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คํานําผูจัดทํา

 ความคิดริเริ่มของศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตรมิตรภาพ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ให
นโยบายการสงเสรมิใหเกดิความปลอดภยัในหองปฏบิตักิารวจิยัในมหาวทิยาลยัในประเทศไทยเมือ่กวา 5 ปมาแลว เปนทีม่าของ 
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” ที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องรวม 3 ระยะ 
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 มาจนถึงเดือนสิงหาคม 2557 โครงการดังกลาวสําเร็จลงไดจากความรวมมือรวมใจของบุคลากร
หลายกลุมและหลายหนวยงาน มภีาครีวมงานจากหองปฏบิตักิารของมหาวทิยาลยัภาครฐั เอกชน และหนวยงานภาครฐัรวมกวา 
30 แหง มีผลผลิตที่เปนรูปธรรมทั้งที่เปนเครื่องมือการสํารวจสถานภาพหองปฏิบัติการตนเอง เว็บไซตสําหรับการบริหารจัดการ
และเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรู และรางมาตรฐานระบบหองปฏิบตักิารวิจยัท่ีนาจะพัฒนาไปเปนมาตรฐานความปลอดภัยระดับ
ชาตไิด  มหีองปฏบิตักิารทีร่วมทดลองใชเครือ่งมอืฯ และผานกจิกรรมการยกระดบัความปลอดภยัท่ีสามารถจะเปนพ่ีเลีย้งในการ
ดําเนินงานตอไปมากกวา 10 แหง และที่สามารถเปนหองปฏิบัติการตนแบบไดไมนอยกวา 3 แหง และเหนือกวานั้นคือเกิดกลุม
นกัวจิยั ผูปฏบิตังิาน นสิติ นกัศกึษาและผูเกีย่วของทีผ่านการปฏิบตัจิรงิ เกดิความตระหนักถงึความเส่ียงดานตางๆ ในหองปฏิบตัิ
การและเรยีนรูวธิยีกระดบัความปลอดภยัดวยตนเอง สามารถแสดงภาพรวมของการบรหิารจดัการความปลอดภยัทีจ่ะนาํองคกร
สูความปลอดภัยได อยางไรกด็จีาํนวนหองปฏบิตักิาร และผูเกีย่วของขางตนยงัไมสามารถเทียบไดกบัจาํนวนหองปฏบิตักิารวิจยั
และผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ อีกเปนพันๆ แหงท่ียังมีสภาพความเสี่ยงในดานตางๆ ที่ควรไดรับการชวยกัน
ดูแลแกไขใหมีความปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมขึ้น

 ผลสําเร็จขางตนจึงอาจเปรียบไดกับไมขีดกานเล็กๆ ที่ถูกจุดขึ้นใหเห็นแสงสวางเพื่อใชในการเร่ิมเดินไปสูเปาหมาย ไมขีด
นั้นสามารถแสดงไดเพียงวาจุดสวางอยูที่ใด และพรอมจะดับไดทุกเมื่อหากแสงสวางนั้นไมไดรับการจุดอยางตอเนื่องและเพียง
พอที่จะสองสวางทางเดินใหไปยังเปาหมายได  

 เอกสารของรองศาสตราจารย สชุาตา ชนิะจิตร เร่ือง“ความปลอดภัยหองปฏิบตักิาร : พฒันาไดอยางไร ใชการสรางความ
ตระหนักรูสูวัฒนธรรม” (http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book3.pdf) ที่เผยแพรเมื่อจบโครงการฯ ระยะ
ที่ 1 เปนเสมือนไฟสองทางท่ีจุดตอจากไมขีดกานเล็กท่ีชี้ใหเห็นความสําคัญของการท่ีผูรับผิดชอบใหการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตองปฏิบัติเปนแบบอยาง เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักและสามารถไปเปนผูนําในการทําใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานอยาง
ปลอดภัย และเอกสาร “บนเสนทางระบบมาตรฐานความปลอดภัย” ที่เผยแพรเมื่อจบโครงการฯ ระยะท่ี 2 (http://esprel.
labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book4.pdf) ซึ่งสรุป ความสําคัญ แนวคิด กระบวนการดําเนินงาน และการนําผลผลิต
ของโครงการฯ ไปใชประโยชนจริง เปนเสมือนแผนที่กํากับใหสามารถเดินถูกทางไปยังเปาหมายโดยไมตองเสียเวลาหลงทาง 

 สําหรับเอกสาร “ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ : เรื่องของใคร” นี้เปนเอกสารท่ีเขียนเมื่อเสร็จโครงการฯ ระยะที่ 3 ซึ่ง
รองศาสตราจารยสุชาตา ไดใหทั้งภาพรวมของความสําคัญ แนวคิด ลักษณะของหองปฏิบัติการปลอดภัย การยกระดับความ
ปลอดภัยและปจจัยสําคัญตอการพัฒนาความปลอดภัยหองปฏิบัติการ โดยเนนเรื่องที่สถาบันการศึกษาควรเปนจุดตั้งตนในการ
ผลิตบุคลากรที่มีสํานึกตอความปลอดภัยทั้งของตนเอง ของผูอื่นและรักษาสภาพแวดลอม ที่สําคัญคือผูนําและผูบริหารสถาบัน
หรือหนวยงานมีหนาที่เชิงจริยธรรมในการดูแลใหบุคลากรของตนทํางานไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้รองศาสตราจารยสุชาตา
ยังช้ีใหเห็นปจจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบการจัดการ ที่จะเปนรากฐานใหเกิดความตอเน่ืองในการพัฒนาใหเกิดความ
ปลอดภัยอยางยั่งยืนอกีดวย 
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 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตรมิตรภาพ ที่เห็นความสําคัญ ริเริ่มและใหการสนับสนุนการดําเนิน
งานโครงการฯ มาตลอด 3 ระยะ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย สุชาตา ชินะจิตร ที่ทั้งใหคําปรึกษาและชวยการดําเนินงาน       
มาโดยตลอด โดยเฉพาะการเขียนเอกสารทั้ง 3 เลม ขอขอบคุณทานที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ หัวหนาหองปฏิบัติการ นักวิจัย      
นกัวิทยาศาสตร นสิติ นกัศกึษาและผูทีไ่ดรวมงานกนัมาทกุทาน และหวงัวาผลผลติจากความรวมแรงรวมใจมาตลอดหลายป จะ
ถกูใชประโยชนเพิม่ขึน้ในวงกวางจนทําใหความปลอดภยัในหองปฏบิตักิารเปนวฒันธรรมในการทํางานของทกุองคกรในอนาคต
อันใกล

        วราพรรณ ดานอุตรา

ผูอํานวยการโครงการยกระดับความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

            พฤศจิกายน 2557
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คํานําผูเขียน

 “หองปฏิบัติการปลอดภัย เรื่องของใคร” ฉบับนี้เปนผลจากการทําโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand : ESPReL) โดย
ศนูยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอนัตราย และสถาบันวจิยัสภาวะแวดลอม จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย สนบัสนุน
โดยสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรบั วช. ประกาศเปนนโยบายสงเสริมใหเกดิการปฏบิตัิ
จริง เนื้อหาจึงประกอบดวย ขอความรู วิธีคิด ประสบการณการเรียนรูของผูเก่ียวของทั้งหมด ไดแก คณะทํางานในโครงการ 
ผูทรงคณุวฒุจิากหลากหลายประสบการณ ผูปฏบิตัใินหองปฏบิตักิารของภาคสีมาชิก และผูรวมเวทีสาธารณะตางๆ ผูเขียนเพียง
แตเปนผูอาสานาํประสบการณดีๆ  มาถายทอดและแบงปนความรูเพือ่ใหเกดิการตอยอด ความรูความคดิจากทานทัง้หลายเหลา
นี้เปนผลึกความคิดอันทรงคุณคา ที่มาหลอมรวมเปนผลึกกอนใหญฉายแสงใหเห็นความสําคัญของเร่ืองความปลอดภัยในหอง
ปฏิบัติการ จากแนวคิดสูวิธีปฏิบัติ

 ผูเขียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.วราพรรณ ดานอุตรา ผูอํานวยการโครงการ ESPReL ที่เกาะติดกับงาน พรอม
ดวยทีมคณะทํางานที่มีความสามารถ ความถนัดที่เสริมกันไดอยางดี จนทําใหความคิด และการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีพลัง ความ
รูและขอคดิทีน่าํมาประมวลเปนเอกสารเลมนีน้าจะเปนประโยชนแกผูสนใจ ขอยกความดนีัน้ใหเปนความดขีองคณะทาํงาน สวน
ความเห็นที่ปรากฏนั้นเปนไปดวยเจตนาดี หากมีการกระทบ กระเทือนถึงใคร ผูใดโดยไมไดตั้งใจ ผูเขียนขอรับไวแตเพียงผูเดียว 
และขออภัยไว ณ ที่นี้

     สุชาตา ชินะจิตร

     พฤศจิกายน 2557
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หองปฏิบัติการปลอดภัย: เรื่องของใคร
รองศาสตราจารย สุชาตา ชินะจิตร

ความสําคัญของความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ

 ความปลอดภัยตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม เปนกระแสโลกท่ีสอดแทรก
อยูในกจิกรรมตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการผลิตในโรงงาน หรือการคา การให
บริการ เนื่องจากการไหลของสินคาและบริการระหวางประเทศ ทําไดงาย
ขึน้ มกีารใชสนิคาและบรกิารทีม่ตีนทางจากตางประเทศมากขึน้ ความมัน่ใจ
ในความปลอดภัยของสินคาและบริการ จงึเปนประเด็นท่ีนาํมาใชในการคา
ระหวางกนั กลาวไดวา ยทุธศาสตรสาํคญัของระบบการคาเสรคีอื สนิคาและ
บรกิารตองปลอดภัย  ในดานความปลอดภัยทางเคมี คาํถามปจจุบนัทีม่กีาร
ถามถึงมากกวาสารเคมทีีป่นเปอน คอืคาํถามทีว่าในผลติภณัฑมกีารใชสารเคมี
อะไรบาง ดงันัน้ผลติภณัฑทีเ่ปนสนิคาถงึมอืผูบรโิภค จึงตองไดรับการออกแบบ
ชนดิท่ีวาระหวางการผลติจนถงึการใชแลว ตองไมมสีารตกคางในสิง่แวดลอม  
ดวยหลกัการและเหตุผลของความปลอดภัยตอสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม 
เปนเรื่องที่ไมอาจปฏิเสธได จึงมีกฎระเบียบและมาตรฐานตางๆ เกิดขึน้ เพือ่
สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค

 ในประเทศพัฒนาแลวการทํางานดวยความปลอดภัยไดเกิดขึน้จนเปน
วัฒนธรรมของการทํางานท่ีผูปฏิบัติมีความตระหนักรู กฎระเบียบหลาย
รายการก็เปนไปเพื่อการปองกนัเหตุอันไมควรเกิดข้ึน พรอมทั้งมีมาตรการ
กาํกบัดแูลความปลอดภัยในข้ันตอนตางๆ รวมท้ังยงัมมีาตรฐานดานสขุภาพ
และสิ่งแวดลอมที่เขมขนขึ้นเรื่อยๆ  ในระบบการศึกษาก็ไดมีการปลูกฝงวิธี
ทํางานอยางปลอดภัยในทุกระดับ ผูจบการศึกษาจึงไดรับการสรางความ
ตระหนักรู ไดเห็นตัวอยางที่ถูกตองเมื่อออกไปประกอบอาชีพ และเปนพื้น
ฐานของแนวคดิของการพฒันาอยางยัง่ยนืของยคุ “green economy” ดวย 
หองปฏิบัติการวิจัยเปนเหมือนโรงงานเล็กๆ ที่เก่ียวของกับคนทํางานหลาย
กลุม มทีัง้นกัวจิยั นสิติ นกัศกึษา ชางเทคนิค ตลอดจนผูดแูลทาํความสะอาด 
ผลผลติจากโรงงานนีเ้ปนผลงานทางวชิาการซึง่อาจเปนผลการทดลอง ผลการ
วเิคราะหทดสอบ หรอืผลงานตีพมิพในวารสาร ผลงานจะเปนท่ียอมรับได ก็
ตองมาจากสถานทีผ่ลติทีไ่วใจไดในแงของคณุภาพ และสภาพการทาํงานท่ีเชือ่
ถอืได ซึง่หมายถึงการดูแลความปลอดภัยของคนทํางานและไมทําลายส่ิง
แวดลอม ความปลอดภัยจึงเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในหองปฏิบัติการ 

สถาบันการศึกษาเปนจุดต้ังตนที่ควร

จะผลิตบุคลากรที่มีสํานึกตอความ

ปลอดภัยทั้งของตนเอง ของผูอื่นรวม

ทั้งสิ่งแวดลอมดวย

การวิเคราะหความเปนอันตรายจึงนา

จะเปนสวนหน่ึงของปฏิบัติการและมี

ความสาํคญัเทาๆ กบัระเบยีบวธิทีาง

วทิยาศาสตร
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จําเปนที่ทุกคนตองคํานึงถึงตลอดเวลา การวิเคราะหความเปนอันตรายจึง
นาจะเปนสวนหน่ึงของปฏิบตักิารและมีความสําคัญเทาๆ กบัระเบียบวิธทีาง
วิทยาศาสตร
 
 สําหรับประเทศไทยนั้น วัฒนธรรมความปลอดภัยในกิจกรรมตางๆ 
ยงัไมเกิดข้ึน สถาบันการศึกษาเปนจุดต้ังตนทีค่วรจะผลิตบุคลากรท่ีมสีาํนกึ
ตอความปลอดภยัทัง้ของตนเอง ของผูอืน่รวมทัง้สิง่แวดลอมดวย แตปรากฏ
วา การจัดการเชิงระบบของสถาบันหรือองคกรใหเปนสถานที่ปลอดภัย
สําหรับการทํางานยังไมปรากฏชัดเจน หองปฏิบัติการมีสภาพการทํางานที่
เสีย่ง ไมมหีนวยงานรบัผดิชอบดูแลเกีย่วกบัความปลอดภยั สวนหนึง่อาจจะ
เนื่องมาจากไมมีกฎหมายบังคับชัดเจน กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราช
บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มุงเนนควบคุมภาคธุรกิจ ควบคุมการผลิต 
การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครอง โดยยกเวนการปฏิบัติให
กับหนวยราชการและสถาบันการศึกษา ลาสุดมีพระราชบัญญัติความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการทาํงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 
3 ที่กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีมาตรฐานในการบริหาร และจดัการดาน
ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอมในการทาํงานเชนเดยีวกบัการ
ควบคมุในโรงงาน โดยไมมรีายละเอยีดขอบงัคับใหตองจดัทําและสงรายงาน
ตางๆ ดงัเชนท่ีภาคอตุสาหกรรมตองปฏบิตั ินอกจากนัน้ พระราชบญัญัตฉิบับ
ดงักลาวไมไดกลาวถงึการควบคมุดานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัความปลอดภยัใน
การทํางาน เชน ความปลอดภัยของอาคารหรือ เครื่องมือ ผลจากความ
ออนแอและขาดวัฒนธรรมความปลอดภัย จึงเปนสาเหตุสําคัญลึกๆ ของ
อบุตัเิหต ุผูนาํหนวยงานหรอืสถาบนัจงึเปนกญุแจสาํคญัและถอืวาเปนหนาที่
เชิงจริยธรรมในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสรางความไววางใจ
ใหแกคนทํางาน  

 ปจจยัสาํคญัของผลผลิตจากหองปฏิบตักิารทุกประเภท (หองปฏิบตัิ
การวิจัย หองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ ฯลฯ) คือความนาเชื่อถือไดของ
การดาํเนนิงานเพ่ือใหผลผลตินัน้เปนทีย่อมรับ และการดาํเนนิงานดวยความ
ปลอดภัย การปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัย ตองทําตามหลักของการปฏิบัติที่ดี
เพื่อใหผูวิเคราะห วิจัย และผูเกีย่วของมคีวามปลอดภัย อกีทัง้กระบวนการท่ี
เลอืกใชควรลดการกอใหเกดิของเสยีอนัตรายและการแพรกระจายของสารเคมี
สูสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด

ผูนําหนวยงานหรือสถาบันจึงเปน

กุญแจสําคัญและถือวาเปนหนาที่เชิง

จริยธรรมในการสรางวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย เพื่อสรางความไววางใจให

แกคนทํางาน
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การใหความสําคัญกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ

 บทความของ Robert H. Hill, Jr. เก่ียวกับความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการ1 ไดสํารวจ วรรณกรรมตีพิมพในวารสาร เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญของเร่ืองนี้วามีความเปนมาอยางไร พบวาความตระหนักรูเรื่อง
ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่ปรากฏในวารสารเทาที่คนมาไดนั้น 
เริ่มปรากฏชัดในป ค.ศ. 1899 จากเหตุการณไฟไหมหองปฏิบัติการของ 
Kansas State Agricultural College หลังจากนั้นการตีพิมพบทความ
ดานนีย้งัมนีอย และมักไปปรากฏในวารสารดานการศึกษา คอื Journal of 
Chemical Education ผูบกุเบิกเร่ืองความปลอดภัยทางเคมีคนสําคัญ คือ 
Howard Fawcett ผูทํางานอยูในอุตสาหกรรมเคมีดานที่อันตรายที่สุด คือ 
ผลิตวัตถุระเบิด อยูที่บริษัทดูปองต ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงเปนผูขับ
เคลื่อนหลกัในเรื่องความปลอดภัย เพราะนั่นหมายถึงผลกําไร-ขาดทุน 

 การจัดทํามาตรฐานคูมือ หรือขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเริ่ม
ทีภ่าคอตุสาหกรรม ซึง่แตกตางจากภาคการศกึษา ทีใ่หความสาํคญักับเรือ่ง
นีน้อยมาก แมแตในการสอนเคมีกไ็มมเีรือ่งความปลอดภัย จะมีบางก็ปรากฏ
อยูในระเบียบปฏบิตักิอนเขาไปทํางานในหองปฏบิตักิาร ความพยายามของ 
George Lowry แหง Western Michigan University ไดริเริ่มสอนเปน
รายวิชาเฉพาะอยู 5 ป กวาจะไดรบัการยอมรบัใหเปนวชิาบงัคบัในระดบั
ปรญิญาโท-เอก 

 สมาคมเคมีสหรฐัอเมรกิา (American Chemical Society, ACS) เร่ิม
ใหความสาํคญัและผลกัดนัเรือ่งนีผ้านคณะกรรมการความปลอดภัยทางเคมี
ในป ค.ศ. 1963 ไดมีการจัดพมิพหนังสือ Safety in Academic Chemistry 
Laboratories  ฉบับแรกในป ค.ศ. 1972 และฉบับพมิพครัง้ท่ี 7 ในป ค.ศ. 2003 
ตอมาในป ค.ศ. 1954 Manufacturing Chemists Association ไดจัดพิมพ
หนังสือชื่อ Guide of Safety in the Chemical Laboratory  องคกร
สําคัญอีกองคกรหนึ่งของสหรัฐอเมริกาคือ The Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) มหีนาทีด่แูลเรือ่งความปลอดภยัใน
การทํางาน สามารถออกกฎหมายควบคุม กํากับ ใหเกิดสภาพการทาํงานที่
ปลอดภยัท้ังในภาคอตุสาหกรรม และภาคการศกึษา ในป ค.ศ. 1990 OSHA 
ไดออกกฎหมายกาํกับดแูลหองปฏบิตักิารเกีย่วกบัการสมัผสัสารเคมใีนหอง
ปฏิบัติการ 

 สาํหรบัตําราท่ีไดรบัการอางองิถึงและควรกลาวไว ณ ทีน่ี ้คอื “Prudent 
Practice for Handling Hazardous Chemicals in Laboratories” จดัพมิพ 
ในป ค.ศ. 1981 โดย สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National        

ที่ผานมามีแตการกระตุนใหผลิตผล

งานผานการทดลองที่เสี่ยงโดยถือวา

ความปลอดภัยเปนเรื่องรอง

1 Robert H. Hill Jr. (2007), The Emergence of Laboratory Safety, Journal 
of Chemical Health and Safety, May–June , 14-19
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Research Council, NRC) บทความของ Robert H. Hill, Jr. นี้ชี้ใหเห็นวา
เรื่องความปลอดภัยในหองปฏิบัติการตองเปนสวนสําคัญของหลักสูตร
สําหรับนักวิทยาศาสตร และควรเปนแขนงหนึ่งของสาขาเคมี เชนเดียวกับ 
เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย เคมีวิเคราะห ฯลฯ ที่ผานมามีแตการ กระตุนให
ผลิตผลงานผานการทดลองที่เสี่ยงโดยถือวาความปลอดภัยเปนเรื่องรอง

 สถานการณดานความปลอดภยัทางเคมใีนประเทศไทย กไ็มแตกตาง
จากที่กลาวถึงในสหรัฐอเมริกา ตางกันมากที่ชวงเวลาและการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง หนังสือดานน้ียังมีนอยมากในตลาดหนังสือ การเรียน
การสอนเฉพาะเรื่องเริ่มมีมากขึ้นในสถาบันการศึกษา แตยังเปนรายวิชา
เลือกเปนสวนใหญ บางสถาบันใชเปนเงือ่นไขบงัคบัใหสอบผานกอนเขาเรยีน
ปฏบิตักิาร การขับเคล่ือนทีช่ดัเจนเกิดขึน้เมือ่สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง
ชาติ (วช.) ประกาศนโยบายสงเสริมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ป 
พ.ศ. 2556 โดยมอบใหศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสีย
อนัตราย และสถาบันวจิยัสภาวะแวดลอม จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย จดัทาํ
โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัหองปฏบิตักิารวจิยัในประเทศไทย 
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thai-
land : ESPReL) เพือ่เตรยีมความพรอมดวยการสรางเครือ่งมอืทาํงาน ระบบ
สารสนเทศ และระบบบริหารจัดการสําหรับขยายผลตอไป

 การรับรูเรื่องความปลอดภัยมักมองไปท่ีสิ่งที่จับตองได เห็นเปนรูป
ธรรมอธิบายได ในความเปนจริงนั้นสภาพทางกายภาพเปนเพียงสวนหน่ึง
ของความปลอดภัยเทานั้น แตอีกหลายสวนขึ้นอยูกับพฤติกรรมเส่ียงของผู
ปฏิบัติ และขาดการจัดการท่ีดี ผลจากโครงการวิจัยอาคารปฏิบัติการทาง
ดานวิทยาศาสตรของ ผศ.ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล2 ดวยวัตถุประสงคเฉพาะ
สาํหรบัสถาบนัแหงเดยีว ขอคนพบของสภาพทางกายภาพ ณ ป พ.ศ. 2554 
กบัผลการสํารวจในโครงการ ESPReL ป พ.ศ. 2556 ไมแตกตางกันนกั กลาว
คือ หลายอาคารมีอายุการใชงานนานมาก เชน เกินกวา 25 ป เปนตน การ
ใชงานมกัจะมกีารเปลีย่นไปจากทีอ่อกแบบไวเดมิ ขาดการบาํรงุรกัษาอยาง
สมํ่าเสมอ พื้นที่ใชสอยไมเหมาะสมกับจํานวนผูปฏิบัติในหองนั้น และอาจ
ไมมรีะบบการจัดกลุมของสวนพ้ืนทีด่วย ตวัอยางของลักษณะหองปฏิบตักิาร
ที่มีความเสี่ยงสูง แสดงในภาพท่ีปรากฏนี้

 จากการทําโครงการ ESPReL ประเมินไดวา ทั้งระดับปฏิบัติและ
ระดับบริหารยังใหความสําคัญกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการไมพอ 
ระดบัปฏบิตัเิริม่ใหความสาํคญัเมือ่ไดลงมอืสาํรวจสภาพหองปฏบิตักิารดวย
ตนเองและเห็นกับตาวา เขาไดมองขามอะไรไปบาง หรือมีความรูไมพอใน

ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นไดจากการ

กระทํา ไมไดเกิดจากการพูดวา 

“สําคัญ”

2 2554 ผศ.ฉตัรชยั วริยิะไกรกุล โครงการวิจยัอาคารปฏบิตักิารทางดานวทิยาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เสนอตอ คณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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เรือ่งใด สวนระดบับรหิารนัน้กลาวไดวาเหน็ความสําคญัแตยงัใหคณุคานอย 
ซึ่งดูไดจากการสนับสนุนงบประมาณ การใหเวลา และความพยายามที่จะ
ทาํใหสาํเรจ็ ดงันัน้ ความปลอดภัยจะเกดิข้ึนไดจากการกระทํา ไมไดเกดิจาก
การพูดวา “สําคัญ”

เหตุการณที่สรางความตระหนกไปสูความตระหนัก
 
 อบุตัภิยัทางเคมไีมวาจะรนุแรงมากนอยเพยีงใด ยอมทาํใหเกดิความ
สญูเสีย และเปนบทเรียนราคาแพง นาเสียดายอยางย่ิงถาเหตุการณนัน้ๆ ไม
ถกูนาํมาวเิคราะหหาสาเหต ุและหาวธิปีองกันการเกดิซํา้ สวนหนึง่เปนเพราะ
ขาวทีป่รากฏในสือ่มผีลกระทบตอภาพลกัษณขององคกร จงึมคีวามพยายาม
ปกปด และมเีพยีงรายงานสถานการณภายในองคกรเทานัน้ ปจจบุนัมแีนวโนม
ทีจ่ะเปดเผยเหตเุกดิในหองปฏบิตักิารมากขึน้เพือ่เปนอทุาหรณใหคนอืน่ เชน 
มหาวทิยาลยั Princeton เปดเวบ็ไซตสาํหรับเหตเุกดิในหองปฏบิตักิารโดย
เฉพาะเพ่ือใหความรูตอสาธารณะ ผูเขียนขอนาํเหตกุารณ 3 กรณทีีส่มาคมเคมี
สหรฐัอเมรกิาจดัทาํเปนวดิทีศันเผยแพรลงใน Youtube ซึง่เปนเรือ่งทีน่าตกใจ
มากๆ และสงผลใหมกีารเปลีย่นแปลงในทางท่ีดขีึน้จากความตระหนักรู
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 เหตกุารณแรกทีน่าํมาเลาน้ีชือ่วา Karen Wetterhahn’s Story เหตุ
เกิดขึ้นที่สถาบัน Dartmouth เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1996 Professor 
Karen กําลังศึกษาผลกระทบของโลหะหนักตอระบบชีวภาพ มีการใชสาร
พิษตัวหน่ึงปริมาณนอยมากช่ือ dimethyl mercury เธอแนใจวาได
ระมัดระวังเปนอยางดีแลว โดยสวมถุงมือยางและอุปกรณปองกันอื่นๆ 
บงัเอิญมสีารหยดลงบนถุงมอืลาเทกซทีเ่ธอสวมอยู หลงัจากน้ัน 5 เดอืน เธอ
มีอาการผิดปกติทางประสาท เชน ทรงตัวไมได พูดจาติดขัด เมื่อรูตัวเธอได
ไปหาแพทยเฉพาะทางแตไมสามารถชวยเธอได เธอไดเสียชีวิตในเดือน
มถินุายน ค.ศ. 1997 หลงัจากไดรบัการรกัษาประมาณ 3 สปัดาห อทุาหรณ
สอนใจวาแมไดปองกนัตัวเองอยางเตม็ทีแ่ลว แตมบีางเรือ่งทีย่งัไมเปนท่ีรูกนั 
ณ ขณะนัน้ เชนในกรณนีี ้ยงัไมมใีครทราบวาสารชนดินีส้ามารถซมึผานถงุมอื
ยางลาเทกซเขาสูรางกายได ดังนั้นนอกจากการปองกันอยางเต็มที่แลว ยัง
ตองระวังเปนพิเศษ และขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) 
ที่ไดมาจากผูผลิตอาจไมเพียงพอ ในกรณีนี้ตอมาจึงพบวา ถุงมือที่สามารถ
ปองกันไดคือ ถุงมือชนิดไนไตรล เปนตน 

 ตัวอยางเหตุการณที่ 2 เกิดขึ้นที่ Texas Tech University ชื่อวา 
Preston Brown’s Story ประมาณเดือนมกราคม ค.ศ. 2010 ไดมีการ
ทดลองเกี่ยวกับสารระเบิดไดที่เปนอนุพันธของ Nickel hydrazine per-
chlorate นักวิจัยมีความรูและระมัดระวังอยูแลวแตเหตุระเบิดไฟไหมเกิด
ขึน้ไดจากวธิกีารทดลองทีเ่ขาเพ่ิมปรมิาณสารทดลองจาก 300 มลิลกิรมั เปน 
10 กรัม โดยไมไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เขาใชสารเปยกเพื่อปองการ
ระเบิดอยูแลว แตเมื่อใชสารปริมาณมากขึ้นจําเปนตองบดกอนสาร ใหเปน
ผงดวยโกรง และบดภายใตตวัทาํละลายเพ่ือปองกนัความไวตอการระเบิด โชค
รายทีบ่งัเอญิชวงเวลาหน่ึงทีเ่ขาถอดแวนนริภยัขณะบด ระเบดิที่เกิดขึ้นทําให
ตาบาดเจ็บ นิ้วมือซายขาดไป 3 นิ้ว ไฟลุกครอกตัวดวย เคร่ืองแกวและ
อุปกรณตางๆ บนโตะกระจัดกระจายจากแรงระเบิด ขอผิดพลาดเกิดจาก
การเพ่ิมปริมาณสารอันตรายหลายเทาในการทดลองคร้ังเดียวกัน การให
ความรูอาจไมเพยีงพอ ไดมกีารตัง้ขอสงัเกตถงึระบบการจดัการความปลอดภยั
ทีข่าดประสทิธภิาพตั้งแตระดับภาควิชาจนถึงมหาวิทยาลัย

 ตัวอยางเหตุการณที่ 3 เกิดขึ้นที่ University of California, Los 
Angeles (UCLA) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ชื่อเร่ืองวา Sheri 
Sangji’s Story  นักศึกษาชื่อ Sheri เพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
กําลังรอผลการคัดเลือกเขาศึกษาตอ เหตุเกิดจากสารช่ือ tertiary butyl 
lithium ซึ่งเปนสารลุกติดไฟไดงายเมื่อถูกอากาศ (pyrophoric) เธอใช
กระบอกฉีดยาซ้ําในการถายเทสารตัวนี้ปริมาณมากกวาที่เคยใช บังเอิญ
กระบอกฉีดยาหลุดทําใหสารกระเด็นมาถูกเสื้อผา และไฟลุกทันที ขณะนั้น
เธอไมไดสวมเส้ือคลุมปฏิบัติการดวย เธอถูกไฟครอกอยางรุนแรง และเสีย
ชีวิตใน 18 วันตอมา จากการสอบสวนหองปฏิบัติการนี้เคยไดรับการเตือน
จากหนวยความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมาแลวกอนหนานี้ 2 เดือน วาผู
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ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการไมใชอุปกรณปองกันเทาท่ีควร คณะกรรมการ
สอบสวนกรณีของ Sheri รายงานวา หองปฏิบัติการไมไดจัดหาอุปกรณให
เพียงพอ ถาไดใสเสื้อคลุมปฏิบัติการชนิดที่ทําจากวัสดุหนวงไฟ อาจชวย
บรรเทาความรุนแรงไดบาง นกัศกึษาเองก็ไมไดรบัการอบรมเพียงพอ เรือ่งนี้
อาจารยหวัหนาหองปฏบิตักิารและมหาวทิยาลยัถกูฟองดาํเนนิคดใีหรับผิด
ชอบ ระหวางการพิจารณามีกระแสขาววาเขาอาจไดรับโทษจําคุกเปนเวลา 
4-5 ป สุดทายผลการตัดสินโทษไมหนักอยางที่วิจารณกันแตแรก

 อยางไรก็ดี หลังจากเกิดเหตุการณครั้งนี้ขึ้น UCLA ไดแสดงความ
รับผิดชอบ โดยการกอตั้งกองทุนจํานวน 500,000 เหรียญ รวมทั้งการยก
เครื่องมาตรการตางๆ ปรับปรุงนโยบายและมาตรการดานความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการที่เขมขนและเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน

UCLA Office of Environment, Health and Safety (EH&S) 
กาํหนดใหแตละหองปฏบิตักิาร ระบุความเปนอนัตรายดานเคมี 
ชวีภาพ และความเปนอนัตรายอืน่ๆ พรอมทาํการประเมินความ
เสีย่งของกจิกรรมตางๆ ในหองปฏบิตักิาร รวมถงึใหระบุอปุกรณ
ปองกนัทีเ่หมาะสมกับการปฏิบตังิานดวย

จดัตัง้ศนูยความปลอดภัยหองปฏิบตักิาร (Center for Laboratory 
Safety) เพื่อพัฒนาและเผยแพรหลักปฏิบัติที่ดีและโปรแกรม
การอบรมดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

ออกนโยบายเกีย่วกบัการอบรมดานความปลอดภยัในหองปฏบิตัิ
การ โดยกําหนดใหมีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการสําหรับบุคคลที่เก่ียวของในทุกระดับตั้งแต ผูบริหาร 
นักวิจัย นักเรียน เชน การกําหนดใหผูปฏิบัติงานตองผานการ
อบรมกอนเร่ิมปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ โดยสาระในการ
อบรมตองสอดคลองกับเคร่ืองมือตางๆ ที่ใชในหองปฏิบัติการ
และลักษณะความเปนอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ 
ซึ่งพิจารณาจากผลของการประเมินความเสี่ยง

ออกนโยบายเก่ียวกับอปุกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคล (PPEs) 
โดยหองปฏิบตักิารตองจัดเตรียมอุปกรณทีม่คีณุภาพและเหมาะสม
กบัลกัษณะความเปนอนัตรายในการปฏิบตังิาน ใหแกผูปฏบิตังิาน
อยางเพียงพอโดยไมคิดคาใชจาย

 เหตกุารณสดุทายน้ีเปนท่ีกลาวถึงกันมาก ถอืวาเปนตัวกระตุนใหเกดิ
การยกเคร่ืองเรือ่งการจัดการความปลอดภัยเปนอยางดี ความตื่นตัวเกิดเปน 
กระแสตามมาใหสถาบันและองคกรที่เกี่ยวของลุกขึ้นจัดการกับความ
ปลอดภัย ในป ค.ศ. 2011 US Chemical Safety Board เรียกรองใหมีการ
ยกเครือ่งระบบความปลอดภยัของหองปฏบิตักิารในสถาบันการศกึษา ตอมา
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ในป ค.ศ. 2013 สภาวิจยัแหงชาตขิองสหรฐัอเมรกิา ไดจดัทาํโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัยของสถาบันการศึกษา เพื่อ
เสนอแนะแนวปฏิบัติที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

 เหตกุารณทีเ่กดิในหองปฏบิตักิารในประเทศไทยมกัเปนเรือ่งเลาขาน
กนัมากกวาจะเปนรายงานวเิคราะหเพือ่เปนบทเรียนอยางเปนทางการ อาจ
จะมีบางแตก็ไมสามารถเขาถึงเพ่ือใชประโยชนได ระบบรายงานและการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการจนทราบสาเหตุ และดําเนินการแกไข 
เปนปจจยัสําคญัของการสรางวฒันธรรมความปลอดภยั ซึง่มกีารผนวกเรือ่ง
ความปลอดภัยใหเปนสวนหนึ่งของงานประจํา ผลการศึกษาเอยถึงใน
รายงานของสมาคมเคมีสหรฐัอเมรกิา3 เกีย่วกับอัตราการเกดิอบุตัเิหตใุนหอง
ปฏิบัติการ ยืนยันวา ในสถาบันที่ผูบรหิารมคีวามมุงมัน่ รบัผดิชอบในการ
จัดการความปลอดภัย มักมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุตํ่า ในทางตรงกันขาม
สถาบนัทีเ่นนการใชกฎระเบียบมากกวาการสรางวฒันธรรมความปลอดภัย 
มักจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง  ในสถาบันแบบหลังนี้ มักมีการมอบ
หมายความรบัผดิชอบไปทีเ่จาหนาทีห่รอืผูจดัการความปลอดภยัทีไ่ดรบัการ
แตงตั้ง โดยที่ผูบริหารระดับสูงไมไดเขามามีสวนรวมในเรื่องความปลอดภัย

แนวคิดเร่ืองความปลอดภัย

 จากการศึกษาตัวอยางการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ทั้งของตางประเทศและในประเทศและการระดมขอคิดเห็นจากภาคีหอง
ปฏิบัติการ พบวาองคประกอบของความปลอดภัยที่จะเปนยุทธศาสตร      
ขับเคลื่อนความปลอดภัยนั้น ประกอบดวย 7 องคประกอบท่ีสัมพันธกัน
เชื่อมโยงกับความเส่ียง ไมใชองคประกอบหรือปจจยัเด่ียวๆ ดงันัน้การดําเนนิ
การทัง้หลายตัง้แตการสรางเครือ่งมอืและผลลพัธทีจ่าํเปนท้ังหมดตองคํานึง 
ถึงทั้ง 7 องคประกอบวาเกี่ยวของกับความเสี่ยงอยางไร

 1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ที่ตองทําหลายดาน
สอดคลองกัน ตั้งแตระดับนโยบายที่เห็นความสําคัญของงานดานความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ จึงควรมีขอมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิง
โครงสรางและการกําหนดผูรับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตดานนี้ อาจมี
ไดตั้งแตคําสั่ง ประกาศแตงต ั้งผูรับผิดชอบ หรือแผนปฏิบัติที่ไดมาจาก
กระบวนการพิจารณารวมกัน

3 2012,ACS,Creating Safety Cultures in Academic Institutions : A Report 
of the Safety Culture Task Force of the ACS Committee on Chemical 
Safety

อบุตัภิยัในหองปฏบิตักิารไทย เปนเรือ่ง

เลาขาน มากกวาการไดใชเปนบทเรียน
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 2) ระบบการจดัการสารเคม ีทีส่ามารถตดิตามความเคลือ่นไหวของ
สาร มีระบบการจัดการสารเคมีที่ดี ทั้งระบบขอมูล การจัดเก็บ การเคลื่อน
ยาย และการจัดการสารที่ไมใชแลว หัวใจสําคัญของการจัดการสารเคมีใน
อันดับแรกคือ ‘สารบบสารเคมี’ (chemical inventory) หากปราศจาก
สารบบสารเคมีซึง่เปนจดุเริม่ตนแลว การบริหารจัดการเพ่ือการทํางานและ
การรับมือกับสารเคมีอยางถูกตองจะเกิดข้ึนไมได เม่ือประมวลขอมูลสาร
เคมีและจัดทําเปนรายงานเปนระยะๆ ก็สามารถนําไปใชประโยชนในการ
จดัการความเสีย่ง การแบงปนสารเคม ีรวมทัง้การใชประโยชนในการบรหิาร
จัดการและจัดสรรงบประมาณดวย

 3)  ระบบการจัดการของเสีย ที่มีระบบขอมูล การจําแนกและการ
เก็บท่ีถูกวิธี เพื่อรอการกําจัดโดยไมมีการแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม ขอมูล
ของเสียจะเปนประโยชนตอการบริหารจดัการ การประเมินความเสี่ยงจาก
อันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด

 4)  ลกัษณะทางกายภาพของหองปฏบิตักิาร อปุกรณและเครือ่งมอื 
ที่เอื้อตอการทํางานอยางปลอดภัยท้ังในภาวะปกติและฉุกเฉิน รายการ
สํารวจควรประกอบดวยขอมูลเชิงสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นท่ีการ
ใชงานจริง วัสดุที่ใช ระบบสัญจร ระบบไฟฟาและการระบายอากาศ ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน

 5)  ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย ตองบริหารความเสี่ยง
จากขอมูลจริง ที่มีลําดับความคิดตั้งตนจากการกําหนดไดวาอะไรคือปจจัย
เสี่ยง ผูปฏิบัติงานตองรูวาใชสารใด คนอื่นในที่เดียวกันกําลังทําอะไรที่เสี่ยง
อยูหรือไม ปจจัยเสี่ยงดานกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือ

7 องคประกอบความปลอดภยั ทีเ่ช่ือมโยง

กับความเส่ียง
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ไม รายการสํารวจจะชวยกระตุนความคิดไดอยางละเอียด สรางความ
ตระหนักรูไปในตัว รายงานความเส่ียงจะเปนประโยชนในการบริหารงบ
ประมาณ เพราะจัดการไดบนฐานของขอมูลจริง สวนความพรอมและการ
ตอบโตกรณีฉุกเฉินนั้น อยูภายใตหัวขอการจัดการความปลอดภัย เพื่อเปน
มาตรฐานการปองกัน เชน การมีผังพื้นที่ใชสอย ทางออก อุปกรณเครื่องมือ
สาํหรบัเหตฉุกุเฉนิ รวมทัง้การมแีผนปองกนัและตอบโตเหตฉุกุเฉนิ ซึง่หมาย
ถึงการจัดการเบื้องตน การแจงเหตุและขอปฏิบัติทั่วไป

 6) การใหความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภัยในหองปฏบิตักิาร จะ
ชวยลดการเกิดอันตรายจากพฤติกรรมเส่ียง ตองมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทีเ่ก่ียวของ โดยใหความรูพืน้ฐานท่ีเหมาะสม จาํเปน และอยางตอเน่ืองตอกลุม
เปาหมายที่มีบทบาทตางกัน ถึงแมองคกร/หนวยงานมีระบบการบริหาร
จัดการอยางดี หากบุคคลในองคกร/หนวยงานขาดความรูและทกัษะ ขาด
ความตระหนัก และเพิกเฉยแลว จะกอใหเกิดอันตรายและความเสียหาย    
ตางๆ ได 

 7) การจัดการขอมูลและเอกสาร เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนา
ความปลอดภัยอยางตอเน่ืองยั่งยืน ระบบเอกสารจะเปนหลักฐานบันทึกท่ี
สามารถสงงานตอกันไดหากมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบ และเปนการตอยอด
ของความรูในทางปฏิบตั ิใหการพัฒนาความปลอดภัยเปนไปไดอยางตอเน่ือง

ลักษณะของหองปฏิบัติการปลอดภัย

 ขณะทีโ่ครงการ ESPReL ดาํเนนิการอยูนัน้ บอยครัง้ท่ีทมีงานถกูถาม
วา “หองปฏิบัติการปลอดภัย หนาตาเปนอยางไร มีตัวอยางหรือตนแบบ
ใหดูหรือไม” คําตอบที่ไดจากการระดมสมองทีมงานและสมาชิกหอง
ปฏิบัติการที่รวมงานดวย มีนับสิบนับรอยคําตอบ เชน
 หองปฏิบัติการปลอดภัยตองมีสิ่งเหลาน้ี

- มีการแยกเก็บสารเคมีอยางเปนระบบ
- มีการจัดการของเสีย
- มีอุปกรณปองกันสวนตัว และอุปกรณฉุกเฉินครบ
- มีไฟฟา แสงสวางเพียงพอ มีระบบระบายอาศดี
- มีระบบปองกัน เตือนภัยอันตราย
- มีการระบุบทบาทผูรับผิดชอบ
- ผูปฏิบัติมีความตระหนักถึงความปลอดภัยตอตนเอง ผูอื่น และ

สิ่งแวดลอม
- ฯลฯ

 จะเหน็ไดวาไมวาจะเปนคําตอบใด ความหมายนัน้วนเวียนอยูกบัเรือ่ง
ของอันตราย และความเส่ียง ถาเราสามารถบงชีไ้ดวาอนัตรายคืออะไร อยูตรง
ไหน อาจเกดิไดอยางไร เราสามารถลดโอกาสของการเกดิอนัตรายนั้นๆ ได ซึ่ง



11

กห็มายถึงเราจดัการกบัความเสีย่งหรอืลดความเสีย่งลงนัน่เอง ในทีส่ดุกส็รปุ
กันวาลักษณะหองปฏิบัติการปลอดภัย เปนดังนี้

 ลักษณะหองปฏิบัติการปลอดภัย

- มีการจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม ปองกันอุบัติเหตุได สวน
ที่มีขอจํากัดในการจัดการ ผูปฏิบัติตองทราบขอจํากัดนั้นๆ 
และใชมาตรการปองกันที่ถูกตอง เพียงพอ

- มีการดําเนินงานที่เปนไปตามเกณฑพื้นฐานความปลอดภัย
-    มกีารผนวกเรือ่งความปลอดภัยใหเปนสวนหน่ึงของงานประจํา 

ซึง่หมายถงึความปลอดภยัตอตนเอง ตอผูปฏบิตังิานโดยรอบ 
และตอสังคมสิ่งแวดลอม

- มกีารตรวจสอบตนเองเปนระยะๆ เพือ่เปนการกระตุนเตอืน
ตอความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม

 การจัดการความเส่ียงจึงเปนหัวใจของความปลอดภัย แมมีขอจํากัด
กต็องรูวากาํลงัเสีย่งกับอะไร และวางแผนการจัดการได เชน หองปฏิบตักิาร
ที่มีพื้นท่ีนอย ใชวิธีแบงการทํางาน (Zoning) ใหปลอดภัยขึ้นได ผลจาก
โครงการ ESPReL ทาํใหไดเกณฑพืน้ฐานความปลอดภัยออกมาเปนรปูธรรม
 
 เกณฑนี้คือรายการสํารวจ (checklists) จํานวนหนึ่งท่ีสวนใหญของ
หองปฏิบัติการสามารถทําได และสามารถกาํหนดเปนรปูธรรมทัง้ดานผลผลิต
และกระบวนการใหประเมนิได ดงัตารางรปูธรรมของหองปฏบิตักิารปลอดภัย 
ตอไปนี้

รูปธรรมของหองปฏิบัติการปลอดภัย

หัวขอ
องคประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ รูปธรรมของผลผลิต

1 การบริหารระบบการ
จัดการความปลอดภัย

- มีการนําเสนอนโยบาย/ประกาศ/แผน
เพ่ืออนุมัติใหดําเนินการจากระดบับริหาร 
เชน ระดับหองปฏิบตักิาร ระดับภาคฯ 
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

- มีกระบวนการพิจารณารวมกันในการทํา
แผน (เชน แผนการจัดการความ
ปลอดภัยดานสารเคมี) 

- มีการสนับสนุนอยางชัดเจน (เชน งบ
ประมาณ บุคลากร ฯลฯ)

- มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน/ระบบทบทวนการดําเนินงาน

- มีผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยทุก
ระดับ

- มีประกาศ/คําสั่ง แตงตั้งผูรับผิดชอบ

- มีแผนแมบทหรือนโยบายประกาศใชและมีแผน
ปฏิบัติที่มีขั้นตอนการดําเนินงานและการสนับสนุน
อยางชัดเจน

- มีรายงานการประเมิน
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หัวขอ
องคประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ รูปธรรมของผลผลิต

2 ระบบการจัดการสารเคมี - มีการตกลงรวมของวิธีปฏิบัติในการ
จัดการขอมูลสารเคมี การจัดเก็บสารเคมี
และการเคล่ือนยาย

- มีการติดตาม ตรวจสอบและการใช
ประโยชนจากขอมูล

- มีการทําสารบบขอมูลสารเคมีและ Safety Data 
Sheet

- มีการประเมินความเส่ียง เชน สารที่ทําใหเกิดความ
เสี่ยงสูงสุดของหองปฏิบัติการคืออะไร/ปริมาณ
เทาใด 

- มีการจัดเก็บสารเคมีเหมาะสมตามความเปน
อันตรายของสารและมีการเก็บตามกลุมสารเพื่อ
ความปลอดภัย 

- การเคล่ือนยายสารมีเคร่ืองปองกันภาชนะบรรจุสาร
แตกหกเสียหาย 

- มีเอกสารขอตกลงรวมกัน/กระบวนการในการปฏิบัติ

3 ระบบการจัดการ
ของเสีย

- มีการตกลงรวมของวิธีปฏิบัติในการ
จําแนกประเภทและการจัดการการท้ิง
ของเสียอันตราย

- มีการจัดการประเภทของเสีย และมีการปฏิบัติอยาง
ชัดเจนจากตนทางรวมทั้งมีการจัดการท้ิงใหถึงปลาย
ทางอยางถูกตอง 

- มีแนวทางในการลดของเสีย เชน ลดสารเคมีตั้งตน/
เปลี่ยนวิธีการทดสอบ เปนตน  

4 ลักษณะทางกายภาพของ
หองปฏิบัติการอุปกรณ
และเครื่องมือ

- มีการตกลงรวมของวิธีปฏิบัติในการใช
พื้นที่การจัดระเบียบและการดูแลรักษา
ระบบ

- มีการจัดการการใชพื้นที่อยางเหมาะสม และเปน
ระเบียบปลอดภัย เชน การจัดพื้นที่ (Zoning) 

- มีการจัดวางและติดตั้งครุภัณฑมีความเหมาะสมกับ
การใชงาน ไมกอใหเกิดอันตราย 

- มีระบบไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลังเพียงพอใน
การทํางาน 

- มีตูดูดควันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (ในกรณีที่มี 
ตูดูดควัน) 

- ในกรณีที่มีสารอันตรายมีระบบระบายอากาศที่
เหมาะสม 

- ระบบตางๆ มีการดูแลและบํารุงรักษา

5 ระบบการปองกันและ
แกไขภัยอันตราย

- มีการตกลงรวมกันในวิธีปฏิบัติกรณี
ฉุกเฉิน

- มีการนํารายงานอุบัติภัยมาอภิปรายและ
วิเคราะหรวมกันเพื่อทําใหเกิดการแกไข
ปรับปรุงจริงในการปฏิบัติ (การประเมินผล
และวางแผนการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง)

- มีแผนผังทางหนีไฟปรากฏใหทุกคนเห็นอยางชัดเจน
โดยไมมีสิ่งกีดขวาง

- มีอุปกรณสําหรับรับเหตุฉุกเฉินติดตั้งอยางถูกตอง
และใชงานไดจริง

- มีการจัดทําและจัดเก็บรายงานการเกิดอุบัติภัย การ
ประเมินความเส่ียง ซึ่งนําไปใชในการวางแผนและใช
เพื่อการเรียนรู 

- มีระเบียบปฏิบัติและปายเตือนเพื่อความปลอดภัย
ติดประกาศไวในที่ที่เห็นไดชัดเจน 

- มีอุปกรณปองกันสวนบุคคล ที่เพียงพอและเหมาะ
สมกับการใชงาน
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หัวขอ
องคประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ รูปธรรมของผลผลิต

6 การใหความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ

- มีการติดตามวาบุคลากรระดับตางๆ ได
รับการกระตุนหรือเพ่ิมเติมความรูอยาง
ตอเน่ือง

- มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน

- มีการใหความรูพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

- มีแผนการใหความรูแกบุคลากร (เชน refresh training/
กระบวนการกระตุนจิตสํานึก เปนตน)

7 การจัดการขอมูลและ
เอกสาร

- มีการรวมกันพิจารณารูปแบบและการจัด
เก็บเอกสาร 

- มีการจัดเก็บเอกสารและระบบที่สืบคนไดงาย 

- มีเอกสารคูมือในการปฏิบัติงาน (SOP)

การยกระดับความปลอดภัย

 การพัฒนาความปลอดภัยตองการวิธีบงช้ีสภาพตั้งตนและสภาพท่ี
เปล่ียนแปลงไป รายการสํารวจ (checklists) จึงเปนเคร่ืองมือสําหรับ
ประเมนิสภาพไดดวยตนเอง ESPReL Checklists ไดถกูออกแบบมาใหเปน
เครื่องมือสํารวจสภาพครบทั้ง 7 องคประกอบของความปลอดภัยพรอมคํา
อธบิายดานเทคนคิ นบัวาเปนจดุเริม่ตนทีด่ขีองการสรางความตระหนกัเร่ือง
ความปลอดภัยพรอมๆ กันไปดวย เมื่อรูวาอะไรคือปจจัยที่ถกูตองและครบ
ถวนในแตละองคประกอบความปลอดภัย ผลการประเมินดวยโปรแกรมจัดการ
ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแสดงออกมาไดเปนขอมลูความถีห่รอืเปนกราฟ 
และสามารถประมวลผลเชิงเปรียบเทียบกับกลุมไดดวย การแสดงผลการ
ประเมินเชงิเปรียบเทียบก็เพือ่ใหผูใชรูสถานะความปลอดภัยของตนเอง ไมใช
การประเมินเพ่ือแสดงผลงานตอบคุคลอ่ืน หากผูใชไมเขาใจในเจตนารมยของ
การประเมนิหรอืใชผดิวตัถปุระสงค จะทําใหไดผลท่ีคลาดเคลือ่นจากความจรงิ
และอาจไมเกดิการแกไข ประโยชนจากการประมวลผลของ ESPReL Checklists 
นอกจากจะทาํใหรูสภาพของหองปฏบิตักิารของตนเองแลว อาจใชเปนหลักฐาน
ในการจดัทาํขอเสนอและงบประมาณเพ่ือการปรบัปรงุดวย สาํหรบัผูบรหิารที่
มีหองปฏิบัติการหลายหอง อาจใชผลจาก checklists ในการติดตาม
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาความปลอดภัยในภาพรวมตอไป ภาพรวมของ
ขอมูลตางๆ เชน การใชสารเคมี ชนิดและปริมาณของเสีย ยังนําไปสูการ
ติดตามความเคล่ือนไหว และการจัดเตรียมงบประมาณบนฐานของขอมูล
จริง ตัวอยางรายงานผลการสํารวจสภาพ แสดงในรูปตอไปนี้



14

ตัวอยางกราฟแสดงผลสถานภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการในแตละองคประกอบ

ตัวอยางรายงานผลสถานภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการในแตละองคประกอบความปลอดภัย (เรื่อง)

ตัวอยางรายงานผลสถานภาพ
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ระบบการมาตรฐานระดับชาติ 

จะทําใหการพัฒนาความปลอดภัย

ของหองปฏบิตักิารเปนระบบและย่ังยืน

 เปาหมายปลายทางที่ตองการคือหองปฏิบัติการปลอดภัยมาตรฐาน 
ผลการตรวจสภาพดวยตนเองและการไดเขาไปเย่ียมชมในหลายแหง พบวา
ในสภาพความเปนจริง ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการยังอยูในระดับตํ่า 
โครงการ ESPReL จึงเห็นวา นาจะใชคําวา ยกระดับความปลอดภัย เพื่อ
เปนจุดตั้งตนใหไดกอน เมื่อมีการดาํเนนิการตอไปก็จะทาํใหหองปฏบิตักิารมี
ความปลอดภัยสงูข้ึน ดงันัน้เพือ่ใหปฏบิตัแิละประเมินผลได โครงการฯ จงึได
พจิารณาทาํรายการ checklists ใหออกมาเปนเกณฑชีว้ดัระดบัความปลอดภยั 
โดยต้ังตนจากเกณฑพืน้ฐานของหองปฏิบตักิารปลอดภัย ซึง่มาจากรายการ 
checklists จาํนวนหนึง่ท่ีพิจารณาแลววาหองปฏบิตักิารทีท่ดลองใชสวนใหญ
สามารถทําได แนวคิดของการกําหนดเกณฑพืน้ฐานคือ สิง่จาํเปนทีห่องปฏิบตัิ
การตองมใีนลาํดบัแรกสาํหรบัการยกระดบัความปลอดภยั ซึง่หองปฏบิตักิาร
สามารถใชการสาํรวจสถานภาพและต้ังตนพฒันาความปลอดภัยจากเกณฑ
พื้นฐานนี้

 จากเกณฑพื้นฐานหองปฏิบัติการปลอดภัย (หนา 11) การยกระดับ
ตอไปจะเขมขนไปเปนเกณฑหองปฏบิตักิารปลอดภยัตนแบบ คาํวาตนแบบ
อาจหมายถงึตนแบบในภาพรวม คอื หองปฏบิตักิารสามารถจดัการไดครบทุก
หวัขอในทุกดานขององคประกอบท้ัง 7 หรืออาจหมายถึงตนแบบเฉพาะดานก็ได
ถาหองปฏบิตักิารน้ันๆ สามารถทําไดเฉพาะดานใดดานหนึง่ ซึง่ในท่ีสดุจะทําตอ
ไปจนไดตนแบบในภาพรวม

 โครงการฯ ไดใชเกณฑหองปฏบิตักิารปลอดภยัตนแบบเปนแนวทาง
ในการจัดทํา (ราง) ระบบการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบตักิาร เพือ่
พัฒนาใหเปนระบบมาตรฐานระดับชาติ เชื่อวาการพัฒนาความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการจะเปนไปอยางเปนระบบและยั่งยืน แมวาจะเปน
มาตรการจูงใจแบบสมัครใจก็ตาม แรงขับเคล่ือนท่ีแรงข้ึนจะเกิดข้ึนได เมื่อ 
(ราง) ดังกลาวเขาสูระบบการมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรม (สมอ.) โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่มภีาคเอกชนเขามาใชประโยชน
จากมาตรฐานน้ี เนือ่งจากถูกกํากบัดวยกฎระเบียบและเปนการสงเสรมิภาพ
ลกัษณทีส่งผลตอธรุกจิดวย

แผนภาพขั้นตอนการยกระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
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 การดาํเนนิการโครงการใดๆ กต็าม อาจทาํใหเกดิการประสานทํางาน
รวมกันโดยหวังผลใหเกิดประโยชนการใชงานจริง แตทีน่าเสียดายคือเม่ือสิน้
สุดโครงการฯ แลว งานที่วางไวก็อาจหยุดลงดวย คณะทํางานโครงการฯ 
ESPReL ไดคาํนึงถงึประเดน็นีจ้งึไดออกแบบใหมกีารสรางระบบการจดัการ
เปนการวางรากฐานการทํางานของหองปฏิบัติการ  ตั้งตนจากระบบขอมูล
สารเคมีและของเสีย ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงหลัก โปรแกรมการจัดการมีสวน
สาํคญัทีจ่ะชวยใหตดิตามความเคล่ือนไหวได และตองเปนโปรแกรมท่ีมขีอมลู
เชือ่มโยงกบัความปลอดภยั หลายแหงใชโปรแกรมการจัดการสารเคมี เพื่อ
ประโยชนเชิงงบประมาณ และการจัดซื้อ แตไมเชื่อมโยงกับความปลอดภัย 
โครงการฯ จึงไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารเคมี ChemInvent 2014 
ขึ้นมาใหเปนตัวชวยที่จะทําใหเกิดการจัดการไดอยางเปนระบบ ภาควิชาที่
มหีองปฏบิตักิารหลายหองเมือ่ใชโปรแกรมการจดัการสารเคมเีดยีวกนั กจ็ะ
เกิดระบบการจัดการในระดับภาคฯ ได

 ระบบการจดัการสารเคมแีละของเสยี เปนเพยีงระบบยอยระบบหนึง่
ของหองปฏิบัติการ ยังมีระบบการจัดการอื่นๆ ที่แฝงมากับการจัดการใน 7 
องคประกอบ ตั้งแตการมีนโยบายและแผนไปจนถึงการจัดการเอกสาร

 โปรแกรมการจดัการสารเคมีเปนเคร่ืองมอืทาํงานช้ินหนึง่เทานัน้ ยงั
มเีครือ่งมอืทีห่องปฏบิตักิารใชไดอกีหลายชนิด มทีัง้คูมอืท่ีใชควบคูกบั ESPReL 
Checklists ในรปูของเวบ็ไซต (http://esprel.labsafety.nrct.go.th) การจัด
ทําเว็บไซต ENoP (http://labsafe.nrct.go.th) เปนสื่อเพื่อการสรางความ
รูสองทาง ทางหน่ึงคือมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับความปลอดภัยของสารเคมี 
กฎหมาย การบริหารจัดการ ฯลฯ ที่บรรจุไวแลวและพรอมใชงาน อีกทาง
หนึ่งคือพ้ืนที่ที่จัดไวสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรูผานกระดานถาม-ตอบ 
และการสือ่ขาวสาร  เวบ็ไซตและสาระทีพ่ฒันาขึน้นีน้อกจากจะเปนสือ่กลาง
การแลกเปล่ียนความรูแลว ยงัมสีวนกระตุนใหเกดิการพฒันาความรูตอยอด
อยางตอเนือ่งได เชน การแสดงขอมลู best practice ในท่ีตางๆ ภาพนิง่และ
ภาพเคล่ือนไหวของเหตุการณ กรณีศึกษาหรือสาระการฝกอบรม เปนตน

ปจจัยสําคัญตอการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ

 โครงการ ESPReL เปนเพยีงตวักระตุนใหเกดิการจัดการดานความ
ปลอดภยั ทัง้ในระดบัหองปฏบิตักิารและระดบัองคกรเทานัน้ ยงัตองพจิารณา
ถงึปจจยัทีจ่ะทาํใหเกดิระบบการจดัการ การสรางรากฐานทีม่ัน่คงและการสราง
ระบบเพือ่ความตอเน่ืองอยางยัง่ยนืดวย ตามขัน้ตอน ดงันี้
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- เปนตวักระตุนใหเกิดระบบการจัดการดานความปลอดภัยโดยมีเคร่ือง
มอืสาํหรบัการจดัการ เชน ESPReL Checklists, ChemInvent 2014 
เปนตน

- ระบบการจัดการดานความปลอดภัยทีค่รอบคลุมองคประกอบท้ัง 7 
ดาน สามารถเกิดข้ึนไดโดยใชเครือ่งมอืท่ีเปนผลผลิตของโครงการฯ และ
เครือ่งมอือืน่ทีเ่หมาะสม

- ระบบการจัดการดานความปลอดภัยท้ัง 7 ดาน ทีไ่ดมกีารนาํไปใชโดย
มคีวามสมัพนัธกนั เปนอยางด ีจะเปนรากฐานท่ีมัน่คงสามารถพัฒนา
และขยายผลตอไปได

- ปจจัยท่ีจะมผีลใหเกดิการพฒันาไดอยางตอเนือ่งมหีลายประการ เชน 
มนีโยบาย/แผน หนวยบรหิารจดัการ เปนตน

โครงการ ESPReL   

เกิดระบบการจัดการ  

เปนรากฐานใหเติบโต

ความตอเนื่องและยั่งยืน

Catalyst

กระบวนการขางตน ตองมีปจจัยสําคัญในขั้นตอนตางๆ ซึ่งอาจอธิบายไดในแผนภาพดานลางนี้
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 การพัฒนาใหเกิดความปลอดภัยขึ้นภายในหองปฏิบัติการอยางตอ
เนื่องและยั่งยืน จําเปนตองอาศัยปจจัยหลัก ไดแก นโยบาย/แผนที่กําหนด
ขึ้นในทุกระดับตั้งแตระดับบริหารไปจนถึงระดับหองปฏิบัติการ ผานการมี
สวนรวมของสมาชิกในหองปฏิบัติการ นอกจากน้ียังตองอาศัยความมุงมั่น 
การมีจิตสํานึก ความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบของทุกคนท่ีไดรับ
มอบหมายหนาที่  รวมทั้งแรงกระตุนหรือปจจัยเสริมในดานการไดรับการ
ยอมรับ (recognition) ทั้งภายในและภายนอก ในการสรางขวัญและกําลัง
ใจเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการทํางาน นอกจากน้ันยังตองมีการจัดสภาพ
บรบิท (context) และสภาพแวดลอม (environment) ทีเ่อือ้อํานวยใหเกดิ
บรรยากาศในการสงเสริมและผลักดันการทํางานอยางตอเนื่อง  รวมไปถึง
การขยายผลไปยังหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับหองปฏิบัติการขางเคียงที่อยู
ภายในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานภายนอกดวยการเปนตนแบบ หรอื
เปนพ่ีเลีย้งจนเกดิเปนเครอืขายของการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานความ
ปลอดภยั ใหเกดิขึน้ และกลายเปนพฤตกิรรมหรือเปนสวนหนึง่ของงานประจํา
ทีส่รางความปลอดภัยตอตนเอง ผูคนโดยรอบ ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม

 ปจจัยหลักท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงในการทําใหเกิดความย่ังยืน 
คือการทําใหเกิดระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการปลอดภัยขึ้น โดยเริ่มจาก 
“(ราง) ระบบการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับ
สารเคมี: ขอกําหนด และ (ราง) ระบบการจัดการความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสารเคมี ขอแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ 
และเทคนิคในทางปฏิบัติ” ซึ่งเปนผลผลิตของโครงการฯ ที่ไดรับความรวม
มอืจากผูทรงคณุวุฒจิากหนวยงานท่ีเกีย่วของ และผูเชีย่วชาญจากสํานกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) การดาํเนนิงานสาํหรบัข้ันตอไป วช. 
อาจใชรูปแบบการรวมดําเนินงานอยางเปนทางการกับ สมอ. เพื่อสราง
กระบวนการยอมรบัใน (ราง) ดงักลาว เชน การทาํประชาพจิารณ การทดลอง
ประยุกตใช เปนตน
  
 ปจจยัทีต่องพฒันาพรอมกนักบัการผลักดันใหเกิดการยอมรับ “(ราง) 
ระบบการจัดการความปลอดภัยหองปฏิบัติการ” คือ การพัฒนาระบบ
รองรับการปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานฯ และดําเนินการตาม
มาตรฐานสากลเพือ่พฒันามาตรฐานใหเปนระดบันานาชาต ิในการนีจ้าํเปน
ตองมีหนวยรองรับการจัดการ และการใหความรูในการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการดวย

ความตระหนักรูเรือ่งความปลอดภัย 

ตองสอดแทรกอยูในการทํางานประจํา

ทกุขัน้ตอนของทุกคนในทุกหนาที่
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กาวตอไป

 ดังไดกลาวขางตนแลววาโครงการ ESPReL เปนเพียงตัวกระตุนให
เกิดกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบตักิาร ไดสรางเคร่ืองมือ
ทํางานท้ังสําหรับผูปฏิบัติ ผูบริหาร และผูบริหารระบบ พรอมกับการวาง
รากฐานเชิงระบบเพ่ือใชในการขยายงานแลว การพัฒนาตอจากน้ีไปจึงอยู
ทีค่วามมุงมัน่ของทกุฝาย ดวยมาตรการท้ังจูงใจและบังคับ ทีเ่ร่ิมจากนโยบาย
และการกําหนดผูรับผิดชอบ

 ระยะตอจากนี้ไป ความสําเร็จของการทําใหเกิดหองปฏิบัติการ
ปลอดภัย ขึ้นกับปจจัยดังตอไปนี้

1. บทบาทของผูบรหิารในการทําใหเกดิการจดัการความปลอดภัย ตัง้
ตนไดดวยนโยบายและการสนับสนนุ และพัฒนาไดอยางตอเนื่อง

2. การมีนโยบายสงเสรมิอยางเปนรปูธรรมในทกุระดบัขององคกร เริม่
ตัง้แตนโยบายของ วช. มหาวทิยาลยั จนถึงระดับหองปฏิบัติการ ที่ผูเก่ียวของ
รับรูและนําไปปฏิบัติ

3. การมีหนวยบริหารจัดการขององคกร ดูแลรับผิดชอบจัดการให
เกิดหองปฏิบัติการปลอดภัยที่เปนระบบและเปนไปอยางตอเนื่อง เริ่มตนที่
หนวยบริหารจัดการของ วช. และมหาวิทยาลัย

4. การผลักดันใหเกิดมาตรฐานหองปฏิบัติการปลอดภัยระดับชาติ 
มีการรับรองที่อาจเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ

5.  การสรางเครือขายการเรียนรู และสรางกําลังใจ

6.  การสรางความตระหนักรูเรื่องความปลอดภัยท่ีสอดแทรกอยูใน
การทํางานทุกข้ันตอน ของทุกคนในทุกหนาที่

 สถาบันการศึกษาเปนจุดต้ังตนท่ีควรผลิตบุคลากรท่ีมีจิตสํานึกตอ
ความปลอดภัยทัง้ของตนเอง ของผูอืน่ รวมทัง้สิง่แวดลอม ซึง่เกดิการเรียนรู
ผานประสบการณจรงิจากตวัอยางทีถ่กูตอง  การรเิริม่และการสนับสนนุจาก
ผูนาํองคกรทุกระดบั ซึง่หมายถงึหวัหนาหองปฏบิตักิาร คณบด ีอธกิารบดี 
หรอืผูบงัคับบญัชาท่ีมชีือ่เรียกเปนอยางอ่ืนเปนสวนสําคัญ ความมุงมัน่และ
ความพยายามอยางตอเนือ่งในระยะยาวของผูบรหิารจะสรางความมัน่ใจให
แกบคุลากรในองคกรวาเขาไดรบัความหวงใย และไดรบัการดแูลใหสามารถทาํงาน
อยางปลอดภัยตลอดเวลา

ผูนาํหนวยงานหรือสถาบันเปนกญุแจ

สาํคญัและถอืวาเปนหนาทีเ่ชงิจรยิธรรม

ในการสรางวฒันธรรมความปลอดภัย
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รายช่ือคณะทํางานโครงการ ESPReL

ที่ปรึกษา

 รองศาสตราจารย สุชาตา ชินะจิตร ขาราชการบํานาญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 รองศาสตราจารย ดร. พรพจน เปยมสมบูรณ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมพร กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสาร
  และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย ดร. จักรพันธ สุทธิรัตน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

ผูทรงคุณวุฒิ

 นายวินิต ณ ระนอง  นักวิชาการอิสระ
 รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา สุนทรส   ขาราชการบํานาญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูอํานวยการโครงการ 

 รองศาสตราจารย ดร. วราพรรณ ดานอุตรา ขาราชการบํานาญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หัวหนาโครงการ

 - โครงการการพัฒนาเกณฑการประเมิน
  รองศาสตราจารย ดร. เอมอร เบญจวงศกุลชัย    คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - โครงการการพัฒนาหองปฏิบัติการตนแบบ
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวรัตน จันทะโร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย ฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - โครงการการพัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรภัทร อิงคโรจนฤทธิ์  คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
 - โครงการการออกแบบและจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
  นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล ขาราชการบํานาญ กรมวิทยาศาสตรบริการ
 - โครงการการขยายผลการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
 นางสาววรรณี  พฤฒิถาวร สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 
ผูจัดการโครงการ/ผูประสานงานโครงการ

 นางสาววรรณี  พฤฒิถาวร สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 นางสาวขวัญนภัส  สรโชติ ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและ
  ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายช่ือภาคีสมาชิกหองปฏิบัติการท่ีรวมโครงการ

ภาคีสมาชิกฯ รุนที่ 1

ลําดับ ช่ือหองปฏิบัติการ หนวยงาน

1 หองปฏิบัติการ Plant Extract and Essential Oil
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2 หองปฏิบัติการ Plant Science and Analysis
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

3 หนวยวิจัยเคมีอินทรียสังเคราะห
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4 หองวิจัยดานการสกัด (Extraction)
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5 หองวิจัยปโตรเคมี
ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6 หนวยปฏิบัติการวิจัยแปงและไซโคลเดกซทริน   
ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7 หองปฏิบัติการ Cyanobacteria Biotechnology
ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

8 ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานอณูชีววิทยาและจีโนมกุง  
ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9 หองปฏิบัติการวิจัยเคมีสังเคราะห  
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคีสมาชิกฯ รุนที่ 2

ลําดับ ช่ือหองปฏิบัติการ หนวยงาน

1
หองปฏิบัติการสวนมาตรฐานและรับรองระบบ 
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม (หอง
วิเคราะหคุณภาพน้ํา) (หอง 127-128)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2
หองปฏิบัติการสวนมาตรฐานและรับรองระบบ 
(ICP-OES) ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่ง
แวดลอม (หอง ICP-OES)

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3
หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห 
(หอง1520)  

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

4
หองปฏบิตักิารพฤกษเคมี (Phytochemistry) 
(หอง 1524)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

5
หองปฏิบัติการพันธุพิษวิทยา Genetic Toxi-
cology Laboratory (หอง 1533)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

6 หองปฏิบัติการ 0301
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7
หองปฏิบัติการวิจัยกลุมวิจัยพอลิเมอรธรรมชาติ
สาํหรับใชในอุตสาหกรรมยา

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

8
หองปฏิบัติการโครงการบัณฑิตศึกษา
(หอง BS 5206 )

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา

9
หองปฏิบัติการโครงการบัณฑิตศึกษา 
(หอง BS 6209)

ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา

10
หองปฏิบัติการ NANOCAST Laboratory, 
Center for Catalysis (หอง C205)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

11
หองปฏิบัติการเคมีวิจัย เคมีอุตสาหกรรม 
ICKMUTNB2-R1 (หอง 817)

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตรประยกุต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

12
หองปฏิบัติการเคมีวิจัย เคมีอุตสาหกรรม 
ICKMUTNB2-R2 (หอง 821)

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตรประยกุต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

13
หองปฏิบัติการเคมีวิจัย เคมีอุตสาหกรรม 
ICKMUTNB2-R3 (หอง 823)

ภาควชิาเคมอีตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตรประยกุต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

14
หองปฏิบัติการ Adsorption and Catalysis 
Laboratory (หอง 610-610/1)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
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