คํานําผูจัดทํา
ความคิดริเริ่มของศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตรมิตรภาพ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ให
นโยบายการสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบตั กิ ารวิจยั ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเมือ่ กวา 5 ปมาแลว เปนทีม่ าของ
“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” ที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องรวม 3 ระยะ
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2554 มาจนถึงเดือนสิงหาคม 2557 โครงการดังกลาวสําเร็จลงไดจากความรวมมือรวมใจของบุคลากร
หลายกลุม และหลายหนวยงาน มีภาคีรว มงานจากหองปฏิบตั กิ ารของมหาวิทยาลัยภาครัฐ เอกชน และหนวยงานภาครัฐรวมกวา
30 แหง มีผลผลิตที่เปนรูปธรรมทั้งที่เปนเครื่องมือการสํารวจสถานภาพหองปฏิบัติการตนเอง เว็บไซตสําหรับการบริหารจัดการ
และเปนแหลงแลกเปลีย่ นเรียนรู และรางมาตรฐานระบบหองปฏิบตั กิ ารวิจยั ทีน่ า จะพัฒนาไปเปนมาตรฐานความปลอดภัยระดับ
ชาติได มีหอ งปฏิบตั กิ ารทีร่ ว มทดลองใชเครือ่ งมือฯ และผานกิจกรรมการยกระดับความปลอดภัยทีส่ ามารถจะเปนพีเ่ ลีย้ งในการ
ดําเนินงานตอไปมากกวา 10 แหง และที่สามารถเปนหองปฏิบัติการตนแบบไดไมนอยกวา 3 แหง และเหนือกวานั้นคือเกิดกลุม
นักวิจยั ผูป ฏิบตั งิ าน นิสติ นักศึกษาและผูเ กีย่ วของทีผ่ า นการปฏิบตั จิ ริง เกิดความตระหนักถึงความเสีย่ งดานตางๆ ในหองปฏิบตั ิ
การและเรียนรูว ธิ ยี กระดับความปลอดภัยดวยตนเอง สามารถแสดงภาพรวมของการบริหารจัดการความปลอดภัยทีจ่ ะนําองคกร
สูค วามปลอดภัยได อยางไรก็ดจี าํ นวนหองปฏิบตั กิ าร และผูเ กีย่ วของขางตนยังไมสามารถเทียบไดกบั จํานวนหองปฏิบตั กิ ารวิจยั
และผูเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยและหนวยงานอื่นๆ อีกเปนพันๆ แหงที่ยังมีสภาพความเสี่ยงในดานตางๆ ที่ควรไดรับการชวยกัน
ดูแลแกไขใหมีความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มขึ้น
ผลสําเร็จขางตนจึงอาจเปรียบไดกับไมขีดกานเล็กๆ ที่ถูกจุดขึ้นใหเห็นแสงสวางเพื่อใชในการเริ่มเดินไปสูเปาหมาย ไมขีด
นั้นสามารถแสดงไดเพียงวาจุดสวางอยูที่ใด และพรอมจะดับไดทุกเมื่อหากแสงสวางนั้นไมไดรับการจุดอยางตอเนื่องและเพียง
พอที่จะสองสวางทางเดินใหไปยังเปาหมายได
เอกสารของรองศาสตราจารย สุชาตา ชินะจิตร เรือ่ ง“ความปลอดภัยหองปฏิบตั กิ าร : พัฒนาไดอยางไร ใชการสรางความ
ตระหนักรูสูวัฒนธรรม” (http://esprel.labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book3.pdf) ที่เผยแพรเมื่อจบโครงการฯ ระยะ
ที่ 1 เปนเสมือนไฟสองทางที่จุดตอจากไมขีดกานเล็กที่ชี้ใหเห็นความสําคัญของการที่ผูรับผิดชอบใหการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตองปฏิบัติเปนแบบอยาง เพื่อใหผูเรียนเกิดความตระหนักและสามารถไปเปนผูนําในการทําใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานอยาง
ปลอดภัย และเอกสาร “บนเสนทางระบบมาตรฐานความปลอดภัย” ที่เผยแพรเมื่อจบโครงการฯ ระยะที่ 2 (http://esprel.
labsafety.nrct.go.th/files/ESPReL-Book4.pdf) ซึ่งสรุป ความสําคัญ แนวคิด กระบวนการดําเนินงาน และการนําผลผลิต
ของโครงการฯ ไปใชประโยชนจริง เปนเสมือนแผนที่กํากับใหสามารถเดินถูกทางไปยังเปาหมายโดยไมตองเสียเวลาหลงทาง
สําหรับเอกสาร “ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ : เรื่องของใคร” นี้เปนเอกสารที่เขียนเมื่อเสร็จโครงการฯ ระยะที่ 3 ซึ่ง
รองศาสตราจารยสุชาตา ไดใหทั้งภาพรวมของความสําคัญ แนวคิด ลักษณะของหองปฏิบัติการปลอดภัย การยกระดับความ
ปลอดภัยและปจจัยสําคัญตอการพัฒนาความปลอดภัยหองปฏิบัติการ โดยเนนเรื่องที่สถาบันการศึกษาควรเปนจุดตั้งตนในการ
ผลิตบุคลากรที่มีสํานึกตอความปลอดภัยทั้งของตนเอง ของผูอื่นและรักษาสภาพแวดลอม ที่สําคัญคือผูนําและผูบริหารสถาบัน
หรือหนวยงานมีหนาที่เชิงจริยธรรมในการดูแลใหบุคลากรของตนทํางานไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้รองศาสตราจารยสุชาตา
ยังชี้ใหเห็นปจจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบการจัดการ ที่จะเปนรากฐานใหเกิดความตอเนื่องในการพัฒนาใหเกิดความ
ปลอดภัยอยางยั่งยืนอีกดวย
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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
นักวิทยาศาสตร นิสติ นักศึกษาและผูท ไี่ ดรว มงานกันมาทุกทาน และหวังวาผลผลิตจากความรวมแรงรวมใจมาตลอดหลายป จะ
ถูกใชประโยชนเพิม่ ขึน้ ในวงกวางจนทําใหความปลอดภัยในหองปฏิบตั กิ ารเปนวัฒนธรรมในการทํางานของทุกองคกรในอนาคต
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
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสียอันตราย และสถาบันวิจยั สภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนับสนุน
โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) เพือ่ เตรียมความพรอมสําหรับ วช. ประกาศเปนนโยบายสงเสริมใหเกิดการปฏิบตั ิ
จริง เนื้อหาจึงประกอบดวย ขอความรู วิธีคิด ประสบการณการเรียนรูของผูเกี่ยวของทั้งหมด ไดแก คณะทํางานในโครงการ
ผูท รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายประสบการณ ผูป ฏิบตั ใิ นหองปฏิบตั กิ ารของภาคีสมาชิก และผูร ว มเวทีสาธารณะตางๆ ผูเ ขียนเพียง
แตเปนผูอ าสานําประสบการณดๆี มาถายทอดและแบงปนความรูเ พือ่ ใหเกิดการตอยอด ความรูค วามคิดจากทานทัง้ หลายเหลา
นี้เปนผลึกความคิดอันทรงคุณคา ที่มาหลอมรวมเปนผลึกกอนใหญฉายแสงใหเห็นความสําคัญของเรื่องความปลอดภัยในหอง
ปฏิบัติการ จากแนวคิดสูวิธีปฏิบัติ
ผูเขียนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.วราพรรณ ดานอุตรา ผูอํานวยการโครงการ ESPReL ที่เกาะติดกับงาน พรอม
ดวยทีมคณะทํางานที่มีความสามารถ ความถนัดที่เสริมกันไดอยางดี จนทําใหความคิด และการเรียนรูเกิดขึ้นอยางมีพลัง ความ
รูแ ละขอคิดทีน่ าํ มาประมวลเปนเอกสารเลมนีน้ า จะเปนประโยชนแกผสู นใจ ขอยกความดีนนั้ ใหเปนความดีของคณะทํางาน สวน
ความเห็นที่ปรากฏนั้นเปนไปดวยเจตนาดี หากมีการกระทบ กระเทือนถึงใคร ผูใดโดยไมไดตั้งใจ ผูเขียนขอรับไวแตเพียงผูเดียว
และขออภัยไว ณ ที่นี้

สุชาตา ชินะจิตร
พฤศจิกายน 2557
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หองปฏิบัติการปลอดภัย: เรื่องของใคร
รองศาสตราจารย สุชาตา ชินะจิตร

ความสําคัญของความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
ความปลอดภัยตอสุขภาพและสิง่ แวดลอม เปนกระแสโลกทีส่ อดแทรก
อยูใ นกิจกรรมตางๆ ไมวา จะเปนเรื่องการผลิตในโรงงาน หรือการคา การให
บริการ เนื่องจากการไหลของสินคาและบริการระหวางประเทศ ทําไดงาย
ขึน้ มีการใชสนิ คาและบริการทีม่ ตี น ทางจากตางประเทศมากขึน้ ความมัน่ ใจ
ในความปลอดภัยของสินคาและบริการ จึงเปนประเด็นทีน่ าํ มาใชในการคา
ระหวางกัน กลาวไดวา ยุทธศาสตรสาํ คัญของระบบการคาเสรีคอื สินคาและ
บริการตองปลอดภัย ในดานความปลอดภัยทางเคมี คําถามปจจุบนั ทีม่ กี าร
ถามถึงมากกวาสารเคมีทปี่ นเปอ น คือคําถามทีว่ า ในผลิตภัณฑมกี ารใชสารเคมี
อะไรบาง ดังนัน้ ผลิตภัณฑทเี่ ปนสินคาถึงมือผูบ ริโภค จึงตองไดรับการออกแบบ
ชนิดทีว่ า ระหวางการผลิตจนถึงการใชแลว ตองไมมสี ารตกคางในสิง่ แวดลอม
ดวยหลักการและเหตุผลของความปลอดภัยตอสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
เปนเรื่องที่ไมอาจปฏิเสธได จึงมีกฎระเบียบและมาตรฐานตางๆ เกิดขึน้ เพือ่
สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค

สถาบันการศึกษาเปนจุดตั้งตนที่ควร
จะผลิตบุคลากรที่มีสํานึกตอความ
ปลอดภัยทั้งของตนเอง ของผูอื่นรวม
ทั้งสิ่งแวดลอมดวย
การวิเคราะหความเปนอันตรายจึงนา
จะเปนสวนหนึ่งของปฏิบัติการและมี
ความสําคัญเทาๆ กับระเบียบวิธที าง
วิทยาศาสตร

ในประเทศพัฒนาแลวการทํางานดวยความปลอดภัยไดเกิดขึน้ จนเปน
วัฒนธรรมของการทํางานที่ผูปฏิบัติมีความตระหนักรู กฎระเบียบหลาย
รายการก็เปนไปเพื่อการปองกันเหตุอันไมควรเกิดขึ้น พรอมทั้งมีมาตรการ
กํากับดูแลความปลอดภัยในขัน้ ตอนตางๆ รวมทัง้ ยังมีมาตรฐานดานสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมที่เขมขนขึ้นเรื่อยๆ ในระบบการศึกษาก็ไดมีการปลูกฝงวิธี
ทํางานอยางปลอดภัยในทุกระดับ ผูจบการศึกษาจึงไดรับการสรางความ
ตระหนักรู ไดเห็นตัวอยางที่ถูกตองเมื่อออกไปประกอบอาชีพ และเปนพื้น
ฐานของแนวคิดของการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของยุค “green economy” ดวย
หองปฏิบัติการวิจัยเปนเหมือนโรงงานเล็กๆ ที่เกี่ยวของกับคนทํางานหลาย
กลุม มีทงั้ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา ชางเทคนิค ตลอดจนผูด แู ลทําความสะอาด
ผลผลิตจากโรงงานนีเ้ ปนผลงานทางวิชาการซึง่ อาจเปนผลการทดลอง ผลการ
วิเคราะหทดสอบ หรือผลงานตีพมิ พในวารสาร ผลงานจะเปนทีย่ อมรับได ก็
ตองมาจากสถานทีผ่ ลิตทีไ่ วใจไดในแงของคุณภาพ และสภาพการทํางานทีเ่ ชือ่
ถือได ซึง่ หมายถึงการดูแลความปลอดภัยของคนทํางานและไมทําลายสิ่ง
แวดลอม ความปลอดภัยจึงเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในหองปฏิบัติการ
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จําเปนที่ทุกคนตองคํานึงถึงตลอดเวลา การวิเคราะหความเปนอันตรายจึง
นาจะเปนสวนหนึง่ ของปฏิบตั กิ ารและมีความสําคัญเทาๆ กับระเบียบวิธที าง
วิทยาศาสตร
สําหรับประเทศไทยนั้น วัฒนธรรมความปลอดภัยในกิจกรรมตางๆ
ยังไมเกิดขึน้ สถาบันการศึกษาเปนจุดตัง้ ตนทีค่ วรจะผลิตบุคลากรทีม่ สี าํ นึก
ตอความปลอดภัยทัง้ ของตนเอง ของผูอ นื่ รวมทัง้ สิง่ แวดลอมดวย แตปรากฏ
วา การจัดการเชิงระบบของสถาบันหรือองคกรใหเปนสถานที่ปลอดภัย
สําหรับการทํางานยังไมปรากฏชัดเจน หองปฏิบัติการมีสภาพการทํางานที่
เสีย่ ง ไมมหี นวยงานรับผิดชอบดูแลเกีย่ วกับความปลอดภัย สวนหนึง่ อาจจะ
เนื่องมาจากไมมีกฎหมายบังคับชัดเจน กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราช
บัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มุงเนนควบคุมภาคธุรกิจ ควบคุมการผลิต
การนําเขา การสงออก และการมีไวในครอบครอง โดยยกเวนการปฏิบัติให
กับหนวยราชการและสถาบันการศึกษา ลาสุดมีพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 มาตรา
3 ที่กําหนดใหสวนราชการจัดใหมีมาตรฐานในการบริหาร และจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเชนเดียวกับการ
ควบคุมในโรงงาน โดยไมมรี ายละเอียดขอบังคับใหตอ งจัดทําและสงรายงาน
ตางๆ ดังเชนทีภ่ าคอุตสาหกรรมตองปฏิบตั ิ นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตฉิ บับ
ดังกลาวไมไดกลาวถึงการควบคุมดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับความปลอดภัยใน
การทํางาน เชน ความปลอดภัยของอาคารหรือ เครื่องมือ ผลจากความ
ออนแอและขาดวัฒนธรรมความปลอดภัย จึงเปนสาเหตุสําคัญลึกๆ ของ
อุบตั เิ หตุ ผูน าํ หนวยงานหรือสถาบันจึงเปนกุญแจสําคัญและถือวาเปนหนาที่
เชิงจริยธรรมในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อสรางความไววางใจ
ใหแกคนทํางาน
ปจจัยสําคัญของผลผลิตจากหองปฏิบตั กิ ารทุกประเภท (หองปฏิบตั ิ
การวิจัย หองปฏิบัติการวิเคราะห ทดสอบ ฯลฯ) คือความนาเชื่อถือไดของ
การดําเนินงานเพือ่ ใหผลผลิตนัน้ เปนทีย่ อมรับ และการดําเนินงานดวยความ
ปลอดภัย การปฏิบัติงานวิเคราะห วิจัย ตองทําตามหลักของการปฏิบัติที่ดี
เพื่อใหผูวิเคราะห วิจัย และผูเ กีย่ วของมีความปลอดภัย อีกทัง้ กระบวนการที่
เลือกใชควรลดการกอใหเกิดของเสียอันตรายและการแพรกระจายของสารเคมี
สูสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด
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ผูนําหนวยงานหรือสถาบันจึงเปน
กุญแจสําคัญและถือวาเปนหนาที่เชิง
จริยธรรมในการสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย เพื่อสรางความไววางใจให
แกคนทํางาน

การใหความสําคัญกับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
บทความของ Robert H. Hill, Jr. เกี่ยวกับความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการ1 ไดสํารวจ วรรณกรรมตีพิมพในวารสาร เพื่อสะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญของเรื่องนี้วามีความเปนมาอยางไร พบวาความตระหนักรูเรื่อง
ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่ปรากฏในวารสารเทาที่คนมาไดนั้น
เริ่มปรากฏชัดในป ค.ศ. 1899 จากเหตุการณไฟไหมหองปฏิบัติการของ
Kansas State Agricultural College หลังจากนั้นการตีพิมพบทความ
ดานนีย้ งั มีนอ ย และมักไปปรากฏในวารสารดานการศึกษา คือ Journal of
Chemical Education ผูบ กุ เบิกเรื่องความปลอดภัยทางเคมีคนสําคัญ คือ
Howard Fawcett ผูทํางานอยูในอุตสาหกรรมเคมีดานที่อันตรายที่สุด คือ
ผลิตวัตถุระเบิด อยูที่บริษัทดูปองต ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงเปนผูขับ
เคลื่อนหลักในเรื่องความปลอดภัย เพราะนั่นหมายถึงผลกําไร-ขาดทุน
การจัดทํามาตรฐานคูมือ หรือขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเริ่ม
ทีภ่ าคอุตสาหกรรม ซึง่ แตกตางจากภาคการศึกษา ทีใ่ หความสําคัญกับเรือ่ ง
นีน้ อ ยมาก แมแตในการสอนเคมีกไ็ มมเี รือ่ งความปลอดภัย จะมีบา งก็ปรากฏ
อยูใ นระเบียบปฏิบตั กิ อ นเขาไปทํางานในหองปฏิบตั กิ าร ความพยายามของ
George Lowry แหง Western Michigan University ไดริเริ่มสอนเปน
รายวิชาเฉพาะอยู 5 ป กวาจะไดรบั การยอมรับใหเปนวิชาบังคับในระดับ
ปริญญาโท-เอก

ที่ผานมามีแตการกระตุนใหผลิตผล
งานผานการทดลองที่เสี่ยงโดยถือวา
ความปลอดภัยเปนเรื่องรอง

สมาคมเคมีสหรัฐอเมริกา (American Chemical Society, ACS) เริม่
ใหความสําคัญและผลักดันเรือ่ งนีผ้ านคณะกรรมการความปลอดภัยทางเคมี
ในป ค.ศ. 1963 ไดมีการจัดพิมพหนังสือ Safety in Academic Chemistry
Laboratories ฉบับแรกในป ค.ศ. 1972 และฉบับพิมพครัง้ ที่ 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) มีหนาทีด่ แู ลเรือ่ งความปลอดภัยใน
การทํางาน สามารถออกกฎหมายควบคุม กํากับ ใหเกิดสภาพการทํางานที่
ปลอดภัยทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ในป ค.ศ. 1990 OSHA
ไดออกกฎหมายกํากับดูแลหองปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการสัมผัสสารเคมีในหอง
ปฏิบัติการ
สําหรับตําราทีไ่ ดรบั การอางอิงถึงและควรกลาวไว ณ ทีน่ ี้ คือ “Prudent
Practice for Handling Hazardous Chemicals in Laboratories” จัดพิมพ
ในป ค.ศ. 1981 โดย สภาวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National
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Research Council, NRC) บทความของ Robert H. Hill, Jr. นี้ชี้ใหเห็นวา
เรื่องความปลอดภัยในหองปฏิบัติการตองเปนสวนสําคัญของหลักสูตร
สําหรับนักวิทยาศาสตร และควรเปนแขนงหนึ่งของสาขาเคมี เชนเดียวกับ
เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย เคมีวิเคราะห ฯลฯ ที่ผานมามีแตการ กระตุนให
ผลิตผลงานผานการทดลองที่เสี่ยงโดยถือวาความปลอดภัยเปนเรื่องรอง
สถานการณดา นความปลอดภัยทางเคมีในประเทศไทย ก็ไมแตกตาง
จากที่กลาวถึงในสหรัฐอเมริกา ตางกันมากที่ชวงเวลาและการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง หนังสือดานนี้ยังมีนอยมากในตลาดหนังสือ การเรียน
การสอนเฉพาะเรื่องเริ่มมีมากขึ้นในสถาบันการศึกษา แตยังเปนรายวิชา
เลือกเปนสวนใหญ บางสถาบันใชเปนเงือ่ นไขบังคับใหสอบผานกอนเขาเรียน
ปฏิบตั กิ าร การขับเคลือ่ นทีช่ ดั เจนเกิดขึน้ เมือ่ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหง
ชาติ (วช.) ประกาศนโยบายสงเสริมความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ ป
พ.ศ. 2556 โดยมอบใหศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและของเสีย
อันตราย และสถาบันวิจยั สภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทํา
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศไทย
(Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand : ESPReL) เพือ่ เตรียมความพรอมดวยการสรางเครือ่ งมือทํางาน ระบบ
สารสนเทศ และระบบบริหารจัดการสําหรับขยายผลตอไป
การรับรูเรื่องความปลอดภัยมักมองไปที่สิ่งที่จับตองได เห็นเปนรูป
ธรรมอธิบายได ในความเปนจริงนั้นสภาพทางกายภาพเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของความปลอดภัยเทานั้น แตอีกหลายสวนขึ้นอยูกับพฤติกรรมเสี่ยงของผู
ปฏิบัติ และขาดการจัดการที่ดี ผลจากโครงการวิจัยอาคารปฏิบัติการทาง
ดานวิทยาศาสตรของ ผศ.ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล2 ดวยวัตถุประสงคเฉพาะ
สําหรับสถาบันแหงเดียว ขอคนพบของสภาพทางกายภาพ ณ ป พ.ศ. 2554
กับผลการสํารวจในโครงการ ESPReL ป พ.ศ. 2556 ไมแตกตางกันนัก กลาว
คือ หลายอาคารมีอายุการใชงานนานมาก เชน เกินกวา 25 ป เปนตน การ
ใชงานมักจะมีการเปลีย่ นไปจากทีอ่ อกแบบไวเดิม ขาดการบํารุงรักษาอยาง
สมํ่าเสมอ พื้นที่ใชสอยไมเหมาะสมกับจํานวนผูปฏิบัติในหองนั้น และอาจ
ไมมรี ะบบการจัดกลุม ของสวนพืน้ ทีด่ ว ย ตัวอยางของลักษณะหองปฏิบตั กิ าร
ที่มีความเสี่ยงสูง แสดงในภาพที่ปรากฏนี้
จากการทําโครงการ ESPReL ประเมินไดวา ทั้งระดับปฏิบัติและ
ระดับบริหารยังใหความสําคัญกับความปลอดภัยในหองปฏิบัติการไมพอ
ระดับปฏิบตั เิ ริม่ ใหความสําคัญเมือ่ ไดลงมือสํารวจสภาพหองปฏิบตั กิ ารดวย
ตนเองและเห็นกับตาวา เขาไดมองขามอะไรไปบาง หรือมีความรูไมพอใน

2554 ผศ.ฉัตรชัย วิรยิ ะไกรกุล โครงการวิจยั อาคารปฏิบตั กิ ารทางดานวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เสนอตอ คณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นไดจากการ
กระทํา ไมไดเกิดจากการพูดวา
“สําคัญ”

เรือ่ งใด สวนระดับบริหารนัน้ กลาวไดวา เห็นความสําคัญแตยงั ใหคณ
ุ คานอย
ซึ่งดูไดจากการสนับสนุนงบประมาณ การใหเวลา และความพยายามที่จะ
ทําใหสาํ เร็จ ดังนัน้ ความปลอดภัยจะเกิดขึน้ ไดจากการกระทํา ไมไดเกิดจาก
การพูดวา “สําคัญ”

เหตุการณที่สรางความตระหนกไปสูความตระหนัก
อุบตั ภิ ยั ทางเคมีไมวา จะรุนแรงมากนอยเพียงใด ยอมทําใหเกิดความ
สูญเสีย และเปนบทเรียนราคาแพง นาเสียดายอยางยิง่ ถาเหตุการณนนั้ ๆ ไม
ถูกนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ และหาวิธปี อ งกันการเกิดซํา้ สวนหนึง่ เปนเพราะ
ขาวทีป่ รากฏในสือ่ มีผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร จึงมีความพยายาม
ปกปด และมีเพียงรายงานสถานการณภายในองคกรเทานัน้ ปจจุบนั มีแนวโนม
ทีจ่ ะเปดเผยเหตุเกิดในหองปฏิบตั กิ ารมากขึน้ เพือ่ เปนอุทาหรณใหคนอืน่ เชน
มหาวิทยาลัย Princeton เปดเว็บไซตสาํ หรับเหตุเกิดในหองปฏิบตั กิ ารโดย
เฉพาะเพือ่ ใหความรูต อ สาธารณะ ผูเ ขียนขอนําเหตุการณ 3 กรณีทสี่ มาคมเคมี
สหรัฐอเมริกาจัดทําเปนวิดที ศั นเผยแพรลงใน Youtube ซึง่ เปนเรือ่ งทีน่ า ตกใจ
มากๆ และสงผลใหมกี ารเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ จากความตระหนักรู
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เหตุการณแรกทีน่ าํ มาเลานีช้ อื่ วา Karen Wetterhahn’s Story เหตุ
เกิดขึ้นที่สถาบัน Dartmouth เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1996 Professor
Karen กําลังศึกษาผลกระทบของโลหะหนักตอระบบชีวภาพ มีการใชสาร
พิษตัวหนึ่งปริมาณนอยมากชื่อ dimethyl mercury เธอแนใจวาได
ระมัดระวังเปนอยางดีแลว โดยสวมถุงมือยางและอุปกรณปองกันอื่นๆ
บังเอิญมีสารหยดลงบนถุงมือลาเทกซทเี่ ธอสวมอยู หลังจากนัน้ 5 เดือน เธอ
มีอาการผิดปกติทางประสาท เชน ทรงตัวไมได พูดจาติดขัด เมื่อรูตัวเธอได
ไปหาแพทยเฉพาะทางแตไมสามารถชวยเธอได เธอไดเสียชีวิตในเดือน
มิถนุ ายน ค.ศ. 1997 หลังจากไดรบั การรักษาประมาณ 3 สัปดาห อุทาหรณ
สอนใจวาแมไดปอ งกันตัวเองอยางเต็มทีแ่ ลว แตมบี างเรือ่ งทีย่ งั ไมเปนทีร่ กู นั
ณ ขณะนัน้ เชนในกรณีนี้ ยังไมมใี ครทราบวาสารชนิดนีส้ ามารถซึมผานถุงมือ
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 perchlorate นักวิจัยมีความรูและระมัดระวังอยูแลวแตเหตุระเบิดไฟไหมเกิด
ขึน้ ไดจากวิธกี ารทดลองทีเ่ ขาเพิม่ ปริมาณสารทดลองจาก 300 มิลลิกรัม เปน
10 กรัม โดยไมไดปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เขาใชสารเปยกเพื่อปองการ
ระเบิดอยูแลว แตเมื่อใชสารปริมาณมากขึ้นจําเปนตองบดกอนสาร ใหเปน
ผงดวยโกรง และบดภายใตตวั ทําละลายเพือ่ ปองกันความไวตอการระเบิด โชค
รายทีบ่ งั เอิญชวงเวลาหนึง่ ทีเ่ ขาถอดแวนนิรภัยขณะบด ระเบิดที่เกิดขึ้นทําให
ตาบาดเจ็บ นิ้วมือซายขาดไป 3 นิ้ว ไฟลุกครอกตัวดวย เครื่องแกวและ
อุปกรณตางๆ บนโตะกระจัดกระจายจากแรงระเบิด ขอผิดพลาดเกิดจาก
การเพิ่มปริมาณสารอันตรายหลายเทาในการทดลองครั้งเดียวกัน การให
ความรูอ าจไมเพียงพอ ไดมกี ารตัง้ ขอสังเกตถึงระบบการจัดการความปลอดภัย
ทีข่ าดประสิทธิภาพตั้งแตระดับภาควิชาจนถึงมหาวิทยาลัย
ตัวอยางเหตุการณที่ 3 เกิดขึ้นที่ University of California, Los
Angeles (UCLA) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ชื่อเรื่องวา Sheri
Sangji’s Story นักศึกษาชื่อ Sheri เพิ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
กําลังรอผลการคัดเลือกเขาศึกษาตอ เหตุเกิดจากสารชื่อ tertiary butyl
lithium ซึ่งเปนสารลุกติดไฟไดงายเมื่อถูกอากาศ (pyrophoric) เธอใช
กระบอกฉีดยาซํ้าในการถายเทสารตัวนี้ปริมาณมากกวาที่เคยใช บังเอิญ
กระบอกฉีดยาหลุดทําใหสารกระเด็นมาถูกเสื้อผา และไฟลุกทันที ขณะนั้น
เธอไมไดสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการดวย เธอถูกไฟครอกอยางรุนแรง และเสีย
ชีวิตใน 18 วันตอมา จากการสอบสวนหองปฏิบัติการนี้เคยไดรับการเตือน
จากหนวยความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมาแลวกอนหนานี้ 2 เดือน วาผู
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ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการไมใชอุปกรณปองกันเทาที่ควร คณะกรรมการ
สอบสวนกรณีของ Sheri รายงานวา หองปฏิบัติการไมไดจัดหาอุปกรณให
เพียงพอ ถาไดใสเสื้อคลุมปฏิบัติการชนิดที่ทําจากวัสดุหนวงไฟ อาจชวย
บรรเทาความรุนแรงไดบาง นักศึกษาเองก็ไมไดรบั การอบรมเพียงพอ เรือ่ งนี้
อาจารยหวั หนาหองปฏิบตั กิ ารและมหาวิทยาลัยถูกฟองดําเนินคดีใหรับผิด
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)
กําหนดใหแตละหองปฏิบตั กิ าร ระบุความเปนอันตรายดานเคมี
ชีวภาพ และความเปนอันตรายอืน่ ๆ พรอมทําการประเมินความ
เสีย่ งของกิจกรรมตางๆ ในหองปฏิบตั กิ าร รวมถึงใหระบุอปุ กรณ
ปองกันทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั งิ านดวย



จัดตัง้ ศูนยความปลอดภัยหองปฏิบตั กิ าร (Center for Laboratory
Safety) เพื่อพัฒนาและเผยแพรหลักปฏิบัติที่ดีและโปรแกรม
การอบรมดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ



ออกนโยบายเกีย่ วกับการอบรมดานความปลอดภัยในหองปฏิบตั ิ
การ โดยกําหนดใหมีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของในทุกระดับตั้งแต ผูบริหาร
นักวิจัย นักเรียน เชน การกําหนดใหผูปฏิบัติงานตองผานการ
อบรมกอนเริ่มปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ โดยสาระในการ
อบรมตองสอดคลองกับเครื่องมือตางๆ ที่ใชในหองปฏิบัติการ
และลักษณะความเปนอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในหองปฏิบัติการ
ซึ่งพิจารณาจากผลของการประเมินความเสี่ยง



ออกนโยบายเกีย่ วกับอุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล (PPEs)
โดยหองปฏิบตั กิ ารตองจัดเตรียมอุปกรณทมี่ คี ณ
ุ ภาพและเหมาะสม
กับลักษณะความเปนอันตรายในการปฏิบตั งิ าน ใหแกผปู ฏิบตั งิ าน
อยางเพียงพอโดยไมคิดคาใชจาย



เหตุการณสดุ ทายนีเ้ ปนทีก่ ลาวถึงกันมาก ถือวาเปนตัวกระตุน ใหเกิด
การยกเครือ่ งเรือ่ งการจัดการความปลอดภัยเปนอยางดี ความตื่นตัวเกิดเปน
กระแสตามมาใหสถาบันและองคกรที่เกี่ยวของลุกขึ้นจัดการกับความ
ปลอดภัย ในป ค.ศ. 2011 US Chemical Safety Board เรียกรองใหมีการ
ยกเครือ่ งระบบความปลอดภัยของหองปฏิบตั กิ ารในสถาบันการศึกษา ตอมา
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ในป ค.ศ. 2013 สภาวิจยั แหงชาติของสหรัฐอเมริกา ไดจดั ทําโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัยของสถาบันการศึกษา เพื่อ
เสนอแนะแนวปฏิบัติที่จะทําใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
เหตุการณทเี่ กิดในหองปฏิบตั กิ ารในประเทศไทยมักเปนเรือ่ งเลาขาน
กันมากกวาจะเปนรายงานวิเคราะหเพือ่ เปนบทเรียนอยางเปนทางการ อาจ
จะมีบางแตก็ไมสามารถเขาถึงเพื่อใชประโยชนได ระบบรายงานและการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการจนทราบสาเหตุ และดําเนินการแกไข
เปนปจจัยสําคัญของการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึง่ มีการผนวกเรือ่ ง
ความปลอดภัยใหเปนสวนหนึ่งของงานประจํา ผลการศึกษาเอยถึงใน
รายงานของสมาคมเคมีสหรัฐอเมริกา3 เกีย่ วกับอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุในหอง
ปฏิบัติการ ยืนยันวา ในสถาบันที่ผบู ริหารมีความมุง มัน่ รับผิดชอบในการ
จัดการความปลอดภัย มักมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุตํ่า ในทางตรงกันขาม
สถาบันทีเ่ นนการใชกฎระเบียบมากกวาการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย
มักจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง ในสถาบันแบบหลังนี้ มักมีการมอบ
หมายความรับผิดชอบไปทีเ่ จาหนาทีห่ รือผูจ ดั การความปลอดภัยทีไ่ ดรบั การ
แตงตั้ง โดยที่ผูบริหารระดับสูงไมไดเขามามีสวนรวมในเรื่องความปลอดภัย

แนวคิดเรื่องความปลอดภัย
จากการศึกษาตัวอยางการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ทั้งของตางประเทศและในประเทศและการระดมขอคิดเห็นจากภาคีหอง
ปฏิบัติการ พบวาองคประกอบของความปลอดภัยที่จะเปนยุทธศาสตร
ขับเคลื่อนความปลอดภัยนั้น ประกอบดวย 7 องคประกอบที่สัมพันธกัน
เชื่อมโยงกับความเสี่ยง ไมใชองคประกอบหรือปจจัยเดีย่ วๆ ดังนัน้ การดําเนิน
การทัง้ หลายตัง้ แตการสรางเครือ่ งมือและผลลัพธทจี่ าํ เปนทัง้ หมดตองคํานึง
ถึงทั้ง 7 องคประกอบวาเกี่ยวของกับความเสี่ยงอยางไร
1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ที่ตองทําหลายดาน
สอดคลองกัน ตั้งแตระดับนโยบายที่เห็นความสําคัญของงานดานความ
ปลอดภัยของหองปฏิบัติการ จึงควรมีขอมูลระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิง
โครงสรางและการกําหนดผูรับผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตดานนี้ อาจมี
ไดตั้งแตคําสั่ง ประกาศแตงตั้งผูรับผิดชอบ หรือแผนปฏิบัติที่ไดมาจาก
กระบวนการพิจารณารวมกัน

2012,ACS,Creating Safety Cultures in Academic Institutions : A Report
of the Safety Culture Task Force of the ACS Committee on Chemical
Safety
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อุบตั ภิ ยั ในหองปฏิบตั กิ ารไทย เปนเรือ่ ง
เลาขาน มากกวาการไดใชเปนบทเรียน

7 องคประกอบความปลอดภัย ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับความเสี่ยง

2) ระบบการจัดการสารเคมี ทีส่ ามารถติดตามความเคลือ่ นไหวของ
สาร มีระบบการจัดการสารเคมีที่ดี ทั้งระบบขอมูล การจัดเก็บ การเคลื่อน
ยาย และการจัดการสารที่ไมใชแลว หัวใจสําคัญของการจัดการสารเคมีใน
อันดับแรกคือ ‘สารบบสารเคมี’ (chemical inventory) หากปราศจาก
สารบบสารเคมีซงึ่ เปนจุดเริม่ ตนแลว การบริหารจัดการเพื่อการทํางานและ
การรับมือกับสารเคมีอยางถูกตองจะเกิดขึ้นไมได เมื่อประมวลขอมูลสาร
เคมีและจัดทําเปนรายงานเปนระยะๆ ก็สามารถนําไปใชประโยชนในการ
จัดการความเสีย่ ง การแบงปนสารเคมี รวมทัง้ การใชประโยชนในการบริหาร
จัดการและจัดสรรงบประมาณดวย
3) ระบบการจัดการของเสีย ที่มีระบบขอมูล การจําแนกและการ
เก็บที่ถูกวิธี เพื่อรอการกําจัดโดยไมมีการแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม ขอมูล
ของเสียจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การประเมินความเสี่ยงจาก
อันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการกําจัด
4) ลักษณะทางกายภาพของหองปฏิบตั กิ าร อุปกรณและเครือ่ งมือ
ที่เอื้อตอการทํางานอยางปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน รายการ
สํารวจควรประกอบดวยขอมูลเชิงสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นที่การ
ใชงานจริง วัสดุที่ใช ระบบสัญจร ระบบไฟฟาและการระบายอากาศ ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน
5) ระบบการปองกันและแกไขภัยอันตราย ตองบริหารความเสี่ยง
จากขอมูลจริง ที่มีลําดับความคิดตั้งตนจากการกําหนดไดวาอะไรคือปจจัย
เสี่ยง ผูปฏิบัติงานตองรูวาใชสารใด คนอื่นในที่เดียวกันกําลังทําอะไรที่เสี่ยง
อยูหรือไม ปจจัยเสี่ยงดานกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือ
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ไม รายการสํารวจจะชวยกระตุนความคิดไดอยางละเอียด สรางความ
ตระหนักรูไปในตัว รายงานความเสี่ยงจะเปนประโยชนในการบริหารงบ
ประมาณ เพราะจัดการไดบนฐานของขอมูลจริง สวนความพรอมและการ
ตอบโตกรณีฉุกเฉินนั้น อยูภายใตหัวขอการจัดการความปลอดภัย เพื่อเปน
มาตรฐานการปองกัน เชน การมีผังพื้นที่ใชสอย ทางออก อุปกรณเครื่องมือ
สําหรับเหตุฉกุ เฉิน รวมทัง้ การมีแผนปองกันและตอบโตเหตุฉกุ เฉิน ซึง่ หมาย
ถึงการจัดการเบื้องตน การแจงเหตุและขอปฏิบัติทั่วไป
6) การใหความรูพ นื้ ฐานเกีย่ วกับความปลอดภัยในหองปฏิบตั กิ าร จะ
ชวยลดการเกิดอันตรายจากพฤติกรรมเสีย่ ง ตองมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทีเ่ กีย่ วของ โดยใหความรูพ นื้ ฐานทีเ่ หมาะสม จําเปน และอยางตอเนือ่ งตอกลุม
เปาหมายที่มีบทบาทตางกัน ถึงแมองคกร/หนวยงานมีระบบการบริหาร
จัดการอยางดี หากบุคคลในองคกร/หนวยงานขาดความรูแ ละทักษะ ขาด
ความตระหนัก และเพิกเฉยแลว จะกอใหเกิดอันตรายและความเสียหาย
ตางๆ ได
7) การจัดการขอมูลและเอกสาร เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการพัฒนา
ความปลอดภัยอยางตอเนื่องยั่งยืน ระบบเอกสารจะเปนหลักฐานบันทึกที่
สามารถสงงานตอกันไดหากมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบ และเปนการตอยอด
ของความรูใ นทางปฏิบตั ิ ใหการพัฒนาความปลอดภัยเปนไปไดอยางตอเนือ่ ง

ลักษณะของหองปฏิบัติการปลอดภัย
ขณะทีโ่ ครงการ ESPReL ดําเนินการอยูน นั้ บอยครัง้ ทีท่ มี งานถูกถาม
วา “หองปฏิบัติการปลอดภัย หนาตาเปนอยางไร มีตัวอยางหรือตนแบบ
ใหดูหรือไม” คําตอบที่ไดจากการระดมสมองทีมงานและสมาชิกหอง
ปฏิบัติการที่รวมงานดวย มีนับสิบนับรอยคําตอบ เชน
หองปฏิบัติการปลอดภัยตองมีสิ่งเหลานี้
- มีการแยกเก็บสารเคมีอยางเปนระบบ
- มีการจัดการของเสีย
- มีอุปกรณปองกันสวนตัว และอุปกรณฉุกเฉินครบ
- มีไฟฟา แสงสวางเพียงพอ มีระบบระบายอาศดี
- มีระบบปองกัน เตือนภัยอันตราย
- มีการระบุบทบาทผูรับผิดชอบ
- ผูปฏิบัติมีความตระหนักถึงความปลอดภัยตอตนเอง ผูอื่น และ
สิ่งแวดลอม
- ฯลฯ
จะเห็นไดวา ไมวา จะเปนคําตอบใด ความหมายนัน้ วนเวียนอยูก บั เรือ่ ง
ของอันตราย และความเสีย่ ง ถาเราสามารถบงชีไ้ ดวา อันตรายคืออะไร อยูต รง
ไหน อาจเกิดไดอยางไร เราสามารถลดโอกาสของการเกิดอันตรายนั้นๆ ได ซึ่ง
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ก็หมายถึงเราจัดการกับความเสีย่ งหรือลดความเสีย่ งลงนัน่ เอง ในทีส่ ดุ ก็สรุป
กันวาลักษณะหองปฏิบัติการปลอดภัย เปนดังนี้
ลักษณะหองปฏิบัติการปลอดภัย
- มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ปองกันอุบัติเหตุได สวน
ที่มีขอจํากัดในการจัดการ ผูปฏิบัติตองทราบขอจํากัดนั้นๆ
และใชมาตรการปองกันที่ถูกตอง เพียงพอ
- มีการดําเนินงานที่เปนไปตามเกณฑพื้นฐานความปลอดภัย
- มีการผนวกเรือ่ งความปลอดภัยใหเปนสวนหนึง่ ของงานประจํา
ซึง่ หมายถึงความปลอดภัยตอตนเอง ตอผูป ฏิบตั งิ านโดยรอบ
และตอสังคมสิ่งแวดลอม
- มีการตรวจสอบตนเองเปนระยะๆ เพือ่ เปนการกระตุน เตือน
ตอความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม
การจัดการความเสี่ยงจึงเปนหัวใจของความปลอดภัย แมมีขอจํากัด
ก็ตอ งรูว า กําลังเสีย่ งกับอะไร และวางแผนการจัดการได เชน หองปฏิบตั กิ าร
ที่มีพื้นที่นอย ใชวิธีแบงการทํางาน (Zoning) ใหปลอดภัยขึ้นได ผลจาก
โครงการ ESPReL ทําใหไดเกณฑพนื้ ฐานความปลอดภัยออกมาเปนรูปธรรม
เกณฑนี้คือรายการสํารวจ (checklists) จํานวนหนึ่งที่สวนใหญของ
หองปฏิบัติการสามารถทําได และสามารถกําหนดเปนรูปธรรมทัง้ ดานผลผลิต
และกระบวนการใหประเมินได ดังตารางรูปธรรมของหองปฏิบตั กิ ารปลอดภัย
ตอไปนี้

รูปธรรมของหองปฏิบัติการปลอดภัย
หัวขอ
1

องคประกอบ
ความปลอดภัย
การบริหารระบบการ
จัดการความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ

รูปธรรมของผลผลิต

- มีการนําเสนอนโยบาย/ประกาศ/แผน
- มีประกาศ/คําสั่ง แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เพื่ออนุมัติใหดําเนินการจากระดับบริหาร - มีแผนแมบทหรือนโยบายประกาศใชและมีแผน
เชน ระดับหองปฏิบตั กิ าร ระดับภาคฯ
ปฏิบัติที่มีขั้นตอนการดําเนินงานและการสนับสนุน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
อยางชัดเจน
- มีกระบวนการพิจารณารวมกันในการทํา - มีรายงานการประเมิน
แผน (เชน แผนการจัดการความ
ปลอดภัยดานสารเคมี)
- มีการสนับสนุนอยางชัดเจน (เชน งบ
ประมาณ บุคลากร ฯลฯ)
- มีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน/ระบบทบทวนการดําเนินงาน
- มีผูรับผิดชอบดานความปลอดภัยทุก
ระดับ
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หัวขอ

12

องคประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ

รูปธรรมของผลผลิต

2

ระบบการจัดการสารเคมี - มีการตกลงรวมของวิธีปฏิบัติในการ
- มีการทําสารบบขอมูลสารเคมีและ Safety Data
จัดการขอมูลสารเคมี การจัดเก็บสารเคมี Sheet
และการเคลื่อนยาย
- มีการประเมินความเสี่ยง เชน สารที่ทําใหเกิดความ
- มีการติดตาม ตรวจสอบและการใช
เสี่ยงสูงสุดของหองปฏิบัติการคืออะไร/ปริมาณ
ประโยชนจากขอมูล
เทาใด
- มีการจัดเก็บสารเคมีเหมาะสมตามความเปน
อันตรายของสารและมีการเก็บตามกลุมสารเพื่อ
ความปลอดภัย
- การเคลื่อนยายสารมีเครื่องปองกันภาชนะบรรจุสาร
แตกหกเสียหาย
- มีเอกสารขอตกลงรวมกัน/กระบวนการในการปฏิบัติ

3

ระบบการจัดการ
ของเสีย

- มีการตกลงรวมของวิธีปฏิบัติในการ
จําแนกประเภทและการจัดการการทิ้ง
ของเสียอันตราย

- มีการจัดการประเภทของเสีย และมีการปฏิบัติอยาง
ชัดเจนจากตนทางรวมทั้งมีการจัดการทิ้งใหถึงปลาย
ทางอยางถูกตอง
- มีแนวทางในการลดของเสีย เชน ลดสารเคมีตั้งตน/
เปลี่ยนวิธีการทดสอบ เปนตน

4

ลักษณะทางกายภาพของ - มีการตกลงรวมของวิธีปฏิบัติในการใช
หองปฏิบัติการอุปกรณ
พื้นที่การจัดระเบียบและการดูแลรักษา
และเครื่องมือ
ระบบ

- มีการจัดการการใชพื้นที่อยางเหมาะสม และเปน
ระเบียบปลอดภัย เชน การจัดพื้นที่ (Zoning)
- มีการจัดวางและติดตั้งครุภัณฑมีความเหมาะสมกับ
การใชงาน ไมกอใหเกิดอันตราย
- มีระบบไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลังเพียงพอใน
การทํางาน
- มีตูดูดควันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (ในกรณีที่มี
ตูดูดควัน)
- ในกรณีที่มีสารอันตรายมีระบบระบายอากาศที่
เหมาะสม
- ระบบตางๆ มีการดูแลและบํารุงรักษา
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ระบบการปองกันและ
แกไขภัยอันตราย

- มีแผนผังทางหนีไฟปรากฏใหทุกคนเห็นอยางชัดเจน
- มีการตกลงรวมกันในวิธีปฏิบัติกรณี
โดยไมมีส่งิ กีดขวาง
ฉุกเฉิน
- มีการนํารายงานอุบัติภัยมาอภิปรายและ - มีอุปกรณสําหรับรับเหตุฉุกเฉินติดตั้งอยางถูกตอง
วิเคราะหรวมกันเพื่อทําใหเกิดการแกไข
และใชงานไดจริง
ปรับปรุงจริงในการปฏิบตั ิ (การประเมินผล - มีการจัดทําและจัดเก็บรายงานการเกิดอุบัติภัย การ
และวางแผนการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุง ประเมินความเสี่ยง ซึ่งนําไปใชในการวางแผนและใช
การบริหารความเสี่ยง)
เพื่อการเรียนรู
- มีระเบียบปฏิบัติและปายเตือนเพื่อความปลอดภัย
ติดประกาศไวในที่ที่เห็นไดชัดเจน
- มีอุปกรณปองกันสวนบุคคล ที่เพียงพอและเหมาะ
สมกับการใชงาน

หัวขอ

องคประกอบ
ความปลอดภัย

รูปธรรมของกระบวนการ

6

การใหความรูพื้นฐาน
- มีการติดตามวาบุคลากรระดับตางๆ ได
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน รับการกระตุนหรือเพิ่มเติมความรูอยาง
หองปฏิบัติการ
ตอเนื่อง
- มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน

7

การจัดการขอมูลและ
เอกสาร

รูปธรรมของผลผลิต
- มีการใหความรูพ น้ ื ฐานทีเ่ หมาะสมกับกลุม เปาหมาย
- มีแผนการใหความรูแ กบคุ ลากร (เชน refresh training/
กระบวนการกระตุน จิตสํานึก เปนตน)

- มีการรวมกันพิจารณารูปแบบและการจัด - มีการจัดเก็บเอกสารและระบบที่สืบคนไดงาย
เก็บเอกสาร
- มีเอกสารคูมือในการปฏิบัติงาน (SOP)

การยกระดับความปลอดภัย
การพัฒนาความปลอดภัยตองการวิธีบงชี้สภาพตั้งตนและสภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป รายการสํารวจ (checklists) จึงเปนเครื่องมือสําหรับ
ประเมินสภาพไดดว ยตนเอง ESPReL Checklists ไดถกู ออกแบบมาใหเปน
เครื่องมือสํารวจสภาพครบทั้ง 7 องคประกอบของความปลอดภัยพรอมคํา
อธิบายดานเทคนิค นับวาเปนจุดเริม่ ตนทีด่ ขี องการสรางความตระหนักเรือ่ ง
ความปลอดภัยพรอมๆ กันไปดวย เมื่อรูวาอะไรคือปจจัยที่ถกู ตองและครบ
ถวนในแตละองคประกอบความปลอดภัย ผลการประเมินดวยโปรแกรมจัดการ
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงออกมาไดเปนขอมูลความถีห่ รือเปนกราฟ
และสามารถประมวลผลเชิงเปรียบเทียบกับกลุมไดดวย การแสดงผลการ
ประเมินเชิงเปรียบเทียบก็เพือ่ ใหผใู ชรสู ถานะความปลอดภัยของตนเอง ไมใช
การประเมินเพือ่ แสดงผลงานตอบุคคลอืน่ หากผูใ ชไมเขาใจในเจตนารมยของ
การประเมินหรือใชผดิ วัตถุประสงค จะทําใหไดผลทีค่ ลาดเคลือ่ นจากความจริง
และอาจไมเกิดการแกไข ประโยชนจากการประมวลผลของ ESPReL Checklists
นอกจากจะทําใหรสู ภาพของหองปฏิบตั กิ ารของตนเองแลว อาจใชเปนหลักฐาน
ในการจัดทําขอเสนอและงบประมาณเพือ่ การปรับปรุงดวย สําหรับผูบ ริหารที่
มีหองปฏิบัติการหลายหอง อาจใชผลจาก checklists ในการติดตาม
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาความปลอดภัยในภาพรวมตอไป ภาพรวมของ
ขอมูลตางๆ เชน การใชสารเคมี ชนิดและปริมาณของเสีย ยังนําไปสูการ
ติดตามความเคลื่อนไหว และการจัดเตรียมงบประมาณบนฐานของขอมูล
จริง ตัวอยางรายงานผลการสํารวจสภาพ แสดงในรูปตอไปนี้
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ตัวอยางรายงานผลสถานภาพ

ตัวอยางรายงานผลสถานภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการในแตละองคประกอบความปลอดภัย (เรื่อง)

ตัวอยางกราฟแสดงผลสถานภาพความปลอดภัยของหองปฏิบัติการในแตละองคประกอบ
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เปาหมายปลายทางที่ตองการคือหองปฏิบัติการปลอดภัยมาตรฐาน
ผลการตรวจสภาพดวยตนเองและการไดเขาไปเยีย่ มชมในหลายแหง พบวา
ในสภาพความเปนจริง ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการยังอยูในระดับตํ่า
โครงการ ESPReL จึงเห็นวา นาจะใชคําวา ยกระดับความปลอดภัย เพื่อ
เปนจุดตั้งตนใหไดกอน เมื่อมีการดําเนินการตอไปก็จะทําใหหอ งปฏิบตั กิ ารมี
ความปลอดภัยสูงขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ใหปฏิบตั แิ ละประเมินผลได โครงการฯ จึงได
พิจารณาทํารายการ checklists ใหออกมาเปนเกณฑชวี้ ดั ระดับความปลอดภัย
โดยตัง้ ตนจากเกณฑพนื้ ฐานของหองปฏิบตั กิ ารปลอดภัย ซึง่ มาจากรายการ
checklists จํานวนหนึง่ ทีพ่ จิ ารณาแลววาหองปฏิบตั กิ ารทีท่ ดลองใชสว นใหญ
สามารถทําได แนวคิดของการกําหนดเกณฑพนื้ ฐานคือ สิง่ จําเปนทีห่ อ งปฏิบตั ิ
การตองมีในลําดับแรกสําหรับการยกระดับความปลอดภัย ซึง่ หองปฏิบตั กิ าร
สามารถใชการสํารวจสถานภาพและตัง้ ตนพัฒนาความปลอดภัยจากเกณฑ
พื้นฐานนี้

ระบบการมาตรฐานระดับชาติ
จะทําใหการพัฒนาความปลอดภัย
ของหองปฏิบตั กิ ารเปนระบบและยัง่ ยืน

จากเกณฑพื้นฐานหองปฏิบัติการปลอดภัย (หนา 11) การยกระดับ
ตอไปจะเขมขนไปเปนเกณฑหอ งปฏิบตั กิ ารปลอดภัยตนแบบ คําวาตนแบบ
อาจหมายถึงตนแบบในภาพรวม คือ หองปฏิบตั กิ ารสามารถจัดการไดครบทุก
หัวขอในทุกดานขององคประกอบทัง้ 7 หรืออาจหมายถึงตนแบบเฉพาะดานก็ได
ถาหองปฏิบตั กิ ารนัน้ ๆ สามารถทําไดเฉพาะดานใดดานหนึง่ ซึง่ ในทีส่ ดุ จะทําตอ
ไปจนไดตน แบบในภาพรวม
โครงการฯ ไดใชเกณฑหอ งปฏิบตั กิ ารปลอดภัยตนแบบเปนแนวทาง
ในการจัดทํา (ราง) ระบบการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบตั กิ าร เพือ่
พัฒนาใหเปนระบบมาตรฐานระดับชาติ เชื่อวาการพัฒนาความปลอดภัย
ของหองปฏิบัติการจะเปนไปอยางเปนระบบและยั่งยืน แมวาจะเปน
มาตรการจูงใจแบบสมัครใจก็ตาม แรงขับเคลื่อนที่แรงขึ้นจะเกิดขึ้นได เมื่อ
(ราง) ดังกลาวเขาสูระบบการมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ มีภาคเอกชนเขามาใชประโยชน
จากมาตรฐานนี้ เนือ่ งจากถูกกํากับดวยกฎระเบียบและเปนการสงเสริมภาพ
ลักษณทสี่ ง ผลตอธุรกิจดวย

แผนภาพขั้นตอนการยกระดับความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
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การดําเนินการโครงการใดๆ ก็ตาม อาจทําใหเกิดการประสานทํางาน
รวมกันโดยหวังผลใหเกิดประโยชนการใชงานจริง แตทนี่ า เสียดายคือเมือ่ สิน้
สุดโครงการฯ แลว งานที่วางไวก็อาจหยุดลงดวย คณะทํางานโครงการฯ
ESPReL ไดคาํ นึงถึงประเด็นนีจ้ งึ ไดออกแบบใหมกี ารสรางระบบการจัดการ
เปนการวางรากฐานการทํางานของหองปฏิบัติการ ตั้งตนจากระบบขอมูล
สารเคมีและของเสีย ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงหลัก โปรแกรมการจัดการมีสวน
สําคัญทีจ่ ะชวยใหตดิ ตามความเคลือ่ นไหวได และตองเปนโปรแกรมทีม่ ขี อ มูล
เชือ่ มโยงกับความปลอดภัย หลายแหงใชโปรแกรมการจัดการสารเคมี เพื่อ
ประโยชนเชิงงบประมาณ และการจัดซื้อ แตไมเชื่อมโยงกับความปลอดภัย
โครงการฯ จึงไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการสารเคมี ChemInvent 2014
ขึ้นมาใหเปนตัวชวยที่จะทําใหเกิดการจัดการไดอยางเปนระบบ ภาควิชาที่
มีหอ งปฏิบตั กิ ารหลายหองเมือ่ ใชโปรแกรมการจัดการสารเคมีเดียวกัน ก็จะ
เกิดระบบการจัดการในระดับภาคฯ ได
ระบบการจัดการสารเคมีและของเสีย เปนเพียงระบบยอยระบบหนึง่
ของหองปฏิบัติการ ยังมีระบบการจัดการอื่นๆ ที่แฝงมากับการจัดการใน 7
องคประกอบ ตั้งแตการมีนโยบายและแผนไปจนถึงการจัดการเอกสาร
โปรแกรมการจัดการสารเคมีเปนเครือ่ งมือทํางานชิน้ หนึง่ เทานัน้ ยัง
มีเครือ่ งมือทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารใชไดอกี หลายชนิด มีทงั้ คูม อื ทีใ่ ชควบคูก บั ESPReL
Checklists ในรูปของเว็บไซต (http://esprel.labsafety.nrct.go.th) การจัด
ทําเว็บไซต ENoP (http://labsafe.nrct.go.th) เปนสื่อเพื่อการสรางความ
รูสองทาง ทางหนึ่งคือมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี
กฎหมาย การบริหารจัดการ ฯลฯ ที่บรรจุไวแลวและพรอมใชงาน อีกทาง
หนึ่งคือพื้นที่ที่จัดไวสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระดานถาม-ตอบ
และการสือ่ ขาวสาร เว็บไซตและสาระทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีน้ อกจากจะเปนสือ่ กลาง
การแลกเปลีย่ นความรูแ ลว ยังมีสว นกระตุน ใหเกิดการพัฒนาความรูต อ ยอด
อยางตอเนือ่ งได เชน การแสดงขอมูล best practice ในทีต่ า งๆ ภาพนิง่ และ
ภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ กรณีศึกษาหรือสาระการฝกอบรม เปนตน

ปจจัยสําคัญตอการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
โครงการ ESPReL เปนเพียงตัวกระตุน ใหเกิดการจัดการดานความ
ปลอดภัย ทัง้ ในระดับหองปฏิบตั กิ ารและระดับองคกรเทานัน้ ยังตองพิจารณา
ถึงปจจัยทีจ่ ะทําใหเกิดระบบการจัดการ การสรางรากฐานทีม่ นั่ คงและการสราง
ระบบเพือ่ ความตอเนือ่ งอยางยัง่ ยืนดวย ตามขัน้ ตอน ดังนี้
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โครงการ ESPReL

- เปนตัวกระตุน ใหเกิดระบบการจัดการดานความปลอดภัยโดยมีเครือ่ ง
มือสําหรับการจัดการ เชน ESPReL Checklists, ChemInvent 2014
เปนตน

เกิดระบบการจัดการ

- ระบบการจัดการดานความปลอดภัยทีค่ รอบคลุมองคประกอบทัง้ 7
ดาน สามารถเกิดขึน้ ไดโดยใชเครือ่ งมือทีเ่ ปนผลผลิตของโครงการฯ และ
เครือ่ งมืออืน่ ทีเ่ หมาะสม

เปนรากฐานใหเติบโต

- ระบบการจัดการดานความปลอดภัยทัง้ 7 ดาน ทีไ่ ดมกี ารนําไปใชโดย
มีความสัมพันธกนั เปนอยางดี จะเปนรากฐานทีม่ นั่ คงสามารถพัฒนา
และขยายผลตอไปได

ความตอเนื่องและยั่งยืน

- ปจจัยทีจ่ ะมีผลใหเกิดการพัฒนาไดอยางตอเนือ่ งมีหลายประการ เชน
มีนโยบาย/แผน หนวยบริหารจัดการ เปนตน

Catalyst

กระบวนการขางตน ตองมีปจจัยสําคัญในขั้นตอนตางๆ ซึ่งอาจอธิบายไดในแผนภาพดานลางนี้
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การพัฒนาใหเกิดความปลอดภัยขึ้นภายในหองปฏิบัติการอยางตอ
เนื่องและยั่งยืน จําเปนตองอาศัยปจจัยหลัก ไดแก นโยบาย/แผนที่กําหนด
ขึ้นในทุกระดับตั้งแตระดับบริหารไปจนถึงระดับหองปฏิบัติการ ผานการมี
สวนรวมของสมาชิกในหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังตองอาศัยความมุงมั่น
การมีจิตสํานึก ความรูความเขาใจ และความรับผิดชอบของทุกคนที่ไดรับ
มอบหมายหนาที่ รวมทั้งแรงกระตุนหรือปจจัยเสริมในดานการไดรับการ
ยอมรับ (recognition) ทั้งภายในและภายนอก ในการสรางขวัญและกําลัง
ใจเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการทํางาน นอกจากนั้นยังตองมีการจัดสภาพ
บริบท (context) และสภาพแวดลอม (environment) ทีเ่ อือ้ อํานวยใหเกิด
บรรยากาศในการสงเสริมและผลักดันการทํางานอยางตอเนื่อง รวมไปถึง
การขยายผลไปยังหนวยงานอื่นๆ ทั้งในระดับหองปฏิบัติการขางเคียงที่อยู
ภายในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานภายนอกดวยการเปนตนแบบ หรือ
เปนพีเ่ ลีย้ งจนเกิดเปนเครือขายของการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัย ใหเกิดขึน้ และกลายเปนพฤติกรรมหรือเปนสวนหนึง่ ของงานประจํา
ทีส่ รางความปลอดภัยตอตนเอง ผูค นโดยรอบ ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดลอม
ปจจัยหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการทําใหเกิดความยั่งยืน
คือการทําใหเกิดระบบมาตรฐานหองปฏิบัติการปลอดภัยขึ้น โดยเริ่มจาก
“(ราง) ระบบการจัดการความปลอดภัยของหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
สารเคมี: ขอกําหนด และ (ราง) ระบบการจัดการความปลอดภัยของหอง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสารเคมี ขอแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ
และเทคนิคในทางปฏิบัติ” ซึ่งเปนผลผลิตของโครงการฯ ที่ไดรับความรวม
มือจากผูท รงคุณวุฒจิ ากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และผูเ ชีย่ วชาญจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (สมอ.) การดําเนินงานสําหรับขัน้ ตอไป วช.
อาจใชรูปแบบการรวมดําเนินงานอยางเปนทางการกับ สมอ. เพื่อสราง
กระบวนการยอมรับใน (ราง) ดังกลาว เชน การทําประชาพิจารณ การทดลอง
ประยุกตใช เปนตน
ปจจัยทีต่ อ งพัฒนาพรอมกันกับการผลักดันใหเกิดการยอมรับ “(ราง)
ระบบการจัดการความปลอดภัยหองปฏิบัติการ” คือ การพัฒนาระบบ
รองรั บ การปฏิ บั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานฯ และดํ า เนิ น การตาม
มาตรฐานสากลเพือ่ พัฒนามาตรฐานใหเปนระดับนานาชาติ ในการนีจ้ าํ เปน
ตองมีหนวยรองรับการจัดการ และการใหความรูในการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของหองปฏิบัติการดวย
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ความตระหนักรูเ รือ่ งความปลอดภัย
ตองสอดแทรกอยูใ นการทํางานประจํา
ทุกขัน้ ตอนของทุกคนในทุกหนาที่

กาวตอไป
ดังไดกลาวขางตนแลววาโครงการ ESPReL เปนเพียงตัวกระตุนให
เกิดกิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบตั กิ าร ไดสรางเครือ่ งมือ
ทํางานทั้งสําหรับผูปฏิบัติ ผูบริหาร และผูบริหารระบบ พรอมกับการวาง
รากฐานเชิงระบบเพื่อใชในการขยายงานแลว การพัฒนาตอจากนี้ไปจึงอยู
ทีค่ วามมุง มัน่ ของทุกฝาย ดวยมาตรการทัง้ จูงใจและบังคับ ทีเ่ ริม่ จากนโยบาย
และการกําหนดผูรับผิดชอบ
ระยะตอจากนี้ไป ความสําเร็จของการทําใหเกิดหองปฏิบัติการ
ปลอดภัย ขึ้นกับปจจัยดังตอไปนี้
1. บทบาทของผูบ ริหารในการทําใหเกิดการจัดการความปลอดภัย ตัง้
ตนไดดว ยนโยบายและการสนับสนุน และพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
2. การมีนโยบายสงเสริมอยางเปนรูปธรรมในทุกระดับขององคกร เริม่
ตัง้ แตนโยบายของ วช. มหาวิทยาลัย จนถึงระดับหองปฏิบัติการ ที่ผูเกี่ยวของ
รับรูและนําไปปฏิบัติ
ผูน าํ หนวยงานหรือสถาบันเปนกุญแจ
สําคัญและถือวาเปนหนาทีเ่ ชิงจริยธรรม
ในการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย

3. การมีหนวยบริหารจัดการขององคกร ดูแลรับผิดชอบจัดการให
เกิดหองปฏิบัติการปลอดภัยที่เปนระบบและเปนไปอยางตอเนื่อง เริ่มตนที่
หนวยบริหารจัดการของ วช. และมหาวิทยาลัย
4. การผลักดันใหเกิดมาตรฐานหองปฏิบัติการปลอดภัยระดับชาติ
มีการรับรองที่อาจเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
5. การสรางเครือขายการเรียนรู และสรางกําลังใจ
6. การสรางความตระหนักรูเรื่องความปลอดภัยที่สอดแทรกอยูใน
การทํางานทุกขั้นตอน ของทุกคนในทุกหนาที่
สถาบันการศึกษาเปนจุดตั้งตนที่ควรผลิตบุคลากรที่มีจิตสํานึกตอ
ความปลอดภัยทัง้ ของตนเอง ของผูอ นื่ รวมทัง้ สิง่ แวดลอม ซึง่ เกิดการเรียนรู
ผานประสบการณจริงจากตัวอยางทีถ่ กู ตอง การริเริม่ และการสนับสนุนจาก
ผูน าํ องคกรทุกระดับ ซึง่ หมายถึงหัวหนาหองปฏิบตั กิ าร คณบดี อธิการบดี
หรือผูบ งั คับบัญชาทีม่ ชี อื่ เรียกเปนอยางอืน่ เปนสวนสําคัญ ความมุง มัน่ และ
ความพยายามอยางตอเนือ่ งในระยะยาวของผูบ ริหารจะสรางความมัน่ ใจให
แกบคุ ลากรในองคกรวาเขาไดรบั ความหวงใย และไดรบั การดูแลใหสามารถทํางาน
อยางปลอดภัยตลอดเวลา
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รายชื่อคณะทํางานโครงการ ESPReL
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย สุชาตา ชินะจิตร
รองศาสตราจารย ดร. พรพจน เปยมสมบูรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมพร กมลศิริพิชัยพร
รองศาสตราจารย ดร. จักรพันธ สุทธิรัตน

ขาราชการบํานาญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสาร
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ
นายวินิต ณ ระนอง
รองศาสตราจารย ดร. สุกัญญา สุนทรส

นักวิชาการอิสระ
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 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- โครงการการออกแบบและจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล
ขาราชการบํานาญ กรมวิทยาศาสตรบริการ
- โครงการการขยายผลการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ
นางสาววรรณี พฤฒิถาวร
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูจัดการโครงการ/ผูประสานงานโครงการ
นางสาววรรณี พฤฒิถาวร
นางสาวขวัญนภัส สรโชติ
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สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสารและ
ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รายชื่อภาคีสมาชิกหองปฏิบัติการที่รวมโครงการ
ภาคีสมาชิกฯ รุนที่ 1
ลําดับ

ชื่อหองปฏิบัติการ

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

ชื่อหองปฏิบัติการ

1

หองปฏิบัติการสวนมาตรฐานและรับรองระบบ
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม (หอง
วิเคราะหคุณภาพนํ้า) (หอง 127-128)

2

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

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

หองปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห
(หอง1520)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

4

หองปฏิบตั กิ ารพฤกษเคมี (Phytochemistry)
(หอง 1524)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

5

หองปฏิบัติการพันธุพิษวิทยา Genetic Toxicology Laboratory (หอง 1533)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

6

หองปฏิบัติการ 0301

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7

หองปฏิบัติการวิจัยกลุมวิจัยพอลิเมอรธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร
สําหรับใชในอุตสาหกรรมยา
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)

ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

12

หองปฏิบัติการเคมีวิจัย เคมีอุตสาหกรรม
ICKMUTNB2-R2 (หอง 821)

ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

13

หองปฏิบัติการเคมีวิจัย เคมีอุตสาหกรรม
ICKMUTNB2-R3 (หอง 823)

ภาควิชาเคมีอตุ สาหกรรม คณะวิทยาศาสตรประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

14

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

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
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หนวยงาน
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

