
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การสร้างรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตเพ่ือเป็นต้นแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วน 

ของโครงสร้างการบริหาร และส่วนของการกำาหนดนโยบายหรือแผน ดังนี้

1) การกำาหนดโครงสร้างการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย

ควรมีอย่างน้อย 2 ระดับได้แก่ ระดับหน่วยย่อย (ห้องปฏิบัติการ) ที่ครอบคลุมทั้ง

7 องคป์ระกอบความปลอดภยั และระดบัหนว่ยงาน/องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 สว่น คอื 

ส่วนอำานวยการ ส่วนบริหารจัดการ และส่วนปฏิบัติการ ดูรายละเอียดและตัวอย่างในภาคผนวก 1

2) การกำาหนดนโยบาย / แผนแม่บทด้านความปลอดภัย

มนีโยบายดา้นความปลอดภยัท่ีครอบคลมุท้ังองคก์รตัง้แตร่ะดบัห้องปฏบัิตกิารจนถงึ

ระดบัภาพรวมองค์กร โดยสนบัสนนุให้มโีครงสร้างพืน้ฐานท่ีจำาเป็นในระดบัองคก์ร/หนว่ยงาน เพือ่

การดำาเนินการและกำากับดูแลความปลอดภัย มีเอกสารนโยบายฯ ที่เป็นรูปธรรม เช่น ประกาศ

ของหน่วยงานเรื่องนโยบายด้านความปลอดภัย มติจากรายงานการประชุมภาควิชา เป็นต้น 

(ภาคผนวก 1 (1) และ (2))

มีแผนแม่บทด้านความปลอดภัยที่แสดงความจริงจังของนโยบายและครอบคลุม

ในระดับต่างๆ ทั้งนี้ลักษณะของแผนงานควรมีการปฏิบัติไปในทางเดียวกันอย่าง

จริงจัง ในเรื่องของ

(1) กลยทุธใ์นการจดัการ/บรหิารท่ีรวมถงึ ระบบการบรหิารจดัการ ระบบการรายงาน

 และระบบการตรวจติดตาม

(2) แผนปฏิบัติ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัย

(3) ระบบการกำากับดูแลที่เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

(4) การสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ

(5) การเพิ่มพูนความรู้ และฝึกทักษะด้วยการฝึกอบรมสม่ำาเสมอ

ดูตัวอย่างในภาคผนวก 1 (2)
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9.2 องค์ประกอบความปลอดภัยที่ 2 
การจัดการสารเคมี

1. รูปธรรมการจัดการสารเคมีของห้องปฏิบัติการต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการต้นแบบอย่างน้อย ต้องมีรูปธรรมของความเป็นต้นแบบด้านการจัดการ

สารเคมี ซึ่งประกอบด้วย

1) มีการทำาสารบบข้อมูลสารเคมีและมีเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety Data

Sheet, SDS)

2) มีการประเมินความเสี่ยง เช่น ทราบปริมาณสารที่ทำาให้เกิดความเสี่ยงสูงสุดคืออะไร

และมีปริมาณเท่าใด

3) มีการจัดเก็บสารเคมีเหมาะสมตามความเป็นอันตรายของสารเคมีและมีการเก็บตาม

กลุ่มสารเพื่อความปลอดภัย

4) มีการเคลื่อนย้ายสารเคมี มีเครื่องป้องกันภาชนะบรรจุสารแตกหกเสียหาย

5) มีเอกสารข้อตกลงร่วมกัน/กระบวนการในการปฏิบัติ

2. ความสำาคัญของการจัดการสารเคมี

2.1 ระดับห้องปฏิบัติการ

 สามารถระบุชนิดและจำานวนของสารเคมี เพื่อใช้ในการสั่งซื้อ จัดเก็บและใช้งานสาร

เคมีรวมทั้งการวางแผนด้านความปลอดภัย

 สามารถบริหารจัดการข้อมูลสำาคัญของสารเคมี ได้แก่ ชื่อสาร ปริมาณ ความเป็น

อันตราย การจัดเก็บ และการใช้งานเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการนำาไป

ใช้ประโยชน์โดยผู้ปฏิบัติและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2.2 ระดับหน่วยงาน/องค์กร (ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย)

 สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารเคมีท่ีมีอยู่ภายในองค์กรท่ีฉายภาพขององค์กรและ

การเชื่อมโยงของข้อมูลในระดับต่างๆ ได้ ตั้งแต่กระบวนการเตรียมงบประมาณ กระบวนการจัด

ซื้อ การนำาสารเคมีเข้ามาภายในหน่วยงาน การบริหารจัดเก็บสารเคมี การจัดส่งและเคลื่อนย้าย 

ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นแบบ

เงือ่นไขและปัจจยัตามตารางนี ้คอื รปูธรรมท่ีจะประกอบข้ึนเป็นตน้แบบขององคป์ระกอบ

ความปลอดภัยที่ 2

ตารางที่ 3 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 2
การจัดการสารเคมี

การสร้างรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตเพื่อเป็นต้นแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

1) การจัดการข้อมูลสารเคมีและสารบบสารเคมี (Chemical Inventory)

มีระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีท่ีมีข้อมูลสำาคัญครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลของสารเคมีท่ีมี

รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อสารเคมี CAS No. ประเภทความเป็นอันตราย ปริมาณ

สารเคมี สถานท่ีเกบ็ วนัท่ีรบัเข้ามาในห้องปฏบัิตกิารและวนัหมดอายุ โดยบันทึกอยูใ่นรปูแบบของ

เอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูตัวอย่างในภาคผนวก 2 (1)

เงื่อนไขและปัจจัย
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1. มีระบบการจัดการข้อมูลสารเคมีและ
สารบบสารเคมี (Chemical Inventory)

2. มีเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (SDS)

3. มีระบบการจัดเก็บสารเคมีและ
มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี

4. มีเอกสารข้อตกลงร่วมกัน / กระบวนการ
ในการปฏิบัติ ในการใช้และเคลื่อนย้ายสารเคมี

5. มีคณะทำางานในการจัดการสารเคมี
ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องปฏิบัติการ

6. มีหน่วยงานกลางและผู้ประสานงานขององค์กร
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 มีกลไกในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ได้แก่ การบันทึกข้อมูลการนำาเข้าและ 

จ่ายออกของสารเคมีและมีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน สามารถออกรายงานได้ทุกครั้งที่ต้องการ 

เช่น รายงานปริมาณสารเคมีตามประเภทอันตรายของสาร ตามสถานที่เก็บ เป็นต้น

 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ 

การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการแบ่งปันสารเคมี

โปรแกรมจดัการสารเคม ีChemInvent  เป็นเครือ่งมืออิเลก็ทรอนกิสช์ว่ยให้เกดิการจดัการ

ที่จำาเป็นได้ เป็นโปรแกรมที่จัดทำาขึ้นและวช. อนุญาตให้เผยแพร่นำาไปใช้ควบคู่กับฐานข้อมูลสาร

เคมีประมาณ 6,000 ชนิดที่พัฒนาขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)

มีเอกสาร SDS ท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้อ่านและทำาความเข้าใจถึงอันตราย

ของสารเคมีก่อนใช้งานเพ่ือเตรียมพร้อมสำาหรับป้องกันและการรับมือเหตุฉุกเฉิน ดูตัวอย่างใน

ภาคผนวก 2 (2)  ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย โดยอาจ

จัดเก็บในรูปเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการทบทวนทุก 5 - 10 ปี และผู้ซื้อสารเคมีควร

ถือเป็นหลักปฏิบัติในการขอข้อมูล SDS จากบริษัทผู้ผลิต / ผู้ขาย

 มีกลไกที่ทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อ่าน

3) การจัดเก็บสารเคมี

มีการแยกเก็บสารเคมีตามความเป็นอันตราย และความเข้ากันไม่ได้ (Incompat-

ability) ตามหลักเกณฑ์ระบบสากล เช่น UN Class หรือตามข้อกำาหนดในประเทศ เช่น ประกาศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย (2550) เป็นต้น ดู 

รายละเอียดในภาคผนวก 2 (3) มีการใช้ภาชนะบรรจุ ฉลาก ตู้เก็บ/ชั้นวาง/สถานที่จัดเก็บถูกต้อง

ตามหลักความปลอดภัย

 มกีารใช้ภาชนะบรรจ ุฉลาก ตูเ้กบ็/ช้ันวาง/สถานท่ีจดัเกบ็ถกูตอ้งตามหลกัความปลอดภยั

 มีการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินท่ีเหมาะสมกับระดับความเป็นอันตราย 

ของสารนั้นๆ 

4) การใช้และเคลื่อนย้ายสารเคมี

มีกฎระเบียบ - ข้อปฏิบัติที่ชัดเจน ดูตัวอย่างในภาคผนวก 2 (4)
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9.3 องค์ประกอบความปลอดภัยที่ 3
การจัดการของเสีย

1. รูปธรรมของการจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการต้นแบบอย่างน้อยต้องมีรูปธรรมของความเป็นต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย

1) มีการจัดการประเภทของเสีย และมีการแยกประเภทของเสีย (ปฏิบัติอย่างชัดเจน)

จากต้นทางรวมทั้งมีการจัดการทิ้งให้ถึงปลายทางอย่างถูกต้อง

2) มีแนวทางในการลดของเสีย เช่น ลดสารเคมีตั้งต้น/เปลี่ยนวิธีการทดลอง เป็นต้น

2. ความสำาคัญของการจัดการของเสีย

2.1 ระดับห้องปฏิบัติการ

 สามารถระบุประเภทและปรมิาณของของเสยีเพือ่ใช้ในการจำาแนก บำาบัดและการกำาจดั

ของเสีย รวมถึงความถี่ในการส่งกำาจัด

 สามารถบรหิารจดัการข้อมูลสำาคญัของของเสยี ไดแ้ก ่ประเภทของเสยี ปรมิาณ ความ

เป็นอันตราย การจัดเก็บ และการบำาบัดหรือส่งกำาจัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

และป้องกันอันตรายจากการเก็บ การเคลื่อนย้ายและการกำาจัดของเสีย

2.2  ระดับหน่วยงาน/องค์กร  (ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย)

 สามารถบรหิารจดัการข้อมลูของเสยีท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ร ตัง้แตก่ระบวนการเตรยีมงบ

ประมาณ การบรหิารจดัการขอ้มลูของเสยี การเกบ็ของเสยี การกำาจัดของเสยี และการลดการเกดิ

ของเสีย ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นแบบ

เงื่อนไขและปัจจัยตามตารางนี้ คือ รูปธรรมที่ประกอบขึ้นเป็นต้นแบบขององค์ประกอบ

ความปลอดภัยที่ 3
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ตารางที่ 4 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 3
การจัดการของเสีย

การสร้างรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตเพื่อเป็นต้นแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

1) การจัดการข้อมูลของเสีย

มีระบบบันทึกข้อมลูของเสยีท่ีสำาคญัครบถว้น ซ่ึงยึดหลกัการเดยีวกบัการจดัการข้อมลู

สารเคมี ได้แก่ ข้อมูลของเสีย และระบบบันทึกข้อมูลท่ีมีโครงสร้างอันประกอบด้วย ประเภท 

ปริมาณ รหัสภาชนะบรรจุ ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ วันท่ีบันทึกข้อมูล โดยบันทึกอยู่ใน 

รูปแบบของเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3 (1)

 มีกลไกในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ได้แก่ มีการบันทึกข้อมูลของเสียท่ีเกิดขึ้น 

ของเสียที่กำาจัดทิ้งโดยปรับข้อมูลแต่ละประเภทให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำาเสมอ มีรูปแบบแบบการ

รายงานที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยประเภทและปริมาณของเสีย

เงื่อนไขและปัจจัย
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1. มีระบบการจัดการข้อมูลของเสียและรายงาน

2. มีระบบการจัดเก็บของเสียและมีพื้นที่จัดเก็บ
ของเสียที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

3. มีระบบการกำาจัดของเสียและแนวปฏิบัติ
อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
ผ่านบริษัทที่ได้รับอนุญาต

4. มีการลดการเกิดของเสีย และแนวปฏิบัติ
อย่างชัดเจน

5. มีคณะทำางานในการจัดการของเสีย
ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องปฏิบัติการ

6. มีหน่วยงานกลางและผู้ประสานงานขององค์กร
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 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ 

การบริหารความเสี่ยง

2) การเก็บของเสีย

มีการแยกประเภทของเสยีและจดัเกบ็ของเสยีอันตรายอย่างถกูวธิ ีไมก่อ่ให้เกดิอันตราย

จากการเกบ็และลดผลกระทบจากการปนเป้ือนสูส่ิง่แวดลอ้ม ตามข้อกำาหนดในประเทศ เช่น ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (2549) หรือตามหลักเกณฑ์

ระบบสากล เช่น EPA’s Chemical Compatibility Chart ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3 (2) โดยขึ้น

อยู่กับวิธีการจัดการปลายทาง  ข้อกำาหนดของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

การจำาแนกของเสียอันตราย 14 ประเภท ตามระบบ Wastetrack ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หรือ 23 ประเภทตามผังการจำาแนกของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี เป็นต้น ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3 (2) และคำานึงถึงความเป็นอันตราย (hazard) ความเข้า

กันได้ (compatibility) และวิธีการบำาบัด

 มีภาชนะบรรจุ ฉลาก สถานที่เก็บถูกต้องตามหลักความปลอดภัย ดูตัวอย่างในภาค

ผนวก 3 (3)

 มีการกำาหนดปริมาณ - ระยะเวลา การจัดเก็บเพื่อรอกำาจัด

3) การกำาจัดของเสีย

มีแนวปฏบัิตท่ีิชัดเจนในการบำาบัดหรอื/และกำาจดัของเสยีอันตรายเพือ่ให้ผู้ปฏบัิตทิราบ

วิธีการกำาจัดและสามารถกำาจัดของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการกำาจัด

และลดผลกระทบจากการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม  ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3 (4) และ การส่งของ

เสียเพื่อกำาจัด หากไม่สามารถกำาจัดเองได้ต้องส่งกำาจัดไปยังบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3 (5)

4) การลดการเกิดของเสีย

มีแนวปฏบัิตท่ีิชัดเจนในการลดการเกดิของเสยี เพือ่ช่วยลดตน้ทุนประหยดัคา่ใชจ้า่ยใน

การกำาจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้มาตรการในการลดการเกิดของเสียด้วยวิธี 

3 Rs ตามคู่มือ 3 Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2550) 

หรือตามข้อกำาหนดของแต่ละห้องปฏิบัติการ ดูตัวอย่างในภาคผนวก 3 (6)
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9.4 องค์ประกอบความปลอดภัยที่ 4
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ

1. รูปธรรมของห้องปฏิบัติการต้นแบบ

ห้องปฏิบัติการต้นแบบอย่างน้อยต้องมีรูปธรรมของความเป็นต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วย

1) มีการจัดการการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบปลอดภัย เช่น การจัดพื้นที่ 

(Zoning)

2) มกีารจดัวางและตดิตัง้ครภุณัฑท่ี์มคีวามเหมาะสมกบัการใช้งาน ไมก่อ่ให้เกดิอนัตราย

3) มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำาลังเพียงพอในการทำางาน

4) มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมสำาหรับห้องปฏิบัติการ / มีตู้ดูดควันทำางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ (ในกรณีที่มีตู้ควัน)

5) มีระบบต่างๆ มีการดูแลและบำารุงรักษา

2. ความสำาคัญของลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์

2.1 ระดับห้องปฏิบัติการ

 สามารถระบุลักษณะของกิจกรรม จำานวนผู้ใช้สอย เครื่องมือและอุปกรณ์ ความเสี่ยง

และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 สามารถบรหิารจดัการขอ้มลูทางกายภาพ เครือ่งมอืและอุปกรณภ์ายในห้องปฏบัิตกิาร 

เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีการดูแลและบำารุงรักษาอย่างสม่ำาเสมอ

2.2 ระดับหน่วยงาน/องค์กร (ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย)

 สามารถบริหารจัดการข้อมูลของอาคารปฏิบัติการในภาพรวมขององค์กร ตั้งแต่การ 

เตรียมงบประมาณ การวางแผนการใช้อาคาร การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการบริหาร

จัดการทรัพยากร (facility management)

3. ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นแบบ

เงือ่นไขและปัจจยัตามตารางนี ้คอื รปูธรรมท่ีจะประกอบข้ึนเป็นตน้แบบขององคป์ระกอบ

ความปลอดภัยที่ 4
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ตารางที่ 5 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 4
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ

การสร้างรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตเพื่อเป็นต้นแบบ

1) มีการจัดการการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัย

มีการจัดพื้นที่ (Zoning) ระหว่างส่วนห้องปฏิบัติการ (Lab) ออกจากส่วนพื้นที่อื่นๆ

(Non - Lab) อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรม จำานวนผู้ใช้สอยอุปกรณ์และเครื่องมือในกรณีที่มี

พื้นที่จำากัดอาจดำาเนินการด้วยการบริหารจัดการพื้นที่และกิจกรรมตามความเหมาะสม 

2) มกีารจดัวางและตดิตัง้ ครภุณัฑท่ี์มคีวามเหมาะสมกบัการใช้งานไมก่อ่ให้เกดิอนัตราย

คำานึงถึงลักษณะกิจกรรมการใช้งานต่างๆ ของครุภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร์ (Ergo-

nomic)  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4 (1)

เงื่อนไขและปัจจัย
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1. มีอาคารสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่แรก

2. มีลักษณะทางกายภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่เหมาะสม

3. มีเอกสาร ข้อตกลงร่วมกัน ระเบียบปฏิบัติ
ในการใช้งานห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์

4. มีคณะทำางานในการตรวจสอบ ดูแลและ
บำารุงรักษาอาคารที่สูงกว่าระดับห้องปฏิบัติการ

5. มีหน่วยงานกลางและผู้ประสานงานขององค์กร
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3) มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำาลังเพียงพอในการทำางาน

มีปรมิาณแสงสว่างพอเพยีงและมคีณุภาพเหมาะสมตอ่กจิกรรมและการใช้งานในห้อง

ปฏิบัติการประเภทต่างๆ  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4 (2)

 มีข้อมูลการใช้ปริมาณกำาลังไฟของเครื่องมือและอุปกรณ์ท้ังหมดภายในห้องปฏิบัติ

การที่สามารถใช้งานได้และสอดคล้องกับปริมาณกำาลังไฟของอาคารโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย

4) มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมสำาหรับห้องปฏิบัติการ

ในกรณท่ีีมีการใช้สารเคมท่ีีกอ่ให้เกดิอันตรายหรอืมกีลิน่ไมพ่งึประสงค ์มรีะบบระบาย

อากาศที่เหมาะสม มีการติดตั้งระบบเครื่องกลเพื่อช่วยในการระบายอากาศ

 ในกรณีท่ีมีตู้ดูดควัน สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบ

สมรรถนะการทำางานอยู่อย่างสม่ำาเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) ระบบต่างๆ มีการดูแลและบำารุงรักษา

มีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและงานระบบของห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ

ดังนี้

(1) งานสถาปัตยกรรม

(2) งานสถาปัตยกรรมภายใน : ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์

(3) งานวิศวกรรมระบบโครงสร้าง

(4) งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำาลังและไฟฟ้าแสงสว่าง

(5) งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

(6) งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ

(7) งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร

โดยดำาเนินการตรวจสอบดูแลและบำารุงรักษาอย่างสม่ำาเสมอ โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือ 

ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ        

ดูรายละเอียดในภาคผนวก 4 (3) และดูตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการ

จัดการลักษณะทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือในภาคผนวก 4 (4)
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9.5 องค์ประกอบความปลอดภัยที่ 5
ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

1. รูปธรรมของห้องปฏิบัติการต้นแบบ

1) มีแผนผังทางหนีไฟปรากฏให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจน โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

2) มีอุปกรณ์สำาหรับรับเหตุฉุกเฉินติดตั้งอย่างถูกต้องและใช้งานได้จริง

3) มกีารจดัทำาและจดัเกบ็รายงานการเกดิอบุตัภิยั การประเมนิความเสีย่ง ซึง่นำาไปใชใ้น

การวางแผนและใช้เพื่อการเรียนรู้

4) มีระเบียบปฏิบัติและป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยติดประกาศไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

5) มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ที่เพียงพอ

และเหมาะสมกับการใช้งาน

2. ความสำาคัญของระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

2.1 ระดับห้องปฏิบัติการ

 สามารถระบุชนิดและระดับของความเสี่ยงของกิจกรรมภายในห้องปฏิบัติการและ

ข้อมูลรายงานการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

 สามารถบริหารจดัการระบบการป้องกนัและแกไ้ขภยัอันตราย ไดแ้ก ่ข้อมูลการหนไีฟ 

(แผนผังทางหนีไฟ) อุปกรณ์สำาหรับรับเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อความ

ปลอดภัยและความถูกต้องเหมาะสม

2.2  ระดับหน่วยงาน / องค์กร (ภาควิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย)

 สามารถบริหารจดัการระบบป้องกนัและแกไ้ขภยัอันตราย ตัง้แตก่ารกำาหนดข้อปฏบัิติ

เพื่อความปลอดภัย กำาหนดแผนฉุกเฉิน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำาหนด การฝึกซ้อม และการ

ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นแบบ

เงือ่นไขและปัจจยัตามตารางนี ้คอื รปูธรรมท่ีจะประกอบข้ึนเป็นตน้แบบขององคป์ระกอบ

ความปลอดภัยที่ 5
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ตารางที่ 6 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 5
ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

การสร้างรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตเพื่อเป็นต้นแบบ

1) การจัดเตรียมแผนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ได้แก่

แผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน : วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แผนผังทาง

หนีไฟ วัสดุและอุปกรณ์สำาหรับรองรับเหตุเพลิงไหม้ เช่น ถังดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ / 

ความร้อน อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมเป็นระยะๆ ดูตัวอย่างใน 

ภาคผนวก 5 (1) (2) และ(3)  

 แผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน : วิธีปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเกี่ยวกับสารเคมี ชุด

อุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ที่ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน เป็นต้น ชุดเวชภัณฑ์และยาแก้พิษ (antidote) 

ชุดอุปกรณ์สำาหรับสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical Spill Kit) ดูตัวอย่างในภาคผนวก 5 (4)

เงื่อนไขและปัจจัย
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1. มีผังทางหนีไฟ

2. มีอุปกรณ์สำาหรับรับเหตุฉุกเฉิน ติดตั้งถูกต้อง
และใช้งานได้จริง

3. มีเอกสารข้อมูลรายงานการเกิดอุบัติเหตุและการ
ประเมินความเสี่ยง

4. มีเอกสารข้อตกลงร่วมกัน/ ระเบียบปฏิบัติและ
ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย

5. มีคณะทำางานของระบบป้องกันและแก้ไขภัย
อันตรายในระดับที่สูงกว่าระดับห้องปฏิบัติการ

6. มีหน่วยงานกลางและผู้ประสานงานขององค์กร
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2) ระเบียบปฏิบัติและป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย

มีเอกสารข้อตกลงร่วมกันที่เป็นระเบียบปฏิบัติ ได้แก่ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

โดยทั่วไป ระเบียบปฏิบัติของการทำางานกับเครื่องมือและสารเคมี ระเบียบปฏิบัติในกรณีที่มีผู้เข้า

เยีย่มชมห้องปฏบัิตกิาร และป้ายเตอืนเพือ่ความปลอดภยัท่ีเห็นไดชั้ดเจน เข้าถงึไดง้า่ยและมีกลไก

ที่ทำาให้ผู้เกี่ยวข้องได้อ่าน ดูตัวอย่างในภาคผนวก 5 (5)

3) เอกสารรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

มเีอกสารรายงานการเกดิอุบัติเหต ุท่ีผูป้ฏบัิตงิาน เข้าถงึไดง้า่ย มีรปูแบบการรายงาน

ท่ีชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้อ่าน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและการ 

เรียนรู้ ดูตัวอย่างในภาคผนวก 5 (6)

4) เอกสารการประเมินความเสี่ยง

มีเอกสารการประเมินความเสี่ยงและมีกลไกในการจัดทำาแบบประเมินความเสี่ยง

ตั้งแต่ระดับบุคคล โครงการและห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินผลความเสี่ยง ตรวจสอบและบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดูตัวอย่างในภาคผนวก 5 (7)

มีการสื่อสารความเสี่ยงโดยป้ายสัญลักษณ์ ในบริเวณที่เกี่ยวข้อง

5) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE)

มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน

ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารประเมินความเสี่ยงที่จัดทำาขึ้น
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9.6 องค์ประกอบความปลอดภัยที่ 6
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

1. รูปธรรมของห้องปฏิบัติการต้นแบบ

1) มีการให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

2) มีแผนการให้ความรู้แก่บุคคล เช่น การ refresh training / กระบวนการกระตุ้น

จิตสำานึก เป็นต้น

2. ความสำาคัญของการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

2.1 ระดับห้องปฏิบัติการ

 สามารถทำาให้ผูป้ฏบัิตกิารและผูท่ี้เกีย่วข้องมีความรูพ้ืน้ฐานท่ีจำาเป็นและสรา้งจติสำานกึ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถสื่อสารแผนการทำางานให้เข้าใจตรงกัน 

สามารถกำากับการทำางานและมีทักษะความรู้ความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการ

2.2 ระดับหน่วยงาน/องค์กร (ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย)

 สามารถบรหิารจดัการการให้ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภยัในห้องปฏบัิตกิาร

และในองค์กรไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องกับบุคลากรทุกระดับ รวมไปถึงการสร้างจิตสำานึก

จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร

3. ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นแบบ

เงือ่นไขและปัจจยัตามตารางนี ้คอื รปูธรรมท่ีจะประกอบข้ึนเป็นตน้แบบขององคป์ระกอบ

ความปลอดภัยที่ 6
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ตารางที่ 7 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 6
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขและปัจจัย
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1. มีองค์ความรู้และแผนการให้ความรู้กับบุคลากร
ทุกระดับ 

2. มีระบบประเมินผลระดับความรู้ที่ได้รับ

3. มีกิจกรรมที่นำาไปสู่กระบวนการสร้างจิตสำานึก

4. มีคณะทำางานในการให้ความรู้พื้นฐานในระดับที่สูง
กว่าระดับห้องปฏิบัติการ

5. มีหน่วยงานกลางและผู้ประสานงานขององค์กร
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การสร้างรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตเพื่อเป็นต้นแบบ ประกอบด้วย

1) การให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

มีการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายและลักษณะงานว่าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างไร เพื่อ

กำาหนดระดับความรู้และแผนการให้ความรู้ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ซ่ึงแบ่งเป็น 

4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักวิจัย / ผู้ปฏิบัติ พนักงานทำาความสะอาด ผู้เยี่ยมชม และผู้ปฏิบัติการ 

เฉพาะกิจ เช่น ช่างซ่อมไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์ เป็นต้น ดูตัวอย่างในภาคผนวก 6 (1)

 มกีลไกในการอบรมให้ความรูแ้ละทดสอบความรูอ้ยา่งเหมาะสม โดยอาศยัความเสีย่ง

ตามลกัษณะงานเป็นตวักำาหนดระดบัความรูแ้ละการให้ความรู ้ รวมท้ังวธิกีารประเมินและอนญุาต

เข้าปฏิบัติงาน

2) แผนการให้ความรู้แก่บุคคลและสร้างจิตสำานึก

มีการจัดทำาแผนการอบรมท่ีมีการฝึกอบรมเบ้ืองต้นสำาหรับบุคลากรใหม่และการฝึก

อบรมทบทวน (refresh training) เป็นระยะๆ สำาหรับบุคลากรเดิม ดูตัวอย่างในภาคผนวก 6 (2)

 มีกลไกในการอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบ 

การอบรม เช่น การรวบรวมประวัติหรือเอกสารหลักฐานยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมและ 

การประเมินผล ดูตัวอย่างในภาคผนวก 6 (3) และ (4)

 มีกิจกรรมท่ีนำาไปสู่การสร้างจิตสำานึก เช่น การร่วมกันสำารวจความปลอดภัย การ

ให้รางวัลและการยอมรับยกย่องตัวอย่างท่ีดีเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ การสร้างกระบวนการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
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9.7 องค์ประกอบความปลอดภัยที่ 7
การจัดการข้อมูลและเอกสาร

1. รูปธรรมของห้องปฏิบัติการต้นแบบ

1) มีการจัดเก็บเอกสารและเป็นระบบที่สืบค้นได้ง่าย

2) มีเอกสารคู่มือในการทำางาน (Standard Operating Procedure, SOP)

2. ความสำาคัญของการจัดการข้อมูลและเอกสาร

2.1 ระดับห้องปฏิบัติการ

สามารถใช้เพื่อสื่อสารและทำาความเข้าใจในการทำางานให้ตรงกัน

 สามารถบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารของห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ เพื่อให้เข้า

ถึงได้ง่าย มีความเป็นปัจจุบันและทำาให้เกิดความย่ังยืนของการจัดการข้อมูลและเอกสารท่ีเน้น 

ตัวระบบมากกว่าตัวบุคคล

2.2 ระดับหน่วยงาน/องค์กร (ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย)

 สามารถบรหิารจดัการเอกสารและคู่มือการทำางานขององค์กรในทิศทางเดียวกนัเพือ่

การกำาหนดระดับความรับผิดชอบและการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขั้นตอนวิธีการสร้างต้นแบบ

เงื่อนไขและปัจจัยตามตารางนี้ คือ รูปธรรมที่ประกอบขึ้นเป็นต้นแบบขององค์ประกอบ

ความปลอดภัยที่ 7
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ตารางที่ 8 เงื่อนไขและปัจจัยในการพัฒนาองค์ประกอบความปลอดภัยที่ 7
การจัดการข้อมูลและเอกสาร

การสร้างรูปธรรมของกระบวนการและผลผลิตเพื่อเป็นต้นแบบ

1) การจัดการข้อมูลและเอกสาร

มีระบบการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารท่ีมีโครงสร้างประกอบด้วย

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร ประเภทของเอกสาร (เอกสารควบคุม - ไม่ควบคุม) ผู้รับผิดชอบ / 

ผู้ครอบครอง สถานท่ีจัดเก็บ วันท่ีบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล ซ่ึงเอกสารดังกล่าวต้องมี 

ข้อมูลครบถ้วน เป็นเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานฉบับล่าสุด และเข้าถึงได้ง่ายโดยจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ

ของเอกสารหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูตัวอย่างในภาคผนวก 7 (1)

 มีกลไกในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน ได้แก่ การกำาหนดวิธีการ

ออกเอกสาร แก้ไข ทบทวน รับรอง และอนุมัติการใช้เอกสาร ตลอดจนวิธีการยกเลิกการใช้โดย

บุคคลที่มีอำานาจตามที่ระบุไว้

มีรายการ (List) บัญชีหลักของเอกสารและวิธีการในการแจกจ่ายเอกสาร

เงื่อนไขและปัจจัย
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1. มีเอกสารคู่มือในการทำางาน

2. มีระบบการจัดการข้อมูลและเอกสาร

3. มีคณะทำางานในการให้ความรู้พื้นฐาน
ในระดับที่สูงกว่าระดับห้องปฏิบัติการ

4. มีหน่วยงานกลางและผู้ประสานงานขององค์กร
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2) เอกสารคู่มือในการทำางาน (SOP)

มีเอกสารคูม่อืในการทำางาน (SOP) ท่ีครอบคลมุท้ัง 7 องคป์ระกอบของความปลอดภยั

ดังนี้

(1) การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย

- คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

- เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

  ดูตัวอย่างและรายละเอียดในภาคผนวก 7 (2)

(2) ระบบการจัดการสารเคมี

- คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการสารเคมี

- ข้อมูลสารเคมีและสารบบสารเคมี  

- เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

  ดูตัวอย่างและรายละเอียดในภาคผนวก 7 (3)

(3) ระบบการจัดการของเสีย

- คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการของเสีย

- ข้อมูลของเสียอันตรายและการส่งกำาจัด

  ดูตัวอย่างและรายละเอียดในภาคผนวก 7 (4)

(4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือ

- คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการลักษณะทางกายภาพ อุปกรณ์ 

 และเครื่องมือ

- คู่มือการใช้เครื่องมือ

- ข้อมูลการบำารุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

ดูตัวอย่างและรายละเอียดในภาคผนวก 7 (5)
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(5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

- คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

- ระเบียบและข้อกำาหนดของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

- เอกสารการประเมินความเสี่ยง / แบบประเมินความเสี่ยง

- รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ

- รายงานเชิงวิเคราะห์ / ถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนรู้

  ดูตัวอย่างและรายละเอียดในภาคผนวก 7 (6) 

(6) การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

- คูม่อืการปฏบัิตงิาน ข้ันตอนระบบการให้ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกบัด้านความปลอดภัย

- เอกสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย

- ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย

- ประวัติและคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

  ดูตัวอย่างและรายละเอียดในภาคผนวก 7 (7)

(7) การจัดการข้อมูลและเอกสาร

- คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการข้อมูลและเอกสาร

ดูตัวอย่างและรายละเอียดในภาคผนวก 7 (8)
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บทส่งท้าย

การพฒันาความปลอดภยัใช้วธิบ่ีงช้ีสภาพตัง้ตน้ของห้องปฏบัิตกิาร และสภาพท่ีเปลีย่นแปลงไป 

รายการสำารวจ (Checklists) จึงเป็นเครื่องมือสำาหรับประเมินสภาพได้ด้วยตนเอง ESPReL 

Checklist ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือสำารวจสภาพครบท้ัง 7 องค์ประกอบของความ

ปลอดภัย นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการจัดการความปลอดภัยระดับพื้นฐานให้เกิดขึ้น พร้อมกับ

การสรา้งความตระหนกัเรือ่งความปลอดภัยไปดว้ย เพือ่รูว้า่อะไรคอืปัจจยัท่ีถกูตอ้งและครบถว้นใน

แต่ละองค์ประกอบความปลอดภัย ผลสำารวจซ้ำาด้วย Checklist หลังการปรับปรุงจะชี้ชัดว่าสภาพ

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการได้ถูกยกระดับขึ้นหรือยัง ครบถ้วนหรือไม่ เช่น ครั้งแรกของ 

การสำารวจ พบว่า ยังมีจุดอ่อนองค์ประกอบความปลอดภัยท่ี 2 การจัดการสารเคมีท่ีข้อมูลไม่

ครบหรือไม่เป็นระบบ ก็แก้ไขด้วยการทำาข้อมูลให้เป็นระบบ มีบัญชีรายการท่ีมีกลไกการเพิ่ม

เติมข้อมูล ออกรายงานได้ ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมจัดการสารเคมี (ChemInvent) ทำาให้เกิดเป็น

สารบบสารเคมีได้

เมือ่ยกระดบัไดแ้ลว้ และตดัสนิใจจะพัฒนาไปสูค่วามเป็นตน้แบบ อาจเริม่จากตน้แบบองค์

ประกอบใดองคป์ระกอบหนึง่ หรอืหลายองคป์ระกอบพรอ้มกนัไปตามความพรอ้ม จนเป็นต้นแบบ

ของห้องปฏิบัติการในภาพรวมได้ เริ่มด้วยการพิจารณาศักยภาพของตนเอง โดยการตรวจสอบ 

รูปธรรมของผลผลิตและกระบวนการทีละองค์ประกอบว่ายังขาดอะไรอยู่บ้าง เมื่อเติมเต็มส่วนท่ี

ขาดจนสมบูรณ์แล้ว ก็กล่าวได้ว่า ห้องปฏิบัติการมีความเป็นต้นแบบได้แล้ว การพัฒนาความ

ปลอดภัยยังสามารถดำาเนินต่อไปได้เป็นวงรอบที่ยกระดับขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง มิได้หมายความ

ว่าทำาได้แล้วจะเกิดความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะความปลอดภัยต้องเกิดเป็นจิตสำานึก

และเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำาวันได้โดยไม่ต้องมีกฎระเบียบบังคับ

อาจมีคำาถามว่า การตั้งต้นพัฒนาความปลอดภัยนั้น ควรเกิดจากระดับปฏิบัติก่อนหรือ

ควรเกิดจากนโยบายระดับบริหารก่อน จากบทเรียนของห้องปฏิบัติการต้นแบบท้ังสามนั้น จะ

เห็นได้ว่า การเกิดความเข้มแข็งในการจัดการระดับห้องปฏิบัติการมีข้อดีตรงท่ีเป็นตัวอย่างของ

ความสำาเรจ็ท่ีห้องปฏบัิตกิารอ่ืนจะไดเ้รยีนรู ้แตเ่มือ่ขาดซ่ึงการสนบัสนนุหรอืการรเิริม่เชิงนโยบาย 

10
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การขยายผลจะเกิดขึ้นโดยยาก แม้แต่ระดับภาควิชา ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ดีต้องมีนโยบาย

หรือแผนและความเห็นร่วมพร้อมตัวอย่างของการปฏิบัติ ระหว่างการทำาโครงการได้เห็นสภาพ

ปัญหาในมหาวิทยาลัยต่างๆ มีลักษณะคล้ายกัน เช่น คณะ 2 คณะแค่มีถนนกั้นกลางไม่เคยรับ

รู้ว่ามีการท้ิงของเสียอันตรายชนิดเดียวจากห้องปฏิบัติการท่ีต้องการส่งกำาจัด แต่ไม่สามารถส่ง

กำาจัดได้เพราะมีปริมาณไม่มากพอให้บริษัทรับไป หรือมีของเสียที่ใช้วิธีแยกประเภทต่างกัน ก็ไม่

สามารถเอามารวมกันได้ อีกสภาพปัญหาหนึ่งคือ แต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับห้องปฏิบัติการ 

ระดับภาค ระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย ถ้าใช้ระบบการจัดการที่ต่างคนต่างทำา ระบบข้อมูล

สารเคมีหรอืของเสยีอันตรายแตกตา่งกนั จนไมส่ามารถฉายภาพรวมไดว่้ามสีารอันตรายอะไร มาก

น้อยเพียงใด จัดเก็บที่ไหน ซึ่งหมายถึงการจัดการความปลอดภัยก็ไม่สามารถทำาได้ แผนป้องกัน

และตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่สามารถทำาได้โดยลำาพังของห้องปฏิบัติการ เช่น ผังทางออกฉุกเฉิน 

ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ การประสานเหตุฉุกเฉินต้องเป็นไปในทางที่เชื่อมโยงกัน ทุกคน

ต้องรูว้่าเมื่อเกดิเหตฉุกุเฉนิตอ้งตดิต่อใคร ปฏบิตัติัวอยา่งไร การประเมนิความเสี่ยงก็เช่นเดยีวกนั 

ถ้าประเมินได้แค่ระดับห้องปฏิบัติการก็จะมองไม่เห็นความเสี่ยงโดยรอบของพื้นที่

สภาพปัญหาที่เกิดจากความหลากหลายของการจัดการหรือการไม่จัดการสามารถแก้ไข

ด้วยการมีนโยบายกำากับทิศทาง มีหน่วยบริหารจัดการกลางทำาให้เกิดการสร้างกติการ่วมที่ปฏิบัติ

อย่างสอดคล้องกันตั้งแต่องค์ประกอบความปลอดภัยที่ 1 ถึง 7 เช่น การจัดระบบข้อมูล การแยก

ประเภทของเสยีอันตราย การออกรายงาน ฯลฯ กจ็ะทำาให้เกดิการจดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพบน

พื้นฐานของข้อมูลจริง ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้องการเห็นสถานที่ทำางานของตนปลอดภัย 

แต่หากขาดการสนับสนุน การสร้างแรงจูงใจ และมาตรการต่างๆ จากระดับนโยบาย ก็ยากที่จะ

กล่าวได้ว่า ผู้บริหารใส่ใจในความปลอดภัยของคนทำางาน หน่วยบริหารจัดการกลางจะมีบทบาท

สำาคัญในการกำากับทิศทาง เปน็พี่เลี้ยงทางเทคนิคบางเรื่องให้แก่ห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดระบบ

บำารุงรักษา การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หากปราศจากซึ่งนโยบาย หน่วยบริหารจัดการ

กลางก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ สภาพการจัดการความปลอดภัยก็ต่างคนต่างทำาต่อไป
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1 ห้องปฏิบัติการ รศ.ดร. อรพิน สายวิชาการจัดการทรัพยากร
Plant extract and เกิดชูชื่น ชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและ
essential oil เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

2 ห้องปฏิบัติการ  รศ.ดร. ณัฎฐา สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
Plant science and analysis เลาหกุลจิตต์ คณะทรัพยากรชีวภาพและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

3 หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย ์ ศ.ดร. ธีรยุทธ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สังเคราะห ์ วิไลวัลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4 ห้องปฏิบัติการ ศ.ดร. อรัญ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
Cyanobacterial biotechnology อินเจริญศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 หน่วยปฏิบัติการวิจัยแป้งและ ศ.ดร. เปี่ยมสุข ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ไซโคลเดกซ์ทริน พงษ์สวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศ.ดร. อัญชล ี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ทัศนาขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 ห้องวิจัยด้านการสกัด รศ.ดร. สมเกียรต ิ ภาควิชาเคมีเทคนิค
(Extraction) งามประเสริฐสิทธิ ์ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 ห้องวิจัยปิโตรเคม ี ผศ.ดร. นพิดา ภาควิชาเคมีเทคนิค
หิญชีระนันทน์ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 Environmental chemical รศ.ดร. ประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี
engineering & biochemical ภวสันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
engineering laboratory จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อภาคีห้องปฏิบัติการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการลำาดับ หัวหน้าห้อง 
ปฏิบัติการ หน่วยงาน

ภาคีสมาชิกรุ่นที่ 1
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ห้องปฏิบัติการลำาดับ หัวหน้าห้อง 
ปฏิบัติการ

หน่วยงาน

10 ห้องปฏิบัติการวิจัย รศ. ดร. สุภา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
เคมีสังเคราะห์  หารหนองบัว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 หน่วยวิจัยมลพิษและ ผศ.ดร. นเรศ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากร เชื้อสุวรรณ สำานักวิชาแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12 หน่วยปฏิบัติการวิจัย ศ.ทพ.ดร. ประสิทธิ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
เนื้อเยื่ออนินทรีย ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 ห้องปฏิบัติการ Cell signalling ผศ.ทพ.ดร. จีรัสย ์ ภาควิชาชีวเคม ี
& protein function   สุจริตกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ ดร.ชุลีรัตน ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 
ธรรมชาติ บรรจงลิขิตกุล เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

15 ห้องปฏิบัติการ C306 ผศ.ดร. นภา คณะวิทยาศาสตร ์
อาคารเคมี ตั้งเตรียมจิตมั่น มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข

16 ส่วนมาตรฐานและ น.ส. ศิรินภา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับรองระบบ ศรีทองทิม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม

17 ห้องปฏิบัติการทดสอบ ดร. หทัยรัตน์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ การีเวทย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม

18 ห้องปฏิบัติการไดออกซิน น.ส. รุจยา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บุณยทุมานนท์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม

19 ห้องปฏิบัติการวิจัย  อ.ดร.ธรวิภา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  พวงเพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ห้องปฏิบัติการ น.ส. ฉันทนา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ 
NCE-EHWM อินทิม สารและของเสียอันตราย
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รายชื่อภาคีห้องปฏิบัติการโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการลำาดับ หัวหน้าห้อง 
ปฏิบัติการ หน่วยงาน

ภาคีสมาชิกรุ่นที่ 2

1 1 ห้องปฏิบัติการ คุณศิรินภา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
ส่วนมาตรฐานและรับรองระบบ ศรีทองทิม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม
(ห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำา)
(ห้อง 127-128) 

2 ห้องปฏิบัติการส่วนมาตรฐาน
และรับรองระบบ (ICP-OES) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม (ห้อง ICP-OES)  

2 3 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ คุณอรุณ คงแก้ว สำานักเทคโนโลยีชุมชน
(ห้อง 221,223) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

4 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี คุณจิตต์เรขา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์ (ด้านสมุนไพร) ทองมณี
(ห้อง 213, 213/1) 

3 5 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ คุณอุบล ฤกษ์อ่ำา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
วิเคราะห์ (ห้อง 1520) เทคโนโลยี (วว.)

6 ห้องปฏิบัติการพฤกษเคมี ภญ.ดร.ศิริเพ็ญ
(Phytochemistry) (ห้อง 1524) จริเกษม 

7 ห้องปฏิบัติการพันธุพิษวิทยา ดร.ประไพภัทร
(Genetic Toxicology คลังทรัพย์
Laboratory)(ห้อง 1533) 

4 8 ห้องปฏิบัติการวิจัย ศ.ดร.สุวบุญ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  
SWBlab 2012 (ห้อง 505) จิรชาญชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ห้องปฏิบัติการลำาดับ หัวหน้าห้อง 
ปฏิบัติการ หน่วยงาน

5 กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ห้องปฏิบัติการ รศ.ดร.วิรัช คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร ์ เรืองศรีตระกูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 ห้องปฏิบัติการ Catalysis and ผศ.ดร.อาทิตย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Hazardous waste เนรมิตตกพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 ห้องปฏิบัติการเคม ี ผศ.ดร.เนตรนภิส ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตันเต็มทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี ดร. เกษสุดา ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนา

เดชภิมล เกษตรกรรมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 13 ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย ภก.รศ.ดร.สนทยา คณะเภสัชศาสตร์ 
พอลิเมอร์ธรรมชาติสำาหรับใช ้ ลิ้มมัทวาภิรัติ ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในอุตสาหกรรมยา (ห้อง 203)

7 14 ห้องปฏิบัติการรวม 4 ดร. วธู สาขาวิชาเภสัชเวช
pharswu03309 (ห้อง 309) พรหมพิทยารัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8 กลุ่มเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15 ห้องปฏิบัติการ NANOCAST รศ.ดร.เอกสิทธิ ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
Laboratory, Center for สมสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
Catalysis (ห้อง C205) 

16 ห้องปฏิบัติการ Center for
Surface Science &
Engineering (ห้อง C203/1) 

17 ห้องปฏิบัติการ C301 Lab ดร.จงกล
(ห้อง C301) ตันติรุ่งโรจน์ชัย 

ดร.ดวงใจ
นาคะปรีชา 

18 ห้องปฏิบัติการ Nanohybrid อ.ดร.วุฒิชัย
Laboratory(5th floor) เอื้อวิทยาศุภร
(ห้อง 551)
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ห้องปฏิบัติการลำาดับ หัวหน้าห้อง 
ปฏิบัติการ หน่วยงาน

9 กลุ่มเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

19 ห้องปฏิบัติการเคมีวิจัย ดร.ศิริศาส เอื้อใจ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม มจพ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ICKMUTNB2-R1 (ห้อง 817) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ
20 ห้องปฏิบัติการเคมีวิจัย

เคมีอุตสาหกรรม มจพ. 
ICKMUTNB2-R2 (ห้อง 821)

21 ห้องปฏิบัติการเคมีวิจัย 
เคมีอุตสาหกรรม มจพ.
ICKMUTNB2-R3 (ห้อง 823) 

10 22 ห้องปฏิบัติการโครงการ ผศ.ดร.เอกรัฐ โครงการบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา (ห้อง BS 5206) ศรีสุข ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

23 ห้องปฏิบัติการโครงการ
บัณฑิตศึกษา (ห้อง BS 6209) 

11 24 ห้องปฏิบัติการ 0301 ผศ.ดร.อภิรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
(ห้อง 0301-0301/3) เลาห์บุตรี   คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.อมรรัตน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลิศวรสิริกุล  

12 25 ห้องปฏิบัติการ Adsorption รศ.ดร.นุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
and Catalysis Laboratory กฤษดานุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ห้อง 610-610/1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ภาคผนวก 2 


การจัดการสารเคมี 
 


1.   ตัวอย่างระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีและสารบบสารเคมี  


 ตัวอย่างระบบบันทึกข้อมูลสารเคมีและสารบบสารเคมี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ChemTrack) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


http://www.chemsafe.chula.ac.th 
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การน าสารเคมีเข้าและออก 
 


 
 
 
มีการบันทึกข้อมูลน าเข้า จ่ายออก  
ปรับให้เป็นปัจจุบันอย่างสม  าเสมอ  
และมีรูปแบบการรายงานที ชัดเจน 
 
 
การค้นหาสารเคมี 


 
 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาสารเคมีในหน่วยงาน มีจ านวนกี ขวด อยู่ที ไหน 


สารบบสารเคมี (chemical inventory) หมายถึง บัญชีข้อมูลสารเคมีเพื อใช้ในการบริหารจัดการสารเคมี 


คลังสารเคมี (ChemTrack) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
http://chemsafe.chula.ac.th/CT2015 
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ในหน่วยงานมีสารเคมีกี รายการ  ปริมาณเท่าใด 
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356 kg  56 kg  


58 kg  


การบริหารความเสี ยง 
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สารเคมีแต่ละรายการมีความอันตรายอย่างไร  


 


 


สารเคมีที มีอยู่ในหน่วยงาน เป็นสารอันตรายประเภทใด อยู่ที ไหน 
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ทราบค่าใช้จ่าย/งบประมาณที ใช้ในการซื้อสารเคมี 


 


จัดเก็บ-เรียกดู SDS ของสารเคมีในหน่วยงานได้ 
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การแบ่งปัน
สารเคม ี


 


 


การขอแบ่งปันสารเคมีระหว่างหน่วยงาน 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


บริจาคสารเคมีระหว่างหน่วยงาน 
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2.   ตัวอย่างเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) 
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3.   ตัวอย่างหลักเกณฑ์การแยกประเภทสารเคมีเพื อการจัดเก็บ  


 ตัวอย่างหลักเกณฑ์การแยกประเภทสารเคมีเพ่ือการจัดเก็บ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 


 


ที่มา  คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย [ออนไลน]์ เข้าถึงไดจ้าก 
http://na-cwc.diw.go.th/document/edoc/edoc_33.pdf สบืค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 
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ภ2-14 


 
 ที่มา  คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก 
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ตารางการจัดเก็บสารเคมี 
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ที่มา  คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก 
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ที่มา  คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย [ออนไลน]์ เข้าถึงได้จาก 
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สารระเบิด
ได้ แก๊ส
อัด กระป๋อง
สเปรย ์ของเหลว
ไวไฟ 


ของเหลว
ไวไฟ ของแข็ง
ไวไฟ ของแข็ง
ไวไฟ pyrophorics 
ให้แก๊สไวไฟเมื อ 
สัมผัสกับน้ า 


 


สารออกซิไดซ์ 


เปอร์ออกไซด์ 
อินทรีย ์


สารพิษ/ติดไฟ 


สารพิษ/ไม่ติดไฟ 


สารติดเชื้อ 


กัมมนัตรังสี 


กัดกร่อน/ติดไฟ 


กัดกร่อน/ไม่ติดไฟ 


ของเหลวติดไฟ 


ของแข็งติดไฟ 


ของเหลวไม่ติดไฟ 


ของแข็งไม่ติดไฟ 
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4.   ตัวอย่างกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้และเคลื อนย้ายสารเคมี  


 ตัวอย่างกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้และเคลื่อนย้ายสารเคมี ห้องปฏิบัติการ 1338 - 1339 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


 
ข้อปฏิบัติทั วไปเพื อป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั วไหล 


1. ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีเสมอ เมื่อเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนภาชนะแล้วท าลายภาชนะทิ้งตามความ
เหมาะสม  


2. ควรตรวจสอบสภาพถังแก๊สทุกๆ 6 เดือนโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทผู้
จ าหน่ายถังหรือผู้ตรวจสอบติดไว้ใกล้ถังแก๊สหรือโทรศัพท์เผื่อยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 


3. การเคลื่อนย้ายขวดสารเคมีเป็นระยะทางใกล้ๆ (ในบริเวณห้องปฏิบัติการ) ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับที่คอ
ขวดและมีมืออีกข้างหนึ่งรองที่ก้นขวด หรือใช้ภาชนะรองรับที่เหมาะสมบรรจุขวดสารเคมี อย่าจับขวดสารเคมี
ที่คอขวดหรือหิ้วที่หูเพราะขวดอาจจะหล่นลงมาได้  


4. ในการขนย้ายสารเคมีในระยะทางไกล (ออกนอกบริเวณห้องปฏิบัติการหรือจากสโตร์เคมี) จะต้องมี
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและภาชนะที่เหมาะสม (เช่น ถังสแตนเลสหรือถังพลาสติกที่สามารถเบิกได้จาก 
สโตร์) มาใส่ขวดสารเคมีเพ่ือป้องกันการหกรั่วไหลระหว่างการขนย้ายทุกครั้ง ห้ามใช้ตะกร้าเนื่องจากหากเกิน
การแตกของขวดสารจะเกิดการรั่วไหลได้ หากมีโอกาสที่ขวดจะกระทบกระแทกกันต้องใช้วัสดุกันกระแทกที่
เหมาะสมด้วย 


5. ภาชนะที่เป็นสแตนเลสควรใช้กับสารเคมีที่ไม่กัดกร่อน เช่น ตัวท าละลายอินทรีย์ ในขณะที่ภาชนะที่
เป็นพลาสติกให้ใช้กับสารเคมีท่ีกัดกร่อนเช่น กรด 


6. หากมีสารเคมีเป็นจ านวนมากต้องใช้รถเข็นช่วยในการขนย้ายร่วมกับตะกร้าที่แข็งแรง อย่าวางขวด
สารเคมีบนรถเข็นโดยตรง และควรมีการเตรียมพร้อมส าหรับกรณีเกิดเหตุหกรั่วไหล 


7. การถ่ายเทสารเคมีในปริมาณมากๆ ให้ท าในตู้ดูดควัน วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมตลอดเวลาว่า
ถ้าเกิดการหกรัว่ไหลขึ้นจะท าอย่างไร หลีกเลี่ยงการถ่ายเทสารไวไฟใกล้แหล่งก าเนิดไฟ 


8. ไม่ถ่ายเทสารจากขวดบรรจุสู่ภาชนะปากแคบโดยตรง ให้เทผ่านกรวย บีกเกอร์หรือภาชนะอ่ืนที่
เหมาะสม 


9. มี MSDS ของสารเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพร้อมทั้งอุปกรณ์ท า
ความสะอาดอยู่ ในห้ องปฏิบั ติ การเสมอเพ่ื อจะสามารถหยิบ ใช้ ได้ ทั นท่ วงที เมื่ อ เกิด เหตุ ฉุ ก เฉิน
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การใช้เครื องป้องกัน และอุปกรณ์ขนย้ายสารเคมีที เหมาะสม 
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ESPReL 


ESPReL Checklist 
 


 


รายการ ESPReL Checklist 137 ขอ้ ที่แสดงเครื่องหมาย   
เป็นรายการที่ห้องปฏิบัติการต้องให้ความส าคัญในเบื้องต้น  


เป็นข้อที่มีความส าคัญและต้องท าก่อน เพราะเกณฑ์ระดับพื้นฐานนี้ 
เป็นเกณฑ์ที่ขาดไม่ได้ หากจะท าให้เกิดความปลอดภัย 
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ESPReL Checklist  
1. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  


  วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบายที่เห็นความส าคัญของงานด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ จึงควรมีข้อมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิงโครงสร้างและการก าหนดผู้รับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตในด้านนี้ 
อาจมีได้ตั้งแต่ค าสั่ง ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และ/หรือ แผนปฏิบัติที่ได้มาจากกระบวนการพิจารณาร่วมกัน  
    


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่


เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีนโยบายดา้นความปลอดภยั ครอบคลมุ ในระดับต่อไปนี ้  
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   


ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 คณะ หรือ กอง    


ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    


ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 
 ห้องปฏิบัติการ   


ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง)  
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน.....)  


ระบุ ช่ือเอกสารนโยบาย......(พร้อมแนบไฟลต์ัวอย่าง) 


    ข้อ 1 มีนโยบายด้านความ
ปลอดภัย 


2. มีแผนงานด้านความปลอดภัย ครอบคลมุ ในระดับต่อไปนี ้ 
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   


ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 คณะ หรือ กอง    


ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    


ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน.....(พร้อมแนบไฟล์) 
 ห้องปฏิบัติการ   


ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน......(พร้อมแนบไฟล์)  
 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน......)  


ระบุ ช่ือเอกสารแผนงาน......(พร้อมแนบไฟล์) 


    ข้อ 2  มีแผนงานด้านความ
ปลอดภัย 


3. มีโครงสร้างการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภัยในระดับ
ต่อไปนี้   
 มหาวิทยาลยั หรือ กรม   


ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 คณะ หรือ กอง    


ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 ภาควิชา หรือ หน่วยงาน    


ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์) 
 ห้องปฏิบัติการ   


ระบุ ช่ือลักษณะโครงสร้าง.....(พรอ้มแนบไฟล์)  


    ข้อ 3 มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่


เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


 อื่นๆ (ระบุชื่อของระดับหน่วยงาน......)  
ระบุ ช่ือของระดับหน่วยงาน ลักษณะโครงสร้าง.....
(พร้อมแนบไฟล์) 


ข้อ 3 มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั 


4. ห้องปฏิบัติการได้ก าหนดผู้รับผดิชอบดูแลด้านความ
ปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้   
 การจัดการสารเคมี  


ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  
 การจัดการของเสีย  


ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ.....  
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ


เครื่องมือ  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  


 การป้องกันและแกไ้ขภัยอันตราย  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  


 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ    
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  


 การจัดการข้อมูลและเอกสาร  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  


 อื่นๆ ระบ…ุ…  
ระบุ ช่ือและต าแหน่ง ของผู้รับผดิชอบ......  


    ข้อ 4 ห้องปฏิบัติการได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบดูแลด้านความ
ปลอดภัย 
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ESPReL Checklist  
2. ระบบการจัดการสารเคมี 


   เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ มองถึงการมีระบบการจัดการสารเคมีที่ดีภายใน
ห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสารเคมี และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว  ที่สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลสารเคมี และควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของสารเคมี หัวใจส าคัญของการจัดการสารเคมีในอันดับแรก คือ 
“สารบบสารเคมี” หากปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพื่อการท างานและการรับมือสารเคมี
อย่างถูกต้องจะเกิดไม่ได้ ข้อมูลสารเคมีเมื่อประมวลจัดท ารายงานเป็นระยะๆ ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง 
การแบ่งปันสารเคมี รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และจัดสรรงบประมาณด้วย 
 
2.1 การจัดการข้อมูลสารเคมี  


2.1.1 ระบบบันทึกข้อมลู  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบ 


1. มีการบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบ   
 เอกสาร   
 อิเล็กทรอนิกส์  


      ข้อ 2.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล 


2. โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีที่บันทึก ประกอบด้วย 
 รหัสภาชนะบรรจุ (bottle ID)  
 ช่ือสารเคมี (chemical name)  
 CAS no.   
 ประเภทความเป็นอันตราย  


(ระบ ุระบบท่ีใช้……)   
 ขนาดบรรจุของขวด  
 ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด (chemical 


volume/weight)  
 Grade 
 ราคา (price) 
 ที่จัดเก็บสารเคมี (location)   
 วันท่ีรับเข้ามา (received date) 
 วันท่ีเปิดใช้ขวด 
 ผู้ขาย/ผู้จ าหน่าย (supplier)   
 ผู้ผลิต (manufacturer) 
 วันหมดอายุ (expiry date) 
 อืน่ ๆ ระบุ......   
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2.1.2 สารบบสารเคมี (Chemical inventory)  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการบันทึกข้อมูลการน าเข้าสารเคมี        ข้อ 2.1.2 สารบบสารเคม ี


2. มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคม ี       


3. มีการปรับข้อมลูให้เป็นปจัจุบันอยา่งสม่ าเสมอ    
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบและปรับฐานข้อมลู...... 


      


4. มีรายงานที่แสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ  โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อ
ต่อไปนี ้   
 ช่ือสารเคม ี
 CAS  no.  
 ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคม ี
 ปริมาณคงเหลือ 
 สถานท่ีเก็บ 


ระบ ุตัวอย่างรายงานของสารเคมี......(พร้อมแนบไฟล์) 


    


 
2.1.3 การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว (Clearance) 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีแนวปฏิบัติในการจัดการสารที่ไมใ่ช้แล้ว ดังนี ้ 
 สารทีไ่ม่ต้องการใช้  


ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 
 สารที่หมดอายุตามฉลาก  


ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 
 สารที่หมดอายุตามสภาพ  


ระบ ุขั้นตอน วิธี หรือ ความถี่..... 


      ข้อ 2.1.3 การจัดการสารที่ไม่ใช้
แล้ว 


 
2.1.4 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการ  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพื่อ    
 การประเมินความเสีย่ง  


ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 
 การจัดสรรงบประมาณ  


ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 
 การแบ่งปันสารเคมี  


ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์...... (หรือแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 


      ข้อ 2.1.4 การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
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2.2 การจัดเก็บสารเคม ี
2.2.1 ข้อก าหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการแยกเก็บสารเคมตีามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของ
สารเคมี (chemical incompatibility)  
ระบุ ช่ือระบบท่ีใช้และตัวอย่างสารเคมีที่ใช้…… 


    ข้อ 2.2.1 ข้อก าหนดทั่วไปในการ
จัดเก็บสารเคม ี


2. เก็บสารเคมีของแข็งแยกออกจากของเหลวท้ังในคลัง
สารเคมีและห้องปฏิบัติการ   


    


3. หน้าตู้เก็บสารเคมีในพ้ืนท่ีส่วนกลางมีการระบุ  
 รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ  
 ช่ือผู้รับผิดชอบดูแลตู ้ 
 สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย   


    


4. จัดเก็บสารเคมีทุกชนิดอย่างปลอดภัยตามต าแหน่งที่
แน่นอน และไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน   


    


5. มีป้ายบอกบริเวณทีเ่ก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย       


6. มีระบบการควบคุมสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ  
ระบุ ตัวอย่างสารและวิธีการควบคุม...... 


    


7. ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นท่ีเก็บสารเคมีหรือของเสีย      


8. ไม่วางขวดสารเคมีบนโตะ๊และชั้นวางของโต๊ะปฏิบัติการ
อย่างถาวร  


    


 
2.2.2 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารไวไฟ 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. เก็บสารไวไฟให้หา่งจากแหล่งความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงแดด  


    ข้อ 2.2.2 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารไวไฟ 
 
 
 
 


2. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบตัิการในภาชนะท่ีมีความจไุมเ่กิน 
20 ลิตร   


    


3. เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบตัิการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 
ลิตร) ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้
ส าหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ  


    


4. เก็บสารไวไฟสูงในตู้ที่เหมาะสม  
ระบุ ตัวอย่างสารไวไฟสูงที่มี...... 
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2.2.3 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. เก็บขวดสารกัดกร่อน (ท้ังกรดและเบส) ไว้ในระดับต่ า      ข้อ 2.2.3 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารกัดกร่อน 2. เก็บขวดกรดในตูเ้ก็บกรดโดยเฉพาะ และมภีาชนะรองรับที่


เหมาะสม   
ระบุ ชนิดของตู้ และภาชนะรองรบัท่ีใช้...... 


    


 
2.2.4 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บแก๊ส 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง      ข้อ 2.2.4 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเกบ็แก๊ส 
 


2. ถังแก๊สที่ไม่ได้ใช้งานทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี 
guard ป้องกันหัวถัง  


    


3. มีพื้นท่ีเก็บถังแก๊สเปลา่กับถังแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งาน และติด
ป้ายระบไุว้อย่างชัดเจน  


    


4. ถังแก๊สมีที่วางปลอดภยัห่างจากความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
และเส้นทางสัญจรหลัก  


    


5. เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเช้ือเพลิง แก๊สไวไฟ 
และวัสดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฉาก/ผนังกั้นท่ี
ไม่ตดิไฟ  
ระบุ ระยะห่าง หรือ วสัดุของผนังกั้น...... 


    


 
2.2.5 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers) และสารก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. เก็บสารออกซไิดซ์และสารที่ก่อใหเ้กิดเพอร์ออกไซด์ห่างจาก
ความร้อน แสง และแหล่งก าเนดิประกายไฟ  
ระบุ ตัวอย่างสารออกซิไดซ์และสารที่ก่อให้เกิดเพอร์
ออกไซด์ที่มีในห้องปฏิบัติการและสถานท่ีเก็บ......   


    ข้อ 2.2.5 ข้อก าหนดส าหรับการ
จัดเก็บสารออกซิไดซ์ และสาร
ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์  


 2. เก็บสารทีม่ีสมบัติออกซิไดซ์ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มี
สมบัตเิฉื่อย  


    


3. ใช้ฝาปิดที่เหมาะสม ส าหรับขวดทีใ่ช้เก็บสารออกซิไดซ์      


4. ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเพอรอ์อกไซด์ต้องมฝีาปิดที่
แน่นหนา  


    


5. มีการตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกไซด์อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบ...... 
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2.2.6 ข้อก าหนดส าหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีป้ายค าเตือนท่ีชัดเจนบรเิวณหนา้ตู้หรือพ้ืนท่ีทีเ่ก็บสารที่ไว
ต่อปฏิกิริยา (เช่น ป้าย “สารไวต่อปฏิกิริยา – ห้ามใช้น้ า”)  


    ข้อ 2.2.6 ข้อก าหนดส าหรับการ
เก็บสารทีไ่วต่อปฏิกริิยา 


2. เก็บสารไวปฏิกริิยาต่อน้ าออกห่างจากแหล่งน้ าท่ีอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ตัวอย่างสารไวปฏิกิรยิาต่อน้ าที่มีในห้องปฏิบัติการและ
สถานท่ีเก็บ......   


    


3. มีการตรวจสอบสภาพการเก็บท่ีเหมาะสมของสารทีไ่วต่อ
ปฏิกิริยาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ของการตรวจสอบ...... 


    


 
2.2.7 ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. เก็บสารเคมีในภาชนะทีเ่หมาะสมตามประเภทของสารเคมี      ข้อ 2.2.7 ภาชนะบรรจภุณัฑ์และ
ฉลากสารเคม ี2. ภาชนะท่ีบรรจสุารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากท่ี


เหมาะสม  
    


3. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจสุารเคมีและ
ฉลากอย่างสม่ าเสมอ  
ระบ ุขั้นตอนการตรวจสอบ หรือความถี่หรือวันเดือนปีท่ี
ตรวจสอบล่าสุด...... 


    


 
2.2.8 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. เก็บ SDS ในรูปแบบ   
 เอกสาร 
 อิเล็กทรอนิกส ์  


    ข้อ 2.2.8 เอกสารข้อมลูความ
ปลอดภัย (Safety Data Sheet, 
SDS)   


2. เก็บ SDS อยู่ในท่ีที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดไูด้ทันที 
เมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกดิภาวะฉุกเฉิน  
ระบุ สถานท่ีเก็บ......  


    


3. SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 หัวข้อ ตามระบบสากล      
4. มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ  


ระบุ จ านวนสารเคมีอันตรายที่มีในห้องปฏิบัติการ...... 
    


5. มี SDS ที่ทันสมัย  
ระบุ ความถี่ในการปรบัปรุง หรือวันเดือนปีท่ีปรับปรุงลา่สดุ...... 
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2.3 การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) 
2.3.1  การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. ผู้ที่ท าการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่
เหมาะสม    
ระบ ุตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ใช้...... 


    ข้อ 2.3.1 การเคลื่อนยา้ยสารเคมี
ภายในห้องปฏิบัติการ 


2. ปิดฝาภาชนะทีบ่รรจุสารเคมีที่จะเคลื่อนย้ายใหส้นิท      
3. ใช้รถเข็นที่มีแนวก้ันเมื่อมีการเคลือ่นย้ายสารเคมีพร้อมกัน


หลายๆ ขวด   
    


4. ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้ายสารเคม ี     
5. เคลื่อนย้ายสารเคมีทีเ่ป็นของเหลวไวไฟในภาชนะรองรับที่มี


วัสดุกันกระแทก  
    


6. ใช้ถังยางในการเคลื่อนย้ายสารกัดกร่อนที่เป็นกรดและตัวท า
ละลาย  


    


7. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ในภาชนะรองรับที่แยกกัน     
 
2.3.2  การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณเ์คลือ่นย้ายที่มั่นคงปลอดภัย 
ไม่แตกหักง่าย และมีที่กันขวดสารเคมีลม้    


    ข้อ 2.3.2 การเคลื่อนยา้ยสารเคมี
ภายนอกห้องปฏิบัติการ 


2. ใช้รถเข็นมีแนวก้ันกันขวดสารเคมลี้ม      
3. เคลื่อนย้ายสารที่เข้ากันไม่ได้ ในภาชนะรองรับที่แยกกัน      
4. ใช้ลิฟท์ขนของในการเคลื่อนย้ายสารเคมีและ 


วัตถุอันตรายระหว่างช้ัน 
    


5. ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีหรือวัสดุกันกระแทกขณะเคลื่อนย้าย 
ระบุ วัสดดุูดซบัหรือวัสดุกันกระแทกที่ใช้...... 
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ESPReL Checklist  
3. ระบบการจัดการของเสีย  


  เป็นการประเมินสถานภาพการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งระบบข้อมูล การจ าแนกและการเก็บ เพื่อรอการ
ก าจัด/บ าบัด ซึ่งสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของของเสีย ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การประเมินความ
เสี่ยงจากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 


3.1 การจัดการข้อมลูของเสีย 
3.1.1 ระบบบันทึกข้อมลู  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการบันทึกข้อมูลของเสียในรูปแบบ  
 เอกสาร  
 อิเล็กทรอนิกส ์


      ข้อ 3.1.1 ระบบบันทึกข้อมูล 


2. โครงสร้างของข้อมูลของเสียที่บันทึก ประกอบด้วย 
 ผู้รับผิดชอบ  
 รหัสของภาชนะบรรจุ (bottle ID)  
 ประเภทของเสีย  
 ปริมาณของเสีย (waste volume/weight)  
 วันท่ีบันทึกข้อมูล (input date)  
 ห้องทีเ่ก็บของเสีย (storage room)  
 อาคารที่เก็บของเสีย (storage building)  
 อื่น ๆ ระบ…ุ…….   


    


 
3.1.2  การรายงานข้อมูล  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการรายงานข้อมูลของเสยีที่เกิดขึ้น  
ระบุ ตัวอย่างรายงาน......(พร้อมแนบไฟล์) 


      ข้อ 3.1.2 การรายงานข้อมลู 


2. มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว 
ข้อมูลในรายงานอยา่งน้อยประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี ้ 
 ประเภทของเสีย 
 ปริมาณของเสีย 


    


3. มีการรายงานข้อมูลของเสยีที่ก าจดัทิ้ง  
ระบุ ตัวอย่างรายงาน......(พร้อมแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 


      


4. มีการปรับข้อมลูเป็นปจัจุบันสม่ าเสมอ   
ระบุ ความถีห่รือหรือวันเดือนปีท่ีปรับข้อมูลล่าสดุ...... 
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3.1.3 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการ  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสียเพื่อ 
 การประเมินความเสี่ยง 


ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์......(หรือแนบไฟล์ตัวอย่าง) 
 การจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 


ระบ ุวิธีใช้ประโยชน์......(หรือแนบไฟล์ตัวอย่าง) 


      ข้อ 3.1.3 การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 


 
3.2 การเก็บของเสีย 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการแยกของเสยีอันตรายออกจากของเสียทั่วไป  
ระบุ ตัวอย่างของเสียที่แยก...... 


    ข้อ 3.2 การเก็บของเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. มีเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเสียที่เหมาะสม   
ระบุ ช่ือเกณฑ์ที่ใช้...... (พร้อมแนบไฟล์ตัวอยา่ง) 


    


3. แยกของเสียตามเกณฑ ์ที่ระบุในข้อ 2      


4. ใช้ภาชนะบรรจุของเสยีที่เหมาะสมตามประเภท  
ระบุ ตัวอย่างของเสียที่แยก และภาชนะที่ใช้...... 


    


5. ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสยีทุกชนิดอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  


    


6. ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสีย
อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  


    


7. บรรจุของเสยีในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุ 
ของภาชนะ  


    


8. มีพื้นท่ี/บริเวณที่เก็บของเสยีที่แน่นอน      


9. มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม   
ระบุ ตัวอย่างภาชนะที่ใช้..... 


    


10.  แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้       


11. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน      


12. วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งก าเนดิไฟ 
และเปลวไฟ   


    


13. เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 
แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามเีกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้อง
จัดเก็บไว้ในตูส้ าหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ   


    


14. ก าหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ปริมาณสูงสุดของของเสียทีเ่ก็บ...... 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


15. ก าหนดระยะเวลาเก็บของเสียในหอ้งปฏิบัติการ  
ระบุ ระยะเวลาเก็บของเสียที่ก าหนด... 


    ข้อ 3.2 การเก็บของเสีย 


 
3.3 การลดการเกิดของเสีย 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการลดการเกิดของเสยีใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบ ุเอกสาร......(พร้อมแนบไฟล์ตวัอย่าง) 


    ข้อ 3.3 การลดการเกดิของเสีย 


2. ลดการใช้สารตั้งต้น (Reduce) 
ระบุ ตัวอย่างการลดการใช้สารตั้งต้น...... 


    


3. ใช้สารทดแทน (Replace) 
ระบุ ตัวอย่างการใช้สารทดแทน...... 


    


4. ลดการเกิดของเสยี ด้วยการ 
 Reuse  


ระบ ุวิธีการและตัวอย่างของเสยี......(หรือแนบไฟล์
วิธีการ) 


 Recovery/ Recycle  
ระบ ุวิธีการและตัวอย่างของเสยี......(หรือแนบไฟล์
วิธีการ) 


    


 
3.4 การบ าบัดและก าจัดของเสีย 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. บ าบัดของเสียก่อนทิ้ง    
ระบ ุตัวอย่างวิธีการบ าบัด......(หรือแนบไฟลว์ิธีการ) 


    ข้อ 3.4 การบ าบัดและก าจดัของ
เสีย 


2. บ าบัดของเสียก่อนส่งก าจัด  
ระบ ุตัวอย่างวิธีการบ าบัด......(หรือแนบไฟลว์ิธีการ) 


    


3. ส่งของเสียไปก าจัดโดยบริษัทท่ีไดร้ับใบอนุญาต  
ระบุ บริษัทรับก าจัด...... 
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ESPReL Checklist  
4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบตัิการ อุปกรณ์และเครื่องมือ  


  เป็นการประเมินถึงความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อุปกรณ์และเครื่องมือภายใน
ห้องปฏิบัติการ ท่ีจะเอื้อต่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และเป็นปัจจัยที่จัดให้สมบูรณ์เต็มที่ได้ยาก เนื่องจากอาจเป็น
โครงสร้างเดิม หรือการออกแบบที่ไม่ได้ค านึงถึงการใช้งานในลักษณะห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ ข้อมูลที่ให้ส ารวจในรายการส ารวจ
ประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นท่ีการใช้งานจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ 
ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน 


4.1 งานสถาปัตยกรรม 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. สภาพภายในและภายนอกที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย      ข้อ 4.1.1 


2. แยกส่วนท่ีเป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (laboratory space) 
ออกจากพ้ืนท่ีอื่นๆ (non–laboratory space)  


    ข้อ 4.1.2 


3. ขนาดพื้นท่ีและความสูงของห้องปฏิบัติการและพื้นท่ี
เกี่ยวเนื่อง มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน 
จ านวนผู้ปฏิบัติการ ชนิดและปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ *  


    ข้อ 4.1.3  


4. วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น ผนัง เพดาน อยู่ในสภาพท่ีดี มี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานและได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ *  


    ข้อ 4.1.4 


5. ช่องเปิด (ประต–ูหน้าต่าง) มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม 
โดยสามารถควบคุมการเข้าออกและเปดิออกได้ง่ายในกรณี
ฉุกเฉิน  


    ข้อ 4.1.5 


6. ประตมูีช่องส าหรับมองจากภายนอก (vision panel)      ข้อ 4.1.6 


7. มีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกเพื่อระบายอากาศได้ สามารถ
ปิดล็อคได้และสามารถเปิดออกไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 


    ข้อ 4.1.7 


8. ขนาดทางเดินภายในห้อง (clearance) กว้างไม่น้อยกว่า   
0.60 เมตร ส าหรับทางเดินท่ัวไป และกว้างไม่น้อยกว่า  
1.50 เมตร ส าหรับช่องทางเดินในอาคาร  


    ข้อ 4.1.8 


9. บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ตดิกับโถงทางเข้า–ออก  
ปราศจากสิ่งกีดขวาง  


    ข้อ 4.1.9 


10. บริเวณเส้นทางเดินสู่ทางออก ไมผ่า่นส่วนอันตราย หรือผา่น
ครุภณัฑ์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่น ตู้เก็บสารเคมี, ตู้
ดูดควัน เป็นต้น *  


    ข้อ 4.1.10 


11. ทางสัญจรสู่ห้องปฏิบัติการแยกออกจากทางสาธารณะหลัก
ของอาคาร *  


    ข้อ 4.1.11 


12. มีการแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมทีส่ื่อสารถึงการ
เคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพื้น แสดงต าแหน่ง
และเส้นทางหนีไฟและต าแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน  


    ข้อ 4.1.12 


* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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4.2 งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการควบคุมการเข้าถึงหรือมีอุปกรณ์ควบคมุการปดิ–เปิด
ครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์   


    ข้อ 4.2.1 


2. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สูงกว่า 1.20 
เมตร มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง ส่วนช้ันเก็บของ
หรือตู้ลอย มีการยดึเข้ากับโครงสรา้งหรือผนังอย่างแน่น
หนาและมั่นคง  


    ข้อ 4.2.2 


3. ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรมีความ
เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน *  


    ข้อ 4.2.3 


4. ก าหนดระยะห่างระหว่างโตะ๊ปฏิบตัิการและต าแหน่งโต๊ะ
ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม *  


    ข้อ 4.2.4 


5. มีอ่างน้ าตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ต าแหน่ง     ข้อ 4.2.5 


6. ครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น ตูด้ดูควัน ตูล้ามนิาโฟล์ว อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้ดีและมีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  


    ข้อ 4.2.6 


 
4.3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. ไม่มีการช ารุดเสียหายบรเิวณโครงสร้าง ไม่มีรอยแตกร้าว
ตามเสา – คาน มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการ
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (สภาพภายนอก ได้แก่ สภาพบริเวณ
โดยรอบหรืออาคารข้างเคียง สภาพภายในตัวอาคารทีต่ิดอยู่
กับห้องปฏิบัติการ) *   


    ข้อ 4.3.1 


2. โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน้ าหนักบรรทุกของอาคาร 
(น้ าหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือ) ได ้*  


    ข้อ 4.3.2 


3. โครงสร้างอาคารมคีวามสามารถในการกันไฟและทนไฟ 
รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการตา้นทาน
ความเสยีหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่ง
ที่สามารถอพยพคนออกจากอาคารได)้ *  


    ข้อ 4.3.3 


4. มีการตรวจสอบสภาพของโครงสรา้งอาคารอยู่เป็นประจ า 
มีการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างน้อยปีละครั้ง  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  


    ข้อ 4.3.4 


 
 
 
 
 
 


* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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4.4 งานวิศวกรรมไฟฟ้า 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีปริมาณแสงสว่างพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสมกับการ
ท างาน *  


    ข้อ 4.4.1 


2. ออกแบบระบบไฟฟ้าก าลังของห้องปฏิบัติการให้มีปริมาณ
ก าลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน *   


    ข้อ 4.4.2 


3. ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ที่ไดม้าตรฐานและมี
การติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณทีเ่หมาะสม *   


    ข้อ 4.4.3 


4. ต่อสายดิน *       ข้อ 4.4.4 


5. ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง      ข้อ 4.4.5 


6. มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏบิัติการแตล่ะห้อง      ข้อ 4.4.6 


7. มีอุปกรณต์ัดตอนไฟฟ้าขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) เครื่องตัด
วงจร (circuit breaker) ที่สามารถใช้งานได้  


    ข้อ 4.4.7 


8. ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปรมิาณและบริเวณที่
เหมาะสม  


    ข้อ 4.4.8 


9. มีระบบไฟฟ้าส ารองด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน *   


    ข้อ 4.4.9 


10. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้าแสงสว่าง และดูแล
และบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  


    ข้อ 4.4.10 


 
4.5 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีระบบน้ าดี น้ าประปา ท่ีใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวาง
แผนผังการเดินท่อน้ าประปาอย่างเป็นระบบ และไม่รั่วซึม *   


    ข้อ 4.5.1 


2. แยกระบบน้ าท้ิงทั่วไปกับระบบน้ าทิ้งปนเปื้อนสารเคมีออก
จากกัน และมรีะบบบ าบดัที่เหมาะสมก่อนออกสูร่างระบาย
น้ าสาธารณะ *  


    ข้อ 4.5.2 


3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมกีารดูแลและบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  


    ข้อ 4.5.3 


 
 
 
 
 


* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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4.6 งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ  


1. มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการท างานและ
สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ *  


    ข้อ 4.6.1 


2. ติดตั้งระบบปรับอากาศในต าแหนง่และปริมาณที่เหมาะสม
กับการท างานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ *  


    ข้อ 4.6.2 


3. ในกรณีห้องปฏิบัติการไม่มีการติดตั้งระบบปรบัอากาศและ
ระบบระบายอากาศ (ระบบธรรมชาติ) ให้ติดตั้งระบบ
เครื่องกลเพื่อช่วยในการระบายอากาศในบริเวณทีล่ักษณะ
งานก่อให้เกิดสารพิษหรือกลิ่นไม่พงึประสงค ์


    ข้อ 4.6.3 


4. ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมี
การดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  


    ข้อ 4.6.4 


 
4.7 งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมด้้วยมือ (manual fire alarm 
system)  


    ข้อ 4.7.1 


2. มีอุปกรณต์รวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้
ด้วยอุณหภูมิความร้อน (heat  detector) หรืออุปกรณ์
ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยควันไฟ (smoke detector)  


    ข้อ 4.7.2 


3. มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟตามมาตรฐาน *      ข้อ 4.7.3 


4. มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที ่     ข้อ 4.7.4 


5. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดมตีู้สายฉีดน้ าดับเพลิง      ข้อ 4.7.5 


6. มีระบบดับเพลิงด้วยน้ าชนิดระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง (ตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) หรือเทียบเท่า *  
ระบ ุช่ือระบบเทียบเท่าท่ีใช้...... 


    ข้อ 4.7.6 


7. มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น 
โทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือระบบอินเตอร์เนต็
และระบบไร้สายอื่นๆ  


    ข้อ 4.7.7 


8. ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร และมีการดูแล
และบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่ หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด......  


    ข้อ 4.7.8 


9. แสดงป้ายข้อมลูที่เป็นตัวอักษร เชน่ ช่ือห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการ และข้อมลูจ าเพาะอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ 


    ข้อ 4.7.9 


* หากมีข้อสงสัยใหป้รึกษาผู้เชีย่วชาญ 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


รวมถึงสัญลักษณห์รือเครื่องหมายสากลแสดงถึงอันตราย หรือ
เครื่องหมายที่เกีย่วข้องตามที่กฎหมายก าหนด  


ESPReL Checklist 
5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 


  การจัดการด้านความปลอดภยัเป็นหัวใจของการสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัย  ท่ีมีล าดับความคิดตั้งต้นจากการก าหนด
ได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง  ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าใช้สารใด  คนอื่นในที่เดียวกันก าลังท าอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้ าน
กายภาพคืออะไร  มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่  จากนั้นจึงมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความเสี่ยง 
รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม ค าถามในรายการส ารวจ จะช่วยกระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด  สร้างความตระหนักรู้
ไปในตัว  รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง  ความ
พร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน  เช่น การมีผังพื้นที่ใช้
สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการ
เบื้องต้นและการแจ้งเหตุ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นการก าหนดความปลอดภัยส่วนบุคคล  และระเบียบปฏิบัติขั้น
ต่ าของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
5.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk management) 
5.1.1 การระบุอันตราย (Hazard identification)  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. ส ารวจความเป็นอันตรายจากปจัจยัต่อไปนี้ อย่างเป็น
รูปธรรม 
 สารเคมี/วสัดุที่ใช้  


ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด......  
 เครื่องมือหรืออุปกรณ์  


ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด...... 
 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ  


ระบุ วันท่ีส ารวจล่าสุด...... 
 อื่นๆ ระบุ................................. 


    ข้อ 5.1.1 การระบุอันตราย  


  
5.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการประเมินความเสี่ยงในระดับ  
 บุคคล   


ระบุ ตวัอย่างข้ันตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 


 โครงการ  
ระบุ ตัวอย่างข้ันตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 


    ข้อ 5.1.2 การประเมินความเสี่ยง  
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


 ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ตัวอย่างข้ันตอน วิธีการ หรือ เอกสารที่ใช้.....
(พร้อมแนบไฟล์) 


2. การประเมินความเสีย่งครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี ้
 สารเคมีที่ใช้, เก็บ และทิ้ง  
 ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท างานกับสารเคม ี
 เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route)  
 พื้นที่ในการท างาน/กายภาพ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
 สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท างาน  
 ระบบไฟฟ้าในท่ีท างาน  
 กิจกรรมที่ท าในห้องปฏิบตัิการ  
 กิจกรรมทีไ่มส่ามารถท าร่วมกันไดใ้นห้องปฏิบัติการ 


    ข้อ 5.1.2 การประเมินความเสี่ยง 


5.1.3 การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 มีพื้นท่ีเฉพาะ ส าหรับกิจกรรมที่มคีวามเสีย่งสูง  


ระบุ พ้ืนท่ีเฉพาะ........ 
 มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณพื้นที่


ที่ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ  


    ข้อ 5.1.3.1  การป้องกันความ
เสี่ยง 


2. การลดความเสี่ยง (risk reduction) ในหัวข้อตอ่ไปนี ้
 เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตัิงานเพื่อลดการสัมผัสสาร  


ระบุ วิธีใช้......................... 
 ประสานงานกับหน่วยงานขององค์กรที่รับผดิชอบเรื่อง


การจัดการความเสี่ยง  
ระบุ หน่วยงานขององค์การ................... 


 บังคับใช้ข้อก าหนด และ/หรือแนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ   
ระบุ ประกาศ หรือเอกสาร.................. 


 ประเมิน/ตรวจสอบการบรหิารจดัการความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอ  
ระบุ ความถี่.................... 


    ข้อ 5.1.3.2 การลดความเสี่ยง 


3. มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย 
 การบรรยาย การแนะน า การพูดคุย   


ระบุ วันที่ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง................................ 
 ป้าย, สัญลักษณ ์ 


ระบุ ตัวอย่างป้าย/สญัลักษณ์......... 


    ข้อ 5.1.3.3 การสื่อสารความเสี่ยง 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


 เอกสารแนะน า, คู่มือ   
ระบุ ช่ือเอกสาร, คูม่ือ..............   


      


4. การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับการ
ตรวจสุขภาพเมื่อ  
 ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพทั่วไปประจ าปี  
 ถึงก าหนดการตรวจสุขภาพตามปจัจัยเสีย่งของ


ผู้ปฏิบัติงาน  
ระบ ุ1. ตัวอย่างปจัจัยเสีย่งที่ต้องได้รบัการตรวจสุขภาพ.......   
ระบ ุ2. ความถี่ในการตรวจสุขภาพ..... 


 มีอาการเตือน – เมื่อพบว่า ผู้ท าปฏิบัติการมีอาการ
ผิดปกติที่เกดิขึ้นจากการท างานกับสารเคมี วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
ระบ ุอาการตัวอย่างที่ต้องได้รบัการตรวจสุขภาพ..  


 เผชิญกับเหตุการณส์ารเคมีหก รั่วไหล ระเบดิ หรือเกดิ
เหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสมัผสัสารอนัตราย 
ระบุ ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการตรวจสขุภาพ....... 


    ข้อ 5.1.3.4 การตรวจสุขภาพ 


 
5.1.4  การรายงานการบริหารความเสี่ยง  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีรายงานการบริหารความเสี่ยงในระดับต่อไปนี ้ 
 บุคคล  


ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 


 โครงการ 
ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 


 ห้องปฏิบัติการ 
ระบ ุรายงานที่ใช้ประเมินความเสีย่ง เน้นทีเ่กี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงาน...... (พร้อมแนบไฟล์) 


    ข้อ 5.1.4 การรายงานการบริหาร
ความเสีย่ง 


5.1.5  การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 
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1. มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ 
 การสอน แนะน า อบรม แก่ผู้ปฏบิตัิงาน  


ระบ ุกระบวนการน าความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ
...... 


 การประเมินผล ทบทวน และวางแผนการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง  
ระบ ุวิธีการน าข้อมลูมาใช้........ 


 การจัดสรรงบประมาณในการบริหารความเสี่ยง 
ระบ ุวิธีการน าข้อมลูมาใช้........ 


    - ข้อ 5.1.5 การใช้ประโยชน์จาก
รายงานการบริหารความเสี่ยง 


5.2 การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบ 


1. มีอุปกรณต์่อไปนี ้ส าหรับตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน อยู่ในบริเวณ
ที่สามารถเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก  
 ที่ล้างตา  
 ชุดฝักบัวฉุกเฉิน  
 เวชภัณฑ์   
 ชุดอุปกรณส์ าหรับสารเคมีหกรั่วไหล  
 อุปกรณ์ท าความสะอาด  


    ข้อ 5.2 การเตรียมความพร้อม/
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินท่ีเปน็รูปธรรม  
ระบุ เอกสารแผน......  


    


3. ซ้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน  
ระบุ ความถี่ หรือช่วงเวลาของการซ้อม หรือวันเดือนปีท่ี
ซ้อมล่าสุด...... 


    


4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีและสถานท่ีเพื่อพร้อมตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน  
ระบุ ความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด...... 


    


5. ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ต่อไปนี้ อย่างสม่ าเสมอ  
 ทดสอบที่ล้างตา  


ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด....  
 ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน  


ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด..... 
 ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑส์ าหรับตอบโต้ภาวะ


ฉุกเฉิน  
ระบ ุความถีห่รือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด.... 


 ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ส าหรับสารเคมีหกรั่วไหล  
ระบุ ความถี่หรือวันเดือนปีท่ีตรวจสอบล่าสุด....  


 ตรวจสอบอุปกรณ์ท าความสะอาด  


    


6. มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพือ่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ท่ีเป็น
รูปธรรมในหัวข้อต่อไปนี้  
 การแจ้งเหตภุายในหน่วยงาน   
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบ 


ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเหตุ.....   
 การแจ้งเหตภุายนอกหน่วยงาน  


ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเหตุ …… 
 การแจ้งเตือน   


ระบ ุขั้นตอนการแจ้งเตือน.... 
 การอพยพคน   


ระบ ุขั้นตอนการอพยพ…… 


 
 
 


 
 
5.3 ข้อปฏบิัติเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไป 
5.3.1 ความปลอดภัยส่วนบุคคล  (Personal safety) 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบคุคล (Personal Protective 
Equipments, PPE) ที่เหมาะสมกบักิจกรรมใน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่  
 อุปกรณ์ป้องกันหน้า (face protection)  
 อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection)   
 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection)  
 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (hearing protection) 
 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory 


protection) 


    ข้อ 5.3.1 ความปลอดภัยส่วน
บุคคล 


 
5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการก าหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการ  
ระบุ ช่ือเอกสาร.....(พร้อมแนบไฟล์) 


    ข้อ 5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่
ละห้องปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 


2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัตติามระเบียบ/ขอ้ปฏิบัติที่ก าหนดไว้  ใน
หัวข้อต่อไปนี ้ 
 จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์บนโตะ๊ปฏิบัติการเป็น


ระเบียบและสะอาด   
 สวมเสื้อคลมุปฏิบัติการที่เหมาะสม  
 รวบผมใหเ้รียบร้อยขณะท าปฏิบตักิาร  
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


 สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและส้นเท้าตลอดเวลาใน
ห้องปฏิบัติการ  


 มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่ก าลังท าปฏิบตัิการที่เครื่องมือ 
พร้อมช่ือ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท าปฏิบัติการ 
 


 ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ  
 ไม่เก็บอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบตัิการ  
 ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพ้ืนท่ีซึ่งไม่


เกี่ยวข้องกับการท าปฏิบัติการ  
 ไม่ท างานตามล าพังในห้องปฏิบัตกิาร  
 ไม่พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  
 ไม่ใช้เครื่องมือผดิประเภท  
 ไม่ท ากิจกรรมอื่นๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ 
 ไม่วางของรกรุงรังและสิ่งของที่ไมจ่ าเป็นภายใน


ห้องปฏิบัติการ   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5.3.2  ระเบียบปฏิบัติของแต่
ละห้องปฏิบตัิการ 


3. มีการก าหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานอนุญาต
ให้มีผู้เยีย่มชม ในข้อต่อไปนี้  
 มีผู้รับผิดชอบน าเข้าไปในห้องปฏบิัติการ  
 มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามาใน


ห้องปฏิบัติการ  
 ผู้เยี่ยมชมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคลที่เหมาะสม


ก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ  
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ESPReL Checklist 
6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภยัในห้องปฏิบัตกิาร 


  การสร้างความปลอดภัยต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม จ าเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี หากบุคคลในองค์กร/
หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่างๆ ได้ การให้
ความรู้ด้วยการฝึกอบรมจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือท างานเกี่ยวข้องกับสารเคมีได้อย่าง
ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยได้ 
 


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องระบบการบริหาร
จัดการดา้นความปลอดภยั  
ระบุ 1. ช่ือหรือต าแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความรู้.... 
ระบุ 2. หลักสูตร/หัวข้อความรู้ และวันเดือนปี (ถ้ามี) ท่ี


ได้รับความรู้.....  


    


ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
ระบุ 1. ช่ือหรือต าแหน่งผู้บริหารที่ได้รับความรู้...... 
ระบุ 2. หลักสูตร/หัวข้อความรู้ และวันเดือนปี (ถ้ามี) ท่ี


ได้รับความรู้........  


    


3. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง  
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  


ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  


 ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  


 ระบบการจัดการสารเคมี  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......   


 ระบบการจัดการของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...... 


 สารบบข้อมลูสารเคมีและของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......  


 การประเมินความเสีย่ง  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้......... 
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ 
ความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้.......  


 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้........  


 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 SDS  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 ป้ายสญัลักษณด์้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัตงิานอย่างสม่ าเสมอในเรื่อง  
 กฎหมายที่เกีย่วข้อง  


ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 ระบบการจัดการสารเคมี  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...   


 ระบบการจัดการของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 สารบบข้อมลูสารเคมีและของเสีย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 การประเมินความเสีย่ง  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับ 
ความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  
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หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 SDS   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 ป้ายสัญลักษณด์้านความปลอดภัย  
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


ข้อ 6 การใหค้วามรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 


5. มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานท าความสะอาดในเรื่อง  
 การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  


ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้...  


 ป้ายสัญลักษณด์้านความปลอดภัย   
ระบุ หลักสูตร/หัวข้อความรู้ วิธีการ หรือวันเดือนปีท่ี
ได้รับความรู้... 
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ESPReL Checklist  
7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 


  การเก็บข้อมูลและการจัดการทั้งหลายหากขาดซึ่งระบบการบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน ย่อมท าให้การปฏิบัติขาด
ประสิทธิภาพ  เอกสารที่จัดท าข้ึนในรูปแบบรายงานต่างๆ ควรใช้เป็นบทเรียนและขยายผลได้ ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐานบนัทึก
ที่จะส่งต่อกันได้หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเป็นการต่อยอดของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง  


หัวข้อ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
ไม่ทราบ/ 
ไม่มีข้อมลู 


ค าอธิบายประกอบฯ 


1. มีการจัดการข้อมูลและเอกสารอย่างเป็นระบบ ดังน้ี  
 ระบบการจัดกลุ่ม  


ระบุ ตัวอย่าง ช่ือกลุ่มเอกสาร.... 
 ระบบการจัดเก็บ  


ระบุ ข้ันตอนและวิธีท่ีใช้..... 
 ระบบการน าเข้า-ออก และติดตาม  


ระบุ ข้ันตอนและวิธีท่ีใช้..... 
 ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย (update)  


ระบุ ตัวอย่างช่ือเอกสาร และช่ือผู้ทบทวนหรือความถี่ใน
การทบทวน....  


    ข้อ 7 การจัดการข้อมูลและ
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. มีเอกสารและบันทึก ต่อไปนี้ อยู่ในห้องปฏิบัติการ หรือ
บริเวณที่ผู้ปฏิบัติการทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
 เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร้างบริหารด้านความ


ปลอดภัย   
 ระเบียบและข้อก าหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)  
 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)   
 รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ  
 รายงานเชิงวิเคราะห์/ถอดบทเรียน  
 ข้อมูลของเสียอันตราย และการสง่ก าจัด    
 ประวัติการศึกษาและคณุวุฒิ 
 ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย  
 ประวัติเกีย่วกับสุขภาพ  
 เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของ


ห้องปฏิบัติการ  
 ข้อมูลการบ ารุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ 


และเครื่องมือ  
 เอกสารความรูเ้กี่ยวกับความปลอดภัย  
 คู่มือการใช้เครื่องมือ 
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ภาคผนวก 3 
การจัดการของเสีย 


 
1.   ตัวอย่างระบบบันทึกข้อมูลของเสีย  


 ตัวอย่างระบบบันทึกข้อมูลของเสีย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (WasteTrack) 
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สรุปการท างานของระบบ WasteTrack   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรายงานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเสีย   
(ในแง่ของการจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด และการบริหารความเสี่ยง) 


 


ห้องปฏิบัติการแยกประเภทและรวบรวม
ของเสียตามข้อก าหนด 


โครงการแจ้งรอบการเก็บของเสยี     
(เป็นรายเดือน) 


ห้องปฏิบัติการบันทึกข้อมูลของเสียเข้าไป
ในระบบ (ชนิด ปริมาณ ภาชนะบรรจุ) 


โครงการส่งรหัส wastetrack ประจ า
ขวดของเสียกลับมาในระบบ 


ห้องปฏิบัติการติดรหัส wastetrack ลงบน
ขวดของเสีย และน ามายังที่นัดหมายตาม


วัน-เวลาที่ก าหนด 


โครงการจัดท ารายงานสรุป รอบการเก็บ
ของเสีย ชนิด ปริมาณ ค่าใช้จ่าย 


 


W
asteTrack 


  


 


ของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 


ของเสียถึงมือ 
ผู้ก าจัด 
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2.   ตัวอย่างหลักเกณฑ์การแยกประเภทของเสีย 


 ตัวอย่างระบบการจ าแนกประเภทของเสีย  ตามวิธีของ US EPA 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


แผ
นผ


ังท
ี่ 3


.1 
หล


ักก
าร


กา
รจ


 าแ
นก


ปร
ะเ


ภท
ขอ


งเส
ีย 







ภ3-5 
 


 


 


 


 


 
 
 


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
  


   
   


   
   


   
 แ


ผน
ผัง


ที่ 
3.2


   
หล


ักก
าร


กา
รจ


 าแ
นก


ปร
ะเ


ภท
ขอ


งเส
ียท


ี่ไม
่ทร


าบ
ข้อ


มูล
 


  


   
   


   
   


   
   


   
   


   
   


   
  


1 กา
รท


ดส
อบ


ลัก
ษณ


ะค
วา


มเ
ป็น


อัน
ตร


าย
ขอ


งข
อง


เส
ีย 


ตา
มว


ิธีข
อง


 U
S 


EP
A 


(พ
ัฒน


าจ
าก


 h
ttp


://
ww


w.
ep


a.
go


v/
ep


aw
as


te
/h


az
ar


d/
wa


ste
ty


pe
s/


wa
ste


id/
ind


ex
.ht


m
 ส


ืบค
น้เ


มื่อ
วัน


ที่ 
12


 ม
ีนา


คม
 2


55
5)


 
   







ภ3-6 
 


 
EPA’s Chemical Compatibility Chart 
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 ตัวอย่างระบบการจ าแนกประเภทของเสีย  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (WasteTrack) 
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 ตัวอย่างระบบการจ าแนกประเภทของเสีย  ของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (EESH) 
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3.   ตัวอย่างฉลากบนภาชนะบรรจุของเสีย 
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4.   ตัวอย่างวิธีการบ าบัดของเสียเบื้องต้น 


 วิธีการบ าบัดของเสียเบื้องต้น ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


วิธีการบ าบัดของเสียเบื้องต้น 


ควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการลดปริมาณ/ความเป็นอันตรายของของเสียเบื้องต้น ของเสียบางประเภทสามารถ
ทิ้งได้เลยหลังผ่านการบ าบัดที่เหมาะสมแล้ว 


 การทิ้งของเสียลงถังขยะ 
 สิ่งต่อไปนี้สามารถทิ้งลงถังขยะได้  


 กระดาษกรองที่ใช้แล้วที่ปราศจากตัวท าละลายอินทรีย์และ/หรือสารเคมีที่เป็นพิษ สารกัดกร่อน 
ตัวออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ 


 สารดูดความชื้น (drying agent) เช่น Na2SO4, MgSO4 ที่ปราศจากตัวท าละลายอินทรีย์และ/
หรือสารเคมีที่เป็นพิษ สารกัดกร่อน ตัวออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ 


 เกลือที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่เกลือต่างๆ ที่ไม่ใช่เกลือของโลหะหนัก )เช่น แคดเมียมและปรอท (
และไม่ใช่เกลือที่มีแอนไอออนที่เป็นอันตราย )เช่น ไ นเตรต เปอร์คลอเรต และไซยาไนด์  (เป็นต้น  
 ควรพิจารณาก่อนทิ้งสิ่งต่อไปนี้ 


 ของเหลวที่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า รวมทั้งสารเคมีที่อาจดูดความชื้นจากอากาศจนเยิ้มเหลว ถ้า
พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นอันตราย )โปรดปรึกษา MSDS) ให้ทิ้งลงท่อน้ าทิ้ง พร้อมทั้งเปิดน้ าให้ไหลตามมากๆ ถ้า
เป็นอันตรายต้องแยกเก็บตามประเภทเพ่ือน าส่งไปก าจัดต่อไป  


 เศษแก้วจากห้องปฏิบัติการเคมีที่สะอาด ให้แยกส่วนที่สามารถน าไปซ่อมได้ออก เช่น ส่วนที่เป็น 
ground glass joint หรือเครื่องแก้วที่มีรอยร้าวเพียงเล็กน้อย ส่วนที่เหลือให้ทิ้งในกล่องกระดาษตามที่ภาควิชา
ก าหนด แล้วจึงรวบรวมไปก าจัดต่อไป อย่าทิ้งรวมกับขยะปกติ 


 เศษแก้วที่ปนเปื้อนสารเคมีให้แยกทิ้งเป็น non-combustible solid waste 
 เศษโลหะที่คม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด ควรใส่กล่องกระดาษหรือภาชนะพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด 


แล้วน าส่งเพื่อก าจัด อย่าทิ้งรวมกับขยะปกติ 
 สิ่งต่อไปนี้ต้องเก็บรวบรวมและน าส่งเพื่อก าจัด ห้ามทิ้งลงถังขยะธรรมดา 


 ซิลิก้าเจลหรืออะลูมิน่าที่ได้จากการท าคอลัมน์โครมาโตกราฟีหรือที่เหลือจากการบรรจุคอลัมน์
ให้ผึ่งในตู้ดูดควันเพ่ือปล่อยให้ไอตัวท าละลายอินทรีย์ระเหยออกไปก่อน 


 เศษแก้วจากห้องปฏิบัติการเคมีที่ปนเปื้อน เช่นหลอดหยดที่ไม่ได้ล้างสะอาด เศษแก้วที่
ปนเปื้อนสารเคมี รวมทั้งขวดสารเคมีที่บรรจุสารที่เป็นอันตรายและยังไม่ได้ล้างสะอาด 


 ขยะทุกชนิดที่เป็นของแข็งและปนเปื้อนด้วยตัวท าละลายอินทรีย์และ/หรือสารเคมีที่เป็นพิษ 
สารกัดกร่อน ตัวออกซิไดซ์ หรือสารไวไฟ 


 ขยะของแข็งท่ีปนเปื้อนด้วยโลหะหนัก 
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 การทิ้งของเสียลงท่อน้ าทิ้ง 
 สิ่งต่อไปนี้สามารถเททิ้งลงท่อน้ าทิ้งได้เลย และให้เปิดน้ าตามลงไปมากๆ หลังการทิ้ง 


 ตัวท าละลายอินทรีย์ที่เป็นพิษน้อยและผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า เช่น กลีเซอรอล หรือเอทานอล 
ที่มีปริมาณน้อยกว่า 50 mL และไม่มีสารอ่ืนที่เป็นพิษละลายอยู่ 


 สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ที่เป็นพิษน้อยและผสมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า และมีปริมาณไม่มากนัก เช่น 
สารที่ใช้ในการท าคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 


 สารละลายกรดหรือเบสที่เจือจาง (<10 %) และมีปริมาตรไม่เกิน 1 L ถ้าเป็นสารละลายเข้มข้น
ปริมาณเล็กน้อยควรท าให้เจือจางก่อนทิ้ง ถ้ามีปริมาณมากต้องท าให้เป็นกลางก่อน 


 สารละลายที่ประกอบด้วยไอออนของโลหะที่ไม่เป็นพิษมากนัก เช่น Fe, Al ,Mn, Zn และ/หรือ
ไอออนของโลหะอัลคาไลน์หรืออัลคาไลน์เอิร์ธ ยกเว้น Be2+ และ Ba2+ 


 สิ่งต่อไปนี้ต้องผ่านการบ าบัดที่เหมาะสมก่อนที่จะทิ้งหรือน าส่งเพื่อก าจัด โดยอาจเก็บ
รวบรวมไว้ก่อนจนได้ปริมาณมากพอจึงค่อยด าเนินการ เช่นเมื่อจบภาคการศึกษาแล้ว 


 กรด-เบส 
 สารที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ สารละลายกรดและเบสทั่วไปที่ละลายน้ าได้ดีและไม่มีไอออนของโลหะหนัก


เจือปนอยู่ 
การจัดการ ท าให้เป็นกลางด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต (กรด) หรือกรดอะซิติก (เบส) ก่อน


เทลงท่อน้ าทิ้งพร้อมทั้งเปิดน้ าไหลตามปริมาณมาก วิธีที่ประหยัดและได้ผลดี
คือการใช้ของเสียที่เป็นกรดและที่เป็นเบสมาสะเทินกันเอง )ระวังการเกิด
ความร้อนหรือปฏิกิริยารุนแรงเมื่อท าในปริมาณมาก(  


 ไซยาไนด์ 
สารที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เกลือไซยาไนด์ของโลหะอัลคาไลและอัลคาไลน์เอิร์ธ รวมทั้งสารประกอบ


ไซยาไนด์เชิงซ้อนเช่น K3Fe(CN)6 และไซยาไนด์อินทรีย์ (organic cyanide) 
ที่สามารถสลายตัวให้ HCN เช่น cyanohydrin, trimethylsilyl cyanide 
(TMSCN) แต่ไม่รวมสารประกอบประเภทไนไตรล์ (R-CN หรือ Ar-CN) 


การจัดการ ควรท าลายด้วยการออกซิไดส์ เช่น ให้ท าปฏิกิริยากับสารละลายไฮโปคลอไรต์
ในภาวะที่เป็นเบส เป็นต้น แล้วทดสอบว่าไม่มีไซยาไนด์ไอออนเหลืออยู่โดยใช้ 
Prussian Blue Test ก่อนเทลงท่อน้ าทิ้ง 


 สารที่ท าปฏิกิริยากับน้ าหรืออากาศ 
 สารที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ 1. Acid halide, anhydrous inorganic halide เช่น PCl5, SOCl2, POCl3, 


AlCl3, BF3 
  2. Metal hydride (CaH2, LiAlH4, NaH)  
  3. Alkali metals (Li, Na, K) 
  4. Organometallic reagent เช่น BuLi, Grignard reagent 


การจัดการ ท าให้สลายตัวก่อนโดยให้ท าปฏิกิริยากับน้ า (ระวังแก๊ส HX/H2 ท าในตู้ดูด
ควัน !) หรือ แอลกอฮอล์ และท าให้เป็นกลางก่อนเททิ้งถ้าจ าเป็น ส าหรับ
ลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ (LiAlH4) ควรก าจัดโดยการให้ท าปฏิกิริยากับเอทิลอะซิ
เตต เพราะระหว่างการเกิดปฏิกิริยาจะไม่เกิดแก๊ส H2 ท าให้ลดความเสี่ยงจากการติดไฟ 
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 ซัลไฟด์หรือไทออล 
สารที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ 1. Organic sulfide 


2. Thiols (mercaptans) 
การจัดการ  ควรท าลายด้วยการออกซิไดส์ เช่น ให้ท าปฏิกิริยากับสารละลายไฮโปคลอไรต์


ในภาวะที่เป็นเบสเช่นเดียวกับไซยาไนด์ 
 ตัวออกซิไดส์ 


สารที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ 1. organic peroxide 
2. inorganic/hydrogen peroxide 
3. chromate/dichromates 
4. permanganates 


การจัดการ ควรท าลายด้วยการรีดิวส์ ให้ศึกษาหาวิธีเฉพาะส าหรับตัวออกซิไดส์แต่ละ
ชนิดจากเอกสารอ้างอิง 


 สิ่งต่อไปนี้ให้เก็บรวบรวมเพื่อน าส่งไปก าจัด ห้ามทิ้งลงท่อน้ าทิ้งเด็ดขาด 
1) น้ ามัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนๆ 
2) ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ า 
3) ตัวท าละลายอินทรีย์ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ 
4) ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ละลายน้ าได้แต่มีความเป็นพิษสูง (TLV < 100 ppm) เช่น เมทานอล,  


ไดออกเซน, อะซิโตไนไตรล์ 
5) ฟีนอลและอนุพันธ์เช่นครีซอล, รีซอร์สซินอล 
สารละลายที่มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่ีมีความเป็นพิษสูงได้แก่ Cr, 


Cu, Ba, Pb, Ni, As, Cd, Hg ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะออกซิเดชันใดก็ตาม 
 


ที่มา คู่มือความปลอดภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 (กรกฎาคม 2558) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/Safety/safetymanual.pdf 
สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 
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5.   ตัวอย่างการส่งของเสียเพื่อก าจัด  


 การส่งของเสียเพื่อก าจัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 


การส่งของเสียเพื่อก าจัด 


1.  ของเสียที่ก าจัดเองไม่ได้ต้องส่งก าจัดผ่านบริษัท หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต 


•  โลหะหนัก (ฝังกลบ) 


•  ตัวท าละลายอินทรีย์ (เผาท าลาย) 


•  สารอินทรีย์ที่มีเฮโลเจน (เผาท าลายที่อุณหภูมิสูง และมีระบบดักจับแก๊สพิษ) 


•  สารพิษหรือเป็นอันตรายในรูปแบบอื่น (ต้องมีวิธีการจัดการเฉพาะ) 


2.  ต้องพิจารณาลักษณะและความสามารถของผู้รับก าจัดของเสีย ตามการข้ึนทะเบียนและได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
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คู่มือ 3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2555 
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6.   ตัวอย่างการลดของเสีย 


 คู่มือ 3Rs กับการจัดการของเสียภายในโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
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R1: Reduce  
เน้นการลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิด โดยให้ความส าคัญกับการลดการเกิดของของเสียท่ีไม่จ าเป็น 


•  ในระดับอุตสาหกรรม 
•  ปรับปรุงการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิต 
•  การบริหารจัดการวัตถุดิบ และการขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ 
•  การบริหารจัดการการผลิต  


•  ในระดับห้องปฏิบัติการ 
•  ไม่ซื้อ/สะสมสารเคมีมากเกินความจ าเป็น 
•  การใช้ประโยชน์จากสารบบสารเคมีเพ่ือการการแบ่งปัน/ใช้สารเคมีร่วมกัน 
•  ลดขนาดของการทดลอง (small scale, microscale experiments) 
•  ลดการใช้สารเคมี (demonstration, การใช้สื่อการสอน) 
•  ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องในการลดปริมาณของเสีย (เช่น การล้างภาชนะ, การไม่ผสม


ของเสียอันตรายที่มีอันตรายต่างกันเข้าด้วยกัน)  
R2: Reuse  
การน าของเสียกลับมาใช้ซ้ า ในสภาพเดิม  


•   ในระดับอุตสาหกรรม 
•  การน ามาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน 
•  การส่งกลับผู้ขายเพ่ือน ากลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ า 


•  ในระดับห้องปฏิบัติการ 
•  การน าตัวท าละลายที่เหลือใช้มาล้างภาชนะ 
•  การใช้ solid supported reagent/catalyst 
•  การน าภาชนะบรรจุสารเคมีกลับมาใช้ใหม่ 


R3: Recycle/Recovery 


 Recycle: การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผ่านกระบวนการที่ไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี เช่นการกลั่น การหลอมโลหะ หรือแก้ว 
 Recovery: การแยกและรวบรวมวัสดุกลับคืนมาใหม่จากของเสียโดยผ่านกระบวนการสกัดแยก สิ่งที่ได้มา
ไม่จ าเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม 


•  ในระดับอุตสาหกรรม 
•  การใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน 
•  เผาเพื่อเอาพลังงาน 
•  เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ 
•  ส่งเข้ากระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ (ส่งเข้าโรงแยก) 


•  ในระดับห้องปฏิบัติการ 
•  การ recover/recycle ตัวท าละลายโดยการกลั่น 
•  การ recover โลหะมีค่า เช่น Pd, Ag, Au etc. 
•  การท าสารเคมีที่เสื่อมสภาพ/หมดอายุให้บริสุทธิ์เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
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 ตัวอย่างมาตรการลดปริมาณของเสียในห้องปฏิบัติการ 1338 - 1339 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


การลดการเกิดของเสีย 


การลดการเกิดของเสียนอกจากจะช่วยลดต้นทุน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการก าจัดแล้ว ยังช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางจัดการที่ต้นทางก่อนเกิดของเสีย รวมถึงการลดการใช้สารตั้งต้น และการ
ใช้สารทดแทนท่ีมีอันตรายน้อยกว่า 


มาตรการ “ลด” 


   1. ลดปริมาณการใช้งานตัวท าละลายอินทรีย์โดยการเทตัวท าละลายมาเฉพาะในปริมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้  
   2. ลดการท าคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยไม่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งซิลิกาเจลและตัวท าละลาย 
ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกวิธีอ่ืนในการท าให้บริสุทธิ์ เช่นการสกัด การตกผลึก  
   3. ถ้าจ าเป็นต้องท าโครมาโทกราฟีให้เลือกขนาดคอลัมน์ที่เล็กที่สุดเท่าที่จะแยกสารได้ (ขึ้นกับปริมาณ
สารและความยาก-ง่ายในการแยก) การผสมตัวท าละลายอินทรีย์ส าหรับท าคอลัมน์โครมาโทกราฟีให้ผสมเฉพาะ
เท่าท่ีพอใช้ ถ้าไม่พอค่อยผสมใหม่ 
   4. ในกรณีที่จ าเป็นต้องกลั่นตัวท าละลาย (เช่น THF) ให้ใส่ตัวท าละลายใน solvent still เฉพาะใน
ปริมาณที่ต้องการใช้หรือมากกว่าเล็กน้อย และต้องระวังไม่ให้กลั่นจนแห้ง 
   5. การใช้อะซิโตนล้างเครื่องแก้วควรท าเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น อย่าใช้อะซิโตนแทนน้ าในการล้างเครื่องแก้ว 
   6. ตัวท าละลายส าหรับ NMR มีราคาแพงและมีอันตราย จึงไม่ควรใส่ตัวท าละลายให้มากเกินความ
จ าเป็น (4 - 4.5 cm) 
   7. ในการใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotavap) อย่าปรับความดันให้ต่ าเกินไปเนื่องจากจะมีการ
ปลดปล่อยไอของตัวท าละลายสู่บรรยากาศมาก 
   8. ลดปริมาณของเสียที่เป็นของเหลว โดยไม่ทิ้งของเสียที่เจือจางมาก และไม่ใช้ตัวท าละลายชะมากเกิน
ความจ าเป็น ในกรณีท่ีตัวท าละลายเป็นน้ าอาจทิ้งให้น้ าระเหยไปบ้าง 


มาตรการ “เลิก/ทดแทน” 


 1. งดการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ชนิด commercial ที่ต้องมีการกลั่นก่อนใช้ ให้เลือกเกรดของตัวท า
ละลายที่เหมาะสมกับงานที่ท า  
 2. ยกเลิกการใช้ HgO ส าหรับการเตรียม diphenyldiazomethane โดยให้ใช้ KMnO4 เป็นตัวออกซิ
ไดส์แทน 
 3. ทดแทนตัวท าละลายประเภท chlorinated ด้วย non-chlorinated solvent หากเป็นไปได้ 


มาตรการ “ใช้ซ้ า” 


 1. ตัวท าละลายอินทรีย์ที่เทมาเกิน หรือตัวท าละลายผสมที่เหลือจากการท าโครมาโทกราฟีให้เทใส่ขวดตัว
ท าละลายส ารองประจ าโต๊ะปฏิบัติการของตนเองหรือใช้กลั้วภาชนะท่ีเปื้อนสารอินทรีย์เพ่ือให้ล้างง่ายขึ้น 
 2. สารเคมีที่(ดูเหมือน)เสื่อมสภาพให้น ามาไว้ในตะกร้าที่ก าหนด และลงบันทึกไว้ ผู้รับผิดชอบจะพิจารณา
ว่าจะน าไปก าจัดหรือน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 
 3. ขวดสารเคมีท่ีใช้หมดและยังมีสภาพยังดีอยู่ให้ล้างเก็บไว้ใช้เป็นขวดแบ่งหรือบรรจุของเสียอันตรายเพ่ือ
ก าจัด  
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ภาคผนวก 1 
การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 


 


1. ตัวอย่างประกาศ/ ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย 


 ตัวอย่างประกาศโครงสร้างการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยระดับห้องปฏิบัติการ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่างประกาศโครงสร้างการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยระดับภาควิชา ภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่างประกาศโครงสร้างการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัยระดับคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภ1-5 


 ตัวอย่างประกาศโครงสร้างการบริหารระบบจัดการด้านความปลอดภัยระดับมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2. ตัวอย่างนโยบาย/ แผนแม่บทด้านความปลอดภัย 


 ตัวอย่างนโยบายระดับภาควิชา ที่ประกาศใช้และมีแผนปฏิบัติที่มีข้ันตอนการด าเนินงานและการ
สนับสนุนอย่างชัดเจน  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่างนโยบายระดับภาคมหาวิทยาลัย ที่ประกาศใช้และมีแผนปฏิบัติที่มีข้ันตอนการด าเนินงานและ
การสนับสนุนอย่างชัดเจน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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 ตัวอย่างแผนแม่บทด้านความปลอดภัย ระดับมหาวิทยาลัย ที่ระบุอยู่ในหนังสือคู่มือของทาง
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล 
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3. ตัวอย่างป้ายประกาศผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย 


 ตัวอย่างป้ายประกาศผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยระดับภาควิชา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 4 
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ 


 
1.   ตัวอย่างขนาดและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ ที่สัมพันธ์กับครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ขณะท า
กิจกรรมต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ 


 ตัวอย่างขนาดและสัดส่วนของเครื่องมือ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ลอย และอ่างล้างมือ มี
ระยะต่างๆ แบ่งตามเพศ ดังแสดงในรูปที่ 4.1 และ รูปที่ 4.2 


 


รูปที่  4.1  ขนาดและระยะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ 
                  ส าหรับเพศชาย (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หน้า 236) 


 
รูปที่ 4.2  ขนาดและระยะตา่งๆ ของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับ ครภุัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ


ส าหรับเพศหญิง (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หน้า 236) 
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 ขนาดและสัดส่วนของมนุษย์ (Human scale & proportion) ตามลักษณะของกิจกรรมที่เกิดข้ึน
ภายในห้องปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 4.3 และ รูปที่ 4.4 


 
รูปที่ 4.3  ขนาดและระยะตา่งๆ ของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับ ครภุัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ขณะนั่งท ากิจกรรมต่างๆ  
             ภายในห้องปฏิบัติการ (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หน้า 235) 


 


 
รูปที่ 4.4   ขนาดและระยะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับ ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ขณะยืน ก้มหรือเดิน เพื่อท า


กิจกรรมต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ (ที่มา Human dimension & interior space, 1979: หน้า 239) 
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   2.   ตัวอย่างความเข้มข้นของแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)  และข้อแนะน าระดับ
ความส่องสว่าง (Illuminance) ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) 


 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ได้มีการก าหนดปริมาณความเข้มของแสง ส าหรับ
สถานที่ หรือกระบวนการใช้งานต่างๆ ดังนี้ 


    ความเข้มแสง (หน่วยเป็น Lux) ส าหรับสถานที่ หรือประเภทการใช้งานต่างๆ ก าหนดใน
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ดังตารางที่ 4.1 


ตารางที่ 4.1 ความเข้มแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 
ล าดับ สถานที ่ 


(ประเภทการใช้) 
หน่วยความเข้มของแสง


สว่าง (Lux) 
1 ช่องทางเดินภายใน โรงเรียน ส านกังาน  200 
2 ห้องเรียน 300 
3 บริเวณที่ท างานในส านักงาน 300 


  (ที่มา กฎหมายอาคาร อาษา 2548 เล่ม 1, 2548: หน้า 3-155) 


 มาตรฐานของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) ได้มีการก าหนดปริมาณความเข้ม
ของแสง ส าหรับสถานที่ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับห้องปฏิบัติการไว้ตามท่ีปรากฏในตารางที่ 4.2  


ตารางที่ 4.2 ข้อแนะน าระดับความส่องสว่าง (Illuminance) ส าหรับพื้นที่ท างานและกิจกรรมต่างๆ ภายใน
อาคารตาม TIEA–GD 003 ของสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) 


ประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม หน่วยความเข้มของแสงสว่าง (Lux)  UGRL
1 Ra


2
 (นาท)ี 


อาคารสถาบันการศึกษา โรงเรียน    
 1 พื้นที่ส าหรับการเรียนการศึกษาทั่วๆ ไป 300 19 80 
 2 ห้องบรรยาย 500 19 80 
 3 พื้นที่โต๊ะสาธิตงาน 500 19 80 


(ที่มา ข้อแนะน าระดับความส่องสว่างภายในอาคารของประเทศไทย TIEA–GD 003: 2003254 ,6: หน้า 18)
  


 
 
 


 


 


                                                 
1 UGRL  (Unified Glare Rating System) เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล ในการประเมินแสงบาดตา ของการให้แสงสว่างภายในอาคาร โดยมีสเกลค่าของ UGR คือ 
13 16 19 22 25 และ 28 ซ่ึงหากค่า UGR เป็น 13 หมายความว่า มีแสงบาดตาน้อย ส่วนหากมีค่า 28 แสดงว่ามีแสงบาดตามาก โดยในการใช้งานแต่ละ
กิจกรรม ผู้ออกแบบควรอ้างอิงเกณฑ์ ตามข้อแนะน าระดับความส่องสว่าง (Illuminance) และค่า UGR สูงสุดของแต่ละกิจกรรมตามมาตรฐาน TIEA-GD 003 
2 Ra ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color Rendering Index, CRI หรือ Ra) เป็นค่าที่บอกว่าแสงที่ส่องไปถูกวัตถุ ท าให้เห็นสีของวัตถุได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด 
ค่า Ra ไม่มีหน่วย มีค่าตั้งแต่ 0–100 โดยก าหนดให้แสงอาทิตย์กลางวัน เป็นดัชนีอ้างอิงเปรียบเทียบ ที่มีค่า Ra = 100 เพราะแสงอาทิตย์กลางวัน
ประกอบด้วยสเปกตรัมครบทุกสี เมื่อใช้แสงนี้ส่องวัตถุ แล้วสีของวัตถุที่เห็นจะไม่มีความเพี้ยนของสี แต่หากเลือกหลอดที่มีค่า Ra ต่ า ก็จะท าให้เห็นสีเพี้ยนไป
ได้ การเลือกหลอดไฟแต่ละกิจกรรมจะมีข้อแนะน าว่าควรเลือกหลอดที่ให้ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่าค่าที่แนะน าไว้ในมาตรฐาน TIEA-GD 003 







  ภ4-4 


3.   ตัวอย่างมาตรฐานงานบ ารุงรักษาระบบประกอบอาคาร 
 ตัวอย่างมาตรฐานงานบ ารุงรักษาระบบประกอบอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


   
 


ขอบเขตการปฏิบัติงานบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 
  การบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร แบ่งหมวดงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านต่างๆ มีรายการ
ปฏิบัติงานเป็นรอบเวลาตามความเหมาะสมของงาน ดังนี้ 


1.   ระบบไฟฟ้าก าลัง 
 ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 4 หมวดงาน 


 ตู้สวิตซ์ตัดตอนและจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน (Ring Main Unit – RMU) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 4 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 1 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ป ี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 6 รายการ 


 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 5 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 1 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 9 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ป ี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 9 รายการ 
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 แผงควบคุมไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Unit – MDB) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 6 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 11 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 7 รายการ 


 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 5 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 สัปดาห์ ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 12 รายการ 
 ประจ าทุก 1 เดือน  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 7 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 1 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ป ี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 5 รายการ 


 
2.   ระบบไฟฟ้าก าลัง 


แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 สัปดาห์ ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 3 รายการ 
 ประจ าทุก 1 เดือน  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 4 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ป ี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 6 รายการ 


 


3.   ระบบปรับอากาศ 
      ระบบปรับอากาศ แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
 3.1   ระบบปรับอากาศแบบรวม ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 4 หมวดงาน 


 เครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 22 รายการ 
 ประจ าทุก 2 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ป ี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 


 หอระบายความร้อน (Cooling Tower) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน  ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 13 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 7 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 12 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ป ี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 1 รายการ 


 เครื่องสูบน้ าเย็น (Chilled Water Pump) และ เครื่องสูบน้ าระบายความร้อน (Condenser 
Water Pump) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 รอบเวลา คือ 
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 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 17 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 8 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 3 รายการ 


 เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่แบบเดินท่อลม (Air Handing Unit AHU) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 2 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 23 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 14 รายการ 


 3.2   ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 2 หมวดงาน  
 เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) 


แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 4 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 10 รายการ 


 เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 14 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 5 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 4 รายการ 


 
4.   ระบบระบายอากาศ 
 ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 1 หมวดงาน  


 พัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 22 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 5 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 


 
5.   ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง 
 ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 1 หมวดงาน  


 พัดลมอัดอากาศ (Stair Pressurized Fan) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 22 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 4 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 6 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 1 รายการ 
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6.   ระบบลิฟต์ 
 ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 1 หมวดงาน  


 ระบบลิฟต์   
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 สัปดาห์ ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 14 รายการ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 4 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 6 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 12 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 5 รายการ 


 
7.   ระบบสุขาภิบาล 
 ระบบสุขาภิบาล แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้  


7.1   ระบบน้ าดี (Water Supply System) ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 3 หมวดงาน 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 13 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 7 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 3 รายการ 


 ถังเก็บน้ า (Water Tank Storage) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 9 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 5 รายการ 


 ห้องน้ า (Toilet) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 สัปดาห์ ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 12 รายการ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 6 รายการ 


7.2   ระบบระบายน้ าทิ้ง / บ าบัดน้ าเสีย (Drainage / Sewage System)  
       ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 1 หมวดงาน  
 เครื่องสูบน้ าทิ้ง / น้ าเสีย (Drainage / Sewage Pump) / 


เครื่องเติมอากาศ (Aerator Pump) / 
เครื่องสูบน้ าเสีย (Effluent Pump) / 
เครื่องสูบน้ าบ่อปรับสภาพน้ าเสีย (Equalizing Pump) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 รอบเวลา คือ 
 ประจ าทุก 1 สัปดาห์ ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 5 รายการ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 3 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 6 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 3 รายการ 
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8.   ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง 
 ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 4 หมวดงาน 


 เครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 5 รอบเวลา  
 ประจ าทุก 1 สัปดาห์ ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 3 รายการ 
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 12 รายการ 
 ประจ าทุก 3 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 2 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 9 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 14 รายการ 


 เครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 รอบเวลา คือ   
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 11 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 8 รายการ 
 ประจ าทุก 1 ปี ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 1 รายการ 


 ตู้อุปกรณ์สายส่งน้ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 รอบเวลา คือ   
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 5 รายการ 
 ประจ าทุก 6 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 3 รายการ 


 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 1 รอบเวลา คือ   
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 23 รายการ 


 
9.   ระบบรักษาความปลอดภัย 
 ครอบคลุมการบ ารุงรักษา 1 หมวดงาน 


 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 1 รอบเวลา คือ   
 ประจ าทุก 1 เดือน ประกอบด้วยงานบ ารุงรักษา 13 รายการ 
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4.   คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการลักษณะทางกายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 


 ตัวอย่างคู่มือการใช้อาคาร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 7 
การจัดการข้อมูลและเอกสาร 


 
1.   ตัวอย่างรูปแบบโครงร่าง (Template) คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, 
SOP)  


 


 







ภ7-2 


 


 







ภ7-3 


 


 







ภ7-4 


 







ภ7-5 


 







ภ7-6 


2. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 


 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 


ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่างเอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  
 ตัวอย่างเอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมีเทคนิค 


คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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3.ระบบการจัดการสารเคมี 


 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการสารเคมี  
 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการสารเคมี ภาควิชาเคมี คณะ


วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการสารเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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4. ระบบการจัดการของเสีย 


 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการของเสีย  
 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการของเสีย ภาควิชาเคมี คณะ


วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการของเสีย สายวิชาเทคโนโลยีชวีเคมี คณะ
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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5 .ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือ 


 คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการจัดการลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการบริหารการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์วิจัย ภาควิชา


เคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่างคู่มือการใช้อาคาร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง คู่มือการใช้เครื่องมือ 
 คู่มือการใช้งานเครื่องมือ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง ข้อมูลการบ ารุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
 ตัวอย่าง แผนการตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และข้อมูลการบ ารุงรักษาองค์ประกอบ


ทางกายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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6 .ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 


 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 
 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายห้องปฏิบัติการ 


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายห้องปฏิบัติการ 
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง แผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการ  
 ตัวอย่าง แผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการ สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี 


คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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 ตัวอย่าง ระเบียบและข้อก าหนดของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ  
 ตัวอย่าง ระเบียบและข้อก าหนดของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะ


วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง เอกสารการประเมินความเสี่ยง/แบบประเมินความเสี่ยง  
 ตัวอย่าง เอกสารการประเมินความเสี่ยง/แบบประเมินความเสี่ยง ภาควิชาเคมี คณะ


วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 


 







ภ7-153 


 







ภ7-154 


 


 







ภ7-155 


 


 
 







ภ7-156 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ภ7-157 


 
 







ภ7-158 


 


 







ภ7-159 


 
 







ภ7-160 


 ตัวอย่าง เอกสารการประเมินความเสี่ยง/แบบประเมินความเสี่ยง ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ  
 ตัวอย่าง รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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7 .การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 


 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและ
เอกสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบระบบการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความ


ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และเอกสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบระบบการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และเอกสารความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ภาควิชาเคมีเทคนิค 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย 
 ตัวอย่าง ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมีเทคนิค 


คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง ประวัติและคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
 ตัวอย่าง ประวัติและคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สายวิชาเทคโนโลยีชวีเคมี 


คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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8. การจัดการข้อมูลและเอกสาร 


 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างาน ระบบจัดการเอกสาร 
 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการท างาน ระบบจัดการเอกสาร ภาควิชาเคมีเทคนิค 


คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมบันทึกคุณภาพ 
 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมบันทึกคุณภาพ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะ


วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 6 
การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 


   
1.   ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 


 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนระบบการให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.   ตัวอย่างโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 


 ตัวอย่าง โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่นิสิตและบุคลากรในด้านการป้องกันอัคคีภัย 
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่าง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยของพนักงานท าความสะอาดในห้องปฏิบัติการ 
สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรี 


 


 







ภ6-13 


 


 







ภ6-14 


 







ภ6-15 


 







ภ6-16 


 







ภ6-17 


 ตัวอย่าง แผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยประจ าปีของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ สายวิชา
เทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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3.   ตัวอย่างประวัติการได้รับอบรมด้านความปลอดภัย 


 ตัวอย่าง ประวัติการได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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4.   ตัวอย่างประวัติและคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 


 ตัวอย่าง ประวัติและคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สายวิชาเทคโนโลยีชวีเคมี คณะ
ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ภาคผนวก 5 
ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย 


1.   ตัวอย่างแผนผังทางหนีไฟ 


 ตัวอย่างแผนผังทางหนีไฟ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.   ตัวอย่าง แผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการ  


 ตัวอย่าง แผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินของห้องปฏิบัติการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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3.   ตัวอย่างแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน: วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 


 ตัวอย่างแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน: วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในคู่มือความปลอดภัย 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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4.   ตัวอย่างแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน: วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเกี่ยวกับสารเคมี 


 ตัวอย่างแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน: วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเก่ียวกับสารเคมี ในคู่มือความ
ปลอดภัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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5.   ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติและป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย 


 ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 


 







ภ5-26 


 


 


 







ภ5-27 


 


 


 







ภ5-28 


 


 


 







ภ5-29 


 







ภ5-30 


 







ภ5-31 


6.   ตัวอย่างเอกสารรายงานการเกิดอุบัติเหตุ 


 ตัวอย่างเอกสารรายงานการเกิดอุบัติเหตุ: วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ในคู่มือความปลอดภัย ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 ตัวอย่างเอกสารรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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7.   ตัวอย่างเอกสารการประเมินความเสี่ยง 


 ตัวอย่างเอกสารการประเมินความเสี่ยง ระดับห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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